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८.३.३ अ�य कारबाह�मा गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध ९३-९६ 

१.  नगद धरौट� रा� ेर�सद �दंदाको अव�था  

२.  तारेख भपा�इ र पचा� �दंदाको अव�था  

३.  �याद तामेल गन� पठाउँदा र तामेल गदा�को अव�था  

४.  कै�फयत ��तवेदन ले�दाको अव�था  

५.  अदालती कारबाह�को �सल�सलामा प�ाचार गदा�को अव�था 

६.  सा�ीको बकप� गराउँदाको अव�था  

७.  इजलासमा म�ुा सनुवुाइ गदा�को अव�था  

८.  ब�दसवालबाट सा�ी ब�ुन ुपदा�को अव�था  

९.  कारबाह�को �सल�सलामा आदेश गदा�को अव�था  

१०.  फैसला ले�दाको अव�था  

११.  फैसला जनाउ �दंदाको अव�था  

१२.  �वचाराधीन वा अ�य कुनै म�ुाको �वषयमा समाचार �दंदाको अव�था  

८.३.४ फैसला काया��वयनको अव�थामा गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध ९६-९८ 

१.  लगत �कताबमा जनाउँदाको अव�था  

२.  अ�य अदालतमा लगत क�न पठाउँदाको अव�था  

३.  असलु तह�सलको ला�ग डोर खटाउँदाको अव�था  

४.  भ�रभराउको ला�ग दरखा�त �लँदाको अव�था  

५.  फैसला बमोिजम भराउन ुपन� रकम दािखला गन� �याउन ुभ�े सूचना जार� 

गदा�को अव�था  

६.  स�पि� रो�ा, जायजात, तायदात, जेथा मू�या�न, स�पि� �ललाम गदा�को अव�था 

७.  सजाय असलु गन� �हर� काया�लयमा प� ले�दाको अव�था   

८.  कारबाह�को �सल�सलामा आदेश गदा�को अव�था   

९.  आदेश उपर परेका �नवेदनमा �कनारा गदा�को अव�था   

१०.  ��तवेदन, �लिखत जवाफ ��त�ुत गदा�को अव�था   

११.  ��तपू�त� भराउँदाको अव�था   

१२.  पूज� जार� गदा�को अव�था  

८.३.५ कानून �यवसायीले प�को गोपनीयता कायम गन� �व�ध  ९८-१०० 

१. �फराद, ��तउ�र, �नवेदन, पनुरावेदन, �लिखत जवाफ आ�द �लखतह�को म�यौदा 

गदा�  

२.  अदालतमा प�का सा�ीह�को बकप� गराउँदा तथा �वप�ीका सा�ीह�को 

िजरह गदा�   

३.  अदालतसम� उपि�थत भई बहस पैरवी गदा�  

४. �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अ�य अव�था  

क.  ��त�न�ध�व गदा�को अव�था   



 
 

ख.  ��तर�ा गदा�को अव�था   

ग.  बहस पैरवी गदा�को अव�था   

घ.  अ. बं. १७ नं.को �नवेदन �दँदाको अव�था   

ङ  स�बि�धत �वषयमा परेका अ�य म�ुामा ��त�न�ध�व र ��तर�ा गदा�को 

अव�था 

च.  इजलास बा�हर छलफल गदा�को अव�था   

८.३.६  स�ार �े�ले अदालतमा �वचाराधीन म�ुासँग स�बि�धत समाचार, सूचना  

स��षेण गदा�को अव�था १००-१०२ 

१.  प�को प�हचानको �काशन 

२.  ��तवाद�को नाम र ठेगाना   

३.  घटना �ववरणको �काशन  

४. पी�डत र अ�भभावकको नाम र ठेगाना  

५.  प��कामा सूचना वा समाचार �काशन गदा�को अव�था  

६.  रे�डयोबाट सूचना वा समाचार �सारण गदा�को अव�था  

७.  टे�ल�भजनबाट सूचना वा समाचार �सारण तथा स��षेण गदा�को अव�था 

८.  इ�टरनेटका समाचार र सूचना तथा �वचारमूलक अनलाइन एवम ्समाचारमूलक 

काय��म उ�पादन–�वतरण गन� सं�थाह�ले सूचना वा समाचार �सारण तथा 

स��षेण गदा�को अव�था  

८.३.७ �द�दश�नको  �व�भ�  ख�ड वा �वषयमा स�ार मा�यमको स�दभ�मा  

उ�लेख भएका �यव�थाह� १०२ 

 
 

प�र�छेद– न� 

�व�वध 
 

९.१  गोपनीयता कायम ग�रएको �यि�लाई प�रचयप� �दने १०७ 

९.२  ��तवाद�को उपि�थ�तलाई अ��य� त�ुयाउन १०७ 

९.३  गो�य रािखएका �ववरणह� गो�य रा� नपन� अव�था �सज�ना भएमा १०८ 

९.४  प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएका �यि�को द�तखत १०८ 

९.५  प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएका �यि�लाई बोलाउने त�रका १०८ 

९.६  प�रचया�मक �ववरणलाई संकेत नाम �दने त�रका १०८ 

९.६.१ िज�लाको ला�ग �दइने संकेतको �ववरण  

९.६.२ प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�लाई संकेत नाम �दने त�रका 



९.६.३ प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को बाबआुमा वा अ�य  

नातेदारलाई संकेत नाम �दने त�रका  

९.७ म�ुाको सूचना �काशन गन�मा ब�देज  १०९ 

९.८ गोपनीयता भ� गरेमा हनेु कारवाह� १०९ 

९.९ गोपनीयता भ� गरे उपरको उजरु�  ११० 

९.१० �नद� िशकामा उ�लेिखत �वषयह�मा �च�लत कानूनसँग बािझएको अव�थामा गनु�पन� कुरा ११० 

 
 

अनसूुचीह� 
 

अनसूुची –१  संकेत नाम तय ग�रएको �ववरण ११३ 

 

अनसूुची –२  जाहेरवाला लगायत स�बि�धत �यि�लाई �नजको आ�नो �यि�गत प�रचया�मक  

�ववरण गो�य राखी सोको स�ा संकेत नाम �दइएकोमा नामको जानकार� गराई  

सनुाइएको कागजको नमूना ११४ 

 

अनसूुची –३ �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको स�बि�धत �यि�बाहेक अ�य 

सरोकारवालालाई (मचु�ुका गराउँदा, कागज वा बकप� गराउँदा) वा�त�वक  

प�रचया�मक �ववरणको स�ामा संकेत नाम �दइएको र सोह� संकेत नामबाट  

�लखत तयार ग�रने �यहोरा सनुाई गराइने कागजको नमूना ११५ 

 

अनसूुची –४  �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�दा खडा ग�रने अ�भलेख पिु�तका ११६ 

 

अनसूुची  –५  �व�भ� िज�लाह�का ला�ग �दइने संकेतको �ववरण ११७ 

 

अनसूुची  –६  प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�लाई �दने प�रचय प�को नमूना  ११८ 

 
 

प�रिश�ह� 
 

प�रिश� –१  गोपनीयता स�ब�धी संवैधा�नक तथा रा��य कानूनी �यव�थाह� १२१ 

 

प�रिश� –२   �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम  

रा�से�ब�धी काय��व�ध �नद� िशका, २०६४ १२५ 

 

प�रिश� –३  गोपनीयता कायम रा� ेस�ब�धी अ�तरा���य �यव�थाह� १३० 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

प�र�छेद … एक 

प�रचय 
 

 

 

 



 

 
 

2

ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

प�र�छेद-एक 

प�रचय 
 

१.१  प�ृभ�ूम 

�वत��ता, समानता र आ�मस�मान मानव मा�को नैस�ग�क अ�धकार हो । य�ता �क�समका 

मानवका नैस�ग�क अ�धकारलाई मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणाप� स�हतका अ�तरा���य 

�तरमा भएका �व�भ� मानवअ�धकार स�ब�धी सि�ध महासि�धह�ले  समेत ��याभतू गरेका  

छन ् । नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले प�न यी अ�धकारलाई नाग�रकको मौ�लक 

अ�धकारको �पमा मा�यता �दान गर� संर�ण गरेको पाइ�छ । �यि�को आ�मस�मानको 

अ�धकारलाई सरुि�त गन� �व�भ� आधारह�म�ये गोपनीयताको अ�धकारलाई �मखु आधार 

मा�न�छ । �यि�गत जीवनका क�तपय �वषयह� साव�ज�नक जानकार�का �वषयव�त ुनबनून ्भ�े 

चाहना सबैको ह�ुछ । �वशेषगर� अपराधबाट पी�डत भएका म�हला तथा बालबा�लकाका हकमा 

उनीह� �यस �क�समका आपरा�धक घटनाबाट शार��रक �पमा पी�डत हनुपुन� एकातफ�  छँदैछ, 

साथसाथै पी�डत भएको �वषय �काशमा आउँदा समाजमा लाि�छत हनुपुन�, ब�ह�कृत हनुपुन�, 

च�र�मा दाग ला�ने अव�था झनै संवेदनशील ह�ुछ । य�ता �क�समका �यि�ह�का स�ब�धमा 

�तनीह�को ि�थ�त साव�ज�नक हुँदा �यसबाट पन� नकारा�मक �भावबाट बचाउन बालबा�लका, 

जबरज�ती करणी, जीउ मा�ने बे�ने, नाता कायम, स�ब�ध �व�छेद आ�द म�ुाको कारबाह� च�दा 

ब�द इजलासबाट गनु�पन�, सनुवुाइको अव�थामा खास �यि� मा� उपि�थत हनु पाउने कानूनी 

�यव�था रहेको पाइ�छ । यसैगर� बालबा�लका स�ब�धी म�ुाको घटनाको �ववरण �काशन गन� 

नपाइने, यस स�ब�धी त�या� गो�य �पमा रा�पुन� ज�ता �यव�थाह� बालबा�लका स�ब�धी ऐन, 

२०४८ मा रहेका छन ्भने मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार स�ब�धी म�ुामा म�ुाका पी�डतको 

�वीकृ�त न�लई �नजको वा�त�वक नाम, ति�बर वा �नजको च�र�मा ��तकूल दाग ला�ने कुनै 

�ववरण प�प��कामा छा�न वा अ�य स�ार मा�यमबाट �चार�सार गन� नपाइने �यव�था मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ ले गरेको छ । �नवे�दका सपना �धान 

म�ल �व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत भएको संवत ्२०६३ 

सालको �रट नं. ३५६१ मा सव��च अदालतबाट �म�त २०६४।९।१० मा �वशेष �कृ�तका 

म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा� े स�ब�धी काय��व�ध �नद�िशका जार� 

भएको ि�थ�त प�न छ । �वशेष �कृ�तका म�ुाह�मा म�ुाका प�ह�को �यि�गत �ववरण गो�य 

रा�पुन� स�ब�धमा भएका �व�भ� कानूनी �यव�थाका साथसाथै सव��च अदालतबाट जार� भएका 

उ�लेखीत आदेशका बाबजदु म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा यसलाई �यवहारमा उतान� भने 

�व�भ� क�ठनाइ देखा परेका छन ्। यसै प�ृभ�ूमलाई �यानमा राखेर सव��च अदालतबाट जार� 

भएको आदेश र �नद� िशकाबमोिजम प�ह�को वैयि�क �ववरण गो�य रा� ेकाय�मा काय��व�धगत 

सहजता �याउने उ�े�यले ��ततु प�रमािज�त �द�दश�न तयार ग�रएको छ । यस प�छ �वशेष 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

�कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा� ेस�ब�धी काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ लाई “काय��व�ध �नद� िशका, २०६४” भनी उ�लेख ग�रएको छ ।  

१.२  �द�दश�नको मह�व  

बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८ मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४, 

घरेल ु�हंसा (कसूर सजाय) ऐन, २०६६ समेतका ऐनह�मा म�ुामा गोपनीयता कायम गन� केह� 

�यव�थाह� ग�रएको छ । अदालत स�ब�धी �नयमावल�ह�मा समेत ब�द इजलासको 

�यव�थापनका ला�ग माग�दश�न ग�रएको छ । य�ता �क�समका कानूनी �यव�थाह� भइरहेको 

स�दभ�मा ��ततु �द�दश�नमा म�ुाको कारबाह�का �सल�सलामा आइपन� �व�भ� चरणमा गोपनीयता 

कायम गदा� अपनाउनपुन� ���याका बारे �यवहा�रक �वषयह� उ�लेख ग�रएको छ । साथै 

गोपनीयता कायम गन� हाल भइरहेका फुटकर �यासह� �थानगत र �नकायगत �हसाबले 

फरकफरक भई ���यामा �व�वधता देिखएको स�दभ�मा यो �द�दश�नको तयार�बाट ���यामा 

एक�पता आउने प�न अपे�ा ग�रएको छ । ऐन �नयममा रहेका �व�मान कानूनी �यव�था तथा 

गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा सव��च अदालतको आदेश तथा �नद� िशकाको अधीनमा रहेर 

��ततु �द�दश�न तयार ग�रएको र यो �द�दश�नको �योगबाट म�ुाको काम कारबाह�मा संल�न 

रहने �नकायका जनशि�लाई गोपनीयता कायम गन� काय�मा अझ सहजता हनेुछ ।    

१.३  �द�दश�नको �नमा�ण  

��त�ानबाट तयार भएका ब�द इजलास स�ब�धी अवधारणा र �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को 

कारवाह�मा गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�नको स�ब�धमा �व�भ� ११ िज�लामा 

अनिुश�ण काय��म आयोजना गनु�को साथै “बालबा�लकाका ला�ग �याय” स�ब�धी �िश�णमा 

समेत उपरो� �वषयमा �िश�ण �दँदै आएको छ । य��प यसको �योगमा एक �पता नभई 

�योगमा समेत ���वधा र �व�वधता रहेको देिखएकोले �द�दश�नको वत�मान काया��वयन ि�थ�तको 

अनसु�धान अ�ययनको �न�कष� र सझुावको आधारमा ��ततु �द�दश�न �नमा�ण ग�रएको छ । 

अनसु�धान अ�ययनका सझुाव र �न�कष�ह� यस �कार �थए ।   

 प�रचया�मक �ववरणको संकेत नाम �दँदा �द�दश�नले तोकेको िज�लाको कोड न�बर रा�पुन� 

�वषयमा एक�पता देिखएन । कतै िज�लाको कोड राखेको देिखयो भने कतै िज�लाकै नाम 

उ�लेख गरेको पाइयो । 

 म�ुामा पी�डत वा ��तवाद� बालबा�लका बाबकुो नाम केह� प�रवत�न गरेको देिखयो भने क�ह 

बाब ु आमा जाहेरवालाको बाब ु आमाको नाम वा�त�वक नै उ�लेख गरेको  

देिखयो । 

 वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण उ�लेख भएको जाहेर� दरखा�तको फोटोकपी गर� उ� 

फोटोक�पमा �टपे�स लागाई संकेत नाम �दने गरेको देिखयो । �यसर� फोटोकपी ग�रएको 

जाहेर� दरखा�तमा ��त�ल�प �मािणत भनी स�हछाप नग�रएको पाइयो । 
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 बालबा�लका पी�डत भएको म�ुामा उमेर खलेुको कागजात �ा� भएप�छ सो �माणको 

फोटोकपी गर� वा�त�वक नामामा �टपे�स लगाई संकेत नाम उ�लेख गरेको देिखयो । 

पी�डतको बाब ुआमाबाट पेश भएको उमेर खलेुको कागज भने �य�तकै �म�सल सामेल रहेको 

प�न देिखयो । 

 काय��व�ध �नद� िशका अनसुार स�ब�ध�व�छेद, नाता कायम र घरेल ु �हंसा स�ब�धी म�ुामा 

गोपनीयता कायम रािखएको पाइएन । कानून �यवसायीह�बाट ब�द इजलासबाट सनुवुाइ 

गनु�पद�छ भनी स�ब�ध�व�छेद, घरेल ु�हंसा लगायतका म�ुाह�मा कानून �यवसायीह�बाट प� 

वा पी�डतको नाम संकेत नं. �दएर म�ुा दता� ग�रएको प�न पाइएन । सरकारवाद� फौजदार� 

म�ुामा मा� �नद� िशकाको �योग ग�रएको पाइयो । 

 अ�भयोगको चरणमा अनसु�धानको �ममा �दइएको संकेत नामबाटै अ�भयोग दायर भएको 

देिखए प�न जाहेर� दरखा�तमा बाबकुो वा�त�वक नाम र ठेगाना उ�लेख भई अ�भयोग प� 

दायर भएको पाइयो । 

 अदालतमा म�ुा तयार भएप�छ नाबालक ��तवाद� अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� बयान 

काय� स�प� भई थनुछेक आदेश गदा� अ�भभावकको िज�मा लगाउने गर� आदेश भए प�न 

नाबालक ��तवाद�को प�रचया�मक �ववरण भने गो�य रािखएको देिखएन । 

 कुनै िज�लामा जाहेरवाला बाब ुआमाको नाम प�न संकेतबाट रािखएको देिखयो।जसले गदा� 

संर�कको नाम समेत गो�य रा� ुपन� �वषयमा प�न एक�पता देिखएन । 

 जबरज�ती करणी म�ुामा पी�डत नाबा�लका भई ��तवाद� प�न नाबा�लग नै भएको अव�थामा 

पी�डतको प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखए प�न ��तवाद� नाबालकको प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रािखएको देिखएन । 

 वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण खलेुका कागजात खामब�द� गर� खाममा उ� कुरा उ�लेख 

गरेको भएप�न सो ब�द� खाममा काया�लय �मखुबाट �मािणत गराइएको देिखएन ।तर उ� 

ब�द� खाममा अ�ाको छापस�म लगाएको देिखयो । साथै अ.वं. ११५ नं. बमोिजम 

पी�डतलाई अदालतमा उपि�थत गराउन पी�डतको वा�त�वक नामबाट खलुाए प�छ पनुः 

गोपनीयता कायम गन� �यास ग�रएको देिखयो र पनुः सो �यहोरा खोल� खामब�द� गन� 

���या बमोिजम �मािणत ग�रएको देिखएन । 

 अनसु�धानको �ममा खामब�द� ग�रएको स�ल कागजात अ�धकार �ा� अ�धकार�ले खोल� 

हेरे प�छ सोह� खाममा राखी �ट�च गरेको देिखयो । तर उ� ब�द� खाम खो�लएको कारण 

उ�लेख गर� कुन चरणमा हेरेको हो सो उ�लेख गर� पनुः खामब�द� गर� �मािणत ग�रएको 

देिखएन । 

 जाहेरवाल� वा पी�डतको वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� संकेत नाम �दएको 

जानकार� प� �दने �वषयमा एक�पता देिखएन ।  
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 नाम प�रवत�न गर� संकेत नाम �दँदा कुनै िज�लाले प�रव�त�त नाम भनी नाम, थर उ�लेख 

गरेको देिखयो ज�तै पजुा थापा (प�रव�त�त नाम) भने कुनै िज�लामा K–१२, ७१ D, १०४, 

१०५, फौजीवाद–ए भनी संकेत नाम �दइएको देिखयो ।  

 वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण गो�य राखी संकेत नाम �दई नाम प�रवत�न ग�रएको मचु�ुका 

खडा गन� �वषयमा समेत एक�पता देिखएन । क�ह य�तो मचु�ुका लेखी �म�सल सामेल 

रािखएको देिखयो । 

 कुनै प�न िज�लामा काय��व�ध �द�दश�नले तोकेको ढाँचामा गोपनीयता कायम गदा� अ�भलेख 

तयार भएको पाइएन । 

 गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�नको �योग झंझ�टलो रहेको महससु सरोकारवाला 

�नकायका पदा�धकार�ह�ले गरेको अ�ययनको �ममा पाइयो । 

 गोपनीयता काय��व�ध �द�दश�नमा उ�लेख भएका केह� म�ुाह�मा उ�लेख नग�रएको अ�य 

कुनै प�न म�ुाह� �यायको रोहमा आव�यक देिखएको भ�न गोपनीयता कायम ग�रएको वा 

ब�द इजलासबाट सनुवुाइ ग�रएको भ�े पाइएन । 

 मा�थ उ�लेिखत यी �न�कष� र सझुावलाई �यानमा राखी प�को प�रचया�मक �ववरणको 

गोपनीयता कायम गन� र काय��व�ध �नद� िशका, २०६४ को काया��वयनमा सहजीकरणका 

ला�ग यो �द�दश�न तयार ग�रएको हो ।   

१.४   �द�दश�नको �योग 

यो �द�दश�नको �योग सामा�यतया �वशेष �कृ�तका म�ुाह�मा संल�न �वशेष अव�थाका 

�यि�ह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े���याका स�ब�धमा गन� स�क�छ ।यो 

�द�दश�न �च�लत कानून र सव��च अदालतबाट जार� भएको आदेशह�को काया��वयनलाई 

सहजीकृत गन� उ�े�यले तयार भएको हुँदा स�दभ�को �पमा अवधारणागत प�, �व�भ� देशका 

अ�यास एवम ्अ�तरा���य द�तावेजको �यव�था समेत उ�लेख ग�रएको छ । ब�द इजलास र 

गोपनीयताको अ�धकारसँग स�बि�धत कानूनह� समेत उ�लेख गर� �द�दश�नलाई अझ 

आ�धका�रक बनाउन �यास ग�रएको छ । कुनै �वषयमा �द�दश�न मौन रहेको वा अ�प� रहेको 

पाइएमा �च�लत कानून र सव��च अदालतको आदेश �वपर�त नहनेु गर� स�बि�धत अ�धकार�ले 

मना�सब ���या अपनाउन स�नेछ ।�याय स�पादनमा संल�न रहने �यायाधीश, अदालतका 

कम�चार�, अनसु�धानकता� �हर�, अ�भयोजनकता� सरकार� व�कल, प�को ��तर�ा गन� कानून 

�यवसायी एवम ् म�ुाको प�ह�लाई यो �द�दश�नले सहयोग प�ु याउन स�नेछ । आव�यकता 

अनसुार अ� {�या�यक �नकायह�को �या�यक काय� स�पादनमा समेत यो �द�दश�न सहयोगी हनु 

स�दछ । 

१.५  �द�दश�नको संरचना 

��ततु �द�दश�नको संरचनालाई न� प�र�छेदमा �वभाजन ग�रएको छ । जसमा प�र�छेद– एकमा  

प�रचय प�र�छेद– दईुमा �व�छ सनुवुाइ, गोपनीयताको अ�धकार र ब�द इजलास स�ब�धी 
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अवधारणा प�र�छेद– तीनमा ब�द इजलास कायम गन� काय��व�ध प�र�छेद– चारमा �वशेष �कृ�तका 

म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध प�र�छेद– पाँचमा �वशेष 

�कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम गन� �द�दश�न लागू हनेु �नकायह� 

प�र�छेद– छमा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े�नण�य गदा� �वचार गनु�पन� अव�थाह� प�र�छेद– 

सातमा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुनपन� अव�था प�र�छेद– आठमा प�रचया�मक �ववरण रा� े

काय��व�ध प�र�छेद– न� मा �व�वध र अ��यमा अनसूुचीह� र प�रिश�ह� समावेश ग�रएको छ ।  

१.६  �द�दश�नको आ�धका�रकता 

��ततु �द�दश�न अक� कुनै ऐन, �नयम कानून नबनेस�मका ला�ग �योग हनेुछ ।   
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9 
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प�र�छेद … दईु 

�व�छ सनुवुाइ, गोपनीयताको 

अ�धकार र ब�द इजलास 

स�ब�धी अवधारणा 
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प�र�छेद - दईु  

�व�छ सनुवुाइ,गोपनीयताको अ�धकार र 

ब�द इजलास स�ब�धी अवधारणा 
 

२.१  �व�छ सनुवुाइ 

२.१.१ �व�छ सनुवुाइको अवधारणा: 

�याय स�पादन ���यालाई �न�प� एवम ्पूवा��हर�हत �पमा स�पादन गन� आव�यक पूव�शत�को �पमा 

�व�छ सनुवुाइको अ�धकारलाई �लने ग�र�छ । वैयि�क �वत��ताको संर�ण एवम ् �यि�को 

आधारभतू अ�धकारको संर�णका ला�ग �व�छ सनुवुाइ स�ब�धी अवधारणा �वकास भएको हो ।  

जहाँ �जात�� ह�ुछ �यहाँ कानूनको शासन ह�ुछ । जहाँ कानूनको शासन ह�ुछ �यहाँ �यि�का 

आधारभतू अ�धकारह� संर�ण ग�रएका ह�ुछन ्। जहाँ �यि�का अ�धकारह� संर�ण ग�रएका ह�ुछन ्

�यहाँ शासक�य अ�धकारको �योगमा सीमा लगाइएको ह�ुछ । �याय स�पादन ���यामा संल�न रहने 

साव�ज�नक अ�धकार�ह�लाई सीमा लगाई वैयि�क �वत��ताको संर�ण गन� कडीको �पमा �व�छ 

सनुवुाइको �स�ा�तलाई �लने ग�र�छ । आ�नो म�ुामा आफै �यायाधीश हनु ु हदैुन, अथा�त �याय 

स�पादनमा पूवा��ह देिखन ुहदैुन, अक� प�लाई जानकार� न�दई उसका �व�� �नण�य गनु� हदैुन, अथा�त 

सनुवुाइको मौका न�दई कसैका �व�� �नण�य गनु� हदैुन र �नण�यमा आधार र कारण खलेुको हनु ुपद�छ 

भ�े �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तले �व�छ सनुवुाइको मा�यतालाई अं�गकार ग�रएको छ । 

एमने�ी इ�टरनेशनलको एउटा ��तवेदनमा भ�नएको छ: The right to a fair trial is a fundamental 

safeguard to assure that individuals are not unjustly punished. (Fair Trial Mannual) सबै खालका 

�ववादको �नरोपणका �ममा �व�छ सनुवुाइको अवधारणा आक�ष�त हनेु भ�नए प�न म�ुयतः यो 

फौजदार� कसूरको कारवाह� र �कनारामा बढ� आक� �ष�त हनेु गद�छ । यसलाई �ाकृ�तक �यायको 

�स�ा�तको अ�भ� �वषयको �पमा प�न �लने ग�र�छ ।  

२.१.२ �व�छ सनुवुाइ स�ब�धी संवैधा�नक तथा रा��य कानूनी �यव�था: 

(१)  ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक हनेुछ र म�ृय ु

द�डको सजाय हनेु गर� कुनै कानून बनाइने छैन । 

(२)  कानून बमोिजम बाहेक कुनै प�न �यि�को वैयि�क �वत��ता 

अपहरण हनेु छैन । 

नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ को 

धारा १२: 

�वत��ताको हक 

(१)  कुनै प�न �यि�लाई प�ाउ भएको कारण स�हतको सूचना न�दई 

थनुामा रािखने छैन । 

(२)  प�ाउमा परेका �यि�लाई प�ाउ परेको समयमा नै आफुले रोजेको 

कानून �यवसायीसंग स�लाह �लन पाउने हक हनेुछ । �य�तो �यि�ले 

आ�नो कानून �यवसायीसँग गरेको परामश� र �नजले �दएको स�लाह 

धारा २४: �याय 

स�ब�धी हक  
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गो�य रहनेछ र �य�तो �यि�लाई आ�नो कानून �यवसायी�ारा पूप�� 

गन� हकबाट वि�त ग�रने छैन । 

�प�ीकरणः यस उपधाराको �योजनको ला�ग “कानून �यवसायी” भ�ाले कुनै 

अदालतमा कुनै �यि�को ��त�न�ध�व गन� कानूनले अ�धकार �दएको 

�यि�लाई जनाउँछ । 

(३)  प�ाउ ग�रएको �यि�लाई प�ाउ भएको समयबाट बाटोको �याद 

वाहेक चौवीस घ�टा�भ� म�ुा हेन� अ�धकार� सम� उपि�थत गराउन ु

पन�छ र �य�तो अ�धकार�बाट आदेश भएमा बाहेक प�ाउ भएका 

�यि�लाई थनुामा रािखने छैन । 

तर उपधारा (२) र (३) मा लेिखएका कुराह� �नवारक नजरव�द र श� ु

रा�यको नाग�रकको हकमा लागू हनेु  छैन । 

(४)  त�काल �च�लत कानूनले सजाय नहनेु कुनै काम गरेवापत कुनै �यि� 

सजायको भागी हनेु छैन र कुनै प�न �यि�लाई कसूर गदा�को 

अव�थामा �च�लत कानूनमा तो�कएभ�दा बढ� सजाय �दइने छैन । 

(५)  कुनै अ�भयोग लगाईएको �यि�लाई �नजले गरेको कसूर �मािणत 

नभएस�म कसूरदार मा�नने छैन ।  

(६) कुनै प�न �यि� �व�� अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभ�दा बढ� 

म�ुा चलाइने र सजाय �दइने छैन ।   

(७)  कुनै कसूरको अ�भयोग लागेको �यि�लाई आ�नो �व�� सा�ी हनु 

कर लगाइने छैन ।  

(८)  ��येक �यि�लाई �नज �व�� ग�रएको कारबाह�को जानकार� पाउने 

हक हनेुछ । 

(९)  कुनैप�न �यि�लाई स�म अदालत वा �या�यक �नकायबाट �व�छ 

सनुवुाइको हक हनेुछ । 

(१०) असमथ� प�लाई कानूनमा �यव�था भए बमोिजम �नःश�ुक कानूनी सेवा 

पाउने हक हनेुछ ।  

(११) नेपाल रा�यको साव�भौमस�ा र अख�डता वा साव�ज�नक शाि�त र 

�यव�थामा त�काल खलल पन� पया�� आधार नभई कसैलाई प�न 

�नबारक नजरब�दमा रािखने छैन । 

(१२) �नवारक नजरब�द रा� ेअ�धकार�ले कानून �वपर�त वा वद�नयतपूव�क 

कसैलाई नजरब�द राखेमा नजरब�द रहेको �यि�ले कानून�ारा तो�कए 

बमोिजम ��तपू�त� पाउने छ ।   

धारा २५: �नवारक 

नजरब�द �व��को 

हक  

(१३) अनसु�धान, तह�ककात वा पूप��को �सल�सलामा वा अ� कुनै �क�समले 

थनुामा रहेको कुनै प�न �यि�लाई शार��रक वा मान�सक यातना �दइने 

धारा २६: यातना 

�व��को हक  
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वा �नजसँग �नम�म, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार ग�रने छैन । 

(१४) उपधारा (१) बमोिजमको काय� कानून�ारा द�डनीय हनेुछ र �य�तो 

�यवहार ग�रएको �यि�लाई कानूनले �नधा�रण गरे बमोिजमको ��तपू�त� 

�दइनेछ ।  

यस भाग�ारा �द� हकको �चलनका ला�ग धारा १०७ मा लेिखएको त�रका 

अनसुार कारवाई� चलाउन पाउने हक सरुि�त ग�रएको छ । 

धारा ३२: संवैधा�नक 

उपचारको हक 

�च�लत नेपाल कानून बमोिजम बाहेक कुनै प�न �यि�को �यान वा वैयि�क 

�वत��ता ह�रने छैन ।   

नाग�रक अ�धकार ऐन, 

२०१२ को दफा १२: 

वैयि�क �वत��ता 

(१)  �च�लत नेपाल कानूनले अ�यथा हनेुमा बाहेक �गरफतार भएको 

�यि�लाई – 

(क)  �गर�तार�का कारण स�हतको सूचना यथाश�य चाँडो न�दई 

थनुामा रािखने छैन । 

(ख)   आफूले रोजेको कानून �यवसायी वा कानून बमोिजमको 

बारेससँग स�लाह �लने र �नज�ारा पूप�� गन� अ�धकारबाट 

बि�त ग�रने छैन । 

(२) �च�लत नेपाल कानूनले अ�यथा हनेुमा बाहेक �गर�तार ग�रएको र 

थनुामा रािखएको ��येक �यि�लाई बाटोको �याद बाहेक चौबीस 

घ�टा�भ� म�ुा हेन� अ�धकार�का सम� उपि�थत गराउन ुपद�छ र कुनै 

प�न �यि�लाई �य�तो अ�धकार�को आदेशले बाहेक सो अव�धभ�दा 

बढ� थनुामा रा� हुँदैन  ।  

दफा १५: 

�गर�तार�का स�ब�धमा 

बचाउ  

दफा १५: तह�ककातको ला�ग थनुामा रा� स�कने अव�ध र त�स�ब�धी काय� 

�णाल� 

(१)  यो दफा बमोिजम अ�यथा हनेु भएमा बाहेक कुनै प�न �यि�लाई 

अपराधको तह�ककातको ला�ग चौबीस घ�टा भ�दा बढ� थनुामा रा� ु

हदैुन ।  

 �प�ीकरण: थनुामा परेको �यि�लाई उपदफा (२) बमोिजम अदालतमा 

उपि�थत गराउन �हर� काया�लयमा �याउन वा �हर� काया�लयबाट 

अदालतमा प�ु याउन बाटोमा ला�ने अव�धलाई यो दफाको �योजनको 

ला�ग थनुाको अव�धमा गणना ग�रने छैन । 

(२)  अनसूुची–१ मा उि�लिखत कुनै अपराधको तह�ककातको �सल�सलामा 

प�ाउ ग�रएको र थनुामा रािखएको �यि�को स�ब�धमा चौबीस 

घ�टा�भ� तह�ककात पूरा नहनेु भई �नजलाई थनुामा राखी तह�ककात 

जार� रा� ु पन� देिखएमा तह�ककात गन� �हर� कम�चार�ले �नजलाई 

सरकार� म�ुा स�ब�धी 

ऐन, २०४९ 
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अदालत सम� उपि�थत गराई अदालतबाट अनमु�त �लएर मा� थनुामा 

रा� ुपन�छ । सो बमोिजम अदालतसँग अनमु�त मा�दा थनुामा परेको 

�यि� उपरको अ�भयोग, �यसको आधार, �नजलाई थनुामै राखी 

तह�ककात गनु� पन� कारण र �नजको बयान कागज भइसकेको भए 

बयान कागजको �यहोरा �प� �पमा उ�लेख गनु� पन�छ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम थनुामा रा� े अनमु�तको ला�ग अदालतमा 

उपि�थत गराईएको �यि�ले �यसर� अदालतमा उपि�थत हुँदा आ�नो 

शार��रक जाँचको ला�ग अदालत सम� �नवेदन �दन  स�नेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम थनुामा रा� े अनमु�त मागेमा अदालतले 

स�बि�धत कागजातह� हेर� तह�ककात स�तोषजनक �पमा भए वा 

नभएको �वचार गर� स�तोषजनक �पमा तह�ककात भइरहेको देिखएमा 

एकै पटक वा पटक पटक गर� बढ�मा प�चीस �दनस�म थनुामा रा� े

अनमु�त �दन स�नेछ । 

दफा २१: �हरासतमा रहेको �यि�लाई �हर�ले छा�न स�ने: यस ऐन बमोिजम 

तह�ककातको �सल�सलामा �हर� �हरासतमा रहेको कुनै �यि�लाई �हरासतमा 

रािखरहन आव�यक नदेिखएमा तो�कएबमोिजम सरकार� व�कलको सहम�त 

�लई वा अव�थानसुार न�लई मना�सव कारण स�हतको पचा� खडा गर� �हर� 

कम�चार�ले �य�तो �यि�लाई हािजर जमानीमा छा�न स�नेछ । 

 

(१)  ��येक �हर� कम�चार�को देहाय बमोिजम कत��य हनेुछ ।  

क) कानूनबमोिजम प�न पन� �यि�ह�लाई र प�नपुन� पया�� कारण 

भएका �यि�लाई प�न ु।  

�हर� ऐन, २०१२ को 

दफा १५: �हर� 

कम�चार�को कत��य 

(२)  �हर� कम�चार�ले �वना वारे�ट जनुसकैु साव�ज�नक ठाउ¤मा देहायका 

�यि�लाई �गरफतार गन� ह�ुछः 

क)  कानूनले ३ बष� वा �यसभ�दा बढ� कैदको सजाय हनेु अपराध 

गरेको वा गन� आटेँको छ भ�े थाहा भएको �यि�,  

ख)  फरार घो�षत ग�रएको प�न ुपन� अपराधी,  

(३)  मा�थ उपदफा (१) मा लेिखए बमोिजम प�ाउ भएका �यि�लाई 

बाटाको मना�सब मा�फकको �यादबाहेक चौबीस घ�टा�भ� सकभर चाँडै 

अदालतमा पेश गनु�पछ� ।  

दफा १७: �हर� 

कम�चार�ले �वना 

वारे�ट �गर�तार गन� 

पाउने अ�धकार 

(४)  फौजदार� म�ुामा कुनै अ�भय�ुले �नज उपर लगाईएको अ�भयोगको 

स�दभ�मा अदालत बाहेक अ�य� �य� गरेको कुरा अदालतले देहायको 

अव�थामा मा� �माणमा �लन ह�ुछ : 

क)  सो कुरा �य� गदा� अ�भय�ु सचेत अव�थामा र आफूले भनेको र 

गरेको कुरा ब�ुन स�ने अव�थामा �थयो भ�े प�ुी भएमा, 

�माण ऐन, २०३१ को 

दफा ९ 
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ख)  �नजलाई बा�य गर� वा �नज वा अ� कसैलाई यातना �दई वा 

यातना �दने ध�क� �दई वा �नजलाई आ�नो ई�छा �व�� सो कुरा 

�य� गन� ि�थ�तमा पार� सो कुरा �य� गरेको होईन भ�े प�ुी 

भएमा, 

ग) �नज उपर लागेको अ�भयोगको स�ब�धमा कारवाह� गन� 

अ�धकार�ले �य�तो कुनै ध�क� वा आ�ासन �दएको �थएन जसबाट 

�नजले सो कुरा अ�यथा �य� गन� स�भावना �थयो भ�े प�ु�  

भएमा ।  

थनुछेकको �ममा थनुामा रहेको �यि�लाई सो कसूरमा हनु स�ने भ�दा बढ� 

अव�ध थनुामा नरािखने �यव�था गरेको छ ।  

मलुकु� ऐन, २०२० 

को अदालती 

ब�दोव�तको महलको 

११९ नं. 

म�ुाको स�ब�धमा जनुसकैु �यहोराले थनुामा रा�दा य�तो अ�भयोगमा यस 

कानूनको यो न�बर दफा अनसुार थनुामा रािखएको हो भनी सो थनुामा 

रािखईने �यि�लाई कारण खोल� पूज� न�दई थनुामा रा� हुँदैन । स�बि�धत 

प�को �नवेदन नपरे प�न पनुरावेदन स�ुे अ�ाले थनुा गैर कानूनी वा बेर�त हो 

वा होईन भनी जाँचबझु गन� र गैर कानूनी वा बेर�त देिखएमा कानून बमोिजम 

उपय�ु आदेश �दन स�नेछ । 

�यसैगर� अदालतस�व�धी �नयमावल�ह�मा म�ुाको सनुवुाइको �ममा 

अदालतले �व�छ सनुवुाइको मा�यता अनसुार खलुा इजलासमा सनुवुाइ गन�, 

असहाय प�लाई वैत�नक कानून �यवसायीको सेवा उपल�ध गराइ�दने, थनुामा 

रहेको �यि�को म�ुालाई �ाथ�मकतापूव�क सनुवुाइ गन�, सा�ी पर��णमा 

स�बि�धत प�लाई संल�न गराउने, गैर कानूनी थनुा �व�� 

ब�द���य�ीकरणको �नवेदन �दन स�ने समेतका �व�भ� �यव�था भएको 

पाइ�छ ।   

मलुकु� ऐन, २०२० 

को १२१ नं. 
 

 �हरासतमा रहेको �यि�लाई यातना �दन नहनेु र यातना �दइएको 

अव�थामा ��तपू�त�को �यव�था गन� समेतका �व�भ� �यव�थाह� 

गरेको पाइ�छ । 

यातना तथा ��तपू�त� 

ऐन, २०५३ 

२.१.३ �व�छ सनुवुाइ स�ब�धी अ�तरा���य तथा �े�ीय आलेख, सि�ध, 

महासि�ध: 

सन ्२०१५ मा जार� ग�रएको �या�नाकाटा� मा भ�नएको �थयो हामी अ�धकार 

र �याय कसैलाई बे�ने छैनौ, कसैलाई �ढला गन� छैनौ र कसैलाई इ�कार गन� 

छैनौ । यो अवधारणालाई �व�छ सनुवुाइको आधार मा�े ग�र�छ । 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearning"  मानव अ�धकार 

स�ब�धी �व��यापी 

घोषणाप�, १९४८ को 

धारा १० 

कुनै प�न फौजदार� कसूरको आरोप �नधा�रण गदा� �व�छ सनुवुाइको 

अवधारणालाई अपनाउन ु पन� अ�नवाय� �यव�था गरेको छ । उ� धारामा 

भ�नएको छ – "In the determination of any criminal charge against him, or 

of his rights and obligations in a suit at a law, everyone shall be entitled to 
a fair and public hearning."   

नेपालले मानव अ�धकारको �व��यापी घोषणाप���त ��तब�ता �य� गरेको 

छ र नाग�रक तथा राजनै�तक  अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य अनबु�धको प� 

बनेको छ । �यसैले यी �यव�था मतुा�वकको रा��य कानूनी �यव�था गनु� 

रा�यको दा�य�व प�न ह�ुछ ।   

नाग�रक तथा 

राजनै�तक अ�धकार 

स�ब�धी अ�तरा���य 

अनबु�ध, १९६६ को 

धारा १४ (१) 

�व�छ सनुवुाइमा देहायका त�व हनु ुपद�छ भनी उ�लेख भएको छ :  

 Right to Access of Court, 

 Right to Equality of Arms, 

 Right to Hearning by a Competent Tribunal, 

 Right to Hearing by an Independent and Impartial Tribunal, 

 Right to Public Hearing, 

 Right to Hearning within reasonable time,  

 Right to Interpretor, 

 Right to a Proper Defence,  

 Right to be Informed of Accusation, 

 Right to Opportunity to make a Proper and full Defence. 

European 

Convention को धारा 

६(१) 

अ�तरा���य फौजदार� अदालतको रोम �वधान, १९९८ को धारा ५५ ले समेत 

�व�छ सनुवुाइको अवधारणालाई आ�मसात ्गरेको छ । 

सनुवुाइ र पूप��को चरणमा �वचार गनु� पन� अक� कुरा के छ भने रोम 

�वधानले आरो�पत  �यि�, पी�डत र सा�ीह�लाई केह� अ�धकारह� �दान 

गरेको छ । अ�भय�ुलाई नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

महासि�धले ��याभतू गरेको �व�छ, साव�ज�नक र उिचत समय �भ� सनुवुाइको 

हक रोम �वधानले प�न ��याभतू गरेको छ । यी अ�धकारह� म�ये केह� 

देहायबमोिजम छन ्:  

 अ�भय�ुलाई पूप��मा उपि�थत हनेु हक हनेु, अथा�त अ�भय�ुको 

उपि�थ�तमा मा� पूप�� हनेु,  

 कानूनबमोिजम दोषी �मािणत नभएस�म अ�भय�ुलाई �नद�ष अनमुान 

ग�रन ुपन�,  

अ�तरा���य फौजदार� 

अदालतको रोम 

�वधान, १९९८को धारा 

५५, ६६, ६७, ६८, 

६४(७) र ६८ । 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

 दोषी �मािणत गनु�पन� भार अ�भयो�ासँग रहने र दोष शंका र�हत 

तवरले (Beyond reasonable doubt) �मािणत ग�रनपुन�, 

 अदालतको �नण�य �लिखत हनु ु पन� र �यसमा आधार र कारणह� 

उ�लेख हनुपुन�,  

 स�भव भएस�म अ�भय�ुको उपि�थ�तमा फैसला, सजाय सनुवुाइन ु

पन�,  

 आ�मण हनु स�ने वा जोिखममा रहेका (Vulnerable) सा�ी र 

पी�डतलाई सनुवुाइको दौरानमा संर�ण �ा� हनेु,  

 पी�डतले प�न पूप�� र सनुवुाइको चरणमा �यि�गत �पमा वा 

कानून�यवसायीमाफ� त उपि�थत भइ आ�नो कुरा रा� पाउने । 

म�ुाको पूप�� र सनुवुाइ पूप�� इजलास (Trial chamber) ले गछ� । सनुवुाइ 

�ार�भ हनु ु अिघ अ�भय�ुलाई पूप�� इजलासले �नि�त गरेका अ�भयोगह� 

पढेर सनुाइ�छ । पूप�� �व�छ तथा �छटो छ�रतो �पमा गनु� पन� िज�मेवार� 

इजलासको ह�ुछ । इजलासले पूप��मा �योग हनेु भाषा, सो चरणस�म खलुासा 

नभएका �लखत वा जानकार�को खलुासा गन�बारे �न�य गछ� । यस चरणमा 

इजलासले प�ह�सँग छलफल, सा�ीह�को बकप� गराउने, गो�य जानकार� 

तथा पी�डत एवम ्सा�ी पेश गराउने र �तनको उिचत संर�णको आदेश प�न 

आव�यकताअनसुार �दन स�छ । सामा�यतः सनुवुाइ खलुा इजलासमा   

ग�र�छ । तर सा�ी तथा पी�डतको संर�णको ला�ग वा �माण �दन ुपन� गो�य 

वा संवेदनशील जानकार�लाई संरि�त गन� �वशेष प�रि�थ�तह�मा आव�यक 

भए खासखास काम कारबाह� ब�द स�मा प�न गन� स�कने �यव�था �वधानमा 

ग�रएको छ । 

२.१.४ �व�छ सनुवुाइ स�ब�धमा �व�भ� देशमा �व�मान कानूनी संरचना तथा 

अ�यास:   

कुनै प�न �जाताि��क मलुकुले �व�छ सनुवुाइको अवधारणालाई अवल�बन 

गरेको पाइ�छ । वैयि�क �वत��ताको संर�णका ला�ग यो अप�रहाय� प�न 

मा�न�छ । प�हलो आध�ुनक एवम ्�जाताि��क सं�वधान मा�नएको अमे�रक� 

सं�वधानमा प�न �व�छ सनुवुाइको अवधारणालाई “काय��व�धको उिचत पालना” 

सँग जो�डएको पाइ�छ । सो सं�वधानमा उ�लेख ग�रएको छ – "No person 

shall be deprived of his life, liberty and property without due process of 
law." 

अमे�रक� सव��च अदालतले �मर�डा �व�� ए�रजोनाको म�ुामा ��तपादन गरेको 

�स�ा�त (जसलाई �मर�डा वा�न�� समेत भ�न�छ) ले अ�भय�ुको अ�धकारको 

��याभ�ूतका ला�ग देहायका माग�दश�न गरेको छ ।  

संय�ु अ�धरा�य 

अमे�रका 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 अ�भय�ुसँग सोधपछु गनु� भ�दा अगा�ड �नजलाई मौन ब�न पाउँने 

अ�धकारको बारेमा अनसु�धान अ�धकार�ले जानकार� गराउन ुपन�,  

 अ�भय�ुले सोधपछुको �ममा भनेका कुराह� उसका �व�� 

�माणमा ला�छन भ�े जानकार� �दनपुन�,  

 अ�भय�ुलाई कानून �यवसायी रा� पाउँने अ�धकार छ भ�े 

जानकार� �दने र 

 �नजको कानून �यवसायी नभएमा रा�यले नै उपल�ध गराई �दने 

�यव�थाको बारेमा जानकार� �दने ।  

संय�ु अ�धरा�यमा मानव अ�धकार ऐन, १९९८ को धारा ६ मा �व�छ 

सनुवुाइको �यव�था ग�रएको छ । जसअनसुार �व�छ सनुवुाइको अ�धकार 

कानूनको शासन र �जात��को आधारभतू मा�यता हो । �व�छ सनुवुाइको 

अ�धकार देवानी र फौजदार� दबैु म�ुामा लाग ु ह�ुछ।�व�छ सनुवुाइको 

अ�धकार �नरपे� अ�धकार हो जसको �योगमा कुनै सीमा तो�न स�कदैन । 

�व�छ सनुवुाइ भनेको कानून बमोिजम �था�पत �वत�� र �न�प� अदालत वा 

�यायाधीकरणबाट उिचत समयमा साव�ज�नक सनुवुाइबाट म�ुाको कारवाह�को 

स�ालन हो ।  

सय�ु अ�धरा�य 

(वेलायत) 

भारतको सं�वधानमा कानून�ारा �नधा��रत काय��व�ध बेगर कसैको प�न वैयि�क 

�वत��ताको अपहरण नग�रने �यव�था गरेको छ । सो सं�वधानको धारा २१ 

मा भ�नएको छ –"No person shall be deprived by his life or personal liberty 

except according to procedure established by Law " 

भारतको स�वधानको 

धारा २१ 

 

२.१.५ �व�छ सनुवुाइको �योग एवम ्काया��वयनको अव�था तथा प�छ�लो 

�या�यक ���कोण:  

�व�छ सनुवुाइको अवधारणालाई �यवहारमा लागू गन� स�दभ�मा सव��च 

अदालतले �व�भ� म�ुामा �या�या गद� सरकारलाई �नद� िशत समेत गरेको छ । 

�यसर� अदालतले गरेका केह� �या�याह�को सार सं�ेप यस�कार रहेको 

पाइ�छ : 

 

�या�यक ���या भ�ासाथ �व�छ सनुवुाइको अवसर र कारण स�हतको �नण�य 

अ�नवाय� �पमा अगा�ड आउँदछ ।  

 �या�यक ���याको आ�माको �पमा रहेका त�वको अभावमा भए 

ग�रएका काम कारवाह�लाई �या�यक काम कारवाह�को सं�ा �दन 

न�म�ने ।  

 कुनै कुराको दोष वा आरोप लागेको �यि�ले आफूउपर लागेको 

आरोपको जानकार� �यसको उिचत ��तर�ा गन� अवसर, स�म 

अ�यतु �साद खरेल 

�व�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लय समेत, 

२०६४ सालको �रट 

नं. ०००३ आदेश 

�म�त २०६६।१।३१ 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

अदालत वा �या�यक �नकायबाट �व�छ सनुवुाइ र आफूले गरेको 

ग�ती �मािणत भएको िच� ब�ुदो आधार �नण�यबाट थाहा पाउन ु

�नजको आधारभतू अ�धकार �भ� पन� । 

 मा�नसलाई नैस�ग�क �पमा �ा� भएको आफू �व��को कारवाह� बारे 

थाहा पाउने र �व�छ सनुवुाइको हकलाई नेपालको अ�त�रम 

सं�वधान, २०६३ ले मौ�लक हकको �पमा समेटेको हुँदा �तनको 

पालना नगर� वा ��तकूल हनेु गर� �नमा�ण ग�रएका जनुसकैु कानून 

सं�वधान स�मत हनु नस�ने ।  

(ने.का.प २०६६, अंक 

७, प�ृ १०६३) 

अदालत आफूले आदेश गर� पूप��का ला�ग अ�य कारागारमा पठाउने तर 

आ�नै आदेशले थनुामा रहेको थनुवुालाई पेशीको जानकार� न�दने काय� Fair 

Trial को मा�य �स�ा�त �वपर�त हनेु । फौजदार� अपराधको आरोप लागेको 

�यि�लाई �नजको �व�� भएको ��येक कानूनी कारवाह�को जानकार� पाउने 

हक हनेु ।  

 उसले आफूले रोजेको कानून �यवसायीको साथ ��येक पेशीमा 

अदालतमा उपि�थत भई  वा उपि�थत गराई आ�नो �व��को 

स�पूण� अदालती कारवाह� आ�नै रोहवरमा भएको हेन� पाउने 

अ�धकार ��येक आरोपीको मौ�लक हक हो । �व�छ सनुवुाइका 

ला�ग देहायका कुराह� आव�यक पद�छन ्।  

क)  म�ुा हेन� अ�धकार� वा अदालत कानून�ारा ग�ठत हनु ु पद�छ ।  

ख)  म�ुा हेन� अ�धकार� Competent, Independent, Impartial  

हनुपुछ� ।  

ग)  लागेको अ�भयोगको बारेमा उसले ब�ुने भाषामा त�ु�त जानकार� 

गराउन ुपद�छ ।  

घ) अ�भय�ुलाई लागेको अ�भयोगको बारेमा उसले ��तर�ालाई 

तयार�को ला�ग थनुामा रहेको अ�भय�ुलाई पया�� सह�ुलयत र 

समय �दान ग�रन ुपद�छ ।  

ङ) अ�भयोग लागेको �यि�ले लागेको अ�भयोगको बारेमा आफूले 

चाहेमा आफूले रोजेको कानून �यवसायीबाट ��तर�ा गराउन 

पाउन ु पद�छ । तर �य�तो अ�भय�ुले  आ�थ�क कमजोर�का 

कारण आफै कानून �यवसायी रा� स�दैन भने रा�यले �नःश�ुक 

कानून �यवसायी उपल�ध गराई �दन ुपद�छ ।  

च) अ�भयोग लागेको �यि�ले म�ुाको कारवाह�मा आफै उपि�थत 

भई आ�नो सा�ी �माण अदालत सम� ��ततु गन� पाउन ुपद�छ 

र आ�नो सा�ी बकाउन र आ�नो �व��को सा�ीको िजरह गन� 

राम बहादरु हमाल 

�व�� कारागार 

�यव�थापन �वभाग 

समेत, २०६४ सालको 

�रट नं. ०८६४, 

आदेश �म�त: 

२०६६।०३।२२ 

(ने.का.प २०६७, अंक 

४, �न.नं. ८३४५, प�ृ 

५७४). 
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पाउने मौका पाउन ुपद�छ ।  

छ)  अ�भय�ु भाषा नब�ुने भए उसलाई भाषा ब�ुने दोभाष े

(Interpreter)  उपल�ध गराउन ुपद�छ ।  

सै�नक ऐन �भ� र बे�लै खालको कानून हो भ�दैमा एकतह पनुरावलोकन गन� 

अ�धकार, सजाय गन�, अ�धकार�को �न�प�ता र �न�प� सनुवुाइ (Fair Trial) 

ज�ता मानव अ�धकारका �यूनतम अ�धकारबाट वि�त गन� नहनेु । 

राधाकृ�ण ख�का 

�व�� र�ा म��ालय 

समेत, ब�द� 

��य�ीकरण २०६४ 

सालको �रट नं. 

००३२ आदेश �म�त 

२०६५।७।१७ 

कसूर �मािणत नभएस�म कसूरदार नमा�नने �यव�था फौजदार� �यायको 

सव�मा�य �स�ा�त हो । तर �माण प�ु याउने भार ��तवाद�मा �स�ट गराउँदैमा 

�ारि�भक �पमै कसूरदार मा�नएको भनी अथ� गन� �म�ने देिखदैन । �यसै गर� 

आ�नो �व�� सा�ी हनु कर नलगाइने भ�े �यव�थाले कुनै कसूरको अ�भयोग 

लागेको �यि�लाई आ�नो �व��को कुराह� �य� गन� बा�य नपा�रने 

कुराको स�ुनि�तता �दान गद�छ । जहाँस�म �व�छ सनुवुाइको हकको स�दभ� 

छ, �व�छ सनुवुाइको हकले  ज�हले प�न सनुवुाइ अिघका हक र सनुवुाइको 

चरणका हकह�लाई समेटेको ह�ुछ । कुनै प�न �यि� उपर अ�भयोग 

लगाउँदैमा उ अपराधी मा�नदैन । �यसर� अ�भयोग लागेको �यि�ले आफूले 

रोजेको कानून �यवसायीसँग स�लाह �लन पाउँने, �नजलाई तोकेको समय �भ� 

म�ुा हेन� अ�धकार� सम� उपि�थत गराउन ु पन� र �नजलाई लागेको 

अ�भयोगका स�ब�धमा स�म अदालत वा �या�यक �नकायबाट �व�छ सनुवुाइ 

ग�रन ुपन� कुरालाई इ�कार गन� स�दैन । य�द ती अ�धकारबाट बि�त ग�रयो 

भने �यो �व�छ सनुवुाइको हक �वप�रत हनु जा�छ ।  

�व�छ सनुवुाइ ��येक �यि�को मौ�लक हक हो । �व�छ सनुवुाइको हक न 

त रा�य वा सरकारले खो�न स�छ, न त कुनै अ�भय�ुले नै वेभ गन�       

स�छ । �व�छ सनुवुाइको हक कमन ल को �ाकृ�तक �यायबाट उ�प� 

�ाकृ�तक हक भए प�न यसलाई धेरै �लिखत सं�वधान भएका देशह�ले मौ�लक 

हकमा समावेश गरेका छन ्।  

�नलम पौडेल �व�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत, �रट  

नं. ०६४–WS–

००३८, आदेश �म�त 

२०६७।५।१० 

(ने.का.प २०६७, अंक 

१०, �न.नं. ८४७३। 

प�ृ १६४१) 

२.२ गोपनीयताको अ�धकार 

२.२.१  गोपनीयताको अ�धकार स�ब�धी अवधारणा:  

म�हलाले आफू �व�� �हंसा भएको ि�थ�तमा, एच.आइ.भी सं��मत �यि�ले आफू सं��मत भएको 
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ि�थ�तमा र कानूनसँग ��दमा परेका बालबा�लकाले आफू कानूनसँगको ��दमा परेको अव�थामा आफू 

उपर परेको अ�याय �व�� उपचार मा�न तथा �या�यक कारवाह�को �ममा उनीह�को �यि�गत 

प�रचय साव�ज�नकरण हुँदा थप पीडा �यहोनु� पन� र पनुः पी�डत हनेु अव�थालाई रो�न, उनीह�को 

�यायमा पहुँच बढाउन अनसु�धान देिख फैसला काया��वयनस�मको कारवाह�को �ममा र सो प�ातको 

अव�धमा समेत �नजह�को �ववरण गो�य रा� ु पछ� । जबरज�तीकरणी, मानव वेच�वखन तथा 

ओसारपसार, स�ब�ध �व�छेद, नाताकायम र बालबा�लका प� भएको म�ुाको कारवाह� समेत ब�द 

इजलासबाट गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको छ ।  

२.२.२ गोपनीयताको अ�धकारस�ब�धी संवैधा�नक तथा कानूनी �यव�था: 
 

“कुनै प�न �यि�को जीउ, आवास, स�पि� �लखत त�या� प�ाचार च�र� 

स�ब�धी कुराको गोपनीयता कानून�ारा तो�कएको अव�थामा बाहेक 

अन�त��य हनेुछ” भ�े �यव�था रहेको छ ।  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, 

२०६३ को धारा २८ 

गोपनीयताको हक 

२.२.३ गोपनीयताको अ�धकार  स�ब�धी अ�तरा���य तथा �े�ीय आलेख, 

सि�ध, महासि�ध/मापद�ड: 

 

कुनै प�न �यि�को गोपनीयता, प�रवार, घर वा प�ाचारमा �वे�छाचार� वा 

गैर कानूनी ह�त�ेप ग�रने छैन न त �नजको ��त�ा वा �यातीमा गैर 

कानूनी आ�मण नै ग�रने छ । ��येक �यि�लाई �य�तो ह�त�ेप वा 

आ�मण �व�� कानूनको संर�ण पाउने अ�धकार रह�छ ।    

मानव अ�धकार स�ब�धी 

�व��यापी घोषणाप�, 

१९४८ को धारा १२ 

१. बालबा�लकाको �निजपना, प�रवार, घर वा प�ाचार माथी वलज�ती वा 

गैर कानूनी ह�त�ेप ग�रने छैन, न त उनीह�का मया�दा र इ�जत 

माथी नै गैर कानूनी आ�मण ग�रने छ । 

२. य�तो ह�त�ेप र आ�मणको �व�� कानूनी संर�ण पाउने 

बालबा�लकाको अ�धकार हनेुछ ।    

बाल अ�धकार स�ब�धी 

महासि�ध, १९८९ धारा 

१६ 

कुनै प�न �यि�को गोपनीयता, प�रवार, घर वा लेखापढ�मा �वे�छाचार� वा 

गैर कानूनी ह�त�ेप ग�रने छैन न त �नजको ��त�ा तथा �यातीमा गैर 

कानूनी आ�मण नै ग�रने छ ।  

नाग�रक तथा राजनै�तक 

अ�धकार स�ब�धी 

अ�तरा���य अनबु�ध, 

१९६६ 

�जाताि��क समाजमा नै�तकता, साव�ज�नक �यव�था वा रा��य सरु�ाको 

कारणले वा प�ह�को �यि�गत जीवनको �हतमा �यसो गनु�पन� भएमा वा 

�वशेष प�रि�थ�तमा साव�ज�नक गदा� �यायको �हतमा ��तकुल �भाव पन� 

स�छ भ�े कुरा अदालतलाई लागेमा अ�याव�यक भएको समयस�म 

स�पणु� सनुवुाइ वा �यसको कुनै ���यामा प�कार, �से तथा जनताको 

�वेशमा रोक लगाउन स�कने छ।तर �कशोर/�कशोर�ह�को �हतको र�ा 

गन� अ�यथा गनु�पन� भएको वा वैवा�हक �ववाद वा बालबा�लकाको 

नाग�रक तथा राजनै�तक 

अ�धकार स�ब�धी 

अ�तरा���य अनबु�ध, 

१९६६ धारा १४ 
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संर�क�वसँग स�बि�धत बाहेक कुनै प�न फौजदार� म�ुामा ग�रएको 

फैसलाह� भने साव�ज�नक ग�रने छन ्।   

प� रा�ह�ले खास गर� फौजदार� �यायका सबै चरणह�मा ��ततु 

�ोटोकल अ�तग�त �नष�ेधत �यव�थाह�बाट पी�डत बालबा�लकाको 

अ�धकार र �हतह�को संर�ण गन� पी�डत बालबा�लकाको गोपनीयता र 

प�हचानलाई उपय�ुता अनसुार संर�ण गर� तथा रा��य कानून अनसुार 

पी�डत बालबा�लकाको प�हचान खलुाउन स�ने जानकार�को अनपुय�ु 

�वाह वा �चार रो�न ुपद�छ ।  

बालबा�लकाको वेच�वखन, 

बाल वे�याविृ� तथा बाल 

अ�ील िच�ण स�ब�धमा 

�यव�था भएको बाल 

अ�धकार स�ब�धी 

महास�धीको �वेि�छक 

�ोटोकल, २००० धारा ८ 

२.२.४ गोपनीयताको अ�धकार स�ब�धमा �व�भ� देशमा �व�मान कानूनी संरचना तथा अ�यास: 

कुनै समाचारप�, प��का वा समाचार अ�य वा ��य मा�यममा कानूनसँग 

���मा परेको वा हेरचाह एवम ् संर�णको आव�यकता रहेको भनी 

उ�लेिखत बालबा�लकाको कुनै ��तवेदन वा उसको प�हचान ख�ुने नाम, 

ठेगाना, �कूल लगायत कुनै प�न सूचना एवम ्उ� स�बि�धत बालकको 

त�वीर �काशन गन� नपाइने ब�देज लगाएको छ ।  

भारत 

बाल �याय 

(हेरचाह तथा संर�ण) ऐन, 

२००६ को दफा २१ (१) 

The Court should, as far as possible, avoid disclosing the name of the 
prosecutrix in their order to save further embarrassment to the victim 
of sex crime. The anomity of the victim of the crime must be 
maintained as far as possible through it. 

Gurmit Singh and other 
v. State of Punjab - AIR 
1996 (2) SC 384 

२.२.५ गोपनीयताको अ�धकारको �योग एवम ्काया��वयनको अव�था तथा प�छ�लो �या�यक ���कोण: 

गोपनीयताको अ�धकारको �यव�था अ�तग�त �यि�को गोपनीयता र 

�नजको गो�य सूचनाह� समेत संरि�त हनेु देिख�छ । �यि�का त�या� 

र च�र� ज�ता �यि�गत प�रचया�मक �ववरण र �नज स�ब�धी अ�य 

सूचनाह�को गो�यताको संर�ण नहनेु हो भने गोपनीयताको हक अ�य�त 

संकुिचत भई आ�नो उ�े�य हा�सल गन� नस�ने ।  

सं�वधानमा गोपनीयताको हकको �यव�था भएप�न �वषयगत �हसाबले 

पी�डत म�हला बालबा�लका वा एच.आइ.भी ए�स सं���मत लगायतका 

खास खास वग�का �यि�ह�को गोपनीयताको संर�ण हनेु खास खास 

अव�थाह�को य�कन गर� कुन अव�थामा �यि�गत सचुनाह� खलुा हनेु 

हो सो को कानूनी �यव�था प�न आइसकेको छैन । ती सबै �व�ततृ 

�यव�थाह� हनुपुन� देिख�छ । उ� कुरालाई �दय�म गर� उपय�ु 

�यव�थाह� समे�टएको �वशेष �कृ�तका म�ुा मा�मलामा पी�डतको �पमा 

संल�न म�हला, बालबा�लका प� भएका वा एच.आइ.भी ए�स सं��मत 

�यि�ह� प� भएको म�ुामा �हर�मा दता� हनेु वा �सधै अदालत वा अ�य 

अ�धव�ा सपना म�ल 

�धान �व�� नेपाल सरकार 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लय  

(ने.का.प. २०६४, अंक. ९, 

�न.नं. १२०८) 
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�नकायमा दता� हनेु ि�थ�त देिख फैसला गदा� वा �यस प�छको अव�थामा 

समेत तो�कएको गोपनीयता कायम रहने गर� स�बि�धत प�को हक र 

दा�य�व स�हतको कानून �नमा�ण गन� �वप�ी �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लय एवम ् कानून �याय तथा संसद�य �यव�था 

म��ालयका नाउमा �नद�शना�मक आदेश जार� भएको । 

२.३ ब�द इजलास 

२.३.१ ब�द इजलासको प�ृभ�ूम, अवधारणा र प�रभाषा 

प�ृभ�ूम  

आ�नो कानूनी हक अ�धकारको संर�ण गन� र आफुलाइ� परेका पीर मका� एवम ् �याय अ�यायको 

�छनोफानो �न�प� �या�यक �नकायमाफ� त गन� पाउने अ�धकार ��येक �यि�लाई ह�ुछ । य�तो 

अ�धकारको स�मान गद� �ववादको �न�पण गदा� अ�ा अदालतह�बाट सामा�यतः खलुा ���या 

अवल�बन गन� ग�र�छ । खलुा इजलासबाट हनेु कारबाह�ले �याय �न�पादन ���यामा �न�प�ता र 

प�ह�को समानतालाई ��याभतू गद�छ । �याय साव�ज�नक चासोको �वषय समेत भएकोले देवानी 

�ववादको समाधान प�ह�याउँदा वा फौजदार� कसरुको �न�पण र सजाय �नधा�रण गदा� अदालतमा सबै 

प�लाई समान �यवहार ग�रनपुछ� । �या�यक काम कारबाह� खलुा इजलासबाट ग�रनपुछ�, यो �यायको 

मूल मा�यता हो । तर म�ुा मा�मलामा आएका क�तपय �वषयह�को साव�ज�नक�करणबाट म�ुामा 

संल�न प�ह�उपर पन� सामािजक र मान�सक �भाव, साव�ज�नक नै�तकता, रा��य सरु�ा, पी�डतको 

हकको संर�ण आ�द �व�वध प�लाई �वचार गर� �नय�मत र �यवि�थत गन� स�क�छ । यो कुरा �व�भ� 

देशह�का कानून �णाल�मा प�न �था�पत भइसकेको छ । 

स�य र �जाताि��क समाजले कानूनको शासनको ��याभ�ूत गरेको ह�ुछ र कानूनको शासनको मलु मम� 

भनेको फौजदार� कसूरको सनुवुाइ खलुा र साव�ज�नक �नगरानीमा ग�र�छ । खलुा इजलासको स�ालन 

गदा� स�ार मा�यमलाई �वेश �दइ�छ र म�ुाको कारवाह�को बारेमा सूचना �वाह गन� पूण� अ�धकार 

रह�छ । फौजदार� कारवाह�को बारेमा थाहा पाउने जनताको सूचनाको हकको �वषय हो भने फौजदार� 

कारवाह� बारे जनतालाई ससुिुचत गन� उसको �मखु कत��य प�न हो । खलुा इजलासको उ�े�य 

सनुवुाइ �ठक ढंगले होस भ�े नै हो । खलुा �पमा हनेु सनुवुाइको कारवाह�ले �यायाधीश लगायत 

�यसमा संल�न �यि�ह�लाई �न�प� र पारदश� बनाउन सहयोग पयुा�उँछ । जनताको फौजदार� �याय 

�णाल� ��तको आ�था र �व�ासको अ�भव�ृ� गन� म�त गद�छ ।  

अवधारणा  

ब�द इजलासको अवधारणालाई हा�ो �या�यक प��तमा �वीकार ग�रस�कएको भए प�न यसको 

अवधारणा�मक प�, �यावहा�रक �योगका स�भावना र चनुौतीह� तथा सोको ला�ग आव�यक �ान र 

सीपको स�ार हनु सकेको छैन । स�मा�नत सव��च अदालतले यस �वषयमा भनेको छ— 

“ब�द इजलासको भौ�तक वातावरण र �यव�थापन प� �व�मतृ �ायः छ । ब�द इजलासको स�ालन 
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स�ब�धमा �यायाधीश, कम�चार�ह� र कानून �यवसायीह�मा समेत आव�यक संवेदनशीलता, सचेतना र 

सीपह� स�ुनि�त गन� �ारि�भक काय�ह� भएको प�न देिख� ।                                                                

ब�द इजलासको �ावधान र �यसका लाभह�को बारेमा सूचना �वाह �यापक ग�रएको प�न छैन । ब�द 

इजलास भनेको भौ�तक �पले इजलास रहेको ठाउँ�भ� अनाव�यक �वेश �नषधे गन� ���या मा�ै  

होइन । इजलासमा सहभागी हनेुह�ले ब�द इजलासको भावना अनकूुल इजलास�भ� र बा�हर, ब�द 

इजलास कायम रहँदा र सो इजलासको काम समा� भए प�ात ्प�न जनु उ�रदा�य�व �नवा�ह गनु�पन� हो 

सो स�ब�धी सै�ाि�तक एवम ्�यवहा�रक �प�तास�हतको औपचा�रक �यव�थाह� प�न ठाउँमा रािखएका 

छैनन ्। 

ब�द इजलासबारे स�मा�नत अदालतबाट उपयु�� समी�ा�मक �ट�पणी गद� �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को 

कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा� े �नद� िशका २०६४ प�न जार� भएको छ । प�ह�को 

गोपनीयता ब�द इजलासको आधारभ�ूममा नै कायम गन� स�कने व�तगुत त�यलाई मनन ्गद� यसका 

अवधारणा�मक प�, �व�भ� देशका अनभुवह�, अ�तरा���य मापद�ड, नेपाल� कानूनमा छ�रएर रहेको 

�यव�थाह� माफ� त हा�सल गन� खोिजएको उ�े�यबारे �प� जानकार� �दने र ब�द इजलास केबल 

सनुवुाइको चरणमा कायम ग�रने �यव�था मा� नभई म�ुाका कारबाह�का �व�भ� चरणमा प�न 

अवल�बन ग�रनपुन� �यव�थासमेत भएकोले ब�द इजलासमा गन� हनेु वा नहनेु कुराह� के के हनु ्भ�े 

�वषयमा �यायकम�ह�मा केह� आधारभतू कुराह� रा� ुआव�यक  छ ।  

प�रभाषा 

ब�द इजलासको सव��वीकाय� प�रभाषा गन� क�ठन छ । तथा�प सामा�य अथ�मा यो खलुा इजलासको 

�वपर�त �यव�था हो, जसमा खलुा इजलासका क�तपय मा�यताह�लाई �वीकार ग�रँदैन । तर ब�द 

इजलास सबैको ला�ग ब�द भ�े होइन । ब�द इजलास भनेको म�हला, बालबा�लका, अपराध पी�डतको 

सरु�ा र साव�ज�नक �हत र �यायको ला�ग खलुा इजलासमा केह� ब�देज लगाइएको अव�था हो, जसमा 

सव�साधारण, कानून �यवसायी, म�ुाका प� एवम ्�सेको आवागमनलाई �नयि��त ग�रएको ह�ुछ । ब�द 

इजलासबारे भ�नएको छ : 

In Camera proceedings are those in which no person, other than the 
victim/witness, presiding officer, the defense counsel, the prosecutor, 
investigating officer and the next friend of the victim/witness and the 
accused or any other person authorized by the Court, are present in 
the court or in any other location where the proceedings are held. 

ब�द इजलासमा खलुा इजलासमा ग�रने औपचा�रकता नरहन स�छ । 

सनुवुाइ इजलासमा नगर� �यायाधीशको �या�बर वा थनुवुा कैद� राखेको 

ठाउँमै गन� प�न स�क�छ । क�तपय अव�थमामा �यायाधीश निच�नन प�न 

स�छ । ब�द इजलास भनेको भौ�तक �पले इजलास रहेको ठाउँ�भ� 

अनाव�यक �वेश �नषधे गन� ���या मा�ै होइन, इजलासमा सहभागी 

हनेुह�ले ब�द इजलासको भावना अनकूुल इजलास�भ� र बा�हर तथा 

SARIQ, Regional Victim-
witness Protection 
Protocol to Combat 
Trafficking, Commercial 
Exploitation and Sexual 
Abuse of Women and 
Children in South Asia, 
New Delhi, 2006 
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ब�द इजलास कायम रहँदा र सो इजलासको काम समा� भए प�ात ्प�न 

�नि�त उ�रदा�य�व �नवा�ह गनु�पन� ह�ुछ । ब�द इजलासको एउटा 

उ�े�य म�ुाका पी�डत प�लाई इजलास खलुा भएको कारणले आफूले 

चाहेको कुरा प�न �काश गन� नस�ने वा हतो�साह� हनेु प�रि�थ�त वा 

वातावरणबाट बचाई �या�यक ���यामा उनीह�को सहभा�गता र 

उपि�थ�तलाई �भावकार� र यथाथ� �पमा ��ततु गन� स�ने गराउन ुहो । 

तर ब�द इजलास�भ�ै प�न पी�डतले अ�भय�ुसँग देखादेख गनु�प� यो वा 

�नजबाट ��य� वा परो� �पमा �सिज�त भय वा आतंक सामना गन� 

नस�ने अव�था आयो र �य�तो ि�थ�तको अ��य गन� स�कएन भने ब�द 

इजलासले आ�नो उ�े�य पूरा गरेको भ� स�कने ि�थ�त रह� । ब� 

इजलास�भ� उपि�थत �यि�ह�को सी�मतताले गदा� पी�डतले 

��तवाद�ह�बाट थप असरु�ाको बोध गन� स�छ । �य�तो भयो भने खलुा 

इजलासबाट हनेु लाभह� ग�ुने र ब�द इजलासको खतरा मा�ै ट�कारो 

हनु स�छ । 

"In exercise of its discretion and if court thinks fit, the court may order 
that the trial of any suit may be held in camera and the public 
generally shall have no access or to remain the court room or building 
used by the court. The exception by its very nature requires exercise 
of due care and caution before the court directs trial of a suit out of 
the ….public gaze. In exceptional and appropriate cases after exercise 
of due care and caution, the court may direct that a part of whole of 
the proceedings shall be conducted in camera. In the instant case the 
allegations against the plaintiff which he has challenged are mostly 
obscene….. The allegations, the words and sentences are so filthy and 
obscene that generally a normal person much less children 
adolescents, young girls, ladies and men will hate to hear and 
read…..In the background of the peculiar facts of the case and keeping 
the principles of law in the background, I am of the view that the 
administration of justice will not suffer if parts of the proceedings of 
the suit are tried in camera. The evidence recorded in camera shall 
not be printed and published in any newspaper, magazine, periodical, 
pamphlet, and book or otherwise." 

Janaki Ballav vs. Bennet 
Coleman and Co. Ltd (AIR 
1989 Orissa 225) 

२.३.२ ब�द इजलास स�ब�धी कानूनी �यव�था:  

अ�तरा���य कानूनी संरचना एवम ् �व�भ� देशह�मा �चलनमा �याइएको 

ब�द इजलासस�ब�धी ���यालाई नेपाल� कानूनी �णाल�मा प�न �मशः 

�वीकार ग�रन थालेको छ । वत�मान नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ 

को धारा १३ (१) ले समानताको हकलाई ��याभतू गरेको भए ताप�न 

धारा १३(३) को �प�ीकरण ख�डमा �व�भ� ���ले �पछ�डएको वग� वा 

बालक, व�ृ तथा अपांग वा शार��रक वा मान�सक �पले अश� 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, 

२०६३ को धारा १३ (१) 

र १३(३) 
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�यि�को संर�ण, सश�ीकरण वा �वकासको ला�ग कानून�ारा �वशेष 

�यव�था गन� रोक लगाएको मा�नने छैन भनी उ�लेख ग�रएबाट रा�यले 

सकारा�मक �वभेद गन� कानून बनाउन स�ने देिख�छ ।  

कुनै प�न �यि�को जीउ, आवास, स�पि�, �लखत, त�या�, प�ाचार, 

च�र�स�ब�धी कुराह�को गोपनीयता कानून�ारा तो�कएको अव�थामा 

बाहेक अन�त��य हनेुछ भ�नएको छ । वत�मान सं�वधानको यस 

�यव�थालाई आधार मा�े हो भने �यि�को त�या� चाहे �यो म�ुासँग 

स�बि�धत होस ् वा �वा��यसँग स�बि�धत, य�ता त�या�ह� कानून�ारा 

तो�कएको अव�थामा बाहेक अन�त��य ह�ुछन ् । सं�वधानको यस 

�यव�थाले �या�यक ���यासँग स�बि�धत प� एवम ् अ�य 

सरोकारवालाका त�या�लाई प�न साव�ज�नक गन�पन� दायरामा राखेको 

देिखँदैन । वत�मान सं�वधानको उपयु�� �यव�थाको प�ृभ�ूममा नेपालको 

कानूनी �ावधानलाई �नया�ने हो भने मूलतः �न�न �लिखत कानूनह��ारा 

ब�द इजलासस�ब�धी मा�यतालाई ��टसँग �था�पत ग�रएको पाइ�छ । 

 बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८  

 मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ 

 घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६  

 मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महल  

 सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९ 

 पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ 

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, 

२०६३ को  धारा २८ 

बालकस�ब�धी म�ुामा खास �यि� मा� उपि�थत हनु पाउने 

उपशीष�कअ�तग�त मूलतः म�ुामा साव�ज�नक उपि�थ�त र �काशनमा 

��तब�ध लगाउने गर� �न�न �यव�था ग�रएको पाइ�छ । 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०४८ प�र�छेद ६  दफा 

४९(क) 

खास �यि� मा� उपि�थत हनु पाउने: बालबा�लका ऐन वा �च�लत 

कानून बमोिजम बालक स�ब�धी कुनै म�ुाको कारबाह� च�दा कानून 

�यवसायी, बालकको बाव,ु आमा, नातेदार वा संर�क र म�ुा हेन� 

अ�धकार�ले उपय�ु देखी अनमु�त �दएमा बालकको हक�हत संर�ण गन� 

काय�मा संल�न कुनै �यि� वा सामािजक सं�थाको ��त�न�ध इजलासमा 

उपल�ध हनु स�नेछन ्।  

बालबा�लका स�ब�धी ऐन, 

२०४८ को दफा ४९ (१) 

�काशनमा ब�देज: बालबा�लका ऐन वा �च�लत कानूनबमोिजमको म�ुा 

तथा सो सँग स�बि�धत घटनाको �ववरण म�ुाको तह�ककात गन� वा म�ुा 

हेन� अ�धकार�को अनमु�त बेगर कुनै प�प��कामा �काशन गन� पाइने  

ऐ ऐ को दफा ४९ (२) 
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छैन । य�तो ��तब�ध संवाददाता तथा संवाद फोटो ��त�न�धको हकमा 

समेत लागू हनेुछ । 

बालक स�ब�धी त�या� र �यसको �योगमा ब�देज: �हर� काया�लयले कुनै 

कसूरको अ�भयोगमा प�ाउ परेको बालकको नाम, ठेगाना, उमेर, �ल�, 

पा�रवा�रक प�ृभ�ूम, आ�थ�क ि�थ�त, �नजले गरेको काय� तथा �यस 

स�ब�धमा कुनै कारबाह� चलाइएको भए सो स�ब�धी �ववरण खलुाई 

गो�य�पमा त�या� रा�पुद�छ र �य�तो त�या�को उतार ६/६ म�हनामा 

�हर� �धान काया�लयमा पठाउनपुद�छ । यसर� रािखएको त�या� कुनै 

अ�ययन वा शोध काय�को �नि�त �कािशत गनु� परेमा बालकको नाम, थर 

वा ठेगाना उ�लेख नगर� उमेर वा �ल�को आधारमा स�म �कािशत गन� 

स�कनेछ ।   

ऐ ऐ को दफा ५२ 

�काशन गरेमा हनेु सजाय: बालबा�लकासँग स�बि�धत म�ुाको �ववरण 

�कािशत गरेमा वा बालक स�ब�धी त�या�को गो�यता भ� गरेमा वा 

�यसलाई �योगमा �याएमा वा �कािशत गरेमा तीन हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना वा तीन म�हनास�म कैद वा दवैु सजाय हनेुछ र कसूरसँग 

स�बि�धत प�प��का तथा प�ुतकसमेत सबै जफत ग�रने �यव�था रहेको 

पाइ�छ ।  

ऐ ऐन को दफा ५३ (९) 

मानव बेच�बखन तथा ओसारपोसार गन� काय�लाई �नय��ण गन� र �य�तो 

काय�बाट पी�डत हनु पगेुको �यि�को संर�ण तथा पनु�थापना गन� 

स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको यस ऐनले मानव बेच�बखनको काय�लाई 

समाज �व��को जघ�य अपराध मानी य�तो अपरा�धक काय� अ�तग�तको 

म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ ब�द इजलासमा ग�रने भनी �न�न �लिखत 

�यव�था गरेको छ : 

ब�द इजलासमा कारबाह� हनेुः यस ऐन अ�तग�तको कसूर स�ब�धी 

म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ ब�द इजलासमा ग�रने र यसर� कायम 

ग�रएको ब�द इजलासमा कारबाह� तथा सनुवुाइ हुँदा म�ुाका प�, �वप�, 

�नजह�का कानून �यवसायी र अदालतले अनमु�त �दएका �यि� मा� 

�य�तो इजलासमा �वेश गन� स�नेछन ्।  

यस ऐनमा ब�द इजलासमा चलाइने म�ुाको पी�डतको प�हचान हनेु गर� 

�काशन गरेमा, फोटो �कािशत गरेमा तथा ब�द इजलासमा उपि�थत हनु 

नहनेु �यि� �वेश गरेमा वा पी�डतको गोपनीयता भ� गरेमा के क�तो 

द�ड सजाय हनेु भनी उ�लेख ग�रएको छैन ।तथा�प अदालतको 

मानव बेच�बखन तथा 

ओसार पसार (�नय��ण) 

ऐन, २०६४ 
 
 
 
 
 
 

मानव बेच�बखन तथा 

ओसारपोसार (�नय��ण) 

ऐन २०६४ को दफा २७ 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

आदेशको बिख�लाप कुनै काय� गनु� वा अदालतको काम कारबाह�मा 

ह�त�ेप गनु� अदालतको अपहेलना हुँदा �य�तो �यि�लाई अदालतको 

अपहेलनामा कारबाह� र सजाय हनु स�दछ ।   

��येक �यि�को सरुि�त र स�मानजनक तबरले बाँ�न पाउने अ�धकारको 

स�मान गद� घर प�रवार�भ� वा घर प�रवारसँग गा�ँसएर हनेु �हंसाज�य 

काय�लाई द�डनीय बनाई �य�तो काय� �नय��ण गन� तथा घरेल ु�हंसाबाट 

पी�डत �यि�लाई संर�ण गर� �याय �दान गन� स�ब�धमा बनेको यस 

ऐनले घरेल ु �हंसाको प�रभाषा गद� घरेल ु �हंसा भएको, भइरहेको वा हनु 

लागेको थाहा पाउने जनुसकैु �यि�ले सो स�ब�धी �ववरण खलुाई �हर� 

काया�लय वा रा��य म�हला आयोग वा �थानीय �नकायसम� �लिखत वा 

मौिखक उजरु� �दन स�नेछ । �हर� काया�लय वा �थानीय �नकायले 

उजरु�को कारबाह� र �कनारा गदा� पीडकलाई तारेखमा राखी गनु�पन�, 

पीडकलाई िझकाउँदा उपि�थत नभए वा मेल�मलाप हनु नसकेमा 

उजरु�कता�को सहम�त भएमा �हर� काया�लय वा �थानीय �नकायले सोह� 

बेहोरा खोल� अदालत पठाई �दनपुन� र �यसर� उजरु� �ा� भएमा 

अदालतले कारबाह� �कनारा गन� �यव�थाको साथै पी�डतले सोझै 

अदालतमा उजरु� �दन स�ने �यव�था प�न ऐनले गरेको छ । उ� ऐनले 

ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनेु गर� देहायबमोिजमको �यव�था गरेको छ— 

घरेल ु�हंसा (कसूर र 

सजाय) ऐन, २०६६ दफा 

२(क) 

 

ऐ.ऐनको दफा ४ 

ब�द इजलासमा सनुवुाइ गन�:  

(१)  पी�डतले अनरुोध गरेमा यस ऐन अ�तग�तको उजरु� स�ब�धी कारबाह� र सनुवुाइ अदालतले ब�द 

इजलासमा गनु�पन� छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ब�द इजलासमा कारबाह� र सनुवुाइ हुँदा म�ुाका प� �वप�, �नजका 

कानून �यवसायी र अदालतले अनमु�त �दएका �यि� मा� �य�तो इजलासमा �वेश गन� 

स�नेछन ्। 

जबरज�ती करणीको महलअ�तग�तको “कुनै म�ुाको कारबाह� च�दा 

स�बि�धत कानून �यवसायी, अ�भय�ु, पी�डत �वा�नी मा�नस र �नजको 

संर�क तथा म�ुा हेन� अ�धकार�ले अनमु�त �दएका �हर� र अदालतका 

कम�चार� मा� इजलासमा उपि�थत हनु स�ने” �यव�था गरेको छ । साथै 

सोह� महलको १० (क) न�बरमा जबरज�ती करणीसँग स�बि�धत “कुनै 

अपराधको अनसु�धान र तह�ककातको �सल�सलामा पी�डत 

�वा�नीमा�नसको बयान गराउँदा म�हला �हर� कम�चार�ले गराउन ुपन�छ र 

म�हला �हर� कम�चार� नभएमा समाजसेवी म�हलाको रोहवरमा अ�य �हर� 

कम�चार�ले गराउन स�ने छ” भ�े �यव�थाले ब�द इजलासबाट सनुवुाइ 

मलुकु� ऐन जबरज�ती 

करणीको महलमा १० को 

(क) 

(एघार� संशोधन) 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

गन� र �य�ता म�ुामा अनसु�धानको �ममा बयान गराउँदा समेत 

स�बि�धत अ�धकार� संवेदनशील हनुपन� ज�ता कुरालाई समेत जोड 

�दएको पाइ�छ ।  

गो�य रहने: (प�र�छेद–५ स�ार अ�भलेख स�ब�धी �वशेष �यव�था) यस 

प�र�छेद बमोिजम अ�भ�लिखत स�ार स�ब�धी �ववरण स��ठत अपराधको 

म�ुाको कारबाह�को ला�ग बाहेक अ�य �योजनका ला�ग गो�य रहनेछ ।
  

स��ठत अपराध �नवारण 

ऐन, २०७० को दफा ३० 

��य��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त उपि�थत गराउन स�कने: 

(१)  स��ठत अपराधको म�ुाको अ�भय�ुलाई सरु�ाको ���कोणले  

अदालतमा उपि�थत गराउन नस�कने भएमा ��य��य संवाद 

माफ� त उपि�थत गराउन स�कनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको अव�था भएमा अनसु�धान अ�धकार� वा 

�हर� काया�लयले सोको कारण खलुाई अदालत सम� �नवेदन �दन ु

पन�छ । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन परेमा अदालतले अ�भय�ुको 

अव�था, अ�भय�ु रहेको �थान र अ�य आव�यक कुरालाई �वचार 

गर� ��य��य संवाद माफ� त अदालतमा उपि�थत गराउन आदेश 

�दन स�नेछ र �यसर� आदेश �दँदा अनसु�धान अ�धकार� वा 

�हर�ले पालना गनु� पन� शत� समेत तो�क�दन स�नेछ । 

स��ठत अपराध �नवारण 

ऐन, २०७० को दफा ३३ 

का�प�नक वा सा�े�तक नामबाट बयान वा बकप� गराउन स�कने: 

(१)  स��ठत अपराधको म�ुाको सरुाक�, उजूर�कता� वा सा�ीले आ�नो 

नाम उ�लेख नगर� वा का�प�नक वा सांके�तक नामबाट बयान वा 

बकप� गन� चाहेमा अदालतले �य�तो �यि�को वा�त�वक नाम 

नखलुाई सा�े�तक वा का�प�नक नामबाट बयान वा बकप� गर� 

�दन ुपन�छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम बयान वा बकप� भएकोमा म�ुाको 

स�बि�धत �म�सल, आदेश वा फैसलामा सोह� नाम उ�लेख गनु� 

पन�छ ।  

स��ठत अपराध �नवारण 

ऐन, २०७० को दफा ३५ 

ब�द इजलासमा कारबाह� तथा सनुवुाइ गन� स�ने:  

(१)  कुनै खास �क�समको स��ठत अपराध स�ब�धी म�ुाको कारबाह� 

तथा सनुवुाइ ब�द इजलासबाट हनु �नवेदन पर� वा  अदालत 

आफ� ले उपय�ु ठानी आदेश �दएमा �य�तो म�ुाको कारबाह� तथा 

सनुवुाइ ब�द  इजलासमा हनेुछ ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोिजम ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� तथा 

स��ठत अपराध �नवारण 

ऐन, २०७० को दफा ४२ 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

सनुवुाइ हुँदा  म�ुाका प�, �वप�, �नजह�का कानून �यवसायी र 

अदालतले अनमु�त �दएका �यि�  मा� �य�तो इजलासमा �वेश 

गन� स�नेछन ्। 

ब�द इजलासस�ब�धी अ�य �यव�था र काय��व�ध:  

ब�द इजलासस�ब�धी �यव�थालाई २०६० सालमा भएको संशोधनमाफ� त प�हलो पटक िज�ला, 

पनुरावेदन र सव��च अदालत �नयमावल�मा देहाय बमोिजमको �यव�था छ :  

(१)  बालबा�लका, जबरज�ती करणी, जीउ मा�ने बे�ने, नाता कायम, 

स�ब�ध�व�छेद स�ब�धी म�ुा वा खलुा इजलासबाट सनुवुाइ गनु� 

मना�सब नभएको भनी अदालतले ब�द इजलासबाट हेन� भनी 

आदेश गरेको अ�य म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासमा हनेुछ ।  

(२)  उप�नयम (१) अ�तग�त ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� च�दा 

स�बि�धत कानून �यवसायी, सरकार� व�कल, �वशेष�, अ�भय�ु, 

पी�डत �यि�, �नजको संर�क तथा अदालतले अनमु�त �दएका 

�हर� र अदालतका काम�चार� मा� उपि�थत हनु स�ने छन ्।  

(३)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुास�ब�धी कागजातको ��त�ल�प, 

वाद�, ��तवाद� र पी�डतबाहेक अ�लाई �दनहुुँदैन ।  

(४)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुनै प�प��कामा 

समाचार स��षेण गनु�हुँदैन ।  

तर, अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नहनेु गर� समाचार 

स��षेण गन� स�कनेछ ।  

सव��च अदालत �नयमावल�मा भएको ज�तै �यव�था पनुरावेदन अदालत 

�नयमावल�, २०४८ को �नयम ६०(ख) र िज�ला अदालत �नयमावल�, 

२०५२ को �नयम ४६(ख) मा गा�रएको छ । यी �यव�थाह�बाट ब�द 

इजलासको गठन �यायाधीशको आदेशबाट मा� हनु स�ने देिख�छ । 

�नयमावल�मा “खलुा इजलासबाट सनुवुाइ गनु� मना�सब नभएको भनी 

अदालतले ब�द इजलासबाट हेन� भनी आदेश गरेको अ�य म�ुा” प�न ब�द 

इजलासबाट हेन� आदेश �दन स�ने �यव�था ग�रएकोबाट �नयमावल�मा 

उि�लिखत “बालबा�लका, जबरज�ती करणी, जीउ मा�ने बे�ने, नाता कायम, 

स�ब�ध–�व�छेदस�ब�धी म�ुा” केबल ब�द इजलासबाट हे�रने म�ुाका 

उदाहरण मा� हनु ्भनी ब�ुनपुन� ह�ुछ।ब�द इजलासबाट हेन� गर� आदेश 

�दन स�ने गर� �नयमावल�मा ग�रएको यो �यव�था नाग�रक तथा 

राजनै�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ को धारा १४ 

को मूल मम� अन�ुप देिख�छ ।  

सव��च अदालत �नयमावल�, 

२०४९ मा २०६० सालमा 

ग�रएको संशोधनमाफ� त 

�नयम ६७ क. ब�द 

इजलासको �यव�था र 

काय��व�ध 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

अमकु म�ुा ब�द इजलासबाट हेन� भनी अदालतले आदेश �दने हुँदा �य�तो 

आदेश अदालतले क�हले �दने हो भ�े �� प�न यसै स�दभ�मा उ�छ । 

�नयमावल�को �यव�थाबाट म�ुाको कुनै प�न चरणमा जब म�ुा सनुवुाइको 

ला�ग इजलाससम� र िज�ला अदालतको स�दभ�मा त म�ुा दता� भई 

थनुछेकको ला�ग वा देवानी म�ुामा �थम सनुवुाइको ला�ग पेस हुँदा नै 

अदालतले �य�तो आदेश गन� स�छ । �यसर� इजलासले आदेश गरेप�छ 

सो बदर नभएस�म वा बदर गनु�पन� कारण नभएस�म कायम रहने हुँदा 

�यसप�छका स�पूण� कारबाह� र सनुवुाइ ब�द इजलासबाट गनु�पछ� ।  

के ब�द इजलासबाट म�ुाको सनुवुाइ गन� आदेश रिज��ार वा �े�तेदारले 

�दन स�छन ् ? यो यसै स�दभ�मा उ�ने अक� �� हो । सामा�यतः 

“सनुवुाइ” इजलासबाट ग�रने �वषय हुँदा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गन� 

आदेश �दइनपुछ�।तर कानूनले नै अ�नवाय�तः ब�द इजलासबाट सनुवुाइ 

गन� भनेका म�ुाह�को हकमा भने म�ुा दता� गदा� नै रिज��ार वा 

�े�तेदारले स�बि�धत कानूनको उ�लेख गद� ब�द इजलासबाट सनुवुाइ 

गन� भनी �य�तो आदेश �दन स�छन ्।  

यसै स�दभ�मा के ब�द इजलासबाट सनुवुाइ होस ्भनी प�ह�ले माग गन� 

स�छन ् भनी �� प�न उ�छ।यसको छोटो उ�र हो “�नि�त �पमा 

स�छन”्।सो गदा� उनीह�ले माग गनु�को कारण �प� �पमा उ�लेख 

गनु�पछ�।अदालतले सो माग स�ब�धमा स�बि�धत सबै प�को कुरा सनुी 

उपय�ु आदेश गनु�पछ� । 

�नयमावल�मा ब�द इजलासबाट म�ुाको कारबाह� च�दा उपि�थत हनु 

पाउने �यि�ह�को वग� खलुाइएको छ तर सं�या खलुाइएको 

छैन।उदाहरणाथ� “कानून �यवसायी” भ�े उ�लेख भएको छ तर क�त 

जना कानून �यवसायी भ�े उ�लेख भएको छैन।य�तोमा के गन� भ�े प�न 

�� उ�न स�छ।यो ��को यसै हो भनी उ�र �दन क�ठन छ।तर 

�यान �दनपुन� कुरा के हो भने ब�द इजलास �व�छ सनुवुाइस�ब�धी 

�स�ा�तको �वपर�त �यव�था होइन।�यसैले अ�भय�ुले आफूले छानेको 

कानून �यवसायीमाफ� त ��तर�ा गन� नपाउन ु सं�वधानमा ��याभतू 

“�यायस�ब�धी हक” �वपर�त ह�ुछ। तर ��त�न�ध�वको नाउँमा अनाव�यक 

भीड ज�मा गर� पी�डतको �याय पाउने हकमा कुठाराघात गन� अ�धकार 

प�न कसैलाई छैन । फे�र अदालतमा सनुवुाइ �यवि�थत गन� िज�मेबार� 

स�बि�धत अदालत र �यायाधीशको हो।तसथ� म�ुाको �कृ�त, संल�न 

प�ह�को सं�या हेर� �यायाधीशले इजलासमा उपि�थत हनु स�ने 
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�यि�ह�को नाम तो�क�दन स�छ।सो गदा� �यायाधीशले “�व�छ 

सनुवुाइ”, “पी�डत र अ�भय�ुको �याय पाउने र गोपनीयताको हक” तथा 

“यातना र अपमानजनक �यवहार �व��को हक” बीच उिचत स�तलुन 

कायम गनु�पछ�।ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुामा म�ुास�ब�धी 

कागजातको ��त�ल�प �लने र म�ुाको त�य �कािशत गन� कुरामा 

�नयमावल�ले �नय��ण रा� खोजेको छ । �वशेष गरेर म�ुाको त�य, 

अदालतको अनमु�त न�लई �कािशत गन� �नषधे ग�रएको हुँदा �य�तो 

�काशन केबल अदालतबाट म�ुा फैसला नभएस�म मा� कायम रहने 

नभई म�ुाको फैसला प�ात ्प�न कायम रह�छ । तसथ� कानून �यवसायी 

लगायत सबैले ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य �कािशत नगन� 

दा�य�व म�ुा �कनारा भइसकेप�छ प�न पालना गनु� आव�यक ह�ुछ ।   

२.३.३ ब�द इजलास स�ब�धी अ�तरा���य तथा �े�ीय आलेख, सि�ध, महासि�ध/मापद�ड: 

ब�द इजलासस�ब�धी अवधारणा कुनै एक रा� �वशेषको मा� �योगको �वषयव�त ु होइन । मानव 

अ�धकार कानूनको �वकासको साथसाथै यसले अ�तररा��य र तलुना�मक �व�धशा�मा �यापक मा�यता 

पाउन थालेको छ । ब�द इजलासस�ब�धी अवधारणा संय�ु रा�संघको महासभाबाट माग�दश�नको 

�पमा घोषणा ग�रएका छन ्भने क�तपय अ�तररा��य र �े�ीय महासि�ध तथा ��त�ाप�ह�मा प�न 

परेका छन ्। ब�द इजलासस�ब�धी मा�यतालाई �था�पत गर� लागू गन� �न�न �लिखत अ�तररा���य 

एवम ्�े�ीय मापद�डह� �वशेष �पमा उ�लेखनीय छन—्  

कुनै प�न �यि�को गोपनीयता, प�रवार घर वा प�ाचारमा �वे�छाचार� वा 

गैर कानूनी ह�त�ेप ग�रने छैन न त �नजको ��त�ा वा �यातीमा गैर 

कानूनी आ�मण नै ग�रने छ । ��येक �यि�लाई �य�तो ह�त�ेप वा 

आ�मण �व�� कानूनको संर�ण पाउने अ�धकार पाउने छ ।   

मानव अ�धकार स�ब�धी 

�व��यापी घोषणाप�, 

१९४८ को धारा १२ 

�या�यक ���या अवल�बन गन� �ममा अपराध एवम ् अि�तयारको 

द�ुपयोगबाट पी�डतलाई के क�तो �यवहार ग�रनपुद�छ, उनीह�सँग के 

क�ता अ�धकारह� अ�त�न��हत रह�छन ्भनी �व��यापी मापद�डको �पमा 

संय�ु रा�संघ महासभाबाट १९ नोभे�बर १९८५ मा घोषणा ग�रएको यो 

घोषणाप� “पी�डतको अ�धकारप�” मा�न�छ । यस घोषणाप�ले पी�डतको 

प�रभाषा गद� अपराधबाट पी�डत एवम ्अि�तयारको द�ुपयोगबाट पी�डत गर� 

दईु �क�समका पी�डतह�को चचा� गरेको छ । यसको अलावा अपराध र 

अि�तयारको द�ुपयोगबाट पी�डतको �यायमा पहुँच, गमेुका चीजह� �फता� 

पाउने, रा�य�ारा ��तपू�त� र घटनापूव�को ि�थ�तमा प�ुन सहायता पाउने 

हकको ��याभतू गरेको छ । साथै �या�यक ���यामा पी�डतलाई स�ाव र 

स�मानका साथ �यवहार ग�रनपुन� र �व�छ �यवहार एवम ्उनीह�को �याय 

अपराध एवम ्

अि�तयारको 

द�ुपयोगबाट पी�डतका 

ला�ग �यायस�ब�धी 

आधारभतू �स�ा�तको 

घोषणाप� (Declaration 

of  Basic Principles for 
Victims of Crime and 
Abuse of Power 1985) 

 



 

 

33 

 
ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

�ा� गन�, ��तपू�त� एवम ् �व�वध सहायता �ा� गन� अ�धकारबारे �स�ा�त 

�था�पत गरेको छ ।   

घोषणाप�ले पी�डतलाई �यायउपरको पहुँच र �व�छ �यवहारको ��याभ�ूत 

गद� देहायका अ�धकारह� �दान गरेको छ— 

 सद\भाव र स�मा�नत �यवहारको हक, 

 त�ु�त उपचारको हक,  

 �व�छ, शी�, कम खिच�लो र पहुँचयो�य औपचा�रक तथा 

अनौपचा�रक ���यामाफ� त उपचार पाउने हक,  

 म�ुाको सनुवुाइमा उनीह�को भ�ूमका र सनुवुाइको समय, म�ुाको 

�कनारा र उपचारको बारेमा सूचना पाउने हक,  

 उनीह�को �यि�गत �हतमा असर पन� �वषयमा आ�नो भनाइ रा� 

पाउने हक,  

 आफू, प�रवार र सा�ीह�को गोपनीयता र सरु�ा पाउने हक,  

 ��तशोध र हो�याउने काय�बाट संर�णको हक ।  

घोषणाप�मा उि�लिखत अ�धकारह�म�ये “गोपनीयता” र “��तशोध �व��को 

हक” ले ब�द इजलासको ला�ग �या�यक अ�धकार�ह�लाई आव�यक कदम 

उठाउन ��ेरत गछ�न ्।  

�या�यक कारबाह�को �ममा �व�छ पूप��को अ�धकारलाई आधारभतू मानव 

अ�धकारको �पमा ��याभतू गन� यस ��त�ाप�ले म�ुा सनुवुाइको �ममा 

समानताको अ�धकार तथा �वत��, �न�प� र स�म �नकायबाट �व�छ र 

खलुा सनुवुाइ गर� पाउने अ�धकारको ��याभ�ूत गरेको छ ।  

“सबै �यि�ह� अदालत र �यायाधीकरण सम� समान हनेुछन ् । कुनै 

�यि��व��को कुनै फौजदार� अ�भयोग �नधा�रण गदा�, कुनै म�ुामा अ�धकार 

तथा कत��यह�को �नधा�रण गदा� �नजलाई कानून�ारा �था�पत स�म, �वत�� 

तथा �न�प� �यायाधीकरण�ारा �व�छ र साव�ज�नक सनुवुाइको अ�धकार 

हनेुछ । �से र जनसाधारणलाई नै�तकता, साव�ज�नक �यव�था, लोकताि��क 

समाजमा रा��य सरु�ाको ला�ग वा प�ह�को �नजी जीवनको संर�णको 

ला�ग आव�यक भएमा वा अदालतको रायमा �वशेष प�रि�थ�तको कारण 

�काशनले �यायमा ��तकूल असर पछ� भ�े लागेको हदस�म पूप��को कुनै 

वा सबै चरणबाट बाहेक गन� स�क�छ; तर फौजदार� म�ुामा �दइएको �नण�य, 

नाबालकको �हतको ला�ग अ�यथा ग�रनपुन� भएमा वा कारबाह� पा�रवा�रक 

�ववाद वा बालबा�लकाको संर�णसँग स�बि�धत भएमा बाहेक साव�ज�नक 

ग�रनेछ” । 

नाग�रक तथा राजनै�तक 

अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप�, 

१९६६ को धारा १४ 
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उपयु�� �यव�थाले �व�छ र साव�ज�नक सनुवुाइलाई मूल मा�यता र ब�द 

इजलास वा गोपनीयतालाई अपवादका �पमा �लएको छ । सो �ावधानलाई 

सरल भाषामा ब�ुदा देहायका अ�धकारह� ��याभतू ग�रएको पाइ�छ—  

 अदालत र �यायाधीकरण सम� समानताको हक,  

 कानून�ारा �था�पत स�म, �वत�� र �न�प� �यायाधीकरण�ारा 

�व�छ र साव�ज�नक सनुवुाइको हक ।  

तर यी हकह�लाई ��त�ाप�ले �नरपे� भने अव�य मानेको छैन । �से र 

जनसाधारणलाई देहायको आधार र अव�थामा पूप�� तथा सनुवुाइको कुनै 

चरणबाट बाहेक गन� स�कने कुरालाई यसले �वीकार गरेको छ— 

 नै�तकता, साव�ज�नक �यव�था वा रा��य सरु�ाका ला�ग,  

 प�ह�को �नजी जीवनको संर�णका ला�ग,  

 म�ुाको �ववरण �काशनले �यायमा ��तकूल असर पछ� भने �य�तो 

असर रो�नका ला�ग,  

 नाबालको �हतको संर�णको ला�ग,  

 पा�रवा�रक �ववादमा �काशनबाट प�रवारका सद�य र नाबालकमा 

पन� स�ने ��तकूल असर रो�नको ला�ग । 

��त�ाप�को धारा १४ को यो �यव�थाले �यायाधीशलाई �यायको �हतमा 

जनसुकैु म�ुामा प�न �से वा जनसाधारणलाई सनुवुाइको कुनै वा सबै 

चरणबाट बाहेक गन� स�ने अ�धकार �दएको छ । �यसको ला�ग उनीह�ले 

स�बि�धत कानूनमा �य�तो �यव�था छ वा छैन भनी हे�ररहन ुआव�यक 

छैन । नेपाल प� रहेको महासि�धको यो �यव�थाको नेपाल� कानून बराबर 

नै छ भ�े कुरा उनीह�ले हरदम मनमा रा� ु ज�र� छ । ब�द 

इजलासबाट सनुवुाइ वा �काशन उपर रोकको माग प�ले प�न गन� स�छ 

र य�तो माग भएमा उपय�ु �नकास �दन ु�यायाधीशको कत��य ह�ुछ । 

बालबा�लकाको �हतको संर�ण गन� एवम ् बाल अ�धकारको ��याभ�ूतका 

ला�ग संय�ु रा�संघको महासभाबाट २० नोभे�बर १९८९ मा बाल 

अ�धकारस�ब�धी महासि�ध पा�रत भएको छ । उ� महासि�धले 

बालबा�लकाको “सव��म �हत” को ला�ग �नि�त अ�धकारह� 

बालबा�लकाह�लाई हनेु कुरालाई ��याभतू गरेको छ । बालबा�लकामा 

अ�त�न��हत अ� धेरै अ�धकारह�म�ये बालबा�लकाको गोपनीयताको हकको 

आदर ग�रनपुन� कुरा प�न यो महासि�धले �यव�था गरेको छ । 

बालबा�लकाह� शार��रक एवम ् मान�सक �वकासको अ�य�त संवेदनशील 

अव�थामा रहने हुँदा उनीह�उपर फौजदार� अ�भयोगमा कारबाह� चलाउँदा 

बाल अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध, १९८९ 
 
 
 
 
 
 
 

बाल अ�धकारस�ब�धी 

महासि�धको धारा ४० 

(२)(ख)(७) 
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कारबाह�को गोपनीयता कायम रहनपुछ� । बाल �यायको म�ुय उ�े�य नै 

बालबा�लकाको समाजमा पनुः�थापना भएकोले म�ुाको स�पूण� कारबाह�मा 

बालबा�लकाको गोपनीयता कायम नगन� हो भने �यसको द�घ�काल�न असर 

उनीह�मा पन� स�छ । यस महासि�धको धारा ४० (२)(ख)(७) मा 

“म�ुाको कारबाह�को स�पूण� अव�थामा बालबा�लकाको गोपनीयताको पूण� 

आदर ग�रनपुन�” कुरा उ�लेख ग�रएको छ । �यसैगर� बेइिजङ �नयमको 

�नयम ८.१ मा बालबा�लकालाई हा�न हनेु र अनाव�यक �चार र कलंक 

ला�नबाट बचाउन म�ुाको कारबाह�को हरेक चरणमा गो�यता कायम 

रा�पुद�छ भ�े उ�लेख छ । �य�तैगर� सोह� �नयमको ८.२ मा अ�भयोग 

लगाइएका बालबा�लकाह�लाई िचनाउने कुनै प�न सूचना �काशन गनु�हुँदैन 

भ�े उ�लेख छ । कानूनसँगको ���मा परेका बालबा�लकाह�को नाम तथा 

उनीह�ले गरेको काय�को सूचना �वाह स�ार मा�यमबाट भएमा �यो 

बालबा�लकाह�को सव��म �हतको ��तकूल ह�ुछ ।   

 
 
 
 

बेइिजङ �नयमको �नयम 

८. १, ८.२ 
 

प�रचय र गोपनीयतालाई संरि�त गन� बालकको प�रचया�मक कुराह�को 

अनिुचत सूचना �वाह हटाउन रा��य कानून बमोिजम उिचत कदम चलाउने 

कुराह� समे�टएको छ । 

बालबा�लकाको �ब��, 

बाल वे�याविृ� तथा बाल 

अ�ील िच�स�ब�धी बाल 

अ�धकारस�ब�धी 

महासि�धको इ�छाधीन 

आलेख २००० को धारा 

८ (४) 

दि�ण ए�सयाल� �े�ीय सहयोग संगठन (साक� ) का सद�य रा�ह�ले 

वे�याविृ�का ला�ग म�हला र बालबा�लकाको बेच�बखन गन� काय� मानव 

मू�य र स�मानसँग मेल नखाने तथा आधारभतू मानव अ�धकारको उ�लंघन 

हो भ�े कुरालाई आ�मसात ्गद� य�तो काय�का ला�ग िज�मेवार �यि�ह�का 

स�ब�धमा अनसु�धान, तह�ककात, अ�भयोजन, कारबाह� र सजायका ला�ग 

एवम ् य�ता काय�ह�बाट पी�डत �यि�ह�लाई सहयोग गन� र उनीह�को 

पनुः�थापना गन� स�ब�धमा �े�ीय सहयोगलाई स�ुढ पान� सन ्२००२ मा 

पा�रत महासि�धमा प�न ब�द इजलासलाई �व�धन गन� �ावधान रािखएको 

पाइ�छ । उ� महासि�धको धारा ५ मा सद�य रा�ह�का �या�यक 

�नकायह�ले म�हला र बालबा�लकाको गोपनीयता कायम ग�रएको कुराको 

स�ुनि�ता गन�छन ् भ�े उ�लेख ग�रएबाट वे�याविृ�का ला�ग म�हला र 

बालबा�लकाको बेच�बखन गन� ज�ता आपरा�धक कृ�यको अनसु�धान, 

तह�ककात, अ�भयोजन र कारबाह� ग�रँदा �या�यक �नकायह�ले ब�द 

वे�याविृ�का ला�ग 

म�हला र बालबा�लकाको 

बेच�बखन�व��को साक�  

महासि�ध, २००२ 
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इजलास कायम गरेर मा� सनुवुाइ गनु�पन� ��याभ�ूत गरेको पाइ�छ । यो 

महासि�ध दि�ण ए�सयाल� �े�ीय सहयोग संगठनसँग आब� भएका सबै 

रा�ह�ले समान �पमा लागू गन� ��तब�तास�हतको घोषणा भएकाले 

पी�डतह�को गोपनीयता कायम गर� �या�यक ���या��त आकृ� गराउने 

ल�यसमेत यसले बोकेको देिख�छ । 

मानव बेच�बखनका पी�डतह�को संर�ण स�ब�धमा �यव�था गद� 

बेच�बखनमा संल�न �यि�ह�को गोपनीयताको संर�ण र बेच�बखनबाट 

पी�डतह�को प�रचयको गोपनीयताको स�ब�धमा प� रा�यह�ले आव�यक 

कानूनी �यव�था गन�छन ्भ�े ��तब�ता �य� भएको पाइ�छ । 

Protocal to Prevent, 
Suppress, and Punish 
Trafficking in Persons, 
Especially, Women and 
Children, 
Supplementing the 
United Nations 
Convention Against 
Transnational 
Organized Crime, 2000 

(नेपाल प� भइनसकेको) 

खलुा सनुवुाइको �स�ा�तको अपवादका �पमा अदालतका क�ह� 

(Charbers) ले पी�डतह� र सा�ीह� वा अ�भय�ुको संर�णका ला�ग 

कारबाह� ���याको कुनै भाग ब�द इजलासमा गन� वा �व�तुीय वा अ�य 

�वशेष मा�यम�ारा �माण ��ततु गन� अनमु�त �दन स�ने �यव�था गद� सबै 

प�रि�थ�तह�लाई, खासगर� पी�डत र सा�ीका ���कोणह�लाई �यानमा 

राखी अदालतबाट अ�यथा आदेश भएमा बाहेक �य�ता उपायह� �वशेषतः 

यौन �हंसाको पी�डत वा सा�ी भएको बालबा�लका रहेको म�ुामा ��याि�वत 

ग�रनेछन ्भ�े उ�लेख गर� ब�द सनुवुाइको �यव�थालाई आ�मसात ग�रएको 

छ । 

अ�तरा���य फौजदार� 

अदालतको रोम �वधान 

१९९८ को धारा 

६८(३) 

खलुा सनुवुाइको �स�ा�तको अपवादको �पमा अदालतका काय�क�ह�ले 

पी�डत र सा�ीह� वा अ�भय�ुको संर�णको ला�ग कारवाह� ���याको 

कुनै भाग, ब�द इजलासमा गन� वा �व�तुीय वा अ�य �वशेष मा�यम�ारा 

�माण ��ततु गन� अनमुती �दन स�ने छ । सबै प�रि�थतीह�लाई खास 

गर� पी�डत र सा�ीका ���कोणह�लाई �यानमा राखी, अदालतबाट अ�यथा 

आदेश भएमा बाहेक य�ता उपायह� �वशेषतः यौन �हंसाको पी�डत वा 

पी�डत सा�ी भएको बालबा�लका रहेको मा�मलामा ��याि�वत गर�ने छ । 

अ�तरा���य फौजदार� 

अदालतको रोम �वधान, 

१९९८ को धारा ६७ 

२.३.४ ब�द इजलास स�ब�धमा �व�भ� देशमा �व�मान कानूनी संरचना तथा अ�यास:  

जघ�य अपराधबाट पी�डत एवम ् �य�ता घटनाका सा�ीह�को संर�ण गन� �योजनाथ� म�ुाको काम 

कारबाह�मा गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा अ�तररा��य सि�ध स�झौता एवम ्घोषणाप� तथा �े�ीय 
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सि�ध स�झौताह�मा समेत ��याभतू मापद�डह�लाई काया��वयन गन� सिजलो होस ् भ�े उ�े�यले 

यसस�ब�धी �यव�थाह� रा��य कानूनमा समावेश गन� �चलन ब�दो छ । �या�यक ���या साव�ज�नक 

तबरमा खलुा हनुपुद�छ । �य�तो भए मा� �यायको मम� कायम रहन स�छ । �याय गरेर मा� हुँदैन, 

�याय गरेको देिखन ुप�न पद�छ भ�े मा�यता खलुा सनुवुाइ �णाल�मा मा� स�भव छ भ�े ���कोणह� 

पी�डत राहतशा�को उदय प�ात ्�मशः ह�दै गएको पाइ�छ । केह� �य�ता म�ुाह� ह�ुछन,् जसको 

त�य बा�हर आउँदा �यायको मम� �ब�कुलै मन� जा�छ । �यसैले गदा� �नि�त म�ुामा त�यको गो�यता 

संर�ण गन� गर� �व�भ� देशह�मा कानूनी संरचनासमेत तयार भइसकेको पाइ�छ । य�ता कानूनी 

संरचनाह� हा� ै�छमेक� मलुकुह�मा समेत केह� अगा�डदेिख लागू भई आएका छन ्। 

अमे�रकाको �व�भ� रा�यह�मा अपराध पी�डत एवम ् सा�ीह�को 

संर�णका ला�ग �वशेष �यव�था ग�रएका थ�ु ै ��ा�तह� पाउन   

स�क�छ । अमे�रक� रा�य अला�काको कानून �वभागको अपराध 

महाशाखा�ारा ��तपादन गर� सन ् २००७ जलुाईदेिख काया��वयनमा 

�याइएको पी�डतह�को अ�धकारस�ब�धी हाते �कताब (Victim's Rights 

Handbook) मा उि�लिखत �व�वध �यव�थाह�लाई हेन� हो भने �यस 

रा�यको सं�वधानमा नै अपराध पी�डतका थ�ु ै अ�धकारह�का बारेमा 

उ�लेख गरेको पाइ�छ । पी�डतका ला�ग सं�वधान�ारा �न�द�� ग�रएका 

अ�धकारह�को �भावकार� तवरमा काया��वयन गन�का ला�ग अला�का 

रा�यमा छु�ै काया�लय �थापना ग�रएको छ । �यहा“को सं�वधानमा 

अपराध पी�डतलाई मया�दापूव�क एवम ् स�मानजनक तवरले �व�छ 

���या अपनाएर �यवहार गर� पाउने अ�धकार ��याभतू ग�रएको  

पाइ�छ । �यहाँको सं�वधान�ारा अपराध पी�डतलाई गोपनीयताको 

अ�धकार �दान ग�रएको र यस अ�धकारअ�तग�त कुनै �यि�लाई 

अपहरण वा यौनज�य अपराधको अ�भयोग लगाइएको छ भने �य�तो 

अ�भयोजनमा उ�लेिखत पी�डतको नाम साव�ज�नक �लखतमा उ�लेख गन� 

नहनेु र उनीह�को नाम अदालती �लखतमा समेत उ�लेख गन� नपाइने 

कानूनी �ावधान रहेको पाइ�छ । यसको स�ा पी�डतह� छु�ै नामले 

पकुा�रने �यव�था ग�रएको पाइ�छ । �यहाँको कानूनअनसुार पी�डतको 

घर तथा काया�लयको ठेगाना र फोन न�बरसमेत गो�य रा� े �यव�था  

छ ।   

यसका अलावा अला�काको कानून �णाल�मा यौन अपराधका पी�डतलाई 

अ�भय�ुको कानून �यवसायीसँग कुरा गन� वा नगन� कुराको �नधा�रण गन� 

अ�धकार प�न �दान ग�रएको पाइ�छ । यौन अपराधका पी�डतह�ले 

अ�भय�ुको कानून �यवसायी वा उसको प�मा काम गन� जो कोह� 

संय�ु रा�य अमे�रका 
 
 
Victims Rights Handbook 
issued by Alaska 
Department of Law, 
Criminal Division, July, 
2007 
 
 
 
Article 1 Sec 22 of  
Constitution  of Alaska,  
http://www.law.state.ak.
us/pdf/criminal/victims_ri
ghts.pdf , visited at 5th 
Feb. 2010 
If a defendant is charged 
with kidnapping or a sex 
crime (which includes: 
sexual assault, sexual 
assault of a minor, 
kidnapping of minor etc.) 
the victims' name is not a 
public record and may not 
be used in court 
documents. 
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�यि�सँग स�पक� मा आउन चाह� भनी �लिखत सूचना दता� गन� 

अ�धकारसमेत कानून�ारा �दान ग�रएको पाइ�छ । 

�छमेक� मलुकु चीनको सं�वधानमै �वशेष प�रि�थ�तका म�ुाह�बाहेक 

अ�य म�ुाह� �यहाँको जन अदालत�ारा खलुा �पमा सनुवुाइ ग�रने भनी 

��याभतू ग�रएको पाइ�छ । यसर� कानून�ारा नै साव�ज�नक सनुवुाइ 

नगर� हे�रनपुन� भनी उ�लेख ग�रएका �वशेष प�रि�थ�तका म�ुाह�मा 

गोपनीयता कायम गनु�पन� कानूनी बा�यता �यहाँको सं�वधान�ारा नै 

�सज�ना ग�रएको पाइ�छ ।   

चीन 

Article 125 of the 
Constitution of the 
People's Republic China, 
1892 

�छमेक� मलुकु भारतको �याय �यव�थामा ब�द इजलासस�ब�धी 

मा�यतालाई हेन� हो भने �यहाकँो फौजदार� काय��व�ध सं�हताको दफा 

३३७ ले म�ुाको सनुवुाइ खलुा इजलासबाट गनु�पन� उ�लेख गरेको छ 

भने उ� दफाकै उपदफा २ ले जबरज�ती करणी ज�ता म�ुा ब�द 

इजलासमा मा� सनुवुाइ हनेु �ावधानलाई उ�लेख गरेको पाइ�छ । 

�यसैगर� भारतीय फौजदार� काय��व�ध सं�हताको दफा २७३ ले 

सामा�यतया म�ुाको �माण संकलन अ�भय�ुको उपि�थ�तमा मा� गनु�पन� 

अ�नवाय�ता �नधा�रण गरेको भए ताप�न उ� सं�हताकै दफा २९९ ले 

�नि�त अपवादमूलक म�ुाह�मा सरकार� सा�ीलाई खलुा इजलासमा 

िजरह गन�बाट इ�कार गन� स�कने �यव�था गर� ब�द इजलासस�ब�धी 

मा�यतालाई काया��वयन ग�रँदै आएको पाइ�छ । जबरज�ती 

करणीस�ब�धी म�ुाका पी�डतको प�हचान ख�ुने त�यह� �कािशत गन� 

नपाइने मा�यतालाई भारतीय अपराध सं�हताको दफा २२८ (क) मा 

��टसँग उ�लेख ग�रएबाट �यहाँको �याय �णाल�मा केह� संवेदनशील 

म�ुाका पी�डत तथा सा�ीह�को संर�णमा �ाथ�मकता �दइएको ��ट 

हनु आउँछ ।  

भारतीय �याय �णाल�मा ब�द इजलासस�ब�धी मा�यतालाई �था�पत गन� 

अक� कानून सन ्२००० मा पा�रत बाल�याय (हेरचाह तथा संर�ण) 

ऐन हो । सो ऐनको सन ्२००६ मा भएको संशो�धत दफा २१ (१) 

को �ावधानअनसुार “कुनै समाचारप�, प��का वा समाचार ��य वा ��य 

मा�यममा कानूनसँग ���मा परेको वा हेरचाह एवम ् संर�णको 

आव�यकता रहेको भनी उ�लेिखत बालबा�लकाको कुनै ��तवेदन वा 

उसको प�हचान ख�ुने नाम, ठेगाना, �कुललगायतका कुनै प�न सूचना 

एवम ् उ� स�बि�धत बालकको ति�बर �काशन गन� नपाइने भनी 

ब�देज लगाइएको पाइ�छ । �काशन गरेमा के हनेु भ�े स�दभ�मा उ� 

भारत 

फौजदार� काय��व�ध सं�हताको 

दफा ३३७ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 21 of the Juvenile 
Justice (Care and 
Protection of Children) 
Act,2000      
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ऐनकै दफा २१ (२) ले कसैले दफा २१ (१) को �ावधान �वपर�त 

साम�ी �काशन गरेको पाइएमा �य�तो गन� �यि�लाई २५ हजार 

�पैयाँस�म ज�रवाना गन� स�ने �यव�थासमेत उ� संशोधनले गरेको    

छ ।  

�य�तै ब�द इजलासको मा�यतालाई भारतीय पा�रवार�क अदालत ऐन, 

१९८४ मा प�न �यवि�थत ग�रएको पाइ�छ । उ� ऐनको दफा ११ 

मा ऐनमा उ�लेिखत ��येक म�ुामा अदालतले चाहेमा वा म�ुाका कुनै 

प�ले चाहेमा ब�द इजलास कायम ग�रने �प�तः उ�लेख गरेको 

देिख�छ ।  

भारतीय सव��च अदालतले म�हलाउपर हनेु जबरज�ती करणी, यौनज�य 

�हंसाको �सकार भएका म�हलाह�, यौन शोषण र �हंसाबाट पी�डत 

बालबा�लकामा ग�भीर शार��रक एवम ् मान�सक �भाव, सामािजक 

ला�छनाका साथै उनीह�मा दाग ला�ने भएकाले �य�ता पी�डत संल�न 

म�ुाको कारबाह� गदा� �यायाधीशले �वशेष सतक� ता अपनाउनपुछ� र 

�य�ता म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासबाटै गनु�पछ� भ�े स�ब�धमा 

मह�वपूण� फैसलाह� गरेको पाइ�छ ।  

यसर� ब�द इजलासस�ब�धी मा�यतालाई �व�को �वक�सत मलुकुदेिख 

नेपालका दवैु �छमेक� मलुकुले �प� कानून बनाई �था�पत गरेको 

पाइ�छ । �यसमा प�न �वशेषतः बालबा�लकासँग स�बि�धत म�ुा 

मा�मलाका �वषयव�तसँुग स�बि�धत त�य ख�ुने कुनै प�न �व�पको 

�काशनमा ती देशका कानूनमा �प�तः ब�देज नै लगाइएको पाइ�छ । 

सो ब�देजको बिख�लाप कसैले काय� गरेमा स�बि�धत �यि�लाई सजाय 

भागी बनाउने कानूनी �ावधानसमेत रहेको देिख�छ । यस प�रपेर्�यमा 

मू�या�न गदा� �नि�त म�ुा मा�मलामा ब�द इजलासको मा�यता 

स�बि�धत म�ुाका प�ह�को �हतलाई संर�ण गन� अ�याव�यक हनेु 

मा�यता �व�कै �जाताि��क मलुकुह�मा �था�पत मा�यता हो र नेपाल 

प�न यो मा�यता �था�पत गन�बाट �स�ा�ततः प�छ परेको छैन । 

Gurmit Singh and others 
vs. State of Punjab 

 

 

दि�ण अ��कामा गोपनीयताको अ�धकारको संर�णको ला�ग १९९६ मा 

जार� भएको सं�वधानमा नै संवैधा�नक ��याभ�ूत गर� गोपनीयताको 

अ�धकारलाई मौ�लक अ�धकारको �पमा �था�पत ग�रएको पाइ�छ । 

सं�वधानको धारा १४ मा �न�नानसुारको संवैधा�नक �यव�था ग�रएको 

देिख�छ ।   

 

दि�ण अ��काको 

सं�वधानको धारा १४  

 

 

 

 



 

 
 

40
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Section 14 “ Everyone has the right to privacy, which includes the 
right not to have- 

(a) their person or home searched; 
(b) their property searched ; 
(c) their possessions seized; or  
(d) the privacy of their communications infringed.  

कानूनसँगको ���मा परेका बालबा�लकाह�को म�ुाको कारवाह� तथा 

सनुवुाइ गदा� बालबा�लकाको उमेर तथा उनीह�को मान�सक अव�था 

समेतलाई �यानमा राखी �या�यक कारवाह�को गो�यता रा� े र 

बालबा�लकाको म�ुाको सनुवुाइलाई साव�ज�नक�करण नगन� स�ब�धमा 

कानूनी �यव�था भएको देिख�छ ।  

Child Justice Act , 2008 Section (63) मा �न�न �यव�था भएको पाइ�छ: 

(4)  A child justice court must, during the proceedings, ensure that 
the best interests of the child are upheld, and to this end 

a)  may elicit additional information from any person 
involved in the proceedings and 

b)  must, during all stages  of the trial, especially during cross 
examination of a child, ensure that the proceedings are 
fair and not unduly hostile and are appropriate to the age 
and understanding of the child. 

(5)  No person may be present at any sitting of a child justice 
courts, unless his or her presence is necessary in connection 
with the proceedings of the child justice court or the presiding 
officer has granted him or her permission to be present.    

पी�डत तथा सा�ी संर�णका �वषयमा अपराध पी�डतका ला�ग दि�ण 

अ��क� सेवा वडाप� (Service Charter for victims of crime in South 

Africa)  मा यस �कार �यव�था ग�रएको छ । 

The Service Charter for Victims of Crime in South Africa, 2004 (also 
refrred to as the Victims’ Charter) and A minimum service standard 
for victims of crime, 2004 also developed  

Right to be treated with fairness and with respect for dignity and 
privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child Justice Act, 2008 
Section (63) 

 

 

 

 

 

 

blIf0f clk|msfsf] Service 
Charter for victims of 
crime in South Africa, 
2004 
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२.३.५  ब�द इजलासको �योग एवम ् काया��वयनको अव�था तथा 

प�छ�लो �या�यक ���कोण:  

प�छ�लो समयमा सव��च अदालतले �व�भ� म�ुाको फैसलामा अदालतको 

���कोण यस �कार �या�या गरेको छ । 

 

ब�द इजलासको एउटा उ�े�य म�ुामा पी�डत प�ह�लाई इजलास खलुा 

भएको कारणले आफूले चाहेको कुरा प�न �काश गन� नस�ने हतो�साह� 

वातावरणबाट बचाई �या�यक ���यामा आ�नो सहभागीता र 

उपि�थ�तलाई �भावकार� र यथा�त �पमा ��ततु गन� स�ने गराउन ुहो 

तर ब�द इजलास �भ�ै प�न पी�डतले अ�भय�ुसँग देखादेख गनु� पय� वा 

�नजसँगको भय वा आतंक सामना गन� नस�ने अव�था आयो र �यसलाई 

जोगाउन स�कएन भने ब�द इजलासले आ�नो ता�पय� �मािणत गन� स�ने 

स�भावना रह�, ब� इजलास �भ� उपि�थत �यि�ह�को �समीतताले 

पी�डतले ��तवाद�बाट थप असरु�ा वोध गन� स�छ । �य�तो भयो भने 

खलुा इजलासबाट हनेु लाभह� ग�ुने र ब�द इजलासको खतरा मा�ै हनु 

स�छ । �यसैले ब�द इजलासको ता�काल�न र द�घ�काल�न लाभ 

स�ुनि�त गन� आव�यक अ�ययन, �यव�थापन, अनगुमन र मू�या�न गन� 

अझै बाँक� देिखएको छ जसलाई सव��थम स�बि�धत अदालतह�ले नै 

आ�नो िज�मेवार�मा �वशेष �व�ध र त�परता देखाउन आव�यक हनेु 

अ�धव�ा सपना म�ल �धान 

�व�� नेपाल सरकार 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लय 

(ने.का.प. २०६४, अंक ९, 

�न.नं. १२०८) 

यस म�ुामा सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा 

समावेश भएका म�ुामा खास गर� जबरज�ती करणी ज�तो म�हला उपर 

हनेु अपराधमा देहाय बमोिजम द�घ�काल�न �यव�था गन� परमादेशको 

आदेश जार� भएको छ ।  

१.  जबरज�ती करणी म�ुाको सनवुाइ गो�य इजलासमा गनु�पद�छ । 

इजलासमा �यायाधीशका अ�त�र� दवैु प�, दवैु प�को सा�ी 

�वशेष� हुँदै प�को स�बि�धत कानून �यवसायी मा� �वेश गन� 

�दने र इजलासमा पी�डतलाई �वीकाय� हनेु पी�डतको आफ�त �यि� 

तथा अदालतका स�बि�धत कम�चार� मा�को उपि�थतमा अ�भय�ु 

स�हतको रोहवरमा सा�ी पर��ण लगायत सनवुाइ काय� गनु� । 

२. जबरज�ती करणीको म�ुामा सा�ी पर��ण हुँदा �यायाधीशले अ�य 

म�ुाको सनुवुाइ ब�द गर� �यायाधीशकै रोहवरमा सा�ी बकाउने 

लगायतको काम कारवाह� गर� िजरहको नाममा सा�ीह� खास गर� 

पी�डत र जाहेरवाला पी�डतको �पता माता आ�द स�वेदनशील 

नाताका भए उनीह�लाई िझ�झाहट हनेु र अपमानजनक ��को 

अ�धव�ा �यो�त पौडेल 

�व�� नेपाल सरकार 

(ने.का.प २०६७, �न.नं 

८५०७, प�ृ १९०३) 
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अव�थामा आव�यक परे �माण ऐन, २०३१ को दफा ५१ अनसुार 

अनाव�यक काय�लाई रो�न । 

३.  जबरज�ती करणी लगायत घरेल ु �हंसा ज�ता म�हला �व�� हनेु 

अपराधमा अदालतले ब�द इजलासमा सनवुाइ नगरेमा वा सा�ी 

पर��ण एवम ् म�ुाको कारवाह�मा अ�य म�ुा सनवुाइ गरेमा वा 

�यायाधीशको रोहवरमा सा�ी पर��ण नगराएमा वा यस आदेश 

अनसुार नभएमा �यस उपर पी�डत जाहेरवाला लगायत सा�ीले 

स�बि�धत िज�ला अदालतको १ नं. �यायाधीश सम� उजरु गन� । 
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गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

प�र�छेद  … तीन 

ब�द इजलास कायम गन� 

काय��व�ध 
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गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  
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प�र�छेद - तीन 

ब�द इजलास कायम गन� काय��व�ध 
 

३.१ ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनुपुन� म�ुाह�ः   

िज�ला, पनुरावेदन तथा सव��च अदालत �नयमावल�ह� बमोिजम देहायका म�ुाह� ब�द इजलासबाट 

सनुवुाइ गनु�पन� �यव�था छ : 

(१)  बालबा�लका स�ब�धी म�ुा, 

(२)  जबरज�ती करणीस�ब�धी म�ुा,  

(३) जीउ मा�ने बे�ने स�ब�धी म�ुा, 

(४) मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार स�ब�धी म�ुा,  

(५)  नाता कायम स�ब�धी म�ुा, 

(६) स�ब�ध �व�छेद स�ब�धी म�ुा,  

(७) पी�डतले ब�द इजलासबाट सनुवुाइ होस ्भनी अनरुोध गरेका घरेल ु�हंसा 

स�ब�धी म�ुा, 

(८)  खलुा इजलासबाट सनुवुाइ गन� मना�सब नभएको भनी अदालतले ब�द 

इजलासबाट हेन� भनी आदेश गरेका अ�य म�ुाह� । 

सव��च अदालत 

�नयमावल�, २०४९ 

पनुरावेदन अदालत 

�नयमावल�, २०४८ 

िज�ला अदालत 

�नयमावल�, २०५२ 
 

गभ�पतन, यौन द�ुयवहार, हाडनाताकरणी, म�हला �व��को �हंसा ज�ता म�ुामा 

प�को गोपनीयता कायम रा� े �योजनका लागी सनुवुाइ ���यालाई  समेत 

�यवि�थत गनु�पन� ह�ुछ ।  

 

  

 

�वशेष �कृ�तका 

म�ुाह�को कारबाह�मा 

प�को गोपनीयता 

कायम रा� ेस�ब�धी 

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ २(क) को १ 

३.२  ब�द इजलासको कारबाह� स�ु हनेु अव�थाः  

ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गनु�पन� म�ुाह�मा सरकारवाद� फौजदार� म�ुामा ��तवाद�लाई अनसु�धान 

तह�ककातको �सल�सलामा थनुामा रा� ेअनमु�तका ला�ग �याद थप गदा�को अव�थादेिख र अ�य म�ुाह�मा 

अदालतमा �फराद दायर गदा�को अव�थादेिख नै ब�द इजलास कायम गर� सनुवुाइ गनु�पन�छ ।  

३.३ ब�द इजलासका ला�ग अनरुोध गन�ः 

(१) ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गनु�पन� भनी ऐन �नयममा �प� �कटान नग�रएका म�ुाह�मा प�न खलुा 

इजलासमा हनेु सनुवुाइबाट हनु स�ने नकारा�मक �भावलाई �वचार गर� म�ुाको कुनै प� वा 

पी�डतले अदालतसम� आ�नो म�ुा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गर� पाउन अनरुोध गन�  

स�नेछन ्।  
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(२) यसर� म�ुाका प�ह�ले अनरुोध गरेको अव�थामा अदालतले म�ुाको प�रि�थ�तलाई �वचार गर� 

आव�यक ठह� याएमा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गन� गर� आदेश �दन स�नेछ ।  

३.४  ब�द इजलासमा सनुवुाइका ला�ग अदालत  �वयम\का] स��यताः  

ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गनु�पन� म�ुामा म�ुाका सरोकारवाला प�ले ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गर� 

पाऊँ भनी माग नगरेको अव�थामा प�न �वयम ्अदालतले स��यता �लई स�बि�धत प�लाई जानकार� 

�दई सो स�ब�धी कारबाह� अगा�ड बढाउन ु पन�छ । वा�तवमा �च�लत �नयम कानूनमा तो�कएका 

म�ुाह�मा ब�द इजलास कायम गनु� अदालतको कत��य नै हनु आउँछ । 

३.५  ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनेु म�ुाको सूचना स��षेण र पेशी सूचीः  

ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनेु म�ुाह�का स�ब�धमा सूचना स��षेण गदा� देहाय बमोिजम गनु�पछ� : 

(१)  ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनेु म�ुाह�को अनसु�धान अ�भयोजन तथा सनुवुाइ गन� �नकायह�ले 

सूचना स��षेण गदा� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को वा�त�वक 

प�रचया�मक �ववरण साव�ज�नक नहनेु �ब�ध �मलाएर मा� स��षेण गनु�पन�छ । 

(२)  ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनेु म�ुाको स�ब�धमा �व�तुीय तथा छापालगायत कुनै प�न मा�यमबाट 

समाचार �सारण वा �कािशत गदा� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को 

वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण साव�ज�नक नहनेु गर� गनु�पन�छ । 

(३)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुा स�ब�धी कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद�, पी�डत र स�बि�धत 

कानून �यवसायीबाहेक अ�लाई �दन हुँदैन । 

(४)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुनै प�प��कामा समाचार स��षेण गन� हुँदैन । 

तर अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नहनेु गर� समाचार स��षेण गन� स�कनेछ । 

ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनेु म�ुाको सा�ा�हक तथा दै�नक पेशी सूची �कािशत गदा� �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को वा�त�वक �ववरणको स�ामा सोका ला�ग कायम ग�रएको 

संकेत �ववरण उ�लेख गनु�पन�छ ।  

३.६  ब�द इजलासमा सनुवुाइ गदा� उपि�थत हनु पाउने �यि�ह�ः  

ब�द इजलासमा म�ुाको सनुवुाइ गदा� देहायका �यि�ह� मा� उपि�थत हनु 

पाउनेछन ्: 

(१) स�बि�धत कानून �यवसायी,  

(२)  सरकार� व�कल,  

(३)  �वशेष�,  

(४) अ�भय�ु,  

(५)  पी�डत तथा �नजको संर�क,  

(६)  अदालतले अनमु�त �दएका �हर� र अदालतका कम�चार� ।  

िज�ला अदालत 

�नयमावल�, २०५२ 

�नयम ४६ख. 

पनुरावेदन अदालत 

�नयमावल�, २०४८ 

�नयम ६०क. 

सव��च अदालत 

�नयमावल�, २०४९ 

�नयम ६७क. 

३.७  फैसलामा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ भएको �यहोरा उ�लेख गन�ः  

ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाह�को फैसला तयार गदा� सो फैसलामा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ भएको 
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भनी उ�लेख गनु�पछ�  र सो फैसलाको न�ल म�ुाका स�बि�धत प� र �नजका कानून �यवसायीबाहेकका 

अ�य �यि�ले �लन नपाउने �यहोरासमेत उ�लेख गनु�पन�छ । 

३.८  ब�द इजलास स�ालन गदा� �यान �दनपुन� कुराह�ः   

ब�द इजलासस�ब�धी अ�तररा��य कानूनी �यव�था एवम ् रा��य कानूनमा 

भएका �यव�था ग�भीर �कृ�तका खासगर� साव�ज�नक चासो र सरोकारका म�ुा 

एवम ् म�हला, �पछ�डएको वग� तथा उपेि�त वग�का मा�नस संल�न म�ुामा 

आफूलाई परेका पीरमका� वा आफू�व�� भएका घटना�मलाई सहज �पमा 

��ततु गर� सह� तवरमा �याय �दान गन� स�कयोस ् भनी �वक�सत ग�रएका 

मा�यता हनु ् । संय�ु रा�संघ��त आब� भएकाले यसबाट घो�षत ब�द 

इजलासस�ब�धी मा�यता��त उि�कै �पमा सजग भई उ� ���यालाई 

नेपालले काया��वयन गन�पन� ह�ुछ । यस बाहेक प�न �नि�त �कृ�तका म�ुामा 

य�तो ���या अवल�बन गन� भनी दि�ण ए�सया �े�ीय तहमा “वे�याविृ�का 

ला�ग म�हला र बालबा�लकाको बेच�बखन�व��को साक�  महासि�ध” मा 

��तब�ता �य� ग�रसकेको प�रि�थ�तमा ब�द इजलासको ���या अवल�बन 

गन� आफू प� रहेको �े�ीय महासि�धको कारणले प�न नेपाल आ�नो 

दा�य�वबाट �वमखु हनु स�ैन । यह� ��तब�ताको फल�व�प नेपालले आ�ना 

कानूनी ���यामा यसस�ब�धी मा�यताको काया��वयनलाई स�ुनि�तता �दने 

�य� गरेको छ ।   

तर कानून�ारा �न�द�� ग�रएको ब�द इजलास कायम गन� कुरामा क�तपय 

अ�योलता प�न छ । ब�द इजलास कसर� कायम गन� स�क�छ ? इजलासका 

ढोका थनेुर कानून �यवसायीले गरेका बहस स�ुे �यव�था ब�द इजलास कायम 

गन� कुराको पया��ता हो वा यो मा�यता �यसभ�दा बढ� हो ? ब�द इजलासबाट 

सनुवुाइ हनेु म�ुा अदालतमा दता� भइसकेप�छ मा� ब�द इजलास स�ु ह�ुछ वा 

सो भ�दा बा�हर प�न यसको �े� �व�तार ह�ुछ ? ब�द इजलासको भौ�तक 

वातावरण के क�तो हनुपुन� र �यसको �यव�थापन प� कसर� गन� ?  यी  

य�ता �वल�त ��ह� ब�द इजलासको ���या कायम गन� कुरासँग गाँ�सएका 

छन ्।  

दि�ण ए�सया �े�ीय 

तहमा “वे�याविृ�का 

ला�ग म�हला र 

बालबा�लकाको 

बेच�बखन�व��को 

साक�  महासि�ध” 

३.९ �नर�तर सनुवुाइको प�ृभमूी, अवधारणा: 

म�ुाको �कृ�तको आधारमा गि�भर र संवेदनशील �कृ�तका म�ुामा �छटो छ�रतो र �भावकार� �पमा 

�याय स�पादन गन� उ�े�यले अदालतमा �नर�तर सनुवुाइको अवधारणा �वकास भएको छ।�नर�तर 

सनुवुाइ ग�रने म�ुामा सरकारवाद� फौजदार� म�ुाका हकमा अदालत तोकेको �दनमा सा�ी गवाह पेश 

गनु�पन� ह�ुछ । �य�तो म�ुाका सा�ी �माणह� त�कालै उपल�ध गराउन वा �माण पेश गन� स�ने 

भएमा सनुवुाइलाई �नर�तरता �दई �माण पर��ण ग�र�छ । काय��व�ध परुा भएप�छ थप �माण पर��ण 
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गन� आव�यक नभए अदालतले त�कालै �नण�य गन� स�दछ । 

फौजदार� �याय �शासन आफैमा एक ग�तशील र प�रवत�नीय अवधारणा हो । यसमा समय सापे� सधुार 

र प�रवत�न अप�रहाय� मा�न�छ । मूलतः अपराधकम�को अपराध गन� तौर त�रका, पी�डतमा �यसले पारेको 

असर र पी�डतको �या�यक अपे�ा समेतलाई ���गत गर� फौजदार� �याय �शासनमा प�रवत�न गनु� पन� 

ह�ुछ । अब समाज पर�परागत अपराधमा मा� सी�मत नभई समाजमा संग�ठत अपराधले समेत जरो 

गा�डसकेको अव�थामा छ । पर�परागत अपराधमा सा�ी �माण, सवदु संकलन गन� सहज ह�ुछ तर 

संग�ठत अपराधमा सा�ी �माण सवदु संकलन र सा�ी पर��ण गन� काय� �न�ै नै क�ठन ह�ुछ । 

अबको �याय �णाल�मा अ�भय�ुलाई सजाय �दए प�ुने पर�परागत �याय�णाल�मा मा� सी�मत नरह� 

पी�डतलाई �याय �दान गनु� पन� िज�मेवार� समेत रहेको अव�थामा छ ।  

३.९.१  �नर�तर सनुवुाइ स�ब�धी कानूनी �यव�था: 

�नयम २३ ग म�ुामा लगातार कारवाह� र सनुवुाइ ग�रनेः 

(१) यस �नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न 

अनसूुची ४(ख) बमोिजमका म�ुाह� अदालतमा अ�भयोगप� पेश 

भएप�छ अ�भयोग लगाइएका सबै ��तवाद�ह� उपि�थत 

गराइएकोमा �नजह�को बयान गराई अदालतले आदेश �दएमा 

लगातार �माण पर��ण ग�रनेछ। 

(२)  उप�नयम (१) बमोिजमका म�ुाह� म�ये सरकार वाद� फौजदार� 

म�ुाका हकमा अदालतले तोकेको �दनमा अ�भयोजनकता�ले समेत 

सा�ी गवाह पेश गनु� पन�छ । 

(३)  ��तवाद�ले वयान गदा� खलुाएका सा�ी �माणह� त�कालै �नजले 

उपि�थत गराउन वा �माण पेश गन� स�ने भएमा सनुवुाइलाई 

�नर�तरता �दई �माण पर��ण ग�रनेछ । 

(४)  उप�नयम (१) र (३) बमोिजमको काय��व�ध पूरा भएप�छ थप 

�माण पर��ण गन� आव�यक नभए अदालतले त�कालै �नण�य गन� 

स�नेछ ।   

िज�ला अदालत �नयमावल�, 

२०५२ दफा २३ (ग) 
 
 

अपहरण तथा शर�र ब�धक, 

आगलागी, घरेल ु�हंसा 

स�ब�धी, सबै �कारका चोर�, 

जबरज�ती करणी, जीउ मा�ने 

बे�ने, ठगी, मानव वेच�वखन 

तथा ओसार पसार, लागू 

औषध, सव��च अदालतले 

नेपाल राजप�मा सूचना 

�काशन गर� तोकेका म�ुाह� 
 

�नर�तर सनुवुाइ गनु�पन� म�ुाह�:  

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ मा आठँ� संशोधन गर� अ�त गि�भर 

र मानवता �व��को अपराधका म�ुामा लगातार कारवाह� र सनुवुाइ 

ग�रने �यव�था गरेको छ । सो संशोधनले थप गरेका �नयम २३ ग. र 

अनसूुची ४ख. का �यव�थाह� देहायबमोिजम रहेका छन: 

�नयमावल�को  २३ग. म�ुामा लगातार कारवाह� र सनुवुाइ ग�रनेः  

(१) यस �नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु कुरा  लेिखएको भएता प�न 

अनसूुची ४ख. बमोिजमका म�ुाह� अदालतमा अ�भयोगप� पेश 

िज�ला अदालत �नयमावल�, 

२०५२ मा आठँ� संशोधन 

�नयम २३ ग. र अनसूुची 

४ख  
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भएप�छ  अ�भयोग लगाईएका सबै ��तवाद�ह� उपि�थत 

गराईएकोमा �नजह�को बयान गराई अदालतले  आदेश �दएमा 

लगातार �माण पर��ण ग�रनेछ । (२) उप�नयम (१) 

बमोिजमका म�ुाह�म�ये सरकारवाद� फौजदार� म�ुाका हकमा 

अदालतले  तोकेको �दनमा अ�भयोजनकता�ले समेत सा�ी गवाह 

पेश गनु� पन�छ । (३) ��तवाद�ले बयान गदा� खलुाएका सा�ी 

�माणह� त�कालै �नजले उपि�थत गराउन वा �माण पेश गन� 

स�ने भएमा सनुवुाइलाई �नर�तरता �दई �माण पर��ण  

ग�रनेछ । (४) उप�नयम (१) र (३) बमोिजमको काय��व�ध परुा 

भएप�छ थप �माण  पर��ण गन� आव�यक नभए अदालतले 

त�कालै �नण�य गन� स�नेछ । अनसूुची ४ख. लगातार कारवाह� 

र सनुवुाइ ग�रने म�ुाह�  

(१)  अपहरण तथा शर�र ब�धक, 

(२)  आगलागी, 

(३)  घरेल ु�हंसा स�ब�धी, 

(४)  सबै �कारको चोर�, 

(५)  जबरज�ती करणी, 

(६)  जीउ मा�ने बे�ने, 

(७)  ठगी, 

(८) मानव वेच�वखन तथा ओसार पसार, 

(९)  लागू औषध, 

(१०) सव��च अदालतले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� 

तोकेका म�ुाह� । 
 

३.९.२ �नर�तर सनुवुाइ �योग एवम ्काया��वयनको अव�था तथा प�छ�लो �या�यक ���कोण:  

म�हला र बालबा�लका दवैु अ�त संवेदनशील वग� हनु,् यी दवैु वग�लाई 

रा�यको संर�ण आव�यक पन�, म�हला पी�डत भएका सबै खाले म�ुा र 

खास गर� घरेल ु �हंसा स�ब�धी म�हला पी�डत भएका म�ुामा अ�य 

म�ुामा ज�तो साधारण अदालतबाट म�ुा हे�रदा म�हलाह�ले �याय 

पाएप�न लामो प�र�म र �ढलो गर� �याय पाउन सामा�य अदालतमा 

जाँदा Humiliate भएर �याय �ा�� गन� अव�था आउने. भएकाले रा�यले 

म�हला पी�डत भएका सवै खाले फौजदार� म�ुा र खास गर� घरेल ु�हसा 

स�ब�धी म�ुा मा� हेन� वे�लै अदालत गठन गदा� �य�ता म�हलाले �छटो 

छ�रतो र सलुभ �याय पाउने हनुाले म�हला पी�डत भएका फौजदार� म�ुा 

म�हला तथा बालबा�लका 

पी�डत भएका म�ुामा सव��च 

अदालतबाट �यो�त पौडेल 

�व�� मि��प�रष� सिचवालय 

(ने.का.प. २०६६, अंक १२, 

प�ृ १२०१) 
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खास गर� घरेल ु �हंसाबाट पी�डत भएका म�ुा हेन� एउटा Fast Track 

Court गठन गनु� पन� हुँदा म�हला बालबा�लका तथा समाज क�याण 

म��ालयका नाममा �नद�शा�मक आदेश जार� भएको छ । 

�यसैगर� माइती नेपालक� उमा तामा�, शि� समूहक� स�ुनता दनवुार र 

म�हला, कानून र �वकास म�क� शषुमा गौतमले �नर�तर सनुवुाइका 

ला�ग पेश भएको परमादेशको �रट �नवेदनमा सव��च अदालतका 

माननीय �यायाधीश �य �ी क�याण �े� र �ी वै�नाथ उपा�यायको 

संय�ु इजलासबाट २०७० �ावण १६ गते सबै िज�ला 

अदालतह�लाई अ�नवाय� �पमा �नर�तर सनुवुाइ गनु� गराउन ु भनी 

महा�याया�धव�ाको काया�लय र �धानम��ीको काया�लयलाई सो 

स�ब�धी �शास�नक काय� गन�का ला�ग स�बि�धत �नकायका नाममा 

�नद�शन जार� भएको अव�था छ ।  

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को आठ� संशोधनबाट थप भएको 

�नयम २३ग  बमोिजमको म�ुामा लगातार कारवाह� र सनुवुाइ ग�रने 

भनी ऐ. �नयमावल�को अनसूुची–४ख मा तो�कएका म�ुाह�को हकमा 

लगातार सनुवुाइ गन� कानूनी �यव�थाको �योगलाई ऐि�छक �पमा नभई 

अ�नवाय� �पमा काया��वयन गन� गराउन जो चा�हने �नद� िशका �नमा�ण 

गन�, जनशि�लाई �िशि�त गन� पन� भए सो गन� समेतको ला�ग 

आव�यक �ोत साधनको �यव�था गन�, लगातार सनुवुाइ ग�रने 

म�ुाह�को सनुवुाइ �कृयालाई पूवा�नमुानमा आधा�रत त�ुयाई स�ुनि�त 

गन� म�ुा �यव�थापनको �े�मा गनु� पन� सधुार समेत गन�का ला�ग 

आव�यकपन� बजेट �व�नयोजनको ला�ग सरकारसँग माग गनु�पन� भए सो 

गन� गराउने र म�ुाको सनुवुाइ ता�लका �नमा�ण गन� गराउने, लगातार 

सनुवुाइको �यव�थालाई सूचा� गर� �यायलाई स�ुनि�त गन� म�ुाका 

सरोकारवाला प�, सरकार� व�कल, ��तवाद�का कानून �यवसायीसमेतसँग 

�नर�तर �पमा आव�यक छलफल, सहयोग र सम�वय गर� म�ुाको 

कारवाह�लाई सहजीकरण गन� स�बि�धत अदालत �भ�ै एक छु�ै संय�� 

गठन गर� िश�ा�त �स� जो चा�हने आव�यक �यव�था �मलाउन ु भनी 

सव��च अदालतका रिज�ारको नाममा परमादेश जार� भएको छ ।
  

उमा तामा� समेतको  

�नर�तर सनुवुाइका ला�ग पेश 

भएको परमादेशको �रट 

�नवेदनमा सव��च अदालतका 

माननीय �यायाधीश �य �ी 

क�याण �े� र �ी वै�नाथ 

उपा�यायको संय�ु 

इजलासबाट २०७० �ावण 

१६ भएको �नद�शना�मक 

आदेश 
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प�र�छेद–चार 

�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम गन� 

काय��व�ध 
 

४.१ म�ुामा प�ह�को गोपनीयता कायम गनु�पन� आव�यकता: 

�याय �नरोपणको �सल�सलामा स�ालन ग�रने अदालती कारबाह� सामा�यतया खलुा �पमा स�ालन 

हनुपुछ� भ�े मा�यता रािख�छ । अदालती कारबाह� खलुा �पमा स�ालन ग�रने भनेको म�ुाको 

सनुवुाइको ���यामा म�ुामा ��य� �पमा संल�न रहने वाद� ��तवाद�, �नजह�को कानून �यवसायी, 

अदालतका कम�चार�का अलावा अदालती कारबाह�मा सहभागी हनु इ�छुक अ�य सव�साधारण र 

स�ारकम�समेतको प�न पहुँच हनु ु हो । खलुा इजलासको अवधारणाअनसुार सामा�यतया अदालतमा 

म�ुाको सनुवुाइ हुँदा म�ुाकास�बि�धत प�ह�लाई खलुा �पमा ��ततु ग�र�छ । म�ुाको कारबाह�को 

�सल�सलामा तयार ग�रएका �लखतको �यहोरा तथा म�ुाका त�यह�समेत खलुा �पमा  ��ततु  

ग�र�छन ् । यसको अथ� �य�ता �लखतको �यहोरा तथा त�यह�को जानकार� सनुवुाइका बखत 

इजलासमा उपि�थत अ�य �यि�ह�ले प�न �लन स�दछन ् । खलुा �पमा स�ालन ग�रने �या�यक 

कारबाह�बाट  �याय स�पादनको ���यामा �न�प�ताको अनभु�ूत �दलाउन र म�ुाका प�ह�लाई समान 

�यवहार ग�रएको ��याभ�ूत �दलाउन म�त प�ुदछ । य�त मा� प�न होइन, खलुा �पमा ग�रने 

कामकारबाह�ले �या�यक काय�मा संल�न �यायकम� र �नकायह�को  उ�रदा�य�व अ�भव�ृ� गन� प�न 

म�त प�ु याउँछ । तर �याय स�पादनको �सल�सलामा ग�रने काम कारबाह� सध� सबै अव�थामा खलुा 

�पमा ग�रनपुछ� भ�े मा�यता सह� होइन । �या�यक ���या सामा�य �पमा खलुा �पमा स�ालन ग�रने 

भए ताप�न साव�ज�नक नै�तकता कायम रा�,े रा��य सरु�ा कायम रा�,े म�ुाका प� तथा सा�ीह�लाई 

मनोवै�ा�नक, सामािजक, शार��रक तथा सरु�ाका ���कोणबाट पन� स�ने नकारा�मक असरबाट 

जोगाउनको ला�ग केह� �वशेष अव�थामा गो�य �पमा स�ालन गनु�पन� प�न ह�ुछ ।  

हा�ोज�तो अिशि�त तथा पर�परावाद� सोच भएको समाजमा सबै वग�ह�को समान है�सयत र अव�था 

रहेको प�रक�पना गन� स�कँदैन । समाजका सबै सद�यह�ले समान �पमा �ा� गरेका अ�धकारह�को 

उपभोग समान �पमा गन� स�करहेको अव�था छैन । समाजमा �व�मान धा�म�क, सामािजक, आ�थ�क 

एवम ्सां�कृ�तक कारणह�ले गदा� खासगरेर म�हला वग� प�ुष वग�को तलुनामा सामािजक, राजनी�तक, 

शैि�क, �वा��य लगायतका �े�ह�मा समान अवसरह� उपभोग गन�बाट वि�त हनुपुरेको अव�था छ । 

पर�परावाद� सोचका कारण जबरज�ती करणी, मानव बेच�बखन, हाडनाता करणी, घरेल ु �हंसा लगायत 

म�हला�व�� हनेु �व�भ� �कारका �हंसाका घटनाबाट पी�डत भएका म�हलाह�लाई हेन� सामािजक 

���कोण �भ� रहेको छ । �वशेषगर� जबरज�ती करणीमा परेका तथा बेच�बखनमा परेर बलपूव�क 

यौनज�य काय�मा लगाइएका म�हलाह�लाई समाजले अप�व� करार गनु�का साथै क�हलेकाह� � उनीह�को 

च�र�मा नै ��िच�ह उठाउने गद�छ । क�तपय समाजमा त �य�ता  म�हलाह�लाई प�रवारले �वीकार 
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नगन� �चलन प�न रहेको छ । यसले गदा� य�ता �क�समका अपराधबाट पी�डत भएका म�हलाह�को 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण तथा घटनाको त�य साव�ज�नक ग�रयो भने उनीह�ले �यायको अनभु�ूत 

गन�भ�दा प�न समाजबाट लाि�छत भई थप पीडा बेहोनु�पन� अव�था आउँछ । यसैगर� उनीह�लाई 

अपराधमा संल�न हनेु आपरा�धक समूहबाट �व�भ� डर, धाक, ध�क� आई �तनीह�को जीउ–�यान नै 

जोिखममा पन� प�न स�छ । य�तो अव�थामा उनीह�ले आफू�व�� भएको अ�यायको कानूनी उपचार 

खो�ने काय� तथा अपराध प�ु� गन� अदालतमा सा�ीको �पमा उपि�थत हनेु काय� नै प�र�याग ग�र�दने 

अव�था आउनस�छ । 

एच.आई.भी./ए�स रोग, यसको स��मण तथा यसबाट स���मत �यि�ह�बाट अ�य �यि�मा पन� 

स�ने असरका बारेमा समाजमा सह� �ानको अभावको कारण स���मत तथा �भा�वत �यि�ह���तको 

���कोण नकारा�मक रहेको छ । यस �क�समका रोगीसँग सँगै ब�नै नहनेु, उनीह�लाई छुनै नहनेुज�ता 

सोचाइको कारण य�ता रोगीह� घरप�रवार तथा समदुायबाट ब�ह�कृत हनुपुरेको अव�था छ । 

उनीह�ले िश�ा, �वा��यज�ता साव�ज�नक सेवाह� तथा रोजगार�का अवसर �ा��मा समेत क�ठनाइ 

बेहोनु�परेको छ । य�तो अव�थामा उनीह�लाई आ�नो अ�धकार �ा��को ला�ग �या�यक उपचारको 

आव�यकता पछ� । �या�यक कारबाह�को �सल�सलामा उनीह�को स���मत तथा �भा�वत अव�थालाई 

उदा�ो पा�रयो भने समाजमा थप अपहे�लत तथा ब�ह�कृत हनेु भयले �या�यक कारबाह�को बाटो नै 

प�र�याग गन� स�छन ्। 

समाजमा वय�क मा�नसले अपराध गरेज�तै बालबा�लका प�न कानून�वपर�तको काय�मा संल�न रहन 

स�दछन ् । बा�याव�थामा कुनै बालबा�लका कानूनको �ववादमा पनु� भनेको एक �कारको �वशेष 

अव�था हो । बालबा�लकाह� �वभावैले िज�ास ुहनेु भएकाले िज�ासावश �व�भ� काय�ह� गन� पगेुका 

ह�ुछन ्। �य�तो काय� गदा� उनीह� अ�लाई हानी प�ु याउने भ�दा प�न आ�नो िज�ासा मे�ने चाहना 

राखेका ह�ुछन ् । उनीह�मा �व�मान अप�रप�वताका कारण आफूले गरेको काय�को �कृ�त र 

प�रणामको आकँलन गन� सकेका हुँदैनन ्। क�तपय बालबा�लकाले अका�को अ�ाइ �सकाइमा लागेर वा 

लहलहैमा लागेर �य�तो काय� गन� पगेुका प�न ह�ुछन ्। बा�लग सरह आफ� ले सोच �वचार गरेर काम 

गन� �मता �यनीह�मा हुँदैन । �यसैले कुनै काय�को प�रणाम नै नबझुी अबोध अव�थामा ग�रएको 

काय�बापत प�न बालबा�लकाको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण साव�ज�नक ग�रयो भने यी 

बालबा�लकाह� िज�दगीभर दागी हनुपुन�, सामािजक �पमा लाि�छत हनुपुन� र अ�ानमा हनु गएको सानो 

ग�तीले गदा� �नजको बाँक� जीवनभर क� वा संकट उ�प� हनुस�ने ि�थ�त पैदा हनुस�छ । कानून 

उ�लंघन गरेबापत बालबा�लकाउपर कारबाह� गनु�को उ�े�य �नजलाई सजाय गर� सदाका ला�ग 

कलं�कत गराउन ुनभई �नजह�मा सधुारको स�भावना खोजी समाजमा पनु�था�पत गराउन ु रहेको हुँदा 

बालबा�लकाको सव��म �हतका ला�ग �या�यक ���यामा संल�न हनु आउन बालबा�लकाको �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ज�र� देिख�छ । 
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४.२ �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाह�:  

�यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� भनी स�बि�धत अ�धकार�ले �नण�य गर� तो�क�दएका 

देहायका �कृ�तका म�ुाह�मा �यि�ह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� ह�ुछ : 

(क)  पी�डतको �पमा म�हला संल�न भएका देहायका म�ुाह�– 

(१)  जबरज�ती करणी स�ब�धी म�ुा 

(२)  गभ�पतन स�ब�धी म�ुा 

(३)  म�हलामा�थ भएका जनुसकैु �कारका यौन द�ुयवहार स�ब�धी 

म�ुाह� 

(४) मानव बेच�बखन स�ब�धी म�ुा 

(५)  जीउ मा�ने बे�ने स�ब�धी म�ुा 

(६)  हाडनाता करणी स�ब�धी म�ुा 

(७)  म�हला�व��को �हंसा स�ब�धी म�ुा 

(८)  म�ुाको �कृ�त र �यसले पी�डतउपर पान� स�ने असरको आधारमा 

गोपनीयता कायम गनु�पन� देिखएका अ�य म�ुाह� 

(ख)  बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हे�रने बालबा�लका प� भएका 

फौजदार� म�ुाह� । 

(ग)  एच.आई.भी/ए�सबाट �भा�वत वा स���मत भएका �यि�ह�सँग 

स�बि�धत �य�तो �ववरण खलेुका म�ुाह� । 

“�वशेष �कृ�तका 

म�ुाह�को 

कारबाह�मा प�को 

गोपनीयता कायम 

रा� ेस�ब�धी 

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४” २. 

प�रभाषाः 

-क_ ‘म�ुा’ 

४.३ गोपनीयता कायम रा�पुन� �ववरणह�:  

मा�थ �करण ४.२ मा उ�लेख भएबमोिजमका म�ुाह�मा कुनै �यि�को हकमा 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �नण�य भएको रहेछ भने �नजको 

प�रचया�मक �ववरण ख�ुन स�ने देहायका �ववरणह� गो�य रा�पुन�छ : 

(क)  �करण ४.२  को ख�ड (क) मा उि�लिखत म�ुाह�को हकमा पी�डत 

म�हलाको नाम, थर र वतन 

(ख)  �करण ४.२  को ख�ड (ख) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा प�को 

�पमा रहेका बालबा�लकाको नाम, थर र वतन 

(ग)  मा�थ ख�ड (क) र (ख) मा उि�लिखत म�ुाह�का हकमा पी�डत म�हला 

र प� बालबा�लकाको बाबआुमाको नाम, थर र वतन  

(घ)  ख�ड (क) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा पी�डत म�हला �ववा�हत र�हछन ्

भने �नजको प�तको नाम, थर र वतन 

(ङ)  ख�ड (ख) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा कुनै बालबा�लका कुनै �यि�को 

संर�क�वमा रहेको ि�थ�त भए �नज संर�कको नाम, थर र वतन 

(च)  �करण ४.२ को ख�ड (ग) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा एच.आई.भी. 

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ को (ख) 

‘�यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण’ 
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/ए�सबाट �भा�वत वा स���मत भएको �यि�को �यसर� �भा�वत वा 

स���मत भएको प�हचान ख�ुन स�ने �ववरण 

(छ)  मा�थ उ�लेख भए अ�त�र� अ�य कुनै कुरा (ज�तो फोटो,  कुनै �व�ालय 

वा संघसं�थासँगको आव�ता आ�द) बाट प�न �नजह�को वैयि�क 

प�हचान ख�ुन स�ने ि�थ�त देिखएमा वा एच.आई.भी./ए�सबाट �भा�वत 

वा स��मन भएको प�हचान ख�ुन स�ने लगायतका स�पूण� स�व� 

�ववरणह�  

४.४ गोपनीयता कायम रा� ेम�ुामा न�ल �दने ���या: 

गोपनीयता कायम रा� ेम�ुाका �म�सल कागजातको न�ल सरोकारवाला वाद�, ��तवाद�, पी�डत समेतका 

सी�मत स�ब� �यि� वा �नकायले मा� पाउँने छन ्र �य�तो न�ल �दंदा �यि�गत प�हचान नख�ुने 

गर� संकेत वा प�रव�त�त नाम उ�लेख ग�रएको �ववरण मा� �दइनेछ । प�हचान गो�य रािखएको 

कागजातको न�ल कानूनी �योजन बाहेक कसैलाइ प�न �दइने   छैन । 

४.५ गोपनीयता कायम रा� ेम�ुामा �याद तामेल� ���या: 

अदालतबाट जार� ग�रने �याद तामेल गन� पठाउँदा गो�य रा� ु पन� �यि�को प�रचया�मक �ववरणको 

स�ा संकेत नाम उ�लेख गनु� पद�छ । प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुपन� �यि�का नाममा नै �याद 

जार� गनु� पन� भएमा म�ुाको �यहोरा अनमुान गन� नस�ने गर� स�बि�धत �यि�को नाम उ�लेख गनु� 

पद�छ । प�रचया�मक �ववरण गो�य राखेको �यादको वा�त�वक �ववरण तामेलदारलाई उपल�ध गराई 

�नजले तामेल�का बखत आव�यकता अनसुार सा�ी ब�ने �यि�लाई उ� �ववरण देखाउन ह�ुछ तर सो 

�ववरणलाई अ�य�� �य� नगर� गोपनीयता कायम गन� स�झाई बझुाई गनु� पन�छ । पनुरावेदन तहको 

अदालतले िज�ला अदालतले �याद तामेल गन� पठाउँदा संकेत नामबाटै �याद जार� गनु� पन� र स�बि�धत 

कम�चार�को जानकार�का ला�ग वा�त�वक �ववरण समेत ब�द गर� पठाउँन ुपन� ह�ुछ ।  

४.६ गोपनीयता कायम रा� ेम�ुाको समाचार �काशन:  

गोपनीयता कायम रा� े म�ुाको समचार �काशन गोपनीयता कायम रा� ु पन� 

�कृ�तका म�ुाको घटना �ववरण र सो स�ब�धी समचार �काशन गदा� स�बि�धत 

पी�डतको प�हचान नख�ुने गर� मा� गनु� पन�छ । यसका ला�ग प�हचान नख�ुने 

गर� संकेत नाम �दन नाम प�रवत�न भएको �यहोरा उ�लेख गनु� अ�नवाय� ह�ुछ । 

क�तपय अव�थामा घटना भएको �थलको �व�ततृ �ववरण र ��तवाद�को प�हचानले 

समेत गो�य रा� ु पन� �ववरण साव�ज�नक हनु स�छ भ�े तफ�  �वशेष सजगता 

अपनाउन ु पद�छ । गो�य रािखएको प�रचया�मक �ववरण साव�ज�नक गरेमा 

अदालतको आदेशको अपहेलना मा�ननेछ र कारवाह� हनेुछ ।  

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ को ७. 

�याद, सूचना र 

प�ाचार र ८. 

सूचना �काशनमा 

ब�देज 
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प�र�छेद  … पाँच 

�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को 

कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता 

कायम गन� �द�दश�न लागू हनेु 

�नकायह� 
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प�र�छेद-पाँच 

�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम गन� 

�द�दश�न लागू हनेु �नकायह� 
 

��ततु �द�दश�नको मा�थ �करण ४.२ मा उि�लिखत म�ुाह�को कारबाह�मा लागू हनेु �वषय भएकोले 

�वाभा�वक �पमा यो �द�दश�न ती म�ुाह�को कारबाह�मा संल�न हनेु सबै �नकाय र ती �नकायका 

पदा�धकार�ह�लाई लागू ह�ुछ । तर म�ुाको कारबाह�मा सोसँग स�बि�धत �नकाय र �तनमा काय�रत 

पदा�धकार� एवम ्कम�चार�ह� मा� संल�न हनेु नभएर �व�भ� �यि�ह�, �व�ालय र अ�पतालह� प�न 

सा�ीका है�सयतमा सा�ी पर��णका �ममा वा �वा��य पर��ण वा अ�य पर��णका �ममा संल�न 

हनुपुन� अव�थाह� आउँछन ्। यी अव�थाह�मा सा�ीका �पमा उपि�थत हनेु �यि�, पर��णका �ममा 

संल�न हनेु िच�क�सक, ज�म �म�त लगायतका �ववरण उपल�ध गराउने िश�क आ�दले प�न गो�य 

रा�पुन� �ववरणह� थाहा पाउने र �तनले गोपनीयता कायम नरािख�दने हो भने कारबाह�मा संल�न हनेु 

�नकायह�ले गोपनीयता कायम रािख�दएर मा� यसको उ�े�य पूरा नहनेु हुँदा स�बि�धत सबै �यि� र 

�नकायह�का हकमा यो काय��व�ध �द�दश�न लागू हनु ुआव�यक देिख�छ । यसैले यो �द�दश�न देहायको 

काम कारबाह�को �सल�सलामा देहायका �नकाय र �यि�ह�लाई लागू ह�ुछ : 

 अदालत तथा म�ुा हेन� अ�य �नकाय र पदा�धकार�ह�, 

 महा�याया�धव�ाको काया�लय मातहतका सरकार� व�कलको काया�लयह� 

 �हर� काया�लय लगायत म�ुाको उजरु� �लने र अनसु�धान गन� �नकायह�, 

 कानून �यवसायी तथा अदालतका अ�य �योगकता�ह�, 

 स�ार �े�, 

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको कारबाह�मा संल�न हनेु 

�योगशाला लगायतका अ�य �नकायह�, 

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको कारबाह�मा �वशेष�/सा�ीका 

�पमा उपि�थत हनेु �यि�ह�, 

 अदालती कारबाह� वा अ�य �सि�सलामा प�रचया�मक �ववरण थाहा पाएका 

अ�भभावक, संर�क वा अ�य संघ सं�था र �यि�ह�,  

काय��व�ध 

�नद�िशका, 

२०६४ को  

३. �यि�गत 

प�रचया�मक 

�ववरण गो�य 

रा�पुन� 

५.१  अदालत तथा म�ुा हेन� अ�य �नकायह�: 

 �फरादप�, अ�भयोगप�, पनुरावेदनप�, ��तउ�रप�, �लिखत जवाफ, �व�भ� 

�क�समका �नवेदनप� लगायतका �लखतह� दता� गदा�, 

 ��तवाद� लगायत �व�भ� �यि�ह�का नाउँमा �याद सूचना जार� गदा�, 

 म�ुाका प�ह�को बयान, सा�ी, �वशेष�ह�को बकप� लगायत कुनै 

�क�समको कागज गराउँदा,  

ऐजन  
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 अनसु�धानको �ममा पी�डतको बयान गदा� र �यसको �मािणत गदा�, 

 ��तवाद�लाई थनुामा रा� े�याद थप गदा�,  

 म�ुाको सनुवुाइ गदा�, 

 म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा प�ाचार गदा�,  

 कै�फयत ��तवेदन ले�दा,  

 म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा �व�भ� �क�समका मचु�ुकाह� तयार 

गदा�, 

 फैसला काया��वयन गदा�, 

 सूचना स��षेण गदा�, 

 �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अ�य अव�थामा, 

 �लखत र फैसलाको न�ल उपल�ध गराउँदा,   

५.२  महा�याया�धव�ाको काया�लय मातहतका सरकार� व�कलको काया�लयह�: 

 अनसु�धानको �सल�सलामा अनसु�धान अ�धकृतलाई �नद�शन �दँदा, 

 ��तवाद�को बयान गराउँदा,  

 �व�भ� प�ाचार गदा�,  

 म�ुा च�ने नच�ने �वषयमा �नण�य गदा�,  

 राय �ा� भए प�छ �नद�शन �दँदा,  

 अ�भयोगप� दायर गदा�,   

 सा�ी उपि�थत गराउँदा,  

 अदालतमा सा�ीह�को बकप� गराउँदा,  

 पनुरावेदन, �नवेदन, �लिखत जवाफ ले�दा,  

 अदालतसम� उपि�थत भई बहस पैरवी गदा�, 

 �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अ�य अव�थामा,  

ऐजन 

५.३ �हर� काया�लय लगायत म�ुाको अनसु�धान गन� �नकायह�: 

 जाहेर� दरखा�त दता� गदा�,  

 अपराधको घटनामा संल�न भएका �यि�ह�लाई प�ाउ गदा�,  

 घटना�थलमा पगुी घटनाका स�ब�धमा �व�भ� �कृ�तका मचु�ुकाह� 

तयार गदा�,  

 �माणह� संकलन गदा�, 

 �व�भ� �क�समका प�ाचार गदा� (अ�पताल, �व�ध �व�ान �योगशाला 

आ�द), 

 पी�डत लगायत अ�य �यि�को कागज गराउँदा, 

 ��तवाद�को बयान गराउँदा,  

ऐजन 
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 ��तवाद�ह�लाई �याद थपको ला�ग अदालत वा म�ुा हेन� अ�य 

�नकायसम� पेस गदा�,  

 पी�डतको बयान �मािणतको ला�ग अदालतसम� पेस गदा�,  

 सा�ीह�लाई बकप�को ला�ग अदालतसम� पेस गदा�, 

 अदालतबाट भएको कैद ज�रवाना असलु गन�ज�ता फैसला काया��वयन 

गदा�,  

 �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अ�य अव�थामा,   

५.४  कानून �यवसायी तथा अदालतका अ�य �योगकता�ह�: 

 �फराद, ��तउ�र, �नवेदन, पनुरावेदन, �लिखत जवाफ आ�द �लखतह�को 

म�यौदा गदा�, 

 अदालतमा प�का सा�ीह�को बकप� गराउँदा तथा �वप�ीका 

सा�ीह�को िजरह गदा�,  

 अदालतसम� उपि�थत भई बहस पैरवी गदा�, 

 �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अ�य अव�थामा, 

ऐजन 

५.५  स�ार �े�: 

 छापा तथा �व�तुीय मा�यमबाट म�ुाको �वषयव�तकुो बारेमा सूचना 

स��षेण गदा�, 

 म�ुा स�ब�धी सूचना स��षेण गन� स�दभ�मा प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा�पुन� �यि�ह�को नाम, थर, वतन उ�लेख गनु�पदा�को अव�था, 

 

ऐजन 

५.६  प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको कारबाह�मा संल�न हनेु अ�पताल 

�योगशाला लगायतका अ�य �नकायह�: 

 म�ुामा प� भएका बालबा�लकाको उमेर य�कन गन� स�ब�धमा 

स�बि�धत हनु आउने �व�ालय, �थानीय पि�का�धकार�ले उमेर 

स�ब�धमा अदालत तथा अनसु�धान गन� �नकायमा प�ाचार गदा�, 

 उमेर पर��ण गन� �वा��य सं�थाह�ले बालबा�लकाको उमेर पर��ण 

गन� तथा सो स�ब�धी �ववरण तयार गन� पठाउने गदा�, 

 बालबा�लकालाई रा� ेसधुार गहृ, िज�मा �लने अ�य �नकाय संघसं�थाले 

बालबा�लका स�ब�धी अ�भलेख रा�दा र स�बि�धत �नकायमा प�ाचार 

गदा�, 

 कैद� तथा थनुवुा रा� े कारागारले अ�भलेख रा�दा तथा स�बि�धत 

�नकायमा प�ाचार गदा�, 

 भौ�तक सबदु �माण पर��ण गन� �नकायले पर��ण ��तवेदनको 

अ�भलेख रा�दा तथा  स�बि�धत �नकायमा प�ाचार गदा�, 

ऐजन 
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 पी�डत म�हलाह�लाई रा� े पनु�थापना के��ले पी�डतको �ववरणको 

अ�भलेख रा�दा तथा स�बि�धत �नकायमा प�ाचार गदा�,  

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको कारबाह�मा सा�ी तथा 

�वशेष� सा�ीका �पमा उपि�थत हनेु �यि�ह�ले आफूले थाहा पाएको 

गो�य रा�पुन� प�रचया�मक �ववरणका स�ब�धमा अ�य �यि�सँग 

�काशमा �याउँदा, 

५.७  प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको कारबाह�मा सा�ीका �पमा 

उपि�थत हनेु �यि�ह�: 

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुामा कुनै तरहले अ�ा अदालतमा 

उपि�थत भई कागज गदा�को अव�थामा, 

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुामा अदालतमा उपि�थत भई 

सा�ीको �पमा बकप� गदा�को अव�थामा, 

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुामा अदालतमा उपि�थत भई 

सा�ीको �पमा बकप� गर� फक� प�छको अव�थामा, 

ऐजन 
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प�र�छेद  … छ 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े

�नण�य गदा� �वचार गनु�पन� 

अव�थाह� 
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प�र�छेद-छ 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े�नण�य गदा� �वचार गनु�पन� अव�थाह� 
 

म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा प�ह�को प�रचया�मक �ववरण सामा�यतया गो�य रािखँदैन । 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� अव�था अपवादा�मक अव�था हो । म�हला, बालबा�लका र 

एच.आई.भी./ए�स �भा�वतह� समाजमा �व�मान �व�भ� सामािजक, सां�कृ�तक एवम ् मनोवै�ा�नक 

कारणह�ले गदा� भेदभावबाट पी�डत हनुपुन� एवम ्कानून�ारा �द� हक, अवसर र स�ुवधाह�को उपभोग 

गन�मा समेत �यवधान महससु गनु�परेको ि�थ�त देिख�छ । प�रणाम �व�प आ�नो हक अ�धकारको 

�चलन गन� त परै जाओस,् आफू�व��को �हंसा र अ�यायउपर �या�यक उपचार खो�नमा समेत 

�हि�कचाउनपुन� अथवा �याय स�ब�धी हक उपभोग नगर� समप�ण गन� वा अ�याय सहेर ब�न बा�य 

हनुपुन� ि�थ�त छ । बालबा�लकाह�का हकमा हो भने यह� कारणले जीवनकालको लामो समयस�म 

�तनीह� समाजमा उपेि�त भएर रहनपुन� ि�थ�त ब� स�छ । एच.आई.भी./ए�सबाट �भा�वतह� सो 

कुरा �काशमा आएको कारणले मा� �व�भ� �कारका अ�धकार र स�ुवधाबाट वि�त हनुपुन� तथा यी 

स�ुवधा र अ�धकारमा �तनीह�को पहुँच घ�दै जाने ह�ुछ । तसथ� यी वग�का �यि�ह�को प�रचया�मक 

�ववरणह� खास अव�थामा गो�य रा� ेअ�यासह� �वक�सत भइआएको पाइ�छ । ती अव�थाह� देहाय 

बमोिजम हनु स�छन ्:–  

६.१ म�ुाका प�को च�र�मा दाग ला�न स�ने �क�समको अव�था: 

म�ुामा उि�लिखत क�तपय �वषयव�त ु �काशमा आउँदा म�ुामा संल�न प�ह�को च�र�का �वषयमा 

समाजले नकारा�मक ��� बनाई उनीह�को च�र�मा नै  दाग ला�न स�ने अव�था हनु स�छ । ज�तो 

बालबा�लका कानूनसँग ���मा परेको अव�थामा �नजको कानूनसँग �ववादमा परेको कुरालाई �काशमा 

�याइयो भने उसले बा�यकालमा अवोध अव�थामा गरेको काय�बाट �नजको च�र�मा िज�दगीभर दाग 

ला�न स�छ । यसैगर� जबरज�ती करणीमा परेका पी�डत म�हला तथा मानव बेच�बखनमा परेर यौन 

काय�मा लगाइएका म�हलाह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण �काशमा �याउँदा �नजह�को च�र�मा 

नै �� उठ� दाग ला�न स�ने अव�था आउँछ । �यसैले कुनै प� खासगरेर म�हला र बालबा�लका 

पी�डत वा प� भएका म�ुाह�मा यो अव�था �सज�ना हनेु देिखएमा �नजह�को �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरण गो�य रा� ेआदेश �दनपुछ� । 

६.२ म�ुाका प�को सहपाठ� सहकम�ह�संगको स�ब�धमा ��तकूल असर पन� अव�था: 

कुनै �यि�को स�ब�धमा �नजबाट भएको घटनाको �ववरण वा �नजमा�थ लागेको कुनै रोगको 

स��मणको अव�था �काशमा �याइयो भने प�ह�को आ�नो सहकम�ह�सँगको स�ब�धमा नकारा�मक 

असर पर� यसबाट उनीह�को िश�ा आज�न गन� लगायतका �व�भ� अ�धकारह�को उपभोग गन� 

अवसरबाट वि�त हनुपुन� अव�था �सज�ना ह�ुछ । ज�तै बालबा�लकाको कानून �वपर�तको काय�को साथै 

कसैको एच.आई.भी./ए�स स���मत वा �भा�वत अव�था �काशमा आउँदा आ�ना सहपाठ�ह�बाटै 
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�छः�छः र दरुदरुको अव�था भो�नपुन�, �व�ालयमा अ�ययन ग�ररहेको ि�थ�त हो भने यह� कारणबाट 

अ�ययन छो�नपुन�, एका�ी जीवन �बताउन बा�य हनुपुन� ि�थ�त आउन स�छ । सहपाठ�ह� सँगै–साथमा 

ब�न र संगतमा रहन नमा�े, काय��थलमा सहकम�ह�ले सँगै काय� गन� नमा�े अव�था प�न हनुजा�छ । 

तसथ� म�ुाका प�ह�को संवेदनशीलतालाई �यानमा राखी यस�कारका �ववरणह� गो�य रा� ेआदेश 

गनपुछ� । 

६.३ प�को मनोभावनामा ह�नतावोध �सज�ना हनेु अव�था:  

कुनै प�न �क�समको �हंसाज�य काय�बाट �भा�वत भएका �यि�ह� शार��रक �पमा पी�डत हनुपुन� र 

क�तपय अव�थामा जखमी नै हनुपुन� ि�थ�त छँदैछ, साथसाथै यी कुराह� बा�हर जानकार�मा आउँदा 

�नजह�मा मान�सक �पमा ह�नताबोध �सज�ना भई समाजमा आफूलाई स�मा�नत �पमा उपि�थत गराउन 

असमथ� हनेु ि�थ�त प�न पैदा ह�ुछ । यह� कारणले �या�यक उपचारको ���यामा सहभागी हनुबाटै 

�हि�कचाउने अव�था प�न �सज�ना ह�ुछ । यो ि�थ�त म�हला, बालबा�लका र एच.आई.भी./ए�सबाट 

स���मत सबैका हकमा लागू हनु स�दछ । ज�तो घटनाका पी�डतह�ले आ�मह�या गन�, घरगाउँ 

छोडेर स�पक� �वह�न अव�थामा रहने, ए�लै ब�न मन पराउने ि�थ�त य�तै अव�थाका प�रणामह� हनु ्। 

म�ुाको कारबाह�मा संल�न हनेु पदा�धकार�ह�ले म�ुाका पी�डत र प�ह�को यो ि�थ�त��त संवेदनशील 

हनुपुन� ह�ुछ ।  

६.४ प�को पा�रवा�रक स�ब�धमा खलल पन� अव�था: 

क�तपय म�ुाह�मा सोसँग स�बि�धत सूचना र जानकार�ह� आ�नो प�रवार�भ� मा� सी�मत रहनु ्भ�े 

चाहना म�ुाका प�ह�, पी�डतह� र �तनका प�रवारका सद�यह�मा रहेको ह�ुछ । वा�तवमा य�ता 

सूचनाह� बा�हर �काशमा नआउँदा समाजलाई खासै असर पद�न तर ती सूचनाह� बा�हर �काशमा 

आउँदा पा�रवा�रक स�ब�ध नै �ब�ने, बालबा�लकाह� अलप� पन� र प�रवारको इ�जत र ��त�ामा 

��तकूल �भाव पन� ि�थ�त पैदा ह�ुछ । ज�तो घरेल ु �हंसाका म�ुाह�, नाता स�ब�ध कायम ग�रपाऊँ 

भ�े म�ुाह� यस ���ले अ�य�त संवेदनशील कोट�मा पछ�न ्। यसैगर� जबरज�ती करणीबाट पी�डत 

भएक� म�हलाको सो स�ब�धी जानकार� प�रवारभ�दा बा�हर नजाँदा एउटा ि�थ�त हनुस�छ तर �यह� 

जानकार� साव�ज�नक हुँदा स�पूण� प�रवारमा असम��यता र अ��ारो ि�थ�त पैदा हनुस�छ । प�रवारले 

�वीकान� चाहेर प�न सामािजक �पमा लाि�छत हनेु एवम ्ब�ह�करणमा प�रने डरले स�ब�धमा खलल 

प�ुने स�भावना �वल रह�छ । पा�रवा�रक स�ब�धमा खलल प�ुन स�ने यो  ि�थ�त��त संवेदनशीलता 

अपनाएर कारबाह� गदा� �यायको उ�े�य प�न परािजत नहनेु र पा�रवा�रक सौहा��ता प�न कायम र�हरहने 

अव�था बनाउन स�क�छ ।  

६.५ प�लाई सामािजक पूवा��ह नकारा�मक धारणाबाट संर�ण गनु�पन� अव�था: 

कुनै घटना वा अव�थाबाट पी�डत �यि�ह�लाई समाजमा पनुः प�हलेको ि�थ�तमा रहन समाजबाट अ�य 

अव�थाका �यि�ह�को तलुनामा बढ� सहानभु�ूत, सहयोग र �मे आव�यक पन� ह�ुछ । तर समाजमा 

�च�लत परुातन मू�य र मा�यता एवम ् सं�कारज�य �विृ�का कारण क�तपय घटना वा अव�थाबाट 

पी�डत �यि���त समाजले नकारा�मक धारणा बनाउने र पी�डत �यि�ह�लाई समाजमा रहन सहज 
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वातावरण बनाउनेभ�दा ब�ह�करणको अनभु�ूत गराउने ि�थ�त �सज�ना गन� ग�रएको पाइ�छ । वा�तवमा 

जानेर वा नजानेर कोह� प�न �यि� �व�भ� घटनामा संल�न हनु पगेुको वा बा�यतामा फँ�न पगेुको वा 

पी�डत हनुपुरेको ि�थ�त हनु स�छ । यो ि�थ�त��त सहानभु�ूत �कट गनु�पन� ठाउँमा �तनीह���त 

नकारा�मक धारणा बनाएर अवाि�छत त�वको �पमा �लइने ि�थ�त �सज�ना हनु �दन ु उिचत हुँदैन । 

ज�तो बालसलुभ �वभावका कारण बा�यकालमा अ�ानमा सानो�तनो चोर�को काय�मा संल�न भएको 

अव�थामा प�न समाजले सध� �नजलाई चोरको �पमा इ��त गन� स�भावना ह�ुछ, बा�यतावश बेच�बखनमा 

परेक� म�हलालाई सधै वे�याको �पमा हे�रने स�भावना ह�ुछ, एच.आई.भी./ए�सबाट स���मतह� उपर 

प�न समाजले हेन� ���कोण नकारा�मक छ । कुनै �यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�/नपन� 

�नण�य गदा� यी अव�थाह���त संवेदनशीलता अपनाउनपुन� ह�ुछ ।  

६.६ प�ह�को सरु�ामा खतरा उ�प� हनुस�ने अव�था: 

फौजदार� म�ुाह�मा अपराधीह�ले अपराध ग�रसकेप�छ �या�यक कारबाह�बाट हनु स�ने सजायबाट 

ब�नका ला�ग म�ुामा पी�डत भएका �यि�ह�लाई सो घटनाका स�ब�धमा �या�यक �नकायसम� उजरु 

गन� तथा  घटनाको प�ु�ाइँको ला�ग अदालतमा बयान बकप� गन� स�ब�धमा �व�भ� �कारको डर, 

धाक, ध�क� �दन स�छन ्। �वशेषगर� मानव बेच�बखनज�ता संग�ठत �पमा ग�रने अपराधमा य�तो 

स�भावना �वल रहेको ह�ुछ । य�तो अव�थाका पी�डतह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको 

गोपनीयताको ��याभ�ूत नगन� हो भने उनीह�ले आफूलाई असरुि�त महससु गर� �या�यक उपचारको 

बाटो नै प�र�याग गन� र प�रणाम �व�प आपरा�धक काय�ले �ो�साहन पाइरहने ि�थ�त कायम हनु  

स�छ ।  

६.७ पी�डत र सा�ीको संर�ण: 

�याय स�पादन ���यामा सहभागी भएका म�ुाका प�ह�का अ�त�र� सो घटना�मबाट पी�डत भएका 

�यि� र सो म�ुामा घटना�मको स�य त�य �यहोरा खलुाई �याय �नरोपनमा सहयोग प�ु याउँने 

सा�ीह�को समिुचत संर�ण गनु� पन� ह�ुछ । यसका ला�ग पी�डतको प�हचान ख�ुने खालका 

�ववरणह�को गोपनीयता कायम ग�रन ुपन� ह�ुछ भने सा�ीह�को सरु�ा र संर�णका ला�ग समेत �वशेष 

सजगता अपनाउन ु पन� ह�ुछ । हा�ो स�दभ�मा सा�ीको सरु�ा र संर�णका ला�ग ग�रएका वत�मान 

�यव�थाह�लाई पनुरावलोकन गर� सा�ी संर�ण स�ब�धी नया ँकानून बनाउने �यास भईरहेको छ । 

अपरा�धक काय�मा संल�न भएका �यि� वा समूहले सा�ीह�को जीउ, �यान र स�पि� समेतका अ�य 

�वषयमा दखल �दई वा �दने ध�क� �दई स�ह स�य सूचना र जानकार� पाउँन नस�ने अव�था तफ�  

�ार�भदेिख नै संवेदनशील हनु ु पन� ह�ुछ । तसथ� सा�ीको प�रचया�मक �ववरण प�न गो�य रा� ु 

पद�छ । सा�ीको गोपनीयता कायम गदा� पी�डतको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� त�रकाले रा� ु

पद�छ ।  
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प�रचया�मक �ववरण गो�य  

रा� ुनपन� अव�था  
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प�र�छेद-सात 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुनपन� अव�था 
 

�या�यक कारबाह� साव�ज�नक �पमा स�ालन हनुपुछ� भ�े कुरा �व��यापी मा�यताकै �वषय हो । 

वा�तवमा �या�यक कारबाह�मा �न�प�ताको ��याभ�ूतको ला�ग, �या�यक कारबाह�मा संल�न 

�यायकम�ह�मा उ�रदा�य�व व�ृ�का ला�ग र �या�यक ���या��त जनसाधारणको आ�था र �व�ास 

अ�भव�ृ�का ला�ग खलुा �पमा ग�रने कारबाह�को ठूलो मह�व रह�छ । म�ुामा संल�न प�ह� वा 

पी�डतह�को �यि�गत �ववरण गो�य रा� े वा इजलासको कारबाह� ब�द �पमा स�ालन गन� कुरा 

अपवादा�मक अव�था हो । कारबाह�मा गोपनीयता कायम गन� कुरा प�न �यायको मूलभतू उ�े�य 

�ा��का ला�ग नै हो भ�े कुरा �बस�न हुँदैन । तर �यायको मूलभतू उ�े�य नै परािजत हनेु अव�थामा 

गोपनीयता कायम गन� कुराले �ाथ�मकता पाउने ि�थ�त हुँदैन । तसथ� मा�थ �करण ४.२ मा उि�लिखत 

म�ुाह� नै भए प�न खास अव�थाह�मा �यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुनपन� हनुस�छ । ती 

अव�थाह� देहाय अनसुार छन ्: 

७.१ खलुा गन� आव�यक ठहराई स�बि�धत अ�धकार�ले अनमु�त �दएको अव�था:  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �कृ�तको म�ुा दता� हनु आएप�छ 

उ� म�ुामा स�बि�धत �यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� नपन� 

स�ब�धमा य�कन गन� स�बि�धत गो�य रा� ेअ�धकार�ा� अ�धकार�सम� पेस गदा� 

�नजले गो�य रा� ु नपन� गर� �नण�य गरेको अव�थामा �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरण गो�य रा� ुपद�न ।   

काय��व�ध 

�नद�िशका, २०६४ 

७.२ �या�यक सनुवुाइमा �व�छताको संर�णका ला�ग आव�यक देिखएको अव�था:  

�या�यक सनुवुाइमा �व�छता �या�यक कारबाह�को मह�वपूण� प� हो । म�ुाका 

प�ह�ले आ�नो �माण ��ततु गन� पाउनपुन�, आफू�व��को �माणको ख�डन गन� 

र आ�नो �नद��षताको ��तर�ा गन� पाउनपुन�ज�ता �या�यक कारबाह�का आधारभतू 

मा�यताह�लाई यो अवधारणाले आ�मसात ्गरेको ह�ुछ । �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरण गो�य रा� ेभ�ुको अथ�  म�ुाका बेसरोकारवालाह�लाई अनाव�यक �पमा 

खलुा गर� यी �ववरणह� जानकार� गराउनबाट ��तबि�धत गन� कुरालाई जनाउने 

भए प�न सोह� कारणले म�ुाका प�ह�को यी अ�धकारह�उपर अनिुचत ��तब�ध 

ला�ने ि�थ�त आएमा सो अ�धकारको �चलनका ला�ग आव�यक परेको हदस�म 

गो�य रािखएका �ववरणह� खलुा गन� स�क�छ ।  

ऐजन 

७.३ गो�य रा� ज�र� नभएको भनी स�बि�धत �यि�ले �नवेदन �दएको अव�था: 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� देिखएको म�ुामा जसको 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� हो सो स�ब�धमा �नजसँग सोधपछु गदा� सो 

ऐजन 
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�ववरण गो�य रा� ज�र� नभएको भनी कागज ग�र�दएमा वा �लिखत �नवेदन 

�दएमा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ु पद�न । तर �ववरण गो�य 

रा�पुन� म�ुाका प� र पी�डतह�को सं�या एकभ�दा धेरै भएकोमा तीम�ये कसैले 

खलुा गन� �नवेदन �दएको र कसैले गो�य रा� अनरुोध गरेको अव�थामा एकको 

�ववरण खलुा गरेको कारणबाट अक�को गोपनीयता कायम रहने हदस�म मा� 

खलुा गन� स�क�छ, अ�यथा सबैको �ववरण गो�य रा�पुन�छ । 
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प�र�छेद … आठ 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े
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प�र�छेद-आठ 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ेकाय��व�ध 
 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुामा य�ता �ववरणह� म�ुाको कारबाह�को �ार�भदेिख 

म�ुाको फैसला हुँदास�मको कारबाह�मा र अझ फैसला काया��वयनको कारबाह�मा गो�य रा�पुन�  

ह�ुछ । म�ुाको कारबाह�का ��येक चरणमा यी �ववरणह� गो�य रा�दा अपनाउनपुन� काय��व�ध देहाय 

अनसुार उ�लेख ग�रएको छ ।  

८.१  प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ु पन� म�ुाको अनसु�धान तह�ककातको अव�थामा गोपनीयता 

कायम गन� काय��व�ध 

८.१.१ जाहेर� दरखा�त दता� गदा�को अव�था:  

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुपन� सरकारवाद� हनेु फौजदार� म�ुाको कारबाह�को स�ुवात सूचना �ा� 

भएप�छ वा जाहेर� दरखा�त परेप�छ ह�ुछ । कुनै म�ुाको कारबाह�मा �यि�को प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रा�पुन� ि�थ�त छ भने ती �ववरणह� सूचना �ा� भएप�छ वा जाहेर� दरखा�त पदा�को अव�थादेिख 

नै गो�य रा�पुन� ह�ुछ । अपराध अनसु�धान र तह�ककात गन� कुनै �नकायमा �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको जाहेर� दरखा�त दता� गन� �याएको अव�थामा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  जाहेर� दरखा�तको �यहोरा रा�ोसँग अ�ययन गर� उ� म�ुामा कुनै पी�डत वा प�को �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�ज�तो लागेमा जाहेर� दता� गन� कम�चार�ले प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रा�पुन� वा नपन� �नण�यका ला�ग �य�तो जाहेर� दरखा�त स�बि�धत काया�लय �मखुसम� 

पेश गनु�पछ� । 

(ख)  ख�ड (क) बमोिजम जाहेर� दरखा�त पेश हनु आएको अव�थामा स�बि�धत काया�लय �मखुले 

उ� जाहेर� दरखा�त अ�ययन गर� उ� म�ुामा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� 

अव�था छ/छैन सो कुराको य�कन �नण�य गनु�पन�छ ।  

(ग) पी�डत �वयम ् उपि�थत भई जाहेर� दरखा�त �दएको र म�ुाको �कृ�तबाट �नजको �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� देिखएकोमा सो �ववरण गो�य रा�पुन� वा नपन� स�ब�धमा 

�नजलाई सोधी स�झाइ बझुाइ कागज गराई �नजको इ�छा अनसुार नै गो�य रा� े वा नरा� े

स�ब�धमा �नण�य गनु�पन�छ । 

(घ)  म�ुाको �कृ�तबाट �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�  देिखएमा काया�लय �मखुले कुन 

कुन �ववरणह� गो�य रा�पुन� हो सोको �नण�य गर� यस �द�दश�नमा उ�लेख भएको ���या 

अनसुार प�रचया�मक �ववरणलाई संकेत नाम थर वतन �दई म�ुाको काम कारबाह� अगा�ड 

बढाउन �नद�शन �दनपुन�छ । प�रचया�मक �ववरण गो�य नरािखने ि�थ�तमा कारणस�हतको �नण�य 

गर� स�बि�धत प�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ । 

(ङ)  आफूसम� पेस भएको जाहेर� दरखा�तको �यहोराबाट �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य 
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रा�पुन� �कृ�तको भनी काया�लय �मखुबाट �नण�य भएमा स�बि�धत कम�चार�ले कुन कुन �ववरण 

गो�य रा�पुन� गर� �नण�य भएको हो स�बि�धत �यि�को ती प�रचया�मक �ववरणको स�ा  

अनसूुची–१ मा उ�लेख भए बमोिजमको संकेत नाम थर वतन तय गनु�पन�छ । 

(च)  �यसर� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन तय गरेप�ात ्�ववरण गो�य रा�पुना�को कारणस�हत कुन 

कुन �ववरणलाई के के प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दइएको हो सोको �यहोरा उ�लेख गर� 

जाहेरवालालाई जानकार� गराई �नजको सह�छाप समेत गराई अनसूुची–२ बमोिजमको छु�ै कागज 

खडा गनु�पन�छ । 

(छ)  प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दई जाहेरवालाबाट अनसूुची–२ बमोिजमको कागज खडा 

गराइसकेप�छ स�बि�धत काया�लय �मखुबाट उ� कागज �मािणत गराई रा�पुन�छ । 

(ज)  जाहेर�लाई ��त�लपी तयार गदा� देहाय बमोिजम गनु�पन� छ ।  

अ)   काय��व�ध �नद� िशका बमोिजम प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुपन� �यि� तथा म�ुाका 

प�को प�रचया�मक �ववरण खलेुको जाहेर� दरखा�तको प�रचया�मक �ववरण र 

ह�ता�र वा द�तखत छोपी फोटोकपी गर� स�ललाई �सलब�द� गर� फोटोकपीको 

खाल� ठाउँमा प�रव�त�त �ववरण भर� न�ल �मािणत गर� �म�सल सामेल रा� ुपन� छ, वा  

आ)  ख�ड (अ) बमोिजम फोटोकपी गन� स�ने अव�था नभएमा जाहेर� दरखा�तलाई टाईप वा 

ह�त�लिखत गर� प�रचया�मक �ववरण खाल� राखी प�रव�त�त �ववरण भर� न�ल �मािणत 

गर� �म�सल सामेल गनु�पन� छ, वा  

इ)   उ�लेिखत अव�था बाहेक स�भव भए श�ु जाहेर� �लँदाका अव�थामा प�रचया�मक 

�ववरण खोल�एको जाहेर�मा अ�त�र� प�रचया�मक �ववरण खाल� राखी दईु ��त जाहेर� 

दरखा�तको खाल� ठाउँमा प�रव�त�त प�रचया�मक �ववरण भर� �म�सल सामेल  

रा�पुन�छ ।  

ई)  सकभर पी�डतको प�रचय ख�ुने �ववरणह�लाई �टपे�स वा अ�य व�त ु �योग गर� 

�ववरणलाई छो�न वा लकुाउन �टपे�सको �योग नगन� । 

(झ)  गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको ला�ग �दइने संकेत नाम थर वतन �नि�त 

भएप�छ जाहेर� दरखा�तमा उ�लेख भएम�येका कुन कुन �ववरणका ला�ग के के संकेत नाम 

�दइने हो, स�ल जाहेर� दरखा�तमा उि�लिखत ती �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन 

राखी ��त�ल�प जाहेर� दरखा�त तयार गनु�पन�छ ।  

(ञ)  ��त�ल�प जाहेर� दरखा�त तयार भएप�छ स�ल जाहेर� दरखा�त दता� गनु�पन�छ । स�ल जाहेर� 

दरखा�तमा ज�त दता� न�बर �दइएको छ सोह� दता� न�बर ��त�ल�प जाहेर� दरखा�तलाई प�न 

�दन ुपन�छ । यसर� जाहेर� दरखा�त दता� गदा� संकेत नाम थर वतन बाटै दता� गनु�पन�छ । 

(ट)  प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन स�हतको ��त�ल�प जाहेर� दरखा�त काया�लय �मखुबाट �मािणत 

गराई �म�सल संल�न गनु�पन�छ । सामा�यतया म�ुाको कारबाह� गदा� यह� ��त�ल�प जाहेर� 

दरखा�त �योगमा �याउनपुन�छ ।  

(ठ)   प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन स�हतको ��त�ल�प जाहेर� दरखा�त तयार भई दता� भएप�छ 
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वा�त�वक �यि�गत प�रचया�मक �ववरणस�हतको स�ल जाहेर� दरखा�त छु�ै खाममा �सलब�द� 

गर� खामको बा�हर “वा�त�वक प�रचया�मक �ववरणस�हतको स�ल जाहेर� दरखा�त” भ�े जनाई 

खाममा काया�लय �मखुबाट �मािणत गराई �म�सल संल�न रा�पुन�छ । 

(ड)  अ�याव�यक अव�था पर� स�लै कागज हेर� �भडाउनपुन� अव�थामा �सलब�द� गर� रािखएको खाम 

सो खाम खोल� हेनु�पना�को �योजन खलुाई काया�लय �मखुको रोहवरमा खो�लएको �म�त जनाई 

�सलब�द� खोल� हेन� स�कनेछ । काम स�प� भएप�छ पनुः ख�ड (ट) को ���या प�ु याइ� 

�सलब�द� गर� रा�पुन�छ । परुानो खाम भने िशलब�द� नगर� �म�सल सामेल  

रा�पुन�छ । 

(ढ)  गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरणह� अनसूुची– ४ बमोिजमको अ�भलेख �कताबमा 

समेत जनाउनपुन�छ । सो अ�भलेख �कताब अनसु�धानका ला�ग तो�कएको अ�धकृत वा काया�लय 

�मखुबाहेक अ�का ला�ग गो�य रहनेछ । 

(ण)  हलुाकमाफ� त �ा� भएको जाहेर� दरखा�तका स�ब�धमा प�न कानून बमोिजम सनाखत गराएप�ात ्

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� वा नपन� �नण�य गराउने, �ववरणका ला�ग संकेत 

नाम थर वतन �दने, ��त�ल�प जाहेर� दरखा�त तयार गन�, जाहेर� दता� गन� लगायतका स�पूण� 

काय��व�ध मा�थ उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

(त)  कुनै घटनाका स�ब�धमा पूरक जाहेर� वा अक� जाहेर� दरखा�त पन� आई दता� गनु�पन� भएमा 

मा�थ उ�लेख भएको ���या पूरा गर� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�छ । 

(थ)  �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�लाई काया�लय �मखुबाट �मािणत गराई 

�नजको संकेत नाम थर वतन उ�लेख भएको प�रचयप� �दनपुन�छ ।  

(द)  अनसु�धान अ�धकृतले अनसु�धानको �सल�सलामा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको 

�यि�लाई बोलाउन ुवा �नजको नाम थर वतन लेखाउनपुदा� �नजलाई �दान ग�रएको प�रव�तएत 

संकेत नाम थर वतनबाट नै बोलाउन ुवा लेखाउनपुन�छ । 

(ध)  प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गनु�पन� �यि�लाई प�रचय प� �दनपुद�छ । प�रचय 

प� �दँदा प�रचय प�मा वा�त�वक नाम, थर, वतनको स�ा सांके�तक नाम मा� उ�लेख  

गनु�पन�छ । प�रचय प� �दँदा अनसूुची ६ अनसुार �दनपुन� छ । 

८.१.२ अनसु�धान अ�धकृत तो�दाको अव�था:  

म�ुाको कारबाह�को �ममा जाहेर� दरखा�त दता� भएप�छ दो�ो चरणमा उ� म�ुामा अपराध 

अनसु�धानका ला�ग अनसु�धान अ�धकृत तो�ने ���या आउँछ । अनसु�धान अ�धकृत सामा�यतया 

काया�लय �मखुबाट तो�ने ग�र�छ । अनसु�धान अ�धकृत तो�दा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� 

म�ुाको अनसु�धानको �वषय रहेछ भने अनसु�धान अ�धकृत तो�कएको प�मा उ�लेख गनु�पन� �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरणको स�ामा सोको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ ।   

८.१.३ प�ाचार वा स�ारको आदान�दान गदा�को अव�था:  

अपराध अनसु�धानका �ममा  प�ाचार वा स�ारको आदान�दान गदा� देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 
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(क)  अनसु�धान तह�ककातको �ममा कुनै �यि� रहे बसेको ठाउँको बारेमा ब�ुन वा कसैलाई खोज 

तलास प�ाउ गर� स�बि�धत काया�लयमा उपि�थत गराउन वा अ�य कुनै कामको ला�ग कुनै 

�नकाय वा काया�लयमा पठाइने प� वा स�ारमा गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण 

उ�लेख गनु�पन� रहेछ भने आव�यकतानसुार वा�त�वक �ववरण नै उ�लेख गर� पठाउन  

स�कनेछ ।  

(ख)  ख�ड (क) बमोिजम स�ार वा प� पठाउँदा �यि�को वा�त�वक  �ववरण उ�लेख गर� पठाइएको 

अव�थामा सो वा�त�वक �ववरण सरोकारवालाबाहेक अ�यको हकमा गो�य रा�का ला�ग समेत 

अनरुोध गनु�पन�छ र सो बमोिजम गोपनीयता कायम रा� ेप� वा स�ार पाउने वा सो बमोिजमको 

काय� गन� तो�कने स�बि�धत �नकाय वा पदा�धकार�को कत��य हनेुछ ।  

(ग)  ख�ड (क) बमोिजमको प� वा स�ारको जवाफ पठाउँदा वा�त�वक �ववरण नै उ�लेख गर� 

पठाउन स�कनेछ । 

(घ)   ख�ड (क) बमोिजमको प� ले�े काया�लयले सो प�को काया�लय ��त र सो प� बमोिजम �ा� 

जवाफमा उ�लेख भएका गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत 

नाम थर वतन उ�लेख गर� उ� प� वा स�ारको अक� ��त�ल�प तयार गर� �म�सल संल�न 

गनु�पन�छ । वा�त�वक �ववरण उ�लेख भएको प� वा स�ारको काया�लय ��त वा �ा� जवाफ� 

प� वा स�ारको स�ल ��तलाई �सलब�द� गर� �मािणत गराई रा�पुन�छ । 

८.१.४ �यि� प�ाउ गदा�को अव�था:  

�यि� प�ाउ गदा�को अव�थामा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�दा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ:– 

(क)  प�ाउ पूज� जार� गदा� सो तामेल गन� स�ुवधाका ला�ग जाहेरवाला वा पी�डत लगायतका कुनै 

�यि�को गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� रहेछ भने वा�त�वक 

�ववरण नै उ�लेख गन� स�कनेछ । तर य�तो �ववरण प�ाउ पूज�मा उि�लिखत स�बि�धत 

�यि�बाहेक अ�लाई देखाउन वा जानकार� गराउन हुँदैन । प�ाउ पजु�मा उि�लिखत 

�यि�लाई प�न ती �ववरणह�को गोपनीयता कायम गनु�पन� कत��य रहेको स�ब�धमा स�बि�धत 

काम तामेल गनु�पन� कम�चार�ले स�झाउन ु पन�छ र यसर� जानकार� पाएकोमा सो बमोिजम 

गोपनीयता कायम गनु� स�बि�धत �यि�को कत��य हनेुछ ।  

(ख)  ख�ड (क) बमोिजम तयार ग�रएको प�ाउ पूज�को काया�लय ��तमा उ�लेख भएका गो�य 

रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गर� उ� 

प�ाउ पूज�को ��त�ल�प तयार गर� �म�सल संल�न गनु�पन�छ । बा�त�वक �ववरण उ�लेख भएको 

प�ाउ पूज�को काया�लय ��तलाई �सलब�द� गर� रा�पुन�छ ।  

८.१.५ �वा��य पर��ण गन� पठाउँदाको अव�था:  

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� देिखएका �यि�को �वा��य वा उमेर पर��ण गन� पठाउँदाको 

अव�थामा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  �वा��य वा उमेर पर��ण गन� अ�पतालमा प� पठाउँदा स�बि�धत �यि�को प�रव�त�त संकेत 
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नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ ।  

(ख)  अ�पताल वा �योगशालाले �वा��य वा उमेर पर��णको ��तवेदन तयार गर� पठाउँदा आफूलाई 

�ा� प�मा उि�लिखत संकेत नाम थर वतन उ�लेख गरेर पठाउनपुन�छ ।  

८.१.६ अ�भय�ुलाई साव�ज�नक गदा� वा समाचार स��षेण गदा�को अव�था: 

अनसु�धानको चरणमा अ�भय�ुलाई साव�ज�नक गदा� वा अनसु�धानको 

�ममा सूचना र समाचार सं��षेण गदा� कसूरदार वा पी�डतको प�हचानको 

गो�यता कायम रा� ु पद�छ । घटना �ववरणको िच�ण गदा� �यसले 

वा�त�वक प�हचान साव�ज�नक हनु न�दन �वशेष सत�कता र संवेदनशीलता 

आव�यक पद�छ । फोटो वा ��यको मा�यमबाट साव�ज�नक गदा� अ�भय�ु 

वा पीडीतको सिजलै अनहुार िच� नस�कने �क�समले सूचना र समाचार 

सं�पेर्षण गनु�पद�छ । साथै  �नजह�को नाम थर वतन प�न का�प�नक 

राखी सूचना वा समाचार स��षेण गनु�पद�छ ।  

बालबा�लका स�ब�धी ऐन, 

२०४८ दफा ५२. 

बालक स�ब�धी त�या� र 

�यसको �योगमा ब�देज : 

८.१.७ अ�भय�ुलाई �याद थप गन� अदालत लैजाँदाको अव�था:  

अपराधको तह�ककातको �सल�सलामा प�ाउ ग�रएको र थनुामा रािखएको �यि�को स�ब�धमा चौबीस 

घ�टा�भ� तह�ककात पूरा नहनेु भई �नजलाई थनुामा राखी तह�ककात जार� रा�पुन� देिखएको अव�थामा 

�यसर� प�ाउ ग�रएको र थनुामा रािखएको �यि�लाई अदालतसम� उपि�थत गराई अदालतबाट 

अनमु�त �लएर मा� थनुामा रा�पुन� ह�ुछ । सो बमोिजम थनुामा रा� े अनमु�तका ला�ग अदालतमा 

अनरुोध गदा�को अव�थामा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ेस�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  थनुामा राखी तह�ककात गनु�पन� अव�थामा थनुामा राखी तह�ककात गन� अनमु�तका ला�ग �याद 

थप गन� अदालतमा प� ले�दा गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� 

रहेछ भने सोको स�ा संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

(ख)  �यसर� थनुामा राखी तह�ककातका ला�ग �याद थप गन� अनरुोध गदा� वा थनुामा रहेको �यि�लाई 

अदालतमा लैजॉदा जाहेरवाला/पी�डत वा प�को �ववरण गो�य रा�दाका बखत तयार गरेको 

�ववरण रहेको �सलब�द� खाम साथै �लएर जानपुछ� । 

(ग)   थनुामा राखी तह�ककात गन� अनमु�तको ला�ग अदालतमा लैजाँदाको अव�थामा अदालतले चाहेमा 

आव�यकता अनसुार �यहोरा जनाई उ� �सलब�द� खाम खोलेर वा�त�वक �ववरणको जानकार� 

�लन स�नेछ । यसर� खोलेको अव�थामा उ� कागजातह� अदालतबाट पनुः �सलब�द� 

गनु�पन�छ र यसर� अदालतबाट खो�लएको एवम ् �सलब�द� ग�रएको �यहोरा खाममा उ�लेख 

गनु�पन�छ । 

(घ)   गो�य रा�पुन� प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गनु� अदालतका स�बि�धत कम�चार� र 

�यायाधीशसमेतको कत��य हनेुछ । 

८.१.८ �ारि�भक ��तवेदन पठाउँदाको अव�था:  

अपराधको तह�ककातका �ममा �हर� कम�चार�ले सरकार� व�कलसम� �ारि�भक ��तवेदन पठाउँदा 
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गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� रहेछ भने सोको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम 

थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । �ारि�भक ��तवेदनको साथ गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरण उ�लेख भएको कागजात पठाउनपुन� भएमा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन राखी तयार ग�रएको 

कागजातह� पठाउनपुन�छ । 

�ारि�भक ��तवेदन �ा� भएप�छ सरकार� व�कलले अपराधको तह�ककातको स�ब�धमा तह�ककात गन� 

�हर� कम�चार�लाई कुनै �नद�शन �दनपुदा� प�न संकेत नाम थर वतन बाट नै �नद�शन �दनपुन�छ । 

८.१.९ अ�भय�ुको बयान गराउँदाको अव�था:  

अ�भय�ुको बयान गराउँदाको अव�थामा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा देहाय 

बमोिजम गनु�पन�छ : 

(क)  कुनै अपराधको तह�ककातको �ममा कुनै �यि�को बयान गराउनको ला�ग सरकार� व�कलसम� 

लैजाँदा स�बि�धत �यि�को वा�त�वक �ववरण �सलब�द� गर� गो�य रािखएको कागजातसमेत साथै 

�लई जानपुन�छ । सरकार� व�कलले चाहेमा �यहोरा खलुाई आव�यकता अनसुार सो �सलब�द� 

ग�रएका कागजात खोलेर वा�त�वक �ववरण हेन� स�नेछ । यसर� खोलेको अव�थामा उ� 

कागजातह� पनुः �सलब�द� गनु�पन�छ र खाम खो�लएको तथा �सलब�द� ग�रएको �यहोरा खाममा 

जनाउनपुन�छ । 

(ख)  कुनै �यि�को बयान �लने �ममा �नजसँग सोधपछु गनु�अगा�ड उ� म�ुामा गो�य रहने 

�ववरणह�, �ववरण गो�य रा�ाको कारण  र सो लाई �दइने स�ेतका बारेमा ��तवाद�लाई बझुाई 

सनुाई अनसूुची–३ बमोिजमको ढाँचामा सो सनुी पाएको छु�ै कागज गराउनपुन�छ । 

(ग)  बयानमा गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� ि�थ�त आएमा सोको स�ा 

संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

(घ)   �म�सल संल�न अ�य कागज �माणबाट नखलेुको गो�य रा�पुन� �कृ�तको कुनै नयाँ �ववरण बयान 

गराउँदाको अव�थामा ख�ुन आएमा सो बयान गराइसकेप�ात ्यस �द�दश�नमा उि�लिखत ���या 

अवल�बन गर� सो गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणसमेतलाई प�रव�त�त संकेत नाम 

थर वतन �दई गो�य रा�पुन� �ववरणको स�ा प�रव�त�त  संकेत नाम थर वतन राखी उ� 

बयानको ��त�ल�प तयार गर� �मािणत गर� �म�सलमा संल�न गनु�पन�छ । सो स�ल बयानलाई 

खाममा �सलब�द� गर� �म�सल संल�न गनु�पन�छ । 

८.१.१० पी�डत र बिुझएका मा�नसको कागज गराउँदाको अव�था:  

कुनै अपराधको तह�ककातको �सल�सलामा पी�डत र बिुझएका अ�य मा�नसको कागज गराउँदा तथा 

सनाखतको कागज गराउँदा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा देहाय बमोिजम 

गनु�पन�छ :– 

(क)   कुनै �यि�सँग कागज गराउनपुदा� सो कागज गराउनभु�दा अगा�ड उ� म�ुामा गो�य रहने 

प�रचया�मक �ववरणह�, �ववरण गो�य रा�ाको कारण र ती �ववरणका ला�ग �दइने स�ेतका 

बारेमा कागज गन� �यि�लाई सनुाई �नजबाट गराइने कागजमा �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको 
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स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख ग�रने �यहोरासमेत बझुाई सो सनुी पाएको छु�ै 

कागज अनसूुची–३ बमोिजमको ढाँचामा गराउनपुद�छ ।  

(ख)   ख�ड (क) बमोिजमको संकेत नाम सनुी पाएको कागज गराइसकेप�छ स�बि�धत पी�डत वा 

बिुझएका �यि�को कागज गराउँदा कागजमा गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण 

उ�लेख गनु�पन� अव�था आएमा सोको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतत नै उ�लेख गर� कागज 

गराउनपुन�छ । 

(ग)   �म�सल संल�न अ�य कागज �माणबाट नखलेुको गो�य रा�पुन� �कृ�तको कुनै नया ँ�ववरण ख�ड 

(ख) बमोिजमको कागज गराउँदाको अव�थामा ख�ुन आएमा सो कागज गराइसके प�ात ् यस 

�द�दश�नमा उि�लिखत ���या अवल�बन गर� सो गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरणसमेतलाई प�रव�त�त संकेत नाम �दई उ� कागजको ��त�ल�प तयार गर� �मािणत गर� 

�म�सलमा संल�न गनु�पन�छ । सो स�ल कागजलाई खाममा �सलब�द� गर� �म�सल संल�न 

गनु�पन�छ । 

(घ)  कुनै पी�डत वा बिुझएका �यि�को कागज गराइसकेप�छ कागज गराउने �सल�सलामा आफूले 

थाहा पाएको वा�त�वक �ववरण अ�लाई �काश गन� नहनेु कुरा बताउन ु स�बि�धत �हर� 

कम�चार�को कत��य हनेुछ र यसर� आफूले थाहा पाएको �ववरणको गोपनीयता कायम रा� ु

स�बि�धत पी�डत वा बिुझएका �यि�को समेत कत��य हनेुछ । 

८.१.११ �व�भ� मचु�ुकाह� तयार गदा�को अव�था:  

अपराधको तह�ककातको �सल�सलामा घटना�थल �कृ�त मचु�ुका, लास �कृ�त मचु�ुका, खानतलासी 

मचु�ुका, बरामद� मचु�ुकाज�ता �लखतह� तयार गदा� प�रचया�मक �ववरणह�को गोपनीयता कायम गन� 

स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  कुनै मचु�ुका तयार गनु�अगा�ड उ� म�ुामा गो�य रहने �ववरणह�, �ववरण गो�य रा�ाको कारण 

र ती �ववरणका ला�ग �दइने स�ेतका बारेमा मचु�ुकामा द�तखत गन� �यि�ह�लाई सनुाई 

�नजह�बाट गराइने कागजमा �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर 

वतन उ�लेख ग�रने �यहोरासमेत बझुाई सो सनुी पाएको छु�ै कागज अनसूुची–३ बमोिजमको 

ढाँचामा गराउनपुद�छ । 

(ख)  ख�ड (क) बमोिजमको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन सनुी पाएको कागज गराइसकेप�छ 

स�बि�धत �यि�ह�बाट मचु�ुका गराउँदा मचु�ुका कागजमा गो�य रा�पुन� �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अव�था आएमा सोको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन 

नै उ�लेख गर� मचु�ुका गराउनपुन�छ । 

(ग)   �म�सल संल�न अ�य कागज �माणबाट नखलेुको गो�य रा�पुन� �कृ�तको कुनै नया ँ �ववरण  

ख�ड । 

(घ)  बमोिजमको मचु�ुका गराउँदाको अव�थामा ख�ुन आएमा सो मचु�ुका गराइसके प�ात ् यस 

�द�दश�नमा उि�लिखत ���या अवल�बन गर� सो गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरणसमेतलाई प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दई उ� मचु�ुकाको ��त�ल�प तयार गर� 
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�मािणत गर� �म�सलमा संल�न गनु�पन�छ । सो स�ल मचु�ुकालाई खाममा �सलब�द� गर� �म�सल 

संल�न गनु�पन�छ । 

(ङ)  मचु�ुका गराउनपुन� �यि�ह�को मचु�ुका कागज गराइसकेप�छ मचु�ुका गराउने �सल�सलामा 

आफूले थाहा पाएको वा�त�वक �ववरण अ�लाई �काश गन� नहनेु कुरा बताउन ुस�बि�धत �हर� 

कम�चार�को कत��य हनेुछ र यसर� आफूले थाहा पाएको �ववरणको गोपनीयता कायम रा� ु

मचु�ुकामा ब�ने स�बि�धत �यि�ह�को समेत कत��य हनेुछ । 

८.१.१२ भौ�तक सबतु �माण पर��ण गन� पठाउँदाको अव�था:  

भौ�तक सबतु �माण पर��ण गन� पठाउँदाको अव�थामा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� 

स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ  :– 

(क)  भौ�तक सबतु �माण पर��ण गन� पठाउने प�मा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को 

वा�त�वक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ ।  

(ख)  पर��ण ��तवेदन तयार गन� अ�पताल, िच�क�सक वा �योगशाला लगायतका �वशेष� र सं�थाले 

प�न पर��ण ��तवेदन तयार गदा� जनु प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �योग गर� प� �ा� भएको 

हो सोह� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गरेर तयार गनु�पन�छ । 

(ग) पर��ण ��तवेदन तयार गन� अ�पताल वा सं�थाका िच�क�सक वा अ�य �वशेष�ले प�छ 

अदालतबाट बिुझएका बखत आफूले �दएको ��तवेदनको �यहोरालाई �लएर बकप� गनु�पन� 

अव�था आउने हुँदा आफूले �दएको ��तवेदनको बारेमा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाट 

प�ाचार हुँदा बिुझने गर� अ�भलेख रा�पुन�छ । 

८.१.१३ बालबा�लकाको उमेर य�कन गन� प� ले�दाको 

अव�था: 

बालबा�लका संल�न भएको म�ुामा �नजको उमेर य�कन 

गनु�पन� भई अ�पताल वा पि�का�धकार�को काया�लय वा 

�व�ालय वा िच�क�सकलाई प� ले�पुदा�को अव�थामा 

प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा 

देहाय बमोिजम गनु�पन�छ  :  

काय��व�ध �नद� िशका, २०६४ को दफा ३. 

(क)  म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा कुनै बालबा�लकाको उमेर य�कन गन� अ�पताल वा 

पि�का�धकार�को काया�लय वा �व�ालय वा िच�क�सक वा अ�य �नकायलाई प� ले�दा प�मा 

स�बि�धत बालबा�लकाको गो�य रा�पुन� �यि�गत �ववरण उ�लेख गनु�पन� रहेछ भने 

आव�यकतानसुार वा�त�वक �ववरण नै उ�लेख गर� प� पठाउन स�कनेछ ।  

(ख)  ख�ड (क) बमोिजम प� पठाउँदा बालबा�लकाको वा�त�वक �ववरण उ�लेख गर� पठाइएको 

अव�थामा सो वा�त�वक �ववरण सरोकारवाला बाहेक अ�यको हकमा गो�य रा�का ला�ग समेत 

अनरुोध गनु�पन�छ र सो बमोिजम गोपनीयता कायम रा� ुप� पाउने वा सो बमोिजमको काय� गन� 

स�बि�धत �नकाय वा पदा�धकार�को कत��य हनेुछ ।  
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(ग)  ख�ड (क) बमोिजमको प�को जवाफ पठाउँदा वा�त�वक �ववरण नै उ�लेख गर� पठाउन 

स�कनेछ ।  

(घ)   ख�ड (क) बमोिजमको प� ले� ेकाया�लयले सो प�को काया�लय ��त र सो प� बमोिजम �ा� 

जवाफमा उ�लेख भएका गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत 

नाम थर, वतन उ�लेख गर� उ� प�को अक� ��त�ल�प तयार गर� �म�सल संल�न गनु�पन�छ । 

वा�त�वक �ववरण उ�लेख भएको प�को काया�लय ��त वा �ा� जवाफ� प�को स�ल ��तलाई 

�सलब�द� गर� �मािणत गराई रा�पुन�छ । 

८.१.१४ राय ��तवेदन पठाउँदाको अव�था:  

अपराधको तह�ककात पूरा भएप�छ म�ुा च�ने नच�ने �नण�यको ला�ग सरकार� व�कलसम� पठाइने राय 

��तवेदनमा गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणलाई प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाटै 

उ�लेख गर� पठाउनपुन�छ । गो�य रािखएका �यि�गत �ववरणह�को �सलब�द� खाम �म�सल साथै 

पठाइने हुँदा सरकार� व�कलले कुनै �वषयमा वा�त�वक �ववरण नै हेर� य�कन गनु�पदा�को अव�थामा 

आव�यकता अनसुार �सलब�द� खाम खोल� हेन� स�नेछ तर यसर� हेरेकोमा काम स�प� भएप�छ �यसर� 

खो�लएको खामलाई �यहोरा जनाई पनुः �सलब�द� गर� रा�पुन�छ । 

८.१.१५ समाचार �काशन �सारण गदा�को अव�था: 

गोपनीयता कायम रा� ुपन� �कृ�तका म�ुाको अनसु�धानको 

चरणमा ग�रने सबै कागजातमा पी�डतको प�हचान गो�य 

रािखएको ह�ुछ । �य�तो म�ुाको �वषयमा समाचार �काशन 

र �सारण  गदा� समेत गोपनीयताको संर�ण हनेु गर� गनु� 

पद�छ ।   

काय��व�ध �नद� िशका, २०६४ को ७. 

�याद, सूचना र प�ाचार र ८. सूचना 

�काशनमा ब�देज  

८.२ प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ु पन� म�ुाको अ�भयोजनको अव�थामा गोपनीयता कायम गन� 

काय��व�ध 

८.२.१  गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको लगत �कताब रा�:े  

अपराधको तह�ककात पूरा भएप�छ म�ुा च�ने नच�ने �नण�यको ला�ग �हर� काया�लयबाट राय 

��तवेदनस�हत �म�सल सरकार� व�कल काया�लयमा �ा� भएप�छ गो�य रा�पुन� देिखएका �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरणह� सरकार� व�कलले प�न गो�य रा�पुन�छ । यसर� �ववरणह� गो�य रा�दा 

अनसूुची–४ बमोिजमको अ�भलेख �कताब खडा गनु�पन�छ । सो लगत �कताबलाई काया�लय �मखु र 

�नजले अनमु�त �दएको �यि�बाहेक अ�यले हेन� नपाउने गर� गो�य �पमा रा�पुन�छ । 

८.२.२  सामा�यतया अनसु�धान तह�ककातको �ममा �दएको प�रव�त�त संकेत नाम नै �योग गन�:  

अ�भयोजन गन� �नकायले �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े�योजनको ला�ग प�रव�त�त संकेत 

नाम थर वतन �दनपुदा� अनसु�धान गन� �नकायले कुनै �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ामा कुनै 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दएको रहेछ भने सामा�यतया सोह� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन 
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�योग गनु�पन�छ । अनसु�धान गन� �नकायले गो�य नराखेको कुनै �ववरण सरकार� व�कल काया�लयमा 

�म�सल �ा� भएप�छ मा� गो�य रा�पुन� देिखएमा �य�तो �ववरणका ला�ग भने सरकार� व�कल 

काया�लयले नयाँ प�रव�तएत संकेत नाम थर वतन �दन स�नेछ । यसर� संकेत नाम थर वतन प�रवत�न 

गन� त�रका अनसूुची–१ मा उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

८.२.३  दायर� �कताब, लगत �कताब आ�दमा संकेत नाम नै �योग गन�:  

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको स�दभ�मा सरकार� व�कल काया�लयमा दायर� �कताब, पेसी 

�कताब, �नण�य �कताब लगायतका अ�भलेखह� खडा गनु�पदा� गो�य राखेको �ववरणह� उ�लेख गनु�पन� 

भएमा ती �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

८.२.४  अनसु�धान गन� �नकायबाट �ा� �ारि�भक ��तवेदन दता� गदा�को अव�था:  

�ारि�भक ��तवेदन दता� गदा�को अव�थामा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम रा� ेस�ब�धमा 

देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  अनसु�धान गन� �नकायबाट �ारि�भक ��तवेदन �ा� भएप�ात ्उ� ��तवेदनमा कुनै �ववरणको 

स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख भएको भए सोह� संकेत नाम उ�लेख गर� दता� 

गनु�पन�छ । 

(ख)  �ारि�भक ��तवेदन �ा� हुँदा कुनै गो�य रा�पुन� प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गरेको 

नदेिखएमा सरकार� व�कलले यस �द�दश�न अनसुार गोपनीयता कायम गन� ���या अपनाई �ववरण 

गो�य राखी म�ुा अनसु�धान तह�ककात गन� �नद�शन �दनपुन�छ । 

(ग)  �यसर� �नद�शन �ा� भएप�छ अनसु�धान अ�धकृतले यस �द�दश�नमा लेिखए अनसुारको ���या 

अपनाई गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको ला�ग प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन 

�दई सोको जानकार� स�बि�धत सरकार� व�कल काया�लयलाई समेत �दनपुन�छ । 

८.२.५ समाचार �काशन, �सारण गदा�को अव�था: 

अ�भयोजनको �ममा रहेको गोपनीयता कायम रा� ु पन� �कृ�तका 

म�ुाको स�दभ�मा समाचार �काशन �सारण गदा� सरकार� व�कलले समेत 

पी�डतको प�रचया�मक �ववरणको प�हचान नख�ुने गर� गनु�पन� छ ।  

काय��व�ध �नद� िशका, २०६४ 

को ७. �याद, सूचना र 

प�ाचार र ८. सूचना 

�काशनमा ब�देज 

८.२.६. गो�य रा� े���या पूरा नगर� राय ��तवेदन �ा� भएको अव�था:  

जाहेर� दरखा�तसमेतका कागजातबाट म�ुाका प�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुनपन� 

देिखएको तर सरकार� व�कलसम� बयान गदा�का अव�थामा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा�पुन� भनी �ववाद उठेमा देहाय बमोिजम गनु�पछ� : 

(क)  बालबा�लका प� भएकोमा बालबा�लका बा�लग भए नभएको स�ब�धमा �ववाद भएमा सरकार� 

व�कलले अनसु�धान अ�धकृतलाई बालबा�लकाको �वा��य पर��णसमेत गर� उमेर य�कन गन� र 

�यसो गदा� �नज नाबालक देिखए यस �द�दश�न बमोिजम �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा� े���या पूरा गर� म�ुा अनसु�धान तह�ककात गन� �नद�शन �दनपुन�छ । �यस अनसुार उमेर 

य�कन गदा� �नज अ�भय�ु बालबा�लका देिखन आए अनसु�धान अ�धकृतले यस �द�दश�नमा लेिखए 
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अनसुार �ार�भदेिख नै गो�यता कायम हनेु गर� कागजात �यवि�थत गर� म�ुाको अनसु�धान 

तह�ककात अगा�ड बढाउनपुन�छ । 

(ख)  बालबा�लकाबाहेक अ�य �यि�को स�ब�धमा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� 

देिखएमा सरकार� व�कलले सो स�ब�धमा �नण�य गर� यस �द�दश�न बमोिजम �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े ���या पूरा गर� म�ुा अनसु�धान तह�ककात गन� �नद�शन 

�दनपुन�छ । सरकार� व�कलको �नद�शन �ा� भएप�छ अनसु�धान अ�धकृतले यस �द�दश�नमा 

लेिखए अनसुार �ार�भदेिख नै गो�यता कायम हनेु गर� कागजात �यवि�थत गर� म�ुाको 

अनसु�धान तह�ककात अगा�ड बढाउनपुन�छ । 

८.२.७ अनसु�धानको �ममा थप �नद�शन �दँदाको अव�था:  

अनसु�धानको �ममा �नद�शन �दँदा �रि�भक ��तवेदन �ा� हनुासाथ गोपनीयता कायम गनु�पन� ���या 

अवल�वन गन� �वषयलाई �ाथ�मकतापूव�क �नद�शन �दन ुपद�छ । �नद�शन �दँदा समेत पी�डतको प�हचान 

नख�ुने गर� संकेत नाम थर वतन �योग गनु�पन� ह�ुछ । अनसु�धानको �ममा तयार ग�रने अ� 

मचु�ुका र कागजात तयार गदा� समेत गोपनीयता कायम राखी तयार गन� �नद�शन �दन ुपद�छ । 

प�को गोपनीयता कायम रा�पुन� म�ुाको अनसु�धानको �ममा थप �नद�शन �दँदा अिघ�लो �नद�शन 

बमोिजम नै गोपनीयता कायम हनु सके नसकेको हेर� प�को प�रचया�मक �ववरणको स�ामा प�रव�त�त 

संकेत नाम थर वतनको �योग गर� थप �नद�शन �दनपुन�छ ।  

८.२.८ म�ुा च�ने नच�ने �नण�य गदा� र अ�भयोगप� तयार गदा�को अव�था:  

म�ुा च�ने नच�ने �नण�य गदा� र अ�भयोगप� तयार गदा�को अव�थामा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े

स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ : 

(क)  म�ुा च�ने नच�ने �नण�य गदा� कुनै �यि�गत �ववरणको स�ामा अनसु�धानको �ममा �दइएको 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ ।  

(ख)  अ�भयोगप� वा पूरक अ�भयोगप� तयार गदा� कुनै �यि�गत �ववरण गो�य रा�पुन� देिखएकोमा 

सोको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दनपुदा� सामा�यतया अनसु�धानको �ममा तय 

ग�रएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै �योग गनु�पन�छ । 

(ग)   सरकार� व�कलले आव�यक ठानेमा गो�य रािखएका कागजातह� यस �द�दश�नले �नधा�रण गरेको 

���या प-ुयाई खोल� हेन� स�नेछ । यसर� खोल� हेरेको अव�थामा उ� कागजातह� सरकार� 

व�कलले �यहोरा जनाई पनुः �सलब�द� गर� रा�पुन�छ । 

८.२.९ बहस नोट पेश गदा�को अव�थाः 

प�को गोपनीयता कायम भएको म�ुाको बहस नोट ��ततु गदा� �म�सलमा �दइएका संकेत नाम उ�लेख 

गर� पेश गनु� पन�छ । बहस नोटमा लेिखएको �ववरणबाट कुनै प�न तवरले गोपनीयता कायम रािखएको 

�यि�को प�हचान ख�ुन ुहदैुन ।  

८.२.१० अदालत, �हर� काया�लय वा अ�य कुनै �नकायसँग प�चार गदा�को अव�था: 

कुनै म�ुाका �सल�सलामा अदालत, �हर� काया�लय वा अ�य कुनै �नकायसँग प�ाचार वा अ�य लेखापढ� 
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गदा� सरकार� व�कल काया�लयले प�न गो�य रा�पुन� �यि�गत �ववरणको स�ामा सोका ला�ग �दइएको 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �योग गनु�पन�छ । 

८.२.११ सा�ी उपि�थत गराउँदाको अव�थाः  

प�को गोपनीयता कायम गनु� पन� म�ुामा सा�ी उपि�थत गराउँदा प�को प�रचया�मक �ववरणको  

स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनको �योग गनु�पन�छ ।  

८.२.१२ सरकार� व�कलले सा�ीलाई पर��ण गदा�को अव�था:  

सा�ी पर��णका �ममा सरकार� व�कलले सा�ीसँग सोधपछु, िजरह वा पनुः सोधपछु गदा� वा�त�वक 

नाम वा प�रचया�मक �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनको �योग गनु�पन�छ ।  

८.२.१३ दावी, ��तउ�र, ��तर�ा र �लिखत जवाफ ��ततु गदा�को अव�थाः 

गोपनीयता कायम ग�रएका म�ुासँग स�बि�धत कुनै �क�समको दावी, ��तउ�र गदा� वा सो म�ुाको 

��तर�ा गदा� र सोसँग स�बि�धत �वषयमा कुनै �रट �नवेदन पर� �लिखत जवाफ ��ततु गनु� पदा� समेत 

स�बि�धत �म�सलमा उ�लेख ग�रएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन बाट नै गनु� पन�छ । 

८.२.१४ सरकार� व�कलले �नवेदन, पनुरावेदन, पनुरावलोकन वा दो� याउने �नवेदन गदा�को अव�था:  

म�ुाको काम कारबाह�को �सल�सलामा सरकार� व�कलले अदालत वा अ�य �नकायमा कुनै �कारको 

�नवेदन वा पनुरावेदनप� दायर गनु�पदा� वा�त�वक नाम वा प�रचया�मक �ववरणको स�ामा प�रव�त�त 

संकेत नाम थर वतन �योग गर� �नवेदन वा पनुरावेदन गनु�पन�छ ।  

८.३  अदालतमा म�ुाको कारबाह� च�दाको अव�थामा गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध 

८.३.१ प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ुपन� सरकारवाद� फौजदार� म�ुाको कारबाह�मा गोपनीयता कायम 

गन� काय��व�ध 

१.  गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको अ�भलेख दता� �कताब रा�:े  

अपराधको तह�ककात पूरा भई सरकार� व�कल काया�लयबाट म�ुा चलाउने �नण�य भए बमोिजम 

अदालतमा अ�भयोगप� �ा� भएप�छ गो�य रा�पुन� देिखएका �यि�गत प�रचया�मक �ववरणह� 

अदालतले प�न गो�य रा�पुन�छ । यसर� �ववरणह� गो�य रा�दा अनसूुची–४ बमोिजमको अ�भलेख 

�कताब खडा गनु�पन�छ । सो लगत �कताबलाई िज�ला अदालतका हकमा �यायाधीश तथा पनुरावेदन र 

सव��च अदालतका हकमा रिज��ार र �नजले अनमु�त �दएको �यि�बाहेक अ�यले हेन� नपाउने गर� 

गो�य �पमा रा�पुन�छ । 

२.  सामा�यतया अनसु�धान तह�ककातको �ममा �दएको संकेत नाम नै �योग गन�:  

अनसु�धान वा अ�भयोजन गन� �नकायले कुनै �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े�योजनको ला�ग 

कुनै �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ामा कुनै संकेत नाम �दएको रहेछ भने सामा�यतया अदालतले 

प�न सोह� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनको �योग गनु�पन�छ । 
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३.  दायर� �कताब, लगत �कताब आ�दमा संकेत नाम नै उ�लेख गन�:   

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको स�दभ�मा अदालतमा दायर� �कताब, पेसी �कताब, राय �कताब 

लगायतका अ�भलेखह� खडा गनु�पदा� गो�य राखेको �ववरणह� उ�लेख गनु�पन� भएमा ती �ववरणको 

स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ ।  

४. अनसु�धान तह�ककातको �ममा बयान �मािणत गदा�को अव�था:  

अनसु�धान तह�ककातको �ममा बयान �मािणत गदा�को अव�थामा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता 

कायम गन� स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  अनसु�धान तह�ककातको अव�थामा अदालतबाट पी�डतको बयान �मािणत गनु�पन� कानूनी 

�यव�था बमोिजम पी�डतलाई उपि�थत गराएको अव�थामा �म�सल संल�न कागज �माण अ�ययन 

गर� कुनै �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� अव�थामा गो�य राखेको नदेिखएमा सो 

रा�को ला�ग �नद�शन �दनपुन�छ ।  

(ख)  बयान �मािणत गन� �याएको म�ुाको �ववरण अदालतको अ�भलेख पिु�तकामा जनाउँदा गो�य 

रा�पुन� कुनै �ववरण उ�लेख गनु�पन� रहेछ भने वा�त�वक �ववरण उ�लेख नगर� सोका ला�ग 

�दइएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

५. अनसु�धानको �ममा अ�भय�ुलाई थनुामा रा� अनमु�त �दँदा (�याद थप गदा�) को अव�था:  

अनसु�धानको �ममा अ�भय�ुलाई थनुामा रा� ेअनमु�त �दई �याद थप गदा�को अव�थामा प�रचया�मक 

�ववरणको गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ : 

(क)  अनसु�धान वा तह�ककातको �सल�सलामा अ�भय�ुलाई थनुामा रा� ेअनमु�तका ला�ग �याद थप 

गन� अदालतसम� उपि�थत गराएको अव�थामा �म�सल संल�न कागज �माण अ�ययन गर� कुनै 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�मा गो�य राखेको नदेिखएमा �य�तो �ववरणका ला�ग 

संकेत नाम �दई गो�य रा� े�यव�था गन� �नद�शन �दनपुन�छ ।  

(ख)  थनुामा रा� े अनमु�तका ला�ग �याद थप गन� �याएको म�ुाको �ववरण अदालतको अ�भलेख 

पिु�तकामा जनाउँदा गो�य रा�पुन� कुनै �ववरण उ�लेख गनु�पन� रहेछ भने वा�त�वक �ववरण 

उ�लेख नगर� �य�तो �ववरणका ला�ग �दइएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख 

गनु�पन�छ । 

६.  कुनै कागज गराउँदाको अव�थामा मा� �ववरण गो�य रा�पुन� जानकार� हनु आएको अव�था:  

स�ुमा म�ुाको कारबाह� हुँदा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� आव�यक नदेिखई गो�य 

नरािखएकोमा प�छ कुनै कागज गराउँदाका अव�थामा मा� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� 

देिखन आएकोमा �य�तो �ववरणका ला�ग सोह� बखत प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दई ��त�ल�प 

तयार गन� र स�ल कागज �सलब�द� गर� यस �द�दश�न बमोिजमको गोपनीयता कायम रा� े ���या 

अवल�बन गनु�पन�छ । 
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७. म�ुा दता� गदा�को अव�था:  

अदालतमा कुनै म�ुा दता� गन� �याएको अव�थामा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� 

स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  म�ुा दता� गदा�को अव�थामा उ� म�ुामा कुनै �यि�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा�पुन� �कृ�तको हो होइन य�कन गनु�पन�छ ।  

(ख)  �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े �कृ�तको भएमा कुन कुन �ववरणह� गो�य रा� े

�कृ�तको हो सोको प�हचान गनु�पन�छ । 

(ग)   गो�य रा�पुन� �ववरणह�लाई अनसु�धान वा अ�भयोजनको �ममा संकेत नाम �दइएको छ/छैन 

हेर� अनसु�धान वा अ�भयोजनको �ममा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दएको भए सामा�यतया 

अदालतले प�न सोह� संकेत नाम �दनपुन�छ । अनसु�धान वा अ�भयोजनका �ममा कुनै प�रव�त�त 

संकेत नाम थर वतन �दएको नपाइएमा उ� �ववरणह�को स�ा यो �द�दश�नमा उि�लिखत 

���या अपनाई कुन �ववरणका ला�ग के संकेत नाम थर वतन �दने हो सो तय गनु�पन�छ । 

(घ)  मा�थ ख�ड (ग) मा उ�लेख भए बमोिजम �यि�गत �ववरणका ला�ग �दइने प�रव�त�त संकेत नाम 

थर वतन तय भएप�ात ्के कारणले गदा� कुन कुन �ववरणलाई के के संकेत नाम �दइएको हो 

सोको �यहोरा छु�ै कागजमा उ�लेख गर� खाममा �सलब�द� गर� खामको बा�हर म�ुाको नाम 

न�बर र खाम�भ� रहेको कागजको �ववरण उ�लेख गर� �सलब�द�  गर� स�बि�धत �म�सल 

संल�न गनु�पन�छ । उ� �ववरण अनसूुची–४ बमोिजमको अ�भलेख �कताबमा समेत  

जनाउनपुन�छ । �सलब�द� ग�रएको खाम आव�यकता अनसुार �यहोरा जनाई स�बि�धत िज�ला 

�यायाधीशको रोहवरमा खोलेर हेन� स�कनेछ । खोलेर हे�रएको अव�थामा पनुः �सलब�द� गर� 

रा�पुन�छ ।  

(ङ)   कसैको कुनै �यि�को प�रचया�मक �ववरणका ला�ग प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दनपुना�को 

औिच�य र �दइने प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनको बारेमा म�ुाको वाद�, ��तवाद� र स�बि�धत 

�यि�लाई जानकार� गराउनपुन�छ ।  

(च)  ख�ड (ङ) बमोिजम जानकार� गराउँदा पी�डत र ��तवाद�को हकमा अनसूुची–२ वा ३ बमोिजमको 

जानकार� पाएको �यहोराको कागज गराउनपुन�छ । सरकार� व�कल काया�लय र अनसु�धान गन� 

�नकायका हकमा जानकार� गराउनका ला�ग लेिखने प�मा उ� काया�लयको अ�भलेखमा समेत 

सो कुरा जनाउनपुन� र अदालतसँग प�ाचार गदा� संकेत नामबाट गनु�पन� �यहोरासमेत उ�लेख 

गनु�पन�छ । 

(छ)  अदालतमा दता� गन� �याएको अ�भयोगप�, �नवेदनप� लगायतका कागजातमा वा �म�सल संल�न 

रहने अ�य कुनै कागजमा गो�य रा�पुन� कुनै �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य नराखी खलैु 

उ�लेख भएको रहेछ भने उ� गो�य रािखने �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन 

उ�लेख गर� स�बि�धत कागजको ��त�ल�प तयार गर� �मािणत गर� �म�सल संल�न  

गनु�पन�छ । सो स�ल कागजलाई छु�ै खाममा �सलब�द� गर� खामको बा�हर उ� कागजको 

�कृ�त र �वषय उ�लेख गर� �म�सल संल�न रा�पुन�छ । 
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(ज)  म�ुाको मूल दायर� �कताब, फाँट वा शाखा दायर� �कताब, �म�सलको पो�ती, क��यटुरमा जनाइने 

म�ुाको �ववरण आ�दमा गो�य रा�पुन� �ववरण उ�लेख गनु�पदा�को अव�थामा सोलाई जनाउने 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

८.  अदालतमा ��तवाद�को बयान गराउँदाको अव�था:  

अदालतबाट ��तवाद�को बयान गराउँदाको अव�थामा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� 

स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  बयान गराउन ु अगा�ड उ� म�ुामा गो�य रहने �ववरणह�, �ववरण गो�य रा�ाको कारण र 

सोलाई �दइने संकेत नामका बारेमा ��तवाद�लाई जानकार� �दई� सोको जानकार� पाएको 

�यहोराको अनसूुची–३ बमोिजमको कागज गराउनपुन�छ । 

(ख)  गो�य रा�पुन� देिखएका �यि�गत प�रचया�मक �ववरणलाई बयानमा उ�लेख गदा� �य�तो 

�ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ । 

(ग)   �म�सल संल�न अ�य कागज �माणबाट नखलेुको गो�य रा�पुन� �कृ�तको कुनै नयाँ �ववरण बयान 

गराउँदाको अव�थामा ख�ुन आएमा सो बयान गराइसके प�ात ् यस �द�दश�नमा उि�लिखत 

���या अपनाई गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणलाई प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन 

�दई गो�य रा�पुन� �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन राखी उ� बयानको ��त�ल�प 

तयार गर� �मािणत गर� �म�सलमा संल�न गनु�पन�छ । सो स�ल बयानलाई �यहोरा जनाई 

खाममा �सलब�द� गर� �म�सल संल�न गनु�पन�छ । 

९. थनुछेक आदेश गदा�को अव�था:  

��तवाद�को बयान प�छ म�ुामा थनुछेक आदेश गदा� आदेशमा गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

१०. सा�ी पर��ण गदा�को अव�था: 

प�को गोपनीयता कायम रािखएको म�ुाको सा�ीको वकप� गराउँदा �नजसँग ग�रने सोधपछु र िजरहमा 

समेत गोपनीयता कायम ग�रएको प�को प�हचान ख�ुन ु हुँदैन । सा�ीले प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रािखएको वा�त�वक �ववरण हेन� चाहेमा देखाई सो �ववरण साव�ज�नक नगन� कागज गराउन ुपन� छ । 

११. थनुछेकको आदेशानसुार ��तवाद�लाई थनुामा रा� पठाउने प� ले�दाको अव�थाः 

१.  थनुछेकको आदेश प�ात ्��तवाद�लाई थनुवुा पूज� �दँदा पी�डतको प�रचया�मक नाम उ�लेख गनु� 

पन� भएमा �नजको प�रचया�मक �ववरण गो�य राखी प�ाचार गनु�पद�छ । 

२.  पी�डत ��तवाद�लाई पूप��को ला�ग थनुामा रा� पठाउँदा स�बि�धत कारागार शाखामा पठाउने 

प�मा पी�डतको प�रचया�मक �ववरण गो�य राखी प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन राखी प�ाचार 

गनु�पद�छ । 

३   स�बि�धत कारागार शाखामा समेत ��तवाद�को अ�भलेख रा� ुपदा� पी�डतको प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रा� सो कारागारलाई �नद�शन �दनपुद�छ ।  

४.  म�ुाको पूप��को �ममा सनुवुाइका बेला ��तवाद� तथा सरकार� व�कललाई समेत पेशीको सूचना 
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�दँदा पी�डतको गोपनीयता कायम रा� स�बि�धत फाँट र कारागारलाई �नद�शन �दनपुद�छ । 

१२. पेशीको सूचना तथा सूची �काशन गदा�को अव�था: 

अदालतको दै�नक तथा सा�ा�हक पेशी सूची �काशन गदा� प�को प�हचान गो�य रा� �योग ग�रएको 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनका आधारमा �काशन गनु� पन�छ । 

१३. अ.व. १७ नं. को �नवेदन एवम ्पनुरावेदन र दोहो¥याई पाउँको �नवेदन वा कै�फयत ��तवेदन ��ततु 

गदा�को अव�था:  

प�को गोपनीयता कायम रािखएको कुनै म�ुामा भएको आदेश वा फैसला उपर अ.वं. १७ नं को 

�नवेदन वा पनुरावेदन वा दोहो¥याई पाऊ वा पनुरावलोकनको �नवेदन वा कै�फयत ��तवेदन ��ततु गदा� 

गोपनीयता नख�ुने गर� वा पी�डतको प�हचान नख�ुने गर� संकेत नाम, थर वतननै �योग गनु�पन� छ ।  

१४. सधुारगहृमा पठाउने वा संर�कको िज�मामा �दने प� वा कागज तयार गदा�को अव�था:  

बालबा�लकालाई सधुारगहृमा पठाउने वा संर�कको िज�मामा �दने प� वा कागज तयार गदा� �नजको 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  बालबा�लकालाई म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा सधुारगहृमा रा� पठाउन वा कुनै संघसं�थामा 

िज�मा �दनका ला�ग लेिखने प�मा गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु� 

पदा� सोको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । उ� प�मा सो 

बालबा�लकाको �यि�गत प�रचया�मक �ववरणसमेत उ�लेख गर� उ� �ववरणको गोपनीयता 

कायम गन�, अ�भलेखह�मा संकेत नाम नै जनाउने गन� र सोसँग स�बि�धत �वषयमा प�ाचार गदा� 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन बाट नै गनु�पन� �यहोरासमेत उ�लेख गनु�पन�छ ।  

(ख)  सधुारगहृ वा संघसं�थाले प�न उ� म�ुाका स�ब�धमा बालबा�लकालाई रा� े वा िज�मा �लने 

�नकायमा र सो �नकायले उ� म�ुाका स�ब�धमा अ�य� प� ले�दा संकेत नाम नै उ�लेख 

गनु�पन�छ । 

(ग)  �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� अव�थाको बालबा�लकालाई संर�क वा माथवर 

�यि�को िज�मामा �दने कागजमा प�न प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

८.३.२ प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ु पन� द�ुनयावाद� फौजदार� तथा देवानी म�ुाको कारबाह�मा 

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध  

१. �फरादप� दता� गदा�को अव�था:  

अदालतमा �फरादप� दता� गन� �याएको अव�थामा �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम 

गन� स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  �े�तेदारले दता� हनु आएको �फरादप� रा�ोसँग अ�ययन गर� उ� म�ुामा कुनै प�को �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� हो होइन य�कन गनु�पन�छ ।  

(ख)  म�ुामा उि�लिखत कुनै �ववरण गो�य रा�पुन� �कृ�तको देिखएमा कुन कुन �ववरणह� गो�य रा� े

�कृ�तको हो सोको प�हचान गर� िज�ला �यायाधीशसम� पेस गनु�पन�छ । गो�य रा�पुन� �कृ�तको 
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देिखएमा िज�ला �यायाधीशले �नण�य गर� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य राखी म�ुाको 

कारबाह� अगा�ड बढाउन �नद�शन �दनपुन�छ । 

(ग)  �वयम ्�फराद�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े�कृ�तको देिखएमा �नजसँग �नजको 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� नपन� स�ब�धमा सोधपछु गर� कागज  

गराउनपुन�छ । 

(घ)  �फराद�ले आ�नो प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� भनी कागज गरेको अव�थामा र 

��तवाद�ह�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� देिखएको अव�थामा गो�य रा� े�ववरणह�को 

स�ामा �दइने संकेत �ववरण अनसूुची–१ बमोिजम तय गनु�पन�छ । 

(ङ)  �यसर� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन तय गरेप�ात ्�ववरण गो�य रा�पुना�को कारणस�हत कुन 

कुन �ववरणलाई के के प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दइएको हो सोको �यहोरा अनसूुची–२ 

बमोिजमको छु�ै कागजमा उ�लेख गर� �फरादप�वालालाई सो �यहोरा जानकार� गराई �नजको 

सह�छापसमेत गराउनपुन�छ । 

(च)  संकेत नाम �दई �फरादप�वालाबाट कागज गराइसकेप�छ �े�तेदारले उ� कागज �मािणत गर� 

रा�पुन�छ । 

(छ)  गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको ला�ग प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दइसके 

प�ात ् उ� गो�य रािखने �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गर� 

�फरादप�को ��त�ल�प तयार गनु�पन�छ । 

(ज)  संकेत नामस�हतको �फरादप�को ��त�ल�प �े�तेदारले �मािणत गर� �म�सल संल�न गनु�पन�छ । 

म�ुाको कारबाह� गदा� सामा�यतया यह� ��त�ल�प �फरादप� �योगमा �याउनपुन�छ ।  

(झ)  वा�त�वक �यि�गत प�रचया�मक �ववरणस�हतको �फरादप� छु�ै खाममा �सलब�द� गर� खामको 

बा�हर उ� कागजको �कृ�त र �वषय उ�लेख गर� �े�तेदारले �मािणत गर� �म�सल संल�न 

रा�पुन�छ । अ�याव�यक अव�था पर� स�लै कागज हेर� �भडाउनपुन� अव�थामा �यहोरा जनाई 

�सलब�द� खाम खोल� हेन� स�कनेछ । काम स�प� भएप�छ पनुः �सलब�द� गर� रा�पुन�छ ।  

(ञ)  प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दने ���या स�प� भएप�छ �फरादप� दता� गनु�पन�छ । यसर� 

�फरादप� दता� गदा� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन बाटै दता� गनु�पन�छ । 

(ट)  स�ल �फरादप�मा दता� न�बर ज�त रािख�छ ��त�ल�प �फरादप�मा प�न  सोह� दता� न�बर 

उ�लेख गनु�पन�छ । 

(ठ)  गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण अनसूुची–४ बमोिजमको अ�भलेख �कताबमा समेत 

जनाउनपुन�छ । सो अ�भलेख �कताब �यायाधीश, �े�तेदार र स�बि�धत फाँटवालाबाहेक अ�का 

ला�ग गो�य रहनेछ । 

(ण)  �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�लाई �नजको प�रव�त�त संकेत नाम थर 

वतन उ�लेख भएको प�रचयप� �दनपुन�छ ।  

(त)  अदालतका कम�चार�ले म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख 

गर� बोलाउन ुवा लेखाउनपुदा� �नजलाई �दान ग�रएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन बाट नै 
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बोलाउन ुवा लेखाउनपुन�छ । 

(थ)  म�ुाको मूल दायर� �कताब, फाँट वा शाखा दायर� �कताब, �म�सलको पो�ती, क��यटुरमा जनाइने 

म�ुाको �ववरण आ�दमा गो�य रा�पुन� �ववरण उ�लेख गनु�पदा�को अव�थामा सोको स�ा �यसका 

ला�ग �दइएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ ।  

२. �फरादप�साथ ��ततु �माण कागजातमा उि�लिखत �ववरण गो�य रा�पुदा�को अव�था:  

�फरादप�साथ पेस भएका �माण कागजातमा गो�य रा�पुन� �कृ�तको कुनै �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरण उ�लेख भएको देिखएमा उ� कागज �माणह�मा उि�लिखत गो�य रा�पुन� �ववरणका ला�ग 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दई ��त�ल�प तयार गन� र स�ल कागज �सलब�द� गर� यस �द�दश�न 

बमोिजमको गोपनीयता कायम रा� े���या अवल�बन गनु�पन�छ ।  

३. �वशेष� सम� पर��णका ला�ग प� ले� ु पदा�को अव�था:  

�वशेष�सम� �लखत कागज लगायतका �माणह� पर��ण गन� पठाउँदाको अव�थामा प�रचया�मक 

�ववरणको गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  �लखत �माणसमेतका कुनै कुरा पर��ण गन� पठाउने प�मा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण 

उ�लेख गनु�पन� अव�था परेमा �य�तो �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख 

गनु�पन�छ ।  

(ख)  �लखत �माण कागजसमेतका कुराह� पर��ण गन� �वशेष�ले पर��ण ��तवेदन पठाउँदा प�न 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गरेर तयार गर� 

��तवेदन पठाउनपुन�छ । 

४. न�सा वा अ�य मचु�ुका गनु�पदा�को अव�था:  

म�ुाको काम कारबाह�का �सल�सलामा तयार ग�रने न�सा मचु�ुका लगायतका कागजप�मा �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै �योग गनु�पन�छ । �यसर� तयार 

ग�रने कागजमा सह�छाप गन� �यि�लाई वा�त�वक �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको बारेमा जानकार� 

�दई सो गो�य रा�पुना�को कारण, �दइएको संकेत नामको �ववरण तथा वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण 

�कट गन� नहनेु बारेमा समेत जानकार� गराउनपुन�छ ।  

५. �वशेष� सा�ी िझकाउन ुपदा�को अव�था:  

मा�थ �करण ४ बमोिजम �लखत लगायतका कुराह� पर��ण गर� ��तवेदन �दने �वशेष�लाई सा�ीको 

�पमा िझकाई पर��ण गनु�पन� अव�था पर� �य�तो �वशेष�लाई िझकाउन प� पठाउनपुदा� प�रचया�मक 

�ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को �ववरण उ�लेख गनु�पन� ि�थ�त आएमा सोको स�ामा वा�त�वक �ववरण 

उ�लेख नगर� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ । 

६. वा�रसनामा तथा सकारनामा �दँदा �लँदाको अव�था:  

म�ुाको काम कारबाह�को �सल�सलामा वा�रसनामा �लँदा–�दँदा तथा अदालतले सकारनामाको कागज 

गराउँदासमेत गो�य रा�पुन� �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ ।  
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७. ग�ुकेो �याद थमाई पाउन वा अ�य �नवेदन �दँदाको अव�था:  

म�ुाको काम कारबाह�को �सल�सलामा ग�ुकेो �याद थमाइपाउने लगायतका अ�य �नवेदन �दँदा गो�य 

रा�पुन� �यि�गत �ववराण उ�लेख गनु�पन� भएमा सोको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख 

गनु�पन�छ ।  

८.३.३ अ�य कारबाह�मा गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध 

१.  नगद धरौट� रा� ेर�सद �दँदाको अव�था:  

नगद धरौट� रा� े  र�सदमा गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� रहेछ भने 

सोको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ ।  

२. तारेख भरपाई गदा� र पचा� �दँदाको अव�था:  

म�ुाको प�लाई तारेख तो�न तारेख भरपाई र प�लाई �दने तारेख पचा�मा गो�य रा�पुन� �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ । 

३. �याद तामेल गन� पठाउँदा र तामेल गदा�को अव�था:  

�याद तामेल गन� पठाउँदाको अव�थामा �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� 

स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  अदालतबाट जार� ग�रने कुनै समा�ान, इतलायनामा, �याद वा सूचनामा गो�य रा�पुन� �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अव�थामा सोको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन 

उ�लेख गनु�पन�छ । 

(ख)   जनु �यि�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� हो सोह� �यि�को नाममा नै 

अदालतबाट प�हलोपटक समा�ान, इतलायनामा, �याद, सूचना वा वारे�ट जार� गनु�पन� भएमा 

सकेस�म म�ुाको �यहोरा अनमुान गन� नस�ने गर� स�बि�धत �यि�को नाम उ�लेख  

गनु�पन�छ । 

(ग)  प�हले एकपटक अदालतमा उपि�थत भई �नजको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� 

देिखई सोको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दइएको �यि� तारेख छोडी बसेको वा 

अ�य कुनै अव�था पर� पनुः �नजलाई िझकाउन �याद जार� गनु�पदा�को अव�थामा �नजलाई प�हले 

�दइएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन बाटै �याद जार� गनु�पन�छ । 

(घ)  कुनै �याद, सूचना वा प� हलुाकबाट पठाउनपुदा�को अव�थामा भने खामको बा�हर प�रव�त�त 

संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन� �यि�को नाम उ�लेख गनु�पन� रहेछ भने सोको स�ा 

वा�त�वक नाम नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

(ङ)   समा�ान, इतलायनामा, �याद वा सूचनामा उि�लिखत प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनको वा�त�वक 

�ववरण स�बि�धत तामेलदारलाई उपल�ध गराउनपुन�छ । �नजले तामेल�का बखत सा�ी ब�ने 

भ� भला�ी लगायतका सरोकारवाला �यि�लाई आव�यकता अनसुार उ� �ववरण देखाउन 

स�नेछ । यसर� देखाएको अव�थामा सो वा�त�वक �ववरणका बारेमा अ�यलाई �य� नगर� 



 

 
 

94

ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

गोपनीयता कायम गन� स�झाइ बझुाइसमेत गनु�पन�छ । 

(च) पनुरावेदन तहको अदालतले िज�ला अदालतमा �याद तामेल गन� पठाउँदा समा�ान इतलायनामा 

�याद सूचना प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाटै जार� गनु�पन�छ र स�बि�धत अदालतका 

कम�चार�को जानकार�को ला�ग सो प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन को वा�त�वक �ववरणसमेत 

पठाउनपुन�छ । स�बि�धत िज�ला अदालतले तामेल गदा� मा�थ �करण (घ) बमोिजम  

गनु�पन�छ । 

४. कै�फयत ��तवेदन ले�दाको अव�था:  

कुनै म�ुाको कुनै कारबाह�को �सल�सलामा मा�थ�लो अदालतबाट भएका आदेशानसुार कै�फयत ��तवेदन 

गर� पठाउनपुदा� सो कै�फयत ��तवेदनमा गो�य रा�पुन� कुनै �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख 

गनु�पन� भएमा सोको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ । 

५. अदालती कारबाह�को �सल�सलामा प�ाचार गदा�को अव�था:  

अदालती कारबाह�को �सल�सलामा प� ले�दाको अव�थामा �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता 

कायम गन� स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  म�ुाको कारबाह�को �ममा �हर� काया�लय, सरकार� व�कल काया�लय, कारागार, सधुारगहृ 

लगायतका �नकायह�मा लेिखने प�मा  गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ामा 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ ।  

(ख)  प� लेिखएको �नकायलाई सो प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनको वा�त�वक �ववरण थाहा नभएको 

कारणले गदा� प�मा लेिखए अनसुारको काय� स�प� हनु नस�ने देिखएमा वा�त�वक �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण नै उ�लेख गनु�पन�छ । यसर� वा�त�वक �ववरण उ�लेख गर� प� लेिखएको 

अव�थामा उ� प� काया�लय �मखुले मा� खो�ने भनी सो प�को खाममा उ�लेख गर� 

पठाउनपुन�छ । साथै, सो वा�त�वक �ववरण सरोकारवालाबाहेक अ�यको हकमा गो�य रा�का 

ला�ग अनरुोधसमेत गनु�पन�छ । 

६. सा�ीको बकप� गराउँदाको अव�था:  

सा�ी, �वशेष�, अदालतबाट बिुझएका �यि�ह�को बकप� गराउँदा कुनै �यि�को �यि�गत �ववरणको 

गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  बकप� गराउनअुगा�ड उ� म�ुामा गो�य रहने �ववरणह�, �ववरण गो�य रा�ाको कारण  र 

सोलाई �दइएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनका बारेमा बकप� गन� �यि�लाई प�हले 

जानकार� न�दएको भए सोको जानकार� �दई� अनसूुची–३ बमोिजम �यहोरा सनुी पाएको छु�ै 

कागज गराउनपुन�छ । 

(ख)   गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणलाई बकप�मा उ�लेख गदा� प�रव�त�त संकेत नाम 

थर वतन�ारा नै गनु�पन�छ । 

(ग)   �म�सल संल�न अ�य कागज �माणबाट नखलेुको गो�य रा�पुन� �कृ�तको कुनै नया ँ �ववरण 

बकप� गराउँदाको अव�थामा ख�ुन आएमा सो बकप� गराइसकेप�ात ्यस �द�दश�नको ���या 
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अवल�बन गर� सो गो�य रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरणलाई संकेत नाम �दई गो�य 

रा�पुन� �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन राखी उ� बकप�को ��त�ल�प तयार 

गर� �मािणत गर� �म�सलमा संल�न गनु�पन�छ । सो स�ल बकप�लाई �यहोरा जनाई खाममा 

�सलब�द� गर� �म�सल संल�न गनु�पन�छ । 

(घ)  ब�दसवाल बझुी बकप� गराउनपुन� अव�थामा प� ले�दा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाटै प� 

लेखी ब�ुन पठाउनपुन�छ । बकप� गराउने अदालतको जानकार�को ला�ग भने प�रव�त�त संकेत 

नाम थर वतन �योग ग�रएका �ववरणको वा�त�वक �यि�गत प�रचया�मक �ववरण प�न उ�लेख 

गर� गो�य गर� पठाइ�दनपुन�छ । य�तो गो�य गर� पठाइएको प�को बा�हर गो�य जनाई 

स�बि�धत �यायाधीशले मा� खो�ने भनी उ�लेख गर� पठाउनपुन�छ । बकप� गराउँदा मा�थ 

�करण (क) (ख) र (ग) मा उ�लेख गरे अनसुार कै ���या अवल�बन गनु�पन�छ । 

(ङ)  सा�ी बकाउनेः नेपाल सरकार वाद� भएको ग�भीर �कृ�तको 

फौजदार� म�ुामा ��तवाद�को उपि�थ�त वा अ�य कुनै मना�सव 

कारणले कुनै सा�ीलाई बकप� गन� अनिुचत दवाव परेको वा 

दवाव पन� �वल स�भावना छ भ�े कुरा अदालतलाई लागेमा 

�य�ता ��तवाद�को उपि�थ�तलाई अ��य� त�ुयाउने र �नज 

��तवाद�को कानून �यवसायी तथा �नजले रोजेको मा�नसको 

रोहवरमा बकप� गराउने गर� अदालतले आव�यक �यव�था 

�मलाउन स�नेछ । 

िज�ला अदालत �नयमावल� 

२०५२ को दफा २९ (५) 

(दशौ संशोधन स�हत) 
 

७. इजलासमा म�ुा सनुवुाइ गदा�को अव�था:  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� प� भएका म�ुाको 

सनुवुाइ गदा�  ब�द इजलासबाट गनपुन� छ ।    
 

सव��च अदालत �नयमावल�, 

२०४९ 

पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, 

२०४८ 

िज�ला अदालत �नयमावल�, 

२०५२ 

८. ब�दसवालबाट सा�ी ब�ुन ुपदा�को अव�था:  

ब�दसवालबाट सा�ी ब�ुनपुदा� प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को नाम आ�द उ�लेख गनु�पन� 

रहेछ भने �नजको वा�त�वक नाम उ�लेख नगर� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ ।  

९. कारबाह�को �सल�सलामा आदेश गदा�को अव�था:  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको कुनै कारबाह�को �सल�सलामा आदेश गनु�पदा� 

आदेशप�मा वा�त�वक �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� भएमा सोको स�ा प�रव�त�त 

संकेत नाम थर वतन नै उ�लेख गनु�पन�छ ।  
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१०. फैसला ले�दाको अव�था:  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको फैसला तयार गदा� फैसलामा वा�त�वक �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख गर� तयार गनु�पन�छ ।  

११. फैसलाको जनाउ �दँदाको अव�था:  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुामा कुनै प�लाई फैसला भएको जनाउ �दनका ला�ग 

प� ले�पुदा� वा�त�वक �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन नै 

उ�लेख गर� प� ले�पुन�छ । साथै पनुरावेदनको �याद जार� गनु�पदा� प�न वा�त�वक �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाटै जार� गनु�पन�छ । जनाउ �याद वा 

पनुरावेदनको �याद तामेल गन� स�ब�धमा भने �याद तामेल गन� स�ब�धी �करण ८.३.३ को ख�ड (३) 

मा उ�लेख भएबमोिजमको ���या अवल�बन गनु�पन�छ ।  

१२. �वचाराधीन वा अ�य कुनै म�ुाको �वषयमा समाचार �दँदाको अव�था:  

अदालतबाट �वचाराधीन ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनेु वा प�को 

गोपनीयता कायम रा� ुपन� �कृ�तको कुनै प�न म�ुाको �वषयमा सूचना 

�दंदा वा समाचार स�बि�धत म�ुाका प�लाई उपल�ध गराउँदा पी�डतको 

प�रचया�मक समेत �ववरण गो�य राखी प�रव�त�त संकेत नाम थर 

वतनबाट मा� उपल�ध गराउन ुपन�छ । �कािशत भएको समाचार वा 

उपल�ध भएको सूचनाबाट कुनै प�न तवरले घटना �ववरणलाई 

अ�तरि�त वा �म पैदा हनेु वा अदालत��त नै अना�था उ�प� हनेु वा 

प�को प�हचानलाई संकेत गन� वा जानकार� हनेु काय� गनु� हुँदैन ।  

काय��व�ध �नद� िशका, २०६४ 

को ७. �याद, सूचना र 

प�ाचार र ८. सूचना 

�काशनमा ब�देज 

८.३.४ फैसला काया��वयनको अव�थामा गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध  

१. लगत �कताबमा जनाउँदाको अव�था:  

लगत �कतावमा जनाउँदाका अव�थामा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� स�ब�धमा देहाय 

बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  फैसला अनसुार द�ड, ज�रवाना, सरकार� �बगो, ��तपू�त� आ�द भराउने गर� लगत �कताबमा लगत 

रा�दा वा�त�वक �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अव�थामा प�रव�त�त संकेत नाम 

थर वतन उ�लेख गनु�पन�छ ।  

(ख)   लगत �भडाउने �योजनको ला�ग तह�सल शाखामा अनसूुची–४ बमोिजमको छु�ै अ�भलेख �कताब 

खडा गर� सोह� �कताबमा उ�लेख भएको वा�त�वक �ववरणको आधारमा लगत  

�भडाउनपुन�छ । 

(ग)  ख�ड (ख) बमोिजमको अ�भलेख �कताब तह�सलदारको िज�मामा रहनेछ । �नजले सो �कताब 

गो�य रा�पुन�छ । 

२.  अ�य अदालतमा लगत क�न पठाउँदाको अव�था:  

अदालतको फैसलाले लागेको द�ड ज�रवाना, कैदको लगतको असलु तह�सल अ�य अदालतबाट 
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गराउनपुन� भई �य�तो लगत स�बि�धत अदालतको तह�सल शाखामा लेखी पठाउँदा वा�त�वक �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गर� सोको संकेत नामसमेत पठाई �दनपुन�छ । लगत �ा� गन� अदालतले 

यस काय��व�ध �द�दश�नमा मा�थ �करण ८.३.१  बमोिजमको ���या अनसुार गनु�पन�छ ।  

३.  असलु तह�सलको ला�ग डोर खटाउँदाको अव�था:  

असलु तह�सलको ला�ग डोर खटाउँदाको अव�थामा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम गन� 

स�ब�धमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)  फैसला बमोिजम द�ड, ज�रवाना, कैद वा सरकार� �बगो असलु गनु�पन� �यि� रहे बसेको ठाउँमा 

असलु तह�सल काय�का ला�ग डोर खटाउँदा डोरमा ख�टजाने कम�चार�लाई वा�त�वक �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरणका साथै सोको संकेत नामसमेत उपल�ध गराउनपुन�छ । 

(ख)  �य�ता कम�चार�ले असलु तह�सलको �सल�सलामा आव�यक परेका अव�थामा बाहेक वा�त�वक 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण कसैलाई �कट नगर� गो�य रा�पुन�छ । 

(ग)   असलु गदा� �योग गन� डोर र�सदमा वा�त�वक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन 

उ�लेख गनु�पन�छ । 

(घ)  असलु तह�सलको �सल�सलामा कुनै �क�समको मचु�ुका तयार गनु�पन� अव�था आइपरेमा 

मचु�ुकामा ब�ने �यि�ह�लाई वा�त�वक प�रचया�मक �ववरणको बारेमा जानकार� गराई 

मचु�ुकामा सोको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन उ�लेख ग�रने �यहोरा बताउनपुन�छ । 

�य�तो मचु�ुकामा सह� गन� �यि�लाई वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण, �य�तो �ववरण गो�य 

रा�ाको कारण र सोलाई �दइएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनको जानकार� गराई य�तो 

�यहोरा अ�य बेसरोकारवाला �यि�लाई �कट नगर� गो�य रा�पुन� �यहोराका बारेमा जानकार� 

गराई� सोको छु�ै कागज गराउनपुन�छ । 

४.  भ�रभराउको ला�ग दरखा�त �लँदाको अव�था:   

फैसला बमोिजम भ�रभराउ गर� पाऊँ भ�े दरखा�त �लँदा फैसलामा उ�लेख भएको प�रव�त�त संकेत नाम 

थर वतनको आधारमा �लई सोह� बमोिजम दता� गनु�पन�छ । 

५.  फैसला बमोिजम भराउनपुन� रकम दािखला गन� �याउन ुभ�े सूचना जार� गदा�को अव�था:  

फैसला बमोिजम भ�रभराउका ला�ग दरखा�त परेप�छ भनु�पन�का नाममा रकम दािखला गन� �याउन ुभ�े 

सूचना जार� गदा� भनु�पन� �यि�को �यि�गत �ववरण गो�य रा�पुन� अव�थामा सो सूचनामा सकेस�म 

म�ुाको �यहोरा अनमुान गन� नस�ने गर� स�बि�धत �यि�को नाम उ�लेख गनु�पन�छ । 

६. स�पि� रो�ा, जायजात, तायदात, जेथा मू�या�न, स�पि� �ललाम गदा�को अव�था: 

स�पि� रो�ा, जायजात, तायदात, जेथा मू�या�न, स�पि� �ललाम गदा�को अव�थामा तयार ग�रने मचु�ुका 

लगायतका कागजप�मा वा�त�वक �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर 

वतन नै �योग गनु�पन�छ। �यसर� तयार ग�रने कागजमा सह�छाप गन� �यि�लाई �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरण गो�य रा�पुना�को कारण, �दइएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनको �ववरण तथा वा�त�वक 

प�रचया�मक �ववरण �कट नगर� गो�य रा�पुन� �यहोराका बारेमा समेत जानकार� गराउनपुन�छ ।  
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७  सजाय असलु गन� �हर� काया�लयमा प� ले�दाको अव�था:  

फैसला बमोिजमको सजाय असलु गन� स�बि�धत �हर� काया�लयमा प� ले�दा सजाय असलु गनु�पन� 

�यि�को वा�त�वक �ववरण नै उ�लेख गर� प� ले�पुछ� । यसर� प� लेिखएको अव�थामा सो 

वा�त�वक �ववरण सरोकारवाला बाहेक अ�यको हकमा गो�य रा�का ला�ग अनरुोधसमेत गनु�पन�छ । 

८. कारबाह�को �सल�सलामा आदेश गदा�को अव�था: 

म�ुाको कारवाह�को �ममा ग�रने आदेशको �यहोरामा समेत गोपनीयता कायम ग�रएको प�को प�हचान 

ख�ुन नहनेु तफ�  उ�चतम सतक� ता अपनाउन ुपन�छ । आदेशमा प�को श�ु �म�सलमा जनु प�रव�त�त 

संकेत नाम थर वतन उ�लेख ग�रएको छ सोह� बमोिजम आदेशमा उ�लेख गनु� पन�छ । 

९. आदेश उपर परेका �नवेदनमा �कनारा गदा�को अव�था: 

कुनै अदालत वा �या�यक �नकाय वा अध��या�यक �नकायले गरेको आदेश उपर परेका �नवेदनको 

कारवाह� र �कनारा गदा� म�ुाका प�को गोपनीयता कायम गनु� पन�छ । कारवाह� वा �कनारा गदा� प�न 

प�को गोपनीयता कायम गनु� पन�छ । 

१०. ��तवेदन, �लिखत जवाफ ��त�ुत गदा�को अव�था: 

अदालतले गरेका आदेश उपर िच� नबझुी दायर हनेु अ.वं. १७ नं बमोिजमका �नवेदन र �रटको 

��तर�ा वा ��तवाद गन� पेश ग�रने र ��तवेदन र �लिखत जवाफमा समेत गोपनीयता कायम ग�रएका 

प�को प�हचान नख�ुने गर� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन समेतको �ववरणबाटै गनु�पन�छ । 

११. ��तपू�त� भराउँदाको अव�था: 

फैसला बमोिजम ��तवाद�बाट पी�डतलाई ��तपू�त� भराउँदा पी�डतको प�हचान गो�य राखी अि�तम पूज� 

जार� हनेु समयमा मा� पूज� साथ प�हचान ख�ुने �ववरण पठाउन ुपन�छ र �य�तो �ववरणको गो�यता 

स�बि�धत �नकायले समेत रा� ुपन�छ ।  

१२. पूज� जार� गदा�को अव�था: 

फैसला काया��वयनको �ममा जार� ग�रने अ�त�रम पूज� वा दा.खा. दता� पूज� पठाउँदा प�मा संकेत 

नाम राखी स�बि�धत पी�डतको प�हचान खलेुको कागजलाई छु�ै खामब�द� गर� पठाउँन ुपन�छ । 

८.३.५ कानून �यवसायीले प�को गोपनीयता कायम गन� �व�ध:  

गोपनीयता कायम गरेको म�ुा वा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ भएको म�ुामा प�को 

वा �वप�का कानून �यवसायीह�ले स�बि�धत प�को प�हचानको गोपनीयता 

कायम रा� ुपन� छ । �य�ता म�ुामा भएको आदेश वा फैसला उपर �नवेदन वा 

पनुरावेदन वा �रट �नवेदन दायर गदा� समेत �य�तो �ववरण साव�ज�नक हनेु गर� 

��ततु गनु� हुँदैन ।   

कानून �यवसायीको 

आचार सं�हता, 

२०५१ 

१. �फराद, ��तउ�र, �नवेदन, पनुरावेदन, �लिखत जवाफ आ�द �लखतह�को म�यौदा गदा�: 

प�को गोपनीयता कायम रािखएको म�ुामा अ�भय�ु वा ��तवाद�को तफ� बाट �फराद ��तउ�र, �नवेदन, 
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पनुरावेदन, �लिखत जवाफ आ�द �लिखतह�को म�यौदा गदा� कानून �यवसायीले आ�नो प�को 

प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम, थर वतननै उ�लेख गनु�पन� छ ।  

२. अदालतमा प�का सा�ीह�को बकप� गराउँदा तथा �वप�ीका सा�ीह�को िजरह गदा�: 

प�को गोपनीयता कायम रािखएको म�ुामा बकप� गराउँदा तथा �वप�ीका सा�ीह�को िजरह गदा� 

कानून �यवसायीले प�को प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम, थर वतन �योग  

गनु�पन�छ ।  

३. अदालतसम� उपि�थत भई बहस पैरवी गदा�: 

प�को गोपनीयता कायम रािखएको म�ुामा अदालत सम� उपि�थत भई बहस पैरवी गदा� प�को 

प�रचया�मक �ववरणको स�ा प�रव�त�त संकेत नाम, थर वतन �योग गर� बहस पैरवी गनु�पन�छ ।  

४. �यि�गत प�रचया�मक �ववरण उ�लेख गनु�पन� अ�य अव�था: 

(क)  ��त�न�ध�व गदा�को अव�था : 

 कानून �यवसायी म�ुाको ��त�न�ध�व गदा� गोपनीयता कायम रा� ुपन� छ । 

(ख)  ��तर�ा गदा�को अव�था: 

 प�को गोपनीयता कायम रािखएको म�ुामा अ�भय�ु वा ��तवाद�को तफ� बाट बहस पैरवी वा 

��त�न�ध�व गन� कानून �यवसायीले आ�नो प�को ��तर�ा गदा� पी�डतको प�हचान साव�ज�नक 

गनु� हदैुन । 

(ग)  बहस पैरवी गदा�को अव�था: 

 स�बि�धत प�को प�हचान कै �वषयमा �ट�पणी गनु� परेको अव�थामा बहस पैरवी गदा� बाहेक 

अ� �वषयमा बहस पैरवीको �ममा प�न गोपनीयता कायम राखी प�रव�त�त संकेत नाम थर 

वतन नै �योग गनु� पन� छ ।  

(घ)  अ. बं. १७ नं.को �नवेदन �दँदाको अव�था: 

 गोपनीयता कायम ग�रएको म�ुामा भएको आदेश उपर िच� नबझुी �दइने �नवेदन र सोको 

कारवाह� र �कनारामा गोपनीयता कायम गनु� पन�छ । ब�द इजलासबाट सनुवुाइ भएको 

म�ुाको आदेश उपर परेको अ.वं. १७ नं को �नवेदनको कारवाह� र �कनारा गदा� पनुरावेदन 

तहमा प�न ब�द इजलास कायम गनु� पन�छ । 

(ङ)  स�बि�धत �वषयमा परेका अ�य म�ुामा ��त�न�ध�व र ��तर�ा गदा�को अव�था:  

 गोपनीयता कायम ग�रएका वा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ भएका म�ुासँग स�बि�धत �वषयमा 

परेका लगाउका वा स�दभ� रा� े म�ुाको कारवाह� र �कनारा गदा� प�न श�ु अदालतमा 

अवल�बन ग�रएको ���यालाई �नर�तरता �दन ु पन�छ र �य�तो म�ुामा ग�रने ��त�न�ध�व र 

��तर�ा गदा� प�न सोह� अन�ुप गनु� पन�छ ।  
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(च)  इजलास बा�हर छलफल गदा�को अव�था:  

 गोपनीयता कायम ग�रएको वा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ ग�रएका म�ुाको घटना �ववरण वा सो 

म�ुाको �वषयमा जानकार� रा� े �यायाधीश, कानून �यवसायी, सरकार� व�कल, अदालतका 

कम�चार� समेतका स�ब� सबैले इजलास बा�हर प�को गो�यता भ� हनेु गर� वा प�हचान ख�ुने 

गर� छलफल वा कुराकानी गनु� हदैुन । 

८.३.६ स�ार �े�ले अदालतमा �वचाराधीन म�ुासँग स�बि�धत समाचार, सूचना 

स��षेण गदा�को अव�था: 

रा�य�ारा भएका कामकारबाह�का सूचना पाउने ��येक नाग�रकको हक 

भएता प�न म�ुाका प� वा पी�डत वा �यि�का �नता�त �यि�गत कुराह�को 

जानकार� अस�बि�धत प�लाई जानकार� गराइरहन ुपद�◌ैन भ�े मा�यता रह� 

आएको छ । तसथ� स�ार मा�यमले समाचार �काशन वा स��षेण गदा�  

�यि�को गोपनीयताका बारेमा सजक हनुपुद�छ । फौजदार� �यायको 

सव�मा�य �स�ा�त अनसुार कुनै आ�धका�रक अदालत वा �नकायबाट अ�भय�ु 

उपरको अ�भयोग �मािणत नभए स�म �नद�ष मा�ुपन� ह�ुछ । तसथ� 

कानून�ारा सकारा�मक �वभेदको आधारमा संर�ण �ा� बालक तथा म�हला 

लगायतका म�ुामा पी�डत र अ�भय�ुका �वषयमा समाचार वा सूचना 

�काशनमा �वशेष �यान �दनपुन� ह�ुछ । देहायका स�ार मा�यमले समाचार 

सूचना �काशन वा स��षेण गदा� �न�न अनसुारको काय��व�ध अपनाउन ु 

पद�छ ।    

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ को ७. �याद, 

सूचना र प�ाचार र ८. 

सूचना �काशनमा ब�देज 

स�ार मा�यमबाट गोपनीयता कायम रािखएको वा रा� ु पन� �कृ�तको वा 

ब�द इजलासबाट सनुवुाइ भएको म�ुासँग स�बि�धत समाचार वा सूचना 

स��षेण गदा� अदालतको अ�धकार�क सूचनादाता अ�धकार�ले �दएको सूचना 

वा जानकार� मा� �काशन �सारण  गनु� पद�छ र कुनै प�न �पमा म�ुाका 

पी�डत प�को प�हचान हनेु गर� समाचार वा सूचना �काशन �सारण गनु� 

हदैुन ।  

 

१. प�को प�हचानको �काशन: 

गोपनीयता कायम गन� �नद� िशकाले �नधा�रण गरेको प�रधी �भ� रह� प�को 

प�हचान गो�य रा� ुपन�छ । �काशन गदा� प�हचान नख�ुने गर� प�रव�त�त 

संकेत नाम थर वतनबाट �काशन गन� स�क�छ । 

२. ��तवाद�को नाम र ठेगाना:  

क�तपय अव�थामा पी�डतको नाम, थर, वतन वा ठेगानाबाट समेत पी�डतको 

प�हचान वा घटनाको प�हचान साव�ज�नक हनु स�ने हुँदा यो स�दभ�लाई समेत 

�वचार ग�र गोपनीयता कायम रा� ुपन�छ । 
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३. घटना �ववरणको �काशन:  

पी�डतको नाम, थर समेतको प�हचान नख�ुने गर� घटना �ववरण स�ब�धी 

समाचार वा सूचना �काशन प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाट गनु�पन�छ । 

४. पी�डत र अ�भभावकको नाम र ठेगाना: 

पी�डत प�को प�हचान गो�य रा� पी�डतको नाम, थर, मा� गो�य राखेर वा 

संकेत जनाएर पया�� हदैुन । �नजका बाब ुबाजे ब�यै वा प�त प�ीको नाम 

र �नजको ठेगाना समेतबाट पी�डतको प�हचान नख�ुने गर� �ववरण उ�लेख 

गनु� पन�छ । 

५. प��कामा सूचना वा समाचार �काशन गदा�को अव�था:  

पी�डत वा अ�भय�ुको प�रचय ख�ुने त�रकाले नाम, थर र ठेगाना र �नजको 

बाब ु आमा वा संर�कको �ववरण �काशन गनु�हदैुन । साथै �नजह�को 

प�रचय वा अनहुार �प� देिखने गर� फोटो िच� प��कामा �काशन गनु�  

हदैुन । य�द यसर� �प� िच�नने गर� समाचार वा सूचना �काशन वा 

स��षेण गरेमा �नजको गोपनीयता भ� भएको मा�ननेछ ।   

ऐजन 

६. रे�डयोबाट सूचना वा समाचार �सारण गदा�को अव�था:  

पी�डत वा अ�भय�ुको प�रचय ख�ुने त�रकाले नाम, थर वतन र �नजको बाब ु

आमा वा संर�कको �ववरण �वनीको मा�यमबाट �सारण  गनु�हदैुन । य�द 

यसर� �प� �पमा घटनाको �ववरण स�हत �सारण  ग�रएमा �नजको 

गोपनीयता भ� भएको मा�ननेछ ।  

ऐजन 

७. टे�ल�भजनबाट सूचना वा समाचार �सारण तथा स��षेण गदा�को अव�था:  

पी�डत वा अ�भय�ुको प�रचय ख�ुने त�रकाले नाम, थर वतन ठेगाना र  

�नजको बाब ु आमा वा संर�कको �ववरण ��य��य मा�यमबाट �सारण  

गनु�हदैुन । साथै �नजह�को प�रचय वा अनहुार �प� देिखने ग�र फोटो 

��य��यमा �सारण गनु�हदैुन । य�द टे�ल�भजनबाट �सारण  गनु�परेमा 

�नजह�को अनहुारलाई ध�मलो वा �प� निच�नने गर� �सारण  गनु�पद�छ । 

यसर� �प� िच�नने गर� समाचार वा सूचना �सारण गरेमा �नजको गोपनीयता 

भ� भएको मा�ननेछ । 

ऐजन 

८. इ�टरनेटका समाचार र सूचना तथा �वचारमूलक अनलाइन एवम ्

समाचारमूलक काय��म उ�पादन–�वतरण गन� सं�थाह�ले सूचना वा समाचार 

�सारण तथा स��षेण गदा�को अव�था: 

पी�डत वा अ�भय�ुको प�रचय ख�ुने त�रकाले नाम, थर वतन ठेगाना र 

�नजको बाब ु आमा वा संर�कको �ववरण स�हत अनलाइन एवम ्

समाचारमूलक काय��म उ�पादन–�वतरण गनु�हदैुन । साथै �नजह�को 

ऐजन 
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प�रचय वा अनहुार �प� देिखने गर� फोटो ��य ��यमा �सारण गनु�हदैुन । 

य�द टे�ल�भजनबाट �सारण  गनु�परेमा �नजह�को अनहुारलाई ध�मलो वा 

�प� निच�नने गर� �सारण  गनु�पद�छ । यसर� �प� िच�नने गर� समाचार वा 

सूचना �सारण गरेमा �नजको गोपनीयता भ� भएको मा�ननेछ । 

८.३.७ यस �द�दश�नको  �व�भ�  ख�ड वा �वषयमा स�ार मा�यमको 

स�दभ�मा उ�लेख भएका �यव�थाह� यस �कार छन ्।  

 

छापा तथा �व�तुीय मा�यमबाट म�ुाको �वषयव�तकुो बारेमा सूचना स��षेण 

गदा�, म�ुा स�ब�धी सूचना स��षेण गन� स�दभ�मा प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा�पुन� �यि�ह�को नाम, थर, वतन उ�लेख गनु�पदा�को अव�था  

of] lbUbz{gsf]  
;~rf/ If]q %=%  
 

गोपनीयता कायम रा� ु पन� �कृ�तका म�ुाको अनसु�धानको चरणमा ग�रने 

सबै कागजातमा पी�डतको प�हचान गो�य रािखएको ह�ुछ । �य�तो म�ुाको 

�वषयमा समाचार �काशन र �सारण  गदा� समेत गोपनीयताको संर�ण हनेु 

गर� गनु� पद�छ ।  

ख. अनसु�धान 

तह�ककातको अव�थामा 

८.१.१७ 

समाचार �काशन �सारण 

गदा�को अव�था 

अ�भयोजनको �ममा रहेको गोपनीयता कायम रा� ु पन� �कृ�तका म�ुाको 

स�दभ�मा समाचार �काशन �सारण गदा� सरकार� व�कलले समेत पी�डतको 

प�हचान नख�ुने गर� गनु� पन� ह�ुछ ।   

 

ग. अ�भयोजनको 

अव�थामा  

८.२.५ समाचार 

�काशन, �सारण गदा�को 

अव�था 

अदालतबाट �वचाराधीन ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनेु वा प�को गोपनीयता 

कायम रा� ुपन� �कृ�तको कुनै प�न म�ुाको �वषयमा सूचना �दंदा वा समाचार 

स�बि�धत म�ुाका प�लाई उपल�ध गराउँदा पी�डतको प�रचया�मक समेत 

�ववरण गो�य राखी प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाट मा� उपल�ध गराउन ु

पन�छ । �कािशत भएको समाचार वा उपल�ध भएको सूचनाबाट कुनै प�न 

तवरले घटना �ववरणलाई अ�तरि�त वा �म पैदा हनेु वा अदालत��त नै 

अना�था उ�प� हनेु वा प�को प�हचानलाई संकेत गन� वा जानकार� हनेु 

काय� गनु� हदैुन ।    

घ. अदालत 

(१२) �वचाराधीन वा 

अ�य कुनै म�ुाको 

�वषयमा समाचार �दंदाको 

अव�थाः 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को वा�त�वक 

प�रचया�मक �ववरण ख�ुने गर� �नजको वा�त�वक नाम, �नजको त�बीर वा 

घटना �ववरण कुनै प�न �कारको �व�तुीय वा छापाका स�ार मा�यमबाट 

�चार �सार गनु� हुँदैन ।  

ङ . �व�वध  

९.११ म�ुाको सूचना 

�काशन गन�मा ब�देज 
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�काशनमा ब�देज:  बालबा�लका ऐन वा �च�लत कानूनबमोिजमको म�ुा तथा 

सो सँग स�बि�धत घटनाको �ववरण म�ुाको तह�ककात गन� वा म�ुा हेन� 

अ�धकार�को अनमु�त बेगर कुनै प�प��कामा �काशन गन� पाइने छैन । 

य�तो ��तब�ध संवाददाता तथा संवाद फोटो ��त�न�धको हकमा समेत लागू 

हनेुछ । 

च. बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०४८  

यस ऐनको प�र�छेद ६ 

अ�तग�त दफा ४९ २ 

�काशनमा ब�देज 

�काशन गरेमा हनेु सजाय:  बालबा�लकासँग स�बि�धत म�ुाको �ववरण 

�कािशत गरेमा वा बालक स�ब�धी त�या�को गो�यता भ� गरेमा वा 

�यसलाई �योगमा �याएमा वा �कािशत गरेमा तीन हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना वा तीन म�हनास�म कैद वा दवैु सजाय हनेुछ र कसूरसँग 

स�बि�धत प�प��का तथा प�ुतकसमेत सबै जफत ग�रने �यव�था रहेको 

पाइ�छ । 

छ. बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०४८ दफा ५३ 

(९) �काशन गरेमा हनेु 

सजाय 

यस �नद� िशका बमोिजम गो�य रािखएको �यि�को प�रचय ख�ुने �ववरण कुनै 

प�न मा�यमबाट �काशमा �याउन वा �चार�सार गन� हुँदैन । 

ज. काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ 

८. सूचना �काशनमा 

ब�देज  

गोपनीयता कायम रा� ेम�ुाको समाचार �काशन:  

गोपनीयता कायम रा� ेम�ुाको समचार �काशन गोपनीयता कायम रा� ुपन� 

�कृ�तका म�ुाको घटना �ववरण र सो स�ब�धी समचार �काशन गदा� 

समबि�धत पी�डतको प�हचान नख�ुने गर� मा� गनु� पन�छ । यसका ला�ग 

प�हचान नख�ुने गर� संकेत नाम �दन नाम प�रवत�न भएको �यहोरा उ�लेख 

गनु� अ�नवाय� ह�ुछ । क�तपय अव�थामा घटना भएको �थलको �व�ततृ 

�ववरण र ��तवाद�को प�हचानले समेत गो�य रा� ु पन� �ववरण साव�ज�नक 

हनु स�छ भ�े तफ�  �वशेष सजगता अपनाउन ु पद�छ । गो�य रािखएको 

प�रचया�मक �ववरण साव�ज�नक गरेमा अदालतको आदेशको अपहेलना 

मा�ननेछ र कारवाह� हनेुछ ।  

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ को ७. �याद, 

सूचना र प�ाचार र ८. 

सूचना �काशनमा ब�देज 

२. प�रभाषा : �वषय वा पस�ले अक� अथ� नलागेमा यस सं�हतामा— 

(ख) ‘स�ारमा�यम’ भ�ाले नेपालमा संचा�लत प�प��का, र�डयो एवम ्

टे�ल�भजन �सारणह�, समाचार एजे�सी तथा इ�टरनेटका समाचार र सूचना 

तथा �वचारमूलक अनलाइन एवम ्समाचारमूलक काय�म उ�पादन–�वतरण 

गन�सं�था र सेवाह� समेतलाइ जनाउँछ ।   

प�कार आचारस�हता–

२०६० (संशो�धत तथा 

प�रमािज�त–२०६४) 
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साव�ज�नक �हतमा ��तकूल असर पान�  बाहेकको  अव�थामा �यि� एवम ्

�यावसा�यक गोपनीयताको स�मान गनु�पद�छ ।   

३. प�कार र 

स�ारमा�यमह�ले �नवा�ह 

गनु�पन� कत��य 

(६) गोपनीयताको  

हकको स�मान 

अश�, असहाय, अपा�, बालबा�लका, म�हला तथा �पछ�डएका वग�, �े�, भाषा 

भाषी र अ�पसं�यक समदुायको उ�थान र �वकासमा सूचना र �वचार 

�वाह�ारा �वशेष सहयोग प�ु याउँने प�कार वा स�ार मा�यमको कत��य  

हनेुछ । 

३. प�कार र 

स�ारमा�यमह�ले �नवा�ह 

गनु�पन� कत��य 

(१०) सामािजक 

दा�य�वः 

प�कार र स�ारमा�यमह�ले  गन�  नहनेु  काय�ह�ः  

पी�डतलाइ थप पीडा प�ने गर� भाषा, �व�न,  ति�बर, िच� र ��यसमेततको 

�योग गर� समाचार तथा �वचार �काशन–�सारण वा उ�पादन–�वतरण गनु� 

हदैुन ।  

-६_ पी�डतलाइ� थप पीडा 

प�ुने गर� सूचना स��षेण 

गन� नहनेु      

यौनज�य अपराध र सामािजक अपहेलना एवम ् घणृाज�य घटना वा स�दभ�मा 

पी�डत �यि�ह�का संकेत �वीकृ�त�बना नाम, ठेगाना र प�हचान ख�ुनेगर� 

समाचार, त�बीर र ��य �काशन–�सारण वा उ�पादन–�वतरण गनु�हदैुन । 

-७_ पी�डत �यि�को 

नाम, ठेगाना खलुाउन 

नहनेुः  
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प�र�छेद-न� 

�व�वध 
 

९.१ गोपनीयता कायम ग�रएको �यि�लाई प�रचयप� �दने:  

म�ुाको कारबाह�को �ममा कुनै प� वा पी�डतको �यि�गत �ववरण गो�य रा�पुन� देिखई �नजको 

वा�त�वक �यि�गत �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दइएकोमा �य�तो �यि�लाई 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन स�हतको प�रचयप� �दनपुन�छ । यसर� गोपनीयता कायम ग�रएको 

�यि�लाई प�रचयप� �दँदा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ :– 

(क)   अनसु�धानको �ममा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े�यि�को ला�ग प�रचय प� (अनसूुची ६) 

जार� गदा� स�बि�धत �हर� काया�लयका �मखुबाट �मािणत गराएर �दनपुन�छ । 

(ख)  अदालतमा म�ुा च�दाका �ममा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े �यि�को ला�ग प�रचय प� 

(अनसूुची ६) जार� गदा� िज�ला अदालतको हकमा �े�तेदारबाट र पनुरावेदन तथा सव��च 

अदालतका हकमा स�बि�धत अदालतका रिज��ारबाट �मािणत गराएर �दनपुन�छ । 

(ग)   अदालतमा म�ुा दता� भएप�छ अनसु�धान गन� �नकायले जार� गरेको प�रचय प�लाई अदालतले 

�मािणत गर� सोह� प�रचय प�लाई �नर�तरता �दन स�नेछ । अ�यथा भएमा  अदालतले अक� 

प�रचयप� जार� गन� स�नेछ ।  

(घ)  प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े �यि�को ला�ग प�रचयप� �दान गदा� वा�त�वक प�रचयाt�मक 

�ववरणको स�ामा �नजलाई �दान ग�रएको प�रव�त�त संकेत नाम, म�ुा न�बर, म�ुा दता� �म�त र फाँट 

उ�लेख गनु�पन�छ । 

९.२ ��तवाद�को उपि�थ�तलाई अ��य� त�ुयाउने:  

(१)  कुनै म�ुामा ��तवाद�को उपि�थ�त वा अ�य कुनै कारणले कुनै 

सा�ीलाई बकप� गन� अनिुचत दबाब परेको वा दबाब पन� �बल 

स�भावना देिखएमा �य�ता ��तवाद�को उपि�थ�तलाई अ��य� बनाई 

सा�ीको बकप� गराउनपुन�छ । 

(२)  ख�ड (१) बमोिजम ��तवाद�को उपि�थ�तलाई अ��य� बनाई 

सा�ीको बकप� गराउँदा ��तवाद�को स�ामा �नज ��तवाद�को 

कानून �यवसायी तथा �नजले रोजेको मा�नसको रोहवरमा 

गराउनपुन�छ । 

(३)  ��तवाद�को उपि�थ�तलाई अ��य� बनाई सा�ीको बकप� 

गराइएकोमा �नज ��तवाद�का तफ� बाट सो�नपुन� िजरह लगायतका 

��ह� �नजको कानून �यवसायी�ारा सो�ने �ब�ध �मलाउन ु 

पन�छ ।  

िज�ला अदालत 

�नयमावल�, 

२०५२ को दफा 

२९(५) 
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९.३ गो�य रािखएका �ववरणह� गो�य रा� नपन� अव�था �सज�ना भएमा:  

म�ुाको कारबाह� स�ु हुँदा कुनै �यि�को �यि�गत �ववरण गो�य रा�पुन� देिखई गो�य रािखएकोमा प�छ 

कारबाह� हुँदै जाँदा गो�य रा�पुन� नदेिखएमा सोको कारण जनाई खलुा गनु�पन�छ । यसर� खलुा ग�रएको 

�यहोरा अनसूुची–४ बमोिजमको अ�भलेख �कताबमा समेत जनाउनपुन�छ । 

९.४ प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएका �यि�को द�तखत:  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�को कुनै कागजमा द�तखत गराउनपुदा� �नजको 

प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाट नै गराउनपुछ� । 

९.५ प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएका �यि�लाई बोलाउने त�रका:    

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�लाई बोलाउनपुदा� �नजलाई �दान ग�रएको प�रव�त�त 

संकेत नाम थर वतनबाट नै बोलाउनपुन�छ । 

९.६ प�रचया�मक �ववरणलाई संकेत नाम �दने त�रकाः  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ामा प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दंदा देहाय बमोिजम गनु�पन�छ: 

९.६.१ िज�लाको ला�ग �दइने संकेतको �ववरण:  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को वतन उ�लेख गनु�पदा� कुनै िज�लाको नामको स�ा 

संकेत न�बर उ�लेख गनपुन�छ । �व�भ� िज�लाका ला�ग उ�लेख ग�रने संकेत न�बर अनसूुची–५ मा 

उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

९.६.२ प�रचया�मक �ववरणगो�य रा�पुन� �यि�लाई संकेत नाम �दने त�रका: 

 �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को नाम उ�लेख गनु�पदा� �य�तो �यि�को वा�त�वक 

नामको स�ामा संकेत नाम �दनपुन�छ । संकेत नाम �दँदा �यि�को नाम र थरको ला�ग अनसूुची–१ मा 

�दइएको नमनुा बमोिजम जनु �हर� काया�लय वा चौक�को �े� हो सोह� इलाकालाई आधार मानी 

इलाकाको पछा�ड नेपाल� वण�माला बमोिजमको अ�र उ�लेख गनु�पन�छ ।  

उदाहरण: 

ज�तो कुनै प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि� काठमाड� िज�लाको बौ� �हर� काया�लय 

इलाकाको �यि� रहेछ भने �नजको नाम थरको स�ा संकेत नाम �दनपुदा� बौ� क भनेर �दन स�क�छ । 

यसर� २६ बौ� क, २६ बौ� ख भनेर �दँदै जाँदा बौ� �स�म पगुी वण�मालाको अ�र नपगु हनु आएमा 

पनुः २६ बौ� क१, २६ बौ� क२, २६ बौ� क३ भनेर �दने ।    

 (२) संकेत नाम �दान गदा� �ल� र उमेरका ला�ग छु�ै संकेत �दन ज�र� हनेु छैन । 
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९.६.३ प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को बाबआुमा वा अ�य नातेदारलाई संकेत नाम �दने 

त�रकाः  

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को बाबआुमा वा अ�य 

नातेदारको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�को ला�ग संकेत नाम रा�दा 

�करण ९.६.२ मा उ�लेख भएको ���याअनसुार गनु�पन�छ । 

९.७ म�ुाको सूचना �काशन गन�मा ब�देजः  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को वा�त�वक 

प�रचया�मक �ववरण ख�ुने गर� �नजको वा�त�वक नाम, �नजको त�बीर 

वा घटना �ववरण कुनै प�न �कारको �व�तुीय वा छापाका स�ार 

मा�यमबाट �चार �सार गनु� हुँदैन ।  

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ को ८. सूचना 

�काशनमा ब�देज 

९.८ गोपनीयता भ� गरेमा हनेु कारवाह�ः  

कसैले गो�य रा�पुन� कुनै �यि�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको 

गोपनीयता भ� गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय हनुस�छ : 

(१)  बालबा�लका स�ब�धी म�ुा तथा सो स�ब�धी घटनाको �ववरण 

�कािशत गरेमा तीन हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा तीन 

म�हनास�म कैद वा दवैु सजाय हनुकुा साथै �कािशत प�प��का 

तथा प�ुतकसमेत जफत ह�ुछ –  

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ को ९ गोपनीयता 

भ� गरेमा कारबाह� हनेु 

 

बालबा�लका स�ब�धी ऐन, 

२०४८ दफा ५३(९) । 

(२)  मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार स�ब�धी म�ुाका पी�डतको 

�वीकृ�त न�लई �नजको वा�त�वक नाम ति�बर तथा अ�य �ववरण 

छा�ने वा �चार�सार गन� �यि�लाई दस हजार �पैयाँदेिख प�चीस 

हजार �पैयाँस�म ज�रवाना ह�ुछ –    

मानव बेच�बखन तथा 

ओसारपसार (�नय��ण) 

ऐन, २०६४ दफा २५ । 

(३)  मा�थ उ�लेख ग�रएबाहेकका अ�य अव�थामा कुनै �यि�को गो�य 

रा�पुन� �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य नराखी �काशमा 

�याएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाह� ह�ुछ । सो अनसुार 

कारबाह� हुँदा िज�ला अदालतको अवहेलनामा एक हजार 

�पैयाँस�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद वा दवैु सजाय हनु 

स�दछ, पनुरावेदन अदालतको अवहेलनामा पाँच हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना वा ६ म�हनास�म कैद वा दवैु सजाय हनुस�छ र सव��च 

अदालतको अवहेलनामा दस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा एक 

वष�स�म कैद वा दवैु  सजाय हनु स�छ । 

 

(४)  ब�द इजलासको कारबाह�को �सल�सलामा कम�चार�लाई� जानकार� 

हनु आएको गो�य रािखएका �यि�गत प�रचया�मक �ववरण वा 

सूचनाह� ब�द इजलासबा�हर कुनै ते�ो प�सम� खलुा गरेमा 
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�नजलाई अ�य कारबाह�को अ�त�र� अनशुासन स�ब�धी �वभागीय 

कारबाह�समेत हनु स�छ ।  

९.९ गोपनीयता भ� गरे उपरको उजरु�ः  

गोपनीयता भ� गरेउपर देहाय बमोिजम उजरु� गन� स�कनेछ  

(१)  गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण खलुा गरेकोले 

कारबाह� ग�रपाऊँ भनी कुनै कम�चार�को �व��मा उजरु� �दनपुन� 

भएमा कम�चार�को हकमा स�बि�धत काया�लय �मखुसम� र 

काया�लय �मखुको हकमा एक तहमा�थको स�बि�धत �नकायमा 

उजरु� �दनपुन�छ । यसर� पन� आएको उजरु�का स�ब�धमा सात 

�दन�भ� टंुगो लगाइस�नपुन�छ ।  

(२)  बालबा�लका स�ब�धी म�ुा तथा सो स�ब�धी घटनाको �ववरण 

�कािशत गरेमा स�बि�धत िज�ला अदालतमा उजरु� �दनपुन�छ । 

(३)  मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार म�ुाका पी�डतको �वीकृ�त 

न�लई �नजको वा�त�वक नाम, त�बीर तथा अ�य �ववरण छापेको 

वा �चार�सार गरेको स�ब�धमा उजरु� �दँदा निजकको �हर� 

काया�लयमा �दनपुन�छ । य�तो म�ुा स�बि�धत अदालतमा नेपाल 

सरकार वाद� भई च�नेछ । 

(४)  अ�य अव�थामा जनु अदालतबाट प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रािखएको हो सो अदालतको अवहेलनामा स�बि�धत अदालतमा 

�नवेदन �दनपुन�छ । 

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ को १०. उजरु 

गन� �नकाय  

९.१० �नद� िशकामा उ�लेिखत �वषयह�मा �च�लत कानूनसँग बािझएको 

अव�थामा गनु�पन� कुरा:  

यस �द�दश�नमा भएको �यव�था बािझएमा �च�लत कानून बमोिजम   

हनेुछ ।  

   

काय��व�ध �नद� िशका, 

२०६४ को १३. �च�लत 

कानून बमोिजम हनेु 
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अनसूुचीह� 
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अनसूुची … १ 
संकेत नाम तय ग�रएको �ववरण 

 

(�द�दश�नको दफा ८.१.१ को ख�ड (ङ), दफा ८.२.२, दफा ८.३.२ को (१) को ख�ड (घ) सँग 

स�बि�धत) 

..........काया�लय/ अदालत......... 
 

वाद�................��तवाद�...........भएको .............म�ुामा  ...................  पी�डत ��तवाद� 

.................. को प�रचया�मक �ववरण खलुा भएमा ....(य�तो हनु स�ने देिखएको) ले �नजको  

वा�त�वक �ववरण गो�य रा�पुन� हुँदा म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा �नजको देहाय बमोिजमको 

वा�त�वक �ववरणको स�ामा �न�न अनसुारको संकेत �दनेगर� तय ग�रएको छ : 
 

�.सं. वा�त�वक नाम थर, वतन वा 

अ�य �ववरण (बाब/ुप�तको 

बा�त�वक नाम, थर) 

सांके�तक नाम, थर, वतन र 

बाब/ुआमा/प�त/संर�कको 

सांके�तक नाम थरको 

�ववरण 

म�ुामा है�सयत कै�फयत 

     
     
     
 

�मािणत गन� काया�लय �मखुको 

नाम:  

पद: 

द�तखत: 

�म�तः  
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अनसूुची … २ 
 

जाहेरवाला लगायत स�बि�धत �यि�लाई �नजको आ�नो �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य राखी सोको 

स�ा संकेत नाम �दइएकोमा संकेत नामको जानकार� गराई सनुाइएको कागजको नमूना 

(�द�दश�नको दफा ८.१.१ को ख�ड (छ), दफा ८.३.१ को (७) को ख�ड (च), दफा ८.३.२ (१) को 

ख�ड (ङ) सँग स�बि�धत) 

काया�लय/अदालत 

 

वाद�...........(सरकारवाद� हनेुमा ......को जाहेर�ले नेपाल सरकार) ��तवाद�.........भएको 

.............म�ुामा  ............. (तपा�को �नवेदन अनसुार स�मा�नत सव��च अदालतबाट �म�त 

२०६४।९।१० मा जार� भएको �द�दश�नका स�दभ�मा) यहाँको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा�पुन� नपन� स�ब�धमा �वचार गदा� .................कारणले तपा�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा�पुन� गर� �नण�य भएको हुँदा ��ततु म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा तपा�को देहायको �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरणको ला�ग देहायको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन �दइएको र अब आइ�दा म�ुाको 

कारबाह�का �ममा बोलाउँदासमेत सोह� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाट बोलाइने भनी आज यस 

काया�लय/अदालतबाट मलाई जानकार� गराउँदा सो �यहोरा सनुी पाए ँ। सो प�रव�त�त संकेत नाम थर 

वतन �दइएकोमा तथा सोह� प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनबाट बोलाउने ग�रएमा मेरो म�ुर� छ, प�छ 

अ�यथा भ�े छैन र मलाई �दइएको प�रव�त�त संकेत नाम थर वतनका बारेमा अ�य� अ� कसैलाई �कट 

गन� छैन/छैन� भनी प�रव�त�त संकेत नाम थर वतन सनुी पाएको यो कागज गर� 

..........काया�लय/अदालतमा चढाए/ँचढाय� । 

तप�सल 

�स 

नं 

स�बि�धत �यि�को 

वा�त�वक नाम थर, 

वतन र बाबपु�तको 

वा�त�वक नाम थर 

सांके�तक नाम, थर, वतन 

वतनका साथै बाब/ुआमा/ 

प�त/संर�कको संकेत नाम 

थरको �ववरण 

संकेत नाम 

सनुी पाएको 

�यि�को नाम 

संकेत नाम 

सनुी पाएको 

�यि�को 

द�तखत 

कै�फयत 

      

�मािणत गन� काया�लय �मखुको नामः 

दजा�ः 

द�तखतः 

�म�तः  
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अनसूुची … ३ 
�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको स�बि�धत �यि�बाहेक अ�य सरोकारवालालाई(मचु�ुका 

गराउँदा, कागज वा बकप� गराउँदा)  वा�त�वक प�रचया�मक �ववरणको स�ामा संकेत नाम �दइएको र 

सोह� संकेत नामबाट �लखत तयार ग�रने �यहोरा सनुाई गराइने कागजको नमूना 

(�द�दश�नको दफा ८.१.९ को ख�ड (ख), दफा ८.१.१२ को ख�ड (क), दफा ८.१.१३ को ख�ड (क), 

दफा ८.३.१ को (७) को ख�ड (च), दफा ८.३.१ को ख�ड (८) को देहाय (क), दफा ८.३.३ को ६ 

को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

..........काया�लय /अदालत......... 

 

वाद�............(सरकारवाद� हनेु म�ुामा फलानाको जाहेर�ले नेपाल सरकार) ��तवाद�.........भएको 

.............म�ुामा  ............. फलानाको �नवेदन अनसुार सव��च अदालतबाट �म�त २०६४।९।१० मा 

जार� भएको �नद� िशका अनसुार ..............................को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� 

वा नपन� स�ब�धमा �वचार गदा� .........(यो यो अव�था र प�रि�थ�त) ......को कारण �नजको �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� गर� �नण�य भएको र ��ततु म�ुाको कारबाह�को �ममा �नजको 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरणको स�ा देहायको संकेत नाम �दई सोह� संकेत नामबाट बोलाइने र �व�भ� 

�लखतह� तयार गदा� प�न संकेत नामबाटै ग�रनपुन� हुँदा ��ततु मचु�ुका/कागज/बकप�मा �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� देहायका �यि�ह�को नाम, थर, वतन वा अ�य �ववरण उ�लेख गनु�पन� 

भएमा सोको स�ा ती �ववरणका ला�ग देहायको संकेत नाम उ�लेख ग�रने र तपा�ले उ�लेख गदा� प�न 

सोह� संकेत नामबाट उ�लेख गन� भनी अनरुोध ग�रएको/सनुाइएकोमा स�ुय�/ब�ुय� । सोह� बमोिजम 

संकेत नाम �योग गन� म�ुर छु/छ� । आज मलाई/हामीलाई सनुाइएको वा�त�वक �ववरण र संकेत 

नामका बारेमा अ�य� कह� ं �कट गन� नहनेु कुरा प�न ब�ुय�, सोको गोपनीयता कायम गन�छ� भनी 

मेरो/हा�ो म�ुर�ले संकेत नाम सनुी पाएको यो कागज गर� फलाना काया�लय/अदालतमा चढाय� । 

तप�सल 

�स 

नं 

स�बि�धत �यि�को 

वा�त�वक नाम थर, 

वतन र बाबपु�तको 

वा�त�वक नाम थर 

सांके�तक नाम, थर, वतन 

वतनका साथै 

बाब/ुआमा/प�त/संर�कको 

संकेत नाम थरको �ववरण 

संकेत नाम 

सनुी पाएको 

�यि�को 

नाम 

संकेत नाम सनुी 

पाएको 

�यि�को 

द�तखत 

कै�फयत 

      

�मािणत गन� काया�लय �मखु/कम�चार�को 

नामः 

दजा�ः 

द�तखतः 

�म�तः 
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अनसूुची … ४ 
�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�दा खडा ग�रने अ�भलेख पिु�तका 

(�द�दश�नको दफा ८.१.१ को ख�ड (ड), दफा ८.३.१, ८.३.१ को ख�ड (१), दफा ८.३.१ को (७) 

को 

(घ), दफा ८.३.२ (१) को ख�ड (ठ), दफा ८.३.४ को ख�ड १ को (ख) र दफा ९.३ सँग स�बि�धत) 

............ अदालत/काया�लय....... 
 

�.

सं. 

म�ुा नं. 

तथा म�ुा 

दता� �म�त 

म�ुा बाद� ��तवाद� �ववरण 

गो�य 

रािखने 

�यि�को 

म�ुामा 

है�सयत 

गो�य रािखने 

�यि�गत 

प�रचया�मक 

�ववरण 

संकेत 

नाम 

�दनपुन� 

�यि�को 

नाम,थर र 

वतनको 

�ववरण 

गो�य रािखने 

�यि�गत 

प�रचया�मक 

�ववरणलाई 

जनाउनको ला�ग 

�दान ग�रएको 

संकेत नाम, न�बर 

वा िच�ह 

कै�फयत 
 

१ २३१/२

०६८।५

।४ 

जबरज�ती  

करणी 

सीता 

के.सी. 

को 

जाहेर�ले 

नेपाल 

सरकार 

राम 

बहादरु 

�े�ी 

जाहेरवाला

/ 

पी�डत 

नाम र थर सीता 

के.सी. 

 
 
 

२६ बौ� क 

 

वतनः 

िज�ला 

ता�लेज�ु 

बाबकुो 

नाम 

कृ�ण 

२ २३१/२

०६८।५

।४ 

जबरज�ती  

करणी 

सीता 

के.सी. 

को 

जाहेर�ले 

नेपाल 

सरकार 

राम 

बहादरु 

�े�ी 

जाहेरवाला

/ 

पी�डत 

नाम र थर क�वता 

�े� 

 
 
 

२६ बौ� ख 

 

वतनः 

िज�ला 

झापा 

बाबकुो 

नाम 

शरद 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

अनसूुची … ५ 
�व�भ� िज�लाह�का ला�ग �दइने स�ेतको �ववरण 

(�द�दश�नको दफा ९.६.१ स“ग स�बि�धत) 
 

िज�ला संकेत नं. िज�ला संकेत नं. िज�ला संकेत नं. 

ता�लेजङु 

पाँचथर 

इलाम 

झापा 

संखवुासभा 

ते�थमु 

भोजपरु 

धनकुटा 

मोरङ 

सनुसर� 

सोलखु�ुव ु

खोटाङ 

ओखलढंुगा 

उदयपरु 

स�र� 

�सराहा 

दोलखा 

रामेछाप 

�स�धलु� 

धनषुा 

महो�र� 

सला�ह� 

रसवुा 

धा�दङ 

नवुाकोट 

०१ 

०२ 

०३ 

०४ 

०५ 

०६ 

०७ 

०८ 

०९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

काठमाड� 

भ�परु 

ल�लतपरु 

�स�धपुा�चोक 

का�पेला�ोक 

मकवानपरु 

रौतहट 

बारा 

पसा� 

िचतवन 

मनाङ 

गोरखा 

लमजङु 

तनह“ु 

�याङजा 

का�क� 

म�ुताङ 

�या�द� 

पव�त 

बा�लङु 

ग�ुमी 

पा�पा 

अघा�खाँची 

नवलपरासी 

�प�देह� 

२६ 

२७ 

२८ 

२९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४९ 

५० 

क�पलव�त ु

�यूठान 

रो�पा 

�कुम 

स�यान 

दाङ 

डो�पा 

ज�ुला 

का�लकोट 

मगु ु

ह�ुला 

दैलेख 

जाजरकोट 

सखु�त 

बा“के 

ब�द�या 

बाजरुा 

वझाङ 

अछाम 

डोट� 

कैलाल� 

दाच ु�ला 

डडेलधरुा 

वैतडी 

क�नपरु 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 

५५ 

५६ 

५७ 

५८ 

५९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६९ 

७० 

७१ 

७२ 

७३ 

७४ 

७५ 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

अनसूुची … ६ 
प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�लाई �दने प�रचय प�को नमूना 

(�द�दश�नको दफा ८.१.१ र ९.१ सँग स�बि�धत) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

==============काया�यल/अदालत 
 

प�रचय प� न+= M ============ 

प�रचय प� 

संकेत नाम M=========== 

म�ुा नं ========= 

म�ुा दता� �म�त M========    
फाँट M =================        �मा�णत गन�को ह�ता�र 
प�रचयप�वालाको ह�ता�र M      

 
kmf]6f] 

जार� �म�त वहाल रहने 

�म�त 

जार� गन� 

काया�लय/अदालत 

जार� गन� 

पदा�धकार� 

    

    

    

 



 

 

119 

 
ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

 
 
 
 
 

 

 

प�रिश�ह� 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

प�रिश� … १ 
गोपनीयता स�ब�धी संवैधा�नक तथा रा��य कानूनी �यव�थाह� 

 

१.  गोपनीयताको अ�धकार स�ब�धी संवैधा�नक �यव�था 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा २८ मा गोपनीयको हक अGतग {त “कुनै प�न 

�यि�को जीउ, आवास, स�पि� �लखत त�या� प�ाचार च�र� स�ब�धी कुराको गोपनीयता 

कानून�ारा तो�कएको अव�थामा बाहेक अन�त��य हनेुछ”  

२.  घरेल ु�हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ 

 दफा ७. ब�द इजलासमा सनुवुाइ गन� :  

(१)  पी�डतले अनरुोध गरेमा यस ऐन अ�तग�तको उजरु� स�ब�धी कारबाह� र सनुवुाइ 

अदालतले ब�द इजलासमा गनु�पन�छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको ब�द इजलासमा कारबाह� र सनुवुाइ हुँदा म�ुाका प�, �वप�, 

�नजह�का कानून �यवसायी र अदालतले अनमु�त �दएका �यि� मा� �य�तो इजलासमा 

�वेश गन� स�नेछन ्। 

३.  मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ 

दफा २५ �चार�सार गन� नहनेु:  

(१)  कसैले प�न पी�डतको �वीकृ�त न�लई �नजको वा�त�वक नाम, ति�बर वा �नजको च�र�मा 

��तकूल हनेु कुनै �ववरण प�प��कामा छा�न वा अ�य स�ार मा�यमबाट �चार�सार गन� 

हुँदैन । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम नाम, ति�बर, �ववरण छा�ने वा �चार�सार गन� �यि�लाई दस 

हजार �पैयाँदेिख प�चीस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना हनेुछ । 

दफा २७ ब�द इजलासमा कारबाह� हनेु:  

(१)  यस ऐन अ�तग�तको कसरु स�ब�धी म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ ब�द इजलासमा 

ग�रनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको ब�द इजलासमा कारबाह� तथा सनुवुाइ हुँदा म�ुाका प�, �वप�, 

�नजह�का कानून �यवसायी र अदालतले अनमु�त �दएका �यि�मा� �य�तो इजलासमा 

�वेश गन� स�नेछन ्। 

४.  बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८ 

दफा ४९ बालक स�ब�धी म�ुामा खास �यि� मा� उपि�थत हनु पाउने:  

(१)  यो ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम बालक स�ब�धी कुनै म�ुाको कारबाह� च�दा कानून 

�यवसायी, बालकको बाब,ु आमा, नातेदार वा संर�क र म�ुा हेन� अ�धकार�ले उपय�ु देखी 

अनमु�त �दएमा बालकको हक�हत संर�ण गन� काय�मा संल�न कुनै �यि� वा सामािजक 

सं�थाको ��त�न�ध इजलासमा उपि�थत हनु स�नेछ । 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको म�ुा तथा सोसँग स�बि�धत घटनाको �ववरण म�ुाको तह�ककात 

गन� वा म�ुा हेन� अ�धकार�को अनमु�तबेगर कुनै प�प��कामा �काशन गन� पाइने छैन । 

य�तो ��तब�ध संवाददाता तथा संवाद फोटो ��त�न�धको हकमा समेत लागू हनेुछ । 

दफा ५२ बालक स�ब�धी त�या� र �यसको �योगमा ब�देज:  

(१)  �हर� काया�लयले कुनै कसरुको अ�भयोगमा प�ाउ परेको बालकको नाम ठेगाना, उमेर, 

�ल�, पा�रवा�रक प�ृभ�ूम, आ�थ�क ि�थ�त, �नजले गरेको कसरु तथा �यस स�ब�धमा कुनै 

कारबाह� चलाइएको भए सो स�ब�धी �ववरण खलुाई गो�य �पमा त�या� रा�पुछ� र 

�य�तो त�या�को उतार छ छ म�हनामा �हर� �धान काया�लयमा पठाउन ुपछ� । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम रािखएको त�या� कुनै अ�ययन वा शोध काय�को �न�म� �कािशत 

गनु�परेमा बालकको नाम, थर वा ठेगाना उ�लेख नगर� उमेर वा �ल�को आधारमा स�म 

�कािशत गन� स�कनेछ । 

५.  मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १०ख. नं.  

यस महल अ�तग�त कुनै म�ुाको कारबाह� च�दा स�बि�धत कानून �यवसायी, अ�भय�ु, पी�डत 

�वा�नी मा�नस र �नजको संर�क तथा म�ुा हेन� अ�धकार�ले अनमु�त �दएका �हर� र अदालतको 

कम�चार� मा� इजलासमा उपि�थत हनु स�नेछन ्। 

६.  संग�ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७०  

(क) दफा ३० गो�य रहने: यस प�र�छेद बमोिजम अ�भ�लिखत स�ार स�ब�धी �ववरण स��ठत 

अपराधको म�ुाको कारबाह�को ला�ग बाहेक अ�य �योजनका ला�ग गो�य रहनेछ । 

(ख)  दफा ३३ ��य��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त उपि�थत गराउन स�कने:  

(१)  स��ठत अपराधको म�ुाको अ�भय�ुलाई सरु�ाको ���कोणले  अदालतमा उपि�थत 

गराउन नस�कने भएमा ��य��य संवाद माफ� त उपि�थत गराउन स�कनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको अव�था भएमा अनसु�धान अ�धकार� वा �हर� काया�लयले 

सोको कारण खलुाई अदालत सम� �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन परेमा अदालतले अ�भय�ुको अव�था, अ�भय�ु 

रहेको �थान र अ�य आव�यक कुरालाई �वचार गर� ��य��य संवाद माफ� त 

अदालतमा उपि�थत गराउन आदेश �दन स�नेछ र �यसर� आदेश �दँदा अनसु�धान 

अ�धकार� वा �हर�ले पालना गनु� पन� शत� समेत तो�क�दन स�नेछ । 

(ग)  दफा ३५ का�प�नक वा सा�े�तक नामबाट बयान वा बकप� गराउन स�कने: 

(१)  स��ठत अपराधको म�ुाको सरुाक�, उजूर�कता� वा सा�ीले आ�नो नाम उ�लेख 

नगर� वा का�प�नक वा सांके�तक नामबाट बयान वा बकप� गन� चाहेमा 

अदालतले �य�तो �यि�को वा�त�वक नाम नखलुाई सा�े�तक वा का�प�नक 

नामबाट बयान वा बकप� गर� �दन ुपन�छ । 
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ब�द इजलास स�ालन तथा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा  

गोपनीयता कायम गन� काय��व�ध �द�दश�न, २०७१ 

 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम बयान वा बकप� भएकोमा म�ुाको स�बि�धत �म�सल, 

आदेश वा फैसलामा सोह� नाम उ�लेख गनु� पन�छ । 

(घ)  दफा ४२ ब�द इजलासमा कारबाह� तथा सनुवुाइ गन� स�ने:  

(१)  कुनै खास �क�समको स��ठत अपराध स�ब�धी म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ ब�द 

इजलासबाट हनु �नवेदन पर� वा  अदालत आफ� ले उपय�ु ठानी आदेश �दएमा 

�य�तो म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ ब�द  इजलासमा हनेुछ ।  

 (२)  उपदफा (१) बमोिजम ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ हुँदा  

म�ुाका प�, �वप�, �नजह�का कानून �यवसायी र अदालतले अनमु�त �दएका 

�यि�  मा� �य�तो इजलासमा �वेश गन� स�नेछन ्। 

७.  िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ �नयम ४६ख. ब�द इजलासको �यव�था र काय��व�ध :  

(१)  बालबा�लका, जबरज�ती करणी, जीउ मा�ने बे�ने, नाता कायम, स�ब�ध �व�छेदस�ब�धी 

म�ुा वा खलुा इजलासबाट सनुवुाइ गन� मना�सब नभएको भनी अदालतले ब�द 

इजलासबाट हेन� भनी आदेश गरेका अ�य म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासमा हनेुछ ।  

(२)  उप�नयम (१) अ�तग�त ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� च�दा स�बि�धत कानून 

�यवसायी, सरकार� व�कल, �वशेष�, अ�भय�ु, पी�डत �यि�, �नजको संर�क तथा अदालतले 

अनमु�त �दएका �हर� र अदालतका कम�चार�मा� उपि�थत हनु स�नेछन ्।  

(३)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुास�ब�धी कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद� र 

पी�डतबाहेक अ�लाई �दन ुहुँदैन । 

(४)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुनै प�प��कामा समाचार स��षेण गनु� 

हुँदैन । तर, अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नहनेु गर� समाचार स��षेण गन� 

स�कनेछ । 

८.  पनुरावेदन अदालत �नयमावल�, २०४८ 

�नयम ६०क. ब�द इजलासको �यव�था र काय��व�ध:  

(१)  बालबा�लका, जबरज�ती करणी, जीउ मा�ने बे�ने, नाता कायम, स�ब�ध �व�छेदस�ब�धी 

म�ुा वा अ�य कानूनले ब�द इजलासबाट हे�रने भनी तो�क�दएको म�ुा : खलुा इजलासबाट 

सनुवुाइ गनु� मना�सब नभएको भनी अदालतले ब�द इजलासबाट हेन� भनी आदेश गरेका 

अ�य म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासमा हनेुछ । 

(२)  उप�नयम (१) अ�तग�त ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� च�दा स�बि�धत कानून 

�यवसायी, सरकार� व�कल, �वशेष�, अ�भय�ु, पी�डत �यि�, �नजको संर�क तथा अदालतले 

अनमु�त �दएका �हर� र अदालतका कम�चार�मा� उपि�थत हनु स�नेछन ्।  

(३)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुास�ब�धी कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद� र 

पी�डतबाहेक अ�लाई �दन हुँदैन ।  
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(४)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुनै प�प��कामा समाचार स��षेण गनु� 

हुँदैन । तर, अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नहनेु गर� समाचार स��षेण गन� 

स�कनेछ । 

९.  सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९ 

�नयम ६७क. ब�द इजलासको �यव�था र काय��व�ध: 

(१)  बालबा�लका, जबरज�ती करणी, जीउ मा�ने बे�ने, नाता कायम, स�ब�ध�ब�छेद स�ब�धी 

म�ुा वा खलुा इजलासबाट सनुवुाइ गन� मना�सब नभएको भनी अदालतले ब�द 

इजलासबाट हेन� भनी आदेश गरेका अ�य म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासबाट हनेुछ ।  

(२)  उप�नयम (१) अ�तग�त ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� च�दा स�बि�धत कानून 

�यवसायी, सरकार� व�कल, �वशेष�, अ�भय�ु, पी�डत �यि�, �नजको संर�क तथा अदालतले 

अनमु�त �दएका �हर� र अदालतका कम�चार�मा� उपि�थत हनु स�नेछन ्।  

(३)  ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुास�ब�धी कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद� र 

पी�डतबाहेक अ�लाई �दन ुहँदैन । 

(४) ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुनै प�प��कामा समाचार स��षेण 

गनु�हुँदैन ।  

तर, अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नहनेु गर� समाचार स��षेण गन� स�कनेछ ।  
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प�रिश� … २ 
�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता कायम रा�से�ब�धी काय��व�ध �नद�िशका, 

२०६४ 

 

संवत ्२०६३ सालको �रट नं. ३५६१, म�हला, कानून र �वकास म� तथा आ�नोतफ� बाट समेत अ�धव�ा 

सपना �धान म�ल �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत, (नेकाप २०६४, �नण�य नं.७८८०, प�ृ 

१२०८) आदेश भएको �म�तः २०६४।९।१० मा सव��च अदालतबाट जार� भएको �नद� िशका देहाय 

बमोिजम रहेको छ । 

 

��तावना  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले मौ�लक हक अ�तग�त गोपनीयताको हक समावेश गर� �या�यक 

उपचारको हकसमेतको ��याभतू गरेको भए ताप�न सोको संर�णका ला�ग �नि�त कानूनी �यव�थाको 

�नजह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य नरािख�दएको कारण आ�मस�मानपूव�क जीवनयापन 

गन�मा थप संकट र अस�ुवधा बेहोनु�प�ररहेको स�दभ�मा य�ता वग�का �यि�को गोपनीयताको अ�धकारको 

संर�ण गन� काय��व�धस�हतको आव�यक कानूनी �यव�था गन� नेपाल सरकारको नाममा यस अदालतबाट 

�नद�शा�मक आदेश जार� गन� �नण�य भएको र सो बमोिजम आव�यक कानून बनाई �यवि�थत नभएस�मका 

ला�ग पूण� �पमा �याय गर� उिचत उपचार �दान गन� नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा 

१०७(२) �ारा �द� अ�धकार अ�तग�त यस अदालतको अ�त�न��हत अ�धकार �योग गर� उपरो� �वशेष 

�कृ�तका म�ुा मा�मलाको कारबाह�का हरेक चरणमा लागू हनेु गर� गोपनीयताको हक संर�णको ला�ग 

गोपनीयता कायम रा� ेस�ब�धी यो �नद� िशका जार� ग�रएको छ । 

१.  संि�� नाम र �ार�भ  

(१)  यस �नद� िशकाको नाम “�वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�को गोपनीयता कायम 

रा� ेस�ब�धी काय��व�ध �नद� िशका, २०६४” रहेको छ ।  

(२)  यो �नद� िशका आजका �म�तले तीस �दनप�छ �ार�भ हनेुछ ।  

२.  प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस �नद�िशकामा,  

(क) ‘म�ुा’ भ�ाले यस �नद� िशकाको �योजनको ला�ग �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा�पुन� भनी स�बि�धत अ�धकार�ले �नण�य गर� तो�क�दएका देहायका �कृ�तका म�ुा 

स�झनपुछ� :– 

(१)  म�ुाको �कृ�त र �यसले पी�डतउपर पान�स�ने असरको आधारमा गोपनीयता कायम 

गनु�पन� देिखएका बला�कार, गभ�पतन, यौन द�ुयवहार, मानव बेच�बखन, जीउ मा�ने, 

बे�ने, हाडनाता करणी एवम ् म�हला�व��को �हंसा लगायतका म�ुामा पी�डतको 

�पमा म�हला भएका फौजदार� म�ुाह�,  
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(२) बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हे�रने बालबा�लका प� भएका फौजदार� 

म�ुाह�,  

(३)  एच.आई.भी./ए�सबाट �भा�वत वा स���मत �यि�ह�सँग स�बि�धत �य�तो 

�ववरण खलेुका म�ुाह� ।  

(ख) �यि�गत प�रचया�मक �ववरण’ भ�ाले,  

(१)  ख�ड (क) को देहाय (१) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा पी�डत म�हलाको नाम, 

थर, वतनलगायतका प�हचान ख�ुने स�पूण� स�ब� �ववरणह�लाई जनाउनेछ ।  

(२)  ख�ड (क) को देहाय (२) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा प�को �पमा रहेका 

बालबा�लकाको नाम, थर वतन लगायतका प�हचान ख�ुने स�पूण� स�ब� 

�ववरणह�लाई जनाउनेछ ।  

(३)  ख�ड (क) को देहाय (३) मा उि�लिखत म�ुाह�को हकमा एच.आई.भी. 

/ए�सबाट �भा�वत वा स��मण भएको �यि�को �यसर� �भा�वत वा स��मण 

भएको प�हचान ख�ुनस�ने लगायतका स�पूण� स�ब� �ववरणह�लाई जनाउनेछ ।  

(ग) स�बि�धत अ�धकार�’ भ�ाले िज�ला अदालतको हकमा िज�ला �यायाधीश, पनुरावेदन 

अदालत र सव��च अदालतको हकमा सो अदालतका रिज��ार र अ�य �नकाय वा 

काया�लयको हकमा स�बि�धत काया�लयका काया�लय �मखुलाई जनाउनेछ ।  

३.  �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�  

(१)  अपराध अनसु�धानको �न�म� सूचना �ा� भएदेिख अनसु�धान तह�ककात, अ�भयोजन, 

सनुवुाइ, फैसला, फैसला काया��वयन लगायतका स�पूण� काम कारबाह�का �ममा र फैसला 

काया��वयनप�ात ् प�न अनसु�धान तह�ककात गन� �नकाय, म�ुा हेन� �नकाय र फैसला 

काया��वयन गन� �नकाय लगायतका स�पूण� �नकायह�ले दफा २ बमोिजमका म�ुामा 

पी�डत प�को �पमा ��ततु भएका �यि�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरणह� गो�य 

रा�पुन�छ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरणलाई �फरादप�, 

��तउ�रप�, उजरु�, �नवेदन, ��तवेदन, पनुरावेदनप�, फैसला वा अदालत वा अ�य �नकायले 

�काशन गन� साव�ज�नक �काशन लगायत स�पूण� अव�थामा गो�य  

रा�पुन�छ ।  

(३)  उपदफा (१) बमोिजम गो�य रािखएको प�रचया�मक �ववरण खलुाउन स�बि�धत 

�यि�लाई बा�य पा�रने छैन ।  

(४)  म�ुाह�को कारबाह�को कुनै प�न चरणमा उपि�थत भई गो�य रािखएको �यि�गत 

प�रचया�मक �ववरण थाहा पाउने कुनै प� वा �नजको कानून �यवसायी, �वशेष�, सा�ी, 

�यायाधीश, कम�चार� लगायत कसैले प�न �य�तो गो�य रािखएको �ववरण कसैसँग प�न 

�काश गनु� हुँदैन ।  
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(५)  यस �नद� िशका बमोिजम गो�य रािखएका �ववरणह� म�ुा �कनारा भएप�छ प�न गो�य 

रा�पुन�छ ।  

४.  गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण खलुा गन� स�कने  

गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण देहायको अव�थामा आव�यक देिखएको हदस�म 

खलुा गन� अनमु�त �दन स�कनेछ :–  

(१)  कानून बमोिजम खलुा गन� आव�यक ठह� याई गो�य रा�पुन� अ�धकार�ले अनमु�त �दएमा,  

(२)  �व�छ �या�यक सनुवुाइको संर�णका ला�ग आव�यक देिखएमा,  

(३)  �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�ले सो �ववरण गो�य रा� ज�र� 

नभएको भनी �लिखत �नवेदन �दएमा ।  

५.  गोपनीयता कायम गन� ���या  

(१)  दफा ३ बमोिजम गो�य रािखएका �यि�गत प�रचया�मक �ववरणह� छु�ै पानामा लेखब� 

एवम ् �सलब�द� गर� गो�य रािखएको �ववरणलाई संकेत गन� छु�ै प�रचया�मक नाम वा 

सं�या वा िच�ह �दनपुन�छ र सोको �माणीकरण स�बि�धत अ�धकार�ले गनु�पन�छ ।  

(२)  यस �नद� िशका बमोिजम �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�का ला�ग कुनै कागज 

�माण गो�य रा�पुन� भएमा सोलाई �सलब�द� गर� सोको �यहोरा छु�ै पानामा खलुाई 

�म�सल संल�न रा�पुन�छ ।  

(३)  गो�य रािखएका �ववरणह�को गो�यता संर�णको ला�ग स�बि�धत अदालत वा काया�लयले 

�य�तो �म�सलह�को छु�ै लगत खडा गन�, संकेत िच�ह �दने र अ�भलेख संर�ण गन� 

�यव�था गनु�पन� छ ।  

(४)  कसैले आ�नो �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य राखी पाउन माग गरेमा सो बमोिजम 

गो�य रा� े वा नरा� े भ�ेबारेमा स�बि�धत अ�धकार�ले �नण�य गरे बमोिजम हनेुछ । 

यसर� माग भएका म�ुामा �यि�गत �ववरण गो�य रा�पन� भए �यसको कारणस�हतको 

पचा� खडा गनु�पन� छ ।  

६.  प�रचय  

(१)  म�ुाको अनसु�धान वा कारबाह�को �सल�सलामा �ववरण गो�य रािखएको �यि�को 

उपि�थ�त भए प�न �नजसँग स�बि�धत प�रचया�मक कुराह� उ�लेख गदा� �नजलाई संकेत 

गन� �दइएको नाम, न�बर वा िच�ह�ारा नै ग�रनेछ । �नजको द�तखतसमेत सोह� स�ेत, 

नाम, न�बर वा िच�हबाट गनु�पन�छ ।  

(२)  यस �नद� िशका बमोिजम �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�लाई 

�नजको स�ेत, नाम, न�बर वा िच�ह उ�लेख भएको प�रचयप� �दनपुन�छ ।  
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७.  �याद, सूचना र प�ाचार  

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएका �यि�का नाममा समा�ान, इतलायनामा वा सूचना 

जार� गदा� वा प�ाचार गदा� �नजको स�ेत, नाम, न�बर वा िच�हबाट गनु�पन�छ । सो स�ब�धी 

आ�धका�रक प�रचयको ला�ग अक� प�ले माग गरेमा गो�य रािखएको �यि�गत प�रचया�मक 

�ववरण अनाव�यक �पले ख�ुला नहनेु �यव�था �मलाई �सलब�द� ग�रएको �ववरण खोल� 

जानकार� �दनपुन�छ र काम स�कएप�छ पनुः �सलब�द� गर� रा�पुन�छ ।  

८.  सूचना �काशनमा ब�देज  

यस �नद� िशका बमोिजम गो�य रािखएको �यि�को प�रचय ख�ुने �ववरण कुनै प�न मा�यमबाट 

�काशमा �याउन वा �चार�सार गन� हुँदैन ।  

९.  गोपनीयता भंग गरेमा कारबाह� हनेु  

(१)  यस �नद� िशका �वपर�त कसैले प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको �यि�को वा�त�वक 

प�हचान ख�ुने गर� नाम र �ववरणह� साव�ज�नक गरेमा �नजले अदालतको आदेशको 

उ�ल�न गरेको मानी अदालतको अवहेलनामा कारबाह� चलाइनेछ ।  

(२)  ब�द इजलासको कारबाह�को �सल�सलामा कम�चार�लाई� जानकार� हनु आएको गो�य 

रािखएका �यि�गत प�रचया�मक �ववरण वा सूचनाह� ब�द इजलासबा�हर कुनै प�न ते�ो 

प�सम� खलु गन� पाइने छैन । सो �वपर�त कुनै काम गरेमा उपदफा (१) बमोिजम 

हनेु कारबाह�को अ�त�र� अनशुासन स�ब�धी �वभागीय कारबाह�समेत गन� स�कनेछ ।  

१०.  उजरु गन� �नकाय  

यो �नद� िशकाको बिख�लाप काय� गरेकाले कारबाह� गर� पाऊँ भनी कुनै कम�चार�को �व��मा 

उजरु� �दनपुन� भएमा कम�चार�को हकमा स�बि�धत काया�लय �मखुसम� र काया�लय �मखुको 

हकमा एक तहमा�थको स�बि�धत �नकायमा उजरु� �दनपुन�छ । यसर� पन� आएको उजरु�का 

स�ब�धमा सात �दन�भ� टु�ो लगाइस�नपुन�छ ।  

११.  �नद� िशकाको पालना  

यो �नद� िशका बमोिजम काय� गनु� स�बि�धत काया�लय, अदालत एवम ्स�बि�धत सबैको कत��य 

हनेुछ । 

१२.  �नद� िशकाको काया��वयन स�ब�धी �यव�था  

(१)  यो �नद� िशका सव�साधारणको जानकार�को ला�ग आमस�ारका मा�यमबाट �चार�सार 

गनु�पन�छ ।  

(२)  यो �नद� िशका सबै तहका अदालत, �हर� काया�लय तथा सरकार� व�कल काया�लयको सूचना 

पाट�मा टाँ�सनेछ ।  

(३)  यो �नद� िशका काया��वयन गदा� बाधा अ�काउ प�ुन गएमा स�बि�धत अ�धकार�ले उपय�ु 

त�रका अपनाई बाधा अ�काउ फुकाउनेछ । तर, स�बि�धत अ�धकार�बाट बाधा अ�काउ 
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फु�न नसकेमा ��तवेदन पेस गर� सव��च अदालतले बाधा अ�काउ फुकाई �नकास 

�दनपुन�छ ।  

(४)  यो �नद� िशका बमोिजमका �ावधानह� हाल चालू अव�थामा रहेका म�ुाह�मा समेत अबको 

काम कारबाह�मा अनसुरण गनु�पन�छ ।  

१३.  �च�लत कानून बमोिजम हनेु  

यो �नद� िशकामा �यव�था भएदेिख बाहेकका अ�य कुराह� �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ । 
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प�रिश� … ३ 
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1. Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art. 12 

 No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, 
home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation... 

2. Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 16 

 No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her 
privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her 
honour and reputation. 

 The child has the right to the protection or the law against such interference or 
attacks. 

3. Optional Protocol to the CRC  on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography, 2000, Art. 8 

 States parties shall adopt appropriate measures to protect the rights and 
interests of child victims of the practices prohibited under the present protocol 
at all stages of the criminal justice process, in particular by protecting, as 
appropriate, the privacy and identity of child victims and taking measures in 
accordance with national law to avoid the inappropriate dissemination of 
information that could lead to the identification of child victims. 

4.1 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art. 6 

 The responsiveness of judicial and administrative process to the needs of 
victims should be facilitated by (d) taking measures to minimize inconvenience 
to victims, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as 
well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation 
and retaliation. 

4.2 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art. 14 

 The press and the public may be excluded from all or part of trial for reasons of 
morals, public order or national security in a democratic society, or when the 
interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly 
necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity 
would prejudice the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal 
case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile 
persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or 
the guardianship of children. 
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5.1 Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 57 para. 3(c)  

 In addition to its other functions under this Statute, the Pri-Trial Chamber may, 
where necessary, provide for the protection and privacy of victims and 
witnesses...... 

5.2 Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 68 para. 1  

5.3 The court shall take appropriate measures to protect the safety, physical and 
psychological well-being, dignity and privacy of victims and witnesses. 

6. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, Supplementing the United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime, 2000, Art. 16 

 ... each state party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking 
in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such 
trafficking confidential. 

7. Rules of procedures and Evidence of the International Criminal Court, 2000, Rule 
87 para 3  

a. A Chamber may... hold a hearing, which shall be conducted in camera, to 
determine whether to order measures to prevent the release to the public or 
press and infromation agencies, of the identity or the lacation of a victim, a 
witness or other person at risk on account of testimony given by a witness by 
ordering, inter alia: 

(i) that the name of the victim, witness or other person at risk on account of  
testimony given by a witness or any information which could lead to his or 
her identification, be expunged from the public records of the Chamber; 

(ii) that a pseudonym be used for a victim, a witness or other person at risk on 
account of testimony given by a witness 

8. United Natins Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Liberty, 1990, Art. 
19 

a. All reports, including legal records, medical records and records of disciplinary 
proceeding, and all other documents relating to the form, content and other 
details of treatment, should be placed in a confidential individual file, which 
should be kept up to date, accessible only to authorized persons. 

9. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
( Beijing Rules), 1985, Art. 8 

a. The juvenile's right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid 
harm being caused to her or him by undue publicity or by the process of 
labelling. 
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10. Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, Art. 6 

a.  Taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their privacy, 
when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and 
witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation. 

11. Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, Art. 49 

a. In accordance wit the different law traditions, practices and legal framework, 
direct contact should be avoided between the child victim and offender during 
the process of investigation and prosecution as wel as during trial hearings as 
much as possible. The identification of the child victim in the media should be 
prohibited, where necessary to protect the privacy of the child. 

12. United States Code Collection, Title 18, Chapter 223, section 3509, Child Victims' 
and Witnesses' rights, subsection ( d ), Privacy Protection, clause (2) 

All papers to be filed in court that disclose the name of or any other information 
concerning a child shall be filed under seal without necessity of obtaining a court 
order. The person who makes the filing shall submit to the clerk of the court- 

a. the complete paper to be kept under seal, and  

b. the paper with the portions of it that disclose the name of or other information 
concerning a child redacted, to be placed in the public record… 

13.1 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of       
Crime, chapter x, art 26 

a. Child victims and witnesses should have their privacy protected as a matter of 
primary importance  

13.2  Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, 
Chapter X, art 27 

a. Information relating to a child's involvement in the justice process should be 
protected. This can be achieved through maintaining confidentiality and 
restricting disclosure of information that may lead to identification of a child 
who is a victim or witness in the justice process.  

13.3 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, 
chapter x, art 28 

 Measures shold be taken to protect children from undue exposure to the public by, 
for example, excluding the public and the media from the courtroom during the 
child's testimony, where permitted by national law.  
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