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स�पादक�य 

रा��य �या�यक ��त�ानले �थापना कालदेिख नै �या�यक �नकायमा काय�रत माननीय 

�यायाधीशह�‚ �याय सेवाका अ�धकृत तथा कम�चार�ह� एवम ्काननु �यवसायीका अलावा 

�व�भ� अध��या�यक �नकायमा काय�रत जनशि�ह�लाई �व�भ� काय��मह� माफ� त �मता 

�वकास तथा द�ता अ�भव�ृ� गन� ��याशील रहेको छ। ��त�ानले �थापना कालदेिख 

हालस�म धेरै �िश�ण लगायतका �मता �वकासका काय��मह� स�प� ग�रसकेको छ। 

�याय �शासन र �याय �णाल�सँग स�बि�धत �व�भ� �ोत साम�ीह�, अनसु�धानमूलक 

��तवेदनह� र लेख रचनाह� स��लत अ��जेी तथा नेपाल� भाषामा जन�लह� प�न �कािशत 

भइसकेका छन।् �यनै काय�लाई �नर�तरता �दने �ममा २०७१ सालबाट ��त�ानले नेपाल� 

भाषामा समेत जन�ल �काशन गन� काय� �ार�भ गरेको हो। 

नेपाल� भाषाका लेख रचनाह� स��लत प�हलो जन�ल 'एन जे ए ल जन�ल' शीष�कमा 

�कािशत भएको �थयो। पाठकह�को यस��त ब�दो चासो, �िच तथा आ�हलाई के���व�द ु

बनाएर यसको दो�ो अ� यहाँह� सम� प�ु याउँदा जन�लको शीष�कमा प�रवत�न भई 

'��तपादन' नामाकरण ग�रएको छ। '��तपादन' को यो अ� �काशनलाई मूत� �प �दन 

सहयोग प�ु याउन ु हनेु �व�ान लेखकह���त म आभार �य� गद�छु। यस अ�मा �याय 

�शासन स�ब�धी �व�भ� सो� वटा लेखह� समावेश ग�रएको छ।  

अनसु�धानमूलक लेखह� समावेश गर� जन�ल �काशन गनु� आफैमा एउटा गहन र 

चनुौतीपूण� काय� हो। यस काय�को एउटा मह�वपूण� दा�य�वका �पमा रहेको स�पादन 

काय�को िज�मेवार� �दान गद� समय समयमा माग�दश�न स�हत हौसला �दान गनु� हनेु 

��त�ानका काय�कार� �नद�शक माननीय �ी केशर�राज पि�डत��त म हा�द�क कृत�ता �ापन 

गद�छु। �य�तै जन�ल स�पादन गन� �व�भ� चरणह�मा आव�यक सझुावह� र सरस�लाह 

�दान गनु� हनेु ��त�ानका परामश�दाता डा. ह�रवंश ��पाठ��यू��त म हा�द�क आभार �य� 

गन� चाह�छु। '��तपादन' �काशनको �ममा �नर�तर सहयोग प�ु याउन ु हनेु �याक�ट�ह� 

मा.�ी र�बहादरु वागच�द‚ मा.�ी राजे�� खरेल‚ मा.�ी ऋ�षकेश वा�ले र सह�याया�धव�ा 

�ी �यामकुमार भ�राई�यू��त �वशेष ध�यवाद �य� गन� चाह�छु। ��ततु अ� �काशन गन� 

�ममा सहयोग प�ु याउन ु हनेु ��त�ानका रिज�ार �ी �वमल पौडेल तथा पूव� रिज�ार �ी 

लेखनाथ पौडेल‚ उप�नद�शक �ी �ीकृ�ण म�ुमी र �ी पारस पौडेल तथा बजार �यव�थापक 

�ी राजन के.सी.��त प�न आभार �य� गन� चाह�छु। �यसैगर� ��य� अ��य� �पमा 

सहयोग प�ु याउन ुहनेु ��त�ानका अ�धकृतह� र अ�य स�पूण� कम�चार�ह���त प�न ध�यवाद 

�य� गन� चाह�छु। �य�तै '��तपादन' स�पादन काय�लाई पूण�ता �दन �नर�तर सहयोग गनु� 

भएका सहस�पादक तथा ��त�ानका अनसु�धान अ�धकृत �ी संजीव राई��त हा�द�क ध�यवाद 

�ापन गद�छु। यसको टाइ�पङ‚ कभर �डजाइन आ�द काय�मा सहयोग गनु� हनेु ��त�ानका 

�काशन सहायक �ी �व�णबुहादरु ब�वाल र क��यटुर सहायक �ी ��त�ा �े���त कदर 



भाव �य� गन� चाह�छु। यस जन�लको भा�षक श�ुाश�ुी हेर� सहयोग गनु� हनेु �ी 

बालकृ�ण अ�धकार��यूलाइ� प�न ध�यवाद �ापन गन� चाह�छु। 

अ��यमा, यसमा भएका रा�ा प�ह� �वयम ्लेखकका हनु ्र स�पादनका �ममा हनु 

गएका ��ुटह� स�पादकको िज�मेवार� र दा�य�वका �हसाबले मेरा हनु।् यस��त म 

�मायाचना गद�छु। आगामी अ�मा �यसो हनु न�दन �यास गन�छु। आगामी अ�ह�मा प�न 

�व�ान, लेखक तथा पाठक लगायत सबैबाट य�तै सदाशयपूण� माया पाउने अपे�ा रा�दै 

यस��त थप स�लाह, सझुाव एवम ् �व�थ ��त��याको ढोका सदैव खलुा भएको �यहोरा 

अवगत गराउन चाह�छु।  
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सारांश  

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको प�रभाषा यह� नै हो भनेर �कटान गन� नसके 

प�न यस �स�ा�तलाइ� काय��व�ध काननुसँग स�बि�धत �स�ा�त हो भनेर भ� स�क�छ। 

कुनै काननुमा काय��व�धको बारेमा �प� उ�लेख नभएमा �यसको पू�त� �ाकृ�तक �यायको 

�स�ा�तबाट ग�र�छ। अ�य काननुका अभावमा समेत �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तलाइ� 

अवल�बन ग�र�छ। ��ततु लेखमा �ाकृ�तक �यायका मूलभतू �स�ा�तह� के के हनु,् 

यसका सामा�य �वषयह� के के हनु ् भ�े कुरालाइ� उ�लेख ग�रएको छ भने यस 

स�ब�धमा सव��च अदालतबाट भएका केह� �नण�य तथा �या�याह�का मा�यमबाट थप 

�� पान� �यास ग�रएको छ। 

 

प�रचय 

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�त म�ुाको कारबाह�को �स�मा पटक पटक उ�लेख 

हनेु गरेको प�रिचत वा�यांश हो। तर �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त के हो भ�े �� नको 

संि�� र पूण� प�रभाषा �दन भने क�ठन छ। यस स�ब�धमा बेलायती �यायाधीश 

Evershed को भनाइ �मरणीय छ। Abbott v. Sullivan को म�ुामा उनले "�ाकृ�तक 

�यायका �स�ा�तह� उ�घोष गन� सिजला छन ् तर �तनीह�लाई प�रभा�षत गन� धेरै 

असिजलो छ "1 भनेका छन।् यसै गर� अका� �यायाधीश Lord Esher M.R. ले "के 

�ठक र के बे�ठक हो भ�े �� न��तको �वाभा�वक समझ नै �ाकृ�तक �याय हो"2 भनेका 

छन।् �ाकृ�तक �याय भनेको सामा�य बझुाइको अथ�मा �यायको अक� नाम  

हो। 

                                                           
§  काय�कार� �नद�शक‚ रा��य �या�यक ��त�ान  
1 “The principles of natural justice are easy to proclaim, but their precise extent is far less easy to define.” – 

Evershed M.R. in Abbott v. Sullivan. 
2 “Natural justice – that is … the natural sense of what is right and wrong.” - Lord Esher M.R. in Voinet v. 

Barrett. 
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                                                                                   केशर� राज पि�डत§

 
 



2 ��तपादन, 207२ 

 

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�त काय��व�ध काननुसँग स�बि�धत �स�ा�त हो। कुनै 

काननुमा काय��व�धका बारेमा �प� उ�लेख नभएमा �यसको पू�त� �ाकृ�तक �यायको 

�स�ा�तबाट ग�र�छ।अ�य कुनै काननुको अभावमा �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तलाई 

अवल�बन ग�र�छ। �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तलाई आधारभतू मानव अ�धकारका 

�पमा �लइ�छ �कनभने यी �स�ा�तह�ले �वाभा�वक �पमा नै प�ह�लाई �याय 

�दलाउँछन।्  

केह� �या�यक �स�ा�तह� शा�त वा "�ाकृ�तक" ह�ुछन ् र यसका ला�ग 

काननुको आव�यकता पद�न भ�े रोमन काननु�व�ह�को अवधारणाबाट �ाकृ�तक 

�यायको �स�ा�त �वक�सत भएको मा�न�छ। यी �स�ा�तह�लाई अदालतह�ले 

शता�द�य� अगा�डदेिख अवल�बन गद� आएका छन।् �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको 

अनसुरण गनु� पछ� भनेर काननुमा उ�लेख भए वा नभए प�न यी �स�ा�तह�को अनसुरण 

गनु� पन� ह�ुछ।  

 

मूलभतू �स�ा�त 

 �ाकृ�तक �यायका दईु मूलभतू �स�ा�तह� छन ् : (१) आ�नो म�ुामा आफै 

�यायाधीश हनु ुहुँदैन (No person shall be judge in his/her own cause. {Nemo in 

propria causa judex, esse debet}), (२) अक� प�को कुरा नसनुी उसका �व��मा 

�नण�य गनु� हुँदैन (Hear the other side {Audi alteram partem}। यी �स�ा�तह� 

मूलतः काय��व�धसँग स�बि�धत छन।् �व�छ �याय �शासनका ला�ग यी दईु �स�ा�तको 

मह�व दसा�उँदै �यनीह�लाई नै �व�छ �याय स�पादनको मौ�लक �वशेषताको 3 �पमा 

ि�वका�रएको पाइ�छ। 

 

तीनवटा सामा�य �नयमह� 

 �ाकृ�तक �यायका बारेमा लेख्  ने �व�ानह�ले यसका तीन सामा�य �नयमह�का 

स�दभ�मा उ�लेख गरेको पाइ�छ : 

 

१) सनुवुाइ स�ब�धी �नयम (The Hearing Rule)  

�नण�यले ��तकूलता �सज�ना गन� प�लाई सफाइमा आ�नो कुरा रा� ने मना�सब 

मौका �दन ु पछ�। यस अ�तग�त आ�ना प�को �माण पेस गन� र �वप�ीको तक� ��त 

��त��या जनाउने वा �वप�ीको तक� को ख�डन गन� अवसर �दन ुपन� ह�ुछ।  

                                                           
3 "…. the two principles that no man shall be judge in his own cause and that both sides must be heard are so 

necessary for the fair administration of justice that they have been accepted as fundamental for this 
purpose." – Marshall, H.H. , Natural Justice, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd. Delhi, 4th Indian Reprint, 
2000, p.12 
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२) तट�थता स�ब�धी �नयम (The Bias Rule)  

कोह� प�न आ�नो म�ुामा आफै �यायाधीश हनु ुहुँदैन। सनुवुाइ गदा� र �नण�य 

�दँदा �नण�या�धकार� तट�थ रहन ु पछ� वा �व�ृ भावनाबाट म�ु हनु ु पछ�। 

अनसु�धानकता� र �नण�यकता� �नण�यको ���यामा �व�ृ भावनाबाट जो�गन ु पछ�। 

यथाथ�मा उनीह�मा �य�तो �व�ृ भावना नरहेको भए प�न अनसु�धानकता� वा 

�नण�यकता�ले �य�तो अव�थाको आवरण वा आश�ा समेतलाई हटाउन ु पछ�। 

अनसु�धानकता�ले आश��त �यि� र आ�नो वा आफु स�ब� सं�थाका �बचमा कुनै 

�कारको �हतको ��� (Conflict of Interests) नरहेको अव�था समेत ��याभतू गन� 

स�न ुपछ�।  

 

३) �माण स�ब�धी �नयम (The Evidence Rule)  

�नण�य �माणमा आधा�रत हनु ुपछ�, अनमुान र आश�ामा होइन। जनु �माणका 

आधारमा अमूक �नण�य ग�रएको हो �य�तो आधारभतू �माणलाई �नण�यमा �प� उ�लेख 

गनु� पछ�। एउटा प�ले पेस गरेको �माण ख�डनका ला�ग अक� प�लाई मौका �दन ु

पछ�। एउटाको �माण अक� प�लाई देखाउन ुपछ�।  

 

कारबाह�मा �व�छताका तीन �स�ा�तह� 

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�तले मूल �पमा म�ुाको काय��व�ध वा ���यामा 

�व�छता (Fair play in action) को ��याभ�ूत खो�दछ। कारबाह�मा �व�छता कायम 

गन� �वषयलाई प�न �ववेचकह�ले �न�न बमोिजमका तीन ���कोणबाट हेरेको पाइ�छ : 

१) ��येक �यि�लाई सनुवुाइको हक (Right to be heard) �ा� ह�ुछ। कुनै 

प�न �नण�यले ��तकूल असर पन� हरेक �यि�लाई आ�नो कुरा रा� ने मना�सब 

मौका �दान ग�रन ुपछ�।  

२) �व�ृ भावनाबाट म�ु �यि�बाट �नण�य हनु ुपछ�।  

३) �नण�य �माणमा आधा�रत हनु ुपछ� अ�कल, अनमुान वा आश�ामा होइन। के 

कुन �माणका आधारमा �नण�य भयो �यसको जानकार� स�बि�धत प�ले पाउन ु 

पछ�।  

 

�ाकृ�तक �यायका �स�ा�तह� अथवा काय��व�धगत �व�छता 

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�त �याय स�पादनमा अवल�बन ग�रने काय��व�ध वा 

���यागत बहृत प�सँग स�बि�धत रहेको ह�ुछ। देहायका �व�वध �वषयलाई यस 

अ�तग�त हेन� स�कने ह�ुछ। 
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१) �व�छता (Fairness) – कुनै प�न �यि� �व��को आपरा�धक अ�भयोजन वा 

देवानी दा�य�व �नधा�रण ग�रँदा आपरा�धक घटना वा �ववादको �सज�ना हनुभु�दा 

प�हले नै ब�नरहेको ऐन �नयमका आधारमा �नण�य ग�रन ुपछ�।  

२) पारदिश�ता (Transparency) – �या�यक कारबाह�मा के ह�ुछ र कसर� ह�ुछ 

भ�े कुरा जनसाधारणले दे� न र ब�ुन पाउन ु पछ�। यस अ�तग�त खलुा 

इजलास, �नण�यको जानकार�, कारण स�हतको �नण�य आ�द �वषय पद�छन।्  

३) काननुको ���मा समानता (Equality before the law) – काननुको �योगमा 

सबैलाई समान �यवहार ग�रन ुपछ�। 

४) पूवा��हबाट म�ु (Freedom from bias) – �नण�य गनु� पन� �वषयमा 

�नण�यकता�को �यि�गत �हत �वाथ� आ�ह वा पूवा��ह हनु ुहुँदैन।  

५) सनुवुाइ गर� पाउने हक (Right to be heard) – �नण�यबाट मका� पन� 

प�लाई �नण�यपूव� �नण�यकता� सम� आ�नो कुरा रा� न पाउने र आ�नो �माण 

��ततु गन� हक ह�ुछ। 

 

आ�नो म�ुामा आफै �यायाधीश हनु ुहुँदैन  

�न�प�ता �यायको मटुु हो। �न�प�ता कायम गरेर मा� हुँदैन �न�प�ता 

म�ुाको कारबाह� र �नण�य दबैु अव�थामा देिखन ुपछ�। मा�नस �वभावैले आ�मकेि��त 

ह�ुछ।यो मानवीय कमजोर�बाट �यायलाई बचाउन काननुले नै केह� म�ुा हेन� नहनेु गर� 

�नण�यकता�लाई रोक लगाएको ह�ुछ। �न�प�ता कायम रा� न क�तपय अव�थामा 

�यायाधीशले खास म�ुा हेन� अ�वीकार गनु� पछ�।'आ�नो म�ुा' को सीमा �व�तार र 

स�  कुचनको प�लाई �यायाधीशले ब�ुन ुपछ�।  

आफैले अनसु�धान गरेको म�ुा आफैले हेन� ह�ुछ �क हुँदैन ? आफैले 

व�कलको है�सयतले ��तर�ा गरेको म�ुा आफैले हेन� ह�ुछ �क हुँदैन ? आ�नो प�रवार 

सद�य अनसु�धान अ�धकार�, प�को व�कल वा राय ��तोता भएको म�ुा आफुले हेन� 

ह�ुछ �क हुँदैन ? य�ता �� नह�को �सधा उ�र कुनै ऐन, �नयमावल� वा �द�दश�नमा 

नभे�टन प�न स�छ। तर �नण�यकता�ले य�तो अव�थामा आफैलाई �� न गनु� पछ� म 

य�तो अव�थामा �न�प� रहन स�छु �क सि�दन र य�तो म�ुामा �नण�य गदा� आफु 

ज�तसकैु �न�प� रहेको भए प�न अ� �वत�� अवलोकनकता�ले यसमा �न�प�ताका 

बारेमा आश�ा गन� स�छ �क स�दैन। �न�य नै य�तो अव�थामा �नण�यकता�को 

�न�प�तामा �� न उ�न स�छ। य�तो म�ुा �कारा�तरले �नण�यकता�को आ�नै म�ुाका 

�पमा देखापन� स�छ। यसैले य�तो अव�थामा �नण�यकता� �नण�य गन�बाट पर सनु�पछ�। 
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अदालती ब�दोब�तको महलको ३० न�बर4 मा म�ुा हेन� नहनेु नाता 

स�ब�धका बारेमा उ�लेख भएको छ। यसमा केह� नाता स�ब�धको सूची �दइएको छ। 

यो सूची�भ� परेका �यि� संल�न रहेको म�ुा आफु सम� पेस हनु आएमा �नण�यकता�ले 

�य�तो म�ुा हेन� हुँदैन। तर यो सूची नै अि�तम वा एक मा� मापक नहनु स�छ। 

यसमा रहेको "आफुले लेनदेन कारबार गरेका" भ�े वा�यांशको अथ� कसैसँग रकम 

लेनदेन गरेको वा साह ुआसामीको स�ब�ध रहेको �यि�सँग मा� सी�मत नगर� कुनै 

प�न �हत, स�ब�ध वा �नकटता रहेको �यि�स�म �व�ता�रत ग�रन ुउपय�ु ह�ुछ। 

यसर� �नि�त नाता वा स�ब�धका �यि� स�ल�न रहेको म�ुा नहेनु�को 

एकमा� कारण वा उ�े�य �नण�यमा �नण�यकता�को �न�प�ता ��याभतू गनु�  

हो। �यायाधीशले प�पात नगन� मा� होइन उसको काममा प�पात भएको छ �क भ�े 

आश�ा समेत देिखन ु हुँदैन।प�ह�का �बचको �ववाद समाधानका �सल�सलामा 

�यायाधीश तट�थ ह�ुछ, �यि�गत पूवा��हबाट अलग रह�छ, म�ुामा हारिजत स�ब�धी 

पूव�मू�या�न गद�न र उसको अगा�ड �न�पणका ला�ग �याइएको �वषयमा उसको कुनै 

�कारको �यि�गत लाभ वा हानी स�बि�धत रहेको हुँदैन भ�े मा�यता नै �न�प� 

�यायको सव��यापी मा�यता हो।यो मा�यतालाई �यायाधीशले सध� जोगाई रा� न ुपछ�। 

यसका ला�ग आफु �न�प� रहन नस�ने वा �न�प� रहेको नदेिखने अव�थामा �यायाधीश 

वा �नण�यकता�ले �य�तो म�ुा हेन� अ�वीकार गनु� पछ�। �य�तो म�ुा हेन� आफैले 

आफुलाई अयो�य घो�षत गनु� पछ�। 

 

अक� प�को कुरा स�ुु पछ� 

 �ाकृ�तक �यायको अक� उ�ले�य �स�ा�त अक� प�का कुरा नसनुी उसका 

�व��मा �नण�य गनु� हुँदैन (Both sides must be heard. {Audi alteram partem} 

भ�े हो।यस अ�तग�त म�ुाको अक� प� सनुवुाइका �ममा अदालतमा उपि�थत छैन 

भने अदालतले �य�तो अनपुि�थत प�लाई �नजको �व�� म�ुा परेकाले �यसको 

��तर�ाका ला�ग उपि�थत हनु भनी सूचना �दन ु पछ�। यसर� सूचना �दने ���या 

आ÷आ�नो काननुी �यव�था अनसुार फरक फरक हनु स�छ तर �य�तो सूचना वा 

जानकार� �दन ुपन� कुरा भने �या�यक कारबाह�को अ�नवाय� त�व हो। हा�ो �चलनमा 

अनपुि�थत प�लाई अदालतले इतलायनामा वा समा�ान जार� गरेर �य�तो सूचना  

                                                           
4 "आ�ना हाडमा अपतुाल� परे खान पाउने नाता र मामा माइ�यू, सानी ठुल� आमा, सान ुठुलो बाब,ु सासू, ससरुा, 

फुपू, फुपा�यू, जेठु, साला, �मत, आ�ना �दद� ब�हनी, छोर� र �यनै �दएका जवुाइँ, भा�नज भा�ी, भा�ी बहुार�, 

आमाका बाब ुवा आमा, म�� सनुाउने ग�ु ग�ुमा, म�� सनुाएका िश�य िश�यनी, आफुले लेनदेन कारबार गरेका 

र नोकर चाकर र लेिखएका मा�नसको एकाघरसँग बसेका जहानको र झग�डया मा�नसको म�ुा पन� आएमा 

आफुले हेन� हुँदैन।" 
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�द�छ। यसैलाई हामी �याद तामेल� भनेर ब�ुदछ�। इतलायनामा वा समा�ानका साथ 

�फराद प� वा अ�भयोग प�को ��त�ल�प समेत पठाइने भएकाले �यसबाट स�बि�धत 

प�ले �वप�ीले आफु उपर �दएको उजरु�, �फराद प� वा अ�भयोगका बारेमा थाहा 

पाउँछ र �य�तो उजरु� वा अ�भयोगको ��तर�ा वा ख�डन गद� ��तवाद गद�छ। म�ुाको 

कारबाह�का �ममा अदालत वा म�ुा हेन� �नकायले अनपुि�थत प�लाई यो मौका �दन ु

अ�नवाय� ह�ुछ। य�तो मौका प�ले यथाथ�मा पाएको हनु ुपछ�। �याद पठाइ�दँदैमा यो 

काय� परुा भएको हुँदैन। स�बि�धत प�ले �याद वा सूचना पाएको हनु ुपछ�। यसलाई 

हामी र�तपूव�क �याद तामेल भएको वा नभएको भनी ब�ुदछ�।  

 �याद तामेल� र�तपूव�क भएको छैन भने �याद पठाएको वा �याद तामेल भएको 

छ भनेर मा� ���या परुा भएको हुँदैन। �याद काननुले तोकेको ���या (मलुकु� ऐन 

अदालती ब�दोब�तको महलको ११० नं. मा तो�कएको ���या) परुा गरेर तामेल 

ग�रएको हनु ुपछ�। य�तो ���या परुा गरेर �याद तामेल भएका अव�थामा स�बि�धत 

प� म�ुाको कारबाह�मा सि�म�लत हनु नआएमा आफु उपर म�ुा परेका बारेमा 

जानकार� पाएर प�न �नजले ��तवाद नगर� बसेको भनी काननुले अनमुान गद�छ। 

एकतफ� कारबाह� अगा�ड ब�छ। तर �य�तो �याद, सूचना वा जानकार� र�तपूव�क 

न�दई वा तामेल नगर� कसैको �व�� म�ुाको कारबाह� अगा�ड बढाएमा वा �नण�य 

भएमा �यो अक� प�लाई ब�ुदै नबझुी कारबाह� वा �नण�य गरेको भई "अक� प�लाई 

बझु" भ�े �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तलाई अव�ा गरेको वा �य�तो �स�ा�त ��तकूल 

हनेु गर� �नण�य गरेको ह�ुछ।  

�नण�य गनु�पूव� �नण�यले अ�हत हनु स�ने प�लाई ब�ुन ु पछ� भ�े स�ब�धमा 

स�मा�नत सव��च अदालतबाट "सनुवुाइको मौका भनेको �ाकृ�तक �यायको आधारभतू 

�व�धशा�ीय �स�ा�तका �पमा रहेको छ। जनु �यि�को हक वा �हतको ��तकूल 

कारबाह� वा �नण�य गन� ला�गएको हो सो �यि�को कुरा स�ुु (Audi Alteram Partem) 

तथा �नजलाई आ�नो ��तर�ा गन� मनुा�सब अवसर �दइन ुपद�छ भ�े �ाकृ�तक �यायको 

आधारभतू �स�ा�त रहेको छ। य�तो �यि�लाई �शासक�य वा �या�यक कारबाह� र 

�नण�यको ��तकूल �भावबाट काय��व�धगत सरु�ा �दान गनु� नै सनुवुाइको �स�ा�तको 

मूलभतू उ�े�य रहने।"5 भनी मोहनल�मी मा�केको म�ुामा �या�या भएको छ। 

�वप�ीलाई ब�ुन ु पछ� भ�े यो �स�ा�त अ�तग�त मना�सब समयस�म 

�वप�ीलाई पख�न ु पन�, �वप�ीलाई उजरु� वा अ�भयोगका बारेमा �प� जानकार� �दन ु

पन�, य�तो जानकार� �नजले ब�ुने भाषामा �दन ुपन�, अदालतको भाषा नब�ुने �यि�लाई 

दोभासेको स�ुवधा �दन ु पन�, काननु �यवसायी रा� न नस�ने प�लाई �नःश�ुक काननुी 

                                                           
5  मोहनल�मी मा�केको म�ुा, ने.का.प. २०६७‚ प�ृ ६० 
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सहायता वा वैत�नक व�कलको स�ुवधा उपल�ध गराउन ुपन�, म�ुाको कारबाह�मा आफै 

सहभागी हनु नस�ने प�लाई �नजको ��त�न�ध माफ� त म�ुाको कारबाह�मा सामेल हनु 

पाउने अनमु�त �दने समेतका �वषयह� पद�छन।्  

 

सव��च अदालतबाट भएको �या�या 

अदालतमा �वेश पाएको प� �वप�को म�ुाको कारबाह�मा वा कुनै कम�चार� 

�व�� ग�रने �वभागीय सजाय स�ब�धी कारबाह�मा समेत �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त 

प�रपालना हनु ु पन� र �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त अनसुरण नभएका अव�थामा �य�तो 

�नण�य वा कारबाह�ले काननुी मा�यता �ा� गन� नस�ने स�ब�धमा सव��च अदालतले 

आ�नो �थापना कालदेिख नै उ�घोष गद� आएको छ। यस स�दभ�मा सव��च 

अदालतबाट भएका केह� �नण�य वा �या�यालाई तलका अन�ुछेदह�मा उ�लेख ग�रएको 

छ।  

�नण�यकता�ले �ववादको �वषयमा �न�प� �नण�य गनु� पछ�। प�हले नै यो �ववा�दत 

�वषयमा य�तो �नण�य गछु� भ�े �व�ृ भावना �लएर म�ुाको सनुवुाइ वा कारबाह� �ार�भ 

गनु� हुँदैन। अि�तयारवालाले कुनै कम�चार� उपर �वभागीय कारबाह� र सजायको �नण�य 

गदा� समेत यो �न�प�ताको अव�था �व�मान हनु ुपछ�। "काननुको रोह र�तबाट दोषी 

ठहन� आएको ख�डमा मा� कुनै �यि�लाई सजाय गन� स�क�छ र उसले प�न सजाय 

भ�ुान गन� स�छ। प�हले नै सजाय गन� अठोट गर� काम कारबाह� चलाए 

उठाएकोलाई त �यायशा�को �स�ा�तमा �म�ने काम कारबाह� भ� स�कँदैन। यो 

�यवहार त शासनमा �वे�छाचार� भावनालाई �याउन स�भव ह�ुछ, जो �क क�हलेकाह� � 

�यि�गत �रसरागबाट प�न उ�प� भई िचलले �नद�ष च�लालाई झ�टेज�तै 

काय�पा�लकाले कुनै �नद�ष �यि�लाई झ�टन स�भव ह�ुछ। ... य�तो सीमा उ�ल�न 

गर� गैरकाननुी काम गन� खो�दा काय�पा�लकालाई रो�क�दन ु पछ�। अ�न मा� 

काय�पा�लकाको �वे�छाचा�रताबाट नाग�रक अ�धकारको सरु�ा हनु स�दछ।"6 

�ाकृ�तक �याय अ�तग�त "अक� प�लाई स�ुु पछ�" भ�े �स�ा�तको प�रपालना 

आवरणमा होइन, आचरणमा देिखन ुपछ�, औपचा�रकतामा होइन, यथाथ�मा देिखन ुपछ�। 

कुनै �यि� �व�� �नण�य गनु�भ�दा प�हले के कारण र आधारमा �नज �व�� �य�तो 

�नण�य गन� ला�गएको हो सो कुरा उसलाई थाहा �दन ुपछ� र �य�तो कारण र आधार 

ख�डन गन� अवसर उसले पाउन ुपन� ह�ुछ। आफु �व�� के कुन आधार र कारणले 

कारबाह� हनु लागेको रहेछ भ�े कुरा �प� वा ��य� �पमा थाहा न�दइएका अव�थामा 

स�बि�धत �यि�ले �य�तो कारण वा आधारको ख�डन गन� स�ने अव�था रहँदैन। 

                                                           
6  से�ेटर� वन म��ालय �व�� डे.से. गजे��बहादरु �धाना�, ने.का.प. २०१६‚ प�ृ ८६ 
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तसथ� �य�तो अव�थामा �नजले ��तर�ाको मौका पाएको वा �नजलाई म�ुाको 

कारबाह�का �ममा बिुझएको भ� �म�ने हुँदैन। "अ�प� आदेशले ��तकूल असर पन� 

�यि�लाई कारण र आधार बताउन ुपन� �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको आव�यकता परुा 

गरेको स�झन �म�दैन।"7 

कुनै कम�चार� �व�� अि�तयारवालाले उसको आचरणमा दोष देखाएर �नजको 

सेवा अ��य गनु�भ�दा प�हले �नजलाई �यस �वषयमा सफाइ पेस गन� मौका �दन ुपछ�। 

�य�तो मौका न�दई सेवाको अ��य गन� �नण�य ग�रयो भने यसमा प�न "अक� प�लाई 

बझु" भ�े �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त अनसुरण नगरेको ह�ुछ।"कुनै कम�चार�लाई 

उसको आचरणका आधारमा बखा��त गदा� �यस स�ब�धमा सफाइ पेस गन� मौका �दइ� 

भने �नजको आचरण जे ज�तो भए प�न बखा��त गन� आदेश उिचत मा� नस�कने। 

काननु�ारा �नधा��रत काय��व�धलाई आफुखसुी �नरादर गन� कसैलाई अ�धकार नहनेु।8 

य�तो �नण�य कायम रहन स�दैन। 

यसै गर� एक �कारको �वभागीय सजाय �कन नगन� भनी �प�ीकरण मागेर 

अक� �कारको सजाय �दने �नण�य ग�रयो भने प�न �नण�यपूव� अक� प�लाई ब�ुन ुपछ� 

भ�े �स�ा�तको अव�ा भएको ह�ुछ।�प�ीकरण सोधेको भ�े कुराबाट आवरणमा 

सफाइको मौका �दएको ज�तो देिखए प�न यथाथ�मा सफाइको मौका पाएको भ�े अथ� 

गन� �म�दैन। �प�ीकरण सो�दा ठुलो सजायको ��ताव ग�रएको तर �नण�यमा �यो भ�दा 

कम सजाय ग�रएकामा प�न यो सजाय ���या स�मत भएन भनी �रट �नवेदन परेकामा 

"जनु सजायका स�ब�धमा �प�ीकरण मा�गएको छैन सो सजाय गरेको �नयमस�मत 

नभएकाले बदर हनेु"9 भ�े र "सफाइका बारेमा प�हलो �प�ीकरण एउटा आरोपमा र 

सजाय ��ता�वत गदा� अक� आरोपमा �प�ीकरण माग गरेकाले सफाइको मौका न�दएको 

आरोपमा सजाय ��ता�वत गरेको देिखदँा सबै कारबाह� काननु अनकूुल भ� न�म�ने"10 

भ�े �नण�य भएको छ। 

अक� प�लाई ब�ुन ुपछ� भ�े �कृ�तक �यायको �स�ा�त र यसको अनसुरणको 

मह�व बारेमा �प� पाद� "कुनै प�न �यि�लाई ��तकूल असर पन� गर� �नण�य गनु�भ�दा 

प�हले �नजको सनुवुाइ हनु ुपन� भ�े �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त हो। यो �स�ा�त Audi 

Alteram Partem को �स�ा�तका �पमा �था�पत भइसकेको छ। 

                                                           
7  समी�ा सा�ा�हकका स�पादक मदनमिण द�ि�त �व�� �ी ५ को सरकार म��ी प�रष� सिचवालय, ने.का.प. 

२०३५‚ प�ृ १६७ 

8  अ�णकुमार सवेुद�को म�ुा, २०२७ सालको �रट नं॰ १११९ 

9 गीताका�त म�डलको म�ुा, ने॰ का॰ प॰ २०४०‚ प�ृ ७५८ 

10  दशरथच�� काक�को म�ुा, ने॰का॰प॰ २०४७‚ प�ृ ६६६  
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 लगाइएको आरोप ��टसँग व�त�ुन� �माणका आधारमा सम�थ�त हनेु कुरा 

उ�लेख गर� सफाइको मौका �दएमा मा� मना�सब मौका �दएको मा�न�छ। सो�धएको 

�प�ीकरणमा वन फडाउने काममा संल�न ��येक धरु�बाट पैसा उठाएर खाएको, 

लाख�को वन स�पदा नाश गराएको, �यादै �� र बदनाम बनेको आरोप लगाएकामा सो 

आरोप ��ट �माण उ�लेख गर� लगाएको देिखदैँन। लगाइएको आरोप व�त�ुन�भ�दा 

बढ� आ�म�न� देिखएकाले सो आरोपलाई यिु�स�त भ� नस�कने"11 भ�े �या�या 

भएको छ। 

 आरोप लागेको �यि�लाई आरोपका बारेमा जानकार� न�दन ु �ाकृ�तक 

�यायको �स�ा�त �वपर�तको काय� ह�ुछ। "ज�तो सकैु ग�भीर �कृ�तको आरोप 

लगाइएको �यि�लाई प�न सो आरोप ठहर गनु�पूव� आ�नो कुरा भ�े मौका �दनै  

पद�छ। सेवाबाट बखा��त गन� ज�तो अि�तम र कठोर सजाय गदा�का बखतमा सेवासँग 

स�बि�धत �व�नयमावल�मा उि�लिखत काय��व�धको अ�रश: पालना वा अवल�बन 

ग�रएको हनु ुपद�छ। �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको उ�ल�न गर� वा काननु बमोिजमको 

उिचत ���या पालना नगर� �नण�य हनु प�ुदछ भने �य�तो �नण�यलाई काननुका ���मा 

शू�य मा�ु पन�"12 भनी जगद�श चौहानको म�ुामा भ�नएको छ।  

"�ाकृ�तक �यायको �स�ा�त अनसुार जसको �व�� �माण ला�ने हो �नजलाई 

जानकार� ��य� �पमा न�दएका अव�थामा हद�याद जान नस�ने"13 भनी मिु��कादेवी 

�ा�णीको म�ुामा �नण�य भएको छ।  

एउटै �ववादको �वषयमा कुनै आधार र कारण नखलुाई फरक फरक राय 

�य� गनु� प�न �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त �वपर�तको काय� ह�ुछ।"�नण�यकता�ले एउटै 

�वषयव�त ुसमावेश भएको �ववादको �वषयमा एक पटक आ�नो राय �य� ग�रसकेका 

अव�थामा सोह� �वषयव�त ु समावेश भएको अक� म�ुामा प�हले �य� भएको राय 

�वपर�त कुनै आधार र कारण नखलुाई राय �य� गन� काम कारबाह� �ाकृ�तक �याय 

तथा �व�छ सनुवुाइको �स�ा�त अनकूुल भए गरेको मा� न�म�ने।"14 भनी �मठू 

राणाको म�ुामा �या�या भएको छ।  

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको उ�ल�न गर� भएको �नण�यलाई �व�छ �नण�य 

भ� �म�दैन।"�या�यक अ���या�यक �नकायबाट भएको �नण�यमा खास गर� �ाकृ�तक 

�यायका �स�ा�तको उ�ल�न Breach of Principles of Natural Justice, अ�धकार 

                                                           
11 ल�लतर� शा�यको म�ुा, ने॰का॰प॰ २०५०‚ प�ृ ११८ 
12  जगद�श चौहानको म�ुा, ने .का .प .२०६९‚ प�ृ ४७ 
13  मिु��कादेवी �ा�णीको म�ुा, ने.का.प .२०६८‚ प�ृ १०७८  
14 �मठु राणाको म�ुा, ने.का.प .२०६८‚ प�ृ ११७७  
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�े� नाघेको (Excess of Powers), काय��व�धको ��ुट (Errors of Procedure), काननुको 

��ुट (Errors of Law), पद�य दा�य�व परुा नगरेको (Failure to Perform official a 

Duty), ब� �नयत राखेको वा अ�धकारको द�ुपयोग गरेको (Bad-faith or Abuse of 

Power) म�ये सबै वा ती म�ये कुनै एक �व�मान रहेको पाइएमा �य�तो �नण�य �व�छ 

�पमा भएको मा� न�म�ने"15 भनी राजेशकुमार साहको म�ुामा उ�लेख भएको छ। 

सनुवुाइको मौका न�दई ग�रएको �नण�यले �नण�यको �थान �लन स�दैन। 

�य�तो �नण�यले वैधा�नक �नण�यको �प धारण गन� स�दैन। �ाकृ�तक �यायको 

�स�ा�तलाई उपे�ा गर� ग�रएको �नण�य पूवा��ह� हनु प�ुछ। कसैलाई काया�लयमा 

हािजर हनु आउन ुभ�े सूचना जार� गनु� र �नजलाई �कन सजाय नगनु� पन� हो भनी 

�प�ीकरण सो�न ु अलग अलग कुरा हो। उपि�थत हनु आउन ु भनी जार� भएको 

सूचनाबाट नै सफाइको मौका �दइसकेको भ�े अथ� गन� �म�दैन। "कुनै �नण�यबाट 

कसैको हक अ�धकारमा आघात पद�छ भने �नण�य गनु�पूव� सनुवुाइको मौका �दन ु पन� 

कुरा अ�नवाय� र �वाभा�वक ह�ुछ। सनुवुाइको मौका न�दई ग�रएको �नण�यले �नण�यको 

�थान नै �लन नस�ने हुँदा �या�यक ���यामा वैधा�नक मा�यता �ा� गन� नस�ने... 

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�तले �या�यक ���यालाई �व�छ र �व�सनीय बनाउने हुँदा 

यसको उपे�ा गर� भएको �नण�यलाई पूवा��ह� �नण�यको सं�ा �दन ु उपय�ु हनेु... 

गोरखाप�मा �कािशत ग�रएको भ�नएको सूचनामा हािजर हनु आउन ुभ�ेस�मको �यहोरा 

उ�लेख गरेको देिखए प�न �हर� सेवाबाट हटाउन ुपन�स�मको काननुी अव�था र आधार 

उ�लेख गर� �प�ीकरण सो�धएको नदेिखएकाले सनुवुाइको मौका न�दई �ाकृ�तक 

�यायको �स�ा�त ��तकूल हनेु गर� सेवाबाट हटाएको देिखने।"16 भनी �या�या भएको 

पाइ�छ। 

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको प�रपालना �यायको सारभतू आव�यकता हो 

तसथ� �या�यक �नण�यका �सल�सलामा यसको उपे�ा गनु� हुँदैन भनी सव��च अदालतबाट 

यसको मह�वका बारेमा �प� उ�लेख भएको छ।"कुनै प�न �या�यक �कृ�तको �नण�य 

गदा� �याय स�पादन गन� �नकाय सदा �न�प� हनु ुपछ� र हरेक प�लाई पूण� र �व�छ 

�पले सनुवुाइ गन� यथे� मौका �दन ु पद�छ भ�े �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त हो। 

�यायको सारभतू आव�यकता �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त भएको हुँदा �यसलाई उपे�ा 

गन� नहनेु ... कुनै अदालत वा �या�यक �नकाय वा अ�धकार�ले कुनै �नण�य गदा� 

जबस�म स�बि�धत प�लाई उसका �व��मा �नण�य गनु�पूव� ��तर�ा गन� वा सफाइ पेस 

गन� पूण� अवसर �दान गरेको हुँदैन। य�तो �नण�य �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त ��तकूल 

                                                           
15  राजेशकुमार साहको म�ुा, ने.का.प. २०६८‚ प�ृ १९७४ 

16 वीरबहादरु राउतको म�ुा, ने.का.प. २०६८‚ प�ृ १२७६  
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तथा बदरयो�य हनेु ... अ���या�यक तवरले �नण�य गदा� सो �नण�यबाट असर पन� 

�यि�लाई आ�नो कुरा भ�े उिचत मौका �दन ु पन� र �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको 

पालना गन� पन� ह�ुछ। कसैको स�पि� स�ब�धमा �नजको हक र �हत �वपर�त �नण�य 

गनु�भ�दा प�हले स�पि� धारकलाई तथा सो �नण�यबाट असर पन� �यि�लाई आ�नो 

कुरा भ� �दन ुपन�"17 र�काजी महज�नको म�ुामा �या�या भएको छ। 

 

उपसंहार 

 �या�यक, अ���या�यक वा �शास�नक अ�धकार�ले कसैको �व�� �नण�य 

गनु�भ�दा प�हले त�स�ब�धी कारबाह�का �ममा मा�थ उि�लिखत �ाकृ�तक �यायको 

�स�ा�तको अनसुरण नगरेमा सम�त ���या र �णाल�मा नै ��तकूल असर पन� जाने 

ह�ुछ। काननुले नै �प� श�दमा बाहेक गरेका अव�थामा मा� यसको अनसुरण नगन� 

स�क�छ। अ�यथा �ाकृ�तक �यायका मा�य �स�ा�तको अनसुरण नगर� ग�रएको �नण�य 

पनुरावेदन तहबाट बदर ह�ुछ। क�तपय अव�थामा �य�तो �नण�य बदर भई पनुः 

�नण�यका ला�ग स�ु वा प�हलेको तह वा �नकायमा नै फका�इने हुँदा �या�यक ���या 

अनाव�यक �पमा लि�ब�छ। �य�तो �नण�यका बारेमा समयमै जानकार� पाउन स�कएन 

वा उपचारको माग� अनसुरण गन� स�कएन भने अ�याय सहन ुपन� अव�था �सज�ना हनु 

स�छ। �ाकृ�तक �यायका मा�य �स�ा�तको उ�ल�न गर� �नण�य गन� �नण�यकता�को 

काय��मतामा �� न उ�छ। य�तो ि�थ�तमा सम�त �या�यक �नकाय र �याय 

�णाल���तको जन�व�ास ग�ुछ। �याय �ा��तफ� को सबै �यास �नरथ�क ब� स�छ। 

यसैले �या�यक वा अ���या�यक पदा�धकार�ले म�ुाको कारबाह�का �ममा �ाकृ�तक 

�यायको �स�ा�तको पूण� प�रपालनातफ�  सध� सचेत रहन ुपन� ह�ुछ।  

  

                                                           
17  र�काजी महज�न �व�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ने का प २०६९‚ प�ृ ११९  
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सारांश 

पी�डतह���त कुनै सहानभु�ूत नराखी अ�भय�ुह�का प�मा मा� �नजह�को 

फौजदार� हक र अ�धकारको कुरा गन� �याय �णाल� एका�ी र एकप�ीय �याय �णाल� 

हो। आज हामी �य�तो �याय �णाल�को खोजीमा छ� जसले पी�डतह�को स�मान र 

मया�दा गन� सकोस ्एवं �याय �णाल�मा �तनीह�को भ�ूमका आ�मसात गन� स�कयोस।् 

यह� मा�यतालाई अं�गकार गर� पी�डत बालबा�लका र सा�ी संर�णका स�दभ�मा केह� 

मा�यताह� �वक�सत भएका छन।् ��ततु लेखमा पी�डत बालबा�लका र सा�ी 

संर�णका स�दभ�मा उनीह�का अ�धकारह�लाइ� के���व�द ु बनाइ� ��ततु ग�रएको छ 

भने यस स�ब�धमा नेपालमा भएका ऐन, काननु, �नयमका आधारमा नेपालको 

अव�थालाइ� समेत िच�ण गन� �यास ग�रएको छ। 

 

�वषय �वेश 

अ�सर पी�डतह� फौजदार� �याय �णाल�मा �ब�स�एका अव�थामा रहेका  

छन।् �याय �णाल�को नाम नै प�न हामीले पी�डत �याय �णाल� भ� नसकेर फौजदार� 

�याय �णाल� भ�े गरेका छ�। फौजदार� �याय �णाल�मा फौजदार� कता�ह�को हक, 

�हत र अ�धकार संर�णको �वषयले �ाथ�मकता पाउन ु �वाभा�वक प�न छ। �ायः 

हामीले फौजदार� काननु र �याय �णाल�का स�दभ�मा बझुी आएको �वषय भनेको कुनै 

�यि� उपर अपराधको अ�भयोग ला�दैमा दोषी मा� नहनेु, अपराधी �मािणत नभएस�म 

�नद��षताको अनमुान गनु� पन�, ब� दस जना अपराधी छुटुन ् एक जना �नद�षले प�न 

सजाय पाउने अव�था हनु नहनेु, अ�भयोग श�ा र�हत तवरबाट प�ु� भएको हनु पन�, 

श�ाको स�ुवधा अ�भय�ुले पाउन ुपन�, कसूरदार �मािणत भएकै अव�थामा प�न सधुारको 

मौका पाउन ुपन�, �नजह� उपर मानवीय �यवहार ग�रन ुपन� आ�द हनु।् अ�भय�ुह�को 

                                                           
§  माननीय �यायाधीश‚ पनुरावेदन अदालत 
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अ�धकार संर�णका �दशामा धेरै अ�तरा���य द�तावेजह� पा�रत भएका छन ्र अ�धकांश 

देशका सं�वधानह�मा फौजदार� �याय स�ब�धी हकका �पमा यी �वषयह�ले कुनै न 

कुनै �पमा मा�यता पाएको ि�थ�त प�न छ। तथा�प पी�डत र सा�ी संर�णको �वषय 

भने अझै प�न ओझेलमै परेको अव�था छ। 

खसुीले कोह� प�न पी�डत हनु चाहँदैनन।् पी�डत हनु ु कसैको प�न रहरको 

�वषय हनु स�दैन �कनभने पीडा आफैमा सखु� �वषय होइन। यसका ता�का�लक र 

दूरगामी धेरै असरह� ह�ुछन।् अझ बालबा�लकाका हकमा कुरा गन� हो भने 

अपराधज�य काय�बाट पी�डत हनु ुपरेका कारण �तनीह�ले धेरै �कारका थप असरह� 

�यहोनु� परेको ह�ुछ। यसले �तनीह�को मान�सक �वकासमा मा� असर प�ु याउँदैन, 

आ�ना अ�भभावक, संर�क र साथीह�सँगका स�ब�धमा असर प�ु याउँछ, धेरै �कारका 

अवसरह�बाट वि�त हनु ुपन� ह�ुछ, �सकाइको �मतामा नकारा�मक असर प�ु याउँछ। 

यी भ�दा प�न अझ डरला�दो असर त के ह�ुछ भने एक पटक दरुाचारज�य काय�बाट 

पी�डत भएका बालबा�लकाह� भ�व�यमा प�न फे�र शोषण र दरुाचारबाट पी�डत हनु ुपन� 

�बल जोिखममा रहेका ह�ुछन।् �वभावैले बा�यव�था भनेको शार��रक र मान�सक 

अप�रप�वता र अ�यह�मा�थको �नभ�रताको अव�था हो1। �यसैले चाहे �तनीह�को 

वैयि�क च�र�का कारण होस ्वा अपराधको प�रि�थ�तका कारण होस,् बालबा�लकाह� 

अपराधज�य काय�बाट बढ� जोिखमय�ु अव�थामा रहेका ह�ुछन।् पी�डतह���तको 

य�तो असर र जोिखमलाई �यानमा राखेर बालबा�लका मा� होइन, आम उमेर र 

अव�थाका पी�डतह���त �याय �णाल�ले ग�भीर चासो र सरोकार रा� न ु पन� धारणा 

�वकास हुँदै आएको छ। भ�न�छ, A fair, effective and humane criminal justice 

system is one that respects the fundamental rights of suspects and offenders as 

well as those of victims. पी�डतह���त कुनै सहानभु�ूत नराखी अ�भय�ुह�का प�मा 

मा� �नजह�को फौजदार� हक र अ�धकारको कुरा गन� �याय �णाल� एका�ी र 

एकप�ीय �याय �णाल� हो। आज हामी �य�तो �याय �णाल�को खोजीमा छ� जसले 

पी�डतह�को स�मान र मया�दा गन� सकोस ्एवं �याय �णाल�मा �तनीह�को भ�ूमकालाई 

आ�मसात गन� स�कयोस।् यह� �स�ा�तमा आधा�रत रहेर पी�डत बालबा�लका र 

सा�ीको संर�णका स�दभ�मा प�न आजभो�ल केह� मा�यताह� �वकास भई आएका 

छन।् ��ततु लेखमा �यनै स�दभ�ह�लाई �काश पान� �यास ग�रएको छ। 

 
 
 
 

                                                           
१  Kumari, Ved; The Juvenile Justice System in India, P. 11, Oxford University Press, 2004 
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पी�डत बालबा�लका र सा�ीका अ�धकारह� 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीका अ�धकारह�का स�ब�धमा �यव�था गन� छु�ै 

�वशेष अ�तरा���य महासि�ध छैन तथा�प �व�भ� द�तावेजह�मा �छ�फुट �पमै भए प�न 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीका अ�धकारह�लाई मा�यता �दइएको छ र केह� देशका 

रा��य काननुह�मा प�न यी अ�धकारह�लाई समावेश गन� �चलन ब�दो छ। केह� 

मह�वपूण� अ�धकारह� देहाय अनसुार छन।्2  

 

क. बालबा�लकाको सव��म �हत सरुि�त गर� पाउने अ�धकार  

बाल अ�धकार महासि�धमा समावेश भएका �व�भ� �वषयह�म�ये सव��म 

�हतको �स�ा�त महासि�धको एउटा �नद�शक �स�ा�त नै हो। य��प महासि�धमा 

सव��म �हतको �स�ा�तलाई सामा�य अथ�मा �योग ग�रएको छ। अथा�त महासि�धमा 

�य�ु सव��म �हतको �स�ा�तले पी�डत बालबा�लकाको स�दभ�लाई मा� नजनाएर 

बाल�ब�याइकता�को अ�धकारलाई प�न जनाउँछ। यस अनसुार आ�नो सव��म �हतको 

सरुि�त गर� पाउन ु ��येक बालबा�लकाको अ�धकार मा�न�छ। यसको मतलब 

बालबा�लकाका स�दभ�मा �लइने कुनै प�न �नण�यमा बालबा�लकाको �हतलाई सव�प�र 

�यान �दइएको हनु ु ज�र� छ। एउटा रा�ो बाल �याय �णाल� हनु ु भनेको 

बालबा�लकाका आव�यकताह�को रा�ो मू�या�न गन� स�ने ि�थ�तमा रहन ु हो।3 

बालबा�लका चाहे पी�डत वा अ�भय�ु जेसकैु होउन,् �याय �णाल�ले �तनीह�को �हतलाई 

�ाथ�मक मह�व �दन ुपद�छ।4 यसका ला�ग �नण�यकता� सरकार वा �यि� जोसकैु भए 

प�न सव��म �हतलाई �यान �दन ु पन� कुरामा कुनै स�झौता हनु स�दैन। य�त मा� 

होइन, बालबा�लकालाई यो अ�धकार आ�नै अ�भभावकका �व��मा समेत �ा� ह�ुछ। 

यसको अथ� के ह�ुछ भने य�द अ� अ�धकारह� जोिखममा पछ�न ् भने प�न 

बालबा�लकाको सव��म �हत सरुि�त गनु� पन� �वषयले प�हलो �ाथ�मकता पाउँछ। यो 

�स�ा�त फौजदार� �यायका �वषयमा मा� लाग ु नभएर देवानी �यायका �वषयमा प�न 

समान �पमा लाग ुह�ुछ। साथै बालबा�लकाको सव��म �हत सरुि�त गनु� भ�ुको अथ� 

�तनीह�लाई पी�डत र सा�ीका �पमा �या�यक ���यामा संल�न रहन ु परेका कारण 

अझ बढ� थप पीडा र हैरानी �यहोनु� नपन� ि�थ�तको ��याभ�ूत मा� जनाउँदैन, �या�यक 

���यामा �तनीह�को योगदान गन� �मताको बढो�र� गनु� पन� कुरालाई समेत  

जनाउँछ। उदाहरणका ला�ग �लने हो भने हा�ो �याय �णाल�मा अ�भय�ुलाई 

                                                           
२  Rights explained in this article are primarily based on the "Guidelines on Justice in Matters involving Child 

Victims and Witnesses of Crime" which was adopted by the Economic and Social Council in its Resolution 
2005/20 

३  UNODC; Manual for the Measurement of Juvenile Justice Indicators, United Nations Publication, P.1, 2007 

४ NJA/Central Child Welfare Committee; Compilation of Juvenile Justice Resource Materials, P. 62, 2066 
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साव�ज�नक �पमा सनुवुाइ गर� पाउने अ�धकार �ा� छ तर जब पी�डत बालबा�लका र 

सा�ीको �हत संर�णको �वषय आउँछ तब साव�ज�नक सनुवुाइमा उपि�थत हनु पाउने 

स� चारकम� र सव�साधारणको सं�वधान�ारा ��याभतू अ�धकार समेत स�िुचत हनु प�ुदछ 

र ब�द इजलासमा सनुवुाइ गनु� पन� आव�यकता पन� स�दछ। यो �वश�ुतः �या�यक 

���यामा �बना �हि�कचाहट पी�डत बालबा�लका र सा�ीको सहभा�गता व�ृ�का ला�ग 

अपनाइएको नी�त हो। क�हलेकाह� � उनीह�को �हतलाई �वचार गरेर बकप�का ला�ग नै 

नबोलाउन ु पन� ि�थ�त प�न पछ�। �यसैले बालबा�लकाका �व�भ� प�रि�थ�तको ग�हरो 

�व�षेण गरेर �तनीह�को �हत के गदा� ह�ुछ सोह� आधारमा कुनै �नण�य �लने वा न�लने 

र के �नण�य �लने भ�े कुराको �नधा�रण गनु� पन� ह�ुछ। 

बालबा�लकाको सव��म �हतको �वषय�भ� दईु वटा प�ह� पद�छन ्– संर�ण 

र �वकास। संर�ण भ�ाले बालबा�लकाको बाँ�न पाउने अ�धकारको �वषय पद�छ। 

शार��रक, मनोवै�ा�नक, भावना�मक लगायत कुनै प�न �कारको हैरानी, दरुाचार र 

बेवा�ताका �वषयह� संर�णा�मक अ�धकार �वपर�त मा�न�छन ् भने �वकासको 

अ�धकार�भ� बालबा�लकाको शार��रक र मान�सक �वकासका �नि�त आव�यक 

जीवन�तरको अ�धकार पद�छ।5 

 बाल अ�धकार महासि�ध लगायत धेरै द�तावेजह�मा बालबा�लकाको सव��म 

�हतको संर�ण हनु ु पन� �वषयले मा�यता पाएको छ। बाल अ�धकार स�ब�धी 

महासि�धमा भ�नएको छ– "साव�ज�नक वा �नजी समाज, क�याणकार� सं�थाह�, 

अदालतह�, �शास�नक अ�धकार�ह� वा �वधा�यक� �नकायह� जोसकैुबाट ग�रने 

बालबा�लकासँग स�बि�धत सबै काय�ह�मा बालबा�लकाको सव��म �हत नै �ाथ�मक 

�वचारको �वषय हनेु छ"।6 

 

ख. मया�दापूण� �यवहार पाउने अ�धकार 

��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बाँ�ने र मया��दत �यवहार पाउने अ�धकार  

छ। पी�डत बालबा�लका र सा�ी प�न यसको अपवाद हनु स�ैनन।् पी�डत 

बालबा�लका र सा�ीका स�दभ�मा मया�दापूण� �यवहार भ�ाले प�हलो त ��येक 

बालबा�लका एउटा �वत�� अि�त�व स�हतको पूण� मानवका �पमा मा�यता �दन ु पन� 

कुरा बिुझ�छ। यसको ता�पय� ��येक बालबा�लकासँग एउटा मानवसँग रहने स�पूण� 

                                                           
५  UNODC/ unicef; Handbook for Professionals and Policymakers on Justice in Matters involving Child Victims 

and Witnesses of Crime, P. 5, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, 2009 

६  Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 3; See also Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 2000, Art. 8; 
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art. 14; United Nations Standard Minimum Rules 
for the Administration of Juvenile Justice ( Beijing Rules ), 1985, Rules 1, 5, 14, 17; Guidelines for Action on 
Children in the Criminal Justice System, 1997, Guideline 8, 43 



पी�डत बालबा�लका र सा�ीको संर�ण 17 

 

अ�धकारह� रह�छन,् �यसैले उसलाई अका�को संर�ण चा�हने वा �ा� गन� ब�चाका 

�पमा मा� भ�दा प�न पूण� अ�धकारय�ु मानवका �पमा �यवहार ग�रन ुपद�छ। दो�ो, 

बालबा�लका प�न उिचत स�मान र आदरपूण� �यवहारका हकदार छन।् यो कुरा 

�तनीह�को आव�यकता र उमेर अव�था सहुाउँदो �यवहारका मा�यमबाट �ा� गन� 

स�क�छ। वा�तवमा कुनै घटना��तको �तनीह�को बझुाइ वा�लगह�को बझुाइभ�दा 

फरक ह�ुछ। �यसैले पी�डत बालबा�लका र सा�ीह���त हामीले �यवहार गदा� 

अपराधका कारण �तनीह�मा परेको �भाव र उनीह�को घटना��तको बझुाइको 

अव�थालाई �यानमा रा� न स�न ुपद�छ। ते�ो, सा�ीका �पमा पर��ण गदा� �तनीह�ले 

�दएको �माणलाई उिचत मह�व �दइन ुपद�छ। 

बालबा�लकासँग सहानभु�ूतपूव�क �यवहार पाउने अ�धकार प�न छ। 

सहानभु�ूतपूव�क �यवहार भ�ाले पी�डत बालबा�लका र सा�ीको सोचाइ, आव�यकता, 

�व�ास र बो�ने शैल� आ�द��त संवेदनशील भएर �यवहार ग�रन ु पन� कुरालाई 

बझुाउँछ। समाजलाई ब�ुने र प�रि�थ�तको मू�या�न गन� उनीह�को आ�नै नज�रया र 

���कोण ह�ुछ। �या�यक ���यामा �तनीह�को सहभा�गता स�ुनि�त गन� हो भने 

उनीह�को समझदार�, आव�यकता र चाहना��त �यान �दनै पन� ह�ुछ। यसो भ�ुको 

अथ� बालबा�लका संल�न म�ुामा �तनीह�को बझुाइको �तर र आव�यकतालाई �यानमा 

रा�दा अदालती ���या, अदालती वातावरण र �यवहारको त�रका वा शैल� केह� फरक 

हनु ुवा�छनीय हनु आउँछ। 

  बाल अ�धकार महासि�धको धारा ३९ ले बालबा�लकालाई यो अ�धकार �दान 

गरेको छ। धारा ३९ मा भ�नएको छ– "प� रा�ह�ले कुनै प�न �कारको उपे�ा, 

शोषण वा द�ुय�वहार, यातना वा अ�य कुनै प�न �कारको �ूर, अमानवीय वा 

अपमानजनक �यवहार वा सजाय वा सश� स�ष�बाट पी�डत कुनै प�न बालबा�लकाको 

शार��रक तथा मनोवै�ा�नक पनुला�भ र सामािजक पनु�था�पना �व��न गन� सबै समिुचत 

उपायह� अपनाउने छन।् य�तो पनुला�भ र पनु�था�पना �य�ता बालबा�लकाको �वा��य, 

आ�मस�मान र ��त�ा �व��न गन� वातावरणमा हनेु छ।"7  

 

ग. भेदभावबाट संर�णको अ�धकार 

 भेदभाव कुनै प�न मानव अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजमा �वीकाय� 

श�द होइन। जनुसकैु उमेर समूहका भए प�न र जोसकैु भए प�न भेदभाव कसैका ला�ग 

                                                           
७  The Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 39; See also Optional Protocol to the Convention on 

the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 2000, Art. 8; Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, Principle 4; Guidelines for Action on 
Children in the Criminal Justice System, 1997, Guideline 8, 45, 52. 



18 ��तपादन, 2072 

 

प�न स� कुरा हनु स�दैन। तथा�प पी�डत बालबा�लका र सा�ीका स�दभ�मा 

भेदभावबाट संर�णको अ�धकार भ�ाले सामा�य �पमा �ा� हनेु अ�धकारका अ�त�र� 

�या�यक ���यामा �तनीह�को सहभा�गतालाई स�ुनि�त गन�का ला�ग आव�यक थप 

�वषयह� समेत ब�ुन ु पन� ह�ुछ। खास गरेर �या�यक ���यामा सहभा�गताका ला�ग 

उमेर कुनै प�न �हसाबले �यवधान हनु नहनेु कुरा मह�वपूण� छ। यस स�ब�धमा 

देहायका �वषयह� �वचारणीय छन ्: 

 बालबा�लका वा �तनीह�को अ�भभावक वा काननुी संर�कको जातजा�त, वण�, 

�ल�, भाषा, धम�, राजनी�तक वा अ�य आ�था वा �वचार, रा��यता, उ�पि�, 

स�पि�, अपा�ता, ज�म वा अ�य कुनै आधारमा भेदभाव नगर� समान 

�हसाबले �व�छ �यवहार ग�रन ुपन�, 

 �या�यक ���या स�मको पहुँच जसमा बालबा�लकालाई भेदभावबाट संर�ण 

�ा� होस,् 

 �या�यक ���यामा सहभा�गताका ला�ग उमेर मा�का कारण �यवधान हनु 

नहनेु, 

 हरेक बालबा�लकालाई सा�ी हनु यो�य मा�नन ुपन�, 

 उमेरकै कारणले मा� बालबा�लकाले �दएको �माणलाई अ�यथा मा�नन 

नहनेु, 

तर पी�डत बालबा�लका र सा�ीलाई भेदभावपूण� �यवहारबाट संर�णका ला�ग 

केह� सकारा�मक �वभेदका नी�तह� भने अवल�बन गन� स�क�छ। य�ता सकारा�मक 

नी�तह� बालबा�लकाको सव��म �हत �वपर�त भने हनु नहनेुतफ�  सतक� ता अपनाउन ुपन� 

ह�ुछ। पी�डत बालबा�लका र सा�ीको जोिखमपूण� अव�थालाई �यानमा राखेर 

�तनीह�को वैयि�क प�रि�थ�त र आव�यकता अन�ुप केह� �वशेष कदमह� चा�न ुपन� 

प�न हनु स�छ। �यसैले �तनीह�को वैयि�क आव�यकता र प�रि�थ�त जे भए प�न 

ती��त आखँा िच�लेर सबैलाई समान �यवहार गनु� पछ� भ�य� भने यसले वा�तवमा 

समानताभ�दा प�न भेदभावज�य प�रणाम �याउने अव�था ह�ुछ। 

अ�वभेद बाल अ�धकार महासि�धमा समावेश ग�रएको एउटा आधारभतू �स�ा�त 

नै हो। महासि�धको धारा २ मा प�रा�ह�ले ��येक बालबा�लकालाई �तनीह�को 

अव�था वा है�सयत जनुसकैु भए प�न कुनै प�न �क�समको भेदभाव नगर� महासि�धमा 

उि�लिखत अ�धकारह�लाई स�मान तथा स�ुनि�त गन� र भेदभावबाट बालबा�लकाको 

संर�ण स�ुनि�त गन� सबै समिुचत उपायह� अवल�बन गन� कुरा उ�लेख छ।8 रा��य 

                                                           
८  The Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 2(1) (2) ; See also Optional Protocol to the Convention 

on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 2000, Art. 9; 
Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 54 ; International Covenant on Civil and 
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काननुह�को कुरा गन� हो भने पी�डत बालबा�लका र सा�ीका स�दभ�मा अ�वभेदको 

एउटा मह�वपूण� पाटोका �पमा मा�नएको सा�ी हनेु यो�यताका स�ब�धमा बेलायतमा 

�प� काननुी �यव�था ग�रएको छ जस अनसुार सो�धएको �� न बझेुर जवाफ �दन स�ने 

सबै �यि�, चाहे उमेर जेसकैु होस,् सा�ी हनु यो�य हनेु छन ्भ�नएको छ।9 अमे�रकामा 

प�न य�तै �यव�था ग�रएको छ। 

 

घ. ससूुिचत हनेु अ�धकार 

�या�यक ���याका बारे जानकार� पाउन ुप�न पी�डत बालबा�लका र सा�ीको 

अक� अ�धकार हो। पी�डत बालबा�लका र सा�ीको यो अ�धकार �नजह�मा मा� 

सी�मत नरहेर �नजका बाबआुमा र काननुी ��त�न�धलाई समेत �ा� ह�ुछ। यो अ�धकार 

�तनीह�को �या�यक ���यासँगको प�हलो स�पक�  हुँदाको अव�थादेिख स�ु भएर 

���याको अ�त नभएस�म कायम रह�छ। यो अ�धकारका दईु वटा प�ह� छन ्: यो 

अ�धकारको एउटा प� सामा�य �कृ�तको �वषयसँग स�बि�धत छ जसमा �तनीह�ले 

�या�यक ���यामा सहभागी हुँदाका अव�थामा �ा� गन� स�ने सहयोग र स�ुवधाका 

�वषयमा जानकार� पाउन ुपन� �वषय समावेश छ। साथै �या�यक ���याको स� चालन 

काय��व�ध र यस स�दभ�मा �तनीह�को भ�ूमकाका बारेमा जानकार� हनु ुपन� �वषय प�न 

यस अ�तग�त पद�छ। धेरै देशह�मा यी �वषयमा जानकार� गराउने �योजनका ला�ग 

�या�यक ���याका �व�भ� �वषयमा जानकार� प�ह� तयार गरेर �हर� चौक�, �व�ालय 

र साव�ज�नक �थानह�मा �वतरणका ला�ग रा� ने ग�र�छ। यो अ�धकारको दो�ो प� 

बालबा�लका संल�न खास म�ुाको जानकार� पाउन ुपन� �वषयसँग स�बि�धत छ। यस 

अ�तग�त म�ुाको कारबाह�मा भएको �ग�त, सनुवुाइका ला�ग तो�कएको पेसी �म�त, फैसला 

भइसकेको भए फैसलाको �यहोरा र अ�भय�ुको हालको ि�थ�त आ�द पद�छन।् 

धेरै अ�तरा���य द�तावेजह�मा पी�डत बालबा�लका र सा�ीको यस अ�धकारका 

बारेमा �यव�था भएको पाइ�छ। यी म�ये बाल अ�धकार महासि�धको �वेि�छक 

�ोटोकलमा उि�लिखत �यव�था मह�वपूण� छ। �ोटोकलको धारा ८ मा उ�लेख 

ग�रएको छ– "प� रा�ह�ले फौजदार� �यायका सबै चरणह�मा ��ततु �ोटोकल 

अ�तग�त �नष�ेधत �यवहारह�बाट पी�डत बालबा�लकाका अ�धकार र �हतह�को संर�ण 

गन� उपय�ु उपायह�, खास गरेर पी�डत बालबा�लकालाई उनीह�को अ�धकार, भ�ूमका 

                                                                                                                                           
Political Rights, 1966, Art. 2, 14, 26 ; United National Rules for the Protection of Juveniles Deprived of 
Liberty, 1990, Rule 4 ; United National Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
(Beijing Rules), 1985, Art. 2 ; Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, 
Principle 3 ; Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, Guideline 13 

९  Youth Justice and Criminal Evidence Act, 1999, Sec. 53, United Kingdom ; See also United States Code 

Collection, Title 18, Chapter 223, Sec. 3509, Subsection ( c ) ; Criminal Procedure Code of Algeria, 1966, Art. 
93 ( 2 ) ; Queensland Evidence Act, 1977, Sec. 9 . 
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तथा कारबाह� �े�, समय र �ग�तका बारेमा तथा उनीह�का म�ुाको फैसलाका बारेमा 

जानकार� �दने र स�पूण� काननुी ���यामा पी�डत बालबा�लकालाई उपय�ु सहयोगी 

सेवाह� उपल�ध गराउने, अवल�बन गन� छन"्।10  

 

ङ. आ�नो �वचार रा� ने र सनुवुाइ गर� पाउने अ�धकार  

  यस अ�धकार अ�तग�त ��येक बालबा�लकालाई आ�नो �वचार, धारणा र �व�ास 

आ�नै श�दमा आफुले चाहे बमोिजम �वत��पूव�क रा� ने अ�धकार �ा� छ। �या�यक 

���याका स�दभ�मा प�न ��येक पी�डत बालबा�लका र सा�ीलाई म�ुामा आ�नो 

संल�नताका स�ब�धमा आ�नो �वचार र सरोकारह� रा� न पाउने अवसर स�ुनि�त गनु� 

ज�र� ह�ुछ। सहभा�गताको अ�धकारलाई बाल अ�धकार महासि�धमा एउटा �नद�शक 

�स�ा�तकै �पमा मा�यता �दइएको प�न छ। सहभा�गताको अ�धकारलाई मा�यता �दन ु

भ�ुको अथ� बालबा�लकाह�लाई पूण� �पमा प�रप�व मानवका �पमा मा�यता �दइएको, 

आ�नो �वचारह� अ�भ�य� गन� अ�धकार रहेको र अ�भ�य� गन� मा� होइन, 

अ�भ�य� ग�रएका �वचारह�लाई मा�यता �दइने �वषय प�न पद�छन।् पी�डत 

बालबा�लकाह�सँग �तनीह�को सरु�ा लगायतका �वषयमा आ�नै खालका सरोकारह� 

रहेका हनु स�छन।् य�द �याय �णाल�ले पी�डत बालबा�लकाका ती सरोकारह�लाई 

ब�ुन सकेन भने �या�यक ���यामा �तनीह�को सहभा�गता साचँो अथ�मा स�ुनि�त हनु 

प�न स�दैनन।् �यसैले �तनीह�को सहभा�गताको अ�धकारलाई �यावहा�रक �पमा 

स�ुनि�त गन� र �नण�य ���यामा �तनीह�को योगदान हनु स�ने ि�थ�त सरुि�त गन� 

बालबा�लकाह�लाई आ�नो �वचार �कट गन� स�म त�ुयाउन ज�र� छ। यो ि�थ�त 

कायम गन� हामीले अदालतमा बालमै�ी वातावरण कायम गनु� पन� हनु स�छ वा म�ुाको 

कारबाह�का �सल�सलामा �तनीह�लाई साथ �दने सहयोगी �नय�ु ग�र�दन ु पन� हनु  

स�छ। �यानाडामा यस �योजनका ला�ग एक �कारको फम� माफ� त पी�डतह�को 

�वचार र सरोकारका �वषयह� स�लन गन� ग�र�छ जसलाई पी�डत �भाव �ववरण फम� 

(Victim Impact Statement) भ�न�छ। यी फम�ह�का मा�यमबाट अदालतले पी�डतह� 

उपर अपराधको क�तो �भाव परेको रहेछ भ�े थाहा पाउन स�दछ र अदालतले यसैका 

आधारमा सजायको मा�ा तो�ने र ��तपू�त�को रकम �नधा�रण गन� गद�छ।11 पी�डत 

बालबा�लका र सा�ीका यी अ�धकारह�लाई �व�भ� अ�तरा���य द�तावेजह�मा मा�यता 

�दइएको पाइ�छ। यी म�ये बाल अ�धकार महासि�ध एउटा म�ुय द�तावेज हो। 

                                                           
१० Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution 

and Child Pornography. 2000, Art. 8 (1) (b) (d) ; International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, 
Art. 14 (3) (a) ; Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, Principle 5, 6, 15 ; 
Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, Guideline 11, 47, 51. 

११
 Canadian Criminal Code, 1985, Sec. 722 
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महासि�धको धारा १२ मा भ�नएको छ– "प� रा�ह�ले आ�नो धारणा बनाउन स�म 

बालबा�लकालाई आफुसँग स�ब� सबै �वषयह�मा आ�नो �वचार �वत�� �पले 

अ�भ�य� गन� पाउने अ�धकार भएको कुराको आ�ासन �दने छन।् बालबा�लकाको 

उमेर र प�रप�वता अनसुार बालबा�लकाको �वचारलाई उिचत मह�व �दइने छ। यस 

�योजनका ला�ग बालबा�लकालाई असर गन� कुनै प�न �या�यक वा �शास�नक 

कारबाह�मा... ��य� �पमा वा ��त�न�ध वा कुनै उिचत �नकाय माफ� त सनुवुाइको 

अवसर �दान ग�रने छ।"12 

 

च. �भावकार� सहयोगको अ�धकार 

बा�य अव�था एउटा �वशेष अव�था हो। यो अव�थामा �या�यक ���यामा 

संल�न हनु ु भनेको �तनीह�का ला�ग �यादै दःुखदायी अनभुव हनु स�दछ। 

बालबा�लकाका �नि�त मा� होइन, �या�यक ���यामा संल�न हनु ुपदा� वा�लगह� प�न 

तनाव महससु गछ�न।् अदालतमा अवल�बन ग�रने औपचा�रकता, �योग ग�रने भाषा तथा 

बकप� गनु� पदा�को िझनाझपट� पी�डत बालबा�लका र सा�ीह�का �नि�त वा�तवमै 

पीडादायी ह�ुछ। �यसैले अदालती ���यामा संल�न हनु ुपरेका कारण �सज�ना हनु स�ने 

तनाव र पीडालाई कम गराउने उ�े�यले पी�डत बालबा�लका र सा�ीका हकमा केह� 

�नि�त �कारको सहयोग उपल�ध हनु ु पन� अपे�ा ग�र�छ। �यसो त य�तो सहयोग 

बालबा�लकाका हकमा मा� आव�यक पन� नभई वा�लगह�का �नि�त प�न उि�कै 

आव�यक हनु स�दछ। तर पी�डत बालबा�लका र सा�ीह�को थप जोिखमपूण� 

अव�थालाई �यानमा रा�दा �यनीह�का हकमा य�तो सहयोग अ�नवाय� हनु जा�छ। 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीका स�दभ�मा य�तो सहयोग र स�ुवधाको कुरा गदा� दबैु 

�कारका सहयोग र स�ुवधाह� समावेश हनु आउँदछन।् प�हलो, उनीह�को �व�थ 

�वकासका ला�ग आव�यक पन� सामा�य �कृ�तको सहयोग र दो�ो, �या�यक ���यामा 

संल�न हुँदाका अव�थामा आव�यक पन� खास सहयोग र स�ुवधा। यस �कारको 

सहयोग र स�ुवधामा आ�थ�क सहयोग, मनो�वमश� सेवा, �वा��य सेवा, मनोवै�ा�नक 

तनावबाट मिु� गन� आव�यक पन� सेवा, शैि�क सेवा आ�द पद�छन।् यी सहयोग र 

सेवाह� बढ� बालबा�लकाको �व�थ �वकाससँग स�बि�धत छन।् �या�यक ���यामा 

संल�न हनु ु पदा�को सहयोग र स�ुवधा अ�तग�त सहयोगी �यि�को �नयिु�, काननुी 

                                                           
१२

 The Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 12 (1) (2) ; See also Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child on the Sale of the Children, Child Prostitution and the Child 
Pornography, 2000, Art. 8 (1) (c) ; African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1990, Art. 7 ; 
European Convention on the Exercise of Children's Rights, 2000, Art. 3, 6, 1 ; Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, Principle 6 ; Guidelines for Action on Children in the Criminal 
Justice System, 1997, Art. 8, 16, 51. 
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सहायता सेवा, दोभासेको सेवा आ�द पद�छन।् सामा�यतया पी�डत बालबा�लका र 

सा�ीह� बकप�मा उपि�थत हुँदा एक जना सहयोगी साथमा रहन ज�र� ठा�न�छ। 

य�ता सहयोगी �यि� �वशेष�, प�रवारका सद�य, काननुी संर�क आ�द हनु स�दछन।् 

कमन ल �णाल� अवल�बन ग�रएका मलुकुह�मा पी�डतह� म�ुाको प� नमा�नने 

हनुाले �यहा ँ पी�डतह�लाई काननुी सहायता उपल�ध गराउने स�दभ�मा �� न उ�ने 

गरेको छ। तर �स�भल ल अवल�बन ग�रएका मलुकुह�मा पी�डत बालबा�लका र 

सा�ीका ला�ग यो मह�वपूण� अ�धकार मा�े ग�र�छ। 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीको यस अ�धकारका स�ब�धमा धेरै अ�तरा���य 

द�तावेजह�मा �यव�था भएको पाइ�छ। बालबा�लकाका अ�धकारका स�ब�धमा 

महाअ�धकार प� मा�नएको बाल अ�धकार महासि�धमा, य��प पी�डत बालबा�लकाकै 

�नि�त भनेर �कटानै ग�रएको त छैन, यस स�ब�धी �यव�था ग�रएको छ। महासि�धमा 

उ�लेख भए अनसुार बालबा�लकालाई �वशेष संर�ण र सहयोग �ा� गन� अ�धकार हनेु 

छ। साथै उनीह�को �वा��यको उ�चतम �ा�य �तरको उपभोग तथा रोगको उपचार 

गन� पाउने र �वा��यको पनुला�भ गन� पाउने स�ुवधाको अ�धकारको समेत ��याभ�ूत 

ग�रएको छ।13 महासि�धमा उि�लिखत यी अ�धकारह� �या�यक ���यामा संल�न रहन ु

पदा�का �वषयसँग भ�दा प�न बालबा�लकाका सामा�य �वकासका �वषयसँग स�बि�धत 

छन।् बाल अ�धकार महासि�धको ऐि�छक �ोटोकलमा भने �या�यक ���या स�ु 

भएदेिख अ�त नभएस�म बालबा�लकाले समिुचत सहयोग पाउन ुपन� गर� यस स�ब�धी 

अ�धकारका बारेमा �प� उ�लेख ग�रएको छ।14  

 

छ. गोपनीयताको अ�धकार 

आजभो�ल सबैजसो ग�भीर अपराधमा सरु�ा खतरामा रहेका पी�डत र 

सा�ीह�को गोपनीयताको संर�ण गनु� अ�नवाय� ज�तै ठा�न�छ। यो अ�धकार पी�डत 

बालबा�लकाका हकमा मा� होइन, पी�डत वा�लगह�का हकमा प�न उि�कै आव�यक 

ठा�न�छ। भारतीय काननु आयोगले सह� �पमा उ�लेख गरेको छ– "a prisoner suffers 

from some act or omission but a witness suffers for no fault of his own. All his 
troubles arise because he is unfortunate enough to be on the spot when the crime 

                                                           
१३  The Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 20, 24 

१४  The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child 

Prostitution and Child Pornography, 2000, Art. 8, 9 ; See also International Covenant on Civil and Political 
Rights, 1966, Art. 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. 
6 ; European Convention on the Exercise of Children's Rights, 2000, Art. 9 ; African Charter on the Rights 
and Welfare of the Child, 1990, Art. 17 ; Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 
1985, Principle 6, 14, 15, 17 ; Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, 
Guideline 16, 46, 49, 51 
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is being committed and at the same time foolish enough to remain there till the 

arrival of the police".15 वा�तवमा रा�यका तफ� बाट उपि�थत हनेु सा�ीको अव�था 

दयनीय पाइ�छ। यसो हनुकुा कारण केवल अदालतस�म आउन ु पना�को क�ठनाइ र 

अस�ुवधा मा� होइन, कठोर अपराधीह�को नजरमा ल�य ब�नने र िजउ�यानकै खतरा 

स�म मो�न ुपन� अव�था छ।16 पी�डत बालबा�लका र सा�ीका हकमा कुरा गन� हो भने 

त �तनीह� बारेको सूचनास�म प�न बा�हर �काशमा �याउने हो भने �यसको ठुलो �भाव 

खे�न ु पन� ह�ुछ। यसले गदा� �तनीह�को िजउ�यानको सरु�ामा खतरा �सज�ना गन� 

स�छ, लाज ला�दो र समाजमा िशर �नहरुाउन ु पन� अव�था आउन स�छ, साँचो कुरा 

बो�न नस�ने अव�था पन� स�छ र ठुलो भावना�मक चोट प�ु याउन स�दछ। य�द 

अ�भय�ु खराब च�र�कै परे भने सा�ीह� अदालतस�म आएर बकप� गन� अ�भय�ुको 

डरका कारणले प�न स�दैनन ् र आइहाले भने प�न अ�भय�ुको �वप�मा बो�न 

स�दैनन।्17 PUCL V. Union of India को म�ुामा भारतीय सव��च अदालतले भनेको छ- 

"the need for existence and exercise of power to grant protection to a witness and 

preserve his or her identity in a criminal trial has been universally recognized".18 

�यसैले पी�डत बालबा�लका र सा�ीको गोपनीयताको संर�ण हनु ु अ�त आव�यक 

ठा�न�छ। पी�डत बालबा�लका र सा�ीको गोपनीयताको संर�णका स�दभ�मा दईु 

�कारका अ�यासह� �चलनमा छन।् प�हलो, पी�डत बालबा�लका र सा�ीको 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ने र दो�ो, इजलासमा सव�साधारण लगायत अनाव�यक 

�यि�ह�को �वेशलाई �नयि��त गन�। 

बाल अ�धकार महासि�धले गो�नयताको अ�धकारका स�ब�धमा सामा�य 

�कारका अ�धकारह�को मा� �यव�था गरेको छ। महासि�धमा उ�लेख ग�रए अनसुार 

कुनै प�न बालबा�लकाको गोपनीयतामा जथाभावी र गैरकाननुी ह�त�ेप ग�रने छैन भ� े

�यव�था छ।19 यो �यव�था पी�डत बालबा�लका र अ�भय�ु बालबा�लका दबैुका हकमा 

लाग ुहनेु �यव�था हो। साथै यो �यव�था �या�यक ���याका स�ब�धमा �सधा लाग ुहनेु 

�यव�था प�न होइन। तथा�प केह� अ�य द�तावेजह�मा भने बालबा�लकाको �या�यक 

���यामा संल�न हुँदाका अ�धकारह�का बारेमा �यव�था ग�रएको छ। ज�तो बाल 

अ�धकार महासि�धको ऐि�छक �ोटोकलले उ� �ोटोकलमा �नषधे ग�रएका 

अ�यासह�बाट पी�डत बालबा�लकाह�को अ�धकार र �हतको संर�ण गन� फौजदार� 

                                                           
१५  Law Commission of India, 198th Report on Witness Identity Protection and Witness Protection 

Programmes, P. 250, 2006 

१६  Id. at P. 251  

१७  Id. at P. 267 

१८  PUCL V. Union of India, 2003, (10) SCALE 967 

१९  The Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 16 
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�या�यक ���याका सबै अव�थामा उनीह�को गोपनीयता र प�रचया�मक �ववरणको 

संर�ण गन� रा�यले उपय�ु उपायह� अवल�बन गन� कुरा उ�लेख छ।20  

 

ज. �या�यक ���यामा संल�न हनु ुपदा�का अव�था �यहोनु� पन� क�ठनाइबाट संर�णको अ�धकार 

  य�द हामीले �या�यक ���यामा पी�डत बालबा�लका र सा�ीह�को 

सहभा�गतालाई स�ुनि�त गन� हो भने �या�यक ���यामा �तनीह� सहभागी हुँदा �यहोनु� 

पन� थप क�ठनाइह� भो�न ुपन� अव�थाबाट सरुि�त गनु� पन� ह�ुछ। �या�यक ���यामा 

स�ुदेिख अ�तस�म यस �क�समको स�ुनि�तता �ा� गनु� �तनीह�को अ�धकार मा�न�छ। 

�या�यक ���यामा �सज�ना हनु स�ने अनाव�यक तनावको रोकथामका ला�ग 

कारबाह�लाई बढ� सहज र कम झ�झ�टलो बनाउन ुज�र� ह�ुछ। हामीले ���यालाई 

सहज र कम झ�झ�टलो बनाएर नै पी�डत बालबा�लकाको �या�यक ���यामा सहभागी 

हनेु हौसला र �मता व�ृ� गन� स�क�छ। �या�यक ���यामा सहभागी हुँदा प�न फे�र 

थप क�ठनाइको सामना गनु� पन� हो भने उनीह� पनुप��डत हनु ुपन� अव�था ह�ुछ र 

यस ���यामा सहभागी हनु अ�न�छुक वा द�ु�सा�हत हनेु अव�था ह�ुछ। खास गरेर 

देहायका अव�थाह� यस स�ब�धमा �वचारणीय छन ्: 

 पी�डत बालबा�लका र सा�ीका ला�ग सहयोगी उपल�ध गराइयोस ् जसले 

कारबाह� स�ु भएदेिख अ�त नभएस�म उनीह�का साथैमा रहेर ���यामा 

सहजता �दान ग�न।् 

 ���याका बारेमा �नि�तता �दान ग�रयोस ्जसले गदा� कारबाह�लाई पूवा�नमुान 

यो�य बनाउन स�कयोस,् �तनीह� कमभ�दा कम पटक मा� अदालतमा 

उपि�थत हनु ुपन� अव�था बनाइयोस,् सा�ीह�लाई �या�यक ���यासँग प�रिचत 

बनाउने काय��मह� स� चालन ग�रयोस।् 

 कारबाह� �छटोछ�रतो हनेु कुराको ��याभ�ूत �दइयोस।् 

 अदालतमा बालमै�ी वातावरण कायम ग�रयोस।् 

 कारबाह�का �ममा बालबा�लकालाई अनाव�यक �पमा डर र �ास �सज�ना 

हनेु ि�थ�त��त सचेतता अपनाइयोस।् 

                                                           
२०  Art. 8 ; See also International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art. 6, 14, 17 ; Rome Statute of 

the International Criminal Court, 1998, Art. 54, 57, 68 ; Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 
in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, 2000, Art. 6 ; Basic principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 
Power, 1985, Principle 6 ; Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, Guideline 
49, 51 
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 बकप� गदा� वा अ�य अव�थामा समेत पी�डत बालबा�लका र सा�ीले 

अ�भय�ुह�को ��य� रोहबरमा उपि�थत भई बकप� वा अ�य कागज गनु� 

पन� अव�थाबाट छुट �दइयोस।् 

 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीलाई �या�यक ���यामा संल�न हनु ु पदा� �यहोनु� 

पन� थप तनावबाट बचाउन यी उपायह� मह�वपूण� भए प�न बाल अ�धकार स�ब�धी 

महासि�धमा यस स�ब�धमा कुनै �यव�था भएको पाइँदैन। बाल अ�धकार महासि�धको 

ऐि�छक �ोटोकलमा भने पी�डत बालबा�लका लगायत सा�ीह� समेतको �नःसहायपना र 

जोिखमलाई �यानमा राखेर फौजदार� �या�यक ���याको सबै चरणमा उनीह�को �वशेष 

आव�यकता, �हत र अ�धकारको संर�णका ला�ग रा�यह� उपर उपय�ु उपायह� 

अवल�बन गन� दा�य�व तोकेको छ।21  

 

झ. सरु�ाको अ�धकार 

�या�यक ���यामा संल�न हनेु पी�डत बालबा�लका र सा�ीह�को सरु�ा �ाय: 

खतरामा रहेको ह�ुछ। �यसो त यो कुरा पी�डत बालबा�लका र सा�ीह�का स�ब�धमा 

मा� लाग ु हनेु �वषय होइन। फौजदार� �या�यक ���यामा संल�न हनु ु पदा� जसलाई 

प�न असहजता अनभुव ह�ुछ। क�हलेकाह� � त िजउ�यानकै खतरा प�न �सज�ना हनु 

स�दछ। क�हलेकाह� � बदलाको �ासबाट भय�भत हनु ुपन� ि�थ�त ह�ुछ। हामीले सह� 

�यायको अपे�ा गन� हो भने सा�ीह�ले �नध��सँग आफुले देखे जानेको कुरा बताउन 

स�ने वातावरण कायम गनु� पन� ह�ुछ तर जबस�म हामीले �तनीह�को सरु�ाको 

��याभ�ूत �दन स�दैन�, तबस�म �तनीह�बाट घटनाका बारेमा सह� �यहोरा �ा� हनेु 

आशा गन� गा�ो छ। आ�नो िजउ�यानको जोिखम मोलेर कसैले प�न �या�यक 

���यामा सहयोग गन� कुरा आउँदैन ब� उ�टो अ�भय�ुको दबाब र ध�क�का कारण 

उनीह�कै प�मा �माण �दएर गलत न�तजामा प�ु याउन स�दछन।्22 �यसैले सह� 

�यायका ला�ग प�न सा�ीह�को सरु�ाको स�ुनि�तता आव�यक छ। सरु�ाको 

अ�धकार�भ� �यसैले सूचना र �माणका स�दभ�मा गोपनीयताको �वषय समावेश हनु 

आउँछ। केह� हदस�म यो �वषय गोपनीयताको अ�धकारसँग प�न स�बि�धत छ तर 

सरु�ाको अ�धकार�भ� मनोवै�ा�नक संर�णको �वषय मा� नपरेर शार��रक संर�णको 

                                                           
२१

 The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child 

Prostitution and Child Pornography, 2000, Art. 8 (a ) ; See also Rome Statute of the International Criminal 
Court, 1998, Art. 61, 68, 69, 87 ; International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art. 6 (d ), 14  
(1 ); Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, Guideline 49, 50, 51. 

२२ INSEC ; Witness Protection : A Study Report, P. 52, 2011 
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�वषय प�न समावेश ह�ुछ र साथै यो अ�धकार पी�डतह�का हकमा मा� सी�मत नभएर 

�तनीह�को प�रवारका सद�यह� र नातेदारह� स�म �व�ता�रत ह�ुछ। 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीका स�दभ�मा सरु�ाको अ�धकार �यादै मह�वपूण� 

भए प�न बाल अ�धकार स�ब�धी महासि�धमा यस स�ब�धमा �प� उ�लेख ग�रएको 

छैन। तथा�प अ�य केह� द�तावेजह�मा यस स�ब�धमा केह� �यव�थाह� ग�रएका 

छन।् बाल अ�धकार महासि�धको ऐि�छक �ोटोकलको धारा ८ मा पी�डत 

बालबा�लका, �तनका प�रवार र सा�ीको सरु�ाका स�ब�धमा केह� उ�लेख ग�रएको  

छ। यसले रा�यह�लाई अनाव�यक तनाव र बदलाको ि�थ�तबाट पी�डत बालबा�लका 

र सा�ीको संर�णका ला�ग आव�यक कदमह� चा�न दा�य�व स�ुपेको छ। यसै गर� 

अ�तरा���य फौजदार� अदालतको रोम �वधानले प�न पी�डत र सा�ीको सरु�ाका ला�ग 

केह� �यव�था गरेको छ।23  

 

ञ. प�रपूरणको अ�धकार 

प�रपूरण सबै पी�डतह�लाई �दान ग�रन ु पन� अ�धकार हो। अ�धकारको 

द�ुपयोग एवं अपराधका पी�डतह�का ला�ग �यायका आधारभतू �स�ा�त स�ब�धी 

संय�ु रा� स�ीय घोषणाप�मा उि�लिखत �व�भ� अ�धकारह� म�ये यसलाई मह�वपूण� 

�स�ा�तका �पमा मा�यता �दइएको छ।24 रोबट� डी. होज ले�छन–् "one of the broad 

goals for a juvenile justice system is that the system is responsible for providing 
accountability to victims of crime. Victims have a right to see that those who have 
harmed them are held accountable for their actions and, where possible, receive 

some form of compensation for their injury."25 प�रपूरण पी�डतह���त �तनीह� �व�� 

ग�रएको अपराधको प�रणाम �व�प प�ुन गएको ��तका स�ब�धमा स�बोधन गन� 

अपनाइएको एउटा उपाय हो। यस अ�तग�त �व�भ� उपायह� ज�तो ��त�थापन 

(Restitution), ��तपू�त� (Compensation), पनु�था�पना (Rehabilitation) र स�त�ु� 

(Satisfaction) आ�द पद�छन।् ��त�थापन भ�ाले ��तवाद� वा अ�य ते�ो प�बाट 

�तनीह�बाट घटाइएको घटना वा ग�रएको �यवहारको जवाफदे�हता बहन गरे बापत 

�दलाइने भराइने �वषय हो। शाि�दक अथ�मा भ�े हो भने ��त�थापनले कुनै व�त ु

स�बि�धत �वा�म�ववालालाई �फता� गन� �वषयलाई जनाउँछ। �यसैले यस अ�तग�त 

                                                           
२३  Art. 64, 68 ; See also International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art. 6 (d ); United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime, 2000, Art. 24, 25 ; Basic Principles of Justice for Victims 
of Crime and Abuse of Power, 1985, Principle 6 (d ) ; Guidelines for Action on Children in the Criminal 
Justice System, 1997, Guideline 51, 52. 

२४  Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adopted by General 

Assembly Resolution 40/34 of 29 November 1985. 

२५  Hoge, Robert D.; Introduction to the Canadian Juvenile Justice System ; P. 57-63, published in Annual Report 

for 2008 and Resource Materials Series No. 78, UNAFEI, Tokyo, Japan, 2009 
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स�पि� �फता� गन�, नो�सानी बापतको रकम �तन�, खच� भएका रकमको शोधभना� �दने 

ज�ता �वषयह� पद�छन।् ��तपू�त� भ�े कुराले पी�डतलाई प�ुन गएको ��त बापत 

पाउने रकम भ�े बिुझ�छ। सामा�यतया ��तपू�त� स�बि�धत अ�भय�ुबाट �दलाइएको 

भराइएको रकम वा व�त ुअपया�� भएमा �यसको प�रपूरकका �पमा रा�यबाट �दइने 

भराइने ग�र�छ। पनु�था�पना भ�ाले लामो समयस�म पी�डत हनु ु परेको फल�व�प 

�तनीह�लाई सामा�य जीवनमा फका�उने �यास र ���याका �पमा बिुझ�छ। स�त�ु� 

अ�तग�त माफ� मा�ने, �मारकह� �नमा�ण गन� ज�ता �वषयह� पद�छन।् पोच ु�गलमा 

अपराध पी�डतह�का ला�ग ��तपू�त� भराउने स�ब�धमा छु�ै काननु �नमा�ण ग�रएको 

पाइ�छ।26  

पी�डत बालबा�लका र सा�ीको यस स�ब�धी अ�धकार धेरै अ�तरा���य सि�ध 

महासि�धह�मा �यव�था भएको पाइ�छ। ती म�ये बाल अ�धकार महासि�धको ऐि�छक 

�ोटोकल एउटा मह�वपूण� द�तावेज हो। उ� �ोटोकलमा पी�डत बालबा�लकाह�को 

म�ुा फ��टमा �ढलास�ुती नग�रने, फैसला काया��वयन �छटोछ�रतो गन� र ��तपू�त� 

भराउने �यव�था भएको पाइ�छ।27 �ोटोकलको धारा ९ ले पी�डत बालबा�लकाह�लाई 

काननुी �पमा िज�मेवार ��तवाद�ह�बाट ��तपू�त� भराई पाउने अ�धकारको �यव�था 

गरेको छ। अ�तरा���य फौजदार� अदालतको रोम �वधानले प�न ��त�थापन, पनु�था�पन र 

��तपू�त� लगायतका प�रपूरण स�ब�धी �स�ा�तलाई मा�यता �दएको छ।28  

 

ट. �वशेष �नवारक उपायह� अवल�बन गराई पाउने अ�धकार 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीको कुरा गदा� �यनीह� समाजका सबैभ�दा असहाय 

अव�थाका �यि�ह� मा�न�छन।् एक पटक पी�डत हनुकुो मतलब बालबा�लकाह� 

फे�र प�न पी�डत हनु ुपन� जोिखममा रहेका ह�ुछन।् आफुलाई कसर� समाजमा �था�पत 

गन�, पीडकसँगको स�ब�धलाई कसर� �यव�थापन गन�, आफ�त र साथीभाइसँगको 

स�ब�धलाई कसर� सामा�यीकरण गन� ज�ता सम�याबाट �तनीह� ग�ुकेा ह�ुछन।् 

वा�लगह�का �व��मा कडा �पमा ��ततु हनेु है�सयतमा �यनीह� हुँदैनन।् �यसैले 

�नवारक उपायह� पी�डत बालबा�लकाह�का हकमा �यादै मह�वपूण� छ। �यसो त यस 

�कारका �नवारक उपायह�को अवल�बनबाट अपराध रोकथाम स�ब�धी रा�यको 

िज�मेवार� परुा गन� दा�य�वमै प�न सघाउ प�ुन जाने ह�ुछ। पी�डत बालबा�लकाका 

                                                           
२६

 Law Governing Compensation for the Victims of Criminality, 2006 

२७
 Art. 8 ( g ) 

२८ 
 Rome Statute of International Criminal Court, 1998, Art. 75 ; See also United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime, 2000, Art. 14, 15 ; European Convention on the Compensation of Victims of 
Violent Crimes, 1983, Art. 2, 3, 4 ; Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, 
Principle 7, 8, 9, 11, 12 ; Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, Guideline 
43, 45, 47, 48 
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स�ब�धमा �नवारक उपायह� भ�ाले �व�भ� उपायह� पद�छन ्तथा�प बाल वे�याविृ�मा 

��तब�ध, बालयौनज�य साम�ीको बेच�बखन र �वतरणमा ��तब�ध ज�ता �वषयह� म�ुय 

�पमा अपनाउने गरेको पाइ�छ। यसै गर� िश�ा, सचेतना तथा जानकार�मूलक 

साम�ीको �काशन, �वतरण र �चार�सार ज�ता काय��मको स� चालन गरेर प�न 

�नवारक उपायलाई �भावकार� बनाउन स�क�छ। 

 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीको संर�ण स�ब�धमा नेपालको अव�था 

नेपालमा आजस�मको कुरा गदा� पी�डत बालबा�लका र सा�ीको संर�ण 

स�ब�धमा कुनै �वशेष काननु रहेको पाइँदैन। �छ�फुट �पमा छ�रएर रहेका केह� 

�यव�थाह�को अ�त�र� यसै स�ब�धमा बनेको छु�ै काननु छैन। प�हलो पटक 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ मा बालबा�लकाको अ�धकारको �वषयले मौ�लक 

हकका �पमा मा�यता �ा� गरेको छ। सं�वधान अनसुार ��येक बालबा�लकालाई 

नामको, प�हचानको, �याहार स�हारको, आधारभतू �वा��य सेवा र सामािजक सरु�ाको 

अ�धकार �ा� छ भने शोषण �व�� उपचारको अ�धकार �ा� छ।29 सं�वधानमा 'पी�डत' 

भ�े श�दावल�को प�न �योग त भएको छ तर �यो ��� पी�डतका स�दभ�मा �योग 

भएको पाइ�छ। कसूर पी�डतलाई स�दभ� बनाएर कुनै श�दावल� �योग भएको छैन। 

सं�वधानमा उि�लिखत �ावधानह�को अ�ययनबाट बालबा�लकाको सव��म �हतसँग �यो 

प�न �तनीह�को �व�थ �वकासको प�सँग स�बि�धत धेरै �वषयह� उ�लेख भएको 

पाइ�छ। य��प सामा�य अथ�मा नै सह�, सं�वधानमा ग�रएको अक� मह�वपूण� �यव�था 

गोपनीयताको अ�धकार हो। यो अ�धकार पी�डत अव�थामा नरहेका समेत सबैका ला�ग 

�ा� हनेु सामा�य अ�धकार हो र �वभावैले पी�डत बालबा�लका र सा�ीलाई प�न यो 

अ�धकार �ा� छ। मलुकु� ऐनमा प�न पी�डतसँग स�बि�धत ��य� अ��य� केह� 

�यव�थाह� रहेका छन।् ज�तो मलुकु� ऐनमा अ�ामा आउने कसैसँग प�न ठ�ा म�कर� 

गन� नहनेु �यव�था ग�रएको छ।30 यो �यव�था पी�डत बालबा�लकासँग ��य� 

स�बि�धत नभए प�न �तनीह�का हकमा समेत लाग ु हनेु ��ट छ। केह� म�ुाह�मा 

पी�डतले ��तपू�त� पाउने �यव�था प�न रहेको छ। अपहरण, शर�र ब�धक, जबरज�ती 

करणी, अ�ाकृ�तक मैथनु ज�ता अपराधका पी�डतह�ले अ�भय�ुबाट ��तपू�त� भराई 

पाउने �यव�था छ। मानव बेच�बखन म�ुाका पी�डतले प�न ज�रवानाको क�तीमा पचास 

��तशत रकम ��तपू�त�का �पमा पाउने �यव�था छ।31 अनसु�धान तह�ककातका 

                                                           
२९  नेपालको अ�त�रम सं�वधान‚ २०६३‚ धारा २२ 

३०  मलुकु� ऐन‚ २०२० अ.बं. ३ नं. 

३१
 मानव बेच�बखन तथा  ओसार पसार (�नय��ण र सजाय) ऐन‚ २०६४ दफा १७ 
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�सल�सलामा पी�डत �वा�नीमा�नसको बयान गराउँदा म�हला �हर�ले र म�हला �हर� 

नभए मा� समाजसेवी म�हलाको रोहबरमा अ�य �हर�ले गराउन स�ने �यव�था छ।32 

यसै गर� केह� खास म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासमा ग�रने �यव�था छ। यी म�ुाह�मा 

जबरज�ती करणी, मानव बेच�बखन, घरेल ु �हंसा र बालबा�लका संल�न म�ुाह� म�ुय 

छन।्33 यसको मतलब ब�द इजलासबाट हे�रने म�ुाह�मा सनुवुाइका बखत अनाव�यक 

�यि�ह�लाई इजलासमा �वेश गन�बाट �नयि��त ग�र�छ र पी�डत बालबा�लका र 

सा�ीको गोपनीयताको अ�धकारको संर�ण ग�र�छ। केह� अव�थाह�मा पी�डत 

बालबा�लका र सा�ीह�लाई भेदभाव गन� नहनेु अ�तरा���य मा�यतालाई प�न नेपाल� 

काननुमा ि�वका�रएको छ। ज�तो, पी�डत बालबा�लका सा�ी हनु यो�य हनेु �माण 

ऐनको �यव�था अ�का ला�ग प�न उदाहरणीय छ। नेपालको �माण काननु अनसुार 

��येक बालबा�लका सा�ी हनु यो�य छन।् उमेरकै मा� कारणले कुनै प�न 

बालबा�लका सा�ी हनु अयो�य हनेु �यव�था छैन। �माण ऐनमा उ�लेख भए अनसुार 

सो�धएको �� न ब�ुन नस�ने वा सो को यिु�य�ु जवाफ �दन नस�ने भनी अदालतले 

ठहराएको �यि� बाहेक अ� सबै सा�ी हनु यो�य हनेु �यव�था छ।34 मना�सब कारण 

परेमा बाहेक सा�ीसँग पटक पटक सोधपछु गन� नपाइने �यव�था छ।35 साथै सा�ीसँग 

िझ�याउने र अनाव�यक �� न सो�न मनाह� गन� स�ने अ�धकार अदालतलाई �दइएको 

छ।36 यी �यव�थाको मा�यमबाट पी�डत बालबा�लका र सा�ीको स�मान र ��त�ा 

बचाउने �यास ग�रएको छ जसबाट �बना �हि�कचाहट �या�यक ���यामा �तनीह�को 

सहभा�गतालाई �ो�सा�हत गन� स�कयोस।् सा�ीका स�दभ�मा अक� एउटा मह�वपूण� 

�यव�था सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ मा ग�रएको पाइ�छ। नेपाल� काननुी 

इ�तहासमा प�हलो पटक अदालतमा बकप�का ला�ग उपि�थत हनेु सा�ीलाई सरकारका 

तफ� बाट खच� �यहो�रने �यव�था ग�रएको छ।37 यो �यव�था य��प बालबा�लकाकै 

हकमा भनेर �प� भ�नएको त छैन तथा�प सा�ीका �पमा उपि�थत हनेु पी�डत 

बालबा�लकाले प�न यो �यव�थाको लाभ नपाउने ि�थ�त हुँदैन। य�तै अक� एउटा 

�यव�था ससूुिचत हनु पाउने �वषयसँग स�बि�धत छ। कुनै अपराधका स�ब�धमा जाहेर� 

                                                           
३२  मलुकु� ऐन, २०२० जबरज�ती करणीको महलको १०क नं. 

३३  बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ४९, मलुकु� ऐन, २०२०, जबरज�ती करणीको महलको १०ख नं., 

मानव बेच�बखन तथा ओसार पसार (�नय��ण र सजाय) ऐन, २०६४ को दफा २७, घरेल ु �हंसा (कसूर र 

सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ७ 

३४  �माण ऐन, २०३१ दफा ३८ 

३५
 ऐ ऐ दफा ४९ (४) 

३६  ऐ दफा ५१ 

३७ सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३०(२) 
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पर� म�ुाको अनसु�धान र तह�ककात स�ु भएकामा प�छ कारणवश �यो म�ुा नच�ने 

�नण�य भएमा सोको जानकार� जाहेरवालालाई �दन ु पन� �यव�था छ।38 यसै गर� 

सरकारवाद� भई चलेको कुनै म�ुा �फता� �लन ुपन� भएमा पी�डतको पूव� सहम�त �लन ु

पन� �यव�था प�न रहेको छ। �नजको सहम�त बेगर �य�तो म�ुा �फता� �लन पाइँदैन।39 

बालबा�लका संल�न म�ुामा खास खास सूचनाह� �काशन गन�मा ��तब�ध लगाइएको 

छ। बालबा�लकासँग स�बि�धत घटनाको �ववरणह� अनसु�धान अ�धकार� वा म�ुा हेन� 

अ�धकार�को अनमु�त �बना कुनै प��कामा �काशन गन� नपाइने �यव�था छ। य�तो 

��तब�ध फोटो प�कार, संवाददाता र छापाखानाका मा�लक समेतलाई लाग ु ह�ुछ।40 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीको गोपनीयताको संर�णका ला�ग यो �यव�था �यादै 

मह�वपूण� छ। यस अ�त�र� बालबा�लका संल�न म�ुाको सनुवुाइमा �ाथ�मकता �दन ु

पन� �यव�था प�न ग�रएको छ। यो �यव�था पी�डत बालबा�लकाका हकमा मा� लाग ु

नभएर ��तवाद� बालबा�लका भएका म�ुामा समेत लाग ु ह�ुछ।41 ऐनको यो 

�यव�थाभ�दा प�न अगा�ड बढेर �नयमावल�ले य�ता म�ुाह� १२० �दन�भ� फैसला गनु� 

पन� गर� समयाव�ध नै �कटान गरेको छ।42 यस अ�त�र� बाल �याय (काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०६३ मा देहायका �यव�थाह� समे�टएका छन ्: 

 बालबा�लकाले गरेको कसूरको अनसु�धान तथा तह�ककात गन� ��येक �हर� 

काया�लयमा �च�लत काननु बमोिजम यो�यता पगेुको �हर� कम�चार� रहेको 

छु�ै एकाइ रहने, 

 बालबा�लकासँग सोधपछु गदा� सो�धएको कुराको जवाफ �दन स�ने बालमै�ी 

वातावरण बनाई सहज ढ�मा सोधपछु गनु� पन�, 

 सोधपछु गदा� बालबा�लकाको बाबआुमा, संर�क, काननु �यवसायी वा �नज 

रहेको सं�थाको ��त�न�धको उपि�थ�तमा गन�, 

 बालबा�लकालाई एक पटकमा एक घ�टाभ�दा लामो समयस�म र रातको 

समयमा सोधपछु गन� नहनेु, 

 िज�ला �यायाधीशका अ�त�र� समाज सेवी, बाल�वशेष� वा बालमनोवै�ा�नक 

समेत समावेश भएको बालइजलास गठन ग�रने, 

 अदालतमा बालबा�लकाले ब�ुने एवं उमेर र �नजको शार��रक तथा मान�सक 

�वकास सहुाउँदो भाषा �योग गनु� पन�, 

                                                           
३८  ऐ ऐ दफा २० 

३९  ऐ दफा २९ 

४० बालबा�लका स�ब�धी ऐन‚ २०४८ को दफा ४९(२) 

४१  ऐ दफा ५७ 

४२  बाल �याय (काय��व�ध) �नयमावल�‚ २०६३ को �नयम १६ 
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 सोधपछु गदा� छु�ै कोठामा �यामेरा जडान गर� सोह� कोठामा सोधपछु गर� 

�यसर� सो�धएको कुरा इजलासको पदा� (ि��न) मा देिखने �यव�था गन�, 

 सोधपछु गन� बाल मनो�व�ानबे�ा वा बालबा�लकासँग सहज �पमा स� चार वा 

संवाद गन� स�ने �यि� अदालतले तो�न स�ने, 

 फैसलाको ��त�ल�प बालबा�लकालाई �नश�ुक उपल�ध गराइ�दन ुपन�, 

 बालबा�लकासँग सोधपछु गदा� आव�यक परेमा दोभासेको स�ुवधा उपल�ध 

गराइ�दन ुपन�। 

 पी�डत र सा�ीको संर�णका स�ब�धमा �यव�था गन� अक� मह�वपूण� काननु 

मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ हो। पी�डत र सा�ीको 

संर�णका स�ब�धमा यो ऐनमा ग�रएका �यव�थाह� �यादै �ग�तशील मा�न�छन।् खास 

गरेर देहायका �यव�थाह� मह�वपूण� छन ्: 

 य�द पी�डतले आ�नो नाम गो�य रा� न अनरुोध गरेमा स�बि�धत �हर� 

काया�लयले �नजको गोपनीयता कायम ग�र�दन ुपन�, 

 पी�डत �वयं जाहेरवाला भएका अव�थामा �नजको बयान त�कालै �लई 

निजकको िज�ला अदालतमा लगी बयान �मािणत गराउन ु पन� र अदालतले 

प�न �मािणत ग�र�दन ुपन�, 

 पी�डतको बयान �मािणत गराइएकामा प�छ कारबाह�का �ममा बकप�का 

ला�ग �नज उपि�थत हनु नसके प�न �य�तो बयानलाई �माणमा �लइने, 

 पी�डतले म�ुाको कारबाह�मा आ�ना तफ� बाट छु�ै काननु �यवसायी �नय�ु गन� 

चाहेमा �य�तो काननु �यवसायी�ारा ��त�न�ध�व गराउन पाउने, 

 उ� ऐन अ�तग�तको म�ुामा कारबाह�का �ममा �योग ग�रएको भाषा पी�डतले 

नब�ुने भई दोभासे आव�यक पन� भएमा सोको �यव�था गन� स�ने, 

 पी�डतका ला�ग पनु�था�पन कोष र पनु�था�पन के��को �यव�था ग�रन ुपन�, 

 बेच�बखन ज�य अपराधबाट ब�न खो�दा केह� गदा� कसैको �यान गएमा 

पी�डतलाई सजायबाट छुट हनेु, 

 पी�डतलाई ��तवाद�बाट असलु ग�रएको ज�रवानाको क�तीमा ५० ��तशत 

रकम ��तपू�त�का �पमा भराइ�दन ुपन�, 

 सरुाक�को �ववरण गो�य रा� ने र ज�रवानाको १० ��तशतस�मको रकम 

परु�कार �दइने, 

 पी�डतको नाम, त�वीर, वा च�र�मा ��तकूल हनेु �ववरण �चार �सार गन� नहनेु, 

 उजरु, बयान वा बकप� गरेका कारण पी�डतलाई कुनै �कारको सरु�ा 

आव�यक परेमा सोको �यव�था ग�र�दन ुपन�। 
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उपसंहार 

मा�थ नै उ�लेख ग�रए ज�तै �व�भ� अ�तरा���य सि�ध महासि�धह�मा पी�डत 

बालबा�लका र सा�ीका अ�धकारका स�ब�धमा �व�भ� �यव�थाह� भए बाबजदु 

नेपालमा यस स�ब�धमा छु�ै काननुको अभाव रहेको छ। �व�मान काननुह� बढ� 

अ�भय�ुका अ�धकारह�सँग स�बि�धत छन ्जनु �वाभा�वक �पमा पी�डत र सा�ीको 

आव�यकताका स�ब�धमा संवेदनशील छैनन।् नेपाल काननु आयोगले यस स�ब�धमा 

�वधेयकको म�यौदाह� तयार पारेको स�ुनएको छ तर ती म�यौदाह� अझ प�न संसदमा 

��ततु भइसकेको अव�था छैन। सा�ँचै भ�े हो भने पी�डत र सा�ीका अ�धकारह�को 

�वषयले नी�त �नमा�ताह� र �वधायकह�को नजरमा कुनै मह�व नै पाएका छैनन।् 

�व�भ� म�ुाह� माफ� त सव��च अदालतले यस स�ब�धमा काननु बनाउने आदेश जार� 

गन� लगायतका काय�ह� गरेर केह� संवेदनशीलता देखाउने �यास गरेको पाइ�छ तर 

�तनको न�तजा प�न अझ देिखइसकेको छैन। ब� क�तपय म�ुामा सव��च अदालतले 

नयाँ काननुह�को �नमा�ण नभएस�मका ला�ग भनेर केह� �वषयमा �नद� िशका जार� समेत 

गरेको छ। सव��च अदालतको यस �कारको काय�बाट एका�तर काननु बनाउन नै�तक 

दबाबह� ब�ढरहेको पाइ�छ भने अक��तर केह� हदस�म नै भए प�न �व�मान काननुमा 

रहेका �र�तालाई पू�त� गन� काय� भइरहेको पाइ�छ। यस स�ब�धमा सबैभ�दा 

उ�लेखनीय फैसलाका �पमा गोपनीयता कायम गन� �नद� िशका जार� भएको फैसलालाई 

�लन स�क�छ। �नवे�दका सपना �धान म�लले नेपाल सरकारलाई �वप�ी बनाई दायर 

गनु� भएको म�ुामा खास �कृ�तका म�ुाह�मा प�ह�को प�रचया�मक �ववरणको 

गोपनीयता कायम गन�का ला�ग सव��च अदालतले १३ सू�ीय �नद� िशका जार� गरेको  

छ। अक� एउटा म�ुामा सव��च अदालतले पी�डतह�का ला�ग परामश� के�� �थापना 

गन�, छु�ै �हर� अनसु�धान इकाइ �थापना गन�, ब�द इजलासमा सनुवुाइ गन� �णाल� 

लाग ु गन�, पी�डतको सहयोगाथ� म�ुाको कारबाह�का �ममा साथमा रहने सहयोगीको 

�नयिु� गन� �यव�था गन�, छु�ै बयान क�को �यव�था गन� �नद�शना�मक आदेश जार� 

भएको पाइ�छ। पवनकुमार यादवको म�ुामा �ब�कुलै नयाँ �� न उ� यो। यो म�ुामा 

अ�भय�ु बालबा�लका भएको ि�थ�तमा जबरज�ती करणीको महलमा भएको �यव�था 

बमोिजम पी�डतलाई आधा अंश भराइ�दन ुपन� �यव�थाको छुट पाउन स�ने वा नस�ने 

भ�े �� न उठेको �थयो। खास गरेर बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 

११(२) मा ��तवाद� बालकको उमेर १४ वष�भ�दा कम रहेछ भने ज�रवाना हनेु 

अपराध गरेकामा ह�काई, स�झाई, बझुाई र कैद हनेु अपराध गरेकामा ६ म�हनास�म 

कैद हनेु �यव�था रहेको प�र��ेयमा �य�तो बालकबाट आधा अंश भराइ�दन ुपन� ि�थ�त 

ह�ुछ वा हुँदैन भ�े �� न �वचारणीय रहेको �थयो। सव��च अदालतले पीडक 
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बालबा�लकाको मा� अ�धकारको कुरा नगरेर पी�डत बा�लकाको अ�धकारतफ�  प�न �यान 

�दन ुपन� भ�दै पीडक बालकले जबरज�ती करणीको महल अ�तग�त पी�डत बा�लकालाई 

आधा अंश �दन ुपन� दा�य�वबाट छुट पाउन नस�ने फैसला गरेको छ। यसर� सव��च 

अदालतले पी�डतको अ�धकारको प�मा मह�वपूण� भ�ूमका खेलेको छ। तथा�प 

अदालतबाट खे�लने भ�ूमकाको आ�नै सीमा छ। �या�यक भ�ूमकाले क�ह�यै प�न 

�वधा�यक� भ�ूमकाको �थान �हण गन� स�दैन। साथै पी�डत र सा�ीको संर�णका 

स�दभ�मा �व�मान केह� �यव�थाह� प�न सामा�य �कृ�तका छन।् यी �यव�थाह� 

पी�डत बालबा�लका र सा�ीकै सम�याह�लाई केि��त गरेर स�बोधन गन� �हसाबले 

ग�रएका होइनन।् पी�डतह�को अ�धकारका स�दभ�मा अ�हले संसारभर नै उठाउने 

ग�रएको सम�या के छ भने �यनीह�को अ�धकारको संर�णको नाउँमा अ�भय�ु 

बालबा�लकाको अ�धकारलाई अ�यथा गन� स�क�छ वा स�कँदैन वा यी दईु प�को 

अ�धकार बािझने ि�थ�तमा स�तलुन कसर� कायम गन� ? वा�लगको अ�धकारसँगको 

���का अव�थामा बालबा�लकाको अ�धकारले �ाथ�मकता पाउन ु पछ� भ�े कुरा ब�ुन 

स�क�छ तर पी�डत प�न बालबा�लका नै र �ब�याइकता� प�न बालबा�लका नै भएको 

ि�थ�तमा कसको �हतले �ाथ�मकता पाउने भ�े �� न साँि�चकै ज�टल छ। के�या र 

�फ�ल�प�समा स�त�ुलत ���कोण अपनाइएको छ। यसै गर� बाल अ�धकार महासि�ध 

लगायतका अ�तरा���य द�तावेजह�मा बालबा�लकाको सहभा�गताको अ�धकारलाई 

मा�यता �दान ग�रएको छ तर धेरै मलुकुका रा��य काननुह�मा यो अ�धकारलाई 

मा�यता �दन बाँक� नै छ। रा�यह�ले अझ प�न यो अ�धकारको �योगमा बालबा�लका 

उपर उमेरको ब�देज लगाउन छोडेका छैनन।् जनु मलुकुह�मा यो अ�धकारलाई 

मा�यता �दने को�सस ग�रएको छ �यहा ँप�न यसलाई सत� स�हत मा� �दान ग�रएको  

छ। धेरै देशह�मा यो अ�धकारको �योगलाई अदालतको अनमु�तमा आधा�रत हनेु गर� 

�यव�था ग�रएको छ। केह� देशह�मा य�तो अ�धकारको �योग देवानी काननुका 

स�दभ�मा मा� हनु स�ने गर� सी�मत त�ुयाइएको छ। तसथ� नेपालमा पी�डत 

बालबा�लका र सा�ीको संर�णका स�ब�धमा आजको आव�यकता भनेको �यनीह�को 

अ�धकारका स�दभ�मा अ�तरा���य �तरमा मा�यता �ा� आधारभतू �स�ा�तह� अनकूुल 

हनेु गर� �व�ततृ �ावधानह� स�हतको �वशेष काननुको �नमा�ण हो। यसो हनु सकेमा 

मा� वा�त�वक अथ�मा पी�डत बालबा�लका र सा�ीका अ�धकारह�को साँचो अथ�मा 

संर�ण हनेु अपे�ा गन� स�क�छ। 
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सारांश 

समय, ��व�ध तथा �व��यापीकरणले गदा� �व�मा आजभो�ल नयाँ नया ँ

�व�पका अपरा�धक घटनाह� घ�दै गरेको देिख�छ। यसले गदा� अपराधका �कृ�त र 

�भाव प�न अ�तरा��यीय �कृ�तका भइरहेका छन।् ��ततु लेखमा अपराधका नयाँ 

�व�पह� अ�तरा��यीय अपराध, स��ठत अपराध, वातावरणीय अपराध, स�पि� 

श�ुीकरण, आत�वाद र �यसमा भएका �व�ीय लगानी, मानव बेच�बखन तथा 

ओसारपसार स�ब�धी अपराध, राज�व चहुावट, बै��ङ कसूर, लै��क स�पि� स�ब�धी 

अपराध आ�दलाइ� छोटकर�मा प�रचय गराउँदै ��ता�वत अपराध सं�हताका ��ताव, नया ँ

कसूरह� र �यसका स�ब�धमा सरकार� व�कलको भ�ूमका, यसमा देिखएका सम�याह� 

र समाधानका उपायह�लाइ� समेत समे�ने �यास ग�रएको छ।  
 

१ �वषय �वेश  

आजको ए�ाइसौ शताि�दको यगु ��व�ध र �व��यापीकरणको यगु हो। 

�यापार, ��व�ध र सेवा वा �म आ�द रा�यको सीमाभ�दा टाढा पगेुका छन।् ��व�धको 

�वकासका कारण रा�यह�वीचको स�पक�  �व�तार अ�तरस�बि�धत हनु पगेुको छ। 

कुनैप�न मलुकु एकलकाटे रहन स�ने अव�था छैन। �व��यापीकरणले एकातफ�  नया ँ

अवसरह� �सज�ना ग� यो भने अक�तफ�  यसका कारण �व�भ� �क�समका गैरकाननुी काम 

र अपराधका अवसर प�न बढेका छन।्1 ��व�ध र �व��यापीकरणको �भाव फौजदार� 

�याय �णाल�मा परेको छ। यसै कारणले �व�मा अपराधका नया ँ �व�पह� प�न 

�वक�सत भइरहेका छन।् यसका साथै अपराधको �व��यापीकरण अथा�त सीमा 

�वह�नताको अव�था �सज�ना भएको छ र यसले सीमा�वह�न अपराध र नयाँ �व�पका 

                                                           
§  का.म.ुसिचव‚ वेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन आयोग 

1  William Witherell , COMBATING FINANCIAL CRIME THROUGH INTERNATIONAL STANDARDS AND 
COOPERATION, address at The Fifth IFex International Fraud & Financial Crime Convention London 
November 1-3, 2004 www.oecd.org/dataoecd/28/1/33866667.pdf 
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अपराधह� ज�माएको र बढाएको छ। तसथ� यसको �नय��णका ला�ग �याय �शासनमा 

तथा अपराध �नय��णमा प�न रा�यह�को अ�तर�नभ�रता ब�न गएको छ। ��ततु 

लेखमा अपराधका नयाँ �व�प र यस स�दभ�मा सरकार� व�कलको भ�ूमका, �व�मान 

रहेका सम�या र चनुौती र गनु� पन� सधुारमा केि��त रहने �यास ग�रएको छ। 

 

२ अपराधका नया ँ�व�प 

समय, ��व�ध र �व��यापीकरणका कारण क�तपय अपरा�धक घटनाह� नया ँ

�व�पमा घ�टत भइरहेका छन।् सन ्२०१० मा भएको अ�तरा�यीय संग�ठत अपराध 

स�ब�धी महासि�धका प�रा�यको स�मेलनले �व�तुीय अपराध, प�हचानसँग स�बि�धत 

अपराध, सां�कृ�तक स�पि�को बेच�बखन, वातावरणीय अपराध, सामिु��क डाका, 

अंगह�को बेच�बखन र औषधीमा धोका ज�ता अपराधलाई नया ँ अपराधको �पमा 

�लएको छ।2 नेपालमा प�न स��ठत अपराध लगायतका अपराधको स��यामा �नर�तर 

व�ृ� भइरहेको छ। त�या�ह�ले देखाए अनसुार देशको राजधानी अपराधको �मखु 

�थान (हव) ब�नरहेको छ।3 यसका अ�त�र� �व�ान, ��व�ध र �व��यापीकरणको �भाव 

�व�प अ�य अपराधह� प�न घ�टत भइरहेको अव�था छ। �व� साम ुरहेका यी र य�तै 

नयाँ �व�पका अपराधका बारेमा देहाय बमोिजम चचा� ग�रएको छ।  

 

२=१ अ�तररा�यीय अपराधमा व�ृ� 

�व��यापीकरणले अपराधको प�न �व��यापीकरण गराएको छ। ��व�ध र 

�व��यापीकरणले अपराध रा�यको �समाना �भ�मा� सी�मत नभै अ�तरा���य �तरस�म 

�व�तार हनु पगेुको छ। अपराधका �कृ�त र �भाव प�न अ�तररा�यीय �कृ�तका 

भइरहेका छन।् सन ् २००० को दशकमा अनेकौ अ�तररा�यीय संग�ठत अपराध 

समूहको ज�म र व�ृ� हनु प�ुयो। य�ता संग�ठत अपराध समूहले �व��यापीकरणले 

�सज�ना गरेका अवसरलाई अपरा�धक काय�का ला�ग ती� �पमा द�ुपयोग गरे। 

उदाहरणको ला�ग, अ�हले य�ता अपरा�धक समूहले रा�यको �समानाभ�दा पर 

अ�तररा�यीय �तरमा �यापा�रक काग� पारवहनको मा�यम उपयोग गरेर त�कर� तथा 

लागपुदाथ�को ओसारपसारज�य अपरा�धक काय� गन� थाले। यसैगर� इ�टरनेटको 

मा�यमबाट अपरा�धक आज�न अ�य रा�मा लगी श�ुीकरण गन� ज�ता काय� गन� प�न 

अपराधीलाई �व��यापीकरणले अवसर �दान गरेको छ।  

 
 

                                                           
2 https://www.unodc.org/unodc/organized-crime/emerging-crimes.html हे�रएको �म�त २०७१।६।४ 

3 नेपालको फौजदार� �याय�णाल�को आधारभतू सव��ण, २०६९, महा�याया�धव�ाको काया�लय, प�ृ १६३ 
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२.२ संग�ठत अपराध 

संग�ठत स�ाल वा समूह�ारा ग�रने अपरा�धक ग�त�व�धलाई संग�ठत अपराध 

भ� स�क�छ। तर यसको सव�मा�य प�रभाषाको भने अभाव छ। �व�भ� मलुकुले आ-

आ�नो रा��य आव�यकता र प�रवेशका आधारमा काननुबाट संग�ठत अपराधको 

प�रभाषा गरेको पाइ�छ। संग�ठत अपराधको अथ�का स�ब�धमा �व�ानह�का प�न फरक 

फरक धारणा पाइ�छन।्4  

संग�ठत समूह�ारा एकभ�दा बढ� मलुकुमा अपराधका ग�त�व�ध वा ��याकलाप 

स�ालन गर� घ�टत गराइएका अपराध अ�तररा�यीय संग�ठत अपराधका �पमा �लन 

स�क�छ। अ�तररा�यीय संग�ठत अपराध �व�� संय�ु रा�सघीय महासि�ध, २००० 

ले य�तो अपराधको प�रभाषा नगर� संग�ठत अपरा�धक समूहको मा� प�रभाषा गरेको 

छ। जसअनसुार तीन वा तीन भ�दा बढ� �यि�को संल�नता रह� खास समयदेिख 

उपि�थत रहेको र ��य� वा अ��य� �पमा आ�थ�क वा अ�य भौ�तक लाभ �लने 

उ�े�यले एक वा एकभ�दा बढ� ग�भीर अपराध गन�का ला�ग �था�पत समूहलाई संग�ठत 

अपरा�धक समूहको �पमा मा�नएको छ भने5 चार वष�भ�दा बढ� कैद सजाय हनेु 

अपराधलाई ग�भीर अपराध भनी प�रभाषा ग�रएको छ। यसैगर� एकभ�दा बढ� देशमा 

घ�टत वा एउटा देशमा अपराध भएको तर अक� देशमा योजना बनाएको �नद�शन 

�दएको वा क��ोल ग�रएमा वा एउटा देशमा घ�टत भएप�न संल�न अपरा�धक समूहको 

ग�त�व�ध एक भ�दा बढ� देशमा भएमा वा एक देशमा घटाएको घटनाले अक� देशमा 

प�न सारभतू �पमा �भा�वत पारेमा अ�तररा�यीय �कृ�तको अपराध हनेु प�न �यव�था 

छ। यो महासि�धले अ�तररा�यीय �पमा हनेु संग�ठत अपरा�धक समूहमा सहभा�गता, 

स�पि� श�ुीकरण, ��ाचार, �यायमा अवरोध र चार वष� भ�दा बढ� सजाय हनेु ग�भीर 

अपराधलाई अ�तरा�यीय संग�ठत अपराध कायम गरेको छ।6  

नेपाल प�न संग�ठत अपराधबाट �भा�वत भइरहेको छ। यसैले सव�साधारणको 

जीउ, �यान, तथा स�पि�को सरु�ा गर� शाि�त र स�ुयव�था कायम गन� मलुकुमा कानून 

र �यव�था कायम गन�का ला�ग स��ठत अपराधलाई �नवारण गन� �वशेष ��व�ध अपनाई 

�य�तो अपराधको अनसु�धान गन� र स��ठत अपराधबाट पी�डत सा�ीको संर�ण गन� 

लगायत सोसँग स�बि�धत अ�य �वषयमा त�काल कानूनी �यव�था गन� आव�यक 

भएकोले स��ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७० जार� भै हाल काया��वयनमा रहेको छ।  

स��ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७० ले कसैले अपरा�धक समूहको लाभको 

ला�ग, अपरा�धक समूहको �नद�शनमा, अपरा�धक समूहको तफ� बाट, अपरा�धक समूहसँग 

                                                           
4  नेपालको फौजदार� �याय�णाल�को आधारभतू सव��ण, २०६९, महा�याया�धव�ाको काया�लय, प�ृ १६३ 

5 United Nation convention against transnational organized crime 2000, article 2(a) 
6 ibid,article 3 
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�मलेर वा अपरा�धक समूहको सं�थापक सद�य वा सद�य भई जानीजानी कुनै ग�भीर 

अपराध गरेमा �नजले स��ठत अपराध गरेको मा�नने �यव�था गरेको छ र ग�भीर 

अपराध देहायका अपराध मानेको छ: 

(क)  �च�लत कानून बमोिजम तीन वष�भ�दा बढ� कैद सजाय हनेु कसूर्,  

(ख)  प�र�छेद –३ बमोिजमको कुनै कसूर (अपरा�धक समूह �थापना गन� नहनेु 

�या�यक कारबाह�मा अवरोध गन� नहनेु, �व�वंसा�मक काय� गन� नहनेु, 

अपरा�धक लाभ (ए�सटस�न) �लन नहनेु ) 

(ग)  �च�लत कानून बमोिजम ��ाचार वा स�पि� श�ुीकरण मा�नने कसूर।  

यो ऐनले ��य� वा परो� �पमा संग�ठत अपराध गन� उ�े�यले नेपाल �भ� 

वा नेपाल बा�हर रहे भएको संग�ठत वा असंग�ठत तीन वा तीनभ�दा बढ� �यि�ह�को 

समूहलाई अपरा�धक समूह प�रभा�षत गरेको छ। 

 

२.३ �यावसा�यक �पमा अपराध  

अ�हले अपराधह� �यावसा�यक �पमा हनेु गरेका छन।् अपराध गन�ले 

�यावसा�यक �यि�को सेवा �लने अ�यास �वकास भएको छ। वा�तवमा ��व�धले 

�यावसा�यक अपराधीह� ज�माएको छ। अ�हले लागू पदाथ� त�कर� गन�ह�ले �यापा�रक 

�वाहबारे जा� �यसका �वशेष�बाट अनसु�धान गराउछन।् बािण�य काननुको अ�ययन 

तथा सामिु��क ब�दरगाह र �बमाना�थलको काननुी तथा �शास�नक काय��व�धबारे प�न 

�य�ता �वशेष�बाट जानकार� हा�सल गद�छन।् आ�थ�क �वशेष�बाट अ�तररा�यीय �पमा 

स�पि� श�ुीकरणका त�रका प�ा लगाउछन।् काननु�व�ह�बाट अबैध आज�नलाई बैध 

बनाउने �ान हा�सल गद�छन ्र कसर� गैरकाननुी ध�दाबाट काननुी �पमा ब�न स�क�छ 

भनी जानकार� �ल�छन।् यसर� अपराधीले �वशेष�को सहारा �लने �व�ृतमा �वकास 

भएका कारण अपराध �नय��णको काय� ज�टल र चनुौतीपूण� ब� गएको छ। 

 

२.४ वातारवरणीय अपराध 

क�तपय अपरा�धक काय� �व��यापी �पमा �भाव पान� खालका ह�ुछन।् य�ता 

अपराधमा वातावरणीय अपराधलाई �लन स�क�छ। यद� कुनै हानीकारक पदाथ� कुनै 

रा�को �े�ीय सम�ु�मा फा�लयो भने �यसले �यो रा�यलाई मा� असर नगर� अ�य 

रा�यमा प�न �यसको �व�वध असर पद�छन।् �व�का क�तपय भभूागमा अवैध �पमा 

ग�रने अ�त�मणले जंगल� जनावर र जंगलउपर असर परेको छ। अ�हले �व�का पचास 

��तशत �जा�तह� मा�नस�ारा �वनास भै रहेका छन।् जंगल� जनावरको अपराधले 

देशको रा��य सरु�ामा समेत असर पाद�छ र यसले स�वा र कडा रोगका मा�यमबाट 

मानव तथा घरेल ु जनावरका �वा�थमा असर पाद�छ। काठ लगायतका �ाकृ�तक 
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�ोतको बेच�बखनले वष�नी ठूलो अपरा�धक धनरासी आज�न ह�ुछ भने बन �बनास, जंगल� 

जीवज�त ु र �जा�तह� नो�सान हनेु र वातावरणीय प�रवत�नको असर समेत पाद�छ। 

अ�हले वातावरणीय अपराधले �व� आ�ा�त ब�नरहेको छ। 

 

२.५ अपरा�धक काय�मा सूचना ��व�धको �योग र �व�तुीय अपराध 

��व�ध अपराध �नय��णका ला�ग बरदान र अ�भसाप दवैु �पमा रहेको छ। 

यसले एकातफ�  काननु काया��वयन अ�धकार�लाई काय�स�पादनमा सहयोग प�ु याएको छ 

भने अक�तफ�  अपराधीह�ले ��व�धको उपयोग गर� आ�ना अपरा�धक ग�त�व�धलाई 

�व�तार समेत गरेका छन।् दरुस�ारका मा�यमले अपराधीलाई अ�य मलुकुमा रहेको 

अपराधीलाई स�ारका ला�ग सहज बनाएको र पहुँच �व�तार गराएको छ। इ�टरनेटको 

�योगले अपराधीलाई झनै सहयोग पगेुको छ। �डिजटल ह�ता�रको �योग गर� आ�ना 

�वाह ग�रएको स�ारलाई अ�को अन�धकृत �बेशको पहुँचलाई रो�दछ। यसको 

उपयोग �यवसायीले मा� नगर� अपराधीले प�न समान �पमा गन� स�ने भएकाले 

��व�धको द�ुपयोग चनुौतीपूण� बनेको छ। 

सूचना ��व�धको �वकासले अपराधीलाई सरकारका काया��वयन सूचनाको 

पहुँचमा प�न सहज बनाएको छ। अपराधीह�ले क��यूटर �ब�को �ब�तालाई द�ुपयोग 

गराई सरकार� सूचनालाई hack गराउने प�रवत�न गराई अपरा�धक अ�भ� पूरा गराउने 

काय� समेत गद�छन।् यी सबै कारणले सूचना �णल�को अपराधीबाट �योग भई अपराध 

�नय��णमा सम�या पैदा गरेको छ। 

क��यूटर ��व�ध आध�ुनक यगु अथा�त ए�ाईस� शताि�दका ला�ग �व�ानको 

उ�चतम उपहार हो। तर, यस क��यूटर �व�धको �वकास सँगसँगै यसको द�ुपयोग प�न 

बढ� रहेको छ। क��यूटरको यह� द�ुपयोगसँग स�बि�धत �वषय �व�तुीय अपराध हो। 

यसैले �व�तुीय अपराध आध�ुनक ��व�धको उ�चतम �वकासको द�ुपयोग हो भ�े 

ग�र�छ। क��यूटरसँग स�बि�धत अपरा�धक काय� वा गैरकानूनी ग�त�व�धलाई क��यूटर 

स�ब�धी अपराध तथा �व�तुीय अपराध भ�े ग�र�छ। �व�तुीय अपराध हाल बढ� रहेको 

अ�तरदेशीय अपराध हो। यस अपराधलाई �समा �बह�न अपराधको �पमा �लइ�छ र 

अपरा�धक समूहले यो अपराध संग�ठत �पमा ग�ररहेका छन।्7  

यस अपराधमा क��यूटर त�या�, सूचना, �े�डट काड� न�बर, पासवड� आ�द 

नाश गन�, भाइरसको �योग गर� सूचना �णाल� �बनाश गन�, क��यूटरलाई मा�यम बनाई 

ग�रने अपराध ज�तैः ठगी, �व�भ� देशमा खाताको पैसा पठाएर चोर�, गो�य श�द चोर�, 

क�त�, जालसाज आ�द पद��न। ई�टरनेटबाट एउटा मलुकुको रकम अ�य मलुकु वा 

ब�कमा सान�, अका�को खाताको रकम िझ�ने ज�ता काय� समेत हनेु गद�छन। यस 

                                                           
7   http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/emerging-crimes.html x]l/Psf] ldlt @)&!.^.$ 
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�क�समका अपराधमा क��यूटर ��व�धलाई हा�न नो�सानी प�ु याउने लगायत सवैलाई 

असर प�ु याउने काय� भए गरेको पाइ�छ।  

नेपालमा �व�तुीय (ईले��ो�नक) कारोवार ऐन, २०६३ ले क��यूटर माफ� त 

हनेु ग�त�व�ध वा कारोवारलाई �व�तुीय कारोवारको �पमा प�रभा�षत गरेको छ। यो 

ऐनले क��यूटर �ोत स�ेतको चोर�, न� वा प�रवत�न गरेमा, क��यूटर साम�ीमा 

अन�धकृत पहुँच वा पहुँच �ा� गन� उ�े�यले कुनै काय� गरेमा, क��यूटर र सूचना 

�णाल�मा ��त प�ु याउने गरेमा, �व�तुीय �व�पमा गैरकानूनी कुरा �काशन गरेमा, 

गोपनीयता भ� गरेमा, �माण प� पाउन झ�ुा �यहोराको सूचना �दएमा, सा�धकार 

�नकायबाट न�लई झ�ुा इजाजतप� वा �माणप� पेश गरेमा, पेश गनु� पन� �नकायमा 

तो�कएको �ववरण वा कागजात दािखला नगरेमा, क��यूटर जालसाजी गरेमा, क��यूटर 

स�ब�धी कसूर गन� द�ु�साहन गरेमा र उ�लेिखत काय�मा म�तयार भएमा कसूर हनेु 

�यव�था गरेको छ। तसथ� हा�ो स�दभ�मा यी कसूरह� �व�तुीय अपराधको �पमा �लन ु

पन� ह�ुछ।  

नेपालमा �व�तुीय अपराधह� �व�भ� �व�पमा देखा प�ररहेका छन।् सूचना 

�णाल�को �वकाससँगै �व�तुीय अपराध ब�दै गएको छ। क��यूटर �णाल�को द�ुपयोग 

गर� गलत सूचना सं�षेण गन�, मान�सक तनाव �दने, आ�थ�क �लोभन, ध��याउने काय� भै 

रहेको र अि�ल साइट, अि�ल फोटोको �योग भएको पाइ�छ। कल बाइपास गन� काय� 

बढेको छ। मोबाइललाई प�न ध�काउने, च�दा मा�ने ज�ता अपरा�धक �योजनमा �योग 

ग�रएको पाइ�छ। फेसबकुको गलत �योग भएको छ र �व�तुीय मा�यमलाई अपराधका 

स�दभ�मा �योग गन� अ�यास बढेको छ। बा�तबमा भ�े हो भने क�पयटुरका त�या� र 

�णाल�को सरु�ाका �हसाबले अपराध गन�ह�बाट जोिखममा रहेको पाइ�छ। 

 

२.६ स�पि� श�ुीकरण 

अश�ु धनलाई श�ु धनमा �पा�त�रत गन� काय�लाई म�ुा �नम�ल�करण 

भ�न�छ। म�ुा �नम�ल�करणकै मा�यमबाट अवैधा�नक त�रकाबाट आिज�त आयलाई 

कानूनी आयको �पमा प�रव�त�त ग�र�छ। म�ुा �नम�ल�करण �य�तो अपरा�धक 

��याकलाप हो जसले अपरा�धक र गैर कानूनी आयबाट आिज�त आयलाई नाटक�य 

�पमा कानूनी आय बनाइ �द�छ। शता�द� प�हलेदेिख म�ुा �नम�ल�करण हुँदै आएको 

भएप�न म�ुा �नम�ल�करण -Money laundering_ श�द सन ्१९७० को दशकमा संय�ु 

रा�य अमे�रकाबाट �चलनमा आएको मा�न�छ। हाल यो सम�याबाट �व�का �ाय जसो 

मलुकुह� आ�ा�त रहेको मा�नएको छ।  

�व�भ� �व�ीय सं�थाह�मा रकम ज�मा गन�, घर ज�गाको ख�रद �ब�� 

कारोवारमा संल�नता, सनु लगायत मू�यवान व�तहु�को ख�रद र कारोवार, त�कर�, 
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उ�ोग ध�दामा लगानी र �रयल�टेटको �योग ज�ता म�ुा �नम�ल�करणका �कृयाह� 

रहेका ह�ुछन।् ��व�धको �वकास र आ�थ�क ��याकलापको �व��यापीकरणले 

अपराधबाट आिज�त कालो धनलाई सेतो बनाउन अपराधीह�लाई अवसर �दान गरेको 

छ। इ�टरनेट बै��ङ �णाल� र अनलाईन ह�ता�तरण मा�यमबाट करोड� रकम त�काल 

एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा सान� स�क�छ। जसले गदा� म�ुा �व�नमय हाउस, �टक 

�ोकेज हाउस, सनु�डलर, �या�सनो, अटोमोबाईल �डलर�सप र �े�ड� क�प�न ज�ता 

मा�यमबाट गैरकाननुी स�पि�को श�ुीकरण गन� था�लएको छ। यसका साथै अबैध 

आज�नको लकुाउन क�तपय बै��ङ स�ुवधाको उपयोग गछ�न।्  

नेपालमा स�पि� श�ुीकरण �नवारण ऐन, २०६४ जार� भै २०६८ मा �थम र 

२०७० मा दो�ो गर� दइु पटक संशोधन भएको छ। यस ऐनले देहायका काय�लाई 

स�पि� श�ुीकरणको कसूर कायम गरेको छ।  

 स�पि�को गैरकानूनी �ोत (इ�ल�सट अ�रिजन) लकुाउने वा छ�ने वा 

कसूरमा संल�न �यि�लाई कानूनी कारबाह�बाट बचाउन सहयोग गन� 

उ�े�यले कसूरबाट �ा� स�पि� हो भ�े थाहा पाउँदा पाउँदै वा �व�ास गनु� 

पन� मना�सब आधार हुँदाहुँदै �य�तो स�पि� कुनै प�न �कारले �पा�तरण वा 

ह�ता�तरण गन�, 

 कसूरबाट �ा� स�पि� हो भ�े थाहा पाउँदापाउँदै वा �व�ास गनु� पन� 

मना�सब आधार हुँदाहुँदै �य�तो स�पि�को सह� �कृ�त, �ोत, �थान, �नःसग� 

(�ड�पोिजसन), कारोबार (मभुमे�ट), �वा�म�व वा सो स�पि� उपरको 

अ�धकार लकुाउने, छ�ने वा बद�ने,  

 कसूरबाट �ा� स�पि� हो भ�े जानी जानी वा �व�ास गनु� पन� मना�सब 

आधार हुँदाहुँदै �य�तो स�पि� �ा� गन�, �योग गन� वा धारण गन�, 

 मा�थका कुनै काय�को षडय��, म�त, द�ु�साहन, सहजीकरण, मतस�लाह वा 

उ�ोग गन� वा स�ब�ता वा सहभा�गता जनाउन वा म�तयार हनेु।  

 

२.७ �धतोप� बजार 

�व��यापीकरणले �धतोप� कारोबारमा �भाव पारेको छ। जसका कारण 

क�तपय आ�त�रक लगानीकता�ह� बैदेिशक �धतोप� बजारमा आ�ना कारोबार �व�तार 

गरेका छन ्भने बैदेिशक लगानीकता�ह� घरेल ुकारोबारमा संल�न भएका छन।् यी सबै 

काय�मा ��व�धले सहयोग प�ु याइरहेको छ। भौ�तक उपि�थ�त �बना लगानीकता� 

अनलाइनबाटनै यी काय� गन� स�दछन।् �व��यापीकरणले यी सकारा�मक प�रणाम 

�याएप�न केह� नकारा�मक अव�था प�न �सज�ना गरेको ह�ुछ। �व��यापी �धतोप� 

कारोबारको �यव�थापनमा क�तपय चनुौतीह� प�न �सज�ना भएका छन।् �धतोप� 
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जार�कता� र �यसका �वामीह� (Holder) अलग अलग देशमा भएका कारण क�तपय 

�ववाद कसले �न�पण गन� भ�े �े�ा�धकार स�ब�धी सम�याह� आउन स�छन।् 

नेपालमा देशको आ�थ�क �वकासको ला�ग आव�यक पूजँी प�रचालन गन� पूजँी 

बजारको �वकास गर� �धतोप�मा लगानी गन� लगानीकता�को �हत संर�ण गन�का �नि�त 

�धतोप�को �न�काशन, ख�रद, �ब�� तथा �व�नमयलाई �यवि�थत बनाई �धतोप� बजार र 

�धतोप� �यवसायमा संल�न �यि�ह�को काम कारबाह�लाई �नय�मत तथा �यवि�थत 

गन� �धतोप� स�ब�धी ऐन, २०६३ जार� भै काया��वयनमा रहेको छ। यो म�ुा नेपाल 

सरकारवाद� हनेु (अनसूुचीमा नपरेको) भएकोले म�ुा चलाउने नचलाउने स�ब�धमा 

सरकार� व�कलको भ�ूमका रहेको ह�ुछ। 

 

२.८ आत�बाद र आत�कार� काय�मा �व�ीय लगानी  

अ�हले �व� समदुाय आत�कार� ग�त�व�धबाट प�न �भा�वत भएको छ वा 

आ�ा�त बनेको छ। आत�बाद -terrorism_ �या�टन श�द terror बाट आएको श�द हो 

जसको अथ� great fear अथा�त डर वा ग�भीर ध�क� भ� ेअथ� बोध ह�ुछ। वा�तबमा 

गैरकानूनी एवं अवैधा�नक �पमा �हंसा फैलाएर रा�य र समाजमा डर �ासको �सज�ना 

गन� काय� आत�कार� ग�त�व�धमा ग�र�छ। गैरकानूनी शि� र �हंसाको �योग गर� 

आ�ना गैरकानूनी राजनी�तक एवं सामािजक उ�े�य �ा�� गन� जबरज�ती डर�ास एवं 

आत� �सज�ना गन� काय� आत�बाद वा आत�कार� ग�त�व�धमा ह�ुछ। राजनी�तक, 

धा�म�क, आ�थ�क वा आ�ना आदश�लाई प�रपू�त� गन� उ�े�य राखी ग�रने य�ता 

��याकलाप कुनै प�न हालतमा जायज हुँदैनन ्र य�ता काय� �च�लत काननुले �न�ष� 

ह�ुछन।्  

अ�हले आत�कार� ग�त�व�धह�मा व�ृ� भइरहेको छ। �व��यापीकरणका 

कारण �व� साघु�ँरएका कारण आत�कार�ह�, आत�कार� समूह र आत�कार� काय�मा 

�व�ीय लगानी गन� सहज र स�ुवधा हनेु भएको छ। यसर� नै आत�कार� काय�का ला�ग 

आव�यक रकम संकलन र प�रचालन गन� �व�य�यापीकरणले सहज बनाएको छ र 

��व�धको �यापक द�ुपयोग भएको छ।8 आत�कार� काय�मा �व�ीय लगानी गन� काय� 

प�न अ�हले एक ग�भीर अपराधको �व�पमा देखापरेको छ।  

                                                           
8  अमे�रकामा से�टे�बर ११, २००१ ि�वन टावरमा भएको आ�मणको �व�ीय लगानीको अव�था य�तो छ  

The September 11 hijackers used U.S. and foreign financial institutions to hold, move, and retrieve their 
money. The hijackers deposited money into U.S. accounts, primarily by wire transfers and deposits of cash 
or travelers checks brought from overseas. Additionally, several of them kept funds in foreign accounts, 
which they accessed in the United States through ATM and credit card transactions. The hijackers received 
funds from facilitators in Germany and the United Arab Emirates or directly from Khalid Sheikh Mohamed 
(KSM) as they transited Pakistan before coming to the United States. 
The plot cost al Qaeda somewhere in the range of $400,000–500,000, of which approximately $300,000 
passed through the hijackers’ bank accounts in the United States. The hijackers returned approximately 
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स�पि� श�ुीकरण �नवारण ऐन, २०६४ ले आत�कार� ��याकलापमा लगानी 

गरेमा अपराध मा�नने �यव�था गरेको छ भने संग�ठत अपराध ऐनले आत��त पान�, 

�व�वंसा�मक काम गन� नहनेु �यव�था गरेको छ। स�पि� श�ुीकरण �नवारण ऐन, 

२०६४ ले देहायका काय�लाई आत�कार� काय�को प�रभाषा गरेको छ। 

 सन ्१९९९ मा स�प� भएको आत�बादमा �व�ीय लगानीको दमन स�ब�धी 

महासि�धको धारा २ को उपधारा १ को ख�ड (क) �ारा कसूरको �पमा 

प�रभा�षत कुनै काय�, 

 स�दभ� र �कृ�तले सव�साधारणलाई ��सत पान� वा कुनै सरकार वा अ�तरा���य 

संगठनलाई कुनै काय� गन� वा नगन� बा�य त�ुयाउने उ�े�यले कुनै गैरसै�नक 

�यि� वा सश� ���का बखत श�तुापूण� काय�मा संल�न नभएको �यि�को 

�यान �लने वा अंगभंग गन� अ�य कुनै काय�, 

 सन ्१९६३ मा स�प� भएको वाययुान�भ� भएका कसूर तथा अ�य केह� 

काय� स�ब�धी टो�कयो महासि�ध अ�तग�तको कसूर, 

 सन ् १९८७ मा स�प� भएको आत�बादको दमन स�ब�धी साक�  �े�ीय 

महासि�ध अ�तग�तको कसूर र नेपाल प� भएको आत�बाद �नय��ण 

स�ब�धी अ�य महासि�धको कसूर। 

 

यसर� नै स�पि� श�ुीकरण (म�न लाउ�ड�र�) �नवारण ऐन, २०६४ मा 

ग�रएको प�रभाषा अनसुार देहायका �यि�ह� आत�कार� �यि�ह� मा�न�छन।् 

 गैरकानूनी �पले तथा जानीजानी ��य� वा अ��य� �पमा जनुसकैु 

मा�यमबाट आत�कार� काय� गन� वा गन� उ�ोग गन�, 

 आत�कार� काय� गन� म�तयारको �पमा सहभागी हनेु, 

 आत�कार� काय� गन� अ�लाई संग�ठत पान� वा �नद�शन �दने, वा  

 आत�कार� काय� गन� सामू�हक उ�े�य रा� ने समूहले आत�कार� काय� गछ� 

वा गन� मनसाय राखेको छ भ�े जानकार� हुँदाहुँदै वा आफूले गन� सहयोग वा 

योगदानले आत�कार� काय�लाई बढावा �द�छ भ� ेजानकार� हुँदाहुँदै �य�तो 

समूहलाई आत�कार� काय� गन� सहयोग गन� वा योगदान प�ु याउने।  

यसर� नै यो ऐनले आत�कार� स�ठन स�ब�धमा देहायको कुनै संग�ठत वा 

असंग�ठत समूह वा संगठन स�झन ुपछ� भनी प�रभाषा गरेको छ। 

 गैरकानूनी तथा जानीजानी ��य� वा अ��य� �पमा जनुसकैु मा�यमबाट 

आत�कार� काय� गन� वा गन� उ�ोग गन�, 

                                                                                                                                           
$26,000 to a facilitator in the UAE in the days prior to the attack. While in the United States, the hijackers 
spent money primarily for flight training, travel, and living expenses (such as housing, food, cars, and auto 
insurance). Extensive investigation has revealed no substantial source of domestic financial support 
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 आत�कार� काय� गन� म�तयारको �पमा सहभागी हनेु, 

 आत�कार� काय� गन� अ�लाई संग�ठत पान� वा �नद�शन �दने, वा  

 आत�कार� काय� गन� सामू�हक उ�े�य रा� ने समूहले आत�कार� काय� गछ� 

वा गन� मनसाय राखेको छ भ�े जानकार� हुँदाहुँदै वा आफूले गन� सहयोग वा 

योगदानले आत�कार� काय�लाई बढावा �द�छ भ�े जानकार� हुँदाहुँदै य�तो 

समूहलाई आत�कार� काय� गन�लाई सहयोग गन� वा योगदान प�ु याउने। 

यो ऐनले आत�वाद� ��याकलापमा �व�ीय लगानीको देहाय बमोिजम काय� 

�नषधे गरेको छ।  

 कुनै �यि�ले आत�कार� काय�मा वा आत�कार� �यि� वा आत�कार� 

स�ठनले पूण� वा आंिशक �पमा �योग गन� वा गन� स�ने कुरा थाहा पाउँदा 

पाउँदै गैरकानूनी मनसायले �वे�छापूव�क कुनै प�न मा�यमबाट ��य� वा 

अ��य� �पमा स�पि� वा कोष उपल�ध गराउन वा स�लन गन� हुँदैन। 

 सो को उ�ोग गन�, आत�कार� काय� गन�को ला�ग वा आत�कार� �यि� वा 

आत�कार� स�ठनलाई ��य� वा अ��य� �पमा कुनै प�न मा�यमबाट 

भौ�तक सहयोग वा साधन �ोत उपल�ध गराउन वा सोको ष��� गन� 

हुँदैन। 

 

२.९ आध�ुनक यगुको दाशता  

मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको कसूरलाई आध�ुनक यगुको दाशताको 

�पमा �लइ�छ। शोषण गन� उ�े�यले मा�नसको बेच�बखन गनु� लाई मानव बेच�बखनको 

�पमा �लइ�छ। �वगतमा देशबा�हर र म�हलालाई मा� बेच�बखन ह�ुछ भ�े मा�यता 

रहेकोमा अ�हले यो अपराध देश �भ�ै र प�ुष बालबा�लकालाई प�न बेच�बखन ह�ुछ 

भ�े मा�यता रहेको छ। वा�तबमा अ�हले मानव बेच�बखनलाई कसूरको �पमा मा� 

न�लई मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�न र मानवीय मया�दा मा�थको �यापारको �पमा 

प�न �लइ�छ। 

म�हला तथा बालबा�लकाह�को बेच�बखनलाई रो�ने, दबाउने र सजाय गन� 

परुक उपलेख, २००० ले शोषण गन� उ�े�यले मा�नसह�लाई ध�क�, बल �योग गरेर 

वा अ�य त�रका, जबरज�ती, अपहरण, जालसाजी गरेर, ढाँटेर, शि� वा कमजोर�को 

द�ुपयोग गर� वा पैसा �दएर वा �लएर वा अ�य कुनै फाइदा प�ु याएर भ�त� गन�, एक 

ठाउँबाट अक� ठाउँमा लैजाने, एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा लगेर रा� ने काय�लाई मानव 

बेच�बखन मानेको छ। शोषण अ�तग�त बे�याबिृ�को गनु� वा अ�य �कारका यौनज�य 

शोषण, बलय�ु �म वा सेवा, दास�व वा दास�व समानको �यवहार, बाँधा वा अंगह� 

िझ�ने काय� समेत पन� यसमा �यव�था रहेको देिख�छ। 
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मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन २०६४ ले बेच�बखनको 

कसूरमा कुनै प�न उ�े�यले मा�नस बे�ने वा �क�े, कुनै �कारको फाइदा �लई वा न�लई 

वे�याविृ�मा लगाउने, �च�लत कानून बमोिजम बाहेक मा�नसको अ� िझ�ने, वे�यागमन 

गन� काय�लाई मानेको छ। यसर� नै �क� े वा बे�ने उ�े�यले मा�नसलाई �वदेशमा 

लैजाने, वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� उ�े�यले कुनै �कारले (ललाई फकाई, 

�लोभनमा पार�, झ�ुयाई, जालसाज गर�, �प� �मलाई, जबरज�ती गर�, करकापमा पार�, 

अपहरण गर�, शर�र ब�धक राखी, नाजकु ि�थ�तको फाइदा �लई, बेहोस पार�, पद वा 

शि�को द�ुपयोग गर�, अ�भभावक वा संर�कलाई �लोभनमा पार�, डर, �ास, धाक, 

ध�क� �दई वा करकापमा पार�) कसैलाई ब�सरहेको घर, �थान वा �यि�बाट छुटाई 

ल�ने वा आफूसँग रा� ने वा आ�नो �नय��णमा �लने वा कुनै �थानमा रा� ने वा नेपाल 

�भ�को एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा वा �वदेशमा लैजाने वा अ� कसैलाई �दने काय�लाई 

ओसार पसारको कसूर मानेको छ।  

यी कसूरह� �वगतको जीउ मा�नेबे�ने ऐन, २०४३ ले गरेको कसूरभ�दा 

�यापक रहेको र यी कसूरह�लाई अ�तरा���य �यव�था अन�ुप बनाउन �यास भएको 

पाइ�छ। सरकार� व�कलले प�रव�त�त �पमा मानव बेच�बखनलाई अ�तरा���य �पमा 

�लइएको प�रभाषाको �यापकता र रा��य काननुले �यसलाई प�ाउन खोजेको मा�यता 

समेतलाई �प� �पमा मनन ्गनु� पन� ह�ुछ। 

 

२.१० एका�धकार  

एका�धकार आ�थ�क �वषयसँग स�बि�धत वा आ�थ�क अपराध हो। 

��त�पधा�लाई �न��साहन गन� गर� एका�धकार गन� कुरालाई समकाल�न �व�मा कसूरको 

�पमा �लन था�लएको छ। कुनै प�न �े�मा कुनै एक प�को अ�धकारलाई ��य� वा 

अ��य� �पमा आ�धप�य कायम गराउने मा�यम तथा �मलोमतो एका�धकारको अक� 

�व�प हो। कुनै प�न व�त ुवा सेवामा�थ �नय��ण वा �ब�� �वतरण एकै �यि� वा 

सं�थाबाट हनेु र मू�य प�न �व�ववेकमा �नधा�रण हनेु तथा उ�पादनको �े�, �वतरणको 

�े�, साव�ज�नक सेवा �वाह लगायतका कुनै प�न काय�मा, ��त�पधा� हनु न�दन,ु कसैलाई 

मा� एका�धकार �दन,ु ��य� �पमा एका�धकार न�दए प�न कसैलाई लि�त गर� नी�त 

�नयम बनाउन ु वा अ�धकार �दन,ु ��त�पधा�मा भाग �लनबाट बि�त गराउन ु वा बि�त 

गराउने उ�े�यले कुनै काय� गनु�, काट� �ल�, �सि�डकेट, मू�य �नय��ण लगायतका 

कुराह�लाई एका�धकारकै प�पोषण गन� मा�यमको �पमा �लइ�छ र यसलाई अ�हले 

कसूरको कायम गन� अ�यास रहेको छ।  

नेपालमा एका�धकारलाई अ��य गद� �व�छ ��त�पधा� कायम गन�, व�त ु वा 

सेवाको उ�पादन वा �वतरण गन� �यि� वा ��त�ानबीच �व�छ ��त�पधा� कायम गर� 
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रा��य अथ�त��लाई अझ बढ� खलुा, उदार, बजारमखुी तथा ��त�पधा� बनाउन, �व�छ 

��त�पधा�को मा�यमबाट उ�पादक वा �वतरकको �यावसा�यक �मता �वकास गर� 

रा��य उ�पादक�व व�ृ� गन�, बजारलाई अवाि�छत �पमा ह�त�ेप हनुबाट संर�ण 

�दान गन�, एका�धकार तथा �नयि��त �यापा�रक अ�यासलाई �नय��ण गर� उ�पा�दत 

व�त ुतथा सेवाको गणु�तर अ�भव�ृ� गराई ��त�पध� मू�यमा उपभो�ा सम� प�ु याउने 

काममा �ो�साहन गन�, �यापा�रक अ�यासमा हनु स�ने स�भा�वत अ�व�थ ��त�पधा�लाई 

�नवारण गन� ��त�पधा� �ब��न तथा बजार संर�ण ऐन, २०६३ जार� भै काया��वयनमा 

रहेको छ। 

यस ऐनले ��त�पधा� सी�मत वा �नय��ण गन� उ�े�यले ��त�पधा� �व��को 

स�झौता गन� नहनेु, ��त�पधा� �नय��ण गन� उ�े�यले �भ�ुवसाल� है�सयतको द�ुपयोग 

गन� नहनेु, ��त�पधा� �नय��ण गन� एका�धकार कायम गन� उ�े�यले ��त�ान गा�भन वा 

�म�न नहनेु, बोलप�मा अ�नय�मतता गन� नहनेु, एकलौट� कारोवार गन� नहनेु, बजार 

सी�मत गन� नहनेु, ब�धनय�ु �ब�� गन� नहनेु र �मपूण� �व�ापन गन� नहनेु ज�ता 

�यव�था गर� एका�धकारलाई अ�त गन� �यास गरेको र य�ता काय�लाई कसूर कायम 

गरेको छ। ��ततु ऐनको कसूरह� नेपाल सरकारले तोकेको अ�धकृतले दायर गन� 

भएप�न म�ुा चलाउने वा नचलाउने �नण�य सरकार� व�कलले गनु� पन� ह�ुछ। �यसले 

यस �क�समको नवीनतम ऐनले गरेको �यव�थाका बारेमा सरकार� व�कल जा�न�कार 

हनु आव�यक ह�ुछ। 

 

२.११ राज�व चहुावट  

कर छल� आ�थ�क अपराधको एक मह�वपूण� �े� हो।9 आया�तत मालव�तकुो 

कम मू�या�न, मालव�तकुो गणु�तर, उ�पा�दत मलुकुको बेवा�ता गर� हचवुा �पमा कम 

मू�या�न ग�रन,ु बढ� मू�या�नका कारण �वदेशी म�ुाको अपचलन गन�, सरकारबाट 

अनदुान �दइएका वा परुाना सामानको बढ� मू�या�न, महशलु कम ला�ने भए नयाँ 

व�तलुाई पूरानोमा, तयार� व�तलुाई क�चा पदाथ�मा बढ� तौललाई कम तौलमा मू�या�न 

गन�, उ�प�तको �माणप� क�त� द�तखत, छापको �योग वा न�ल� कागजात बनाउने 

भाडा, बीमा �बल ज�ता न�ल� कागजात बनाई भ�सार छ�ने ज�ता काय� प�न संग�ठत 

�पमा भइरहेका ह�ुछन।् अ�तरा���य �पमा हनेु य�ता �यापारमा संग�ठत �पमा य�तो 

काय� हनेु गरेको प�न पाइ�छ। यसका साथै सरकारलाई �तनु� बझुाउनपुन� राज�व न�तन� 

नबझुाउने यावत काय� आ�थ�क अपराध �भ� पद�छन।् य�ता अपराध सफेदपोश 

                                                           
9  Lindstroem Dag, Historical Perspectives: Swedish and International Examples, in Sjoegren, Hans/Skogh, 

Goeran, New perspectives on Economic Crime, (2004), p137 
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�यि�ह�ले गन� हुँदा र साव�ज�नक पदा�धकार�को प�न �मलामतो हनेु हुँदा यसको 

�नय��ण गन� काय� चनुौतीपूण� ह�ुछ।  

नेपालमा यस स�ब�धमा राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन, 

२०५२, ��ाचार �नवारण ऐन, २०५९, अ�तश�ुक ऐन, २०५८, आयकर ऐन, २०५८, 

भ�सार ऐन, २०६४, मू�य अ�भव�ृ� कर ऐन, २०५२ आ�दले य�ता राज�व अपराध 

कायम गरेका छन।् 

 

२.१२ बै��ङ कसूर 

आ�थ�क अपराधमा बै��ङ ठगी प�न �मखु सम�या रहेको र संग�ठत अपरा�धक 

समूहले प�न संग�ठत �पमा य�तो कसूर गन� गरेको पाइ�छ। �य�ता काय�मा थोरै 

�धतोमा अ�य�धक कजा�, प�हले कजा� �लई प�छ �धतो �लने, �यून ज�गाको अ�धक 

मू�या�न, �थलगत अवलोकन नगन�, कृ�तम प�रयोजना उ�ोगमा ऋण लगानी, काननु 

�वपर�त लगानी, �वीकृत सीमा भ�दा बढ� लगानी, न�ल� लालपूजा�, कृ�तम ह�ता�र गर� 

अ�य �यि�को रकम िझ�ने, शेयर ख�रदमा अ�नय�मतता �वदेशबाट सामानै न�याई 

यल.�स. को भ�ुनी �दने, �व�तुीय साधनको द�ुपयोग गर� अन�धकृत �पमा अका�को 

रकम िझ�ने आ�द काय� पद�छन।्  

नेपालमा बै��ङ �े�को �नयमन तथा बै��ङ अपराधको �नय��ण गन�का ला�ग 

बै� तथा �व�ीय सं�था स�ब�धी ऐन, २०६३, रा�बैक ऐन, २०५८ र बै��ङ कसूर र 

सजाय ऐन, २०६४ �चलनमा रहेका छन।् 

 

२.१३ बौ��क स�पि� स�ब�धी अपराध 

प�हले भौ�तक चलअचल व�तमुा� स�पि� मा�न�थे भने अ�हले �यि�का 

�सज�ना प�न स�पि� मा�न�छन।् �यि�को �ान, सीप, बल, आ�व�कार आ�दबाट सिृज�त 

अभौ�तक व�त ु काननु�ारा संर�ण ग�र�छ। यस�ममा �ेडमाक� को न�ल गनु�, चोनु�, 

अका�को प�ुतक आ�द आफैले लेखेको देखाइ ��त�ल�प चोर� गन� ज�ता काय� प�न 

अपरा�धक काय� भएका छन।् �ेड�माक�  चोर� वा न�ल गरेका कारण साव�ज�नक 

�वा��यमा �भाव पाछ�। य�तो काय�ले रोगीको �वा��यमा असर पछ�, कैय� �व�लयन 

डलर राज�वमा घाटा पछ�, �व��यापी �पमा उपभो�ाको सरु�ामा समेत आघात 

पछ�।10 नेपालमा प�न यस स�ब�धमा ��त�ल�प अ�धकार ऐन, २०५९ रहेको र यस ऐन 

अ�तग�तका कसूर नेपाल सरकारवाद� हनेु भै सरकार� व�कलले अ�भयोजन गनु� पन� 

ह�ुछ। 

 

                                                           
10http//www.interpol.int/public/finincialcrime/intellectualproperty/Defult.asp 
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२.१४ ��ता�वत अपराध सं�हतामा ��ताव ग�रएका नयाँ कसूर  

��ता�वत अपराध सं�हताले �च�लत नेपाल कानूनमा रहेका पर�परागत 

�कृ�तका कसूरह�लाई (Traditional crimes) कायमै रािखएको छ। यसका अ�त�र� 

नेपाल कानूनले समे�न नसकेका तर समाज र रा�लाई हा�न नो�सानी प�ु याउने क�तपय 

अवाि�छत �यवहार तथा मानव अ�धकार स�ब�धी महासि�धबाट �सिज�त दा�य�व पूरा 

गन� स�दभ�मा नयाँ कसूरह� प�हचान गर� अपराधीकरण गन� �यव�था ��ताव ग�रएको 

छ। जा�तह�या गन�, रा�प�त उपर आ�मण गन�, स�वा रोग फैलाउने, मानव रोग 

��तरोधक �मता उ�मिु� गन� िजवाण ु(एच.आई.भी. पोिज�टभ) को रोग फैलाउने, पानी 

दू�षत पान�, वे�यागमनको �चार गन� तथा सोका ला�ग घर, ज�गा �योग गन� �दने, 

सामािजक नै�तकताको ���ले अवाि�छत अ�ील �कताब, पचा� इ�या�द बनाउन वा �ब�� 

गन�, उपभो�य व�त ु �ब�� नगर� ज�माखोर� गन�, आण�वक, रासाय�नक िजवाणयु� 

(जै�वक) तथा �वषाल ुहातह�तयार उ�पादन वा कारोबार गन�, बा�द� स�ु� बनाउने वा 

ओ�ाउने, साव�ज�नक स�पदा, घर, ज�गा आ�नो बनाउने, �ाकृ�तक स�पदा मा�थ 

अ�त�मण गन�, नेपाल वा नेपालसँग कुटनी�तक स�ब�ध भएका �वदेशी मलुकुको झ�डा 

वा �नशाना छापको अपमान वा ��त गन�, धम��थल वा प�व� मा�नएको �थानलाई ��त 

प�ु याउने, धा�म�क भावनामा आघात प�ु याउने, धम� प�रवत�न गराउने, भेदभावपूण� �यवहार 

गन�, जबरज�ती काममा लगाउने वा दास बनाउने, बाँधा रा� ने, यातना �दने वा अमानवीय 

�यवहार गन�, म�ुर� �वना मानव शर�रमा पर��ण गन�, ठे�ा वा करारको काममा फरक 

पान�, स�पि�को अपरा�धक �योग गन�, अपरा�धक �व�ासघात गन�, ब�क नोट वा �स�ा 

जलाउने, अपरा�धक �वेश गन�, चौपाया ��त �नद�यी �यवहार गन� समेतका पर�परागत 

�पमा प�रभा�षत नभएका काय�ह�लाई फौजदार� कसूरका �पमा प�रभा�षत गर� 

सजायको �यव�था ��ताव ग�रएको छ। यसै गर� नेपालको मौजदुा अ�यासमा 

अपराधको �पमा �प� �यव�था नभएका वा �व�भ� ऐनह�मा �व�भ� �व�पमा रहेका 

साव�ज�नक अ�धकार�को अि�तयार�को अव�ा स�ब�धी �वषयह�, साव�ज�नक �याय 

�व��का कसूर, रा��य तथा साव�ज�नक स�पदा �व��का कसूर, अपरा�धक �व�ासघात 

तथा अपरा�धक लाभ स�ब�धी कसूर, अपरा�धक �वेश तथा अपरा�धक उप�व ज�ता 

कसूरह�का स�ब�धमा एक�पता कायम गर� �य�ता कसूरह�को स�ब�धमा सजायको 

�यव�था ��ताव ग�रएको छ। 

 

३ नया ँ�व�पका अपराधका स�दभ�मा सरकार� व�कलको भ�ूमका 

नया ँ �व�पमा जसर� अपराधह� घ�टत ह�ुछन ् तदन�ुप नै फौजदार� �याय 

�णाल� �यसलाई �नय��ण र कारवाह� गन� ��याशील हनुपुन� ह�ुछ। फौजदार� �याय 

�णाल�को �मयोको �पमा रहने अ�भयोजन प� य�ता नयाँ �व�पका अपराधह� र 
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यसको �नय��ण, अनसु�धान र अ�भयोजनका ला�ग पूण� �पमा जा�नफकार हनु ज�र� 

ह�ुछ। 

 

३.१ �े�ा�धकार  

घ�टत अपराधका स�ब�धमा रा�लाई भएको �याय �शासन स�ालन गन� पाउने 

अ�धकारलाई हामी म�ुा हेन� �े�ा�धकार भ�दछ�। �े�ा�धकार स�ब�धमा �व�भ� 

�स�ा�त वा आधारह� रहेका छन।11 यसम�ये �व��यापी �े�ा�धकार प�न �े�ा�धकार 

स�ब�धी एक मह�वपूण� �स�ा�त हो। अपराध जनुसकैु मलुकुमा घ�टत भएको भएप�न 

अ�भय�ु उपि�थत भएको मलुकुमा समेत अपराधको स�ब�धमा छान�बन र म�ुा 

चलाउने तथा फैसला गन� अ�धकार रहेमा �यसलाई �व��यापी अ�धकार�े� भ�न�छ। 

�व�भ� महासि�धह�ले थ�ु ै अपराधह�मा �व��यापी �े�ा�धकार रहने �यव�था गरेका 

छन ्र यो �म ब�दो �पमा �वक�सत भइरहेको छ। सरकार� व�कलले य�ता अ�धकार 

�े�का स�ब�धमा जानकार� हा�सल गर� आफूलाई अपडेट गराई रा� न ुपद�छ। 

 

३.२ अ�भय�ु वा कसूरदारह�को सपुदु�गी  

कुनै एक रा�यमा कसूर गर� अ�भय�ु भएको वा सजाय पाएको �यि� अ�य 

रा�यमा बसेकोमा �य�तो अपराधमा अनसु�धान र सजाय गन� स�ने रा�यमा उसको 

अनरुोधमा सो �योजनको ला�ग पठाउने काय� सपुदु�गी हो। �व�भ� अ�तरा���य 

महासि�धह�ले यस स�ब�धमा �यव�था गरेका छन।् सामा�यत: सपुदु�गीका ला�ग दोहरो 

अपरा�धकता चा�हएप�न रा�यले चाहेमा �दान गन� स�ने, साम�यत ��प�ीय सि�ध आधार 

भएप�न महासि�धलाई नै सपुदु�गीको आधार बनाउन स�ने, महासि�धका कसूरलाई 

एकापसमा सपुदु�गीयो�य कसूरको मा�यता �दन स�ने, क�तपय महासि�धले �यव�था 

गरेका कसूरलाई राजनै�तक अपराध नमा�े , स�बि�धत कसूरमा �व�ीय �वषयह� प�न 

समावेश भएको भ�े आधारमा सपुदु�गीको अनरुोधलाई इ�कार गन� नस�ने, �भावकार� 

�पमा सपुदु�गी स�ब�धी �यव�था काया��वयन गन� आपसमा स�झौता गनु�पन�, आ�नो 

नाग�रक भएका कारण सपुदु�गी इ�कार ग�रएकोमा �व�भ� कारणले ��ाचारको कसूरमा 

                                                           
11  य�ता �स�ा�त वा आधारह� �न�न छनः् 

 Jurisdiction based on the territorial Principle. 

 Jurisdiction based on Nationality 

 Jurisdiction based on the Nationality of the victim. 

 Jurisdiction based on the Nationality of Vehicles and objects. 
o Martine vessels 
o Aircraft and space vehicles. 

 Jurisdiction based on Protection of certain state,  

 Jurisdiction based on universal. 

 Jurisdiction based on agreement with territorial state. 
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अ�भय�ुलाई सपुदु�गी नगरेमा �े�ा�धकार �हण गर� आ�नो देशको कानून अनसुार 

कारवाह� गनु� पन� कारवाह� वा सपुदु�गी (Either Prosecution or Extraditon) ज�ता 

�यव�था �व�भ� महासि�धह�मा रहेको कारण सपुदु�गीको �े�मा प�न नया ँमा�यता र 

�यव�थाह� �वक�सत भएको देिख�छ। यसका अ�त�र� सरकार� व�कललाई �च�लत 

सपुदु�गी स�ब�धी ऐनले प�न �व�भ� भ�ूमका �दान गरेको छ। सरकार� व�कलले यस 

�वषयमा आफू पूण� जानकार हनु ुआव�यक ह�ुछ। 

नेपालमा हाल सपुदु�गी ऐन, २०७० �चलनमा रहेको छ। कुनै �वदेशी रा�यले 

फरार अ�भय�ु वा कसूरदार लाई सपुदु�गीको ला�ग नेपाल सरकार सम� अनरुोध गरेमा 

नेपाल सरकारले �य�तो अ�भय�ु वा कसूरदारलाई सपुदु�गी सि�ध भएको र सपुदु�गी गन� 

स�कने कसूर भएमा सपुदु�गी गन� स�ने �यव�था ग�रएको छ र सपुदु�गी सि�धले यस 

स�ब�धी समझदार�लाई समेत जनाउने �यव�था ग�रएको छ। जसबाट सि�ध नभए प�न 

समझदार�का आधारमा प�न सपुदु�गी गन� स�कने ह�ुछ। 

�वदेशी रा�यले कुटनी�तक मा�यम माफ� त नेपाल सरकार गहृ म��ालय सम� 

अनरुोध गनु� पन� र सो म��ालयले अनरुोध �ा� भएमा म��ालयले �य�तो अनरुोध साथ 

संल�न �ववरण, कागजात, �माण र कसूरको त�यह�को अ�ययन र जाचँबझु गर� 

सपुदु�गीको कारबाह� अिघ बढाउने वा नबढाउने स�ब�धमा प�� �दन�भ� �नण�य गनु� पन� 

तथा सपुदु�गीको कारबाह� अिघ बढाउने �नण�य भएमा म��ालयले स�बि�धत िज�ला 

सरकार� व�कलमाफ� त फरार अ�भय�ु वा कसूरदारलाई सपुदु�गी गन� अदालतको 

अनमु�तको ला�ग स�बि�धत िज�ला अदालतमा ��तवेदन पेश गन� लगाउन स�बि�धत 

�मखु िज�ला अ�धकार�लाई आदेश �दन ुपन� �यव�था ग�रएको छ। 

फरार अ�भय�ु वा कसूरदारलाई सपुदु�गी गन� स�कने वा नस�कने स�ब�धमा 

�दएको आदेशको जानकार� िज�ला अदालतले स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कल माफ� त 

�मखु िज�ला अ�धकार�लाई� �दन ुपन� र फरार अ�भय�ु वा कसूरदारलाई सपुदु�गी गन� 

नस�कने भएमा जनु कसूरका स�ब�धमा सपुदु�गीको माग ग�रएको हो �य�तो कसूर 

नेपाल कानून बमोिजम प�न कसूर मा�नने रहेछ भने स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कलले 

अदालत वा अ�य स�म �नकाय सम� म�ुा दायर गनु� पन� लगायतका �यव�था ग�रएको 

छ। यसर� सपुदु�गीको �कृयामा सरकार� व�कलको संल�नता रहन ुपन� ह�ुछ। 

 

३.३ पार�प�रक कानूनी सहायता 

�व�भ� अ�तरा���य महासि�धले पार�प�रक काननुी सहायता स�ब�धी �यव�था 

गरेका छन।् रा�यह�बीच अपराधको अनसु�धान, अ�भयोजन र म�ुाको अदालती 

कारबाह�का तीनै चरण तथा फैसला काया��वयन समेतका अव�थामा पार�प�रक काननुी 

सहायता आव�यक पछ�। यसको अभावमा क�तपय अव�थामा अपराधको अनसु�धान, 
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अ�भयोजन र म�ुाको अदालती कारबाह� स�प� गन� नस�कने प�न हनु स�छ। 

�यि�बाट �माण वा बयान �लन, �या�यक �लखतह� तामेल गराउन खानतलासी, बरामद� 

र रो�ा रा� ने काय� काया�ि�वत गन�, व�त ुर �थानको जाँच गन�, �लखत र अ�भलेखका 

मूल वा �मािणत��त �दान गन�, अनरुोधकता� रा�यमा �यि�ह�को �वैि�छक 

उपि�थ�तलाई स�ुवधाजनक बनाउन अपरा�धक उपजको प�हचान, रो�ा र प�ा लगाउने 

काय� गन�, स�पि� �फता�का ला�ग, सूचना, �माणज�य व�त ुर �वशेष�को मू�या�न �दान 

गन� य�तो पार�प�रक सहयोग रा�यह�बीच आव�यक पछ�न।् य�तो पार�प�रक 

सहायताको आधारमा ��प�ीय वा बहपु�ीय सि�धमा आधा�रत र रा��य काननु तथा 

�या�यक अनरुोध ज�ता सि�ध बाहेकका आधारमा प�न रा�यले पार�प�रकताका आधारमा 

हनु स�छ। पार�प�रकताका पूव�शत�मा अपराधको सामा�यतः दोहोरो अपरा�धकता 

आव�यक भएप�न सोको अभावमा प�न रा�यले चाहेमा गन� स�ने, दोहोरो अपरा�धकताको 

अभावमा प�न गन� स�ने उपाय अवल�वन गन� �बचार गन� ज�ता �यव�था प�न क�तपय 

महासि�धले गरेका छन।् रा�यह�बीचको पार�प�रक काननुी सहयोग वत�मान स�दभ�मा 

फौ�दार� �याय �णाल�मा अ�नवाय�ज�तै ब� गएको छ।  

नेपालमा प�न पार�प�रक कानूनी सहायता ऐन, २०७० जार� भै सकेको छ। 

नेपाल र �वदेशी रा�य बीच पार�प�रक कानूनी सहायता आदान �दान गन� स�ब�धमा 

��प�ीय सि�ध भएको रहेछ भने नेपाल र �य�तो �वदेशी रा�य बीच पार�प�रक कानूनी 

सहायता आदान �दान गन� स�कने �यव�था छ। यसका अ�त�र� �य�तो सि�ध 

नभएताप�न कुनै खास �या�यक कारबाह�को स�ब�धमा कुनै �वदेशी रा�यले भ�व�यमा 

�य�तै �कारको �या�यक कारबाह�मा पार�प�रक कानूनी सहायता �दान गन� आ�ासन 

�दई कूटनै�तक मा�यम माफ� त नेपाल सरकार सम� पार�प�रक कानूनी सहायताको 

ला�ग अनरुोध गरेमा पार�प�रकताको आधारमा कानूनी सहायता �दान गन� स�कने 

�यव�था प�न ग�रएको छ। तर, देहायको अव�थामा पार�प�रक कानूनी सहायता आदान 

�दान गन� स�कदैन। 

(क)  देवानी �कृ�तको �वषयमा एक लाख �पैया भ�दा कम �बगो कायम रहेको 

�या�यक कारबाह� भएमा, 

(ख) फौजदार� �कृ�तको �वषयमा एक वष� भ�दा कम कैद सजाय वा पचास 

हजार �पैया भ�दा कम ज�रवाना हनेु कसूर भएमा,  

(ग) �वदेशी रा�यको अनरुोध बमोिजम पार�प�रक कानूनी सहायता �दान गदा� 

वा सोको कारणबाट साव�ज�नक �यव�था (पि�लक अड�र) वा नेपालको 

साव�भौमस�ा ��तकूल हनेु भएमा। 

देहायका �वषयमा पार�प�रक कानूनी सहायता आदान �दान गन� स�कनेछः–  

(क) कुनै कागज वा �माण ब�ुने, स�लन गन� वा �ा� गन�,  
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(ख)  कुनै स�ब� व�त ुवा ठाउको जाच गर� सोको सूचना र �माण उपल�ध 

गराउने, 

(ग)  बै�, �व�ीय वा �यापा�रक अ�भलेख लगायत स�ब� कागजातको स�लन वा 

�मािणत ��त उपल�ध गराउने, 

(घ)  खानतलासी गन�, व�त ु वरामद गन�, �यि� रहेको �थान प�ा लगाउने वा 

मा�नसको सनाखत गन�, 

(ङ)  फौजदार� �कृ�तको �वषयमा सहयोग प�ु याउन स�ने �यि�को उपि�थ�त 

गराउने,  

(च) �याद तामेल� गन�, 

(छ) चल वा अचल स�पि� रो�ा रा� ने वा जफत गन�, 

(ज)  फैसला काया��वयन गन�। 

नेपालबाट �वदेशमा काननुी सहायता माग गदा� अदालतका अ�त�र� �च�लत 

कानून बमोिजम अनसु�धान वा अ�भयोजन गन� अ�धकार �ा� अ�धकार�ले कुनै कसूरको 

अनसु�धान वा अ�भयोजनमा सहयोग प�ुने बै�, �व�ीय वा �यापा�रक अ�भलेख समेतको 

कुनै कागज, �माण, सूचना वा व�त ु�वदेशी रा�यमा रहेको भ�े कुरामा �व�ास गनु� पन� 

पया�� आधार भएमा �य�तो कागज, �माण, सूचना वा व�त ुउपल�ध गराई �दन के���य 

अ�धकार� सम� अनरुोध गन� स�ने र के���य अ�धकार�ले कुटनी�तक मा�यमबाट 

�वदेशी रा�यमा अनरुोध गन� �यव�था ग�रएको छ। 

�वदेशबाट नेपालमा काननुी सहायता माग गदा� �वदेशी रा�यले कुटनी�तक 

मा�यमबाट के���य अ�धकार� सम� माग गन� र सो अ�धकार�ले कारबाह� अिघ बढाउने 

�नण�य भएमा के���य अ�धकार�ले पार�प�रक कानूनी सहायता उपल�ध गराउने 

�योजनको ला�ग अनसु�धानसँग स�बि�धत पार�प�रक कानूनी सहायता माग ग�रएको 

भए अनसु�धान गन� �नकायलाई र सो बाहेक अ�य पार�प�रक कानूनी सहायता माग 

ग�रएको भए स�बि�धत िज�ला अदालतमा �नवेदन �दन स�बि�धत िज�ला सरकार� 

व�कललाई आदेश �दन ु पन�, पार�प�रक कानूनी सहायता उपल�ध गराउनको ला�ग 

के���य अ�धकार�बाट आदेश �ा� भएमा स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कलले �वदेशी 

रा�यबाट �ा� �ववरण, कागजात तथा �माण स�हत स�बि�धत िज�ला अदालतमा �नवेदन 

�दन ुपन� र पार�प�रक कानूनी सहायता स�ब�धी कागज �माण संकलन गन� तथा �माण 

ब�ुने लगायतका काय� समा� भएप�छ सोको �ववरण अनसु�धान अ�धकार�, अदालत वा 

स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कल काया�लयले के���य अ�धकार� सम� पठाउन ु पन� 

�यव�था ग�रएको छ। यसर� सरकार� व�कल यस काननुी सहायताको �कृयामा संल�न 
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हनु ुपन� ह�ुछ भने क�तपय �वषयमा अदालतबाट काननुी सहायताको ला�ग आदेश जार� 

हनु बहस वा सनुवुाईको दौरानमा माग गनु� पन� अव�था आउन स�छ।  

 

३.४ फौजदार� कारवाह�को �थाना�तरण र संय�ु अनसु�धान 

�व�भ� अ�धकार�े�ह� समावेश भएका म�ुालाई ह�ता�तरण गदा� समूिचत 

�याय स�पादन हनेु ठानेमा अ�भयोजनको कारवाह� एक रा�य अक� रा�यमा ह�ता�तरण 

गन� स�ने ज�ता �यव�था र मा�यता क�तपय अ�तरा���य महासि�धले गरेका छन।् 

यसैगर� एक वा एक भ�दा बढ� रा�यह�मा अनसु�धान, अ�भयोजन वा �या�यक कारवाह� 

गनु� पन� �वषय रहेका �वषय व�तहु�मा संय�ु अनसु�धना�मक इकाइह� �थापना गन�, 

स�ने गर�, ��प�ीय वा बहपु�ीय स�झौता वा �ब�धह� गन� य�ता स�झौता र 

�ब�धह�को अभावमा, संय�ु अनसु�धान गनु�पन� हनु आएमा म�ु ै �प�छे स�झौता गर� 

गन� स�कने �यव�था प�न �य�ता महासि�धह�मा रहेको पाइ�छ। 

स�पि� श�ुीकरण (मनी लाउ�ड�र�) �नवारण ऐन, २०६४ को दो�ो 

संशोधनले स�पि� श�ुीकरण �वभागले आव�यक ठानेमा कुनै मलुकुको समान �कृ�तको 

काम गन� �नकायसँग �मलेर स�पि� श�ुीकरण तथा आत�वाद� कृयाकलापमा �व�ीय 

लगानी स�ब�धी कसूरको संय�ु �पमा अनसु�धान गन� वा गराउन स�ने �यव�था 

ग�रएको छ। अ�भयोजन गन� सरकार� व�कल �वभावतः यस �कृयामा जानकार तथा 

संल�न हनु ुपन� ह�ुछ। 

 

३.५ नयाँ ऐनह�मा रहेका अ�भयोजन लगायतका �यव�थाको काया��वयन 

क�तपय नया ँ ऐनह�ले अ�भयोजनको सौदाबाजीको �स�ा�तलाई आ�मसात 

गरेको देिख�छ। संग�ठत अपराध �नवारण ऐनले �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भए ताप�न स��ठत अपराधको अ�भयोग लागेको कुनै अ�भय�ुले आफूले 

गरेको अपराध �वीकार गर� सो अपराधका स�ब�धमा �माण जटुाउन तथा अ�य 

अ�भय�ु वा �यसको �गरोह वा म�तयारलाई प�ाउ गन� �हर�, सरकार� व�कल वा 

अदालतलाई सघाउ प�ु याएमा र �नजले प�हलो पटक स��ठत अपराध गरेको देिखएमा 

�य�तो स��ठत अपराधमा �नजलाई हनेु सजायमा पचह�र ��तशतस�म छुट �दने गर� 

माग दावी �लई म�ुा दायर गन� स�कने �यव�था गरेको छ। य�तै �यव�था मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ र स�पि� श�ुीकरण �नवारण ऐन, 

२०६४ समेतमा ग�रएको छ। सरकार� व�कलले अ�भयोजनको �ममा य�ता �वषयमा 

प�न �यान �दन ुपन� ह�ुछ। 

हाल �चलनमा रहेका क�तपय नया ँ ऐनह�ले ग�भीर अपराध �नय��ण गन� 

�योजनले �वशेष �यव�थाह� प�न गरेको पाइ�छ। उदाहरणको ला�ग संग�ठत अपराध 
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�नवारण ऐन, २०७० ले स��ठत अपराधको अनसु�धान गदा� आव�यकता अनसुार 

�नयि��त अनसु�धान ��व�ध (क��ोल डेल�भर�) वा ग�ु कारबाह� अनसु�धान (अ�डर 

कभर अपरेशन) र य�तै अ�य उपय�ु अनसु�धान प��त अपनाउन स�कने �यव�था 

गरेको छ। य�तै �यव�था स�पि� श�ुीकरण �नवारण ऐन, २०६४ मा प�न ग�रएको 

छ। 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�कने, स��ठत 

अपराधको म�ुाका सरुाक�, उजूर�कता� वा कुनै सा�ीलाई ब�ुन ु परेमा अदालतले 

��य��य संवाद वा डोर माफ� त ब�ुन वा अ�भय�ुले नदे� ने गर� �नजको बकप� 

गराउन वा �नजको �वर याि��क वा अ�य त�रकाबाट प�रवत�न वा �पा�तरण गर� 

बझुन वा अदालत बाहेक अ�य कुनै �थानमा सा�ी �माण ब�ुन स�ने, 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�, �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न स��ठत अपराधको 

म�ुाका सरुाक�, उजूर�कता� वा कुनै सा�ीलाई अ�भय�ुले कुनै �कारको िजरह वा �� 

गन� नस�ने र �य�तो सरुाक�, उजूर�कता� वा कुनै सा�ीलाई िजरह गन� स�ने गर� 

अदालतले आदेश �दएमा अ�भय�ुको कानून �यवसायीले ��य��य संवाद माफ� त वा 

अ�भय�ुले �नजलाई नदे� ने वा �नजको प�हचान गन� नस�ने, नदे� ने र सरुाक�, उजरु�कता� 

वा कुनै सा�ीले �य� गरेको कुरा नस�ु� ेगर� िजरह गन� स�ने �यव�था ग�रएको छ। 

य�तै �क�समका क�तपय �यव�थाह� प�छ�लो समयमा बनेका नया ँऐनह�मा ग�रएको 

पाइ�छ। यी �यव�थाह�को काया��वयनमा सरकार� व�कलको भ�ूमका रहने ह�ुछ। 

 

४. सम�याह� 

यस स�दभ�मा देहायका सम�याह� रहेको देिख�छ  

 सरकार� व�कलह� �व� समदुायमा �वक�सत अपराधका नया ँ �व�पसँग 

ग�हरो �पमा प�रिचत हनु सकेका छैनन।् 

 सरकार� व�कललाई नयाँ बनेका ऐनह�, जसले फौजदार� �याय �णाल�मा 

क�तपय नया ँ मा�यता प�न आ�मसात ् गरेका छन ् अ�भमूखीकरण गन� 

स�कएको छैन। 

 नया ँ �व�पमा उपि�थत भएका अपराधको अनसु�धानलाई �दशा �नद�श गन� 

�मता र द�ताको सरकार� व�कलमा यथे�टता छैन। 

 नया ँ �व�पका अपराधको अ�भयोजनका ला�ग प�न पया�� सीप र �मता 

सरकार� व�कलमा �वकास गन� नस�कएको अव�था छ। 
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५. समाधानको उपायह� 

यस स�दभ�मा देहायका �वषयमा योजनाब� �पमा अगा�ड ब�न ुआव�यक छ: 

 नया ँ अपराधको बारेमा अनसु�धान र अ�भयोजनलाई �भावकार� बनाउन 

महा�याया�धव�ाको काया�लयमा एक �वशेष� टोल� बनाउन आव�यक छ। 

 य�ता ��येक नया ँअपराधको काय�मा द�घ�काल�न �वशेष�ताका ला�ग केह� 

शाखा अ�धकृत र उप�याया�धव�ालाई �विश�ीकरण गद� �याडरको �पमा 

�वकास गनु� आव�यक छ। 

 नया ँ अपराधका स�दभ�मा अ�य मलुकुको अ�यास र अनभुव सरकार� 

व�कलले �लन ुआव�यक छ। यसका ला�ग महा�याया�धव�ाको काया�लयको 

योजनाब� �यास अिघ ब�न ुज�र� रहेको छ। 

 सरकार� व�कललाई नया ँ ऐन र अपराधका बारेमा अ�भमखुीकरण गनु� 

आव�यक देिख�छ। 

 सरकार� व�कलको य�ता अपराधका स�ब�धमा अनसु�धान र अ�भयोजनको 

सीपय�ु ता�लम �दन ुआव�यक छ। 

 नया ँऐनह�को �योगमा सहजता, �प�टता र एक�पताका ला�ग �या�या�मक 

�ट�पणी तथा महा�याया�धव�ाको काया�लयको अ�भयोजन नी�त आव�यक 

छ। 

 

६. �न�कष� 

समय, �वकास, �व�ान र ��व�धले अपराधका �े�ह� प�न नयाँ �पमा �वकास र 

प�रवत�न भइरहेका ह�ुछन।् देशको फौजदार� �याय �णाल�ले प�रवत�नले �याएका 

हाँकलाई स�बोधन गद� जान ुपछ�। कुनै प�न संगठनमा आ�त�रक र बा� दवैु चापले 

प�रवत�न �यव�थापन गनु� पन� ह�ुछ। फौजदार� �याय �णाल�को �मयोको �पमा रहेको 

सरकार� व�कलले नया ँ अपराधबारे जानकार हनेु र आ�नो स�दभ�मा गनु� पन� 

काय�ह�बारे समयमै �यव�थापन गनु� पद�छ। प�रवत�न �यव�थापनको मा�यतालाई 

आ�मसात ्गद� नयाँ �व�पमा �कट हनेु अपराधलाई �यव�थापन गन� सदैव ��याशील 

हनु ुपद�छ। 

  



56 ��तपादन, 2072 

 

 



 
 

सारांश 

जनताको िजउधनको सरु�ा र संर�ण गन� मा� रा�यको दा�य�व र कत��य 

नभएर खा�ा�को अ�धकार उपयोग गन� र भोकमर� हनु न�दने प�न रा�यको दा�य�व  

हो। आ�नो काब ु बा�हरको प�रि�थ�त बाहेक अ�य अव�थामा रा�यका लापरबाह�, 

�ढलास�ुती वा �नण�य �लनको �ढलाइका कारण खा�ा�को अभावले गदा� नाग�रकको 

�यान जा�छ भने रा�य �यसको िज�मेवार� हनु ु पद�छ। यसै स�दभ�मा ��ततु लेखमा 

खा� स��भतुाको अवधारणा, खा� स��भतुाको अ�धकार र यसको �चलनीयता‚ यसको 

�व�धशा�, नेपालमा खा� स��भतुाको मानव अ�धकार‚ यस स�ब�धमा नेपालको 

अ�त�रम सं�वधानमा भएको �यव�था र यस स�ब�धमा नेपालको सव��च अदालतले 

आ�नो संवैधा�नक अ�धकार �े�को �योग माफ� त गरेका केह� मह�वपूण� �नण�यह�को 

मा�यमबाट यस अ�धकारको मह�व र अप�रहाय�तालाइ� ��ट पान� �यास ग�रएको छ। 

 

१. खा� स��भतुाको अवधारणा र प�रभाषा (Concept and Definition of Right to 

Food)  

क) अवधारणा  

खा� स��भतुाको अ�धकार स�ब�धी अवधारणा आ�थ�क, सामािजक र 

सां�कृ�तक अ�धकार अ�तग�त पन� एक मह�वपूण� मानव अ�धकार हो। यो अ�धकारलाई 

मानव अ�धकारका �व�भ� अ�तरा���य द�तावेजह�मा सं�हताब� ग�रएको छ। यस 

स�ब�धमा �थमतः संय�ु रा� स�को बडाप�लाई नै �लन स�क�छ। यो एउटा 

आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारको मह�वपूण� द�तावेज हो। यस बडाप�ले 

मानव अ�धकार सँगसँगै आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारको प�न उ�लेख 

गद�छ। बडाप�को धारा ५५(क), ५५(ख) र ५५(ग) मा य�ता �ावधानह�को �यव�था 

                                                           
  माननीय �यायाधीश‚ िज�ला अदालत 
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ग�रएको छ। बडाप�को धारा ५५(क) ले उ�चतम जीवनशैल�, पूण� रोजगार� र �वकास 

तथा आ�थ�क सामािजक �ग�तका �वषयमा उ�लेख गरेको छ भने धारा ५५(ख) ले 

आ�थ�क, सामािजक, �वा��य र �तनीह�सँग स�बि�धत �वषय र अ�तरा���य सां�कृ�तक 

तथा शैि�क सहायताका बारेमा उ�लेख गरेको छ। �यसै गर� धारा ५५(ग) मा 

कसैलाई जात, �ल�, भाषा तथा धम�का आधारमा �वभेद नगर� मानव अ�धकार तथा 

मौ�लक �वत��ताह�को �व��यापी पालन र स�मान ग�रन ु पन� उ�लेख छ। सन ्

१९४८ मा जार� ग�रएको मानव अ�धकारको �व��यापी घोषणाप�मा धारा २२ देिख 

२७ स�म आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारह� ज�तैः काम गन� पाउने 

अ�धकार, सामािजक सरु�ाको अ�धकार, उपय�ु बसोबासको अव�था तथा िश�ाको 

अ�धकारह� उ�लेख छन ्जनु अ�धकारह� अ�ततोग�वा खा� स��भतुाको अ�धकारसँग 

स�बि�धत रहेका छन।् 

यस �सल�सलामा मानव अ�धकारको �व��यापी घोषणाप�मा उ�लेख ग�रएका 

नाग�रक र राजनै�तक अ�धकार तथा आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारलाई 

एउटै ��त�ाप�मा उ�लेख गन� वा छु�ा छु�ै सि�धका �पमा पा�रत गन� भ�े स�ब�धमा 

मानव अ�धकार स�ब�धी ��त�ाप�ह�को म�यौदा गन� �ममा �यापक छलफल भएको 

पाइ�छ। सन ्१९४९ ताका दवैु �कृ�तका अ�धकारलाई समे�न एउटै ��त�ाप� जार� 

ग�रन ुपद�छ भ�े मा�यता रहेको �थयो। तर समाजवाद� रा�यह� र पि�मा देशह� बीच 

नाग�रक र राजनै�तक अ�धकार तथा आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारलाई हेन� 

���कोणमा आएको �भ�ताका कारण सन ् १९५२ देिख दईु �भ�ा�भ�ै ��त�ाप�ह� 

ले� ने काय�को थालनी भएको पाइ�छ। 

आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक अ�धकारको छु�ै ��त�ाप�को म�यौदा 

तयार गन� �ममा दईु मतह� �बच आएको �भ�तालाई म�यनजर गदा� मूलतः �य�ता 

अ�धकारह�को अ�तव��त ु�याययो�य नभएको भ�े एकथर� मत पाइ�छ भने अक� मत 

अनसुार अ�धकारह�को एकताका ला�ग एउटै ��त�ाप� बनाइन ु पद�छ भ�े �वचार 

रहेको पाइ�छ। नाग�रक तथा राजनै�तक अ�धकारह� आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक 

अ�धकार बेगर अपूण� ह�ुछन ् भ�े धारणाको �वपर�त �य�ता अ�धकारह�को 

काया��वयनको अव�थाले गदा� दवैु �कारका अ�धकारमा एकता हनु स�दैन भ�े अक� 

मा�यता समेत रहेको पाइ�छ। मूलतः सरकारले गरेको नाग�रक र राजनै�तक 

अ�धकारको उ�ल�नमा अदालतमा उजरु गरे ज�तै कसर� आ�थ�क, सामािजक र 

सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयन गन� स�क�छ भ�े तक� को उ�रमा स�बि�धत 

सरकारह�ले आ�नो �े�ा�धकारमा �य�ता अ�धकारको काया��वयनका ला�ग काननुी 
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तथा अ�य ���या अवल�बन गनु� पद�छ भ�े �ावधान रा� ने ��ताव प�न आएको  

पाइ�छ। 

�य�तै आ�थ�क र सामािजक अ�धकारलाई नाग�रक तथा राजनै�तक अ�धकार 

सरह काया��वयन गन� स�कँदैन भ�े तक� मा मूलतः �य�ता अ�धकारह� नाग�रक तथा 

राजनै�तक अ�धकारको तलुनामा प�रभा�षत गन� क�ठन छन,् झ�झ�टला र काया��वयन 

गन� समय ला�ने खालका छन ्र काया��वयनका ला�ग छु�ै �नकायह�को आव�यकता 

पद�छ भ�े �थए। �वक�सत पि�मा देशह�ले �व�का स�पूण� देशह� आ�थ�क �वकासको 

���ले एकै अव�थामा नभएका कारण �य�ता अ�धकारलाई �व��यापी एक�पताका साथ 

काया��वयन गन� स�कँदैन भ�े तक�  अिघ सारेका �थए। आ�थ�क तथा मानवीय �ोतको 

अभावमा य�ता अ�धकार काया��वयन गन� स�कँदैन। तसथ� सबै देशले य�ता अ�धकालाई 

बराबर�को है�सयतमा स�मान र काया��वयन गन� स�दैनन ् भ�े तक� ले गदा� य�ता 

अ�धकारह�को काया��वयनमा म�यमाग� बाटो खो�न ज�र� भएको �थयो। 

त�काल�न अव�थामा आ�थ�क र सामािजक अ�धकारलाई काया��वयन गन� 

उिचत उपायको अवल�बन गन� तथा �ग�तशील �य�ह� गन� �दशामा छलफल केि��त 

भएको पाइ�छ। य�तो छलफलमा केह� आ�थ�क र सामािजक अ�धकारह� त�काल 

लाग ु गन� स�कने तथा केह� त�काल लाग ु गन� नस�कने भ�े धारमा छलफल भएको 

पाइ�छ। वा�तवमा अ�धकारह�को एकताको सवालभ�दा प�न काया��वयनको सवाल 

मह�वपूण� हो भ�े मा�यतामा आधा�रत भई आ�नो देशको प�रि�थ�त अनसुारको दा�य�व 

�हण ग�रन ु पद�छ भ�े मा�यतामा सबै देशह�को सहम�त भएको पाइ�छ। तसथ� 

आ�थ�क र सामािजक अ�धकारह�को �ग�तशील काया��वयन गन� �वषयमा सबै रा�ह� 

सहमत भए र �ग�तशील काया��वयन भ�ाले �य�ता अ�धकारह�को पूण� काया��वयन 

भ�े बिुझ�छ भने पूण� काया��वयन भ�ाले क�तपय त�काल काया��वयन गनु� पन� 

अ�धकार र क�तपय ज�त स�दो चाँडो काया��वयन गनु� पन� अ�धकार पद�छन ् भ�े 

मा�न�छ। 

आजस�म प�न रा�यह�ले ��ट धारणा बनाउन क�ठन परेको आ�थ�क र 

सामािजक अ�धकारह� त�काल�न छलफलका �ममा �याययो�य (justiciable) हुँदैनन ्

भ�े तक� मा धेरै वाद�ववाद भएको पाइ�छ। आ�थ�क र सामािजक अ�धकारह� उ�ल�न 

भएमा अदालतमा म�ुा गन� स�कँदैन भ�े तक� को �वप�मा रा�यले दा�य�व �हण गदा� 

�य�ता अ�धकारलाई काननुी तथा अ�य ���याको अवल�बन�ारा काया��वयन गनु� पद�छ 

र य�द कुनै रा�यले �य�ता काननुी तथा अ�य ���या परुा गन� नसकेमा अदालतमा म�ुा 

गन� स�क�छ भ�े मा�यता ��ततु ग�रएको �थयो। छलफलका �ममा आ�थ�क र 

सामािजक अ�धकारह� �याययो�य छैनन ् भ�े तक� लाई अ�वीकार ग�रएको �थयो तर 
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�य�ता अ�धकारह� केह� काननु तथा ���या �नधा�रण गर� ज�त स�दो चाँडो 

काया��वयन गन� र केह� अ�धकारलाई त�काल काया��वयन गन� भ�े सहम�त भएको 

पाइ�छ। 

 

ख) प�रभाषा  

खा� स��भतुा भ� ेश�दावल� सव��थम La Via Campesina1 ले सन १९९६ मा 

�योगमा �याएका हनु।् यसले �कसानह�, माझी, आ�दबासी समदुाय, Pastoralists, �ामीण 

यवुा, म�हला र वातावरण स�ब�धी काम गन� सं�थाह�ले अगा�ड बढाएको नी�तको 

ढाँचालाई इ��त गछ�। साथै यसले खा�, कृ�ष, पश ुचौपाया एवं माछापालनलाई बा� 

ह�त�ेपबाट म�ु गर� सो अवसर र अ�धकार जनतामा नै �न�हत त�ुयाएको  

छ।2  खा� स��भतुाले �यापार, खा� अनदुान, उपभो�ा संर�ण र सामा�य र �ामीण 

�वकासमा खा� र पोषण नी�तको �याल गर� आ�नो अ�धकारको उपयोग गन� माग� 

�श�त गरेको छ। अझ खा� स��भतुाले ज�मनको उपयोग, कृ�ष उ�पादन त�रका, 

�ोतको पहुँच र �योग, पर�परागत त�रका र �ान अ�न �ववादलाई समेत स�बोधन 

गरेको छ। खा�ा� अ�धकार सव��यापी छ र यो स�पूण� नाग�रकमा लाग ुह�ुछ, जब �क 

�यवहा�रक �पमा यसले प�हला समाजका असहाय �यि� तथा समदुाय, म�हला, 

बालबा�लका, भ�ूमह�न �ामीण �कसान, आ�दबासी, जनजा�त, बेरोजगार तथा �व�भ� 

�कारका �वभेदको िशकार बनेका मा�नसह�को संर�ण गनु� पद�छ। 

खा� स��भतुाको सव��यापी �वीकृत प�रभाषा र �या�या त छैन तर सबैको 

आआ�नै �क�समका �या�या एवं �व�षेणह� रहेका छन।् यसलाई प�रभा�षत गन� 

�ममा जनताको खा� स��भतुा भ�े �या�या नै सामा�यतया बढ� �योग भएको छ। 

खा� स��भतुा भनेको घरासायी कृ�ष उ�पादन र �यापारको सरु�ा र स�ालन गर� �दगो 

�वकासको उ�े�यलाई हा�सल गन� जनताको अ�धकार हो। यस �या�यामा जनतालाई 

�वावल�बी बनाई आ�ना उ�पादनह� बजारमा उपय�ु �पमा �वसज�नका ला�ग ��ेरत 

गन� औ��याएइको छ। खा� स��भतुाले �यापारलाई कम ठा�दैन तर यसले �यापार 

नी�त र अ�यासह�को तजु�मा गर� जनतालाई सरुि�त, �वा��यब��क र �दगो उ�पादनका 

ला�ग सहयोग गद�छ। 

रा� स�का ला�ग �वशेष ��तवेदक Mr. Jean Ziegler (UN special Repporteur 

on Right to food) को �वचारमा खा� अ�धकारले �यो अव�थालाई जनाउँछ, जसमा 

नाग�रकह�को खा�ा�मा �नय�मतता, �नर�तरता र �वत�� पहुँच रह�छ। खा�ा�को 

                                                           
1

  "Global Small-Scale Farmers' Movement Developing New Trade Regimes", Food First News & Views, 
Volume 28, Number 97 Spring/Summer 2005, p.2. 

2   Borras Jr., Saturnino M. “La Vía Campesina and its Global Campaign for Agrarian Reform..” Journal of 
Agrarian Change 8, no. 2/3 (April 2008): 258-289 
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पहुँच गणुा�मक एवं प�रमाणा�मक त�रकाले सहज एवं उपभो�ाको �हत एवं चाहना 

अन�ुप हनु ुपद�छ जसले गदा� आम जनमानसको शार��रक एवं मान�सक जीवन सरुि�त, 

मया��दत र भयर�हत होस।् अथा�त ्यसलाई स�बि�धत द�तावेजकै श�दमा यसर� �य� 

गन� स�क�छ : "The right to food is the right to have regular permanent and free 

access, either directly or by means of financial purchases, to food that is 
quantitatively and qualitatively adequate, corresponds to the cultural traditions of 
the people to which the consumer belongs and that ensures a physical and mental 

life, both individual and collective, that is fulfilling & dignified free of fear."3 

अझ, खा� स��भतुाको अ�धकारले य�द कोह� अ�म छ भने उसले सहायता 

एवं संर�ण �ा� गनु� पन� अ�धकारलाई समेत समे�दछ। तर यो सम�मा भ�दा 

“मया��दत त�रकाबाट आफैले खा�ा� अ�धकार उपभोग गन� पाउन ु हो।” यसले 

�ोतह�मा पहुँचको �यारे�ट� गनु�, भ�ूममा पहुँच, सरु�ा र सम�ृ�, �व�छ �पउने पानीको 

पहुँच, सीमा�तकृत समदुायह�को ��व�ध एवं �थानीय र �े�ीय बजारस�मको पहुँचलाई 

प�न स�ुनि�त गरेको हनु ुपद�छ। खा� स��भतुाको अ�धकार �चलनका �ममा �य�ता 

समदुायह�को उ�थान, आ�दानीका �ोत तथा रोजगारस�मको पहुँच, मया��दत �पमा 

जीवन बाँ�न पाउने वातावरणको सजृना भएको हनु ुपद�छ, जसमा �ामीण एवं औ�ो�गक 

�े�मा काम गन� कामदारह�लाई प�न समावेश गनु� पन� ह�ुछ। यसका साथै सामािजक 

सरु�ाको अ�धकार र स�ुवधा वि�तह�लाई सहयोग ज�ता कुराह�लाई प�न �यानमा 

रा� ुपन� ह�ुछ। 

आ�थ�क, सामािजक एवं सां�कृ�तक अ�धकार स�म�त : नाग�रकह�का आ�थ�क, 

सामािजक एवं सां�कृ�तक अ�धकारह� स�ब�धमा भएका अ�तरा���य सि�धको 

काया��वयन प�को �नर��ण गन� रा� स�ीय आ�थ�क, सामािजक एवं सा�ंकृ�तक अ�धकार 

स�म�तका अनसुार �यि�गत �पमा पया�� खा�ा�को अ�धकार मा�नसको एउटा 

नैस�ग�क एवं ज�म�स� अ�धकार हो, जनु International Bill of Human Rights मा 

उि�लिखत आम मा�नसका अ�य अ�धकारह� परुा गन�का ला�ग आव�यक आधारभतू 

अ�धकारका �पमा रह�छ। यो अ�धकार मानवलाई रा��य एवं अ�तरा���य तहमा 

सामािजक �याय �व��न गन�, उपय�ु सामािजक, आ�थ�क, राजनी�तक एवं वातावरणीय 

अ�धकारको �योग माफ� त ग�रबी �नवारणतफ�  उ�मखु हनुका ला�ग र अ�य सबै मानवीय 

अ�धकारह� स�ुनि�त गन�का ला�ग एउटा अप�रहाय� आव�यकता हो। यस स�ब�धमा 

स�म�तले अझै जोड �दँदै भनेको छ– पया�� खा�ा� अ�धकारको महससु तब ह�ुछ, जब 

समाजका हरेक प�ुष, म�हला तथा बालबा�लकाह�को �यि�गत एवं सामू�हक �पमा 

                                                           
3  United Nations Document E/CN. 4/2001/53, par. 14: http://daccessdds.un.org/doc_UNDOC/GEN/ 

G01/110/35/PDF/G011/035.pdf.? Open Element. 
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शार��रक एवम आ�थ�क �पमा खा�ा� र यसको उपल�धतामा �नर�तर पहुँच प�ुन 

स�छ। �यस कारण खा� स��भतुाको अ�धकारले दईु �मखु प�ह�मा �यान �द�छ : 

१. खा�ा�को उपल�धता र 

२. खा�ा�मा पहुँच 

प�हलो, गणुा�मक एवं प�रमाणा�क �पले स�पूण� नाग�रकको पोषणको 

अ�धकारलाई स�बोधन गन� खा�ा�को उपल�धता स�ुनि�त हनु ुपद�छ। अक� श�दमा 

हरेक �यि�ले चाहे आ�नै भ�ूममा उ�जाएर होस ्वा अ�य �ाकृ�तक �ोत माफ� त होस ्

अथवा �वतरण �णाल�को मा�यमबाट होस,् आ�नो आव�यकता अनसुारको खा�ा� �ा� 

गन� स�ने वातावरण हनु ुपद�छ। दो�ो, ��येक �यि�को शार��रक एवं आ�थ�क �पमा 

खा�ा�मा पहुँच हनु ुज�र� छ। शार��रक �पमा पहुँच भ�ाले शार��रक �पबाट अश� 

मा�नसह� ज�तै : बालबा�लका, �बरामी, जे� नाग�रक, शार��रक �पमा अ�म नाग�रक 

लगायतलाई पया�� पोषणको पहुँच हनु ु पद�छ। आ�थ�क �पमा पहुँच भ�ाले आ�थ�क 

�पमा कमजोर वग�ह�को आफु कमजोर भएका कारण उनीह�का अ�य अ�धकारह� 

ज�तैः �वा��य, िश�ा, आवास लगायतका अ�य अ�धकारह� जोिखममा पनु� भएन भ�े 

हो। यसर� खा� स��भतुा भनेको एउटा सामािजक र उ�पादक�य अनेकतालाई स�मान 

गद� आधारभतू खा�व�त ु उ�पादन गन� एवं �योग गन� ��येक रा�यको �मतालाई 

बढावा �दने अ�धकार प�न हो। यो एउटा �वा�थब��क र सां�कृ�तक �पमा उपय�ु 

खा�व�तकुो उपयोग गन� पाउने जनताको अ�धकार हो, जसले खा� �णाल�को के��मा 

उ�पादन, �वतरण र उपयोग गन� �यि�लाई रा�दछ न �क बजार र �नगमको मागलाई। 

�पटर रोसेट 4  : �यनले खा� स��भतुालाई खा� सरु�ाको सोचभ�दा मा�थ 

राखेका छन।् खा� सरु�ा भ�ाले ��येक �यि�ले हरेक �दन पया�� खानेकुरा खान 

पाउन ु हो। तर यस अ�तग�त खा�को �ोत र उ�पादन हनेु त�रका पद�न, ब� खा� 

सरु�ाले साना तथा मझौला फाम�, म��य के��लाई सहयोगका ला�ग जोड �द�छ तर 

�तनीह�लाई औ�ो�गक�करण गरेर �व��यापी अथ�त��मा संल�न गराउने �यास गद�न। 

यसर� �यनै मा�थ उि�लिखत मा�यताह�मा आधा�रत रहेर The International 

Planning Committee for Food Sovereignty (IPC in 2002) ले गरेको �या�या यस �कार 

छ : खा� स��भतुा भनेको आ�नो कृ�ष, �म, खा� एवं ज�गा नी�तलाई सामािजक, 

आ�थ�क र सां�कृ�तक �पमा �वशेष समय तथा �स� सापेि�त बनाउने ��येक �यि�, 

समाज र रा�को अ�धकार हो। यस अ�तग�त खान पाउने अ�धकार र उ�पादन गन� 

अ�धकार पद�छन,् जसले ��येक �यि�को सरुि�त, पोषणय�ु र सा�ंकृ�तक �पमा उिचत 

                                                           
4  Peter Rosset is a food rights activist, agroecologist and rural development specialist with a Ph.D. from the 

University of Michigan. 
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खा� पदाथ�को अ�धकार जनाउँछ र खा� उ�पादन गन� �ोतको उिचत उपयोग गर� 

आफु र समाजको सम� �हतका ला�ग ��ेरत गद�छ। 

यसलाई प�छ IPC को Food Sovereignty स�ब�धी October 2004 को काय��ममा 

प�रमाज�न ग�रएको �थयो। यसका अनसुार खा� स��भतुा ��येक �यि�, समाज, जनता 

र रा�को समेत अ�धकार हो। उ� वा�यांशमा प�रमाज�न गर� �यि�ह�को भ�े 

उ�लेख गनु�को ता�पय� चा�हँ खान पाउने अ�धकार एउटा �यि�को आधारभतू अ�धकार 

हो भनेर ��टाउन ु हो। यस प�रमाज�नले मानव अ�धकारकम�ह�ले एउटा �यि�को 

पया�� खान पाउने अ�धकार स�ुनि�त भएन भ�े आरोपलाई �न�म�ा� पारेको छ। 

उ� ���ाइले खान पाउने अ�धकार र खा� स��भतुा �बचको स�ब�धलाई जोड 

�दएको छ। उ� वा�यांशले ��ट �पमा खान पाउने अ�धकार �यि�को आधारभतू 

मानव अ�धकार हो भ�े दशा�एको छ। यसले रा�बाट मानव मया�दा��तको स�मानको 

अपे�ा प�न राखेको छ। तथा�प उ� वा�यांशले अ�तरा���य �पमा �वीकृत 

अ�धकारह� ज�तै पया�� खान पाउने अ�धकारलाई औपचा�रक �पमा प�न नरहेका 

अ�धकारह�, ज�तै: �दगो र पया�वरणीय संर�णको संय�� �वकास गन� त�रकाले 

उ�पादन गन� अ�धकारसँग गाभेको छ। यहाँ�नर के ��ट हनु ज�र� छ भने भा�षक 

�पमा प�न अ�धकारको तहलाई छु�ाउन ुपछ�, जसले गदा� अ�तरा���य �पमा �वीकृत 

पया�� खान पाउने अ�धकारको मा�यतामा�थ आचँ आउन स�छ। खा� स��भतुाका 

अ�धकार अ�तग�त सहायता पाउने अ�धकार प�न पद�छ। य�द कसैले आफुलाई खा� 

अभावबाट सरुि�त गन� स�म छैन भने यो अ�धकार सबैभ�दा मह�वपूण� ह�ुछ। 

स�मानपूव�क आफुले खान पाउने अ�धकार कसैले कटौती गन� स�ैन। यस�भ� साधन 

�ोतस�म पहुँचको अ�धकार प�न पद�छ। आ�नो आधारभतू अव�यकता पूरा गन� पाउने 

मा�यमस�मको पहुँचको अ�धकार समेत उसलाई ह�ुछ। ती अ�धकारह� �न�नानसुार 

छन ्: 

क) ज�मनमा पहुँच (Access to land) 

ख) सरु�ामा पहुँच (Access to security) 

ग) स�व�ृ�मा पहुँच (Access to Prosperity) 

घ) पानीमा पहुँच (Access to water) 

ङ) �बउमा पहुँच (Access to seeds) 

च) ऋणमा पहुँच (Access to Credit) 

छ) ��व�धमा पहुँच (Access to technology) 

ज) �थानीय तथा �े�ीय बजारस�मको पहुँच (Access to local & regional market) 
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झ) जी�वकोपाज�नका ला�ग मछुवा पेसा अपनाएका समदुायलाई पर�परागत �पमा 

माछा मान� ��ेस�मको पहुँच (Access to traditional fishing areas for fishing 

communities that depend on such  areas for their subsistence) 

ञ) अवसरबाट वि�त �ामीण तथा औ�ो�गक मजदरुह�लाई सामािजक सरु�ा र 

सहयोग स�हतको स�मानपूव�क बाँ�नका ला�ग आय उपाज�नको अवसरह�मा 

पहुँच (Access to a level of income sufficient to enable one to live in dignity 

including for rural and industrial workers as whereas access to social 
security and to social assistance for the most deprived.) 

 

२. ICESCR स�म�तको �या�या (Interpretation of  ICESCR Committtee)  

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�म�त (Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights) ले खा� अ�धकार स�ब�धी अवधारणालाई 

आ�नो सामा�य �ट�पणी नं. १२ (General Comment No. 12) मा �प� गरेको देिख�छ। 

यसका अ�त�र� ICESCR स�म�तको सो सामा�य �ट�पणीमा �यि� वा समदुायलाई 

�भावकार� �या�यक वा अ�य उपय�ु उपचार पाउने अ�धकार ह�ुछ जसमा पया�� खा� 

अ�धकारको उ�ल�नमा परेको �यि� वा समदुायलाई �भावकार� �या�यक तथा अ�य 

उय�ु उपचारको पहुँच उपल�ध हनु ुपद�छ अथा�त "Person or group who is victim of a 

violation of the right to adequate food should have access to effective judicial or 

other appropriate remedies."5 भनी �या�या ग�रएको पाइ�छ। अ�य उपय�ु उपचार 

भ�ाले अ���या�यक �नकायबाट �दान ग�रने काननुी उपचारलाई स�झन ुपन� ह�ुछ भनी 

उ� �ट�पणीमा उ�लेख छ।6 

उ� स�म�तका अनसुार खा� अ�धकारको हक संर�ण गन� खा�ा�को 

उपल�धता, सहज पहुँच र पया��ता हनु ुपछ� भनी उपय�ु उपल�धतालाई जोड �दएको 

छ जस अनसुार �न�न �तन कुराह�को स�ुनि�तता हनु ुपद�छ : 

(१) उपल�धता (Availability) : उपल�धता अ�तग�त एकातफ�  खा�व�त ु चाहे 

�ाकृ�तक �ोतबाट होस ्चाहे उ�पादन गरेरै �कन नहोस ्वा ज�मनमा खेतीबाट, 

माछा �यवसायबाट, �सकार गरेर वा पशपुालन समेतबाट भए प�न सहज �पमा 

उपल�ध हनु ु पद�छ भने अका�तफ�  उपल�धता भनेको बजार र पसलह�मा 

ख�रद �ब��का ला�ग समेत सहज �पमा पाइन ु पद�छ भ�े हो अथा�त 

"Availability requires on the one hand that food should be available from 

natural resources either through the production of food, by cultivating 

                                                           
5  This is the position that Mr. Jean Ziegler, Special Rapporteur on the Right to Food, defended before the 

General Assembly in November 2004. A/59/385, Paragraph 5: http://daccessdds.un.org/doc/ 
UNDOC/GEN/N04/525/17/PDF/N0452517.pdf. 

6  See, fn 42. 
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land or animal husbandry, through other ways of obtaining food, such as 
fishing, hunting or gathering on the other hand; it means that food should 

be available for sale in markets and shops." 

(२) पहुँच (Accessibility): पहुँच भ�ाले खा�व�तसु�मको �यि�को भौ�तक 

उपि�थ�त हनु स�ने अव�था हो। �य�तै ख�रद गन� स�ने गर� आ�थ�क पहुँच 

प�न हनु ु पद�छ। ��येक �यि�ले कुनै प�न हालतमा �कुल फ�, औषधी वा 

घरभाडा आ�दज�ता अ�य आधारभतू आव�यकतामा कटौती नगर� पया�� 

मा�ामा स�त�ुलत खा�व�त ुख�रद गन� स�ने अव�थाको �व�मानता हनु ुपद�छ 

अथा�त "Accessibility requires physical access to food to be guaranteed. 

Economic accessibility means that food must be affordable. Individuals 
should be able to afford food for an adequate diet without compromising 

on any other basic needs, such as school fees, medicines or rent." 

(३) पया��ता (Adequacy) : पया��ता भ�ाले �यि�को उमेर, जीवन�तर, �वा��य, 

पेसा, �ल� इ�या�द प�ह�मा स�त�ु� �दान गन� गर� उपल�ध हनु ुपद�छ भ�े 

हो अथा�त "Adequacy means that the food must satisfy needs, taking into 

account the individual's age, living conditions, health, occupation, sex, 

etc."   

यस �कार सो स�म�तका अनसुार नाग�रकको खा� अ�धकारको 

हकलाई साथ�क बनाउन रा�यको कत��य खा�ा� उपल�ध गराउने मा� होइन, 

उपल�ध गराएको खा�ा�मा आ�थ�क �पले सबैको सहज पहुँच प�ुन स�ने 

वातावरण �सज�ना गर� खा�ा�मा आपू�त� कम होइन पया�� मा�ामा हनु ु पन� 

भनी �ट�पणी गरेको पाइ�छ। 

उपयु�� प�रभाषा अनसुार हेदा� खा� स��भतुाको अ�धकार अ�तग�त दईु वटा 

मह�वपूण� त�वको उपि�थ�त अ�नवाय� देिख�छ : 

१. खा� व�तकुो उपल�धता  

२. खा�व�तसु�मको पहुँच 

उपयु�� अ�तग�त �थमतः कुनै समदुायको आ�नो खा� सं�कार अनसुारको 

पोषणय�ु खाना जनु पया�� प�रमाण र गणु�तर अनसुार �यि�लाई आव�यक पन� 

पोषणय�ु हनु ु पछ� र ��येक �यि�लाई उपल�ध हनु ुआव�यक छ। दो�ो, ��येक 

�यि�लाई �य�तो खा�पदाथ�स�मको आ�थ�क र भौ�तक पहुँच अ�नवाय� ह�ुछ। खा� 

अ�धकार �व��यापी छ। ��येक �यि�लाई यो अ�धकार उपल�ध ह�ुछ। यसमा 

सबैभ�दा प�हला असहाय वा अस� �यि�ह�को पहुँच बढ� मह�वपूण� रह�छ, जसमा 
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समाजका अस� वग�, समानताको अ�धकारबाट वि�त ग�रएका, म�हला, बालबा�लका, 

भ�ूमह�न �ामीण मजदरु वग�, जनजा�त, �पछा�डएका समूह, सकुु�बासी र बेरोजगारह� 

पद�छन।् 

�यसै गर�, य�ता �कृ�तका �ववादह� �न�पण गन� �ममा United Nations 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR Comittee) ले यस �कार 

आ�नो राय �य� गरेको पाइ�छ : अनबु�धमा उि�लिखत मू�य मा�यताह�लाई रा�यको 

घरेल ुकाननु �णाल��भ� उपय�ु �क�समबाट मा�यता �दइन ुपद�छ। �तनको अ�धकारको 

�योगमा असर पन� �यि� वा समूहले �तनको �चलनका ला�ग उपय�ु उपायह� 

उपल�ध गराएको हनु ुपद�छ। साथै सरकारको उ�रदा�य�व ��ट हनेु खालको उपय�ु 

संरचना समेत बनाइन ुआव�यक छ अथा�त "The Covenant [ICESCR] norms must be 

recognized in appropriate ways, within the domestic legal order, appropriate means 
of redress or remedies must be available to any means of ensuring governmental 

accountability."7  

यसै गर�, मानव अ�धकारका �े�ीय द�तावेजह�ले प�न खा� अ�धकारको 

��याभ�ूतका स�ब�धमा उपय�ु �यव�था गरेको पाइ�छ। ज�तै : American 

Convention on Human Rights (ACHR) को धारा २५(१) र European Convention for 

the Protection of Human Rights & Fundamental Freedoms (ECHR) को धारा १३ ले 

खा� स��भतुाको अ�धकारलाई ��याभतू गरेको छ। यस आधारमा प�न खा� 

स��भतुाको अ�धकार सामा�य मानव अ�धकार हो। यो अ�धकार रा�का सं�वधान र 

�े�ीय तथा अ�तरा���य मानव अ�धकार स�ब�धी सि�ध एवम काननुका सामा�य 

�स�ा�तह�बाट समेत ��याभतू ग�रएको हुँदा यसको काननुी �चलन �या�यक �नकायबाट 

हनु स�दछ भनी उ�लेख गरेको पाइ�छ। 

अतः अवधारणा�मक �पमा खा� स��भतुाको अ�धकारको �चलन रा��य, 

�े�ीय एवम ्अ�तरा���य �े�मा समेत हनु स�दछ। �यसको काननुी आधार अ�तरा���य 

एवम �े�ीय मानव अ�धकार काननुह� र रा�का सं�वधानह�ले �दान गद�छन।् �य�तो 

हक �चलन बारे मानव अ�धकारको �व��यापी घोषण प� १९४८ को धारा ८ ले यस 

�कार उ�लेख गरेको छ : ��येक मा�नसलाई सं�वधान वा काननु�ारा �द� मौ�लक 

अ�धकारह�को उ�ल�न गन� काय�का �व�� स�म रा��य �या�धकरणबाट �भावकार� 

उपचार पाउने अ�धकार छ। अथा�त "Everyone has the right to an effective remedy by 

the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted 

to him by the constitution or by law."8 

                                                           
7  cf. United Nations Document E/CN.4/2001/53,par.14 : 
8  UDHR, Article 8 
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क�तपय मलुकुका अदालतह�ले �या�याको मा�यम�ारा यस अ�धकारको 

अ�धकतम उ�ल�न भएमा काननुी उपचारको उपय�ु �यव�था गन� गरेको पाइ�छ। 

यस स�ब�धमा �वशेष �पमा मानव अ�धकार स�ब�धी यरुोपीय अदालतले गरेको 

�या�या अझै मह�वपूण� छ। सो अदालतले Hatton and others Vs. United Kingdom को 

म�ुामा य�द रा��य �तरमा �य�तो काननुी उपचारको अभाव छ भने ECHR को उ�ल�न 

ह�ुछ भनी �या�या गरेको हुँदा खा� अ�धकारको �भावकार� �चलन र संर�णलाई उ� 

�या�याले अ� बल �दान गरेको छ।9 

काननुी उपचार भ�ाले कुनै प�न अ�धकार हक �चलनका ला�ग �यवि�थत 

काननुी एवं �या�यक ���यालाई जनाउँछ, जसबाट �चलनमा रोक लगाइएका 

अ�धकारको �भावकार� उपचार �दान ग�र�छ। य��प अ�धकार �चलनको प�र��ेयमा 

मानव अ�धकारको उपचार र �या�यक �चलनको अवधारणा अलग अवधारणागत �वषय 

हनु ्ताप�न यी दईु अवधारणा एक आपसमा अ�तर स�बि�धत रहेका छन।् कुनै प�न 

अ�धकारको उ�ल�न नभएस�म �यसको काननुी उपचारको �� न आउँदैन। अ�धकारको 

उ�ल�न भए नभएको भ�े �� न तब मा� �निण�त हनेु अव�था आउँछ, जब उ�ल�न हनु 

गएको अ�धकार �या�यक �चलन यो�य देिख�छ। य�द कुनै प�न हक अ�धकार �या�यक 

�चलन यो�य अ�धकार रहेन भने सो अ�धकारको कुनै काननुी उपचार �दान हनु 

स�ैन। यसका अ�त�र�, कुनै प�न अ�धकार आफैमा �वतः �चलन यो�य हुँदैन। य�द 

कुनै �ववा�दत �वषयमा कुनै अ�धकार उ�ल�न भएको ��ट देिख�छ भने �यसको 

उपय�ु उपचारका �पमा �य�तो काय�को त�काल रोकथाम, काननुमा संशोधन, ��तपू�त�, 

भ�रपूरण र अ�य आ�थ�क राहतका कुराह� समेत पन� आउँछन।् 

यस �सल�सलामा कुनै रा�को भभूागमा खा� साम�ीको अभाव, अपया��ता वा 

पहुँच प�ुन नसक� नाग�रकह� कुपोषणका �सकार हनु पगेुमा वा पया�� मा�ामा 

पोषणय�ु खानाको अभाव हनु गएमा �य�तो अव�थालाई �यि�को खा� स��भतुाको 

अ�धकारको उ�ल�न भएको मा� स�क�छ या स�कँदैन भ�े �� न उ�दछ। ज�तो �क 

खा� अ�पताबाट पी�डत �यि�ले आ�नो पोषणय�ु खा�को अ�धकार��त रा�यको 

संवेदनशीलता नदेिखएको भनी अदालतमा दाबी ��ततु गन� स�छन।् य�द उपचारा�मक 

अव�था रहेको भ�े �मािणत हनु आएमा रा�यले कुन हदस�म दा�य�व �लन ुपन� हो ? 

सो स�ब�धमा रा�यले उपय�ु �क�समबाट र रा�यको स�भा�वत �मताका आधारमा 

�य�तो दाबी ��तर�ा गन� दा�य�व रहेको ह�ुछ।10  

                                                           
9  See,  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx¿i=001-59686 
10  General Comment 12, The Right to Adequate Food, (Art. 11) Paragraph 6.adopted 12 May 1999. 
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य�तो �कृ�तको अ�धकारको �चलनका �ममा प�रमाणा�मक एवम 

�यवहारा�मक उ�रदा�य�वलाई प�न छु�ाएर हेनु� पद�छ। यस �सल�सलामा प�हलो एवम 

प�रमाणा�मक उ�रदा�य�व अ�तग�त तो�कएको प�रमाणमा खा� अ�धकारको उपाभोग 

भएको वा हनु नसेकको अव�थाको अ�ययन मानव शर�र मापन त�या� 

(anthropometric data) का आधारमा ग�र�छ। दो�ो एवम ्�यवहारा�मक उ�रदा�य�व 

अ�तग�त खा� अ�धकारको उपभोगका ला�ग रा�यले �यायोिचत �पमा कदम उठाएको 

छ वा छैन भ�े हे�र�छ। तसथ� खा�को अ�धकार अ�तग�त रा�यको �यवहार र 

�यसबाट देिखने प�रणाम11 नै म�ुय �पमा देिखने कुरा हो। यी दवैु कुराह�को ��याभ�ूत 

भएको छ, छैन ? र, अ�धकारको उ�ल�न भएको छ, छैन ? भ�े कुरा रा�यको स�म 

�नकाय अथा�त �यायपा�लकाबाट पर��ण ग�र�छ। यो मापद�ड �य�तो अव�था 

समेतलाई �वचार गर� लाग ुग�र�छ, जहाँ अ�धकारको उ�ल�न एकै �कारको ह�ुछ भ�े 

छैन। यसमा खा� सरु�ाका बहआुया�मक �कृ�त र कुपोषणका अव�थाह�लाई म�ुय 

�पमा �यान �दइन ु पद�छ। तसथ� कुनै एउटा रा�मा �व�मान कुपोषण वा खा� 

अ�पताको अव�थालाई मा� हेरेर सम�तामा खा� अ�धकारको उ�ल�न भए नभएको 

�न�कष�मा प�ुन स�कँदैन। तथा�प, कुनै रा�को उ�च आय�ोत भएर प�न �यहाँ उ�च 

कुपोषणको �तर देिख�छ भने सो मलुकुमा रा�यको �ोत बाँडफाँडमा आव�यक कदम 

�लन नसकेको भ�े ब�ुन स�क�छ। 

 

३. खा� स��भतुाको अ�धकार र यसको �चलनीयता (Right to Food and Its 

Justifiability) : 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह�को �याययो�यता यस 

��त�ाप�को म�यौदाका �ममा �यापक छलफल भएको पाइ�छ। �यस छलफलमा 

�याययो�यतालाई अ�वीकार ग�रएन तर �य�ता अ�धकारका �व�भ� प�ह� �याययो�य 

हनु स�दछन ्भ�े मा�यतालाई �वीकार ग�रयो। �वगत पाँच दशकमा यस मा�यतामा 

खासै फरक आएको पाइँदैन तर रा��य �पमा �य�ता अ�धकारह�लाई �याययो�यता 

�दान गन� अदालतह�ले मह�वपूण� भ�ूमका खेलेका छन ् र क�तपय सं�वधानह�ले 

�याययो�यतालाई �वीकार गरेका छन।् य��प �याययो�यता �मशः �वकास हुँदैछ र 

यसलाई �या�यक आखँाले मा� नहेर� राजनै�तक प�रवत�नका ���ले प�न हे�रन ुपद�छ। 

नाग�रक तथा राजनै�तक अ�धकारको ��त�ाप� अ�तग�तको स�ट कालको 

�ावधान ��त�ाप�को म�यौदा हुँदा �या�यक पर��ण यो�य हुँदैन भ�े छलफल भएको 

�थयो। तर स�ट कालको घोषणा �या�यक पर��ण यो�य हो भ�े मा�यता 

                                                           
11   Ibid. 
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अ�तरअमे�रक� मानव अ�धकार स�ब�धी अदालत र यरुोपेल� मानव अ�धकार स�ब�धी 

अदालतले �वकास ग�रसकेका छन।् आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह�को 

�या�यक पर��ण यो�यताका स�ब�धमा स�म�तको सामा�य �ट�पणी नं. ९ मा छलफल 

ग�रएको पाइ�छ। यसलाई �या�यक उपचारमा मा� सी�मत नगर� क�तपय म�ुाह�मा 

�शास�नक उपचार प�न पया�� हनेु भ�े �या�या ग�रएको पाइ�छ। य�द ��त�ाप�मा 

उि�लिखत अ�धकारह� �यायपा�लकाको भ�ूमका बेगर पूण� �पमा काया��वयन गन� 

स�कँदैन भने �या�यक उपचार आव�यक ह�ुछ भ� ेमा�यताको �वकास भएको पाइ�छ। 

वा�तवमा ��त�ाप�का क�तपय अ�धकारह� त�काल काया��वयन ग�रन ु पन� �कृ�तका 

छन,्  

ज�तै : 

 धारा ३ : अ�धकारको उपभोगमा म�हला र प�ुष �बचको समानता। 

 धारा ७ (क)(१) : समान मू�यको काममा समान �यालाको अ�धकार। 

 धारा ८ : �वत�� �पमा काम गन� �ेड य�ुनयन गठन गन� अ�धकार र 

हडताल गन� पाउने अ�धकार। 

 धारा १०(३) : बालबा�लकाको �वशेष संर�ण र सहायताको अ�धकार तथा 

उनीह� �व�� भेदभाव नग�रने अ�धकार। 

 धारा १३ (२)(क) : सबैलाई �नःश�ुक र अ�नवाय� �ाथ�मक िश�ाको 

अ�धकार। 

 धारा १३(३) : आ�नो �व�ास अनसुार ब�चाह�का आमाबबुा वा 

अ�भभावकह�लाई धा�म�क तथा नै�तक िश�ा �दान गन� साव�ज�नक बाहेकका 

अ�य �व�ालयह�को छनौट गन� अ�धकार। 

 धारा १३ : काननुी मापद�ड अनसुार �यि� वा सं�थाह�लाई शैि�क सं�था 

�थापना र �नद�शन गन� अ�धकार। 

 धारा १५(३) : वै�ा�नक अनसु�धान र रचना�मक ��याकलापका ला�ग 

आव�यक पन� �वत��ता। 

यस स�ब�धमा ICESCR स�म�तको General Comment 12 जनु 1999  मा �हण 

ग�रएको �थयो। यसले कुनै काननुी दा�य�व �सज�ना गद�न ताप�न काननुका �वशेष�ह�ले 

यसको �नि�त आ�धका�रकता हनेु कुरालाई �वीकार गरेका छन।् यस अ�धकारको 

�या�यक पर��णको जनु एउटा अ�यौल र अ�प�ता छ, �यसलाई यस स�म�तको 

�या�याले ��ट �पमा हटाएको छ। यस अनसुार कुनै प�न �यि� वा समूह जो पया�� 
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खा�को अ�धकारबाट पी�डत भएको छ, उसले �भावकार� �या�यक वा अ�य उपय�ु 

उपचार रा��य वा अ�तरा���य तहमा समेत पाउने अ�धकार समेत रह�छ।12  

काननुी कत��य परुा गन� दा�य�व �लएका �यि� वा सं�था जनअ�धकार र 

समाज��त उ�रदायी नभएमा मानव अ�धकार स�ब�धी काननुी दा�य�वह�को कुनै 

मह�व रहँदैन। य�तो उ�रदा�य�व �व�भ� सं�था र ���याका मा�यमबाट �यवहारमा 

�चलन ग�र�छ। लोकताि��क समाजमा रा�यको रणनी�तक उ�रदा�य�व �व�छ र 

�वत�� �नवा�चनको मा�यमबाट सरकार �नमा�ण गरेर अन�ुमािणत ग�र�छ। यसका 

अ�त�र� काय�का�रणीलाई �यव�था�पकाको मा�यमबाट सरु�ा �दान गरेर प�न सो 

उ�रदा�य�वको पनुःप�ु� ग�रएको ह�ुछ। �य�तै काय�का�रणीको उ�रदा�य�व प�न 

जनता��त रा�यका �नकाय र काय�रत जनशि�को काननु बमोिजमको काय� माफ� त 

�था�पत ग�रएको ह�ुछ। 

यसै गर�, �या�यक �नकायको उ�रदा�य�व सं�वधान र काननुको मा�यमबाट वा 

�यसको काया��वयनबाट �वत�� र स�म �यायालयको �थापना गरेर एवं अ���या�यक 

�नकायको हकमा �या�यक �नण�य एवं �व�ामान काननुको �भावकार� काया��वयन गरेर 

मा� शाि� पथृक�करण र स�तलुनको �योजन�ारा �मािणत गन� स�क�छ। आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयनको स�ब�धमा मानव अ�धकार 

स�ब�धी �व��यापी घोषणाप�, १९४८ लगायत आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकार स�ब�धी महासि�ध, १९६६ मा समेत खा� एवं पोषणको अ�धकारलाई 

जीवनसँग अ�तर�न�हत मह�वपूण� मानव अ�धकारका �पमा �यव�था ग�रएको छ। 

यसको काया��वयनका ला�ग Optional Protocol to the International Convention on 

Economic, Social and Cultural Rights (OP., ICESCR) मा �व�ततृ �यव�था गरेर 

काया��वयनको �ब�ध �मलाइएको छ। यस �ममा आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकारह�को काया��वयन र �या�यक �न�पणको स�ब�धमा �यापक अ�ययन र 

छलफल भएको पाइ�छ। यो �वषयले अझै प�न �यापक छलफलको आव�यकता 

रा�दछ। 

�नि�त �पमा ICESCR मा उि�लिखत अ�धकारह�को सामा�य च�र� (General 

nature) को कारणबाट ती अ�धकारह�को �चलनको बारेमा धेरै ज�टलता थ�पएको छ। 

अव�य प�न �य�ता अ�धकारको �चलन गन� बनाइएका तर बा�या�मक नहनेु कुनै प�न 

माग� �नद�शनह� केवल रा�ो सोचका उपज मा� हनु स�छन।् तर यसो भ�दैमा खा� 

                                                           
12  "while the Committee’s General Comments do not create legal obligations, legal experts consider them to 

have “particular authority.” In addition, GC 12 is unambiguous on justifiability: “Any person or group who is 
a victim of the violation of the right to adequate food should have access to effective judicial or other 
appropriate remedies at both national and international levels.” 
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स��भतुाको अ�धकार मानव मा�को एक मह�वपूण� अ�धकार हो र यसको काननुी 

�चलन अव�य�भावी हनु ु पछ� भ�े मा�यतालाई कदा�प इ�कार गन� स�कँदैन। यस 

अ�धकारको संर�ण र �चलनको ��याभ�ूत �न�न कारणबाट प�न हनु ुअ�नवाय� छ। 

�थमत खा� स��भतुाको अ�धकार जीवनको अ�धकार (Right to life) सँग 

��य� जो�डएको �वषय हो। जसर� जीवनको अ�धकार नाग�रक अ�धकारको मह�वपूण� 

�वषय प�न हो। यो अ�धकार अ�तरा���य एवं �े�ीय मानव अ�धकार काननु तथा �व�भ� 

मलुकुको रा��य सं�वधानह�मा ��याभतू ग�रएको �यादै मह�वपूण� अ�धकार हो।  

दो�ो, Interagency Gender Working Group (IGWG) ले ICESCR को रा�यबाट 

उ�ल�न भएको अव�थामा के गन� स�क�छ भ�े स�ब�धमा उ�लेख गरेको छ। यसले 

कुनै प�न रा�य यो अ�धकारको काया��वयन गन� स�म हनु ुपछ� वा पद�न भ�े स�दभ�मा 

छलफल गरेको छैन। तर खा� स��भतुाको अ�धकारलाई आव�यक मा�ामा स�मान, 

संर�ण र परुा गन� गराउन एउटा स�म रा��य ��बनुल वा अ���या�यक �नकाय 

�थापना गन� आव�यक छ। �य�तो �नकायले �दएको काननुी �नण�यबाट ती अ�धकारको 

संर�ण र स�ब��न हनु सकेको छ, छैन भ�े कुराको समेत अनगुमन र मू�या�न 

आव�यक छ। 

धेरै रा�ह�मा खा� स��भतुाको अ�धकारलाई �या�यक �नकायबाट लाग ुगन� 

स�ने गर� �ब�ध ग�रएको पाइ�छ। केह� रा�ह�ले भने सामा�यतया यस अ�धकारलाई 

�चलनयो�य अ�धकार मा� भने �हि�कचाएको अव�था प�न छ। य�द यो �चलनीय 

अ�धकार हो भने सबै रा�का सं�वधानमा �य�तो �ावधानको �यव�था गन�का ला�ग 

�सफा�रस गन� स�क�छ त ? भ�े �� न समेत उठेको छ। तर अव�था जे ज�तो भए प�न 

सामा�यतया र �ायःजसो रा�यह�ले खा� स��भतुाको अ�धकारलाई �वधा�यक� 

�यासबाट स�बोधन गन� गरेको पाइ�छ। जसमा सामािजक सरु�ाको ��याभ�ूत �दलाउने, 

खा� सरु�ाका �नयमह� लाग ु गन� र ज�मनको भोग र �वा�म�व स�ब�धी �नयमह� 

�नय�मत गन� ज�ता �व�धह� अपनाइएको पाइ�छ। 

नेपालको स�दभ�मा हेदा� अ�त�रम सं�वधानको धारा ३२ मा उि�लिखत 

संवैधा�नक उपचारको हक यस �ंसगमा मह�वपूण� रहेको छ जस अनसुार सं�वधानको 

भाग ३ मा उि�लिखत मौ�लक हक �चलनका ला�ग धारा १०७ मा लेिखएको ता�रका 

अनसुार कारबाह� चलाउन पाउने हक सरुि�त पा�रएको छ। सं�वधानको धारा १०७ ले 

सव��च अदालतलाई मौ�लक हक �चलन गन� गराउन वहृत एवम ्असाधारण अ�धकार 

�दान गरेको छ। सं�वधानको भाग ३ मा उि�लिखत मौ�लक हकको �चलन गराउन 

कुनै प�न नेपाल� नाग�रकले सव��च अदालतमा �नवेदन गन� पाउने र सव��च अदालतले 

कुनै काननु सं�वधानसँग बािझएकामा �य�तो काननुलाई अमा�य वा वदर घो�षत गन� 
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स�ने �ावधान रहेको छ। �य�तै सं�वधान �द� मौ�लक हकको �चलनका ला�ग अक� 

उपचारको �यव�था नभएको वा उपचारको �यव�था भए प�न सो उपचार अपया�� र 

�भावह�न देिखएमा सव��च अदालतले जनुसकैु आव�यक र उपय�ु आदेश जार� गर� 

�य�तो हकको �चलन गराउन स�ने संवैधा�नक �यव�था धारा १०७ (२) मा उ�लेख 

छ। 

यस �कार खा� स��भतुाको अ�धकार काया��वयनको प�र��ेयमा �याययो�य र 

आफै काया��वयन हनेु �ावधानको �बचमा रहेको फरक ब�ुन ु पद�छ। ��त�ाप�मा 

भएका मा�थ उि�लिखत अ�धकारह� त�काल काया��वयन गनु� पन� वा आफै काया��वयन 

हनेु (self–executing) �ावधानह� हनु।् यस ��त�ाप�को म�यौदाको छलफल हुँदा आफै 

काया��वयन हनेु �ावधान नरा� ने भ�े ��ताव अ�वीकार ग�रएको �थयो। �स�ा�ततः र 

सामा�यतया य�तो �ावधानको �या�या अदालतले गद�छ भ�े मा�न�छ। �य�तै रा�यले 

�वतरण गन� �ोतह�को स�ब�धमा अदालतलाई �वेश गन� न�दन ुभनेको मानव अ�धकार 

फरक फरक �कृ�तका ह�ुछन ् भ�े मा�ु हो जनु सै�ाि�तक �पमा प�न सह� �वचार 

होइन। य�द यी �वषयमा �या�यक पर��ण हनु नपाउने हो भने सबैभ�दा जोिखममा 

रहेका र स�ुवधाबाट वि� चत समदुायलाई अदालतको प�र�धभ�दा बा�हर प�ु याउन ुहो भ� 

स�क�छ। 

 

४. खा� स��भतुाको अ�धकार स�ब�धी �व�धशा� (Jurisprudence on the Right 

to Food)  

खा�को अ�धकार अप�रहाय� मानव अ�धकार हो भ�े �स�ा�त भए प�न सबै 

रा�ले यसको �या�यक पर��णको �स�ा�तलाई �वीकार गरेको पाइँदैन। तर अक��तर 

थ�ु ै मलुकुह�ले यो अ�धकारलाई �यायमा पहुँचको अ�धकारसँग आब� गरेर मा�यता 

�दएको अव�था प�न छ। ICESCR को धारा ११ मा उि�लिखत यस अ�धकारको 

स�ब�धमा केह� मलुकुह�को �या�यक अ�यासबारे अ�ययन ग�रन ुवा�छनीय देिख�छ। 

यस स�दभ�मा ि�वजर�या�ड, भारत दि�ण अ��कामा खा�को अ�धकारका स�ब�धमा 

ग�रएका �या�याह� उ�लेखनीय छन।् ती मलुकुह�मा अदालतबाट संवैधा�नक 

�ावधानका समानता र जीवनको अ�धकारलाई खा� अ�धकारको �या�यामा �योग 

ग�रएको छ। जनु �न�न बमोिजम छ : 

 

ि�वजर�या�ड 

मानव अ�धकारका अ�तरा���य तथा �े�ीय द�तावेजह�ले �यव�था गरेको खास 

गर� ICESCR को औपचा�रक �यव�थालाई �व�का अ�धकांश रा�ह�ले औपचा�रक 

मा�यता �दएका छन।् ICESCR स�म�तले खा�को अ�धकारलाई आ�त�रक काननुमा 
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��य� लाग ुगनु� पन� भ�े �या�या गरेको छ। तर दभुा��य भ�ु पछ� �यवहारमा य�तो 

हनु सकेको छैन। बहसु��यक रा�ह�ले उपय�ु अ�तरा���य काननुी �यव�थालाई 

��य� �पमा लाग ुगन� स�कने गर� मा�यता �दान गरेको पाइँदैन। य�तो वातावरण 

ि�वजर�या�डको �या�यक �स�ा�त हेदा� �प� ह�ुछ। �यहाँको उ�च राजनी�तक र 

�या�यक �नकायबाट ICESCR को �ावधानलाई �सधै लाग ु गन� नस�कने भनी �या�या 

गरेको पाइ�छ। यस स�ब�धमा Swiss Federal Supreme Court ले �न�नानसुार �या�या 

गरेको पाइ�छ : 

"काननु शा�ीय मा�यता अनसुार कुनै प�न मा�यता तव मा� लाग ुगन� यो�य 

ह�ुछ जब �यो पूण�तः �ववादर�हत र सारभतू �पमा �प� छ जसलाई ठोस �नण�यको 

आधार बनाउन स�कने अव�था रह�छ। यसको बदलामा नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकार स�ब�धी ��त�ाप�मा ��याभतू �ावधानह� जनु सामा�य नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारका �पमा रािखएका छन,् ती �ावधानह� रा�यले हा�सल गन� 

�व�वध �े�को उपलि�ध म�येको एउटा �दशा�नद�श मा� हनु।् रा�यको बहृत ्उ�े�य 

�ा��का ला�ग �तनले एउटा �व�ततृ दायरा पाउने म�यम मा� ब� स�छन।् �तनले 

कुनै सी�मत अपे�ा मा� परुा गन� गर� ��य� लाग ुगन� स�कने च�र� भएको मा�यताका 

�पमा �तनलाई मा�यता �दन स�कँदैन।13 

य��प ि�वजर�याड ICESCR लाई �सधै लाग ुगन� रा�को समूहमा पद�छ ताप�न 

�यहाँको स�ीय सव��च अदालतले मानव मया�दाका आधारमा खा� अ�धकारको 

सरु�ाका ला�ग उपय�ु �व�धशा�ीय अवधारणा भने �था�पत गरेको पाइ�छ। 

अदालतबाट यी अ�धकारह�ले सन ् १९९५ मा �ारि�भक �पमा मा�यता पाएका  

�थए। यस स�ब�धी एउटा म�ुामा भएको �नण�य मह�वपूण� छ। जस अनसुार 

चेको�ला�भयाबाट शरणाथ�का �पमा ि�वजर�या�ड �छरेका �तन जना गैरकाननुी 

आ�वासीह� जसको साथमा कुनै खाना र रकमको पूण�तः अभाव रहेको �थयो, 

उनीह�को स�ब�धमा अदालतले एउटा मह�वपूण� �या�या गरेको �थयो 14। �यहाँ ती 

�तन जना �यि�लाई काम गन� अनमु�त प�न �थएन। उनीह�सँग कुनै वैध कागजातह� 

नभएकाले देश छा�न स�ने अव�था प�न �थएन। जीवनको अ�धकार सरु�ाको �नि�त 

उनीह� �बमा काउ�ट�मा सहायता माग गद� �नवेदन गन� पगेु। तर सरकार� 

अ�धकार�ह�बाट �य�तो सहायता उपल�ध गराउन इ�कार ग�रयो। �यसप�छ उनीह�ले 

स�ीय सव��च अदालतमा �रट �नवेदन �दए। अदालतले उनीह� �वपतमा परेका �वदेशी 

                                                           
13  212 Federal Supreme Court, T. v. Neuchatel County  Compensation Bank and Admistrative Court, 

Neuchatel, ATF 121 V 246, Judgement, 20 July 1995,P.249. 
14   243 Federal Supreme Court, V. gegen Einwohnergemeinde X. Regierungsrat des Kantons Bern, 1995. 
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नाग�रक भएको भ�े आधारमा जीवनको �यूनतम ्अ�धकारको संर�ण गनु� सरकारको 

कत��य हनेु भनी आदेश �दयो। �यसको एक वष�प�छ अदालतबाट उ� काननुी 

�स�ा�तलाई शरणाथ�का �पमा आवेदन ग�ररहेका �यि�ह�लाई सामािजक सहयोग 

�दन ु रा�यको कत��य हनेु भनी आफै प�रमािज�त ग�रयो र हाल आएर rejected 

Asylleeman Seekers लाई अ�याव�यक�य सहायता उपल�ध गराउन ु रा�यको �थम 

दा�य�व रहने15 भनी �या�या गरेको पाइ�छ। अझै य�तोमा य�द आफुलाई �न�कासन गन� 

रा�यको ���यामा असहयोगी रहेका �यि�ले समेत यो अ�धकारबाट वि�त हनु नहनेु 

भनी �या�या ग�रएको छ।16 तसथ� ि�वस भगूोल�भ� रहने ��येक �यि�ले उनीह�लाई 

ज�तोसकैु अव�था भए प�न खा�को अ�धकारको पूण� ��याभ�ूत पाउने �या�या भएको 

छ। यसै गर� सो अ�धकारको �े� र उ�े�य �यि�को मया��दत जीवनको �यूनतम 

मापद�डलाई स�मान गन� गर� �यव�थापन ग�रन ुपन� अदालतको ���कोण रहेको छ।17 

तर सव��च अदालतको उपयु�� �या�याबाट �यावहा�रक सम�याको स�पूण� 

समाधान �नका�न भने स�कने अव�था देिखँदैन। केवल अदालत सम� �नवेदन �लई 

आउने �यि�को हकमा मा� उपयु�� �या�या सा�द�भ�क देिखन आउँछ। सन ्१९९५ 

देिख शरणाथ�लाई वि�त गन� काननु लाग ु भएको र �यसले �यि�को स�मानपूव�क 

बाँ�न पाउने अ�धकारको उ�ल�न गरेको अव�था भए प�न स�ीय सव��च अदालतलाई 

�य�तो काननु अवैध घो�षत गन� अ�धकार छैन। तथा�प जनु समय (सन ्१९९५) मा 

�यायमू�त�ह�ले Right to minimum conditions for life को काननुी �या�या गन� साहस 

उठाए, सो अव�धमा सं�वधानमा उ� अ�धकारको उ�लेख नै भएको �थएन। �यसैले 

अदालतको सो �या�या अ�धकारको प�मा स��य भ�ूमका �नवा�ह गन� स�ने उ�कष� 

�न�व�वाद �पमा �था�पत गरेको छ। तसथ� ि�वस स�ीय सव��च अदालतले �यि�को 

जीवनको �यूनतम आव�यकताको स�दभ�मा "अ�लिखत स�ीय संवैधा�नक अ�धकार" का 

�पमा गाँस, बास र कपासको आव�यकता रहने र रा�यले �यसलाई परुा गनु� पन� 

दा�य�व हनेु भनी स�मा�नत जीवन िजउन पाउने हकको ��याभ�ूत �या�याको मा�यमबाट 

गरेको पाइ�छ। 18 सव��च अदालतको उपयु�� �या�या प�ात ि�वजर�या�डमा सन ्

१९९९ मा आएर सं�वधानको धारा १२ मा ��य�तः उ� अ�धकारलाई समावेश 

ग�रयो। 

                                                           
15  244 Federal Supreme Court, B gegen Regierung des Kantons St.Gallen, 1996. 
16  245 Federal Supreme Court, X .gegen Department des Innern soqie Verwaltungsgericht des Kantons 

Solothurn, 2005. 
17   246 Federal Supreme Court, X.gegem Sozialhilfekommission der Stadt Schaffhausen und Department des 

Innern sowie Obergericht des Kantos Schaffhausen,2004. 
18  247 Federal Supreme Court, V. gegen Einwohnergemeinde X. und Regierungsrat des Kantons Bern, 1995. 
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यसर� अदालतले �यि�को स�मा�नत जीवनको अ�धकार��त संवेदनशीलता 

देखाई �या�या गन� सकेको ख�डमा राजनी�तक तहमा �यसले मा�यता �ा� गर� �य�ता 

�ावधानह� सं�वधानमा नै समावेश गन� स�कने ि�वजर�या�डको ज�तो उदाहरण �व�मा 

अ�य मलुकुको �याय �णाल�का ला�ग समेत िश�ा�द हनु गएको छ। कुनै प�न 

�जाताि��क रा�का ला�ग यो �स�ा�तको वैधताबारे �� न उठाउने ठाउँ रहँदैन। �व�ान 

M. Borghi प�न यस मतसँग सहमत रहेको पाइ�छ।19 य�द रा�ह�ले यस �स�ा�तलाई 

अ�ीकार गन� हो भने खा� अ�धकारको ��याभ�ूत गन�मा आधारभतू काननुी संर�ण �ा� 

हनेु त�यमा �ववाद रहँदैन। 

 

भारत   

�व�मा सबै रा�ह�ले आ�नो सं�वधानमा जीवनको अ�धकारलाई संर�ण गरेको 

पाइ�छ। भारतीय �यायमू�त�ह�ले "स�मानपूव�क बाँ�न पाउने अ�धकार" का �पमा 

यसलाई अझै �ढतापूव�क �या�या गरेको पाइ�छ। खास गर� समाजका सबैभ�दा ग�रब 

र �पछ�डएका वग�को �हतमा 20  य�तो �या�या ग�रएको पाइ�छ। भारतीय सव��च 

अदालतले खास गर�कन पर�परागत माछा मान� �यवसायको सम�ुस�मको पहुँचको 

अ�धकार र �थानीय �कसानह�को ज�मन र पानीको �ोतमा पहुँचको अ�धकारले कुनै 

प�न उ�ोग कलकारखानाको �थापनाबाट वि�त गन� नपाइने �यव�था गरेको छ। 21 

आ�दबासी जनजा�तह�को अ�धकारह�लाई सी�मत गन� गर� �ाइभेट क�पनीह�ले कुनै 

प�न काय� गन� नपाउने गर� अदालतले �या�या गरेको छ।22 भारतमा खा�को अ�धकार 

सरुि�त गन� स�ब�धमा सबैभ�दा मह�वपूण� म�ुा People's Union For Civil Liberties हो 

जसमा सन ्२००१ देिख भारत सरकारले �वप� वग�लाई �वतरण गद� खा� साम�ीको 

�नयमीकरणका स�दभ�मा �मब� समाधान स�हतको �या�या गद� आएको छ।23 

भारतमा २० करोड मा�नसह� पोषणय�ु खानाको कमीबाट पी�डत छन।् 

जसमा म�हला, बालबा�लका, द�लत र �ामीण �े�मा ब�ने आ�दबासी जनजा�तह�  

पद�छन।्24 भारतमा ��येक वष� झ�डै २० लाख बालबा�लकाको कुपोषण र कुपोषणज�य 

रोगको कारणबाट म�ृय ुहनेु गद�छ।25 यो �वषयलाई सव��थम People's Union For Civil 

                                                           
19  248 BORGHI,M "The Juridical Interation between the Right to Food and the Code of Conduct, a Symbiosis?" 

in BORGHI,M,POSTIGLIONE BLOMMESTEIN,L(eds.),2002,pp.230-239 
20  233 MURALIDHAR, S "Judicial Enforcement of Economic and Social Rights: the Indian Scenario" in 

COOMANS,F (ed.),2006, pp.237-267 
21  234 India, Supreme Court, S.Jaganath Vs Union of India and Ors, 1996. 
22  235 India , Supreme Court  Samatha Vs State of Andhra Pradesh and Ors 1997. 
23   236 India, Supreme Court, People's Union for Civil Liberties Vs Union of India & Ors,2001. 
24   237  FAO, The Stat of Food Insecurity in the World , p.12. 
25   238 Commission, The right to food. Report of the Special Rapporteur on the right to food, Jean Ziegler. 

Addendum. Mission to India (20 March 2006) , Doc.U.N.E/CN.4/2006/44/Add.2, Paragraph 7. 
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Liberties ले उजागर गरेको �थयो। सन ् २००१ मा सव��च अदालतले साव�ज�नक 

सरोकारको �नवेदन माफ� त यस �वषयलाई स�बोधन गन� त�परता देखायो। खास गर� 

राज�थानको �वप� समदुायमा खा� अ�पताको कारणबाट पी�डत मा�नसह�को खा� 

स��भतुाको अ�धकारको संर�णका ला�ग उ� �या�यक स��यता मह�वपूण� रहेको छ। 

ती समदुायका ठुलो स��यामा मा�नसह� भोकमर�बाट म�ृय ु भइरहँदा समेत र केह� 

�क.मी. को दूर�मा खा� �वतरण के�� रहँदा समेत सरकारको तफ� बाट कुनै राहत 

प�ु याइएको देिखएन।26 सव��च अदालतले यसै �वषयमा परेको �रट �नवेदनमा सं�वधानको 

धारा ४७ मा उि�लिखत जीवनको अ�धकार अ�तग�त खा� अ�धकार समेत पद�छ भनी 

�या�या गरेको छ। जनु अ�धकारको �चलनका ला�ग रा�यले नाग�रकलाई पौ��क 

आहार उपल�ध गराउन उपय�ु कदम �लन ु पन� दा�य�व रह�छ। यसको 

काया��वयनका ला�ग अदालतले भारत सरकारलाई थ�ु ै �नद�शा�मक आदेश समेत जार� 

गरेको पाइ�छ।27 

यस �कार खा� �वतरण काय��मको �भावकार� काया��वयनका ला�ग सव��च 

अदालतले रा�य सरकारको नाउँमा उ� स�ुवधा �दान ग�रन ुपन� र खा� आव�यक पन� 

उपय�ु �यि� तथा समदुायको प�हचान गन� समेत आदेश �दएको छ। रा�यका 

राजनी�तक �नकायले य�तो सम�या स�बोधन गन� अिघ सारेका त�काल�न काय��म 

अपया�� भएको ठहर गद� अदालतले अ�य आव�यक कदमह� �नधा�रण र लाग ु गन� 

�नद�श गरेको छ। 

सव��च अदालतबाट भएको उ� आदेश काया��वनयको ��याभ�ूतका �नि�त 

भारतका �व�भ� रा�यले अपनाउन ुपन� काय��म स�हतको म�यौदा ��तवेदन तयार गन� 

दइुवटा ��त�न�ध स�म�त बनाउने समेत उ�लेख छ। उ� स�म�ततफ�  सो स�म�तले 

�नकालेको �न�कष� भारतको खा� �वतरण के��मा �कािशत गन� र खा� सरु�ा पाउने 

�यि�ह�को सूची तयार पार� स�ार मा�यमबाट �यापक �पमा ससूुिचत गराउने 

काया�देश समेत स�म�तलाई �दान ग�रएको �थयो। 

स�ुमा उ� आदेशको काया��वयनमा �नकै क�ठनाइह� आए। तर अदालतको 

मह�वपूण� आदेशको मा�यमबाट भारतमा खा� स��भतुाको अ�धकार स�ब�धी ��ततु 

�वषयले अ�य�त �भावकार� वातावरण तयार पान� सहयोग ग� यो। भारतीय �शासन 

य��ले झन खा� �वतरण काय��म नै �थगन गन� सोच रािखरहेका प�र��ेयमा खा� 

अ�पताबाट पी�डत करोड� भारतीय नाग�रकह�को खा� अ�धकारको संर�णका �नि�त 

                                                           
26   GONSALVES,C, " The Spectre of Starving India " in BORGHI,M,POSTIGLIONE BLOMMESTEIN L(eds.), 2006, p. 

179-   197. 
27   India, Supreme Court, People's Union for Civil Liberties Vs Union of India & Ors, 2001. All case documents 

are available at www.righttofoodindia.org. 
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उ� आदेशको काया��वयन कोसेढु�ा नै सा�बत भयो।28 अझै मह�वपूण� त के र�ो भने 

सव��च अदालतको उ� �न�कष� खा� अ�धकार एउटा �या�यक �नरोपण गन� स�कने 

अ�धकार (Justiciable Right) का �पमा �मािणत भयो र सो अ�धकारका उपभो�ाले 

रा�यबाट आ�नो अ�धकार �ा� गन� पाउने र रा�यले आ�नो दा�य�व परुा गन� अव�था 

समेत �म�यो। साथै यसबाट �यायमू�त�ले �या�या गरेर नाग�रकको अ�धकार संरि�त 

गन� स�ने तथा यसमा अदालतले संर�कको भ�ूमका �नवा�ह गन� स�दछ भ�े उदाहरण 

��ततु भएको छ। 

 

दि�ण अ��का 

दि�ण अ��क� सं�वधानमा आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारको 

�या�या छ। यसको �मखु उ�े�य भनेको जा�तभेद� शासनको समयमा सं�थागत �प 

�लएका आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक �वभेदह�लाई समा� पानु� नै हो। यस �े�मा 

�था�पत काननुी �स�ा�तह�ले यसको अझै बढ� मह�व बढाएको छ।29 सन ्२००७ मा 

दि�ण अ��क� �याय �णाल�मा आवास र �वा��यको अ�धकारमा �मब� �या�यक 

�नण�यह� भएको पाइ�छ। प�हलो पटक यसै अव�धमा खा�को अ�धकारलाई अझै 

�व�ततृ र �भावकार� तवरले संर�ण गन� �यासह� था�लएको पाइ�छ। 

सव��थम सन ्१९९८ मा पर�परागत मछुवा समदुायको अ�धकारलाई संर�ण 

गन� �ममा सम�ु� �ोतह�को �यव�थापन स�ब�धी काननु (Marine Living Resources 

Act) पा�रत भयो। केप अफ गडु होम नामको �ा�तमा (Cape of Good Hope) यो काननु 

अनसुार माछा �यवसाय स�ालन गन� स�कने स�पूण� �ोतह�को �यावसा�यक �माण 

प�का ला�ग कोटा �नधा�रण ग�रयो। तर पर�परागत माछा मान� पेसामा संल�न 

समदुायका ला�ग काननुले अनदेखा ग� यो। यसर� पर�परागत पेसाका मा�नसलाई पाखा 

राखेर अ�य �यावसायीलाई माछा मान� �माण प� �दने प��तबाट पर�परागत 

मछुवाह�ले आ�नो रोजगार� गमुाए। उनीह� सम�ुस�मको पहुँचको अ�धकारबाट 

वि�त हनु पगेु। प�रमाण �व�प उनीह�को पौ��कय�ु आहारमा ठुलो �गरावट आयो। 

यसै �ममा सन ्२००७ मा �वकास सं�थाह�को सहयोगमा खा� अ�धकारको 

उ�ल�नलाई �लएर थ�ु ै यािचकाह� उ�च �यायालयमा दायर ग�रयो। संय�ु रा� 

स�ीय खा� अ�धकार स�ब�धी �वशेष समाधी�क जे िज�लरले यस स�ब�धमा अदालतमा 

एउटा ��तवेदन नै पेस गरे। म�हन�स�मको छलफलबाट मछुवा समदुाय र वातावरण 

                                                           
28   GONSALVES,C, "Reflections on the Indian Experience" in SQUIRES,J,LANGFORM,M,THIELE,B,2005,p. 177-

182 
29  220 LEEBENBERG,S, "Enforcing Positive Socio-Economics Right Claims: The South African Model of 

Reasonableness Review" in SQUIRES,J,LANGFORD,M,THIELE,B,2005,P.73-88 
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तथा पय�टन म��ालय एउटा उपय�ु स�झौतामा पगेु। सो स�झौता (Agreement) 

अनसुार आ�नो जी�वकाको �ाथ�मक मा�यमका �पमा ऐ�तहा�सक �पमा �नभ�र माछा 

मान� �यवसाय अपनाइरहेका पर�परागत मछुवा समदुायका १ हजार जना मछुवाह�ले 

माछा मान� र �ब�� गन� अ�धकारको �माणीकरण पाउने भए। 30  य�द सो स�झौता 

उ�ल�न भएमा मछुवाह�ले तो�कएको �नकायमा �नवेदन गन� पाउने कुरालाई अदालतले 

अनमुोदन ग�र�दयो।31 साथै अदालतले सरकारको नाउँमा यस स�ब�धमा आव�यक नी�त 

स�हत पर�परागत मछुवा समदुायह�को अ�धकारको संर�ण हनेु गर� नयाँ काननु 

बनाउन समेत �नद�शन गरेको �थयो। 

 

अ�धकार उपरका सीमाह� (Limitations of the Rights) 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को 

धारा ४ र ५ मा ��त�ाप� अ�तग�तका अ�धकारह�मा लगाउन स�कने सीमाह� 

(Limitations) का बारेमा �यव�था ग�रएको छ। जस अनसुार �न�न बमोिजमका 

कुराह� पद�छन ्: 

धारा ४ : यस महासि�ध अन�ुप रा�ले �यव�था गरेका अ�धकारह�को 

उपभोगमा य�ता अ�धकारको �कृ�तसँग �म�ने गर� तथा �जाताि��क समाजमा साधारण 

क�याण �व��न गन� उ�े�यका ला�ग मा� काननु�ारा �नधा��रत सीमाह� अ�तग�त मा� 

रा�ले �य�ता अ�धकारह� सी�मत गन� स�ने कुरा यस महासि�धका प�रा�ह� �वीकार 

गद�छन।् 

धारा ५ : १. यस महासि�धमा भएका कुनै प�न कुरालाई, कुनै रा� समूह वा 

�यि�लाई यस महासि�धमा �वीकार ग�रएका कुनै अ�धकार वा �वत��ता न� गन� वा 

ती अ�धकारलाई यस महासि�धमा �यव�था गरेभ�दा बढ� मा�ामा सी�मत गन� उ�े�य 

भएको कुनै ��याकलापमा संल�न हनेु वा कुनै काम गन� पाउने अथ� आउने गर� 

�या�या गन� स�कने छैन। 

धारा ५ : २. यस ��त�ाप�ले य�ता अ�धकारह� �वीकार गद�नन ्वा �तनलाई 

कम मा�ामा मा� �वीकार गद�छन ्भ�े बहानामा काननु, महासि�धह�, �नयमह� वा 

पर�पराका आधारमा कुनै देशमा �वीकार ग�रएका वा �व�मान रहेका कुनै मौ�लक 

मानव अ�धकारमा कुनै �नय��ण वा �यूनतालाई �हण ग�रने छैन। 

यसका अ�त�र� �वशेष अ�धकारह� उपर लगाउन स�कने �नय��णका बारेमा 

प�न धारा ८(१) को (क) र (ग) मा �यव�था ग�रएको छ, जस अनसुार �ेड य�ुनयन 

                                                           
30  222 South Africa, High Court, Kenneth Grorge and Others v. Minister of Environmental Affairs & Tourism, 

2007.par. 1-7 
31  223 South Africa, High Court, Kenneth George and Others v. Minister of Environmental Affairs & Tourism, 

2007, par. 12. 
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खो�ने र �यसमा सि�म�लत हनेु तथा �वत��तापूव�क काम गन� पाउने, �ेड य�ुनयनको 

अ�धकार “काननु बमोिजम बाहेक एवं �जाताि��क समाजमा अका�को अ�धकार तथा 

�वत��ताको संर�ण वा साव�ज�नक �यव�था वा रा��य सरु�ाका ���ले आव�यक 

भएदेिख बाहेक” �नय��ण गन� नपाइने �यव�था छ। धारा ४ को म�यौदाको चरणमा 

तयार भएको Travaux Preparatoires 32  को अ�ययनबाट के देिख�छ भने सो धारामा 

उि�लिखत �नय��णका सत�ह�म�ये �जाताि��क समाजको मा�यता अनकूुल हनु ु पन� 

भ�े वा�यांशको अथ� “अका�को अ�धकार र �वत��ताको स�मानमा आधा�रत समाज” 

भ�े ह�ुछ। 33  अ�यथा यो �यव�थाले �नर�शुत��को �वाथ� मा� परुा गन� स�भावना 

रह�छ।34 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�मा ज�तो 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�मा यस 

��त�ाप� अ�तग�तका काननुी दा�य�वह�लाई सीमा�न गन� स�कने �यव�थाह� ग�रएका 

छैनन।् �यसैले यसलाई सामा�यतया रा�य प�ले यस ��त�ाप� अ�तग�तका 

अ�धकारह�को प�रपालनाको दा�य�वबाट उ�मिु� नपाइने (Non-derogable) अ�धकारका 

�पमा ब�ुन ुपन� ह�ुछ। आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�म�तका एक 

जना सद�यका अनसुार धेरै अव�थामा धारा ४ मा उि�लिखत सीमा�न (Limitation) का 

सत�ह�को औिच�य �मािणत गन� प�न �नकै क�ठन छ35 �कनभने धारा ४ अनकूुल हनेु 

ती सत�ह� “काननु�ारा �नधा�रण ग�रएको” हनु ुपद�छ। �य�तो सीमा�न यसमा �यवि�थत 

अ�धकारह�को �कृ�त अनकूुल हनु ु पद�छ र पूण�तया “�जाताि��क समाजमा सामा�य 

क�याण” अ�भव�ृ� गन�का ला�ग लगाइएको हनु ु पद�छ। 36  आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� अ�तग�तका अ�धकारह� उपर 

देहायका अव�थामा मा� सीमा�न गन� स�क�छ : 

 काननु�ारा �नधा�रण भए बमोिजम, 

 यी अ�धकारह�को �कृ�त अनकूुल भएमा,  

 �जाताि��क समाजमा सामा�य क�याण �व��न गन� उ�े�य भएमा। 

                                                           
32  Travaux Prepara toires (French: "preparatory works", in the plural) are the official record of a negotiation. 

Sometimes published, the "travaux" are often useful in clarifying the intentions of a treaty or other 
instrument. This is reflected in Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). 

33  UN doc. E/CN.4/SR.235, P.9, Statement by Mr. Cias 4110 of uruguay  

34   ऐ.ऐ. प�ृ २० र ��सका Mr. Eustathiades को व��यको प�ृ ११  

35  Philip Alston, "The international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," in Manual on Human 
Rights Reporting, p. 74.  

36  ऐ.ऐ.  



80 ��तपादन, 2072 

 

यस �कार, आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य 

��त�ाप�मा उि�लिखत रा�यको काननुी दा�य�वबाट रा�यले कुनै प�न बाहनामा उ�मिु� 

पाउन स�ने (Derogation) भ�े कुनै �यव�था समावेश ग�रएको छैन। तसथ� खा� 

स��भतुाको अ�धकारलाई एउटा पूण� अ�धकारका �पमा �लन स�क�छ।  

 

अ�तरा���य काया��वयन संय�� (International Implementation Mechanism)  

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�को 

धारा १६ मा प� रा�यह�ले यस ��त�ाप� अ�तग�तका अ�धकारह�को पालना गन� 

स�ब�धमा चालेका कदमह� र त�स�ब�धमा हा�सल भएका �ग�तह�का बारेमा 

��तवेदन पेस गन� ��त�ा गरेका छन।् यस स�ब�धी काय�को अनगुमनका ला�ग संय�ु 

रा� स� अ�तग�तको आ�थ�क तथा सामािजक प�रष� (UN Economic & Social Council) 

लाई औपचा�रक िज�मेवार� तो�कएको छ।37 तर आव�धक ��तवेदन उपर अ�ययन गन� 

यो �ब�ध �य�त स�तोषजनक नभएकाले सन ् १९८५ मा प�रष�ले नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� अ�तग�तको मानव अ�धकार स�म�त 

सरह �वशेष�ह�को �वत�� �नकाय आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक स�म�त 

(Committee on Economic, Social and Cultural Rights) गठन गरेको छ। 38  सो 

स�म�तमा �यि�गत है�सयतले काम गन� १८ सद�यह� रहने �यव�था छ। 

मानव अ�धकार स�म�तमा ज�तै यस स�म�तमा प�न प� रा�यह�ले पेस गरेका 

��तवदेनह� साव�ज�नक बैठकमा स�बि�धत प� रा�यका ��त�न�धह�को उपि�थ�तमा 

छलफल ग�र�छ। छलफल पार�प�रक र रचना�मक उपायह� प�ा लगाउने तफ�  

केि��त ह�ुछ ता �क स�बि�धत रा�यमा �व�मान प�रि�थ�तका बारेमा स�म�तको 

सद�यह�ले कुरा ब�ुन सकुन ् र ��त�ाप�मा उि�लिखत दा�य�वह�को �भावकार� 

काया��वयनका ला�ग सव��म उपाय के हनु स�दछ सो सझुाउन स�कयोस।्39 

आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�ले अनरुोध गरे बमोिजम आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक स�म�तले प� रा�यह�को ��तवेदन गन� दा�य�वलाई सहज त�ुयाउन सामा�य 

�ट�पणीह� पा�रत गन� गरेको छ।40 य�ता �ट�पणीह� ��तवेदन माफ� त �ा� स�म�तको 

अनभुवमा आधा�रत हनेु गरेको छ। सामा�य �ट�पणी माफ� त स�म�तले प� रा�यह�को 

कमी कमजोर� औ��याउने र काय��व�धमा सधुारका ला�ग सझुावह� �दने गद�छ। साथै 

                                                           
37  ICESCR (धारा १६(२) (क))  

38  ऐ.ऐ.प.ृ ११७‚ हेनु�होस ्प.ृ ११८-११९ प�न। स�म�त गठन गन� स�ब�धमा पा�रत ��तावका स�ब�धमा हेनु�होस ्

ECOSOC res. 1985/17 of 28 May 1985  

39  ऐ.ऐ. प�ृ १२१  

40  UN doc. E/2000/22 (E/C.12/1999/11), p. 22 Para. 49.   
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सामा�य �ट�पणीको उ�े�य प� रा�य, अ�तरा���य स�ठनह� र �विश�ीकृत 

�नकायह�का ��याकलापह�लाई ��त�ाप�मा उि�लिखत अ�धकारह�को �भावकार� 

एवं �ग�तशील �पमा �ा��का �दशामा केि��त गनु� रहेको छ।41  हालस�म �यि�गत 

उजरु�को काय��व�धलाई मा�यता �दने उ�े�यले अ�त�र� आलेखको म�यौदा गन� �यास 

असफल भइरहेको छ। आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप� अ�तग�त काया��वयन संय��का �पमा एक मा� ��तवेदन �णाल� 

रहेको छ। 

 

नेपालमा खा� स��भतुाको अ�धकार 

नेपालको स�दभ�मा खा� असरु�ाको �मखु कारण भनेको ग�रबी नै हो। 

भोकमर� एवं खा� अभाव नेपालका खा�ा� अभावय�ु �े�ह�को मा� सम�या नभएर 

पया�� उ�पादन हनेु �े�का �पछ�डएका समदुायह�को प�न ज�दोब�दो सम�या हो। सन ्

१९९० यता नेपालका पि�म पहाडी िज�लाह�मा आ�थ�क एंव खा� स�ट ब�दै गएको 

छ। �वशेष गर� म�य तथा सदूुर पि�म �े�का मा�नसह� खा�ा� अभावको 

सम�याबाट ��सत छन।् �यून उ�पादन, �यापक आ�थ�क म�द�, मू�य ब�ृ�, बेरोजगार� 

तथा घ�दो रे�म�ा�स दर, ���, �यून �वकास सूचका� र बार�बार हनेु �ाकृ�तक �कोप 

ज�ता कुराह�ले खा�ा� सरु�ालाई चनुौती �दइरहेका छन।् अक��तर मा�नसह� 

खा�ा� जटुाउने �ममा आ�नो अ�य स�पि� बे�न र अ� स�ुवधा भो�न समेत 

�या�ग�दएको अव�था छ। य�तो सम�याले �वशेष गर� बालब�चाह�मा कुपोषणको 

सम�या �नि�तएको छ। नेपालको स�दभ�मा ज�मनको बाँडफाँडमा रहेको असमानता 

अक� एउटा �मखु सम�या हो।यहाँका धेरैजसो द�लत समदुायह� भ�ूम�वह�न छन।् यो 

प�न ग�भीर सम�याकै �पमा रहेको छ। 

यसै स�दभ�मा नेपालमा खा�ा� �वतरण स�ब�धमा भएको असमानतालाई मानव 

अ�धकारसँग जोडेर हेनु� पद�छ भ�े त�य घाम जि�कै छल�� छ। यहाँ जातीय, लै��क 

एवं वग�य ज�ता �वषय एवं सां�कृ�तक अवरोधह�ले गदा� खा� एवं पोषण सरु�ालाई 

समेत चनुौती �दइरहेको अव�था छ। खा� र पोषण सरु�ाको ��याभ�ूत एवं सबैका 

ला�ग खा�ा� पहुँच ज�ता कुराह�मा सां�कृ�तक अवरोध खडा ग�रएको छ। 

 
 
 
 

                                                           
41  ऐ.ऐ. प�ृ २२‚ अन�ुछेद ५१ 
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1. संवैधा�नक �यव�था र खा� हकको �चलन  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को भाग ३ मा �यवि�थत �व�भ� मौ�लक 

हकह�, भाग ४ मा उि�लिखत रा�यको दा�य�व, �नद�शक �स�ा�त तथा नी�तह�, धारा 

३७ को काय�कार� अ�धकार तथा नेपाल प� भएको �व�भ� मानव अ�धकार स�ब�धी 

महासि�ध, अदालतका �नण�यह� र खा� अ�धकार स�ब�धी �व�भ� घोषणाह�का 

�यव�थाह�का आधारमा खा� स��भतुाको हक �चलनको अव�था हेनु� पन� ह�ुछ। 

अ�त�रम सं�वधानले ��य� �पमा खा�ा�को अ�धकार (Right to food) वा भोकबाट 

�वत��ता (Freedom from hunger) लाई मौ�लक हक भनी उ�लेख नगरेको भए ताप�न 

सं�वधानको धारा १२ (१) ले सबै नाग�रकलाई स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हकलाई 

मौ�लक हकका �पमा घोषणा गरेको देिख�छ। नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को 

धारा १२ (१) मा ��येक नाग�रकलाई स�मानपूव�क बाँ�न पाउने मौ�लक हक �ा� छ, 

जसलाई �वत��ताको हक नामकरण ग�रएको पाइ�छ। सं�वधानतः काननु बमोिजम 

बाहेक वैयि�क �वत��ता अपहरण हनु नस�ने हुँदा यो �यव�था मौ�लक हकका 

�पमा �ा� छ। वैयि�क �वत��ता र खा�ा�को अ�धकारको अभावमा स�मानपूव�क 

बाँ�न पाउने हक अपरुो र �नरथ�क हनु जा�छ। नेपालमा अ�त�रम सं�वधान, २०६३ 

लाग ु हनु अिघका सं�वधानह�मा आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारह�लाई 

मौ�लक अ�धकारका �पमा संवैधा�नक संर�ण �ा� �थएन। केवल नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकार मा� मौ�लक हकका �पमा उ�लेख ग�रएको �थयो। तर अ�त�रम 

सं�वधानमा उि�लिखत नाग�रकका मौ�लक हकको सूचीमा आ�थ�क, समािजक र 

सां�कृ�तक अ�धकार समेत समावेश ग�रन ु �वंयममा एउटा उपलि�ध हो। यसका 

अ�त�र� रा�यको दा�य�व अ�तग�त सं�वधानका �नद�शक �स�ा�तमा रा�यको नी�त र 

�ाथ�मकता �नधा�रण गन� �ममा आ�थ�क, समािजक, सां�कृ�तक अ�धकारह�को उ�लेख 

ग�रएको छ, जनु जनताको खा� अ�धकारसँग ��य� स�बि�धत छ। यसलाई प�न 

ICESCR को काया��वयनको मह�वपूण� प� मा� स�क�छ। यसर� हा�ो अ�त�रम 

सं�वधानमा ��याभतू ग�रएका आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक अ�धकार अ�तग�त खा�को 

अ�धकारसँग स�बि�धत �ावधानह� �न�नानसुार छन ्:  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान,  २०६३ को धारा १८ (३) र धारा ३६ ले खा� 

स��भतुालाई आधारभतू अ�धकारका �पमा �यारे�ट� गरेको छ। यसै गर� सं�वधानको 

�नद�शक �स�ा�तले समेत खा� स��भतुालाई स�ुनि�त गरेको छ। यसै �बच धारा ३५ 

(१०) ले खा� सरु�ालाई सामािजक र आ�थ�क �पमा �पछ�डएका नेपाल� जनताको 

उ�थान गन� रा�यको नी�त रहने भ�े कुरा उ�लेख गरेको छ। अ�त�रम सं�वधानमा 

काननु�ारा �यव�था गन� स�कने गर� यी अ�धकारह� �दान ग�रएको भनेर उ�लेख 
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भएको हनुाले खा� स��भतुाको अ�धकार लाग ु गन�का ला�ग केह� क�ठनाइ छन ् र 

�यसले खा� स��भतुालाई काननुी दायरामा मा� सी�मत गरेको छ। यस स�ब�धमा 

सव��च अदालतले मह�वपूण� फैसला गर� खा� स��भतुाको अ�धकारलाई आधारभतू 

अ�धकारका �पमा उ�लेख गरेको छ। यसै गर� अदालतले सरकार� अ�धकार�को 

दा�य�व खा�व�तकुो सहज र सलुभ आपू�त� गन�मा हनु ु पन� भनी जोड �दएको छ। 

यसलाई खा� अ�धकारको स�मान, रा�यको �या�यक अ�बाट चा�लएको सकारा�मक 

कदम र खा� सरु�ा �ा��का ला�ग चा�लएको सरकारको एउटा उ�लेखनीय कदमका 

�पमा समेत �लन स�क�छ। अझै अदालतले खा� अ�धकार र अ� मानव अ�धकारह� 

ज�तै : रोजगार�, सामािजक सरु�ा र आधारभतू आव�यकता �बचको स�ब�धलाई 

उजागर गरेको छ र �ग�तशील अनभु�ूतका ला�ग सरकारलाई िज�मेवार ठहराएको छ। 

तर ती �या�यक �नण�यह�मा अ�त�रम सं�वधानमा खा� स��भतुाको अ�धकार स�ब�धमा 

उ�लेख भएको काननु�ारा �दान ग�रएको भ�े वा�यांशलाई ���ाउन भने चकेुको 

देिख�छ। नेपालको अ�त�रम सं�वधानको धारा ३३ मा रा�यको दा�य�वको स�ब�धमा 

उ�लेख छ। यी दा�य�वह� रा�यको तफ� बाट परुा गन� �ममा खा� स��भतुाको 

अ�धकार प�न संरि�त हनेु अवसर �सज�ना ह�ुछ। सं�वधानको धारा ३३(घ) मा रा�यको 

वत�मान के���कृत र एका�मक ढाँचाको अ��य गर� रा�यको समावेशी, लोकताि��क र 

अ�गामी पनुःसंरचना गन� ��त�ा ग�रएको पाइ�छ। उ� ��त�ा परुा गन� वग�य, जातीय, 

भा�षक, लै��क, सा�ंकृ�तक, धा�म�क र �े�ीय भेदभावको अ��य गद� म�हला, द�लत, 

आ�दबासी, जनजा�त, मधेसी, उ�पी�डत, उपेि�त र अ�पस��यक समदुाय एवम �पछ�डएका 

�े� लगायतका सम�याह�लाई स�बोधन गनु� पन� त�यलाई �दय�म ग�रएको पाइ�छ। 

यसका अ�त�र� साम�तवादका सबै �पह�को अ��य गन�, आ�थ�क सामािजक 

�पा�तरणको �यूनतम साझा काय��म तय गर� लाग ुगद� जान र साम�ती भ�ूवा�म�वको 

अ��य गद� वै�ा�नक भ�ूमसधुार काय��म लाग ुगन� नी�त अवल�बन गन� दा�य�व रा�यले 

�लन ु पन� संवैधा�नक �यव�था ग�रएको पाइ�छ। �य�तै रा��य उ�ोगध�दा र साधन 

�ोतको संर�ण र �व��न गन� नी�त अनसुरण गन� तथा िश�ा, �वा��य, आवास, रोजगार� 

र खा� स��भतुामा सबै नाग�रकको अ�धकार �था�पत गन� नी�त �लने ज�ता जनताको 

बहृ�र �हतसँग स�बि�धत दा�य�व प�न रा�यको रहने छ भनी उ� घोष ग�रएको 

पाइ�छ। सकुु�बासी, कमैया, ह�लया, हरवा, चरवा लगायतका आ�थ�क सामािजक �पले 

पछा�ड परेको वग�लाई ज�गा लगायत आ�थ�क सामािजक सरु�ाको �यव�था गन� नी�त 

�लने संवैधा�नक �यव�था, देशको आ�थ�क सामािजक �पा�तरण एवं �यायका साथै 

देशलाई �छटो, सम�ुत र आ�थ�क �पले सम�ृशाल� बनाउन एक साझा �वकासको 

अवधारणा �नमा�ण गन� संवैधा�नक �यव�था, सबै �वभेदकार� काननुको अ��य गन� तथा 



84 ��तपादन, 2072 

 

रा�य प� भएको सि�ध स�झौताको �भावकार� काया��वयन गन� संवैधा�नक �यव�था 

ज�ता खा� स��भतुाको अ�धकारको �भावकार� काया��वयनसँग स�बि�धत �वषयह� 

समेत रा�यको दा�य�व अ�तग�त सं�वधानमा समे�टएको पाइ�छ। हा�ो अ�त�रम 

सं�वधानमा खा� स��भतुाको अ�धकारसँग स�बि�धत अ� थ�ु ै संवैधा�नक �यव�था 

रा�यको �नद�शक �स�ा�त तथा नी�तह�मा समे�टएको पाइ�छ। सं�वधानको धारा 

३४(५) अ�तग�त सबै �क�समको आ�थ�क एवं सामािजक असमानता हटाई �व�भ� जात, 

जा�त, धम�, भाषा, वण�, समुदाय र स��दायका �बच सामा��य �थापना गर� �याय र 

नै�तकतामा आधा�रत �व�थ सामािजक जीवनको �थापना र �वकास गनु� रा�यको 

सामािजक उ�े�य तो�कएको छ। �य�तै रा�यका नी�तह� अ�तग�त धारा ३५(१) मा 

देशको स�त�ुलत �वकासका ला�ग आ�थ�क लगानीको �यायोिचत �वतरण गर� 

जनसाधारणको जीवन�तर व�ृ� गन� नी�त रा�यले अवल�बन गन� छ भ�े उ�लेख छ। 

�य�तै धारा ३५(५) मा रा�यले �कसानलाई �ो�साहन गर� कृ�ष �े�मा उ�पादक�व 

बढाई कृ�षमा आधा�रत अ�धकांश जनताको आ�थ�क उ��त हनेु अव�थाह�को �सज�ना 

गर� कृ�षलाई उ�ोगका �पमा �वकास गन� छ भ�े नी�तको ��याभ�ूत �दइएको 

पाइ�छ। यसका अ�त�र� सं�वधानको धारा ३५(१०) मा िश�ा, �वा��य, आवास, खा� 

स��भतुा र रोजगार�मा �नि�त समयका ला�ग आर�णको �यव�था गर� आ�थ�क तथा 

सामािजक �पले �पछ�डएका आ�दबासी जनजा�त, मधेसी, द�लत लगायत सीमा�तकृत 

समदुाय तथा ग�रबीको रेखाम�ुनका मजदरु �कसानको उ�थान गन� नी�त रा�यले 

अवल�बन गन� छ भ�े उ�लेख छ। खा� स��भतुाको अ�धकारलाई टेवा �दने रा�यका 

अ�य नी�तह� धारा ३५ को उपधारा (१३), (१४) र (१७) मा प�न �यव�था ग�रएको 

पाइ�छ। जस अनसुार �मशः बहसु��यक �ामीण जनताको �हतलाई �यानमा राखी 

�ामीण �वकासको ग�तलाई ती�तर बनाउँदै लैजाने नी�त रा�यले अवल�बन गन�, रा�यले 

म�हला, द�लत, आ�दबासी, जनजा�त, मधेसी, मिु�लम लगायत अ�पस��यक, भ�ूमह�न, 

सकुुमबासी, कमैया, अपा�, �पछ�डएका �े� तथा समदुाय र ���पी�डतका ला�ग 

सकारा�मक �वभेदका आधारमा �वशेष �यव�था गन� नी�त अवल�बन गन� छ भ�े 

�यव�था छ। �य�तै म�ु कमैयाको स��या य�कन गर� उनीह�को बसोबासका ला�ग 

आधारभतू भ�ूम र रोजगार�को �यव�था गन� नी�त रा�यले अवल�बन गन� छ एवम ् व�ृ, 

अस�, म�हला तथा बेरोजगारलाई काननुमा �यव�था गर� भ�ा �दने नी�त अवल�बन 

गन� छ भ�े नी�तगत ��तब�ताह� ग�रएको छ। ती ��तब�ताह� प�न ��य� वा 

परो� �पमा खा� स��भतुाको अ�धकारसँग नै स�बि�धत रहेको पाइ�छ। यसका 

अ�त�र� सं�वधानको धारा ३६(१) मा उपयु�� दा�य�व, �नद�शक �स�ा�त र नी�तह� 

काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा कुनै अदालतमा �� न उठाउन स�कने छैन भनी 



खा� अ�धकारको अवधारणा, �या�यक �न�पण र अ�तरा���य अ�यास 85 

 

 
 

आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक अ�धकारको �भावकार� काया��वयनलाई सं�वधानबाटै 

�फतलो ���कोण राखेको पाइ�छ। तर भावी सं�वधानमा य�तो �कारको सं�वधान 

आफैले ��याभतू गरेको जनताको मौ�लक हकलाई एक हातले �दने र अक� हातले 

खो�नेज�तो गर� लेिखन ु हुँदैन। सं�वधानमा ��याभतू अ�धकारको पूण� उपभोगको 

स�ुनि�तता हनु ु पद�छ। य��प वत�मान सं�वधानको धारा ३६(२) मा यी उि�लिखत 

�स�ा�त तथा नी�तको काया��वयन गन� आव�यकतानसुार �ोत र साधनको प�रचालन 

गन� गराउने स��प भने �लइएको पाइ�छ। �यसैले हा�ो सं�वधानले य�ता 

अ�धकारह�को �ग�तशील काया��वयन गद� जाने तफ�  मा� �दशाबोध गरेको अव�था  

छ। रा�यको आ�थ�क �ोत र साधनको उपल�धताका आधारमा मा� यसको �भावकार� 

काया��वयन हनु स�ने देिख�छ। 

 

२. सव��च अदालतले गरेका �नण�यह�  

�वगत दईु दशक यता खा� अ�धकार स�ब�धमा नेपालको सव��च अदालतले 

आ�नो संवैधा�नक अ�धकार �े�को �योग माफ� त केह� मह�वपूण� �नण�यह� गरेको छ, 

जो अ�तरा���य मानव अ�धकारको मापद�ड�भ� रह� ग�रएका छन।् आम भोकमर�को 

�वषय खास गर� नेपालका म�यपि�मका िज�लाह�मा �वगतदेिख नै एउटा �वकराल 

सम�याका �पमा रह� रहेको प�न छ। सव��च अदालतले खा� अ�धकारलाई समेट� 

परेका �व�भ� म�ुाह�मा गरेका केह� मह�वपूण� �नण�यह�को स�ब�धमा सि��� चचा� 

यस �कार ग�रएको छ : 

१) खा�ा� अभावय�ु िज�लाका नाग�रकलाई भोकमर�बाट बचाउने स�ब�धमा, 

२) संरि�त �े�का व�यज�त�ुारा ��त ग�रएका बाल�नाल�को कृषकह�लाई 

�दइने ��तपू�त�का स�ब�धमा, 

३) �व�छ खानेपानी मा�थको पहुँच �व��न गन� स�ब�धमा, 

४) नवजात िशशकुो पोषणको अ�धकार तथा �तनका कामकाजी आमाह�को 

�वा��य अ�धकार काया��वयन स�ब�धमा । 

 

१) खा�ा� अभावय�ु िज�लाका नाग�रकलाई भोकमर�बाट बचाउने स�ब�धमा  

माधवकुमार ब�नेत �व. नेपाल सरकार समेत : यो �वषयलाई साव�ज�नक 

सरोकारको �वषय अ�तग�त रह� दईु पटकस�म सव��च अदालत सम� प�ु याइएको  

छ। प�हलो माधवकुमार ब�नेतको म�ुामा सव��च अदालत�ारा सं�वधान २०४७ को 

धारा ८८(८) अ�तग�तको �ावधानमा रह� जनताका आधारभतू आव�यकता परुा गन�का 

ला�ग चा�हने पया�� खा�ा� उपल�ध गराउन सरकारलाई �नद�शन �दने �नण�य ग�रएको 
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�थयो। यसमा �नवेदक�ारा नेपालका क�तपय �ामीण �े�मा अवि�थत ज�ुला, मगु,ु 

काल�कोट, डो�पा, बझाङ लगायतका िज�लामा खा�ा� अभाव एवं भोकमर�ले गदा� 

मा�नसह� अ�य� बसाइँ सन� बा�य भएका र �चरु ग�रबीका कारण क�तपय पी�डत 

म�हलाह� आ�ना बालब�चालाई �वष �दएर आफु समेत आ�मह�या गन� गरेका 

उदाहरणह� ��ततु ग�रएको �थयो। 

यो प�हलो �य�तो म�ुा �थयो, जसमा सव��च अदालतले ��तवाद�लाई कारण 

देखाउ आदेश �दएर खा� अ�धकार उल�न स�ब�धमा �या�यक पर��ण हनु स�ने 

�स�ा�तलाई ि�वकारेको �थयो। साथै नाग�रकको जीवन र�ा र जी�वकोपाज�नका ला�ग 

आधारभतू आव�यकता परुा गनु� आ�नो ब�धनकार� काय��े� रहेको कुरा �वीकाद� अथ� 

म��ालय र �वा��य म��ालय दवैुले अदालत सम� �लिखत ��तब�ता समेत बझुाएका 

�थए। तर तो�कएका दगु�म िज�लाह�मा भएका आम भोकमर�लाई म�यनजर गद� 

आपू�त� म��ालयले �भा�वत प�रवारह�लाई आव�यक खा�ा� आपू�त�को �यव�था 

ग�रएको र यसमा अदालती ह�त�ेप आव�यक नभएको िज�कर गरेको �थयो। 

यस म�ुामा सव��च अदालतले नाग�रकको जीवन र स�पि�को र�ा गनु� 

भनेको रा�यको दा�य�व भएको ठहर ग� यो। य��प अदालतले सम�याको मूलव�त ु

प�हचान र यसको �नराकरणका स�ब�धमा अनसु�धानमूलक प��तले अिघ ब�न 

अ�वीकार ग� यो। अदालतले सरकारलाई खा� आपू�त� र भोकमर� अ��यका स�ब�धमा 

आ�नो तफ� बाट ग�ररहेका उ�ले�य काय� एवं �व�वध ��तब�ताह�को लेखा रा�दै 

�नवेदकले माग गरेको परमादेश जार� गन� अ�वीकार ग� यो। कता कता व�तगुत 

वा�त�वकतासँग मेल नखाने गर� सरकारले ��ततु गरेका त�यह�लाई ग�रएको अदालती 

समथ�नले यो दसा�उँछ �क अदालत आफै म�ुालाई स�बोधन गन� ��त���ा�मक सोच 

(adversarial approach) बाट �नद� िशत भएको देिख�छ। यस म�ुामा सव��च अदालतले 

त�काल�न सरकारले चालेका कदमह� र रा�यको खा�ा� �वतरण नी�त र �णाल�लाई 

अदालत सम� िझकाई �य�ता कदम र नी�तह� भोकमर�को तलुनामा पया�� छन ्छैनन ्

भ�े �वषयमा औिच�यता (reasonableness) को पर��ण गन� स�द�यो। �य�तो 

पर��णका आधारमा रा�यको खा�ा� �वतरण �णाल�, स�टका बेला रा�यले परुा गनु� 

पन� दा�य�व लगायतका �वषयमा रा�यलाई काननु तथा अ�य उपय�ु कदम चा�ने 

�नद�शन �दन स�ने �थयो। तर �यसो गन� सकेन। 

�काशमिण शमा� �व. नेपाल सरकार समेत : सन ्२००८ मा नेपालका �व�भ� 

म�य पहाडी िज�लाह�मा भोकमर�का कारण फै�लएको डाय�रया (आउँ) र हैजाले 

मा�नसह� मा�रएका �थए। समाचारह�मा उ�लेख ग�रए अनसुार खा� स�टबाट 

गिु�एका �व�भ� �यि�ह� महामार�को चपेटामा परेका �थए। य�त हुँदाहुँदै प�न 
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भोकमर� र �वपि�बाट आम मा�नसलाई बचाउनका ला�ग सरकारले एकदम नग�य 

को�सस गरेको पाइएको �थयो। यसका �व��मा प�न सव��च अदालतमा साव�ज�नक 

सरोकारको �वषयका �पमा �रट �नवेदन ग�रयो। यसमा �नवेदकह�ले खा�ा�, आवास, 

ल�ाकपडा, िश�ा, �वा��य, रोजगार आ�द �यि�को स�मानमूलक जीवन िजउने 

आधारभतू आव�यकता हनु ् र यी �व�भ� अ�धकारह�म�ये खा� अ�धकार एउटा 

ज�म�स� अ�धकार रहेको, जसलाई अ�त�रम सं�वधानको २०६३ को धारा १८ (३) ले 

हरेक नाग�रकको आधारभतू अ�धकारका �पमा स�ुनि�त गरेको छ भने धारा १२ मा 

सस�मान बाँ�न पाउने अ�धकार र धारा १३ ले भेदभाव �व��को अ�धकारलाई 

स�ुनि�त गरेको छ भ�े उ�लेख ग�रएको �थयो। 

यसमा �नवेदकह�ले व�तगुत अव�थाको अ�ययन र अनसु�धान गर� स�बि�धत 

��तवेदनह� समेत ��ततु गरेका �थए जसमा म�यपि�म र सदुरु पि�मका १२ पहाडी 

िज�लाह�ले आम भोकमर�को सामना ग�ररहेको पाइएको �थयो। ती िज�लाह�मा 

खा�ा� अभाव, नेपाल खा� सं�थानको अ�यवि�थत खा� �वतरण ���या एवं कु�हएका 

खा�ा�को �वतरणले गदा� कुपोषणका कारणले हनेु म�ृयजु�ता थ�ु ै�वपदह� �न��याएको 

�थयो। �यसैले �तनीह�ले खा�ा� अभाव हनेु �े�मा खा�ा�को �वतरण तथा भ�डारण 

गन� गराउन, यातायातको समिुचत �यव�था गन� तथा नाग�रकह�लाई खा�ा�मा उिचत 

पहुँच प�ु याउन स�बि�धत प�लाई दबाब �दन अदालती आदेशका ला�ग ढोका 

ढ�ढकाएका �थए। �नवेदकह�ले अझ व�ृव�ृा, केटाकेट�, गभ�वती म�हला र िशशकुा 

आमाह�का स�ब�धमा �वशेष संर�णा�मक मापद�ड कायम गन�, नेपाल खा� सं�थानका 

कमी कमजोर�ह�को उिचत छान�बन गनु� तथा सं�थानका दोषी मा�थ आव�यक काननुी 

कारबाह� लाग ुगन� समेत अ�पल गरेका �थए। 

उ� म�ुाको �ारि�भक सनुवुाइ प�ात सव��च अदालतको छु�ाछु�ै इजलासले 

निज�कँदै गरेको दस�लाई म�यनजर गद� ती िज�लाह�मा त�कालै खा�ा�को ढुवानी तथा 

आपू�त� गन� अ�त�रम आदेश जार� गरेको �थयो। अ�त�रम सं�वधानको धारा १८(३) 

खा� स��भतुाको अ�धकार तथा धारा १२(१) को स�मानमूलक जीवन िजउने 

अ�धकारको असर देखाउँदै सव��च अदालतले हरेक �यि�को स�मानमूलक जीवन 

�नवा�ह आधारभतू अ�धकार भएको मू�या�न ग� यो। कुनै प�न �यि� खा�ा� �बना 

बाँ�न स�दैन। जबस�म त�काल खा�ा� स�टको स�बोधन ग�रँदैन, अपूरणीय ��त 

�नि�त छ र प�छ �दान ग�रने ��तपू�त� भनेको �बरामीको म�ृय ु प�ात �याइएको 

िच�क�सक ज�तो मा� हनु जा�छ। अ�त�रम आदेशसँग आएका �या�याह� म�यनजर 

गद� खा� स�ट भएका िज�लाह�मा आव�यक खा�ा� आपू�त�को स�ुनि�तता गन� तथा 

�यहाँ भएको भोकमर�को अ��य गन� अ��यमा सव��च अदालतले अ�त�रम सं�वधानको 
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धारा १०७ (२) मा आधा�रत रहेर सरकारको नाउँमा �नद�शना�मक आदेशको जार� 

ग� यो। स�मानमूलक जीवन �नवा�ह तथा खा�ा�को अ�धकारलाई अ�त�रम सं�वधानले 

�यि�को आधारभतू अ�धकारका �पमा उ�लेख गरेको हनुाले खा�ा� अभावका 

कारणले हनेु म�ृय ु भनेको रा�यको उ�रदा�य�वको �वषय भएको कुरा अदालतले सो 

आदेश माफ� त जार� ग� यो।य��प यस म�ुामा प�न सव��च अदालतले �नवेदकका अ�य 

जायज मागह�को भने उपे�ा ग� यो। गभ�वती, आमा, बालब�चा र व�ृव�ृा ज�ता �व�वध 

समूहका स�ब�धमा सरकारले �वशेष संर�क�व �दन ु पछ� भ�े �नवेदकको ग�भीर 

मागलाई कुनै ��त��या जनाएन। �यसै गर� सव��च अदालतले खा� अ�धकार उल�न, 

पी�डतह�लाई ��तपू�त� तथा िज�मेवार उ�रदायीह�का स�ब�धमा �मािणत गन� 

स�ब�धमा अनसु�धान स�म�त गठन गन� गराउने बारे खलेुर बो�न अदालतले इ�कार 

ग� यो। �य�तो �नयम उल�नको काननुी उपचारका ला�ग �कन सव��च अदालतले 

नवीनतम प��त�तर जाने चे�ा गरेन भ�े बारे फैसलाले केह� उ�लेख गरेन। यस अथ�मा 

��ततु �ववादमा खा� स��भतुाको अ�धकारको पूण� ��याभ�ूत �दलाउने काय�मा सव��च 

अदालतको ���कोण मा�ा�मक �पमा ��ट हनु सकेन। 

 

२) संरि�त �े�का व�यज�त�ुारा ��त ग�रएका बाल�नाल�को कृषकह�लाई �दइने 

��तपू�त�का स�ब�धमा 

बज�ु�न �मया समेत �व. नेपाल सरकार समेत : पी�डतह�लाई �दइने ��तपू�त� 

भनेको मानव अ�धकारको �े�मा अदालतबाट मा�यता �दएको �वक�सत रणनी�त हो। 

खा� अ�धकार उल�नका ला�ग �दइने ��तपू�त� स�ब�धमा यस �रट �नवेदनमा प�न 

सव��च अदालतले खा�ा�को अ�धकारलाई �वशेष मह�व �दएको छ। �नवेदनमा, 

कोसीट�प ुव�यज�त ु�े� आसपासका उि�लिखत कृषकह�को माग �थयो �क उनीह� 

हरेक वष� ज�ल� जनावरह�ले गन� अ� बाल�को �चरु नाशबाट पी�डत हुँदै आएका 

छन।् सरोकारवालाह�बाट ��तपू�त� �दलाउन अदालतको आव�यक आदेशका ला�ग 

उनीह�ले सव��च अदालतको ढोका ढ�ढकाए। �रट �नवेदनमा �वप�ी बनाइएका 

�नकायह� वन तथा भसंूर�ण म��ालय तथा व�यज�त ु �वभागले रा��य �नकु� तथा 

व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९, व�यज�त ुसंर�ण �नयमावल� २०३४ तथा बफर जोन 

�यव�थापन �नयमावल� २०५२ ले �य�तो प�रि�थ�तमा ��तपू�त�को �यव�था गरेको छैन 

र उनीह� ��तपू�त� �दन असमथ� छन ्भनी जवाफ �दएको पाइ�छ। 

��ततु म�ुामा सव��च अदालतले रा��य �नकु� तथा संर�ण �े� आसपासका 

समदुायको बाल� �वनाशले उनीह�को आ�दानीमा �चरु �ास हनेु तथा उनीह�को 

भोकम�ु हनेु अ�धकारको उल�न हनेु कुरा आ�मसात ग� यो साथै अ�त�रम सं�वधानमा 
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उ�लेख भए अनसुार उनीह�को खा� अ�धकार तथा बाँ�न पाउने अ�धकारको संर�ण 

आव�यक छ। अ�त�रम सं�वधानको खा� स��भतुाको अ�धकार (धारा १८ (२)) 42 

लाई �या�या गद� सव��च अदालतले खा� स��भतुाको अ�धकार भनेको हरेक 

नाग�रकको खा�ा� सरु�ाको अ�धकार तथा भोक र�हत हनेु अ�धकार हो भ�दै खा�ा� 

स��भतुाको अ�धकारका कारण �न�न कुराह�को ��याभ�ूत गनु� रा�यको दा�य�व हनेु छ 

भनी �वीकार गरेको पाइ�छ : 

 खा� पदाथ�को उ�पादन गर� नाग�रकको आ�म�नभ�रता �ा� गन�, 

 खा�ा�को आपू�त� तथा भ�डारणको �ावधान�ारा खा� सरु�ा कायम गन�,  

 उ�पादन, बजार �यव�थापन र खा�ा� सरु�ाज�ता काय�ह��ारा रा�यले 

नाग�रकको खा� स��भतुाको सरु�ा गन� सहकाय� गन�, र 

 सबै नाग�रकमा खा�ा�को सहज पहुँच कायम गन� समिुचत वातावरण तथा 

प�रि�थ�तको सजृना गन�। 

सं�वधानमा खा� स��भतुा स�ब�धी उि�लिखत धाराको �या�या गद� अदालतले 

भोक र�हत हनेु अ�धकार तथा खा� अ�धकार एउटा मह�वपूण� नाग�रक अ�धकार हो। 

यह� अ�धकारका आधारमा खा�ा� मा�थको पहुँच कायम गनु� गराउन ु तथा खा�ा� 

स�टको अ��य गनु� भनेको रा�यको वैधा�नक उ�रदा�य�व हो। यसका ला�ग रा�यले 

खा�ा� अभावको स�ब�धमा उिचत �यव�था �मलाउन ुपद�छ र आव�यक परेमा अ�य 

मलुकुबाट प�न खा�ा� आपू�त� गनु� पन� दा�य�व रा�यमा�थ रह�छ भनी बोलेको  

पाइ�छ। यस म�ुामा सव��च अदालतले म�ुयतः मानव अ�धकारका स�ब�धमा ICESCR 

को धारा ११(२) तथा अ�य द�तावेजह�, सं�वधान र मानव अ�धकारका अ�तरा���य 

काननुी �यव�थाह�को समेत समूहगत अ�ययनका आधारमा अ�त�रम सं�वधानको धारा 

१८(३) मा उ�लेख ग�रएको खा�ा� अ�धकारलाई एउटा अप�रहाय� अ�धकारका �पमा 

आ�मसात गरेको पाइ�छ। एउटा लोक क�याणकार� रा�यले पर�परागत रा�यले झ� 

जनतामा खा� सरु�ा, �वा��य, खा�ा� सरु�ा र रोजगार�को स�ुनि�तता ज�ता 

कुराह�को बेवा�ता गन� स�दैन। रा�यले कुनै प�न हालतमा खा� स��भतुा ज�ता 

नाग�रक अ�धकारको संर�ण र �ो�साहन गन� आ�नो उ�रदा�य�वबाट काननु र �व�धको 

अभावलाई बहाना बनाएर प�छन �म�दैन भ�े �न�कष� यस म�ुामा अ�ययन गन� 

पाइ�छ। 

अतः मा�थ उि�लिखत �या�याह�का आधारमा ��तपू�त�का स�ब�धमा जबस�म 

कुनै �नि�त काननुी �ावधान ब�दैन तबस�म आ�त�रक मापद�ड उपयोगी हनु स�छ 

                                                           
42   अ�त�रम सं�वधान, २०६३ धारा १८(२)  
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भ�दै सव��च अदालतले ��तपू�त� दाबी ���या स�ब�धी एउटा �थायी स�म�त �नमा�ण 

गन� सरकारलाई आदेश जार� गरेको छ। साथै खा� अभावबाट �भा�वत कृषकह�लाई 

��तपू�त� �वतरणका स�ब�धमा काननुी �नद�शन वा काननुी अभावको पू�त�का �न�म� 

अदालतले नै काननुी अ�भभावक�वको �स�ा�त लाग ु गनु� पछ� भनी स�बोधन गरेको 

पाइ�छ। यसको ���या �न�न माग�दश�न�ारा गन� स�क�छ : 

१. स�बि�धत रा��य �नकु�का ��त�न�ध एवं स�बि�धत प� तथा कृषह�को 

��त�न�ध स�हतको प� �नमा�ण गन�, 

२. पी�डत कृषकबाट गनुासाह� स�लन गन�, 

३. गनुासाह�का स�ब�धमा अनसु�धान गन� तथा समिुचत ��तको मू�य �नधा�रण 

गन�, 

४. पी�डत कृषकलाई ��तपू�त� �वतरण गन�। 

यस �कार अदालतको उ� आदेशले स�म�तलाई ��तपू�त�का स�ब�धमा आ�नै 

�नयम प��तको सजृना गन� �ो�साहन गछ� भने काननुी ���याको �नमा�ण नह�ुजेलस�म 

अदालतको अ�भभावक�वको �भावको �प�ता �द�छ। यसबाट सव��च अदालतको �नण�य 

आगामी ���कोणका ला�ग मह�वपूण� भए प�न यस म�ुाका �नवेदकह�लाई �वगतमा 

भएका ��तको स�ब�धमा भने कुनै स�बोधन ग�रएको छैन।  

 

३) �व�छ खानेपानी मा�थको पहुँच �व��न गन� स�ब�धमा 

�काशमिण शमा� �व. नेपाल सरकार समेत (२०४१) :  यस म�ुामा �नवेदकले 

प�हलो पटक �व�छ र सफा खानेपानीको अ�धकारको �वषय उठाएका �थए। रा�यले 

नाग�रकको �व�छ र सफा खानेपानी ज�तो अ�तर�न�हत अ�धकारको स�मान गनु� पन� 

कुरामा जोड �दँदै नेपाल खानेपानी सं�थानले दू�षत खानेपानी �वतरण ग�ररहेका कुरा 

�नवेदकले जाहेर गरेका �थए। �नवेदकको दाबी स�वा रोग �वभाग, �वा��य 

म��ालय�ारा ग�रएको अ�ययन सव��णमा आधा�रत �थयो, जसले १ सय  �म�ल�लटर 

पानीमा १ हजार �कटाण ुपाइएको खलुासा गरेको �थयो। �नवेदकका अनसुार, सं�थानको 

��याकलापले २०१९ को सं�वधानको धारा ११ (१) तथा खानेपानी �वतरण ऐन 

२०४६ को दफा ३, ५ र ६ को ठाडो उ�ल�न गरेको �थयो। �यस कारण सव��च 

अदालतले परमादेश जार� गद� स�बि�धत प�लाई �पउनयो�य पानी �वतरणका ला�ग 

बा�य बनाएको �थयो। �नवेदकले अझ आ�नो दा�य�वबाट वि�त कम�चार�लाई �वभागीय 

कारबाह� तथा �दू�षत र अश�ु पानीबाट �भा�वत पी�डत प�लाई ��तपू�त�को अ�पल 

प�न गरेका �थए। तर �यसमा कुनै स�बोधन भएन। 
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म�ुा दता� भएको १० वष�प�छ अदालतले यसको अि�तम फैसला गद� 

जन�वा��यमा श�ु �पउने पानीको मह�वको �या�या ग� यो। अदालतले �पउने पानीलाई 

अ�धकारका �पमा न�लए प�न श�ु �पउने पानी �वतरण गनु� पन� क�याणकार� रा�यको 

दा�य�व भएको उ�लेख ग� यो। य��प, खानेपानी सं�थानले जन�वा��यसँग यसको 

सरोकारलाई चासोका �पमा �लन सकेन। अदालतले नेपालको सं�वधान, २०४७ को 

धारा २५ अनसुार नाग�रकको जीवन, स�पि� र �वत��ताको र�ा गनु� रा�यको �मखु 

दा�य�व रहेको ठहर ग� यो। साथै Writ jurisdiction अ�तग�त �माणको मू�या�न 

(evaluating evidences) लाई रो�न स�ने अ�तरा���य �ावधानबाट ��ेरत भई अदालतले 

सं�थानले �वतरण गन� पानी अ�तरा���य मापद�ड अनकूुल भए नभएको छान�बन ग� यो। 

इजलासबाट वाद� ��तवाद�बाट �याइएका स�य त�यह�को सनुवुाइ तथा छान�बनबाट 

अदालतले यसलाई �रट तथा �वषशे इजलासबाट उठाउन ुनपन� ठहर ग� यो। फल�व�प 

�नवेदकह�ले माग गरे अनसुार अदालतले स�बि�धत प�लाई श�ु पानी �वतरण गन� 

आदेश जार� गन� मानेन। ब� अदालतले खानेपानी सं�थानलाई यसको �वधान अनसुार 

वैधा�नक दा�य�व हनु ु पन� कुरामा गहृ र भौ�तक �वकास म��ालयको �यानाकष�ण 

गरायो। 

 

४) नवजात िशशकुो पोषणको अ�धकार तथा �तनका कामकाजी आमाह�को �वा��य 

अ�धकार काया��वयन स�ब�धमा 

नवजात िशशकुो पोषणको अ�धकार तथा कामकाजी गभ�वती म�हला एवम ्

िशशकुा आमाह�को �वा��यका हकका स�ब�धमा प�न सव��च अदालतको �या�यक 

���कोण उ�लेखनीय छ। सव��च अदालतले साव�ज�नक सरोकारका �ववाद अ�तग�त 

�तनपानको �ो�साहन, स�ुकेर� �वदा तथा काय��थलमा िशश ु �याहार ज�ता थ�ु ै

�वषयह�को स�बोधन गरेको पाइ�छ। उदाहरणका ला�ग �न�न बमोिजम ��ततु 

ग�रएको छ : 

राज ुचापागाइँ समेत �व. नेपाल सरकार समेत भएको म�ुामा सव��च अदालतले 

गरेको �या�या अनसुार बालबा�लकाको पोषणको अ�धकारका स�ब�धमा अदालतले 

�वशेष चासो देखाएको छ। लामो समयस�मको Mother's Milk Substitution Act 

(Control of Sale and Distribution Act) को अ�वीकृ�तका स�ब�धमा प�न �नवेदकह�ले 

अदालतको �यानाकष�ण गराएका �थए। ऐन जार� ग�रएको दस वष� प�ात प�न आमाको 

दधुको वैकि�पक पोषणको उ�पादन तथा अनगुमन स�ब�धी सरकारले कुनै कदम 

चालेन। यस म�ुामा सव��च अदालतले ऐनले तोके अनसुारको पय�वे�ण गन�का ला�ग 
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�नर��क लगायत उिचत त�रकासँग ऐन लाग ुगन� भनी सरकारलाई आदेश जार� गरेको 

�थयो। 

उ� म�ुामा आमाको दधु भ�दा पो�षलो अ�य खानेकुरा नहनेु हुँदा ब�चाका 

ला�ग �न�व�क�पसँग छ म�हनास�म �चरु मा�ामा आमाको दधु खवुाउन ु पन� बताउँदै 

सव��च अदालतले �तनपानको मह�वलाई उ�लेख ग� यो। यसमा बालबा�लका र 

आमाको रा��य तथा अ�तरा���य मापद�डको �वा��यको �ो�साहन गन� उ�े�यले कदम 

चा�न ुरा�य तथा िज�मेवार तहको काननुी एवं नै�तक िज�मेवार� भएको ठहर ग�रयो। 

यसमा यो प�न उ�लेख गन� सा�द�भ�क छ �क सव��च अदालतले �तनपानको 

अ�धकारलाई स�मानजनक जीवनको अ�धकारसँग जो�दै बालबा�लकाह�लाई कुपोषणको 

�सकार हनुबाट बचाउँदै �तनीह�को �व�थ जीवनको संर�ण गनु� सरकारको �मखु 

िज�मेवार� रहने छ भ�े घोषणा गरेको छ। 

�व.सं. २०४७ को सं�वधानमा उ�लेख भएको �नद�शना�मक �स�ा�तलाई जोड 

�दँदै रा�यले आमा तथा ब�चाको �याहार गनु� पन�, बालबा�लकाको �वा��यको टेवा �दने 

कुरामा काननुी र संवैधा�नक �ावधान देखाएर सरकारले पि�छन नपाउने कुरा सव��च 

अदालतले उ�लेख ग� यो। अदालतले यो प�न उ�लेख ग� यो �क य�तो संवेदनशील 

�वषयमा ती बाधा अ�चनह�लाई एउटा साव�ज�नक नी�तका �पमा �लँदै ह�त�ेप गन� 

छ। यसर� अदालतले आ�नो �नण�य�ारा �व�थ खाना तथा सरुि�त जीवनज�ता बाल 

अ�धकारको संर�णका ला�ग र सं�वधान तथा बाल अ�धकार स�ब�धी महासि�धको 

दायरामा रहेर नाग�रकका अ�धकार तथा चाहनाको संर�णका ला�ग रा�यको दा�य�व 

पू�त�का ला�ग मह�वपूण� देन �दयो। 

अमतृा थापामगर समेत नेपाल सरकार (२०६४) : अ�त�रम सं�वधानका 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको उ�लेख गन� मौ�लक हकह�मा 

उ�लेिखत ‘काननुमा �यव�था भए बमोिजम‘ भ�े श�दह�ले �य�ता मौ�लक हकको 

काया��वयन गन� रोकेकाले �य�ता काननुह� बनाउन सरकारलाई परमादेशको आदेश 

जार� ग�रपाउँ भ�े �नवेदन परेको �थयो। सो �वषयमा �नण�य हुँदा सं�वधानमा उि�लिखत 

मौ�लक हक काया��वयन गन� काननुमा �यव�था भए बमोिजम भ�े �ावधानले सव��च 

अदालतलाई �य�ता मौ�लक हकको �या�यक पनुरावलोकन गन� सी�मत त�ुयाएको हुँदा 

त�काल �य�ता काननुह� �नमा�ण गनु� भ�े आदेश जार� भयो।  यस म�ुामा अदालतले 

आ�थ�क, सामािजक अ�धकारलाई कसर� �याययो�य बनाउन स�छ वा उपचार �दान गन� 

स�छ भ�े समेत �या�या गन� स�कने �थयो तर सो भने ग�रएन। 

यस �कार यस ख�डमा उ�लेख ग�रएका म�ुामा भएका �या�याका तक� ह� 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको �वकासका �ममा ��त�ाप�को 
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सै�ाि�तक धरातल र ICESCR स�म�तले गरेका सामा�य �ट�पणी तथा �व�भ� देशह�मा 

ग�रएका तलुना�मक फैसलामा आधा�रत छन।् य�ता �स�ा�तह�को �वकास हनुमुा 

राजनै�तक प�रवत�न एक मह�वपूण� त�वका �पमा रहेको ह�ुछ। वा�तवमा आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारका म�ुाह� सामा�य नाग�रक तथा राजनै�तक 

अ�धकारको उपचारको नज�रयाबाट हेदा� ज�टल देिख�छन ् तर जब ती अ�धकार�भ� 

अ�त�न��हत त�काल�न �भाव र द�घ�काल�न �भावलाई �व�षेण ग�र�छ, य�ता म�ुाह� 

अदालतको �या�यका ला�ग सामा�य ह�ुछन।् हा�ो सव��च अदलतले जनताको खा� 

स��भतुाको अ�धकार ��याभ�ूतका ला�ग �वा��य, वातावरण, स�पि� र �पउने पानीको 

अ�धकार समेतलाई बाँ�न पाउने हकसँग अ�तरस�बि�धत अ�धकारका �पमा �या�या 

गद� सकारा�मक सोचबाट �नण�यह� गरेको पाइ�छ। 

 

५. �व�मान कमी कमजोर�ह�  

FAO ले नेपालको सं�वधान �नमा�ण ���याको मह�वलाई यस अथ�मा प�न 

�वीकार गरेको छ �क आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक अ�धकारको पूण� ��याभ�ूत नया ँ

सं�वधान लेखनबाटै स�भव हनेु छ। य��प नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ मा 

उि�लिखत काननुी �ावधानका आधारमा प�न काननु काय��वयनमा रहेका कमी 

कमजोर�लाई हटाउन स�कने अव�था छ। यस प�र��ेयमा आगामी सं�वधानमा �न�न 

�लिखत अ�धकारह�को ��याभ�ूत काया��वयन यो�य �पमा गन� स�कएमा ICESCR ले 

�दान गरेको आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक अ�धकार अ�तग�त खा� स��भतुाको 

अ�धकारको संर�ण र स�व��न हनु स�ने �व�ास FAO ले �लएको छ। 

१. समानताको अ�धकार (धारा १३) 

२. सामािजक सरु�ाको अ�धकार (धारा १८) 

३. म�हलाको अ�धकार (धारा २५) 

४. काम गन� पाउने अ�धकार (धारा ३० (१) 

अ�त�रम सं�वधानमा उि�लिखत उपयु�� अ�धकारह� म�ये क�तपय आ�थ�क, 

सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारह� जसमा खा� स��भतुाको अ�धकार समेत समावेश 

भएको ह�ुछ, ती अ�धकारह�को �चलन �सधै सं�वधानको मा�यमबाट नगर� काननु 

बनाएर गन� स�कने भनी सं�वधानमै उ�लेख ग�रएबाट ��याभतू ग�रएका अ�धकारको 

�भावकार� �चलन हनु नस�ने देिख�छ, ज�तो �क सं�वधानको धारा १८ (१) मा 

उि�लिखत रोजगार�को अ�धकार धारा १८ (२) मा भएको सामािजक सरु�ाको हक, 

धारा १८ (३) मा भएको खा� स��भतुाको हक, धारा ३० (२) मा भएको �म 

स�ब�धी हकज�ता हक अ�धकारह� काननुले �यव�था गरे अनसुार हनेु छन ् भनी 
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उ� घोष ग�रएको देिख�छ। �यसैले काननुले �यव�था गरे अनसुार हनेु छन ्भनी सशत� 

��याभतू यी अ�धकारह�को �चलनमा ब�देज लगाउन स�ने स�भावनाह�लाई इ�कार 

गन� स�कँदैन। 

�य�तै ��येक नाग�रकलाई खा� स��भतुाको अ�धकार हनेु छ भ�े संवैधा�नक 

��याभ�ूत गद�मा नाग�रकले खा� स��भतुाको अ�धकार �चलन गन� पाउने अव�था 

रहँदैन। �थमतः �य�तो अ�धकारको उपभोग गन� पाउनलाई काननुमा उिचत �यव�था 

हनु ुपद�छ। दो�ो, काननुमा उ� अ�धकारको पूण� ��याभ�ूत नगदा� र काननुले सी�मत 

मा�ामा अ�धकारको �योग गन� पाउने अव�था राखेको अव�थामा प�न ICESCR ले �दान 

गरेका अ�धकारह�को उपभोग जनताले पूण� �पमा गन� पाउने अव�था रहँदैन। �यसैले 

काननु बनाएर मा� अ�धकारको �योग गन� पाउने भ�े अव�थामा �य�तो अ�धकार 

काननुले सी�मत प�न गन� स�ने भएकाले वा�त�वक �पमा नाग�रकले अ�धकारको 

उपभोग गन� पाएको हुँदैन। 

हा�ो अ�त�रम सं�वधानको �यव�थालाई हेदा� भोकमर�बाट मिु� पाउने 

अ�धकार अ�धकारका �पमा ��याभतू गरेको पाइँदैन भने ICESCR को धारा ११ ले 

�दान गरेको “��ततु ��त�ाप�का प� रा�ह�ले ��येक �यि�को पया�� भोजन, लगुा 

तथा आवास समेत आफु �वा�थ र आ�नो प�रवारको पया�� जीवन�तरको तथा 

जीवनाव�थाको �नर�तर सधुारको अ�धकारलाई �वीकार गद�छन”् भ�े �ावधानलाई कुनै 

��तब�धा�मक वा सता��मक अव�था उ�लेख नगर� सं�वधानमा लेिखन ुआव�यक छ। 

तब मा� ICESCR का प� रा�ह�ले ��त�ा गरेको दा�य�व �नवा�ह गरेको ठहछ�। 

यसै गर� अ�त�रम सं�वधानमा नाग�रकह� �बच जातजा�त, वग�, समदुाय पेसा 

आ�था वा अ�य कुनै आधारमा मौ�लक हकको �योगमा ब�देज नलगाइने अव�था 

गरेको पाइ�छ। धारा १४ (१) मा य�तै आधारमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव 

नग�रने उ�लेख छ। य�द �य�तो भेदभावपूण� �यवहार गरेमा द�डनीय हनेु र पी�डतले 

��तपू�त� समेत पाउने कुरा उ�लेख छ। तर �य�तो ��तपू�त� काननुमा उ�लेख भए 

बमोिजम भन� भएकाले उि�लिखत अ�धकारको �भावकार� काया��वयन हनु स�ने अव�था 

देिखँदैन।  

सं�वधानको धारा १९ (३) मा वै�ा�नक भ�ूमसधुार लाग ु गदा� रा�यले कुनै 

�यि�को स�पि� अ�ध�हण वा �ा� गदा� वा �य�तो स�पि� उपर कुनै अ�धकारको 

सजृना गदा� काननु�ारा �नधा�रण ग�रएको आधार र काय��णाल� अनसुार हनेु भ�े 

�यव�था गरेको पाइ�छ। �य�तै धारा २२ (३)मा बालबा�लकालाई शार��रक, मान�सक 

वा अ�य कुनै प�न �क�समको शोषण �व��को हक हनेु, �य�तो शोषणज�य काय� 

द�डनीय हनेु र �य�तो �यवहार ग�रएको �यि�लाई काननुले �नधा�रण गरे बमोिजमको 
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��तपू�त� �दइने छ भ�े उ�लेख ग�रएको छ। तर उपयु�� अनसुार काननुमा उ�लेख 

भए बमोिजम भ�े संवैधा�नक �यव�था अ�धकारको पूण� ��याभ�ूतका ला�ग अपया�� छ र 

�य�तो ��तपू�त�का स�ब�धमा सं�वधानमा नै ��य� उ�लेख गरेका ख�डमा मा� 

वा�त�वक �पमा अ�धकारको उपभोग गन� पाउने अव�था रह�छ।  

यसर� सं�वधानमा �यवि�थत �नद�शा�मक �स�ा�तको काया��वयनको कमजोर 

प� प�न एउटा छलफलको �वषय हो। हा�ो अ�त�रम सं�वधानको मौ�लक हक 

अ�तग�त ��याभतू ग�रएका आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारह� एकातफ�  

काननु बनाएर लाग ु गन� स�कने भनी भ�व�यदश� �चलनीय हकका �पमा ��याभतू 

ग�रएको अव�था छ भने अका�तफ�  रा�यको �नद�शक �स�ा�त अ�तग�त रा�यको दा�य�व, 

�नद�शक �स�ा�त र नी�तह� अ�तग�त �यवि�थत आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक 

अ�धकारको काया��वयन �सधै गन� स�कने अव�था रहँदैन। अझै अगा�ड आएर 

सं�वधानको धारा ३६ मा यी �ावधानह�को पूण� वा आंिशक काय��वयन भए नभएको 

कुनै प�न �वषयमा कुनै प�न अदालतमा �� न उठाइने छैन भ�े उ�लेख भएको हुँदा यी 

�यव�थाह� �या�यक पनुरावलोकनको दायरा भ�दा बा�हर परेको �प� देिख�छ ।  

जनताको खान पाउने अ�धकार र भोक �व��को अ�धकारको स�मान गद� 

नेपाल सरकारले �तन वष�य अ�त�रम योजनामा खा� तथा पोषण सरु�ाको सबै 

प�ह�लाई सम�वया�मक �पमा सबल पाद� ��येक �यि�को खा� स��भतुा स�ब�धी 

अ�धकार स�ुनि�त गन� गर� काय��म �नधार�ण गर� काय��वयन गन� �वशेष �यव�था 

गरेको छ। नेपाल खा� सं�थान माफ� त दगु�म िज�लाह�मा खा�ा� �ब�� �वतरण गन� 

काय��म समेत सो योजनामा उि�लिखत छ। यसर� नै नेपाल सरकारले आ.व. 

२०६५।२०६६ को बजेट व��य माफ� त �थानीय खा�ा� उ�पादनले वष�भ�र सबै 

बा�स�दालाई खान नप�ुने दगु�म पहाडी िज�लाह�मा नेपाल खा� सं�थानको खा�ा� 

भ�डारण �मता बढाई ढुवानी काय�ता�लका बमोिजम �भावकार� �पमा आपू�त� गराउने 

�यव�था गन� र खा� सं�थानको �यव�थापनमा सधुार गन� काय��म ��ततु गरेको छ। 

�य�तो आपत ्काल�न अव�थामा खा� सरु�ाका ला�ग खा�ा� गोदामह�को हालको 

अवि�थ�त र अव�थाको मू�या�न गर� नयाँ आध�ुनक गोदामह�को �नमा�ण गन� 

काय�योजना र खाका र लागत अनमुान गन� तथा आध�ुनक खा�ा� गोदामह� चरणब� 

�पमा �नमा�ण गन� नी�त �लएको छ। खा�ा� लगायत अ�याव�यक साम�ीह�को 

ढुवानी सचुा� गन� र ढुवानी लागत कम गन� रा��य लोकमाग� तथा सहायक माग�ह�मा 

कुनै प�न �क�समको अवरोध गन� नपाउने �यव�था ग�रएको छ। 
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�न�कष� 

यस �कार जनताको िजउधनको सरु�ा र संर�ण गन� मा� होइन खा�ा�को 

अ�धकार उपभोग गन� भोकमर� हनु न�दने प�न रा�यको दा�य�व र कत��य हो। 

जनताको यस अ�धकार र�ाका ला�ग रा�यले आ�नो काब�ुभ�को हरस�भव उपाय 

अवल�बन गनु� पद�छ। काब ु बा�हरको प�रि�थ�त बाहेक अ�य अव�थामा रा�यको 

लापरवाह�, �ढलास�ुती वा �नण�य �लनमा �ढलाइको कारण खा�ा�को अभावले गदा� 

नाग�रकह�को �यान जा�छ भने सरकार �यसको िज�मेवार हनु ु पन� ह�ुछ। खा�ा� 

सरु�ा स�ब�धमा रा�यको भ�ूमकाको कुरा गदा� हामीले रा�यको बा�यकार� दा�य�वको 

बारेमा जोड �दन ुपन� ह�ुछ। हरेक रा�यलाई खा� अ�धकारको स�मान, संर�ण एवं सो 

अ�धकार स�ुनि�त गन� दा�य�व रहेको ह�ुछ। खा�ा�मा पहुँच, खा�ा� उ�पादन गन� 

साधन एवं खा�ा�को पया��ता ज�ता कुराह�बाट रा�यले कुनै प�न नाग�रकलाई वि�त 

गन� स�दैन। �यस कारण खा� अ�धकार एउटा �य�तो अवधारणा हो जसले हरेक 

�यि�लाई खा� माग गन� अ�धकार तथा रा�य�ारा �यसको स�ुनि�तता गरेको 

अव�थालाई जनाउँदछ। 

भावी नेपालको गणत��ा�मक सं�वधानमा जनतको खा� सरु�ाको अ�धकारलाई 

भोकमर�बाट मिु� पाउने अ�धकारका �पमा ��याभतू ग�रन ुपद�छ। ICESCR को धारा  

११  ले �दान गरेको “��त�ाप�का प� रा�ह�ले ��येक �यि�को पया�� भोजन, लगुा 

तथा आवास समेत आफु �वा�थ र आ�नो प�रवारको पया�� जीवन�तरको तथा 

जीवनाव�थाको �नर�तर सधुारको अ�धकारलाई �वीकार गद�छन"् भ�े �ावधानलाई कुनै 

��तब�धा�मक वा शता��मक अव�था उ�लेख नगर� सं�वधानमा लेिखन ु आव�यक  

छ। तब मा� ICESCR का प� रा�ह�ले ��त�ा गरेको दा�य�व �नवा�ह गरेको ठहछ�। 

 



 
 

सारांश 

�माणमा ला�ने �लखत वाद�ले �फराद प� र ��तवाद�ले ��तउ�रप� साथ गनु� 

पद�छ। म�ुा दता� गदा�का अव�थामै स�ल �मलाइ� ��त�ल�प  �लने र स�ल प�लाइ� 

�फता� गन� ग�र�छ, जसलाइ� मागेको बखत फे�र दािखला गनु� पन� ह�ुछ। स�ल पेस 

गन� स�ने अव�था नभए कारण खोल� �लखत रहेको वा रहन स�ने �यि� वा 

�नकायसँग िझकाउन स�बि�धत प�ले अनरुोध गन� र �यहोरा मना�सब देिखएमा म�ुा 

हेन� �नकायबाट आदेश गर� िझकाउने �चलन रहेको छ। �फराद र ��तउ�र प�मा 

�माण पेस गन� नसकेका अव�थामा कारण जनाइ� �माण �ा� भएको मना�सब कारण 

देखाइ� �नवेदन �दएमा र अदालतले अनमु�तप�छ प�न पेस गन� स�कने अ�यास रहेको  

छ। यसै स�दभ�मा ��ततु लेखमा �माणमा पेस हनेु कागज, �लखत �माणको पर��ण 

�व�ध र ���या, स�े �कत� नामाकरणका �व�धबाट �लखत �माण पर��ण गदा� आव�यक 

कुराह�, एकअका�लाइ� सनुाउने त�रका, यस स�ब�धी काननुी �यव�था यसै स�ब�धमा 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत भएका निजरह� समेतलाइ� उ�लेख गद� �लखत �माणको 

��त�ुत र पर��णको पर�परागत र �च�लत ���यालाइ� सू�म तवरले केलाउने �यास 

ग�रएको छ।  
 

१. सामा�य प�ृभ�ूम  

आ�नो हकको कुनै �वषयमा �लइने दाबी वा िज�कर स�ब� �माणबाट सम�थ�त 

हनु ज�र� छ। �माण पेस गन� र पर��ण गन� त�रका म�ुाको �कृ�त अनसुार फरक 

ह�ुछ। �वशेषतः फौजदार� म�ुा मौिखक र ��य� �माणमा तथा देवानी म�ुा �लिखत 

�माणमा आधा�रत हनेु भएकाले �तनीह� पेस गन� र पर��ण गन� �व�धमा समानता  

छैन। फौजदार� म�ुामा ग�रने सा�ीको पर��णलाई �यादै मह�व �दने ग�रएको र �यस 

                                                           
§  माननीय �यायाधीश‚ िज�ला अदालत 
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���या र �माणको मू�या�न                                                                                    
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स�ब�धमा �श�त काननुी �यव�था ग�रएको पाइ�छ। तर तलुना�मक �पमा देवानी 

म�ुामा ग�रने �माण पर��णलाई कम मह�व �दइने र पया�� काननुी �ावधान समेत 

ग�रएको भे�टँदैन। �यसैले ��ततु आलेखमा नेपालको काननु र �याय स�पादन ���यामा 

समेत कम मह�व �दइएको �लखत �माणको ��त�ुत र पर��णको पर�परागत र 

�च�लत ���यालाई सू�म तवरले केलाउने �यास ग�रएको छ।  

 

२. �माणको �क�सम  

�माणका �व�भ� �व�प हनेु भए प�न मूल �पमा �लिखत र मौिखक �माण 

भनी �वभाजन गन� ग�रएको पाइ�छ। सा�ीले आफुले ��य� �पमा देखेको, सनेुको वा 

अनभुव गरेको कुराको बयान �दएमा �यसलाई मौिखक �माण भ�न�छ। �ववादको 

�वषयव�तलुाई समथ�न वा ख�डन गन� कुनै कागजी �माणलाई �लखत �माण भ�न�छ। 

मूलतः मौिखक �माणले फौजदार� म�ुामा र �लखत �माणले देवानी म�ुाको �नरोपणमा 

सहयोग परुाउँदछन।् मौिखक �माणमा सा�ी हनेु भएकाले सा�ीको पर��ण बकप�बाट 

ग�र�छ। �लखत �माण कागजातमा आधा�रत हनेु भएकाले यसको पर��ण स� े�कत�को 

नामकरणबाट ह�ुछ। सा�ी पर��णको काय��व�ध र ���या तथा �लखत पर��णको 

काय��व�ध र ���या फरक फरक छन।् यसैले भ�े ग�र�छ �क �लिखत �माण देवानी 

म�ुाको �वषय हो जसमा �लखतको पर��ण ह�ुछ भने मौिखक �माण फौजदार� म�ुाको 

�वषय हो जसमा सा�ीको पर��ण ह�ुछ।  

 

३. �लखत �माणको ��त�ुत  

�माण ला�ने �लखत वाद�ले �फराद प� र ��तवाद�ले ��तउ�र प� साथ पेस 

गनु� पन� ह�ुछ। म�ुा दता� गदा�का अव�थामै स�ल �भडाई ��त�ल�प �लने र स�ल 

स�बि�धत प�लाई �फता� गन� ग�र�छ। �फता� भएको स�ल �लखत मागेका बखत 

दािखल गनु� पन� ह�ुछ। स�ल पेस गन� स�ने अव�था नभए कारण खोल� सो �लखत 

रहेको वा रहन स�ने �यि� वा �नकायसँग िझकाउन स�बि�धत प�ले अनरुोध गन� र 

�यहोरा मना�सब देिखएमा म�ुा हेन� �नकायबाट आदेश गर� िझकाउने �चलन रहेको  

छ। �फराद र ��तउ�र साथ �माण पेस गन� नसकेका अव�थामा कारण जनाई प�छ 

�माण �ा� भएको मना�सब कारण देखाई �नवेदन �दएमा र अदालतले अनमु�त �दएमा 

प�छ प�न पेस गन� स�कने अ�यास रहेको छ।  

सामा�यतः ��तउ�र परेप�छ �माण पर��णको ���या �ार�भ ह�ुछ। पेस 

भएका �माण सबै पर��ण यो�य हुँदैनन।् �ववादको �वषयसँग ��य� स�ब�ध भएका 

�माण मा� पर��ण ग�र�छन।् �यसैले म�ुामा ठहर गनु� पन� कुरामा मा� �माण ब�ुन ु

पछ� भ� े ग�र�छ। �माणमा �लन नहनेु वा असा�द�भ�क भनी कुनै प�ले आपि� 
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जनाएमा �य�तो आपि� मना�सब भए नभएको त�काल म�ुा हेन� अ�धकार�ले छान�बन 

गर� आदेश गनु� पन� अव�था प�न आउन स�छ। �माण ब�ुदा सामा�यतया वाद�ले 

�ाथ�मकता पाउँछ। मूलतः �लिखत �माणको �ारि�भक पर��ण स� े�कत�को नामकरण 

वा बयानबाट ह�ुछ।  

 

४. �माणमा पेस हनेु कागज  

�माणमा पेस हनेु कागजको नामा�न र सीमा�न गन� क�ठन छ। मूलतः 

�यि� �यि� �बच चलेका �ववादमा �लइएका दाबी र िज�करलाई समथ�न वा ख�डन 

गन� जनुसकैु कागज �माणका �पमा पेस हनु स�छन।् ज�तै : परुाना लगत, �तरो 

बझुाएका र�सद, हदम�ुनको राजीनामा, घरायसी राजीनामा, ब�धक�, ब�डाप�, आपसी 

कारोबार गरेका तमसकु, भरपाई, म� जरु�नामा, नाता �मािणत प�, कूत बाल�को 

कब�ुलयतनामा, कूत बझेुको भरपाई, मोह� र ज�गाधनीको प�ुतेवार�, गा.�व.स./ 

नगरपा�लकाको �सफा�रस,१ नं. लगत, २ नं. अनसूुची, जोताहाको अ�थायी �न�सा, मोह� 

�माण प�, ७ नं. फाँटवार�, �े�ीय �कताब, �क�ाकाट अ�भलेख, साँध �समाना 

मचु�ुका, न�साह�, �तरो बझुाएका र�सद, घरायसी राजीनामा, ज�गा �लन�ुदन ु गरेका 

करार, बैनाप�ा आ�द केह� उदाहरण हनु।्  

 

५. �लिखत �माण पर��णका �व�ध र ���या  

�लखत पर��ण गन� आ�नै �व�ध र ���या छन।् यसको सामा�य र सिजलो 

�व�ध �माणमा पेस भएको कागज जसका �व��मा पेस भएको छ उसैलाई सो कागज 

देखाउने र सनाखत गराउने हो। नेपालको �या�यक अ�यासमा यसलाई स� े �कत� 

नामकरण गन� भ�नएको पाइ�छ। यसै �व�धबाट �माण पर��ण गर� अ�धकांश देवानी 

म�ुाह�को टु�ो ला�ने गरेको छ। जब �माणमा पेस भएको कागजलाई अक� प�ले 

जालसाजी वा �कत� भनी नामकरण गद�छ वा �य�तो �� न उठाउँछ तब सामा�य �व�धको 

�योग �माण पर��णमा अपया�� ब�दछ। यसको सह� �नराकरणका ला�ग उ�त 

�व�धको उपयोग गनु� पन� ह�ुछ। संसारभरमा �च�लत सो �व�ध काननुी िच�क�सा 

(Forensic Science) हो। ��ततु आलेख �लखत पर��णको सामा�य �व�ध (स� े �कत� 

नामकरण) मा मा� सी�मत भएकाले सो काननुी िच�क�साका बारेमा यहा ँअ� उ�लेख 

ग�रएको छैन। 
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६. स�े �कत� नामाकरणको �व�धबाट �लखत �माण पर��ण गदा�का आव�यक 

पूवा�धारह�  

�माणमा पेस ग�रएका �लखतह� सबै पर��ण यो�य प�न हुँदैनन।् क�तो 

अव�थामा �लखत पर��णको आव�यकता पद�छ भ� े स�दभ�मा केह� मा�यताह� 

�वक�सत भएका छन ्जो �न�नानसुार रहेका छन।् 

 

६.१ काननु बमोिजम �माणमा �लन �म�ने �लखत : पर��ण ग�रने �लखत काननु 

बमोिजम �माणमा �लन �म�ने हनु ुपछ�। �माण मै नला�ने वा �च�लत �माण काननुको 

रोहमा �माणमा �लन न�म�ने �लखत पर��णको दायरा�भ� पन� स�दैनन।्  

 

६.२ �यि�गत �लखतह� : सामा�यतः �यि�गत �कृ�तका �लखतह� पर��ण यो�य 

ह�ुछन।् सरकार� काया�लयमा रहेका र सरकार� अ�धकार�बाट �मािणत ग�रएका 

�लखतह� �वपर�त प�को असहम�त भए प�न पर��ण �बना नै �माणका �पमा �हण 

ग�र�छन।् 

 

६.३ �वप�को असहम�त : एक प�ले पेस गरेको �लखतको �मािणकतामा अक� प�ले 

��य� वा परो� सहम�त जनाएमा सो �लखतलाई पर��ण �बना नै �माणमा �लन 

स�क�छ। जब एक प�को �लखतमा अक� प�ले आपि� �कट गद�छ वा असहम�त 

�य� गद�छ वा सो �लखतलाई हेन� वा सनाखत गन� माग गद�छ भने तब सो �ववा�दत 

�लखतलाई पर��णको ���यामा लैजान ुपन� ह�ुछ। 

 

६.४ �लखत हेन� र नामकरण गन� माग : �लखत��त अक� प�को असहम�तबाट मा� 

�मािणकताको पर��ण नहनु स�छ। �य�तो �लखतको स�ल ��त आफुले हेन� र 

नामकरण गन� माग प�न गरेको हनु ु पद�छ। नामकरण भनेको दाबी वा िज�कर �लने 

प�बाट �ववा�दत �लखत स�े, �कत� वा जालसाजी के हो भनी प�हचान गन� काम हो। 

 

६.५ स�लै �लखतको अप�रहाय�ता : �लखत पर��णका ला�ग स�ल �लखत नै आव�यक 

पद�छ। ��त�ल�पबाट पर��ण हनु स�दैन। �व��मा �माण ला�ने प�ले आपि� �कट 

नगरेमा वा स�ल �लखत �ा� हनु नस�ने काब ुबा�हरको प�रि�थ�तमा मा� ��त�ल�प 

�लखतलाई �माणमा �लन स�क�छ। 

 

६.६ जसले दाबी वा िज�कर �लएको छ, उसैबाट दािखला : कुनै दाबी वा िज�कर �लई 

�यसको समथ�न वा ख�डनका ला�ग जसले �माण पेस गरेको छ सोह� प�बाट स�ल 
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�लखत दािखला गन� लगाउन ुपछ� र सोह� प�ले अ�नवाय� �पमा �लखत दािखल गनु� 

पन� ह�ुछ। 

 

६.७ स�ल �लखत दािखल गन� नसके �यसको �ामािणक मा�यता शू�य : जनु प�ले 

�लखतलाई अि�त�वमा �याएको हो सोह� प�लाई नै स�ल �लखत पेस गन� आदेश 

ह�ुछ। सो प�ले स�ल �लखत पेस नगरे वा पेस गन� नस�नाको मना�सब कारण �दई 

अदालतलाई �व�ास �दलाउन नसके �य�तो �लखतको �मािणक मा�यता हुँदैन अथा�त 

�यसको मा�यता शू�य ह�ुछ। 

 

६.८ स�ल �लखत दािखल भए मा� सनुाउन स�कने : स�ल �लखत दािखल भएमा 

बाहेक अ�य अव�थामा �लखतको पर��ण हनु स�छ। स� े �कत�को नामकरण प�न 

स�ल �लखतको अभावमा हनु स�दैन। 

 

७. एकअका�लाई सनुाउने त�रका  

�माणका �पमा पेस भएका स�ल �लखत एक अक� प�लाई सनुाउने वा 

देखाउने ���या �लखत पर��णको �ारि�भक, �च�लत र पर�परागत �व�ध हो। यो 

�व�धबाट पूण� �पमा �लखतको पर��ण भने हनु स�दैन। प�ले सो �लखतको 

अि�त�वलाई ��य� वा परो� �पमा �वीकार गरेमा यो �व�ध य�तमै अ��य ह�ुछ। तर 

�वीकार नगरेमा पर��णको वै�ा�नक �व�धमा अगा�ड ब�न ुपन� ह�ुछ। स�ल �लखत 

एक अक� प�लाई सनुाउँदा वा देखाउँदा अपनाइने आधारभतू काय��व�ध वा ���या 

�न�नानसुार रहेको छ।  

 दबैु प� जो�डएप�छ म�ुामा �माण ब�ुने तारेखमा दाबी, िज�कर र �तनीह�लाई 

समथ�न वा ख�डन गन� �माणको अव�था र आव�यकता अनसुार 

�याया�धकार�बाट स�बि�धत प�लाई �लखतको स�ल ��त दािखल गन� र 

सनुाउने आदेश हनु ुपन� ह�ुछ। 

 सो आदेश भएप�छ स�ल �लखत दािखल गराई दबैु प�लाई �लखत सनुाउने 

तारेख तो�न ुपछ�। 

 �लखत सनुाउने ���यामा दबैु प�को उपि�थ�त ज�र� ह�ुछ। कुनै एक 

प�को अनपुि�थ�तमा यो ���या पूण� हनु स�दैन। 

 �याया�धकार�को इजलासमा �लखत देखाउने, �यहोरा सनुाउने र �यस 

स�ब�धमा प�ले �य� गरेका आ�ना भनाइ वा �ट�पणीलाई लेखब� गनु�  

पछ�। 
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 वाद�का �लखत ��तवाद�लाई र ��तवाद�का �लखत वाद�लाई देखाउने र 

सनुाउने काम गनु� पछ�। 

 �लखतको अि�त�व, �यहोरा र �यसमा भएको सह�छापलाई �वीकार गरेमा 

सोह� �यहोरा उ�लेख गर� बयानलाई अ��य गनु� पछ�। 

 �लखतको अि�त�व, �यहोरा र सह�छाप आ�नो वा आ�नो प�को होइन, 

अ�यथा हो भनेमा के कसर� अ�यथा हो, �यसको औिच�यपूण� आधार खलुाउन 

लगाउन ुपछ�। 

 �कत� जालसाजी भनेमा को कसले, कसर� र कहाँ बसी सो ��या गरेका हनु ्? 

�प� �पमा खलुाउन बा�य गनु� पछ�। 

 �वशेष�बाट जाँच गराउन माग गरेमा सोह� �यहोरा उ�लेख गर� जाँ�न 

�भडाउन सहयोग हनेु स�भा�य �लखत समेत बताउन वा �टपाउन लगाउन ु 

पछ�। 

 सनुाइएको वा देखाइएको �लखतलाई �वीकार गरेमा अक� प�लाई सो बयान 

सनुाई अक� प�को बयान गराउन ुपद�न। �लखतलाई पूण� वा आंिशक �पमा 

अ�वीकार गरेमा मा� अक� प�को बयान ज�र� ह�ुछ।  

 बयान गराउने काम समा� भएप�छ म�ुाका प�को सह�छाप गराई 

�याया�धकार�ले �मािणत गनु� पछ�। 

 वारेसबाट प�न �लखत सनाखत गन� वा सनुाउने काम हनु स�छ। 

 सनाखतका ला�ग तो�कएको तारेख गजुारेमा तारेख थमाई बयान गन� स�कने 

ह�ुछ।  

 �लखत देखाई सनुाइसकेप�छ सो �लखतका स�ब�धमा बयान गन� समय माग 

भएमा �याया�धकार�को आदेशले बढ�मा ३५ �दनस�म समय �दन स�क�छ। 

 सनाखत बयानका �ममा म�ुाका प�ले बयानमा उि�लिखत �यहोरालाई 

समथ�न वा ख�डन गन� थप �माण �दन स�छन।् 

 �कत� वा जालसाजी हो वा होइन भ� ेकुरा �वशेष�बाट जाँच गराई य�कन गनु� 

पन� भए सो कुराको दाबी �लने प�बाट जाँच द�तरु दािखला गन� लगाउन ु 

पछ�। 

 के �वषयमा जाँच गनु� पन� हो, �प� �पमा उ�लेख गर� �याया�धकार�को 

आदेशबाट स�बि�धत �वशेष�कहाँ पठाउन ुपछ�। 

 �वशेष�को राय �ा� भएप�छ �नजको बकप� गराउन ुपछ�। बकप� नभएमा 

�नजको रायलाई प�ा �माण मा� स�कँदैन। 
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 �वशेष�को रायमा कुनै प�को िच� नबझेुमा �नवेदन �दई अक� �वशेष�बाट 

जाँच गराउन स�ने र ला�ने द�तरु �नजैले �यहोनु� पन� �चलन रह� आएको  

छ। 

 �कत� जालसाजीमा कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गदा� उसै म�ुाबाट गन� 

स�क�छ, छु�ै म�ुा दायर गनु� पद�न। 

 �लखतमा उि�लिखत �वषय वा सो �लखतका बारेमा ग�रएको सनाखत 

�यहोराबाट कुनै ते�ो प�लाई असर पन� रहेछ भने �नजलाई समेत बझुी 

तारेखमा राखी कारबाह� गन� स�कने ह�ुछ।  

 

८. काननुी �यव�था  

�लखत पेस गन� र स� े�कत� नामकरण गन� स�ब�धमा हामीकहाँ केह� काननुी 

�यव�था भएको पाइ�छ। हालस�म नेपाल� काननुी सं�हताका �पमा रहेको मलुकु� ऐन, 

२०२० र िज�ला अदालत �नयमावल�मा यस स�ब�धी केह� �ावधानह� रहेका छन।् 

नयाँ काननुी सं�हताका �पमा जार� गन� ��ताव ग�रएको देवानी काय��व�ध सं�हता, 

२०६७ मा समेत यस स�ब�धमा �स�त �यव�था गन� खोिजएको छ।  

 

८.१ मलुकु� ऐन, २०२०  

मलुकु� ऐनमा रहेको अदालती ब�दोब�त महलको अ.बं. ७७ र ७८ नं. 

�लखत �माणको ��त�ुत र स� े �कत� नामकरणसँग स�बि�धत छन।् ७७ नं. ले 

�माणको ��त�ुत कसर� गनु� पन� ह�ुछ भ�े र ७८ नं. ले पेस भएका �लखतलाई स� ेहो 

वा �कत� नामकरणको ���या के हो र यसको �व�ध क�तो ह�ुछ ? भ�े �वषयमा �प� 

�यव�था गरेको पाइ�छ। ती नं. मा उ�लेख भएका काननुी �ावधान �न�न अनसुार 

रहेका छन।् 

अ.बं. ७७ नं. : �लखतको �कृ�तबाट आफुसँग रहन ुपन� वा आफुले �ा� गन� 

स�ने �लखत �माणको स�ल र �यसको एक ��त न�ल वाद�ले उजरु�का साथ र 

��तवाद�ले ��तउ�र प�का साथ वा बयान गदा� पेस गनु� पछ�। सो बमोिजम उ�लेख 

वा पेस नगरेको सबतु �माण प�छ बिुझने वा ला�ने छैन तर देहायका अव�थामा देहाय 

बमोिजम ह�ुछ। 

नेपाल सरकार वाद� हनेु र हलुद�ा कुट�पट म�ुामा �फराद प� वा ��तउ�र 

प�मा लेिखएदेिख बाहेकका �लिखत �माण वा सा�ी वा सरज�मनका मा�नस प�न ब�ुन ु

पन� देिखएमा अ�ाले िझकाई ब�ुन ह�ुछ.........................................................१  

अदालतमा बोक� �याउन नस�कने �लखतका हकमा मा�थ लेिखए बमोिजम 

�लखत दािखल गदा� सो �लखतको न�ल मा� दािखल गरे प�न ह�ुछ ....................२  
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यसै महलको ७८ न�बरमा लेिखएको कुरामा सोह� बमोिजम ह�ुछ.............३  

यसै महलका ८३ न�बर बमोिजम दायर भएका म�ुा कुनै मना�सब कारण 

देखाई झग�डयाले कुनै �लखत �माण पेस गन� अक� ता�रख तो�कपाउँ भनी �नवेदन 

गरेमा अ�ाले सो �लखत �माण पेस गन� बढ�मा प��तस �दनस�मको अक� ता�रख 

तो�क�दन स�ने छ ..................................................................................४  

कुनै नयाँ र मह�वपूण� �लखत �माण �फराद प� वा ��तउ�र प� �दँदाका 

बखत आफुले भरम�दरु को�सस गदा� प�न थाहा नपाएको वा �ा� गन� नसकेकाले सो 

�माण प� पेस गन� अनमु�त पाउँ भनी झग�डयाले �नवेदन �दएमा �यहोरा मना�सब 

देिखए अ�ाले सो कुराको पचा� खडा गर� सो �माण ब�ुन ह�ुछ.............................५ 

अ.बं. ७८ नं.: सबतु �माण ब�ुने भनी तो�कएको ता�रखमा वाद�को �माणको 

कागज ��तवाद�लाई र ��तवाद�को �माणको कागज वाद�लाई स�लै देखाई सनुाई स�े, 

�कत� वा जालसाजी के भ�छ सोह� बेहोराको बयान गराउन ुपछ�। उसै बखत स�,े �कत� 

वा जालसाजी छु�ाउन नस�ने भई हा�कमका तज�बजले �याद �दन पन� ठहराएमा �तन 

�दनस�मको �याद �दन ह�ुछ। झग�डया बाहेक अ�को सह�छाप परेको कागज पेस 

भएकामा उसै बखत स�,े �कत� वा जालसाजी छु�ाउन नस�ने भई �याद मागेमा �माण 

स�हत स�,े �कत� वा जालसाजीमा बयान गन� बढ�मा प��तस �दनस�मको �याद �दन ु

पछ�।  

�याद �दँदा सो �याद पाउनेको सो कागज देख� सनु� भ�े कागज गराउन ु 

पछ�। सो �याद�भ� स�े, �कत� वा जालसाजी जे भ�छ बयान गराई �लन ुपछ�। �कत� वा 

जालसाजी हो भ�े बयान गरेका �दन �नजका झग�डयाह� हािजर रहेको भए 

रहेकाज�तको उसै �दन र मना�सब कारणले सो हािजर नरहेका ज�तलाई ऐन बमोिजम 

हािजर भएकै �दन बयान गराई �लन ु पछ�। वा�रस वा काननु �यवसायी ता�रखमा 

रहेकामा झग�डयालाई नै िझकाउन ुआव�यक देिखएमा झग�डया िझकाई झग�डयाको 

बयान गराउन प�न ह�ुछ। सो �याद�भ� दािखल गरेज�त सबतुको दािखल भएकै �दन 

अकण� गराई �लन ुपछ�। सो �याद�भ� दािखल नगरेको �माण ला�न स�ैन। 

 

८.२ िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२  

म�ुामा पेस हनेु �लखत क�हले र कसर� पेस गनु� पछ� र स� े �कत� नामकरण 

कसर� ग�र�छ ? भ� े �वषयमा िज�ला अदालत �नयमावल�मा समेत केह� �यव�थाह� 

रहेका छन।् �वशेषतः �नयम २४, २५, २६ र २७ यससँग स�ब� छन।् 

२४. �माण ब�ुने आदेश : ��तउ�र प� पर� वा सो सरहको बयान भएप�छ पेस भएको 

म�ुामा दािखल भएका �लखत र �माणह� हेर� छलफल गर� के क�त कुरामा 

�नण�य �दन ुपन� हो आदेशमा उ�लेख गर� �यसका ला�ग कुन कुन �माण ब�ुन ु



�लखत �माणको ��त�ुत, स� े�कत� नामाकरण ���या र �माणको मू�या�न 105 

 

पन� हो ��ट गर� मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८४ क नं. को 

अधीनमा रह� �माण ब�ुने आदेश गनु� पछ�।  

२५. स�े �कत� सनुाउन ुपन�मा गनु� पन� कारबाह� : म�ुाको कुनै प�ले दािखल गरेको 

कागज स� े�कत�मा सनुाउन ुपन� भएमा स�े �कत�मा सनुाइ बयान गराउनका ला�ग 

�यायाधीश सम� पेस गनु� पछ� र सो स� े �कत�मा सनुाइने स�ल कागज 

इजलासमा चा�हने अव�थामा बाहेक अ� समयमा �े�तेदार र फाँटवालाको छापले 

�सलब�द� गर� �नजह�को द�तखत गराई सरुि�त �पमा �म�सल साथ रा� न ु

पछ�।  

२६. ब�ुन ु पन� कारबाह� : म�ुाको कुनै प�ले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 

महलको ७७ नं. बमोिजम कुनै नयाँ �माण पेस गन� माग गर� �नवेदन प� �दएमा 

सो �नवेदन उसै �दन �यायाधीश सम� पेस गर� भएको आदेशानसुार गनु� पछ�।  

२७. �लखत जाँच : कुनै अ�ा अदालतमा पेस भएको �लखत स� े �कत� छु�ाउन ुपन� 

भई रेखा वा ह�ता�र �वशेष�लाई जाँच गराउन ुपरेमा �या�चे �कत� वा लेख �कत� 

भ�ेबाट चा�हने द�तरु दािखल गन� लगाई रेखा वा ह�ता�र �वशेष�लाई 

अदालतले �दन ु पन� छ। �वशेष�बाट जाँच गदा� �लखत �कत� ठह�रएमा स�े 

भ�ेबाट �कत� भ�ेलाई �या�चे वा ह�ता�र जचाउँदा लागेको द�तरु भराइ�दन ु 

पछ�। 

 

८.३ ��ता�वत देवानी तथा देवानी काय��व�ध सं�हता, २०६७  

देवानी सं�हता तथा देवानी काय��व�ध सं�हताको म�यौदा तथा ��तवेदन, २०६७ 

को प�र�छेद १५, दफा १६६–१८३ (प�ृ ३५८—३६३) मा �लखत �माण पर��ण 

स�ब�धी �यव�थाका बारेमा उ�लेख भएको छ। मलुकु� ऐन, िज�ला अदालत 

�नयमावल�, सव��च अदालतबाट यस स�ब�धमा ��तपा�दत निजर, आम �या�यक अ�यास 

र �चलनलाई यसले एकै �थानमा समे�ने �यास भएको देिख�छ। यसमा उ�लेख 

भएका �यव�थाह� यह� अव�थामा पा�रत भई लाग ुहनु सकेका अव�थामा प� कै प�न 

�लखत पर��णमा देिखएको एक�कृत काननु र काय��व�धको अभावलाई यसले पू�त� गन� 

स�ने अपे�ा गन� स�क�छ। यसले समेटेका �वषयव�तकुो सारस��ेप मा�थ शीष�क नं.७ 

मा उ�लेख भइसकेकाले यहाँ पनुराविृ� ग�रएको छैन। 
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९. केह� निजरह� 

नेपाल काननु प��का २०५३, �नण�य न�बर ६२७०, प�ृ ७२० 

 �यि�को साथमा रहने �लखत मा� अ.बं. ७८ नं. को ���या अपनाई स� े

�कत�मा सनुाई स� े�कत� ठहर गर� �ववादको �नरोपण गनु� पन�, सरकार� अ�ामा 

रहेका �लखत �कत� देिखए सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ 

बमोिजम सरकार� छाप द�तखत �कत�मा कारबाह� चलाई म�ुा दायर गनु� पन�, 

सो नगर� अ.बं. ७८ नं. बमोिजम सनुाएको काननु स�मत मा�नदैँन। 

 

नेपाल काननु प��का २०४३, �नण�य न�बर १६९३, प�ृ ४४८ 

 पेस भएको �लखत अ.बं. ७८ नं. बमोिजम नसनुाई �माणमा �लएको ��ुटपूण� 

ह�ुछ।  

 

सव��च अदालत बलेु�टन २०६०, पूणा�� २६२, प�ृ १२ 

 कागज जाँचको र�त नपगेुको �लखतलाई अ.बं. ७८ नं. बमोिजम सनाखत गनु� 

पद�न। 

 

नेपाल काननु प��का २०५१, �नण�य न�बर ४८५७, प�ृ ६३ 

 ��तवाद�ले वाद� दाबीका �लखतमा परेको सह� आ�नो भनेकामा लेनदेन भएको 

मा�नन ुपछ�। 

 

सव��च अदालत बलेु�टन २०६०, पूणा�� २६२, प�ृ २१ (सं. इ.) 

 भ�ूमसधुार अ�धकार�ले स� े�कत�तफ�  कारबाह� गर� �नण�य गन� पाउने अ�धकार 

काननुले �दान गरेको पाइँदैन। 

 

नेपाल काननु प��का २०५९, �नण�य न�बर ७१३३, प�ृ ६१२ (पू.इ.) 

 बाल� बझुाएको भरपाई अ.बं. ७८ नं.बमोिजम ��तवाद�लाई सनुाउन ु पन�मा 

नसनुाई �माणमा �लइएको ��ुटपूण� ह�ुछ। भ�ूमसधुार अ�धकार�लाई ७८ नं. 

बमोिजम सनुाउने अ�धकार नभए प�न अदालतबाट सनुाई म�ुाको फैसला ग�रन ु

पछ�। 

 

नेपाल काननु प��का २०५२, �नण�य न�बर ६०६९, प�ृ ८०१ 

 अदालत सम� अ.बं. ७७ नं. बमोिजम �लखत पेस नभएका अव�थामा सो 

�लखतको काननुी अव�था के क�तो हनेु भनी ठहर गनु� पन� अव�था  

आउँदैन। 
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१०. �माणको मू�या�न गदा� �वचार गनु� पन� कुराह�  

�याया�धकार�ले कुनै म�ुा �माणका आधारमा फैसला वा �नण�य गदा� धेरै 

कुराह�मा �वचार परुाउन ु पन� ह�ुछ। �यायको आसनमा ब�ने पदा�धकार�मा �माण 

काननुका आधारभतू �स�ा�तको, �च�लत �माण काननु र काय��व�ध काननुको �ान हनु ु

पन� ह�ुछ। यी �स�ा�त र काननुको जानकार� भएमा कुनै �ववादको कारबाह� र 

�नण�यलाई काननु र �याय स�मत बनाउन म�त प�ुछ। पेस हनु आएका सबै �माणले 

एकै �तरको मह�व �ा� गन� स�दैनन।् �यनीह�को प�न �ाथ�मकता �नधा�रण गनु� 

पद�छ। �ववाद��त त�यलाई समथ�न गन� �माणलाई �ाथ�मकता �दन ु पन� अव�था 

ह�ुछ। देवानी �वषयमा �लखत �माण र फौजदार� �वषयमा ��य� र मौिखक �माणलाई 

मूल �माण मा�न�छ। मूल �माण नभएका अव�थामा सहायक र स�ब� �माणलाई 

�हण गन� स�क�छ।  

देवानी र फौजदार� म�ुामा �माणको �कृ�त फरक फरक हनेु भए प�न दाबी 

�मािणत गन� भार वाद�मा रह�छ। �व�धवत ् र �नय�मत �पमा रािखएका बह�खाता, 

�े�ता, नापी न�सा, संरि�त अ�भलेखह� अ�ा, अदालत, क�पनीमा रहेका हर�हसाब, 

नोट, ��तवेदन इ�या�द �लखत �माण देवानी म�ुामा दाबी �मािणत गन� म�ुय �माण  

हनु।् मौिखक र प�रि�थ�तज�य �माण देवानी म�ुाका ला�ग दो�ो र ते�ो दजा�का �माण 

हनु।् �लखत �माण बढ� मह�वपूण� हनेु हनुाले म�ुाका प�ले ��ततु गरेका, अदालतले 

स�लन गरेका र अ�य �ोतबाट �ा� �माणको सू�म अवलोकन, अ�ययन र �व�षेण 

गनु� पछ�।  

कुनै प�न �माणलाई बेवा�ता गनु� र मह�वह�न ठा�ु हुँदैन। क�तपय म�ुामा 

सानो र मह�वह�न ठा�नएको �लखतले अक� प�को ठुला ठुला �लखतलाई मह�वह�न 

बनाइ�द�छ। �म�सलमा ��ततु भएका स�पूण� कागजात, �नण�य, आदेशको सा�ोपा�ो 

अ�ययन प� चात कुनै �� नको �नराकरण गनु� र �न�कष�मा प�ुन ुपछ�। म�ुय �ववादका 

ला�ग दबैु प�बाट ��ततु ग�रएका �माण म�ये कुन �माणलाई �वीकार गन� वा 

अ�वीकार गन� �व�ववेक �यायकता�मा हनेु भएकाले �यसको �योग मना�सब कारण र 

�या�यामा आधा�रत हनु ु पछ�। ब�ुन ु पन� �माण नबझेुको र नब�ुन ु पन� �माण बझुी 

गरेको �नण�य ज�हले प�न ��ुटपूण� रहने हनुाले �यसमा सतक�  भई �नण�य गनु� पछ�। 
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सारांश 

राजनी�तक प�रवत�नभ�दा प�हलेको अव�थामा सश� ��� तथा मानव 

अ�धकारको �यापक उ�ल�न भएको �थयो भ�े आधारमा राजनी�तक प�रवत�नप�छ 

प�हलेका मानव अ�धकार हननका �वषयलाइ� कसर� स�बोधन गन� भ�े स��मणकाल�न 

�यायको चासो छ। स��मणकाल�न �यायले प�हलेका �यापक मानव अ�धकारको 

उ�ल�नलाइ� स�बोधन गरेर मा�ै भ�व�यमा मानव अ�धकारमा आधा�रत �जाताि��क 

शासन �यव�था फ�टाउन स�दछ भ�े मा�यता रा�दछ। यसै स�दभ�मा ��ततु लेखमा 

नेपालको स��मणकाल�न अव�था र �याय, बहृत ्शाि�त स�झौता र स��मणकाल�न 

�याय, ���काल�न घटनाका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट भएका फैसलाह�, 

���काल�न अपराध अ�भयोजन स�ब�धी वत�मान काननुी �यव�था तथा यसका सम�या र 

समाधानका उपायह� समेत उ�लेख गद� स��मणकाल�न �याय र सश� ���काल�न 

घटनाको अ�भयोजनका बारेमा �प� पान� �यास ग�रएको छ।  

 

१. स��मणकाल�न �यायको प�रचय 

स��मणकाल�न �याय सामा�य �याय �णाल�लाई ��त�थापन गन� छु�ै �याय 

�यव�था होइन। यसका छु�ै सै�ाि�तक आधारह� प�न �वक�सत भएका छैनन।् 

स��मणकाल�न �यायलाई अ��जेीमा जनाउने वा�यांश Transitional Justice सन ्

१९९० को दशकमा मा�ै �योगमा आएको हो। तसथ� यो �वषय �ाि�क अ�ययनको 

�े�मा प�न नयाँ हो। साथै स��मणकाल�न �याय �वश�ु �पमा काननुको र मानव 

अ�धकारको मा�ै अ�ययनको �े� नभई राजनी�त शा�, समाज शा� र नै�तक शा� 

                                                           
§   माननीय िज�ला �यायाधीश 

 

 

स��मणकाल�न �याय र सश� ���काल�न 
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(ethics) को प�न अ�ययनको सीमा�भ� पद� गएको छ। यस कारण स��मणकाल�न 

�यायको अ�ययन बह�ुवषयक (multi disciplinary) ब�दै गएको छ। 

स��मण काल के हो ? भनेर �प� प�रभाषा गनु� �यावहा�रक छैन। कुनै 

प�न रा� ठुलो राजनी�तक प�रवत�नबाट ग�ुकेो र राजनी�तक प�रवत�न भ�दा प�हलेका 

अव�थामा सश� ���का कारण वा �नर�ुश शासन �यव�थाका कारण मानव 

अ�धकारको �यापक उ�ल�न भएको �थयो भ�े आधारमा नयाँ राजनी�तक प�रवत�नप�छ 

प�हलेका मानव अ�धकार हननका �वषयलाई कसर� स�बोधन गन� भ�े स��मणकाल�न 

�यायको चासो हो। स��मणकाल�न �याय के मा आधा�रत रहेको छ भने ठुलो 

प�रवत�नभ�दा प�हले भएका मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�नलाई स�बोधन गन� 

संय�� �यस बखतमा �थएनन ्वा ती �भावकार� भएनन।् तसथ� राजनी�तक प�रवत�नप�छ 

प�न प�हलेका मानव अ�धकार हननका �वषयलाई उपय�ु तवरबाट स�बोधन गनु� 

आव�यक छ। 

उ� आधारबाट हेदा� स��मणकाल�न �यायको उ�े�य भतू लि�त हो �क 

भ�े देिख�छ। तर �कन प�हलेको मानव अ�धकार उ�ल�नलाई स�बोधन गनु� आव�यक 

छ भनेर हेरेका अव�थामा यो भ�व�य लि�त हो भ� े प�ु� ह�ुछ। प�हले स�बोधन 

नग�रएका पी�डतह�लाई अ�हले प�न स�बोधन नगन� हो भने उनीह�को पीडा झन ्

ब�दछ, प�हलेका दोषीह�लाई कारबाह� नगन� हो भने भ�व�यमा प�न दोहो�रने स�भावना 

ब�दछ, स�य कुरा आ�धका�रक �पमा �काशमा न�याउने हो भने �यसले भ�व�यका 

�पढ�मा प�न ���को बीजारोपण गद�छ र य�ता �वषयलाई स�बोधन गन� नस�ने 

सरकारले आफु �जाताि��क शासन �णाल��ारा स� चा�लत हो भ� ेनै�तक धरातल प�न 

गमुाउँछ भ�े ब�लया आधारह�ले स��मणकाल�न �यायको आव�यकता प�ु� गद�छन।् 

उ� आधारह�बाट यसको उ�े�य भ�व�य लि�त हो भ�े �प� ह�ुछ। 

स��मणकाल�न �यायले प�हलेका �यापक मानव अ�धकारको उ�ल�नलाई स�बोधन 

गरेर मा�ै भ�व�यमा मानव अ�धकारमा आधा�रत �जाताि��क शासन �यव�था फ�टाउन 

स�दछ भ�े मा�यता रा�दछ। 

अ�तरा���य �तरमा प�हले भएका मानव अ�धकारका उ�ल�नलाई प�छ प�न 

स�बोधन गन� अ�यास दो�ो �व�य�ुप�छ स�ु भयो। अ�तरा���य सि�ध�ारा �था�पत 

International Military Tribunal at Nuremberg बाट अ�तरा���य काननुको उ�ल�न 

गन� �यि�लाई प�न �यि�गत फौजदार� दा�य�व बहन गराइन ु पन� �स�ा�त �था�पत 

भएप�छ रा��य काननुमा अपराध घो�षत नभए ताप�न अ�तरा���य काननुको उ�ल�न 

गन�लाई सजाय हनेु आधारको �वकास भयो। यह� �स�ा�त नै मानव अ�धकारको ग�भीर 

उ�ल�न गन� �यि�लाई कारबाह� ग�रने वत�मान समयमा �वक�सत अ�तरा���य काननुको 
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आधार हो। सन ् १९९० को दशकमा पूव� य 'रोप र अ��कामा भएको मानव 

अ�धकारको �यापक उ�ल�नका �वषयमा स�बोधन गन�{ ICTY / ICTR को �थापना 

भएप�छ फौजदार� दा�य�वको कुरा �यावहा�रक �पमा आयो। �यसै गर� दि�ण 

अ��काको स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोगको कामप�छ वैकि�पक त�रकाबाट 

�याय स�पादन गन� स�क�छ भ�े धारणा प�न �वक�सत हुँदै गएको छ। 

�ट� टेइटेलले राजनी�तक प�रवत�नको समयसँग आब� भएर आउने �यायको 

धारणा स��मणकाल�न �याय हो (Transitional justice is the conception of justice 

associated with periods of political change.) भ� ुभएको छ1। य�तो राजनी�तक 

प�रवत�नको अव�धले सश� ���को अ��यप�छ आउने प�रवत�न वा दमना�मक शासन 

�यव�था (repressive regime) को अ��यप�छ आउने प�रवत�नलाई जनाउँदछ। संय�ु 

रा� स�को महासिचवको स��मणकाल�न �याय स�ब�धी सन ्२००४ को ��तवेदनमा 

स��मणकाल�न �यायको अवधारणाले समाजमा प�हले भएका ठुला �तरका मानव 

अ�धकारको द�ुपयोगलाई �वीकार गर� �यसलाई स�बोधन गन� �यास �व�प 

उ�रदा�य�वको �नि�तता गन�, �याय �दान गन� र मेल�मलाप �ा� गन� उ�े�यबाट 

�योगमा �याइने सबै �कारका ���या र संय��लाई समे�दछ भनेको छ।2 उ� 

��तवेदनले �यसमा �व�भ� �तरमा अ�तरा���य संल�नता भएको वा हुँदै नभएको �या�यक 

वा गैर�या�यक �नकाय र �यि�गत फौजदार� कारबाह�, प�रपूण�, स�यको खोज, 

सं�थागत सधुार, कम�चार�को छटनी वा �तनीह�को �मि�त �व�पलाई जनाउँदछ भ� े

उ�लेख गरेको छ। यी आधारह�बाट हेदा� ठुलो राजनी�तक प�रवत�नप�छ सामा�य 

अव�थाको �याय �यव�थाले सबै कुराको स�बोधन गन� स�दैन र वैकि�पक �पमा थप 

�यव�था गरेर खोिजने �यायको सोचाइ हो भ�े जनाउँछ। यसर� �याय खो�दा 

अवल�बन ग�रने ���या र संय��ह�को अ�यास नै स��मणकाल�न �यायको 

छलफलको �वषय हो। 

स��मणकाल�न �यायका ���या र संय�� कसर� �नधा�रण ग�रन ुपद�छ भ�े 

�व��यापी मा�यताह� �था�पत भएका छैनन।् खास गर� ���को �कृ�त, मानव 

अ�धकारको हननको �तर र त�रका, ���को औपचा�रक अ��य गन� अवल�बन ग�रएको 

���या र ���बाट �भा�वत समाजको संरचनाले स��मणकाल�न �यायको �व�प 

�नधा�रण गन� सहयोग गद�छ।3 ��येक देशका उ� अव�थाह� फरक फरक हनेु हनुाले 

सबै देशका ला�ग एकै �क�समका उपायह� उपय�ु हुँदैनन।् यसो हुँदाहुँदै प�न 

                                                           
1

 Teitel, Ruti G; Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2000. 
2 Report of the Secretary General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict 

Societies UN D OC S/2004/6/6 , 2004. 
3 Aukerman, Miriam J; Extraordinary Evil, Ordinary Crime: A Framework for Understanding Transitional 

Justice, 2002(15), Harvard Human Rights Journal, p. 39-97. 
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अ�तरा���य �यवहार र संय�ु रा� स�को शाि�त �नमा�णको संल�नताको �यासबाट यस 

�वषयमा �तन वटा माग�दश�न गन� �नयमह� �वक�सत भएको पाइ�छ भ�े �व�ानह�को 

भनाइ छ।4 प�हलोमा �याय र शाि�त एक अका�का �वरोधी होइनन ् ब� एकले 

अका�लाई सहयोग गद�छन।् तसथ� �� न �याय र उ�रदा�य�वको खोजी गन� �क नगन� 

भ�े होइन ब� क�हले र कसर� खो�ने भ�े हो। दो�ोमा �याय, शाि�त र सरु�ा ज�ता 

�वषयलाई स�बोधन गन� बहृत त�रका (comprehensive approach) को आव�यकता 

रह�छ। यसमा �यि�गत फौजदार� उ�रदा�य�व, स�यको खोजी, पी�डतलाई प�रपूरण र 

मा�यताका साथै काननुको शासन र शासक�य �व�पमा सधुार समेत पद�छन।् र ते�ोमा 

क�तपय ग�भीर �कृ�तका अपराधमा �दइने �मादान र आममाफ�लाई �वदेशी रा�ह� र 

अ�तरा���य स�ठनह�ले मा�यता न�दने �चलनको �वकास भएको छ। य�ता अपराधमा 

जा�तवध, मानवता �वरोधी अपराध र य�ु अपराध ज�ता �वषयह� पद�छन।् 

उपयु�� छलफलका आधारबाट हेदा�, स��मणकाल�न �यायको नी�त �नमा�ण 

र काया��वयनको त�रका �नधा�रण गन� �नि�त मापद�डह� छैनन।् अ�तरा���य काननुले 

तोकेको रा�यको दा�य�व, देशको काननु �णाल�को आधार, सहम�तबाट सश� ���को 

अ��य भएको राजनी�तक वातावरण र ���बाट पी�डतह�मा पन� गएको आ�थ�क, 

सामािजक र मनोवै�ा�नक असर समेतको मू�या�नबाट स��मणकाल�न �यायको क�तो 

�व�प उपय�ु ह�ुछ भनी �नधा�रण गन� स�क�छ। यस छलफलमा हामीले 

स��मणकाल�न �यायका स�दभ�मा बहृत छलफल नगर� नेपालको स��मणकाल�न 

�यायका स�दभ�मा अ�भयोजनको �वषयमा बढ� छलफल गन� छ�। 

 

२. नेपालको स��मण काल र �याय 

नेपाल �व.सं. २००७ सालको �जाताि��क आ�दोलनप�छ एकत��ीय राणा 

शासनबाट �जात��तफ�  �वेश ग� यो। तर �जाताि��क �यव�था लामो समयस�म 

सं�थागत हनु सकेन। २०१५ सालमा भएको संसद�य �नवा�चनबाट बनेको संसद र 

�यसैका आधारमा च�ुनएको सरकारलाई २०१७ सालमा राजा महे��ले भ� गरेर 

एकत��ीय शासन �यव�था स�ु गरेप�छ नेपाल पनुः एकत��ीय शासन �यव�थाको 

�सकार ब�यो। २०४६ सालको जनआ�दोलनप�छ संवैधा�नक राजत��ा�मक संसद�य 

�यव�थाको �थापना ग�रयो। यस �यव�थामा प�न दईु �क�समबाट कमजोर� देिखए। 

प�हलो लामो समयस�म स��य रहेको राजत��ले संसद�य �यव�थामा प�न स��य 

भ�ूमकाको खोजी ग�रर�ो। दो�ो, जनताबाट �नवा�िचत भएर आएका ��त�न�धह�ले 

आ�नो भ�ूमकाबाट जनताका अपे�ाह� परुा गन� सकेनन।् फलतः �नवा�चनगत 

                                                           
4  Sten, Carsten; The Geometry of Transitional Justice, 2005(18) Leiden Journal of International Law, p. 425-

466. 
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वैधा�नकता (electoral legitimacy) भए प�न काय�गत वैधा�नकताको (performance 

legitimacy) को अभाव र�ो। य�तो अव�थामा २०५२ सालमा नेकपा (माओवाद�) ले 

देशमा आमूल प�रवत�नका ला�ग आ�ना ४२ सू�ीय माग परुा नभएको भनी सश� 

�व�ोहको स�ुवात ग� यो। यसबाट देशले एक दशकको सश� ��� �यहोनु� प� यो। 

२०६३ साल का�त�क २३ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवाद�) �बच भएको 

�व�ततृ शाि�त स�झौताले देशमा च�लरहेको सश� ���को औपचा�रक अ��य ग� यो। 

सरकार र माओवाद� �बच चलेको एक दशक लामो य�ुबाट नेपाल� समाजमा 

पन� गएको आ�थ�क तथा सामािजक ��त मू�या�न गन� अझै धेरै लामो समय ला�ने  

छ। तर क�तपय त�यह� �था�पत प�न भइसकेका छन ् . यो ���का �ममा क�रब 

१३ हजार नेपाल�ले �यान गमुाए, एक हजार भ�दा बढ� अझै बेप�ा छन।्5 पचास� 

हजार आ�नो थातथलोबाट �व�था�पत भए। यसै गर� कैय� बालबा�लका बाल सै�नकका 

�पमा �योग भए र कैय� म�हलाले यौनज�य �हंसा लगायतको अ�य अपराधको �सकार 

ब�ु प� यो। बाबआुमा �बना टुहरुा हनेु र समाजमा चलेको अमानवीय र �ूर 

�यवहारबाट अ��य� �पमा कैय� नाग�रकले मान�सक ��त �यहोन� बा�य भए। यस 

�कारको ��तको सूची लामो ब�दै जाने �म अझै जार� छ। 

यस स�दभ�मा २०६३ सालको जनआ�दोलनप�छ मा�ै नेपालको मानव 

अ�धकारको वकालत गन� ��े र नाग�रक समाजमा स��मणकाल�न �याय छलफलको 

�वषय ब�यो। नेपालमा २००७ सालको आ�दोलनप�छ र २०४६ सालको 

आ�दोलनप�छ लग�ै स��मणकाल�न �यायको �वषय छलफलमा नआई २०६३ 

सालप�छ मा�ै आउनमुा अ�तरा���य �तरमा यस �वषयको �यापकता सन ्१९९० प�छ 

आउन ु प�न एउटा कारण हो। अ�य कारणमा प�हलेका राजनी�तक प�रवत�नभ�दा 

२०६३ सालको राजनी�तक प�रवत�नको मा�ा र सो प�रवत�नको संवाहनमा रहेको 

गणुा�मक फरक प�न हनु स�दछ। तर २०४६ सालको प�रवत�नप�छ स��मणकाल�न 

�यायको �वषयमा नेपालमा कुनै उपाय ग�रएन भ�े होइन। आ�दोलनप�छ ग�ठत 

मि�लक आयोगको �वषय प�न केह� हदस�म स��मणकाल�न �यायको �े��भ� परेको 

देिख�छ। �यसै गर� �जात�� पनु�था�पनाका �ममा बेप�ा पा�रएका नाग�रकह�को 

छान�बन गन� सूय�बहादरु शा�यको अ�य�यतामा एक आयोग समेत गठन भएको �थयो। 

सो आयोगले आ�नो ��तवेदन २०४८ सालमा सरकारलाई बझुायो। नेपाल� राजनी�तमा 

मि�लक आयोगले ज�तो चचा� यो बेप�ा छान�बन आयोगले भने पाएन। सरकारबाट 

प�न उ� ��तवेदनमा थप कारबाह� भएको �यहोरा बा�हर आएको छैन। २०४६ 

सालको आ�दोलनप�छ ग�ठत मि�लक आयोगको काय��े� प�हलेका मानव अ�धकारको 

                                                           
5   ICRC का अनसुार बेप�ा हनुेको सं�या 1383 रहेको छ। ICRC, Missing Persons in Nepal, Updated List 2011. 
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हननको �वषयमा जाँचबझु गनु� प�न रहेको �थयो। तर यो आयोगको ��तवेदन 

साव�ज�नक ग�रएन र सोका आधारमा कुनै प�न उ�लेखनीय काम भएन।  

अ�हलेका अव�थामा नेपालमा स��मणकाल�न �यायलाई �यापक र सी�मत 

दवैु अथ�मा ब�ुन आव�यक छ। �यापक अथ�मा यसले ���का कारणलाई मू�या�न 

गरेर वत�मान समयमा प�हले भएका कमजोर�लाई �यायस�त �पमा स�बोधन गरेर 

�यायपूण� समाजको �थापना गनु� पन� �यापक �वषयलाई समे�दछ। यसमा नेपाल� 

समाजमा लामो समयदेिख चल� आएको संरचनागत कमजोर�लाई सधुार गन� तथा 

आ�थ�क, सामािजक र राजनी�तक प�रवत�नका �वषयह� पद�छन।् वत�मान समयमा य�ता 

�वषयह� औपचा�रक �पमा सं�वधान सभाको �े� अ�तग�त पद�छन।् जनु कारणह�बाट 

नेपाल� समाज ���को मारमा पन� गयो, �य�ता कारणह�को �नवारण गन� (पूण�तः 

भ�व�य लि�त) उ�े�य यसले �लएको ह�ुछ। हा�ो अ�ययनको �वषय भने 

स��मणकाल�न �यायको सी�मत अथ�मा हो। यसले ���कालमा भएको मानव अ�धकार 

तथा मानवीय काननुको उ�ल�नलाई स�बोधन गन� �वषय मूल �पमा समेटेको ह�ुछ। 

सोका ला�ग स�य अ�वेषण गन�, दोषीलाई कारबाह� गन� र पी�डतलाई उिचत राहत 

�दान गन� कुराह� पद�छन।् 

���कालमा देशको काननु �णाल�ले मानव अ�धकार र मानवीय काननुको 

उ�ल�नलाई �भावकार� �पमा स�बोधन गन� नसकेका अव�थामा ��� समा� भएप�छ 

प�न उ� �वषयलाई स�बोधन नगन� हो भने काननुको शासनको �थापना गन�  

स�कँदैन। नेपालमा प�न ���को अव�धमा काननु �णाल� �भावकार� नभएको भ�े 

त�यलाई सव��च अदालतले प�न �वीकार गरेको छ।6 काननु �णाल�ले मानव अ�धकार 

हनन लगायतका �वषयलाई स�बोधन गन� असफल भएका अव�थामा काननुको शासनको 

मम�को पालना स�भव हनेु भएन। ���को अव�धमा नेकपा (माओवाद�) �ारा �था�पत 

जनअदालतह� �चलनमा आउनमुा औपचा�रक �याय �णाल�को �भावका�रता कम 

रहेको प�न एक अ�ययनले देखाएको छ।7 यस कारण सी�मत अथ�मा �लइने 

स��मणकाल�न �यायले प�हलेका घटनाह�लाई स�बोधन गरेर काननुको शासनको 

�थापना गन�मा सहयोग गद�छ। 

नेपालको वत�मान काननु �णाल��ारा ���का समयमा भएका मानव अ�धकारका 

उ�ल�नलाई स�बोधन गन� स�क�छ वा स�कँदैन भ�े नै म�ुय �वषय हो। देशको 

फौजदार� काननु सामा�य सामािजक अव�थालाई �वचार गरेर बनाइने र �यापक �पमा 

भएका काननुको उ�ल�नलाई �यावहा�रक �पमा स�बोधन स�भव नहनेु हनुाले हाल 

                                                           
6  �ललाधर भ�डार� �व. �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लय‚ ने.का.प. २०६५‚ अ� ९‚ प�ृ १०८६। 

7  इ�टरनेसनल क�मसन अफ ज�ुर�‚ नेपाल: स��मण कालमा �याय ‚ २००८  
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नेपालमा प�न �यायका वैकि�पक उपायह� खोिजन ुपद�छ भ�े मा�यता �वीकार ग�रएको 

हो। यसका �न�म� ग�भीर अपराध गन�लाई फौजदार� काननुको दायरामा �याउने, सबै 

�क�समका मानव अ�धकार उ�ल�नका घटना र �तनका कारणह�को स�य त�य बा�हर 

�याउने, पी�डतलाई प�रपूरण गराउने �वषयलाई बहृत शाि�त स�झौतामा �वीकार 

ग�रएको छ। नेपालको अ�त�रम सं�वधानमा प�न सोह� अनसुारका �ावधानह� रािखएका 

छन।् फौजदार� काननुको कारबाह�का हकमा त�काल �च�लत फौजदार� काननुले नै 

���का समयमा भएका घटनालाई समे�न सकेमा खास सम�या पद�न। तर नेपालमा 

मा�नस बेप�ा पान� लगायत य�ु अपराध र मानवता �वरोधी अपराधका स�ब�धमा 

फौजदार� काननु नभएकाले �यसलाई कसर� स�बोधन गन� भ�े ग�भीर काननुी र 

संवैधा�नक �� न हो। �यनै �व�वध �� नह�का �बचमा काननुी शासनको �स�ा�तबाट 

�वचलन नभई प�हलेका घटनाह�लाई स�बोधन गर� काननुको शासनको �थापनामा 

योगदान प�ु याउन ुनै वत�मान स�दभ�मा स��मणकाल�न �यायको चनुौती हो। 

 

३. बहृत शाि�त स�झौता र स��मणकाल�न �याय 

सश� ���को औपचा�रक समा�ी बहृत शाि�त स�झौताबाट भएको हो। 

स��मणकाल�न �यायका स�दभ�मा यस स�झौताले धेरै �वषय समेटेको छ। यी 

�वषयह� एकै पटक स�झौतामा आएका नभई �व�भ� चरणमा भएका राजनी�तक 

समझदार�ह�बाट �वक�सत हुँदै आएको पाइ�छ। तसथ� बहृत शाि�त स�झौताका 

�यव�थाह�लाई �व�षेण गनु�भ�दा प�हले उ� समझदार�ह�मा भएका �ावधानह�को 

उ�लेख गनु� �ास��क हनेु छ। 

सात राजनी�तक दल र नेकपा (माओवाद�) बीच भएको बा� बुदेँ सहम�तको 

बुदँा नं. ५ मा नेकपा (माओवाद�) ले ���का �ममा भएका �व�थापन र स�पि� 

क�जाको �वषयमा एकप�ीय ��तब�ता �य� गरेको छ। �यस समयमा सातदलले 

सरकारको ��त�न�ध�व नगरेका हनुाले �य�तो पार�प�रक �क�समको ��तब�ता 

उनीह�का तफ� बाट आउन आव�यक नभएको हनु स�दछ। उ� बुदँामा नेकपा 

(माओवाद�) ले ���का �ममा �व�था�पत राजनी�तक दलका नेता, काय�कता� र 

जनतालाई आ�नो �थानमा फक� र सस�मान बसोबास गन� उनीह�को अ�यायपूण� 

त�रकाबाट क�जा ग�रएको स�पि� �फता� गन� र �नवा�ध �पमा राजनी�तक ग�त�व�ध गन� 

पाउने वातावरण �सज�ना गन� ��तब�ता �य� ग�रएको �थयो। २०६३ साल का�त�क 

२२ गते सात राजनी�तक दल र नेकपा (माओवाद�) का शीष� नेता �बच भएको 

बैठकको �नण�यमा स��मणकाल�न �याय स�ब�धी केह� �ावधानह�को स�ुवात भएको 

पाइ�छ। यसमा बा�बुदेँ सहम�तको बुदँा नं. ५ मा �यव�था भए अनसुारको क�जा 
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ग�रएको स�पि� �फता� �दने काय�मा ती�ता �दन र �व�था�पतह�लाई घर फक� ने 

वातावरण बनाउन एक म�हना�भ� दवैु प� सि�म�लत िज�ला �तर�य स�म�त �नमा�ण 

ग�रने8 उ�लेख छ। 

रा�य र माओवाद�बाट बेप�ा पा�रएका नाग�रकह�को छान�बन गन� 

उ�च�तर�य आयोग गठन गन�,9 दवैु तफ� का राजनी�तक ब�द�ह� म�ु गन�, 10 दवैु 

तफ� बाट लगाइएका अ�भयोग र आरोपह� �फता� गन� स�ब�धी �वषय प�न उ� बैठकका 

�नण�यह�मा समावेश ग�रएको �थयो। यसमा स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोगको 

�थापना ग�रने प�न �नण�य भएको �थयो। सो आयोगको म�ुय �े�ा�धकारमा सश� 

���का �ममा मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�न गन� तथा मानवता �वरोधी अपराधमा 

संल�नका बारेमा स�य त�य अ�वेषण गन�, समाजमा मेल�मलापको वातावरण �नमा�ण गन� 

उ�लेख �थयो।11 यस बैठकमा ���बाट पी�डतलाई राहत �दने �वषयमा प�न यथे� �यान 

पगेुको देिख�छ। मा�रएकाका तथा बेप�ा पा�रएका प�रवारका सद�यह�लाई उिचत 

राहत, स�मान तथा पनु�था�पना गन�, �व�था�पतह�लाई पनु�था�पना गन� तथा ��त भएका 

�नजी स�पि�का हकमा राहत �दान गन� �वषयमा समेत ��तब�ता �य� ग�रएको 

पाइ�छ।12 यसै बैठक�ारा रा�य र नेकपा (माओवाद�) �ारा राजनी�तक नेता तथा 

काय�कता�मा�थ लगाइएका सबै आरोप र अ�भयोगह� �फता� भएको साव�ज�नक घोषणा 

गन� र दवैु तफ� का राजनी�तक ब�द�ह�लाई त�ु�त �रहा गन� �नण�य प�न भएको 

पाइ�छ।13  

बहृत शाि�त स�झौताले सात दल र नेकपा (माओवाद�) का शीष� नेताह� �बच 

स�प� बैठकका �नण�यह�का आधारमा देशमा अ�गामी राजनी�तक र आ�थ�क प�रवत�न 

स�ुनि�त गन� 14 कुरामा जोड �दएका कारण उ� �नण�यह�मा भएका स��मणकाल�न 

�याय स�ब�धी �यव�थाह�को �भाव �व�ततृ शाि�त स�झौतामा प�न परेको पाइ�छ। 

�व�ततृ शाि�त स�झौतामा भएका स��मणकाल�न �यव�थाह�लाई मोटामोट� �पमा 

�न�न बमोिजम रा� न स�क�छ। 

 

क. संरचनागत �यव�थाह� : स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग, रा��य शाि�त 

आयोग र रा�यको पनुसंरचना स�ब�धी उ�च �तर�य सझुाव आयोगको �यव�था यसमा 

                                                           
8 सात दल र नेकपा (माओवाद�) का शीष� बैठकका �नण�यह� �म�त २०६३/७/२२ बुदँा १.३  

9 ऐ. बुदँा १.२। 

10 ऐ. बुदँा १.४। 

11 ऐ. बुदँा ४.४। 

12 ऐ. बुदँा ४.४.१‚४.२ र ४.३। 

13 ऐ. बुदँा नं. १.४।  

14 नेपाल सरकार र नेकपा (माओवाद�) �बच भएको �व�ततृ शाि�त स�झौता २०६३/८/५ बुदँा ३.१। 
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रािखएको छ। रा��य शाि�त आयोगको काममा (१) सश� ���बाट उ�प� �वषम 

प�रि�थ�तलाई सामा�यीकरण गन�, (२) समाजमा शाि�त कायम गराउने, (३) पी�डत र 

�व�था�पतका ला�ग राहत र पनु�था�पना गराउने उ�लेख ग�रएको छ।15 स�य �न�पण 

तथा मेल�मलाप आयोगको काय�का स�ब�धमा सात दल र नेकपा (माओवाद�) का शीष� 

नेताह�को बैठकमा भएको �नण�य बमोिजम नै हबुह ु रािखएको छ। जस अनसुार यस 

आयोगको काम ���का �ममा मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�न र मानवता 

�व��को अपराधमा संल�नह�का बारेमा स�य अ�वेषण गन� र समाजमा मेल�मलापको 

वातावरण �नमा�ण गन� रहेको छ।16 रा�य पनुस�रचना स�ब�धी उ�च�तर�य सझुाव 

आयोगको भने �प� काय� उ�लेख भएको छैन। 

 

ख. ���का समयमा भएका घटना साव�ज�नक गन� : यसमा आ�ना क�जामा रहेका 

मा�नसह�का बारेमा जानकार� साव�ज�नक गर� १५ �दन�भ� सबैलाई म�ु गन�,17 बेप�ा 

पा�रएका तथा मा�रएका �यि�ह�को �ववरण ६० �दन�भ� उपल�ध गराउने18 उ�लेख 

ग�रएको छ। 

 

ग. पनु�था�पक�य �यव�था : ���बाट पी�डत �यि�लाई प�रपूरण गन� ��तब�तामा भने 

�व�ततृ शाि�त स�झौतामा कमी रहेको पाइ�छ। बेप�ा पा�रएका, मा�रएका र अ�भ� 

भएका �यि� र �तनका प�रवारलाई राहत, स�मान र पनु�था�पना गन� स�ब�धमा सात 

दल र माओवाद�का शीष� बैठकमा भएका �नण�यह�मा भए ज�तो �प� �यव�था यसमा 

उ�लेख भएको छैन। �व�था�पत �यि�ह�लाई सस�मान �फता� हनेु वातावरण �सज�ना 

गन� र पनु��थापना तथा सामाजीकरण गन�,19 क�जा ग�रएका साव�ज�नक तथा �नजी 

स�पि� �फता� गन�20 ज�ता �वषयह� यसमा समावेश ग�रएका छन।् 

 

घ. म�ुा मा�मला �फता� �लने : म�ुा मा�मला �फता� �लने स�ब�धमा सात दलको बैठकको 

�नण�यमा भ�दा �व�ततृ शाि�त स�झौतामा थप �प� �यव�था गरेको पाइ�छ। प�हलोमा 

राजनी�तक नेता तथा काय�कता�मा�थ लगाइएका सबै आरोप र अ�भयोगह� �फता� भएको 

साव�ज�नक घोषणा गन�21 भ�े उ�लेख भएबाट राजनी�तमा संल�न �यि�ह�का सबै 

                                                           
15 ऐ. बुदँा ५.२.४ 

16 ऐ. बुदँा ५.२.५ 

17 ऐ. बुदँा ५.२.२ 

18 ऐ. बुदँा ५.२.३ 

19 ऐ. बुदँा ५.२.८ 

20 ऐ. बुदँा ५.१.८ 

21 वैठकका �नण�यह� बुदँा १.४ 
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�क�समका म�ुा �फता� हनेु ज�तो देिख��यो। तर �व�ततृ शाि�त स�झौतामा भने �व�भ� 

�यि�लाई राजनी�तक कारणले लगाइएका आरोप, दाबी र म�ुा मा�मला �फता� �लने 

भनेर म�ुा लगाइएका कारणमा जोड �दएको पाइ�छ। �यसै गर� राजनी�तमा संल�न 

�यि� बाहेक अ�य �यि�ह�लाई प�न राजनी�तक कारणबाट लगाइएका म�ुा मा�मला 

�फता� �लइने �यव�था गरेको छ। 

 

४. नेपालको अ�त�रम सं�वधान र स��मणकाल�न �याय 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ नेपालको संवैधा�नक इ�तहासमा 

मह�वपूण� कालख�डलाई �यव�थापन गन� बनेको संवैधा�नक द�तावेज हो। बहृत शाि�त 

स�झौताबाट सश� ���को समा��प�छ सं�वधान सभाले नयाँ सं�वधान जार� नगरेस�मका 

ला�ग देशको शासन �यव�था स� चालन गन� यो सं�वधान बनेको हो। इ�तहासको यह� 

कालख�ड नै सश� ���बाट �थायी शाि�ततफ�  स��मणका ला�ग अ�य�तै मह�वपूण� 

रहेको छ। यस अव�थामा अ�त�रम सं�वधानले भ�व�यलाई �वगतसँग जो�नै पन� अव�था 

छ। �वगतका शासन �यव�थाका असफलताह�लाई भ�व�यमा दोहो�रन न�दन सं�वधान 

सभाले बहृ�र �पमा �वचार �वमश� गरेर नया ँ सं�वधान �याउने अपे�ा ह�ुछ। तर 

प�छ�ला �वगत (recent past) मा भएका मानव अ�धकारको �यापक उ�ल�नका 

�वषयलाई भने स��मण कालको समयमा नै उिचत �यव�थापन गनु� अ�नवाय� ह�ुछ। 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ मा प�न यस �वषयमा केह� �ावधानह� रहेका 

छन।् �यनै �ावधानह�को छोटो �व�षेण प�छ�ला अन�ुछेदह�मा ग�रएको छ। 

अ�त�रम सं�वधानमा भएका स��मणकाल�न �याय स�ब�धी �यव�थाह�लाई 

मोटामोट� �पमा दईु भागमा �वभाजन गरेर हेन� स�क�छ। प�हलोमा सं�वधानका मूल 

भागमा रहेका स��मणकाल�न �याय स�ब�धी �यव�था र दो�ोमा सं�वधानको अनसूुची 

४ मा समावेश भएको �व�ततृ शाि�त स�झौतामा रहेको सोह� �वषयसँग स�बि�धत 

�वषयह�। �व�ततृ शाि�त स�झौतामा भएका क�तपय �यव�थाह� सं�वधानमा प�न 

समावेश भएका कारण �तनीह�को वैधा�नक ि�थ�त ब�लयो रहेको छ। तर �व�ततृ 

शाि�त स�झौतामा उ�लेख भएका तर सं�वधानको मूल भागमा समावेश नभएका 

�यव�थाह�को वैधा�नक ि�थ�त के हनेु भ�े �वषय अझै �प� छैन। प�छ�ला समयमा 

य�ता �वषयह� सव��च अदालतमा �वेश गरेका छन।् यस �वषयमा प�छ�ला भागह�मा 

छलफल ग�रने छ। यहा ँसं�वधानको मूल भागमा रहेको �यव�थाह�को चचा� ग�रएको 

छ। 

सं�वधानको भाग ४ अ�तग�त रा�यका दा�य�व शीष�कमा स��मणकाल�न �याय 

स�ब�धी �यव�थाह� समावेश ग�रएका छन।् धारा २३ को ख�ड (त), (थ), (द) र 

(ध) मा सात दल र नेकपा (माओवाद�) का शीष� नेताका बैठकह�मा भएका �नण�य र 
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�व�ततृ शाि�त स�झौतामा उ�लेख भएका केह� �ावधानह�लाई ज�ताको त�तै रािखएको 

छ। यी चार वटा ख�डमा उ�लेख भएका �यव�था शीष� नेताह�को बैठकका 

�नण�यह�को दफा ४ को उपदफा (१), (२),(३) र (४) बाट सोह� �ममा ज�ताको 

त�तै रािखएका छन।् धारा २३(त) मा रहेको मा�रएका प�रवार, घाइते तथा अपा� र 

अश� भएकाह�लाई उिचत राहत, स�मान र पनु�था�पनाको �यव�था गन� ��तब�ता 

�प� साथ �व�ततृ शाि�त स�झौतामा उ�लेख छैन। �यसै गर� धारा २३(थ) मा रहेको 

बेप�ा स�ब�धी छान�बन आयोगको ��तवेदनका आधारमा पी�डतका प�रवारलाई राहत 

उपल�ध गराउने �यव�था प�न �व�ततृ शाि�त स�झौतामा उ�लेख छैन। धारा २३(द) 

मा रािखएको �व�था�पतह�को पनु�था�पना तथा न� भएको स�पि�को राहत स�ब�धी 

�यव�था शीष� नेताह�को बैठक तथा �व�ततृ शाि�त स�झौतामा परेकै �वषयह� रहेका 

छन।् तर अिघ�ला दईु वटा द�तावेजमा उ�लेख भएको क�जा ग�रएको �नजी स�पि� 

�फता� गन� ��तब�तालाई सं�वधानमा �प� �पमा रािखएको छैन। स�पि� स�ब�धी 

मौ�लक हककै �ावधानले यस �वषयलाई समे�न सकेको छ �क छैन �यस �वषयमा 

छलफल हनु ज�र� छ। तर �य�ता स�पि� �फता� गन� �यव�था गनु� पन� दा�य�व 

रा�यको भएको भ�े �वषयमा सव��च अदालतले �नण�य गरेको छ।22 स��मणकाल�न 

�यायको एक आव�यक उपायका �पमा रहेको स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोगको 

�वषयमा �तन वटै द�तावेजह�ले एउटै भाषामा उ�लेख गरेका छन।् शीष� नेताका 

बैठकको �नण�यमा उ�लेख ग�रँदा कुन मनसायबाट रािखएको �थयो भ�े त�य खलेुको 

छैन। यस आधारबाट सं�वधान �नमा�णका �ममा प�न सो �यव�थालाई हबुह ु

रािखएकाले अ�त�रम सं�वधान �नमा�णका �ममा प�न �यापक छलफल भएको �थयो 

होला भनी अनमुान गन� स�कने ठाउँ छैन। यस �वषयमा आउने उपप�र�छेदमा छलफल 

ग�रने छ। 

 

५. स��मणकाल�न �याय र ���काल�न अपराधको अ�भयोजन 

बहृत शाि�त स�झौताप�छ स��मणकाल�न �यायका स�ब�धमा �यापक 

छलफल भए प�न नेपालले ���का समयमा भएका मानव अ�धकारको �यापक 

उ�ल�नलाई कसर� �यवहार गन� (deal with) भ�े स�ब�धमा �प� नी�त ब�नसकेको 

छैन। यस स�ब�धमा �यव�था�पका संसदले बेप�ा प�रएका �यि� छान�बन, स�य 

�न�पण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ पा�रत गरेको छ। हाल यो ऐन 

अ�तग�तका संरचनाह�को गठन गन� आव�यक काय� भइरहेको छ। यो ऐनका स�दभ�मा 

यसै �वषयमा प�हले बनेको अ�ययादेशलाई सव��च अदालतबाट असंवैधा�नक घोषणा 

                                                           
22 �ललाधर भ�डार�‚ प"व� नं  ६ 
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ग�रएको �नण�य समेतलाई मनन गन� आव�यक देिख�छ। यसै गर� ���कालका म�ुाको 

अ�भयोजन स�ब�धमा सव��च अदालतबाट भएका �व�भ� फैसलाह�को समेत आधारबाट 

प�न ���कालमा भएका घटनाह�को अ�भयोजन स�ब�धी �वषयमा छलफल गन� 

स�क�छ। ���काल�न घटनाको अ�भयोजन स�ब�धी अ�तरा���य अ�यासबाट प�न हामीले 

केह� कुरा �स�न स�दछ�।अबका अ�यायह�मा हामी यी नै �वषयमा छलफल गन� छ�।  

 

६. ���काल�न घटनाको अ�भयोजनका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट भएका 

फैसला 

 �व�ततृ शाि�त स�झौता तथा अ�त�रम सं�वधानमा स�य �न�पण तथा 

मेल�मलाम आयोग तथा बेप�ा छान�बन आयोग स�ब�धी �यव�था ग�रएको भए ताप�न 

सो द�तावेजमा ���काल�न अव�थामा भएको आपरा�धक ��याकलापलाई माफ� �दने वा 

न�दने तथा अ�भयोजन गन� वा नगन� भ�े �प� �यव�था ग�रएको छैन। �व�ततृ शाि�त 

स�झौताको दफा ५.२.७ मा उि�लिखत, "दवैु प� �व�भ� �यि�ह�लाई राजनी�तक 

कारणले लगाइएका आरोप, दाबी उजरु� र �वचाराधीन रहेका म�ुा मा�मला �फता� �लन 

र थनुामा रािखएका ब�द�ह�को ि�थ�त त�कालै साव�ज�नक गर� त�ु�त �रहा ग�रने 

�यारे�ट� गद�छन"् भ� े �यव�थालाई �या�या गरेर ���कालका सबै म�ुा �फता� ग�रने 

छन ् अवधारणा समेत बनेको पाइ�छ। तर यस स�ब�धमा सव��च अदालतले 

अ�भयोजनतफ�  जान ुपन� �प� धारणा �वकास गरेको देिख�छ। 

 राजे�� ढकालको म�ुामा अ�य कुराका अ�त�र� �हरासतमा �लएर बेप�ा 

पा�रएका �यि�ह�का हकमा बेप�ा पान� स�ब�धी काय�लाई कसरु प�रभा�षत गन� 

काननुको अभाव रहेका अव�थामा प�न सो काय�लाई अपरा�धकरण गन� काननु बनाएर 

दोषीलाई कारबाह� गन� सव��च अदालतले आदेश �दयो। �यसै गर� केह� म�ुाह�मा 

���कालमा घटेका घटनाका स�ब�धमा �हर��ारा जाहेर� दरखा�त �लएर कारबाह� गन� 

इ�कार गरेका अव�थामा सव��च अदालतले �रट �े�ा�धकारबाट ह�त�ेप गर� �थापना 

नभएका स��मणकाल�न �यव�थाका नाउँमा फौजदार� काननुको कारबाह�लाई रो�न 

न�म�ने भ�दै म�ुाको अनसु�धान लगायतका कारबाह� अिघ बढाउन आदेश �दयो। यसै 

गर� एउटा ���काल�न म�ुाको अनसु�धानको �कृयमा केह� ��तवाद�ह� प�ाउ परेर 

िज�ला अदालतबाट अनसु�धानका ला�ग �हरासतमा रा� ने आदेश भएका अव�थमा 

महा�याया�धव�ाको काया�लयबाट �व�ततृ शाि�त स�झौताको दफा ५.२.७ समेतका 

आधारमा सो अनसु�धान काय� अिघ बढाउन न�म�ने हुँदा सो काय� रो�न जार� भएको 

�नद�शनलाई सव��च अदालतले त�काल काया��वयन नगन� अ�त�रम आदेश जार�  

ग� यो। सव��च अदालतले महा�याया�धव�ाले आफुले ��यायोजन गरेको अि�तयार� 
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�फता� न�लएस�म अपराध, अनसु�धान र �यसबाट हनेु अ�भयोजन समेतका काय�मा 

ह�त�ेप गन� न�म�ने भ� े�या�या ग� यो।23  

 माधव ब�नेतको म�ुामा24 म�ुय �पमा बेप�ा �यि�को छान�बन, स�य 

�न�पण तथा मेल�मलाप आयोग अ�यादेश, २०६९ को वैधा�नकताको �वषय उठाइएको 

भए ताप�न सो अ�यादेशमा भएका अ�भयोजन गन� वा नगन� स�ब�धी �वषयह�मा समेत 

�ास��क �पमा उ�लेख भएको पाइ�छ। अ�यादेशको दफा २५ अनसुार आयोगले म�ुा 

चलाउन �सफा�रस गरेको �यि�का हकमा दफा २९ अनसुार शाि�त तथा पनु�न�मा�ण 

म��ालयले महा�याया�धव�ा काया�लयमा लेखी पठाउने र �यसप�छ मा� स�बि�धत 

सरकार� व�कलले म�ुा च�ने नच�ने �नण�य गन� �यव�थाले फौजदार� �यायलाई सहज 

माग� �श�त गन� नस�ने स�भावना �य� गद� अदालतले भ�यो, "यसर� ज�तोसकैु 

ग�भीर मानव अ�धकारको उ�ल�नको घटनामा प�न आपरा�धकरण र अ�भयोजन 

स�ुनि�तताको अभाव अ�यादेशमा देिख�छ। �य�तो अ�त �वे�छाचार� �व�ववेकको 

अधीनमा रा� ने र म��ालय वा महा�याया�धव�ाले समकाल�न राजनी�तक �हतसँग 

स�ब�ध हनु स�ने ठाउँ रा� ने हो भने द�डह�नता हटाउने र स��मणकाल�न �यायको 

स�ुयव�थापन गन� कुरा कपोलकि�पत मा� हनेु स�भावना रह�छ।" �यसै गर� 

अदालतले थप भ�यो, "तो�कएको अनसु�धान अ�धकार� वा अ�भयोजनकता�ले आ�नो 

कत��य परुा नगर� �याय परािजत ह�ुछ भने वा पी�डतले �याय नपाएको अनभु�ूत गरेको 

ह�ुछ भने �यसमा पी�डतकै उ�रदा�य�वमा �नजी अनसु�धान वा अ�भयोजनको वैकि�पक 

माग� समेत �श�त गनु� पन� अव�था आउँछ। �यायको माग� एकाध कुनै अ�धकार� वा 

सं�थाको असफलताका कारणबाट अव�� हनु र उपाय�वह�न अव�थामा छो�न  

स�कँदैन। यस कुरालाई प�न �यानमा राखेर फौजदार� �यायको प�रमाज�न ज�र� भई 

सकेको छ।" 

माधव ब�नेतकै म�ुामा उ� अ�यादेशको दफा २९ (४) ले सरकार� व�कलले 

म�ुा चलाउने �नण�य गरेका अव�थामा ३५ �दन�भ� म�ुा चलाउन ु पन� �यवथाका 

द�ुपयोग हनु स�ने तफ�  संकेत गद� सव��च अदालतले भ�यो �क, "उ� �यव�थाले 

म�ुा चलाउने वा नचलाउने �नण�यका ला�ग अव�ध तो�कएको देिखँदैन भने म�ुा चलाउने 

�नण�य गरेको �म�तले ३५ �दन�भ� म�ुा चलाउन स�कने छ भनी �याद �कटान गरेको 

देिख�छ। म�ुा चलाउने �नण�य गरेप�छ म�ुा नचलाई ब�न स�ने अव�थाको प�रक�पना 

                                                           
23 अ�धव�ा गो�व�द�साद शमा� ब�द� �व�� महा�याया�धव�ा �ी मिु� �धान समेत, स�वत ्२०६९ सालको �रट 

नं. ०७४० आदेश �म�त २०६९।१०।१२ 

24 अ�धव�ा माधवकुमार ब�नेत �व�� �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लय समेत ने.का.प. २०७०, प�ृ 

११०१ 
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सामा�यतया गन� स�कँदैन। तर म�ुा चलाउन �नण�य भए प�न यथाथ�मा म�ुा चलाउन 

३५ �दनको �याद ना�यो भने के ह�ुछ भ�े एउटा ज�टल प�रि�थ�त �सज�ना हनु 

स�दछ। ...ग�भीर अपराधमा सी�मत हद�याद तो�क�छ भने �यो कसरुदारको प�मा 

ग�रएको षड \य��का �पमा �लइ�छ।" 

 उ� म�ुामा �ववा�दत अ�यादेशमा भएका �व�भ� �ावधानह� सं�वधानस�मत 

नभएकाले ती �ावधानह�को संशोधन र सधुार गर� अ�यादेश जार� गन� नेपाल 

सरकारका नाउँमा परमादेश जार� ग� यो। पाँच बुदँामा रहेका सधुारका �वषयह� म�ये 

एउटा बुदँा अ�भयोजनका स�ब�धमा रहेको छ। �यसमा अदालतले दफा २४ र २९ 

को �यव�थाबाट मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�नको दोषी देिखएका �यि� उपरको 

फौजदार� अ�भयोजन �नि�त, सहज र �न�व�वाद नबनाई काय�पा�लकाको �ववेकाधीन एवं 

अ�नि�त �पमा रािखएको भई �यायमा अवरोध प�ुने �कृ�तको देिखएकाले सो 

�यव�थालाई सं�वधान र काननुस�त बनाउन ुपन� भ�दै सो अनसुार नया ँकाननुी �यव�था 

गन� सरकारका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार� गरेको �थयो।  

 

८. ���काल�न अपराधको अ�भयोजन स�ब�धी वत�मान काननुी �यव�था 

नेपालमा सामा�य �पमा �च�लत फौजदार� काननुका सारवान ् र काय��व�ध 

स�ब�धी �यव�थालाई मूल �पमा यस आलेखमा छलफल ग�रएको छैन। ���का 

अव�धमा भएका ग�भीर मानव अ�धकार हननका घटनाह�लाई स�बोधन गन� उ�े�यले 

�नमा�ण भएको बेप�ा प�रएका �यि�को छान�बन, स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग 

ऐेन,२०७० मा अ�य �वषयका अलावा �य�ता घटनाह�को अ�भयोजन स�ब�धी �यव�था 

समेत ग�रएकाले यस �करणमा हामीले म�ुय �पमा �यस �वषयमा मा� छलफल गन� 

छ�। 

ऐन ��ततु गदा� उि�लिखत उ�े�य र कारणमा एक दशक लामो सश� 

���का �ममा भएका मानव अ�धकारको घटनाका बारेमा स�य त�य अ�वेषण गर� 

वा�त�वक त�य जनता सम� �याउन ु रहेको उ�लेख ग�रएको छ। यसै गर� अक� 

उ�े�य मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�न तथा मानवता �व��को अपराधमा संल�न 

�यि�लाई काननुी कारबाह�का ला�ग �सफा�रस गन� समेतका ला�ग बेप�ा �यि�को 

छान�बन आयोग र स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोगको गठन गन� कुरा समेत 

रािखएको छ। उ� उ�े�यह�लाई ऐनको ��तावनामा प�न समे�टएको छ। ऐनलाई 

सरसत� अ�ययन गदा� दफा २५ तथा दफा २९ मा अ�भयोजनको �वषयलाई समे�न 

खोजेको देिख�छ। 

दफा २५ मा अयोग (दवैु आयोगह�) ले छान�बन गदा� कुनै �यि� मानव 

अ�धकारको ग�भीर उ�ल�न स�ब�धी अपराधमा संल�न भएको देिखएमा आयोगले 
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कारबाह�का ला�ग नेपाल सरकार सम� �सफा�रस गन� स�ने �यव�था छ। ऐनको दफा 

२७ (१) (ग) को �यव�था अ�ययन गदा� आयोगले �य�तो �सफा�रस आ�नो अि�तम 

��तवेदन माफ� त गन� देिख�छ। तर दफा २५ मा आयोगले आ�नो काय� स�प� 

ग�रनसकेका आव�थामा प�न छान�बन ग�रसकेको �वषयका आधारमा कसैलाई काननुी 

कारबाह� गन� आव�यक देिखएका अव�थामा आ�त�रम ��तवेदन माफ� त नेपाल 

सरकारलाई �सफा�रस गन� स�ने �यव�था ग�रएको छ।  

ऐनको दफा २९ मा आयोगबाट म�ुा चलाउन �सफा�रस भएका �वषयमा 

अ�भयोजनको गन� स�ब�धमा उ�लेख ग�रएको छ। �य�तो �सफा�रस �ा� भएप�छ 

शाि�त तथा पनु�न�मा�ण म��ालयले महा�याया�धव�ा सम� लेखी पठाउने �यव�था 

उ�लेख छ। महा�याया�धव�ाले ��तवेदन �ा� भएप�छ आफैले सो �वषय हेन� वा सो 

�वषय कुनै सरकार� व�कलले हेन� गर� तो�न स�ने �यव�था गरेको छ। 

महा�याया�धव�ा आफैले हेरेकामा �नजले वा तो�कएको सरकार� व�कलले सो कुनै 

पीडक उपर म�ुा चलाउने वा नचलाउने �नण�य गनु� पद�छ। ऐनको दफा २९(३) म�ुा 

च�ने वा नच�ने �नण�य गदा� सरकार� व�कलले सो �नण�यको आधार र कारण खलुाउन ु

पद�छ भ�े बा�या�मक काननुी �यव�था ग�रएको छ। ऐनको �यव�था अनसुार �य�ता 

म�ुा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� तो�क�दएको अदालतमा 

दायर गनु� पन� र सो अदालतले नै कारबाह� र �कनारा गन� �यव�था ग�रएको छ। 

 

९. सम�या र चनुौतीह� 

���काल�न घटनाका स�ब�धमा प�छ ग�रने फौजदार� अनसु�धान र अ�भयोजन 

सहज काय� होइन। हा�ो ज�तो कमजोर फौजदार� अनसु�धानका अव�थामा घटनाको 

त�कालै ग�रने अनसु�धानबाट त सकारा�मक उपल�धी हा�सल हनु नसकेको अव�था 

दसक�प�छ ग�रने अनसु�धानबाट कसर� सह� न�तजा आउला अनमुान गन� स�क�छ। 

सहज अनसु�धान र न�तजामूलक उपल�धीमा हनेु क�ठनाइ नै ���काल�न मानव 

अ�धकारको हननलाई अ�भयोजन माफ� त स�बोधन गन� खो�दा हनेु चनुौती हो। 

हामीले मा�थ उ�लेख गरेको काननुी �यव�थालाई हेदा� दफा २९ मा 

उि�लिखत �ावधानलाई �वशेष मनन गन� आव�यक छ। आयोगबाट म�ुा चलाउन 

�सफा�रस भएर महा�याया�धव�ा कहाँ शाि�त तथा पनु�न�मा�ण म��ालय माफ� त सो 

�सफा�रस �ा� भएप�छ सरकार� व�कलले के कुन �माण र आधारबाट म�ुा च�ने वा 

नच�ने �नण�यमा प�ुन ुपन� हो भ�े �वषयमा उ� ऐन मौन छ। सरकार� म�ुा स�ब�धी 

ऐन, २०४९ को दफा १७ र १८ को �यव�था अनसुार म�ुाको �म�सल �ा� भएप�छ 

म�ुा च�ने वा नच�ने �नण�य गदा� थप अनसु�धान गन� आव�यक देिखएमा सो कुराको 
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�नद�शन �दन स�ने �यव�था छ। आयोगको �सफा�रसका हकमा �य�तो �नद�शन �दन 

स�ने �यव�थाको अभाव रहेको देिखँदा �यावहा�रक �पमा थप �माण आव�यक 

देिखएमा कसो गन� भ�े �प�ताको अभाव रहेको देिख�छ। 

काय��व�धगत �पमा �माण काननुको �स�ा�त अनसुार �माणको �व�सनीयता र 

वैधा�नकताको ���कोणबाट स�य आयोगबाट ग�रएको छान�बन र सो �ममा स�लन 

ग�रएका �माणह�का आधारबाट मा�ै सरकार� व�कल म�ुा च�ने वा नच�ने �नण�यमा 

प�ुन स�छ �क स�दैन भ�े ग�भीर �� नलाई ऐनले स�बोधन गरेको छैन। अ�य देशको 

अनभुव हेन� हो भने �वशेषगर� अज�ि�टनाको आयोगको ��तवेदनलाई सूचनाका �पमा 

�लएर �यसमा उ�लेख भएका �माणह�लाई थप अनसु�धान गरेर अ�भयोजनका काय� 

अिघ बढाइएको पाइ�छ। दि�ण अ��काका हकमा प�न महा�याया�धव�ाको 

काया�लयमा छु�ै इकाइ गठन गरेर �यस �वषयमा थप अनसु�धान भएको पाइ�छ। 

�यसर� अनसु�धान गदा� आयोगको सनुवुाइका �ममा आ�नो भनाइ रा� ने �यि�ह�का 

भनाइका आधारबाट समेत �माण स�लन र अ�भयोजनतफ�  अ�य कारबाह� अिघ 

बढाएको पाइ�छ।  

�यसै �वषयसँग जो�डएर आउने अक� स�ब� सम�या के हनु स�दछ भने कुनै 

�यि�ले आयोगमा �मादानका ला�ग �नवेदन प�न �दएन र आयोगले उसलाई म�ुा 

चलाउने �सफा�रस प�न गरेन। तर प�छ �नजले गरेका ���काल�न अपराधका हकमा 

जाहेर� दरखा�त प� यो भने सो म�ुाको अनसु�धान ���या कसर� गन� ? सामा�य 

�यव�था त �च�लत काननु नै लाग ु हनेु हो। यसो भएमा ���काल�न घटनाका 

स�ब�धमा कसैलाई सामा�य काननु लाग ु हनेु र कसैलाई आयोगको �सफा�रसकै 

आधारमा म�ुा चलाउने हो भने समातना स�ब�धी मौ�लक हकको समेत उ�ल�न हनु 

स�ने ह�ुछ। 

मह�वपूण� सारवान ्सम�या ���कालमा हनेु अपराधह� खास गर� य�ु अपराध, 

मानवता �वरोधी अपराध, जा�तवध तथा यातना ज�ता काय�लाई आपराधीकरण गन� हा�ो 

रा��य काननुको अभाव हो। हा�ो फौजदार� काननुले सामा�य अव�थामा हनेु 

आपरा�धक ��याकलापलाई मा� समेटेको हुँदा यसका आधारमा मा� अ�भयोजन गनु� 

पन� हुँदा ग�भीर �कृ�तका अपराधलाई स�बोधन गन� �वक�सत भएका अ�तरा���य 

अपराधका हकमा अ�य देशले �व��यापी ��ेा�धकारका आधारमा नेपालमा भएका 

अपराधका हकमा आ�नो देशमा म�ुा चलाउने स�भावना रह� रह�छ। 

 



 

सारांश 

�यायपा�लकाले योजनाब� ���या अन�ुप �या�यक सधुारको प�हलो प�वष�य 

रणनी�तक योजना �व.सं. २०६१ बाट थालनी गरे सँगसँगै काया��वयनमा प�न केह� 

सम�या देिखदैँ आएको छ। प�हलो योजनाले अदालतगत�पमा काय�योजना बनाइ� 

काया��वयन गन� गर� तय गरेको �थएन। मूल योजनामै मूल काय� र न�तजा प�रसूचक 

�नधा�रण ग�रएको �थयो। दो�ो प�वष�य रणनी�तक योजनाबाट सरोकारवालाह�को 

तलुना�मक �पमा बढ� सहभा�गता गराइ� प�ृपोषण �लइ� तयार ग�रएको र त�लो 

तहस�म योजनाको स��षेण हनु सकेका कारण योजना��त �वा�म�वभाव केह� न केह� 

बढेको छ। दो�ो योजनाको समा��सँगै �यायपा�लकाको ते�ो रणनी�तक योजना �नमा�ण 

भई २०७१ साउन १ बाट काया��वयनमा रहेको छ। यस योजनाका आधारमा ��येक 

अदालतह�ले आ�नो वा�ष�क काय�योजना बनाइ� काया��वयन गद� आएका छन।् यसै 

�वषयलाइ� ��ततु लेखमा पनुरावेदन अदालतको वा�ष�क काय�योजना र काया��वयनका 

प�ह�, �यसमा देिखएका सम�याह� र �तनको समाधानका उपायह�लाइ� उ�लेख गन� 

�यास ग�रएको छ। 

 

१. प�ृभ�ूम 

 नेपालको �यायपा�लकाले २०६१ सालबाट स�ु गरेको योजनाब� सधुारको 

���यालाई सं�थागत गन� �ममा २०७१ साउनबाट �यायपा�लकाको ते�ो प� चवष�य 

रणनी�तक योजना (२०७१।७२-२०७५।७६) जार� गर� लाग ुगरेको छ। योजनामा 

दो�ो प� चवष�य रणनी�तक योजनाको काया��वयनको समी�ा गद� ते�ो योजना 

अव�धभरका ल�य, ल� य �ा��का रणनी�तह� तथा सो अ�तग�त �व�भ� न ��याकलापह� 

तय ग�रएको छ। रणनी�तह� मूल र सहयोगी गर� दईु भागमा वग�कृत गर� सहायक 

                                                           
   रिज��ार, पनुरावेदन अदालत पाटन 

 

 

पनुरावेदन अदालतमा �यायपा�लकाको रणनी�तक  

योजनाको काया��वयनमा रहेका सम�या र  

समाधानका उपायह� 
 

                                                                    नपृ�वज �नरौला  
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रणनी�तह� अ�तग�त नी�तगत तहको काया��वयन योजना र काया��वयन तहको 

काया��वयन योजना भनी पथृक�करण ग�रएको छ। नी�तगत तहको काया��वयन योजना 

के�� आफैले गनु� पन� र अ�य� �नकायबाट हनु पहल गनु� पन� नी�त �नमा�ण, ऐन 

�नयममा सधुार गनु� पन� �वषयव�तसँुग स�बि�धत छन।् काया��वयन तहको काया��वयन 

योजना मातहत अदालतह�मा गनु� पन� कामसँग र खासगर� नी�त काया��वयनसँग 

स�बि�धत छन।् योजना काया��वयन �णाल�लाई �भावकार� बनाउने भ� ने सहयोगी 

रणनी�तको नी�तगत तहको काया��वयन योजना अ�तग�त मातहत अदालतह�ले 

आ÷आ�नो वा�ष�क काया��वयन योजना बनाई सव��च अदालत के���य योजना स�म�तमा 

पठाउन ु पन� र सो स�म�तले �वीकृत गन� भ� ने उ�लेख छ। मूल योजना1ले �लएको 

ल�य तथा सो ल�य �ाि� तका ला�ग तय ग�रएको रणनी�त, ��याकलापह� तथा 

काया��वयन तहको काया��वयन योजनाका आधारमा ��येक अदालतह�ले आआ�नो 

वा�ष�क काय�योजना बनाई काया��वयनमा �याएको अव�था छ। पनुरावेदन अदालतह�ले 

प�न मूल योजनाका आधारमा वा�ष�क काय�योजना �नमा�ण गर� सव��च अदालत के���य 

योजना स�म�तबाट �वीकृत भई काया��वयन चरणमा रहेका छन।् 

 

२. पनुरावेदन अदालतको वा�ष�क काय�योजना र काया��वयनका प�ह� 

२.१ वा�ष�क काय�योजना �नमा�ण र लाग ु 

मूल योजनामा योजना काया��वयन �णाल�लाई �भावकार� बनाउने सहयोगी 

रणनी�त अ�तग�त अदालतह�को वा�ष�क काया��वयन योजना �नमा�ण संय��, योजना 

�नमा�ण, �वीकृ�त, बजेट तथा अ�य �ोत साधन �ाि� त, काया��वयन योजनाको समी�ा 

बारे नी�तह� तय भएका छन।् यस अनसुार वा�ष�क काय�योजना �नमा�णका ला�ग सबै 

पनुरावेदन र िज�ला अदालतह�मा योजना हेन� �यायाधीश तोक� अ�य �यायाधीश, 

अ�धकृत तथा सहयोगी कम�चार�ह� स�हतको संय�� �नमा�ण गनु� पन� ह�ुछ। योजना 

तजु�मा, काया��वयन तथा अनगुमन स�म�त नाम �दइने ग�रएको �यायाधीशको 

संयोजक�वमा गठन हनेु यो संय��मा अ�धकृत तथा सहायक तह गर� सबैको 

��त�न�ध�व हनेु �यव�था �मलाउन ुपन� भई �मलाइएको ह�ुछ। यो संय��ले अदालतमा 

रहेका अ�य �यायाधीश तथा कम�चार�ह�सँग तथा सरोकारवाला �नकायह� खास गर� 

बार एसो�सएसन, सरकार� व�कल लगायतसँग छलफल गर� प�ृ ठपोषण �लई मूल 

योजनाका आधारमा ल�यह� �नधा�रण गन�, ��याकलपह� तय गन� गद�छ। स�म�तले 

यसर� अि�तम �प �दएको वा�ष�क काया��वयन योजनालाई अदालतको पूण� बैठकले 

                                                           
१  मूल योजना भ�ाले यस लेखमा �यायपा�लकाको ते�ो प�वष�य रणनी�तक योजना (२०७१।०७२-०७५।०७६) 

लाई इ��त ग�रएको। 
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यथासमयमा पा�रत गरेप�छ काया��वयनमा आउँछ। साथै, सो काय�योजना सव��च 

अदालतको के���य योजना स�म�तबाट �वीकृत भएमा सोह� �पमा र आव�यक 

प�रमाज�न गर� लाग ुगन� �नद�शन भएमा सो अन�ुप प�रमाज�न गर� लाग ुह�ुछ। वा�ष�क 

काय�योजना सरोकारवालाह�बीच साव�ज�नक�करण प�न गनु� पन� ह�ुछ। 

सरोकारवालाह�लाई अदालतको वष�भ�रको काय�योजनाबारे जानकार� �दई काया��वयनमा 

सहयोग �ा� गन� र योजना��त अपन�वभाव जगाउने नै साव�ज�नक�करणको उ�े�य  

हो।  

 

२.२ वा�ष�क काय�योजना �नमा�ण गदा� �याल ग�रने �वषयह� 

पनुरावेदन अदालत वा िज�ला अदालतले वा�ष�क काय�योजना �नमा�ण गदा� 

आ�नो अव�था, प�रवेश अनसुार थप ��याकलापह� प�न तय गन� मूल योजनाले �नषधे 

त गद�न तर ल�य �नधा�रण र मूल ��याकलापह� मूल योजनाले �न�द�� ट गरेको 

प�रसीमा अ�तग�त नै हनु ु पद�छ। �याय स�पादनको काय�लाई �छटो छ�रतो त�ुयाउने 

ल� य (Goal) लाई साकार पान� अपनाइने रणनी�त म�ये म�ुाको फैसला एवं फैसलाको 

तयार� तो�कएको समयाव�ध�भ� गन� �ब�ध �मलाउने भ� ने रणनी�त अ�तग�त तय 

ग�रएका काय�, अदालत समूह, काय�स�पादन सूचक र समयाव�धलाई वा�ष�क काया��वयन 

योजनामा हेरफेर गन� स�कँदैन। यसमा आ.व. २०६९।७० को म�ुाको ��त�यायाधीश 

कायम हनु आएको लगतका आधारमा क, ख, ग समूह2 बनाई सो समूहको अदालतमा 

म�ुा फ� य�टको अव�धगत र ��तशतगत ल�य �नधा�रण ग�रएको मूल योजनाको 

स�दभ�लाई �लएर अदालतह�ले म�ुा फ� य�टको ल�य �नधा�रण गनु� पन� ह�ुछ। 

पनुरावेदन अदालतह�का हकमा समूह "क" मा पन� पनुरावेदन अदालतह�ले सबै 

म�ुाह� एक वष��भ� फ� य�ट गन� र वा�ष�क लगतको ७५ ��तशत म�ुा फ� य�ट गनु� 

पन� गर� ल� य �नधा�रण गनु� पन� ह�ुछ। एक वष�भ�दा कम समयमा र वा�ष�क लगतको 

७५ ��तशतभ�दा बढ� म�ुा फ� य�ट गन� गर� ल�य तय गन� स�कएला तर एक 

वष�भ�दा बढ� समय लगाउने र ७५ ��तशतभ�दा कम फ� य�ट गन� गर� ल�य �नधा�रण 

गन� भने स�कँदैन। �यसै गर� समूह 'ख' र 'ग' अ�तग�तका अदालतले प�न थनुवुा म�ुा, 

                                                           
२  �यायपा�लकाको ते�ो प�वष�य रणनी�तक योजना (२०७१।०७२-०७५।०७६) प�ृ ६८, सव��च अदालत, 

नेपाल (यसमा पनुरावेदन अदालतह�को ला�ग समूह क अ�तग�त २०६९।०७० को म�ुाको लगतको आधारमा 

ज�मा लगत ��त �यायाधीश १७५ स�म म�ुा भएका अदालतह�- पनुरावेदन अदालत इलाम, धनकुटा, पोखरा, 

बा�लङु, तलुसीपरु, सखु�त, महे��नगर, �दपायल पन�। समूह ख अ�तग�त ऐ. आ.व. को म�ुाको लगतको आधारमा 

��त�यायाधीश १७६ देिख ४५० स�म म�ुा भएका अदालतह�- पनुरावेदन अदालत �वराटनगर, राज�वराज, 

जनकपरु, हेट�डा, बटुवल, नेपालग� पन�। समूह ग अ�तग�त ऐ. आ.व.मा ��त �यायाधीश म�ुाको लगत ५०६ 

रहेको पनुरावेदन अदालत पाटन पन� गर� समूहगत प�रभाषा ग�रएको)।  
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साना �कृ�तका म�ुा3, �ाथ�मकता �ा� त म�ुा4 र �रट �नवेदनह� एक वष��भ� फ� य�ट 

गनु� पन� गर� ल�य तय गनु� पन� ह�ुछ। समूह 'ख' र 'ग' अ�तग�तका अदालतह�ले 

उपयु�� वग�कृत गरे बाहेक �मशः ६८ र ६० ��तशत म�ुा फ� य�ट गन� ल�य 

रा� न ुपन� ह�ुछ। �य�तै गर� म�ुाको अ� प�ु याउने, प�� �दन�भ� फैसला तयार गन� र 

��तवेदनह� एक म�हना�भ� फ� य�ट गन� गर� ल�य तय गनु� पन� नै ह�ुछ। �म�सलको 

आ�त�रक �नर��ण, अनगुमन, मातहत अदालत तथा अ���या�यक �नकायह�को �नर��ण 

तथा अनगुमनबारे प�न मूल योजनाले �नद� िशत गरे अनसुार गनु� पन� ह�ुछ। यी बाहेक 

मूल योजनामा स�बि�धत पनुरावेदन अदालत वा �यस अदालतका पदा�धकार�ले गन� भनी 

िज� मेवार� तो�कएको �वषय अदालतको वा�ष�क काय�योजनामा समावेश गनु� अप�रहाय� 

ह�ुछ। मूल योजनामा उ�लेख भएका अ�त�र� अदालतको आव�यकता अनसुार अ�य 

वैध र उपय�ु आव�यक ��याकलापह� स�बि�धत अदालतले थप गन� स�दछन।्  

 

२.३ वा�ष�क काय�योजना काया��वयनमा बजेट �व�नयोजन  

के��मा बजेट तयार गदा� एवं योजनाको काय��मतफ� को बजेटको आ�त�रक 

�व�नयोजन गदा� सव��च अदालत योजना काया��वयन स�म�तको सिचवालयसँग अ�नवाय� 

�पमा परामश� र सम�वयन गनु� पन� गर� मूल योजनामा समावेश ग�रएको छ। यसको 

मूल कारण योजनाको नाममा सरकारबाट �यायपा�लकालाई काय��म बजेट �ा� त हनेु 

तर �व�नयोजन हुँदा मूल योजना तथा वा�ष�क काय�योजनाको काया��वयनलाई बेवा�ता भई 

बजेट र योजनाबीच तालमेल हनु नसकेको भ� ने �ा� त प�ृ ठपोषण नै हो। �य�तै �ोत 

साधनको �वतरण र योजनाबीच संयोजन हनु नसकेको यथाथ�लाई म�यनजर गर� मूल 

योजनामा �ोत साधनह�को �वतरणलाई योजनाका �ाथ�मकतासँग आब� त�ुयाउने र 

मातहतको �वीकृत काय�योजना काया��वयनका ला�ग थप �ोत साधनको माग भएमा 

उपल�ध गराउन के���य योजना स�म�तले पहल गन� भ�नएको छ। िज�ला र पनुरावेदन 

अदालतह�लाई उपल�ध हनेु वा�ष�क बजेट म�येबाट योजनाका कुन ��याकलापमा 

क�त खच� ग�रने हो, सोको वा�ष�क खच� योजना बनाई पूण� बैठकबाट �वीकृत गराउने 

�यव�थाका ला�ग �धान �यायाधीशबाट प�रप� गन� भ�े मूल योजनाले तय गरेको छ। 

 

२.४ योजनाको चौमा�सक समी�ा  

पनुरावेदन तथा िज�ला अदालतह� आफैले �नमा�ण गर� काया��वयनमा �याएको 

वा�ष�क काय�योजनाको चौमा�सक �ग�त समी�ा पनुरावेदन अदालतमा गन� र सबै 

                                                           
३   �व�ततृ जानकार�का ला�ग ऐ. प�ृ६८ 

४  ऐजन 
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पनुरावेदन अदालतका म�ुय �यायाधीशह� एवं योजना हेन� �यायाधीशह�को चौमा�सक 

समी�ा बैठक के���य तहमा गन� गर� योजना काया��वयनको �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� 

उपाय मूल योजनामा समावेश ग�रएको छ। यसका आधारमा पनुरावेदन अदालतमा 

आ�नो र मातहत अदालतह�को चौमा�सक समी�ा हनेु भई वा�ष�क काय�योजनाले 

��ेपण गरेको ल�य र �नधा�रण गरेका ��याकलापह� गन� स�कए नस�कएका 

स�ब�धमा समी�ा�मक मू�या�न हनेु गरेको छ। 

 

२.५ पनुरावेदन अदालतको काय�योजनामा समावेश गर� काया��वयन ग�रने अ�य 

��याकलापह� 

मूल योजनामा उ�लेख भएका �व�भ� न अ�य ��याकलापह� प�न अदालतह�ले 

आ�नो वा�ष�क काया��वयन योजनामा समावेश गर� �नधा��रत काय� समय ता�लका अनसुार 

काया��वयन गद� जान ु पन� ह�ुछ। उदाहरणका ला�ग, मूल योजनामा उि�लिखत 

अदालतबाट �दान ग�रने काननुी सहायता �णाल�लाई थप �भावकार� बनाउन वैत�नक 

व�कलको सेवा �व�तार गराउने गर� वा�ष�क काया��वयन योजनामा समावेश गर� 

काया��वयन गनु� पन� ह�ुछ। �य�तै गर� मेल�मलापकता� र �यायाधीश बीचको 

अ�तर��या, प�कारह�सँगको अ�तरसंवाद, �याय �े� सम�वय स�म�तको बैठक तथा 

�याय �े�का सरोकारवालाह�सँगको अ�तर��या, बार-बे�च अ�तर��या अदालतको 

वा�ष�क काया��वयन योजनामा समावेश गर� काया��वयन गनु� पन� �वषयह� हनु।् 

सेवा�ाह�का ला�ग श�ु खानेपानी र ��त�ालयको �यव�था गन�, सूचना तथा सहयोग 

क�को �ब�ध, अदालतमा आउने सेवा�ाह�का �नि�त परामश� सेवा (Counseling 

Service), �या�यक ���या र �णाल�बारे समदुायका �व�भ� न वग�ह�सँग अ�तरसंवाद 

गन�का ला�ग �या�यक संवाद (Judicial Outreach) काय��म स� चालन, म�ुाका प� र 

�यायाधीशबीच अ�तर��या (Meet the Judge Program), �या�यक ���या र काम 

कारबाह� बारे काय��म बनाई स� चार मा�यममा �शारण गन� लगायतको 

��याकलापह� वा�ष�क काय�योजनामा समावेश गर� काया��वयन गनु� पन� ह�ुछ। �य�तै 

गर� म�ुा �यव�थापन प��तलाई �भावकार� बनाउने, म�ुासँग स�बि�धत िज�सी, धरौट 

तथा जेथा जमानतको �यव�थापन गन�, सवार� साधन, मे�सनर� औजार तथा फ�न�चर 

ख�रद तथा �वतरणको �यव�थापन, प�ुतकालय, सरु�ा �यव�थापन तथा सम� अदालत 

�यव�थापनमा सूचना ��व�धको �योग गन� गराउने गर� मूल योजनामा तय भएका 

काया��वयन तहको काय�योजनामा उि�लिखत �वषयह� समेत पनुरावेदन तथा िज�ला 

अदालतह�ले आ�नो वा�ष�क काया��वयन योजनामा समावेश गर� काया��वयनमा �याउन ु

पन� ह�ुछ। यस अनसुारका �वषय पनुरावेदन अदालतह�ले आआ�ना वा�ष�क काया��वयन 
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योजनामा समावेश गर� �नधा��रत काय� तथा समय ता�लका बमोिजम काया��वयनको 

चरणमा रहेका छन।् 

 

३. वा�ष�क काया��वयन योजनाको काया��वयनमा रहेका सम�याह� 

�यायपा�लकाले योजनाब� ���या अन�ुप �या�यक सधुारको प�हलो प� चवष�य 

रणनी�तक योजना २०६१ बाट थालनी गरेको �याससँगै काया��वयनमा सम�या 

नदेिखएका होइनन।् प�हलो योजनाले अदालतगत�पमा काय�योजना बनाई काया��वयन 

गन� गर� तय गरेको �थएन। मूल योजनामा नै मूल काय� (फैसला गन�, सपुर�वे�ण ̸ 

अनगुमन र अदालत �यव�थापन) र न�तजा प�रसूचक �नधा�रण ग�रएको �थयो। �यस 

अ�तग�त �व�भ� न रणीनी�त र ��याकलापह� �नधा�रण ग�रएका �थए। ती 

��याकलापह� क�तपय के��ले गनु� पन� गर� त क�तपय पनुरावेदन र िज�ला 

अदालतले गनु� पन� गर� िज� मेवार� �नधा�रण भएको �थयो। सबै तह र त�कास�म पया�� त 

परामश� र छलफल, प�ृ ठपोषण �ा� त नगर� के��बाट �नमा�ण भई लाग ुभएको प�हलो 

योजनाउपर �यायपा�लका�भ�ैबाट समेत �वा�म�व �हण हनु नसकेको यथाथ� हो। �यसैले 

यसको काया��वयनमा सम�या र�ो। त�लो तहका अ�धकांश जनशि�मा 

�यायपा�लकामा योजना छ भ� ने जानकार� र अनभु�ूत प�न भएन। जानकार उप�लो 

तहको जनशि�मा योजनालाई बेवा�ता गर� काम गन� प�रपाट� हाबी भयो। योजना 

�नमा�ण गर� लाग ु रहेको चरणमा प�न योजना आव�यक छ वा छैन भ� ने बहस 

च�लर�ो। य��प �यायपा�लका�भ�कै जनशि�बाट �नमा�ण भएको यो योजनाले 

�यायपा�लकाको सबल प�, कमजोर प�, अवसरह� र चनुौतीह�बारे �व� लेषण गर� 

�यायपा�लकाको त�काल�न अव�था स�हत सम�याको प�हचान र भावी ग�त�य तय 

गरेको �थयो। 

 �यायपा�लकाको दो�ो प� चवष�य रणनी�तक योजना (२०६६-०७१) 

सरोकारवालाह�को तलुना�मक बढ� सहभा�गता गराई प�ृ ठपोषण �लई तयार ग�रएको र 

त�लो तहस�म योजनाको सं�षेण हनु सकेका कारण योजना��त �वा�म�वभाव केह� न 

केह� ब�  न स�यो।योजनाले �नधा�रण गरेको ल�यह� पूण��पमा �ा� त हनु नसकेप�न 

योजनाको काया��वयनबाट �यायपा�लकाले मह�वपूण� उपल�धीह� हा�सल ग� यो। दो�ो 

योजनाले ��येक अदालतले आआ�नो वा�ष�क काया��वयन योजना बनाई काया��वयन गन� 

�नद�श गरे अन�ुप वा�ष�क काया��वयन योजना �नमा�ण गर� लाग ुगरेका कारण योजना 

काया��वयन अप�रहाय� �थयो र काया��वयनमा आयो प�न। य��प �ोत साधनको कमी, 

बजेट र योजनाबीच तालमेल हनु नस�न,ु योजना काया��वयनका ला�ग आव�यक �मता 

र �यस��तको इमा�दार �यासमा रहेको कमी, काय�बोझको अनपुातमा जनशि� 
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�यव�थापन हनु नस�न,ु योजना काया��वयनको अनगुमन �भावकार� हनु नस�न,ु 

योजना��तको �वा�म�वभावमा रहेको कमी, दोहोरो स� चार �णाल�को �भावका�रतामा 

कमी, सरोकारवालाह�को सहयोग र सम�वय अपेि�त मा�ामा नब�  न,ु आव�यक 

काननुी संय�� �नमा�ण वा संशोधन नहनु,ु योजना काया��वयन स�ब�धी सीप र द�ता 

अ�भव�ृ� गन� नस�न ु नै दो�ो योजनाको पूण� �पमा काया��वयनको सम�याका �पमा 

रहेको �थयो। 

 दो�ो योजनाको समा�ीसँगै �यायपा�लकाको ते�ो प� चवष�य रणनी�तक योजना 

(२०७१।७२–२०७५।७६) �नमा�ण भई २०७१ साल साउन १ गतेबाट 

काया��वयनमा रहेको छ। यो योजनाका आधारमा ��येक अदालतह�ले आआ�नो 

वा�ष�क काया��वयन योजना बनाई लाग ु गरेका छन।् पनुरावेदन अदालतह�ले प�न 

आ�नो वा�ष�क काय�योजना बनाई काया��वयन गद� रहेका छन।् मूल योजनाको अधीनमा 

गत साउन, २०७१ बाट लाग ुभएको काया��वयन योजनाको काया��वयनका �ममा यो 

छोटो समयमा सम�याह� देिखई स�ने अव�थामा छैनन ् , काया��वयनका �ममा 

उपल�धीसँगै थप सम�याह� आउन प�न स�छन ् तर �वगतको योजनाह�देिख 

वत�मानको योजनाको हालस�मको काया��वयनमा अव�थामा रहेका केह� सम�याह�लाई 

देहाय बमोिजम उ�लेख गन� स�क�छ :  

 

३.१ लामो तथा झ�झ�टलो �या�यक काय��व�ध 

मलुकु� ऐनको नामबाट स�वत ्  २०२० सालमा तयार गर� लाग ु ग�रएका 

�या�यक काय��व�धह�को �या�यक काम कारबाह�मा हालस�म अवल�बन ग�ररहन ुपरेका 

कारण अ�य अदालतह�मा ज�तै पनुरावेदन अदालतह�मा प�न शी� �याय स�पादन गन� 

गर� योजनाले �लएको ल�य हा�सल गन� क�ठन भएको छ। उदाहरणका ला�ग थनुवुा 

म�ुाह� एक वष��भ� फ� य�ट गन� गर� योजनाले ल�य �नधा�रण गरेकामा अ�भयोग साथ 

बहसंु�यक फरार देखाई �यून स��याका ��तवाद� उपि�थत गराउने, थनुछेकमा धरौट 

वा ता�रखमा छुटेको ��तवाद�लाई फैसला हुँदा ठहर भएमा �नजको नाउँको �याद लामो 

समयस�म तामेल हनु नसकेबाट �यह� म�ुाका थनुामा रह� पनुरावेदन गन� ��तवाद� 

लामो समयस�म �बना सनुवुाइ थनुामा नै रहन ुपन� ह�ुछ। �याद तामेल हनु सके प�न 

सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६ मा भएको �यव�था अनसुारको 

था�ने थमाउने �याद, मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ५९ नं. बमोिजमको था�ने 

�याद समेत १३० �दन पिख�न ुपन� भई य�तै कारणले थनुवुा भएका म�ुा एक वष�भ�दा 

परुाना भई क�तपय पनुरावेदन अदालतह�मा रहेका छन।् 
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३.२ म�ुा तथा बहस �यव�थापन हनु नस�न ु

�याय स�पादनको काय�लाई �छटो छ�रतो त�ुयाउन, �या�यक ���यालाई 

अनमुानयो�य बनाउन गनु� पन� �व�भ� न उपायह�म�ये म�ुा तथा बहस �यव�थापन एक 

मह�वपूण� उपाय हो तर यो �यव�थापक�य काय� हनु नस�ा योजनाको उपयु�� ल�य 

परुा हनु स�ैन। प�रणामत: �नधा��रत समयमा म�ुा फैसला हनु स�दैनन।् 

�यायपा�लकाको ते�ो प� चवष�य रणनी�तक योजना र सो अनसुार अदालतह�ले बनाई 

लाग ुगरेको वा�ष�क काया��वयन योजना हाल काया��वयनको �ारि�भक चरणमा रहे प�न 

बहस तथा म�ुा �यव�थापन हनु।गन� नस�न ु �मखु सम�याका �पमा आइसकेको  

छ। म�ुा दता�देिख नै प�ह�को �प� वतन �लनेदेिख म�ुा �यव�थापनको काम स�ु 

नगदा� प�छ अ�यवि�थत हुँदै जा�छ। म�ुा �यव�थापन अदालतको आ�त�रक 

�यव�थापनको कुरा हो तर म�ुाका प�ह�, काननु �यवसायी तथा सरोकारवालाह�को 

र अदालत आ�नै कारणले प�न यो �भा�वत हनु प�ुदछ। म�ुाको त�यगत र काननुी 

�� नको गा�भीय�ता प�ा लगाई �नि� चत �दनमा सनुवुाइको �यव�थापन गन� सहज �वषय 

छैन। काननु �यवसायीको स��या, �तनले बहसमा �लने समय य�कन हुँदैन। कुनै 

एउटा अमूक म�ुाको सनुवुाइले �दनभर वा सोभ�दा बढ� समय �लन स�छ भने सो �दन 

सोभ�दा तलका म�ुाका प� �वप� तथा काननु �यवसायी कुरेर ब�नभु�दा अक� �वक�प 

रहँदैन। कुनै �दन धेरै म�ुाको सनुवुाइ हनु स�दछ। यो कुरा �यायाधीशको द�ता र 

�मतामा प�न भर गद�छ। �यसैले म�ुाको त�यगत र काननुी �� नको गहनता, काननु 

�यवसायीको स��या, जनशि�को स�मता र द�ता समेतलाई म�यनजर गर� म�ुाको 

सनुवुाइको �यव�थापन गनु� पन� ह�ुछ, जो सहज छैन। �य�तै गर� प�को आ�थ�क 

है�सयतका आधारमा उपि�थत हनेु बहसु��याका काननु �यवसायी र �नजह�ले आ�नो 

इ�छा अनसुार इजलासको �लने समयका कारण सनुवुाइको समय �भा�वत हनु प�ुदछ। 

सँगसँगै काननु �यवसायीह�को सं�था बार एशो�सयसनको चनुाव, स�मेलन, बार डे 

लगायतका �दनमा स�पूण� सनुवुाइ �थगन गर� मा�न आउने गरेका �नवेदन, क�थत 

�बरामी परेको नाममा अ�धकार �व�प क�तीमा दईु पटक सनुवुाइ �थगनको पन� गरेका 

�नवेदन र सो अनसुार �थगनको �नर�हताले सम� म�ुा �यव�थापनलाई �भा�वत 

त�ुयाउँदछन,् त�ुयाइरहेका छन।् पनुरावेदन अदालत पाटनको वा�ष�क म�ुा �थगन दर 

हेन� हो भने सनुवुाइका ला�ग पेस भएको कुल म�ुाम�ये क�रब २७ ��तशत �थगन 

भएको गत आ.व. २०७०।७१ को म�ुा �यव�थापन स�टवेयर अ�भलेखबाट देिख�छ। 

�य�तै गर� स�म तथा द� �यायाधीशको अपया�� तता, म�ुा �यव�थापन गन� स�ने द� 

र स�म जनशि�को कमीले प�न सनुवुाइ तथा म�ुा �यव�थापनमा असर पद�छ। 

म�ुाका प�ह�को वतनमा रहने गरेको अ�प�ताका कारणले म�ुामा ���यागत �ढलाइ 
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अ�ा�प छ। अ�ततः अदालतको काय�योजना र सम�मा रणनी�तक योजना नै �भा�वत 

हनु प�ुदछ, पगेुको छ। 

 

३.३ फैसला तयार� यथासमयमा गन� नस�कन ु

रणनी�तक योजना तथा पनुरावेदन अदालतह�को वा�ष�क काय�योजनामा 

फैसलाको तयार� प�� �दन�भ� गनु� पन� गर� ल�य �नधा�रण गरेको छ। काय�बोझ बढ� 

भएका र धेरै अदालतह�मा सो ल�य अनसुारको �ग�त हा�सल हनु सकेको छैन र 

यथाि�थ�तमा हा�सल हनु स�ने अव�था प�न देिखँदैन। छ म�हना अगा�ड फैसला गन� र 

यो यस कारणले य�तो ठहरेको भ� ने पूण� पाठ स�हतको फैसला चा�हँ छ म�हनाप�छ 

मा� पाइ�छ, छ म�हनाप�छ �लन आउनहुोला भ� न ु�वड�बनापूण� हो। काय�बोझ अनसुार 

इजलास अ�धकृत कमी हनु,ु �यायाधीश तथा स�बि�धत अ�धकृत जनशि�को स�मता, 

द�ता र त�परतामा रहेको कमी तथा सूचना ��व�धको �योग हनु नस�न ु यस 

सम�याको �मखु कारकका �पमा रहेको छ। 

 

३.४ जनशि�को स��या, स�मता, द�ता र �यावसा�यकतामा रहेको कमी 

कुनै प�न स�ठनमा जनशि� नै य�तो शि� हो, जसले अ� शि�।साधनलाई 

स� चालन गद�छ। �यसैले जनशि�लाई स�ठनको र�स� चार गन� मा�यमका �पमा 

�लने ग�र�छ। �यायपा�लकामा काय�रत कुल जनशि� ४३३८ म�ये �यायाधीश ३१० 

अथा�त कुल जनशि�को ७.१४ ��तशत छन।् �य�तै अ�धकृत�तरको जनशि�को 

स��या ५२५ अथा�त १२.१० ��तशत छ भने ठुलो स��यामा सहायक �तरका 

जनशि� रहेका छन ् (स��या�मक �पमा १९४९ र ��तशतमा ४५ ��तशत)।5 

सहायक�तरमा प�न सवार� चालक र काया�लय सहयोगीको स��या �नकै छ (५८७)। 

करारका (९६७) प�न छन।् सहायक तहका जनशि� काननुको अ�ययन नगरेका र 

काननुको अ�ययन नगरेकाले �याय सेवातफ�  अ�धकृत हनु नपाउने भएका कारण 

अदालतको जा�गरलाई अ�य� सेवामा जाने भ� या�स�म बनाउने हुँदा पया�� त ता�लम 

नपाएका ती जनशि�बाट अदालतको काय� स� चालन गन� कठ�न ह�ुछ। स�मता, 

द�ता र �या�यक काम कारबाह�मा �यावसा�यकता हा�सल नगरेका य�ता जनशि�बाट 

�या�यक ���यालाई डो� याउन सहज छैन। �य�तै अ�धकृततफ�  प�न ठुलो स��यामा 

काननुको अ�ययन नगरेका जनशि� �नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को 

�ावधानका आधारमा रा.प. ततृीय �ेणीको पदमा बढुवा भई पदभार �हण ग�ररहेको 

                                                           
५  सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०७०।०७१, प�ृ ख, सव��च अदालत, नेपाल 
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अव�था छ। �यायालयमा लामो समय काम गरेको यो जनशि�ले प�न आशातीत र 

अपेि�त �यावसा�यक �मता �दश�न गन� सकेको छैन। योजनाब� �या�यक सधुारको 

थालनी र सं�थागत भएसँगै अदालतका �यव�थापक�य कामह� प�न बढेका छन।् नया ँ

म�ुा दता� हनेु स��या वष�नी बढेको छ6 तर काय�बोझ बढेको अनपुातमा जनशि�को 

गणुा�मकताको त कुरै छोड�, स��या�मक �पमा प�न ब� न सकेको छैन। सामािजक 

तथा �यावसा�यक ज�टलता थ�पनाले म�ुाको �क�सम र �कृ�तमा प�न ब� लाव आउन 

थालेको छ। सो अनसुार �यायाधीश र कम�चार�को द�ता अ�भब�ृ� हनु सकेको छैन। 

प�हलो योजना �ार�भ हनुभु�दा त�काल अिघको वष�मा रहेको ज�मा जनशि� ४,३५६ 

दरब�द�को तलुनामा आ.व. २०६९।७० को अ�तमा सोभ�दा प�न घट� अथा�त ्  

४३३९ दरब�द� कायम हनु आएको �थयो। भएका जनशि�को प�न उिचत �यव�थापन 

हनु सकेको छैन। अथा�त ्काय�बोझका आधारमा जनशि� आपू�त� हनु सकेको छैन। 

तसथ�, जनशि� �यव�थापन हनु नसकेको प�रणाम पनुरावेदन अदालत लगायत अ�य 

अदालतह�को योजना काया��वयनमा ग�भीर असर पन� गएको छ। 

 

३.५ भौ�तक �ोत साधनको कमी 

काया�लय स� चालनका ला�ग आव�यक ज�गा भवन, फ�न�चर, म�सनर� औजार 

क��यटुर, ���टर, ��यानर, �व�तुको �ब�ध लगायत भौ�तक �ोत साधनको 

आव�यकता पद�छ। �यायपा�लकामा �वगतको तलुनामा योजनाको स�ुआत भएप�छ नयाँ 

भवनह� बनेका छन।् फ�न�चरह� उपल�ध भएका छन।् क��यटुर, ���टर, ��यानर, 

फोटोक�पयर लगायत �ा� त भएका छन।् �नय�मत �व�तु आपू�त� नभएको बेलामा 

जेनेरेटर, सोलारको �ब�ध अ�धकांश अदालतह�मा हुँदै आएको छ। तर अझ प�न 

अदालतका ज�गा र भवनह� अपया�� त छन,् आध�ुनक छैनन।् १०-१५ वष� परुाना 

क��यटुरह� अझै प�न स� चालनमा �याइरहन ु परेको छ। पनुरावेदन लगायत 

अदालतह�का ज�गा पया�� छैनन।् यह� अपया��ताका �बचमा अ�धकांश अदालत 

�वेश�ार निजकै बार एसो�सएसनलाई अदालतबाट ज�गा उपल�ध गराई से�मनार 

हलदेिख क�तपय ठाउँमा पसल कवल स�ालनका कोठा स�हतका भवन ठ�डएका छन।् 

�यायाधीश र कम�चार�को एक�कृत आवासको �यव�था हनु सकेको छैन। सेवा�ाह� 

��त�ा क� अ�धकांश अदालतमा छैनन।् भौ�तक �ोत साधनको अपया��ता र भएको 

�ोत साधनको उिचत �यव�थापन हनु नस�दा प�न योजना काया��वयनमा असर पगेुको 

छ। 

                                                           
6  प�हलो योजना स�ु हनुअुिघको आ.व. २०६०।६१ मा नयाँ म�ुा दता� ४८,६०४ �थयो भने २०६९।७० मा 

आइप�ुदा नयाँ म�ुा दता� ९०,२१३ पगेुको (�यायपा�लकाको ते�ो प�वष�य योजना (२०७१-०७६), प�ृ १२३ 
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३.६ सूचना ��व�धको �योगमा �यूनता 

योजनाको �ार�भदेिख हालस�म आइप�ुदा �यायपा�लकामा सूचना ��व�धको 

�योगले सं�थागत �प �लँदैछ। अदालतमा दता� हनेु म�ुा स�टवेयरमा ��व� गरेप�छ 

मा� दता� ���या परुा ह�ुछ। म�ुा सनुवुाइको सा�ा�हक तथा दै�नक सूची-कज�ल� 

स�टवेयरको �योगबाटै �काशन ह�ुछ। पनुरावेदन अदालत लगायत मातहत 

अदालतह�मा केश �यानेजमे�ट स�टवेयरको अ�त�र� फैसला अपलोड �स�टम, 

अ�भलेख �यव�थापन स� टवेयरको �योग भइरहेका छन।् प�छ�लो समय अनलाइन 

ता�रख अनलाइन �याद तामेल�का ला�ग िज�ला अदालतमा पठाउने र एस.एम.एस. सेवा 

प�न स�टवेयर माफ� त उपल�ध हनु थालेको छ। य��प म�ुा �यव�थापन र सम� 

अदालत �यव�थापनमा सूचना ��व�धलाई अपेि�त �पमा आब� गन� स�कएको छैन। 

रणनी�तक योजनाले �व�भ� न �कारका स� टवेयरको �वकास गर� �यायपा�लकाको 

�या�यक, �शास�नक, लेखा, सरु�ा लगायतका काम कारबाह�लाई सूचना तथा स� चार 

��व�धमा आब� गन� भ� ने नी�त बनाए प�न हाल �योगमा आइरहेको स�टवेयर �नकै 

प�रमाज�नको पखा�इमा छ, सँगसँगै स�टवेयर लगायत सूचना ��व�धको �योग गन� 

जनशि�लाई सूचना ��व�धमै�ी बनाउन कम चनुौतीपूण� छैन। यी कुराह� नभएस�म 

योजनाले �लएको ल�य हा�सल गन� क�ठन ह�ुछ। 

 

३.७ सरोकारवालाह�सँगको सहयोग र सम�वयको कमजोर अव�था 

मूल योजनाले �याय �े�का सरोकारवालाह�सँगको स�ब�ध र सम�वयलाई 

स�ुढ गन� रणनी�त �लई सो अ�तग�त �व�भ� न नी�तगत तथा काया��वयन तहको 

काय�योजना र ��याकलापह� तय गरेको छ। यसै आधारमा पनुरावेदन अदालतह�ले 

प�न आ�नो वा�ष�क काय�योजनामा सरोकारवालाह�सँगको स�ब�ध र सम�वयलाई 

अ�भव�ृ� गन� �व�भ� न ��याकलापह� तय गरेका ह�ुछन,् गरेका छन।् वा�ष�क 

काया��वयन योजना �नमा�णमा र �नमा�ण प� चात प�न छलफल अ�तर��या, जानकार�ह� 

�दने काम ह�ुछन ् , भएका छन।् �याय �े� सम�वय स�म�तका बैठकह� ब�छन ् , 

स� चारकम�सँग अ�तर��या ह�ुछन ् तर नया ँ कुरा नहनेु भएकाले सरोकारवालाह�को 

य�तोमा खासै �िच, �यान नहनेु र अपन�वभाव समेत देखावट� �पमा स�म �कट हनेु 

गरेको हुँदा सहयोग र सम�वय �भावकार� हनु सकेको छैन। सबैले आ÷आ�नै ड�फु 

बजाइरहेकै छन।् नगरपा�लका, मालपोत, भ�ूमसधुार, गठु�, नापी, �शासन लगायत 

�नकायबाट खोजेको जवाफ वा कागजात �म�सल समयमा �ा� त गन� सहज छैन।योजना 

अनसुार च�न ु र ल�य �नधा�रण गर� �यायस�त �पमा सो ल�यमा प�ुन �य� न 

गरेकोलाई �शंसनीय भ� न ुपन�मा बार एसो�सएसनले योजनाको ल�यको नाममा हतारमा 
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म�ुा फाँ�  ने काम गरेको भनेर सं�थागत �पमा आरोप लगाउने गरेको छ। 

�यायपा�लका सधुारका नाममा खो�लएका र काम गद� रहेका क�तपय गैरसरकार� 

सं�थाह�ले अदालती ���या �ढलो, खिच�लो, अ�नि� चत छ भनी फैलाउने �म र 

अपारदश� खच�ले �या�यक जनआ�था अ�भव�ृ� गन� भनी �लएको ल�यलाई चनुौती 

�दइरहेका छन।् �याय �े�का र अ�य सरोकारवालाह�बाट अपेि�त सम�वय र 

सहयोग �ा� त हनु नस�न ुसम�याकै �पमा रहेको छ, योजना काया��वयनमा। 

 

३.८ योजना काया��वयनका ला�ग अपेि�त र समयमा बजेट �ा� त नहनु ु

योजना काया��वयनका ला�ग थप �ोत साधनको माग भएमा उपल�ध गराउन 

के���य योजना स�म�तले पहल गन� भ� ने मूल योजनामा उ�लेख छ। पनुरावेदन 

अदालतह�ले वा�ष�क काया��वयन योजना बनाई बजेट माग प�न गद�छन।् तर सम�या 

कहाँ छ भने काय��मका आधारमा भ�दा प�न अिघ�लो वष� �व�नयोजन गरेको रकमको 

अनपुातमा सव��च अदालतलाई अथ� म��ालयले बजेट �व�नयोजन गन� �चलन छ। 

�थम प� चवष�य रणनी�तक योजना काया��वयनका ला�ग ��पेण ग�रएको बजेटको 

६८.३७% र दो�ो योजनामा ��ेपण ग�रएको बजेटको ४९.६७ ��तशत मा� 

�यायपा�लकाका ला�ग �व�नयोजन हनेु गरेको र सोको ठुलो अंश तलब भ�ा लगायत 

�नय�मत खच�का ला�ग जाने गरेको छ। सव��च अदालतले प�न मातहत पनुरावेदन 

अदालतह� समेतमा �स�लङ तोक� �व�नयोजन गन� गदा� माग र आव�यकताका आधारमा 

भ�दा मा�थबाट उपय�ु देखेको बजेट �नकासा गन� �चलन छ। �यसमा प�न योजना 

अनसुारको �व�भ� न �वषयका ला�ग सव��च अदालतमा रहेको कुन स�म�त सम� माग 

गन� भ� ने अ�योलताका �बचमा पनुरावेदन अदालत र मातहत अदालतह� छन।् एउटै 

सव��च अदालतमा क�त ठाउँ।शाखा स�म�तलाई बोधाथ� �दन ु पन� हो, अ�योल छ। 

मातहत अदालतह�बाट माग भएका �वषयमा �नकासामा �ढलाइ हनेु गरेको छ। 

�या�यक �वत��ताको आधारका �पमा रहेको �व�ीय �वाय�ता पनुरावेदन र िज�ला 

अदालतह�लाई �ा� छैन। य�ता �यवहार र अव�थाबाट अ�ततः काय�योजनाले �लएका 

ल�य र ��याकलापह� �भा�वत हनु प�ुदछन ् । 

 

३.९ के���करण 

 संरचनागत �पमा सव��च अदालत सबैभ�दा मा�थ�लो तहको अदालत हो। 

सव��च अदालतले �या�यक काम कारबाह�का स�ब�धमा अि�तम तहको िज�मेवार� 

�नवा�ह गद�छ। सँगसँगै मातहतको अदालतको �नर��ण एवं सपुर�वे�ण, �शास�नक र 

बजेटको �वषयमा समेत के���य �नकायको भ�ूमका �नवा�ह गद�छ। मातहतका 
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अदालतको �यव�थापक�य काम कारबाह�मा सहजकता�, �नयामकको भ�ूमका प�न 

सव��च अदालतको हनेु गद�छ। तर सपुर�वे�क, �नयामक, बजेटदाता, जनशि�को 

के���य �यव�थापका �पमा रहेको सव��च अदालत �यव�थापनबाट के���य �नकायका 

�पमा गन� पन� बाहेक �थानीय �तरमा गन� स�कने काम �थानीय आव�यकता अनसुार 

गन� �यव�थापक�य �वत��ता �दान (Let the Manager Manage) नगदा� एका�तर 

तलको �यव�थापन��त अ�व� वास वा अप�यार गरेको देिखन प�ुदछ भने अका�तफ�  

पनुरावेदन र मातहत अदालतको �यव�थापक र नेत�ृवमा नेत�ृव �वकासको �मता 

अ�भव�ृ� हनु स�ैन। यसको प�रणाम योजना काया��वयनमा नकारा�मक असर पन� 

जा�छ। 

 

३.१० काय�शैल� र काय�सं�कृ�त 

 योजना एउटा अनशुासन हो। यसले �यवि�थत काय�शैल� र काय�सं�कृ�तको 

अपे�ा गद�छ। योजनाब� �या�यक सधुारका �ममा �यवि�थत काय�शैल� र 

काय�सं�कृ�तलाई �भ�याउने �य� नह� प�न भएका छन ् तर टोल�गत काय� (Team 

Work) को भावनाको स�ा "म" (I) सं�कृ�तबाट हकु� को हा�ो पर�परागत �या�यक 

जनशि�ले टोल�त�� (Teamocracy) अथा�त "हामी (We)" लाई �य�त धेरै  

�चाउँदैन। आ�नो आदेश अनसुार �म�सल जवाफ नपठाए ज�रबाना गरेर तह लगाउने 

सं�कृ�त बोकेको हा�ो �या�यक जनशि�ले योजनाको �ार�भ भए प� चात बा�यतावश 

भए प�न सरोकारवाला �नकाय वा पदा�धकार�ह�सँग द�डा�मक भ�दा प�न सहयोगा�मक 

र सम�वया�मक स�ब�ध �वक�सत गनु� परेको छ। योजना काया��वयनमा सामू�हक काय� 

र िज� मेवार�को अपे�ा बढ� ह�ुछ। योजना भ� ने �बि�कै त�य र त�या�मा आधा�रत 

ह�ुछ, तर हा�ो काय�शैल� र काय�सं�कृ�त �यो �पमा �वक�सत हनु सकेको छैन, जनु 

योजना काया��वयनको एक ग�भीर सम�याका �पमा रहेको छ। 

 

३.११ योजना काया��वयनमा रहेका अ�य सम�याह� 

 अदालतको योजना काया��वयनमा मा�थ उि�लिखत �व�भ� न खालका 

सम�याह�का अ�त�र� अ�य थप सम�याह� देिखँदैछन।् योजनाले अ.वं. १७ नं. 

अ�तग�तको कै�फयत ��तवेदन दता� भएको �म�तले एक म�हना�भ� फ� य�ट गन� ल�य 

�लएको छ। तर काननु �यवसायीको �थगन �नवेदन, समयमा कै�फयत ��तवेदन �ा� त 

नहनेु, माग भएको कागजात वा जवाफ समयमा �ा� त नहुँदा सो समय सीमा�भ� 

कै�फयत ��तवेदनह� फ� य�ट हनु सकेको अव�था छैन। �नर��ण तथा अनगुमन 

कमजोर छ, औपचा�रक र कम�का�डीय छ। यसलाई �यवहारत: वा�ष�क काय�योजनाको 



138 ��तपादन, 2072 

 

ल�य र �ग�तसँग आब� त�ुयाउन स�कएको छैन, न त जनशि�को काय� स�पादनको 

मू�या�न र विृ� �वकाससँग आब� हनु सकेको छ। हरेक पनुरावेदन अदालतमा 

�नर��ण र अनगुमन शाखाको �थापना गर� काय� गन� भनी यस अिघको योजनाबाटै 

भ�नए प�न यसले मूत� �प पाउन सकेको छैन। �नर��ण प� चात मातहत अदालत र 

अ���या�यक �नकायको काय�को �नर��णकता�बाट �नर�तर अनगुमन गन� प�रपाट� बसेको 

छैन। योजनाले वैत�नक व�कललाई पूण�काल�न बनाई सेवा �व�तार गन� भ�नए प�न 

�व�भ� न कारणले वैत�नक व�कलको सेवाको �भावका�रता अ�भव�ृ� गन� स�कएको  

छैन। मेल�मलाप ���याबाट हनेु �मलाप�को स��या आज प�न �यून नै छ, न 

मेल�मलापकता� �यावसा�यक ब� न सकेका छन,् न त �तनको �व�ताको रो�टर नै 

�यवि�थत गन� स�कएको छ। म�ुाका प�ह�को �यायाधीशसँग भेटघाट काय��म 

(Meet the Judge Program), काउि�स�लङ स�भ�स लगायत केबल स�प� न भएका छन,् 

मा�सक ��तवेदनमा स�म परेका छन।् अका�तफ�  वा�ष�क काय�योजना �नमा�णदेिख 

काया��वयनस�म अझै प�न �बना �हच�कचाहट सबैको �वा�म�व �हण हनुमा क�ज�ुयाइँ 

रहेको छ।  

 

४. सम�याको समाधानका उपायह� 

कुनै प�न सं�था सम�या र�हत हुँदैन। कुनै सं�थाले �लएको नी�तमा र 

काया��वयनमा सम�याह� रहँदैनन ्  भ� न स�कँदैन। नी�तमा र �यसको काया��वयनमा 

रहने वा आउने सम�याह� सध� सम�याका �पमा र�हरहन ु प�न हुँदैन, सम�याले 

समाधान खो�दछ, खोिजनै पद�छ। पनुरावेदन अदालतह�को योजना काया��वयनमा प�न 

मा�थ उि�लिखत थ�ु ैसम�याह� देिखएका छन।् अझ गत साउन २०७१ बाट मा� 

काया��वयनमा आएको हालको योजनाको काया��वयनका �ममा थप सम�या देिखँदै जान 

स�दछन।् मा�थ सम�या ख�डमा उि�लिखत हालस�मको योजना र भख�रै काया��वयनमा 

आएको योजना काया��वयनमा देिखँदै गरेका सम�याह� समाधान गद� जानका ला�ग 

देहायका उपायह� उपयोगी हनु स�दछन।् 

४.१ �यायपा�लकाको वत�मानको ते�ो प� चवष�य रणनी�तक योजनामा ऐन काननु तथा 

काय��व�धमा संशोधन, प�रमाज�न वा सधुारका ला�ग पहल गन� ��याकलाप तय 

ग�रएको छ। वत�मानमा रहेको काय��व�ध अवल�बन गर� सबै थनुवुा म�ुा, साना 

वा �ाथ�मकता �ा� त म�ुा एक वष��भ�ै फ� य�ट गन� क�ठन हनेु भएकाले 

काय��व�ध काननुमा प�रमाज�न मह�वपूण� ख�ु �कलो ब� न स�छ। 

४.२ योजना काया��वयनमा देिखएको सम�या समाधानका ला�ग अक� मह�वपूण� प� 

म�ुा तथा बहस �यव�थापन हो। तर, यो सिजलो काम छैन तर अस�भव प�न  
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छैन। म�ुा �यव�थापनका ला�ग म�ुा दता�को �ारि�भक चरणदेिख नै काम गनु� 

पद�छ। म�ुाका प� �वप�ह�को वतनमा रहेको अ�प�ताका कारणले कारबाह�को 

चरणमा र फैसला काया��वयनस�म प�ु याउने असरलाई कम गन� �प� वतन नभई 

म�ुा दता� गन� इ�कार गनु� स�न ु पद�छ। म�ुामा भएका आदेश यथासमयमा 

काया��वयन गन� र सनुवुाइका ला�ग आनपुा�तक�पमा पेस गन� कुरा मह�वपूण� 

छन।् भएका आदेशह� यथासमयमा काया��वयन भएर मा� हुँदैन म�ुाको त�य र 

काननुी �� नमा रहेको गहनता, काननु �यवसायीको स��या, सनुवुाइका ला�ग 

ला�न स�ने समयको अ�जाम गर� �नि� चत �म�त वा �दनमा सनुवुाइका ला�ग 

आव�यक स��याका म�ुा पेस गनु� आव�यक ह�ुछ। यसका ला�ग म�ुा 

�यव�थापक (Case Manager) का �पमा काम गन� गर� अ�धकृतह�लाई तो�न 

उपय�ु ह�ुछ। य�ता �कृ�तका म�ुा यस �दन सनुवुाइका ला�ग तो� ने भ� ने 

नी�तगत �नण�य �नजका ला�ग आव�यक ह�ुछ। रिज��ारसँगको परामश�मा पूण� 

बैठकले �य�तो नी�त तय गन� स�छ। साथै, योजनाको अधीनमा रह� म�ुा 

�यव�थापकले साधारण ता�रख र पेसी ता�रखको समय �नधा�रण गर� तो� ने 

लगाउने गदा� म�ुाका प�ह�लाई य�तो �णाल�मा आउन करै ला�दछ। 

 अका�तफ�  सनुवुाइका ला�ग पेस भएका म�ुाह�को पेसी �थगनलाई �यून गन�, 

सनुवुाइको समय तो� ने, धेरै व�कल भए Lead Lawyer Concept मा जाने, गनु� 

पन� आदेश एकै पटक गन� गदा� इजलासबाट प�न सनुवुाइ �यव�थापन हनु  

स�छ। अ�ततः योजनाले �लएको ल�य �ाि� तमा सहज ह�ुछ। 

4.3 फैसला तयार�मा रहने गरेको �ढलाइको सम�या �यून गन� फैसला अपलोड 

�स�टमको �योगलाई अ�नवाय� गन� आव�यक छ। ते�ो योजना लाग ु भएप�छ 

काय�बोझ बढ� भएका अदालतमा म�ुाको �टपोट गन� बजेट �दान गर� �ो�साहन 

गन� खोिजएको छ। म�ुाको �टपोटलाई अदालतमा म�ुाको �वेशसँगै अ�नवाय� गद� 

स�टवेयरमा रा� दै जाने प��त अवल�बन गदा� योजना�ारा �नधा��रत प�� �दनको 

समयभ�दा अगा�ड नै फैसला तयार हनु स�दछ। यसका ला�ग काय�बोझका 

आधारमा थप जनशि� आव�यक पन� स�छ। फैसला तयार�मा �यायाधीश र 

इजलास अ�धकृतको त�परता र द�ता �यि�कै आव�यक पद�छ। फैसलाको 

मसौदा तयार गर� �यायाधीशलाई इ-मेल गर� स�टकपीमा नै जाचँ तथा प�रमाज�न 

भई इ-मेल माफ� त नै इजलास अ�धकृतलाई पठाइ�दन ुपन� गन� स�कएमा कागजको 

अनाव�यक खच� प�न हुँदैन र काममा प�न �तर�यता तथा शी�ता आउँदछ।   

४.४ काय�बोझका आधारमा स�ठनमा जनशि� आव�यक ह�ुछ। जनशि� �यि�कै 

स�म, द� र �यावसा�यक प�न हनु ु पद�छ। यसका ला�ग अ�ययन, ता�लम, 
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उ��रेणाका अ�य उपायह��ारा जनशि�लाई �बना भेदभाव �तखा�ररहन ुपन� मूल 

दा�य� व के���य �यव�थापनमा रह�छ। काय�बोझ बढेको भ�े आधारमा शी� 

�याय स�पादनका ला�ग पनुरावेदन अदालत लगायतमा �यायाधीशको दरब�द� 

ब�ो, अ� जनशि� बढेनन।् �यसैले �यायाधीशको अनपुातमा अ�धकृत र म�ुा 

फाँट समेतका काम गन� ना.स.ु �तरको दरब�द� थप गन� आव�यक हनु स�छ। 

अब त�या�मा बो�ने �चलन ब�  दै गएका स�दभ�मा त�या� शा�ी ज�ता पदह� 

प�न आव�यक भएको छ। काया�लय सहयोगी, �ाइभर ज�ता पदह� घटाउँदै 

लैजान स�क�छ।हाल �याय सेवाको शाखा अ�धकृततफ�  �व�ापन भएको आधाभ�दा 

कम �वेश गरेको अव�था छ। �व��व�ालयबाट उ�पादन नै नभएर �याय सेवाको 

अ�धकृत �वेशमा �यूनता आएको हो वा यस सेवामा आकष�ण नभएका जनशि� 

उ�पादन नभएर हो, अनसु�धान गर� �न�कष�मा प�ुन आव�यक छ। ना.स.ु स�म 

काननुको अ�ययन नगरेका जनशि� �वेश गरे प�न �याय सेवाकै अ�धकृत पदमा 

काननु �नातक नभएकाले �वेश गन� नस�ने अव�थामा �नजह�ले अक� �वक�प 

खो� ने नै भएकाले �नजह�लाई यस सं�थामा �टकाई रा� न �नि� चत अव�ध काम 

ग�रसकेप�छ र ता�लम �ा� त गरेको जनशि�लाई काननु �नातक नभए प�न 

अ�धकृतको पदमा �वेशको ढोका खो�न उपय�ु ह�ुछ �कन�क �नजाम�त सेवा 

ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१ को मा�यमबाट काननुमा �नातक नभएका 

जनशि� हामीले बढुवा ग�रसकेका र ग�ररहेका छ�। अदालतको स�ठन तथा 

�यव�थापन सव��ण भइरहेको हालका स�दभ�मा जनशि� �यव�थापनको यी 

प�ह�मा �यान प�ु याउन ुपद�छ। 

4.5 भौ�तक �यव�थापन प�न योजना काया��वयनसँग जो�डएको मह�वपूण� प� हो। 

क��यटुर, ���टर, ��यानर, फोटोकपी मे�सन, �व�तु आपू�त�को वैकि�पक �ब�ध 

गन� स�कएमा योजनाका अ� ��याकलापह�लाई सहजता �दान गद�छन।् �य�तै 

साँघरुा र अपया�� भएका ठाउँमा आध�ुनक आव�यकता अनकूुलको भवन �नमा�ण 

गनु� पन� छ। थप ज�गा ख�रद गर� �यायाधीश तथा कम�चार� एक�कृत आवास 

गहृ बनाउने हो भने सरु�ा, ब�द ह�तालको बखत सहजता, अनशुासन ब�न 

स�दछ, अ�नय�मतता प�न घ�छ। 

४.६ सूचना ��व�धको �योगबाट थोरै समयमा कम जनशि�ले धेरै काम गन�  

स�क�छ। पारदिश�तालाई यसले स�ुनि� चत गन� मा� होइन, �था�पत �णाल�मा 

आउन सबैलाई बा�यता �सज�ना गद�छ। �यसैले म�ुा �यव�थापन र सम� अदालत 

�यव�थापनमा सूचना ��व�धको �योगलाई �भ�याउन हाल भइरहेको स�टवेयरमा 

प�रमाज�न, आव�यक नया ँ स�टवेयरको �नमा�ण, जनशि�लाई �िश�ण गन� 
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आव�यक छ। यो कामका ला�ग प�ृ ठपोषण मातहत अदालतह�बाट �लन 

स�क�छ, के��ले नेत�ृव �लन ु पद�छ। प�ाचार अब इ-मेलबाट गनु� पद�छ। 

स�टवेयर माफ� त अनलाइन ��तवेदन �ा� गन� �यब�था गन� सके �मत�ययीता र 

शी�ता मा� होइन, त�या� प�न द�ु�त हनु स�दछ।  

४.७ जहा ँ अ�तर�नभ�रता रह�छ, �यहाँ सहयोग र सम�वयको आव�यकता पद�छ। 

सरोकारवालाह�सँगको सहयोग र सम�वय �बना योजना काया��वयन सफल हनु 

स�दैन। सहयोग र सम�वयको �े� �व�तार �नर�तरको अ�तर��या, छलफलबाट 

हनु स�दछ। यसका ला�ग पनुरावेदन अदालतह�ले नै काय� गन� स�छन।् 

४.८ योजना काया��वयनमा आव�यक बजेटको अपे�ा ग�र�छ। काय��मका आधारमा 

यथाथ�परक रकम यथासमयमा के��बाट �व�नयोजन हनेु र गनु� पन� काय�ह� 

यथासमयमा गन� स�ने �मता रा� ने हो भने योजना काया��वयनमा सम�या कम 

रह�छ। �व�ीय �वाय�ता अक� पाटो छँदैछ।  

4.9  सव��च अदालत �यव�थापनबाट के���य �नकायका �पमा गन� पन� काम बाहेक 

�थानीय �तरमा गन� स�कने जनशि� �यव�थापन, भौ�तक �यव�थापन लगायत 

गन� मातहत अदालतह�लाई �वत��ता वा अ�धकार �दन ुउपय�ु हनेु छ। 

4.10 आ�त�रक �नर��ण र मातहत �नर��णलाई �नर�तरको कामका �पमा �लई 

�नर��णमा भएको �नद�शनको काया��वयनको अनगुमन आव�यक ह�ुछ। 

�नर��ण, अनगुमनबाट भएको मू�या�नलाई जनशि�को विृ� �वकासको 

आधारका �पमा �हण गन� नी�त अवल�बन गन� उपय�ु हनेु छ।  

४.११ योजनामा समावेश ग�रएका �व�भ� अ�तर��या तथा बैठकह� औपचा�रकता 

भ�दा अदालतको सम� काय� स�पादनमा सधुारका ला�ग लि�त हनु आव�यक 

ह�ुछ। यसका ला�ग पूव� तयार� गनु� पद�छ।  

४.१२ सेवा�ाह�को अदालती काम कारबाह�मा सहज पहुँचका ला�ग ��त�ालय र यसमा 

अदालती ���या स�ब�धी �भ�डयो ि�लप, सोधपछु तथा सूचना क�, नाग�रक 

बडाप�, कज�ल� �ड��ले बोड�को �यव�था, न�लका र सामा�य �नवेदनका 

फ�या�टह�को टे��लेट बनाई सेवा�ाह�लाई �न:श�ुक �दान गन�, असहाय तथा 

अ�मका ला�ग �न:श�ुक काननुी सहायताको �भावका�रता अ�भब�ृ� गन�  

स�क�छ।  

४.१३ योजनाको सफल काया��वयनका ला�ग हा�ो काय�शैल� र काय�सं�कृ�तमा सधुारको 

खाँचो छ। सधुार आफैबाट स�ु गनु� पद�छ। �यायपा�लकामा �हजोभ�दा आज 

सेवा स�ुवधा बढेको छ। तर �यसको �योगमा उ�च नै�तकता, इमानदार� 

आव�यक छ। �यायपा�लकाको नी�तका �पमा रहेको योजना काया��वयनमा 
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सबैको सामू�हक �यासको खाँचो छ। एकले अका�लाई र अका�ले गरेको रा�ो 

कामलाई स� मान गन� सं�कृ�तको �वकास गन� र स�भव हनेु हदस�म समूहगत 

काय�को सं�कृ�त �नमा�ण र �वकास गन� स�कएमा योजना सफल काया��वयन हनु 

प�ुदछ। योजना असफल भएमा हामी जनशि� सफल हनु स�दैन�। 

 

स�दभ� साम�ीह� 

 �यायपा�लकाको ते�ो प�वष�य रणनी�तक योजना (२०७१।०७२-

०७५।०७६), सव��च अदालत, नेपाल। 

 पनुरावेदन अदालत पाटनको वा�ष�क काया��वयन योजना (२०७१।०७२), 

पनुरावेदन अदालत पाटन। 

 सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०७०।०७१ । 

 



 

सारांश 

सरकार� व�कलले स�पादन गर� आएका काय� सेवा �विश�ता तथा �यावसा�यक 

���कोणले अ�य कुनै प�न पेशा, सेवाभ�दा फरक रहेकाले नै �व�व�यापी �पमा 

सरकार� व�कलको सेवा, पेशालाइ� मह�वका साथ हे�रने गरेको पाइएको छ। यह� 

कारणले क�तपय मलुकुमा त �यायाधीशको भ�दा प�न बढ� स�ुवधा व�कललाई रा�यले 

उपल�ध गराएको पाइ�छ। तर नेपालमा संवैधा�नक �पमा नै महा�याया�धव�ाको 

�यव�था ग�रएको ५२ वष� भइस�दा प�न महा�याया�धव�ाको ��यायोिजत अ�धकार 

�योग गन� सरकार� व�कलह�को है�सयत भने कुनै प�न अथ�मा सामा�य �शासनको 

काय� गन� साधारण �नजामतीको पदभ�दा अलग ग�रएको छैन। यसले गदा� सरकार� 

व�कलको पेशागत �विश�ता तथा �यावसा�यकताको �वकास हनु नसकेको मा� होइन 

सरकार� व�कलको काम कारबाह�मा �भावका�रता प�न आउन सकेको छैन। यसै 

स�दभ�मा ��ततु लेखमा सरकार� व�कलको पेशागत �यावसा�यकताको अवधारणा, 

�यावसा�यक �वकासका ला�ग ग�रएका �यव�थाह�, �व�भ� देशका सरकार� 

व�कलह�को �यावसा�यक ि�थ�त, यस स�ब�धमा नेपालमा सरकार� व�कलह�को 

पेशागत �यावसा�यकताको अव�था, �यावसा�यकताको �वकासका �यास र उपलि�धह� 

तथा यसका चनुौती तथा सम�याह�लाइ� समेत समे�ने �यास ग�रएको छ। 

 

 १. प�रचय 

रा�य शि�को �ोतका �पमा रहेका जनतालाई सेवा प�ु याउन सं�वधान तथा 

काननुले �न�द�� गरेका दा�य�व पूरा गनु� पन� हुँदा सशुासनका मा�यमबाट सेवा �वाहलाई 

�भावकार� बनाउन �व�भ� संय��को �यव�था ग�रएको ह�ुछ। यसमा 

महा�याया�धव�ाको काया�लय र सरकार� व�कल काया�लयह� रा�यका �तन अ�ह� 

                                                           
§  सह�याया�धव�ा, महा�याया�धव�ाको काया�लय 

 

 

 

 

सरकार� व�कलको �यावसा�यकता :  

अवधारणा र अ�यास 
 

                                                                                   कृ�णजीवी िघ�मरे§ 
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�बचको पलुका �पमा (Mandated to serve three masters) रहेका ह�ुछन।् य�तै 

फौजदार� �याय �शासनका �तन �मखु अवयव (Actors) अनसु�धान, अ�भयोजन र 

�या�यक �नण�यम�ये महा�याया�धव�ाको काया�लय र यस अ�तग�तका सरकार� व�कल 

काया�लयह�ले रा�यको तफ� बाट अ�भयोजनकता�को िज�मेवार� पूरा ग�ररहेका छन।् 

सरकारवाद� म�ुाका साथै सरकारलाई सरोकार पन� म�ुा र सरकारलाई �वप�ी बनाई 

दायर भएका म�ुा मा�मला र �रट �े�मा समेत अ�भयोजन, बहस पैरवी र ��तर�ा गन�, 

काननुी राय �दान गन� काय� गर� पी�डतलाई �यायको अनभु�ूत �दलाउन, समाजलाई 

सामािजक सरु�ाको ��याभ�ूत �दन, अपराधीलाई द�ड �दलाई अपराधज�य काय� गन�बाट 

रोक� सधुार गन� सरकार� व�कलह�ले अ�भयोजन, बहस, पैरवी, ��तर�ा, काननुी राय 

लगायतका महा�याया�धव�ाबाट ��यायोिजत काय� स�पादन गद� आएका छन।् 

म�ुामा ग�रने अ�भयोजन, बहस पैरवी, ��तर�ा, काननुी राय लगायतका सरकार� 

व�कलले गन� सम� काय� �विश� �कृ�तका �यावसा�यक काय� हनु र सो हदस�म 

�यायाधीशले स�पादन गन� काय�भ�दा प�न अ�त ज�टल र �व�मान �नजामती सेवाका 

�व�भ� सेवाका कम�चार�ह�ले स�पादन गन� काय�भ�दा �व�कुलै �भ� काय�मा पद�छ। 

सरकार� व�कलले स�पादन गर� आएका काय� सेवा �विश�ता तथा �यावसा�यकताको 

���ले अ�य कुनै प�न पेशा, सेवा भ�दा फरक रहेकाले नै �व��यापी �पमा सरकार� 

व�कलको सेवा, पेशालाई मह�वका साथ हे�रने गरेको पाइएको छ। यह� कारणले 

क�तपय मलुकुमा �यायाधीशको भ�दा प�न बढ� स�ुवधा रा�यले उपल�ध गराएको 

पाइ�छ। काय�बोझको �हसाबले समेत हेदा� हा�ो देशमा Inquisitorial system अपनाएका 

देशका सरकार� व�कलले ज�तो सरकारको �वाथ� �न�हत रहेको सबै म�ुामा सबै तहका 

अदालत, �याया�धकरण, �वशेष अदालत, �शासक�य अदालत, �शास�नक �नकायह� सम� 

सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने नचलाउने �नण�य गन�, अ�भयोजन गन�, काननुी राय �दने, 

बहस, पैरवी र ��तर�ाको काय� ग�ररहेका छन।् ती देशमा सरकार� व�कलको सेवालाई 

उ�च मह�व �दई सरकारको तफ� बाट �यायाधीश सरहको मया�दा र स�ुवधा उपल�ध 

गराउने गरेको प�न पाइ�छ। तर, हा�ो देशमा सामा�य �शास�नक �नजामती कम�चार�को 

है�सयतमा सरकार� व�कललाई रािखएको छ। 

नेपालमा संवैधा�नक �पमा नै महा�याया�धव�ाको �यव�था ग�रएको ५२ वष� 

प�ुगसकेको छ। तथा�प महा�याया�धव�ाको ��यायोिजत अ�धकार �योग गन� सरकार� 

व�कलह�को है�सयत भने कुनै प�न अथ�मा सामा�य �शासनको काय� गन� साधारण 

�नजामती सेवाको पदभ�दा अलग ग�रएको छैन। यसले गदा� सरकार� व�कलको पेशागत 

�विश�ता तथा �यावसा�यकताको �वकास हनु नसकेको मा� हैन सरकार� व�कलका 

काम कारबाह�मा �भावका�रता प�न आउन सकेको छैन। फलतः रा��य अ�तरा���य 
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�पबाट ब�दै गएका नयाँ नयाँ अपराध, �दनहुँ ब�दै गएका नयाँ नयाँ काननुी, संवैधा�नक 

सम�याह� समाधानमा, अदालत लगायत �या�यक, अ���या�यक �नकायह�मा दायर भएका 

म�ुाह�मा ठुलो असफलता �यहोद� जान ु परेको छ। �यावसा�यकताको �वकास हनु 

नसकेकाले एकातफ�  रा�यको पूण� �याय �दान गर� काननुी राज �थापना गन� पनुीत 

काय�मा �विश�ीकृत सेवा �ा� हनु नसक� ठुलो अवरोध प�ुन गएको छ भने �वयं 

सरकार� व�कलह���त �याय हनु नसकेको �प� �पमा महससु ग�रँदै छ। �यसैले 

��ततु लेखमा पेशागत �यावसा�यकताको अथ�, �यावसा�यकताको अवधारणा, 

�यावसा�यकताको �वकासका ला�ग ग�रएका अ�तरा���य तथा रा��य �यव�थाह�, 

नेपालमा भएका �यासह�, �यावहा�रक अव�था, �या�यक ���कोण, �व�मान सम�या र 

समाधानका ला�ग केह� सझुाव स�हत उपय�ु �न�कष�मा प�ुने �यास ग�रएको छ। 

 

२. पेशागत �यावसा�यकताको अवधारणा 

पेशा भ�ाले कुनै �े�को �सकाई वा �व�ानको जानकार� आव�यक पन� 

विृ�लाई बिुझ�छ। पेशा�व� भ�ाले लाभ वा जी�वकाका ला�ग कुनै पेशा अगँा�ने 

�यि�लाई जनाउँछ। �यावसा�यकतालाई पेशानकूुल च�र�, �व�ध र भाव �व�मान रहेको 

ि�थ�तका �पमा अ�या�इ�छ। यस अथ�मा पेशागत �यावसा�यकता भनेको कुनै प�न पेशा 

स�ालनको �य�तो अव�था हो जसमा उ�च नै�तक च�र�, काय�द�ता, िज�मेवार� बोध र 

ऊजा�को �दश�न गद� �यि�गत र सं�थागत दवैु ल�य �ा� ग�र�छ। यसमा �यि�गत 

ल�य�भ� आ�थ�क र सामािजक सरु�ा, काय�स�त�ु�, विृ��वकास र परु�कार पद�छन ्भने 

सं�थागत ल�यमा जनसेवा, उ�पादक�व, मनुाफा, �दगोपना, साव�ज�नक स�त�ु� आ�द त�व 

पद�छन।् पेशागत �यावसा�यकताले नै पेशा�व�लाई �सका�बाट छु�ाउँछ1 र यसबाट नै 

�यूनतम साधन �ोतमा अ�धकतम उ�पादक�व हा�सल गद� उ� पेशा �वयंको समेत 

उ�थान स�भव ह�ुछ। 

सरकार� व�कल वा अ�भयोजकका हकमा समेत पेशागत �यावसा�यकताले 

मा�थकै अथ� �हण गद�छ। अ�भयोजकह�को अ�तरा���य सं�था (International 

Association of Prosecutors) का पूव� उपा�य� डे�नयल बेलेमेरको मतमा अ�भयोजक 

ब�ु चानचनेु कुरा होइन। यो अ�सर एक ए�लो या�ा हो। यसले च�र�को पर��ण 

गद�छ। अ�भयोजकह� आ�नो म�ुा��त लगनशील र ���कोणमा दयाल ु हनु ु पद�छ। 

उनीह� सदैव �व�छता र �ववेकबाट माग�दिश�त हनु ु पद�छ। आ�त�रक शि� र 

आ�म�व�ास, स�ल� र न�ल� म�ुा िच�स�ने खबुी, इमानदार� र स�च�र�ता, सकारा�मक 

सोच र आशावा�दता, ग�तीह� ख�ुाउन र समयमै सधुान� स�ने द�ता, सं�थागत 

                                                           
1  अमे�रकन कलेज �ड�सनर�, २०१२ 
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सधुार��त �व��त, पारदिश�ता, कामका कारण बताउनस�ने त�परता, फज� वा दरुाशयपूण� 

अ�भयोजनबाट दूर�, पेशागत काय� �वत��ता, �व�धको शासनको र�ा, कामको मू�या�न र 

�ो�साहन ज�ता �यावसा�यकताका आधारह� सरकार� व�कल पेशाका ला�ग प�न 

मह�वपूण� आधारका �पमा रहेका छन।् अथा�त सरकार� व�कललाई �यावसा�यक पदमा 

अ�तर�न�हत रहन ुपन� देहायका गणु2 आव�यक पन� भएकाले �व��यापी �पमा सरकार� 

व�कलको सेवा प�न �यावसा�यक सेवाका �पमा �था�पत हुँदै आएको पाई�छः 

 �विश� �ान (Specialised Knowledge), 

 कुशलता (Competencies), 

 प�रणाममा�थ जोड (Focus on Outcomes), 

 काय�सँग स�बि�धत नै�तक मानकह� (Work Releted Ethical Norms), 

 आ�म �नय��ण (Self Regulation), 

 जनताको �व�ास (Public Trust), 

 काय� �वत��ता (Autonomy in Their Activities)।  

 

व�ततुः सरकार� व�कल रा�यका तफ� बाट काम गन� काननु �यवसायी हनु। 

सरकार� व�कल भ�ाले सरकारको व�कल भ�े बिुझ�छ। सरकार� व�कलले रा�यको 

काननु उ�ल�न गन�लाई कसरु कायम गर� सजायको मागदाबी �लई अदालतमा म�ुा 

दायर गन�, सरकारलाई काननुी स�लाह �दने तथा सरकारको तफ� बाट अदालतमा 

��त�न�ध�व गद�छ।3 सरकार� व�कलह� ती साव�ज�नक अ�धकार�ह� हनु ्जसले समाज 

र जन�हतको �नि�त द�डनीय �पमा काननु उ�ल�न भएका अव�थामा �यि�का 

अ�धकार र �भावकार� फौजदार� �याय �णाल� दवैुलाई म�यनजर रा�दै काननुको �योग 

गन� कुरा स�ुनि�त गद�छन्4। यसका अ�त�र� सरकार� व�कलको सेवाले रा�यको 

��त�न�ध�व गद� नाबालक, अनपुि�थत र काननुी �पमा अयो�य �यि�ह�को ��तर�ा 

स�ुनि�त गद� �जाताि��क वैधता र काननु काया��वयनलाई अ�ु�ण रा�दछन।्5  

काननु �यवसायी श�दबाटै यो �यावसा�यक सेवा हो भ�े आफैमा प�ु� ह�ुछ। 

सरकार� व�कल नेपाल सरकारको काननुी स�लाहकार हनुकुा साथै सरकारवाद� हनेु म�ुा 

च�ने नच�ने �नण�य गन�, नेपाल सरकार वाद� भएको वा नेपाल सरकारको हक �हत वा 

सरोकार रहेको म�ुामा सरकारको हक �हतको ��तर�ा गन� काय� गद�छ, जनु काय� 

                                                           
2  यवुराज पा�डे, साव�ज�नक �शासन र साव�ज�नक काय�को �यव�थापन, �व�ाथ� प�ुतक भ�डार, काठमाड�, २०६१, 

प�ृ ३०७ 

3
 
 सरकार� वक�ल �द�दश�न, महा�याया�धव�ाको काया�लय, काठमाड�, २०६३, प�ृ ५ 

४  Committee of Ministersof the Council of Europe, THE ROLE OF PUBLIC PROSECUTIONIN THE CRIMINAL 

JUSTICE SYSTEM, Recommendation,19 ,6 October 2000 

५  THE STATUTE OF THE PUBLIC PROSECUTION SERVICE OF 16 SEPTEMBER 2005 
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�यावसा�यक काय� हो।6 �वशेष ता�लम वा �सप वा खास गरेर उ�च�तरको िश�ाको 

खाँचो पन� खालको पेशालाई �यावसा�यक (A paid occupation, that requires advanced 

education and training) र �य�तो पेशा वा �वशेष �सप वा खास गर� उ�च�तरको िश�ा 

आव�यक पन� पेशामा आब� रहेको �यि�लाई �यावसा�यक (A highly skilled and 

experienced person)7 भ�नने तथा �यावसा�यक �यि�लाई उ�च �तरको ता�लम र 

काय�द�ता आव�यक पन� (A person who belongs to a learned profession or whose 

occupation requires a high level of training and profeciency)8 भएको र सरकार� 

व�कलले स�पादन गन� काय� प�न सोह� �कृ�तको भएकाले सरकार� व�कललाई 

�यावसा�यक पद भ�न�छ। सधुा�रएको �नयिु� �व�ध र काननुी तथा �यावसा�यक ता�लम 

एवं नयाँ �व�प र आयामका अपराध�व�� भ�ूमका �नवा�ह गन� स�ने गर� तथा 

आव�यक सबै �ोत साधन�ारा अ�भयोजनकता�ले आ�ना काम कत��य पूरा गन� 

आव�यक सबै पेशागत यो�यता स�ुनि�त गनु� पन� र अ�भयोजनकता�का �पमा छनैट हनेु 

�यि�ह� उिचत ता�लम र यो�यतासाथ �न�ा र �मताय�ु मा�नस हनेु छन ् भ�े 

अ�तरा���य काननुी संय��ले9 गरेको माग�दश�नबाट सरकार� व�कलको सेवा �विश� 

�यावसा�यक सेवाका �पमा अ�तरा���य �तरमा �था�पत हनु पगेुको छ। सरकार� 

व�कलले आ�नो काय� स�पादनमा अ�ीकार गनु� पन� भनी �नद�श गरेका10 देहायका थप 

त�यले प�न यो पदको �यावसा�यक �कृ�तलाई थप उजागर गद�छ :  

 इमानदार� र होिशयार�का उ�चतम मानकह� पालना गन�।  

 आ�नो स�मता, �ान र अनभुवले न�याउने म�ुामा अ�भयोजन गन� अिघ  

नसन�।  

 आ�नो पेशागत �ान, �सपलाई कायम रा� न र �तनलाई बढाउन उपय�ु 

कदमह� चा�ने तथा सा�द�भ�क काननुी �वकासका बारेमा ससूुिचत रहने।  

 ि�थर, �वत��, �व�छ र �न�प� ब� �यास गन� र �य�तो देिखने।  

 काननुका आव�यकताको अधीनमा रह� सदैव पेशागत गोपनीयता कायम  

रा� ने।  

 
 
 

                                                           
६  महा�याया�धव�ाको वा�ष�क ��तवेदन , २०६८।६९, महा�याया�धव�ाको काया�लय, २०७०,प�ृ ७४ 

७  Oxford Advanced Learners Dictionary, Fiftth edition, Oxford University Press, 1996, 224 

८  Shanker Kumar shrestha, Dictionary of Law and justice , Pairavi Prakashan, Kathmandu, 2004, p. 621 

९  Guidelines on the role of prosecutors , 1990, Preamble and article 1 

१०  Statement of Ethical Principles for the Public Prosecutor 
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३. �यावसा�यकताको �वकासका ला�ग ग�रएका �यव�थाह� 

सरकार� व�कलको �नयिु�, सेवाशत� र पेशागत �वत��ता ज�ता 

�यावसा�यकताको �वषयमा रा��य तथा अ�तरा���य �तरमा �व�भ� �यव�थाह� भएका 

छन।् ती यस �कार रहेका छन ्: 

 

३.१. सरकार� व�कल स�ब�धी अ�तरा���य �ावधानह� 

सरकार� व�कलको �नयिु�, सेवा, शत� र �यावसा�यक उ�मिु� ज�ता 

�यावसा�यक �वत��ताको �वषयमा अ�तरा���य �तरमा �व�भ� �लखतह� तजु�मा भएका 

छन।्य�ता �लखतह� �व��यापी र �े�ीय दवैु �कारका छन।् यसम�ये केह� 

मह�वपूण� �यव�था यस �कार रहेका छन ्:  

 

३.१.१ अ�भयोजनकता�को भ�ूमका स�ब�धी माग�दश�न (Guidelines on the Role of 

Prosecutors): 

यो माग�दश�न �यवुाको हवानामा १९९० अग� २७ देिख से�टे�बर ७ स�म 

स�प� अपराधको रोकथाम तथा कसरुदार उपरको �यवहार स�ब�धी आठ� रा� स�ीय 

का�से�ारा जार� ग�रएको हो। यो माग�दश�नले अ�भयोजनकता�लाई �याय �शासनको 

अ�याव�यक ��त�न�धका �पमा आ�मसात गरेको छ। �याय �शासनमा 

अ�भयोजनकता�ह�ले मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह गन� भएकाले र उनीह�को मह�वपूण� 

िज�मेवार� बहन गन� काननुले �व�छ र समतामूलक फौजदार� �याय र अपराध �व�� 

नाग�रकह�को �भावकार� संर�णलाई योगदान गनु� पन� त�यलाई मनन गद� यो 

माग�दश�नले अ�भयोजनकता�ह�को यो�यता, छनौट र ता�लम, सेवाको है�सयत र शत�, 

अ�भ�यि� र स�ठन �वत��ता, फौजदार� कारबाह� ���यामा अ�भयोजनकता�को भ�ूमका 

ज�ता �वषयमा �यापक माग�दश�न गरेको छ। यसले गरेका मह�वपूण� �यव�था 

यस�कार छन ्:  

 अ�भयोजनकता�ह� �वत�� र �न�प� �नकाय�ारा �नयिु� हनु ुपन�, 

 सेवाका शत�ह� उ�च है�सयतलाई स�बोधन हनेु गर� �यव�था गन� तथा मका� 

पन� गर� नघटाइने, 

 �यि�गत र सं�थागत �वत��ता, 

 अ�भ�यि� र स�ठनको �वत��ता, 

 फौजदार� कारबाह�मा �व�ववेक�य अ�धकार, 

 अ�भयोजनको वैकि�पक उपाय, 
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 अ�भयोजनकता�लाई सबै �कारको ध�क�, अवरोध, हैरानी अनिुचत ह�त�ेप तथा 

अनपुय�ु �पमा आइला�ने देवानी र अ�य दा�य�व म�ु �यावसा�यक काय� 

स�पादनको ��याभ�ूत, 

 अ�भयोजनकता� र �नजको प�रवारका सद�यको भौ�तक सरु�ा, पया�� पा�र��मक 

 स�ुनि�त काय�काल, �नविृ�भरण तथा अवकाशको उमेर काननु�ारा सरुि�त ग�रन ु

पन�, 

 फौजदार� म�ुाको अनसु�धान ���यामा �नगरानी गन� र अदालती �नण�यको 

काया��वयन, 

 �नयिु�, स�वा वढुवा गदा� �नि�त मापद�ड तयार गर� उनीह�को �यावसा�यक 

यो�यता स�मता इमानदार� र अनभुव ज�ता �न�प� र �व�छ काय��व�धका 

आधारमा हनु पन� आ�द ज�ता �स�ा�त रहेका छन।्  

 

३.१.२ अ�भयोजनकता�को �यावसा�यक अ�धकार र िज�मेवार� स�ब�धी IAP मापद�ड 

१९९९ (The IAP Standards of Professional Responsibility and Statement 

of the Essential Duties and Rights of Prosecutors, 1999) 

अ�भयोजनकता�ह�को अ�तरा���य स�ठनको �थापना सन ् १९९५ मा भएको  

हो। यो स�ठनले अ�भयोजनकता�को �यावसा�यक अ�धकार र िज�मेवार� स�ब�धी 

मापद�ड सन ्१९९९ मा जार� गरेको �थयो। अपराध �व�� �वत��तापूव�क र उपय�ु 

�क�समले अ�भयोजन गन� आव�यक अ�तरा���य �पमा �वीकार ग�रएका मा�यताह�लाई 

सं�हताकरण गर� यो मापद�डको �नमा�ण ग�रएको हो। यो मापद�डमा अ�भयोजनकता�का 

�यावसा�यक आचरण, �यावसा�यक �वत��ता, �न�प�ता र फौजदार� कारबाह�मा भ�ूमका, 

अ�य �नकायह�सँगको स�ब�ध र सम�वय तथा सरकार� व�कलको �नयिु� सेवाको 

सरु�ा र उनीह�लाई सश� बनाउने ज�ता �वषयमा मापद�डह� तय ग�रएका छन।्11 

यसले गरेका मह�वपूण� �यव�था यस �कार छन ्: 

 

सरकार� व�कलको छनौट र यो�यता 

अ�भयोजनकता�का �पमा छनैट हनेु �यि�ह� उिचत ता�लम र यो�यता �ा�, 

�न�ावान ्र �मताय�ु मा�नस हनु ुपद�छ। यसै गर� �नयिु�मा जा�त, वण�, �ल�, जातीय 

उ�पि�, धम�, राजनी�तक वा अ�य अ�भमत, रा��य वा सामािजक उ�पि�, स�पि�, ज�म, 

आ�थ�क वा अ�य है�सयतका आधारमा कुनै �यि�लाई प�न बाहेक गन� गर� प�पात गन� 

                                                           
११ �व�ततृ पाठका ला�ग हेनु�होस ्Standards of professional responsibility and statement of the essential duties 

and rights of prosecutors adopted by the International Association of Prosecutors on the twenty third day 
of April 1999.http://www.arab-niaba.org/publication/prosecution 
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�म�दैन। रा�यले अ�भयोजनकता�मा उिचत िश�ा र ता�लम तथा उनीह�को पद�य 

सेवाका आदश� र आचरणगत कत��य, अ�भय�ु र पी�डतका अ�धकारको संवैधा�नक तथा 

काननुी संर�ण र रा��य तथा अ�तरा���य काननु�ारा मा�यता�ा� मानव अ�धकार तथा 

मौ�लक �वत��ताका बारेमा उनीह�लाई सचेत गन� ब�दोब�त �मलाउन ुपछ�। भना� र 

बढुवा व�त�ुन�, खास र �यावसा�यक यो�यताका आधारमा �न�प� र �व�छ काय��व�धका 

आधारमा हनु ुपछ�। 

  

सेवाको शत� 

रा�यह�ले अ�भयोजनकता�ले कुनै डर�ास, बाधा �यवधान, हैरानी, अनिुचत 

ह�त�ेप वा देवानी, द�डपूण� वा अ�य दा�य�वको अनपुय�ु भोगाइ �बना �यावसा�यक 

काय� गन�मा यो�य हनेु, अ�भयोजनकता� र �तनका प�रवारको भौ�तक संर�ण गनु� पन�, 

अ�भयोजनकता�को मनुा�सव सेवाशत�, पया�� पा�र��मक र �योजन भएस�म, पदाव�ध, 

�नविृ�भरण र सेवा�नव�ृ हनेु उमेर काननु वा �कािशत �नयमावल��ारा �यव�था गनु� पन� 

र �यावसा�यक यो�यता, �मता, �न�ा र अनभुव ज�ता व�तगुत त�वमा आधा�रत र 

�व�छ एवं �न�प� �व�ध अनसुार पदो��त �णाल� लाग ुगनु� पन� ज�ता �यव�था ग�रएको 

छ। 

  

फौजदार� कारबाह� ���यामा अ�भयोजनकता�को भ�ूमका 

अ�भयोजनकता�को काय� �या�यक काय�भ�दा �ब�कुलै अल�ग हनेु, 

अ�भयोजनकता�ले फौजदार� �याय �णाल�को सचुा� स�ालन र उिचत ���यालाई 

स�ुनि�त गन�मा टेवा प�ुने गर� काननु बमोिजम आ�नो कत��यको �व�छता, ि�थरता र 

त�परता साथ पालना र मानव मया�दाको स�मान तथा संर�ण र मानव अ�धकारको 

प�रपालना गनु� पन� तथा आ�ना काय� �न�प�तापूव�क स�पादन गनु� पन� र सबै 

राजनी�तक समािजक, धा�म�क, जातीय, सां�कृ�तक, लै��क वा अ�य कुनै �क�समको 

भेदभावलाई विज�त गनु� पन�, साव�ज�नक �हतको र�ा गनु� पन�, व�तगुत काय�प��त 

अवल�बन गनु� पन�, शं�कतका �नि�त अनकूुल वा ��तकूल जेसकैु हनेु भए ताप�न 

सा�द�भ�क सबै प�रि�थ�त��त �यान �दन ुपन�, पी�डतका �यि�गत �हतमा असर पन� कुनै 

कुरा भएमा �यसमा उनीह�को ���कोण र सरोकार उपर �वचार प�ु याउन ु पन� छ र 

उनीह�का अपराध तथा अि�तयार द�ुपयोग पी�डतका ला�ग �याय स�ब�धी आधारभतू 

�स�ा�तको घोषणा प� अनसुारका अ�धकारबारे पी�डतह� ससूुिचत रहेको कुरा �नि�त 

पानु� पन� समेतका �यव�था गरेको छ। 
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अनशुासन स�ब�धी कारबाह� ���या र सेवाको सरु�ा 

अ�भयोजनकता�को अनशुासन स�ब�धी कसरु काननु वा काननु स�मत 

�नयमावल�मा आधा�रत हनेु छ। अ�भयोजनकता�ले �प� �पमा पेशागत मापद�डको 

दायरा नाघी काम गरेको भ�े आरोपको उनीह� �व��को उजरुलाई उपय�ु काय��व�ध 

अ�तग�त तदा�खता र �व�छतापूव�क कारबाह� चलाइने छ। अ�भयोजनकता�लाई �व�छ 

सनुवुाइको हक हनेु छ। �नण�य �वत�� पनुरावलोकनको �वषय हनेु र अ�भयोजनकता� 

�व��को अनशुासन स�ब�धी कारबाह� ���याले व�त�ुन� मू�या�न र �नण�यको 

��याभ�ूत गन� तथा काननु, पेशागत आचरण र अ�य �था�पत मापद�ड एवं आचार 

बमोिजम यी माग�दश�नको आलोकमा �तनको �नधा�रण ग�रने छ भनी �प� �पमा 

उ�लेख ग�रएबाट अ�भयोजनकता�को �यावसा�यक कामको सरु�ाको ��याभतू गन� 

खोिजएको छ। 

 

३.१.३ यरुोपेल� प�रष�को म��ी �तर�य स�म�तका सद�य रा�ह�लाई अ�भयोजनकता�को 

फौजदार� �याय �णाल� स�ब�धमा �दइएको सझुाव (Council of Europe 

Committee of Ministers Recommendation, 2000)  

यो सझुावलाई यरुोपेल� प�रष�को म��ी�तर�य स�म�तको बैठकले अ�टोबर ६, 

२००० मा �वीकार गरेको हो। फौजदार� �याय �णाल�मा सरकार� व�कल ( Public 

Prosecutor) को मह�वपूण� भ�ूमका हनेु त�यलाई आ�मसात ् गद� सरकार� व�कलको 

प�रभाषा, काय�, उनीह�ले �वत��तापूव�क काय� गन� पाउने आव�यक वातावरणको 

स�ुनि�तता, सरकार� व�कल र अ�य �नकाय �बचको स�ब�ध र सम�वय, अ�तरा���य 

स�ब�ध ज�ता �वषयमा यस सझुावमा मापद�डह� �यवि�थत ग�रएको।12 

 

३.१.४ फा�वा�स�न �नद� िशका : सरकार� व�कलको भ�ूमका र िज�मेवार�ह� (२००२) 

(The Farquharson Guidelines: The Role and Responsibilities of the 
Prosecution Advocate, 2002) 

बेलायतको सरकार� अ�भयोजन �णाल�मा देिखएका सम�याह� प�हचान गर� 

�तनको �नराकरण गन�का ला�ग �यहाँको सरकारले काननु�व� फा�वा�स�न एल.जे.को 

अ�य�तामा सन ्१९८६ मा एक उ�च�तर�य स�म�त गठन गरेको �थयो। उ� स�म�त 

१५ वष�स�म (अथा�त सन ्२०००) स�म ��याशील रह� यसले फौजदार� �याय �णाल� 

र सो�भ� प�न सरकार� अ�भयोजनको पाटोमा कैय� सझुावह� �दएको �थयो। यसले 

�दएका अ�धकांश सझुावह� लाग ुगर� बेलायती �याय �णाल� र यसलाई अवल�बन गन� 

देशह�मा अझै ��ुट र�हत र सबल�कृत बनाउन खोिजएको छ। फा�वा�स�न स�म�तले 

                                                           
१२ �व�ततृ पाठका ला�ग हेनु�होस ्http://cm.coe.int 
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सरकार� व�कल वा अ�भयोजकका स�ब�धमा गरेका म�ुय �सफा�रसह� देहाय बमोिजम 

रहेका छन ्: 

 राजक�य अ�भयोजन सेवा (Crown Prosecution Service) बाट आफुलाई �ा� 

�नद�शनह� अ�ययन गर� म�ुा था�नपूुव� म�ुाका सबै प�सँग परामश� गन�। 

 य�द सरकार� व�कलले कुनै कारणवश आफैले म�ुा चलाउन नस�ने अव�था 

परेमा �नद�शन पाएको ५ �दन�भ� राजक�य अ�भयोजन सेवालाई जानकार� 

गराउने। 

 राजक�य अ�भयोजन सेवाले म�ुाको सारांश तयार गरेकामा सरकार� व�कलले 

सोको अ�ययन गर� �यसमा सहम�त जनाउने वा संशोधन ��ताव गन�। म�ुा 

�यव�थापन योजना (Case Management Plan) �ा� गरेको ७ �दन�भ� सरकार� 

व�कलले म�ुाका त�यह� गहन र अ�भयोजन गन� लायकका छन ् वा छैनन ्

�न�य�ल गर� योजनामा सहम�त जनाउने वा सझुाव पेस गन�। 

 म�ुाको दायर� र न�तजामा फरक पान� खालका कुनै त�य फेला परेकामा 

राजक�य अ�भयोजन सेवाले सोको जानकार� त�ु�त सरकार� व�कललाई �दने। 

 य�द बचाउ प�ले सरकार� व�कललाई कुनै म�ुा �वशेषमा �माण पेस गनु� 

उपय�ु नरहेको जानकार� गराइएमा सोउपर �वमश� र �नण�य गन�। 

 य�द जन�हत (Public Interest) को ���मा कुनै म�ुा चलाउने वा नचलाउने 

�नण�य गनु� पन� भएमा म�ुा नचलेका कारणबाट पी�डतलाई पन�स�ने �भावलाई 

�वचार गर� सो स�ब�धमा पी�डत वा �नजको प�रवारको धारणा ब�ुने। 

 य�द म�ुाको सनुवुाइका �ममा नी�तगत कुराह� उ�न स�ने भएमा सरकार� 

व�कलले राजक�य अ�भयोजन सेवालाई अ�ीम जानकार� गराउन ुपन�। 

 राजक�य अ�भयोजन सेवासँग परामश� नगर�कन सरकार� व�कलले आफैलाई 

प�छ �वब�धन ला�ने कुराह� गनु� गराउन ुहुँदैन। 

 म�ुाको स� चालनका �ममा अदालतमा उ�ने कुनै प�न �वषय ��ट पान�का 

ला�ग एक अनभुवी सरकार� व�कल अदालतमा उपि�थत र�हरहने। 

 य�द अपवादज�य प�रि�थ�तह�मा सरकार� व�कलले �यायाधीशलाई भेटेर कुनै 

कुराको स�लाह गनु� परेमा राजक�य अ�भयोजन सेवाको पूव��वीकृ�त �लन ु पन�  

छ। 

 य�द �यायाधीशले �माण वा जन�हतमा आधा�रत भई कुनै �वचार �य� गद�छ 

भने राजक�य अ�भयोजन सेवाले उ� म�ुाको पनुस�मी�ा गन� छ। 
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 य�द �यायाधीशले कुनै म�ुाका स�दभ�मा फरक मत �य� गरेमा सरकार� 

व�कलले राजक�य अ�भयोजन सेवासँग स�पक�  गर� आगामी कदमका बारेमा 

सहम�त जटुाउने छ। 

 य�द कुनै म�ुामा सरकार� व�कलको सझुाव मा�दा ग�भीर अ�याय ह�ुछ भ�े 

�यायाधीशलाई लागेमा सरकार� व�कलले राजक�य अ�भयोजन सेवाका �नद�शक 

वा महा�याया�धव�ासँग परामश� नगदा�स�म म�ुा दता� गन� रो�न स�ने छ। 

 

३.१.५ यरुोपका महा�भयोजकह�को स�मेलन�ारा पा�रत बडुापे�ट �नद� िशका, २००५  

(The Budapest Guidelines adopted by the Conference of Prosecutors 
General of Europe, 2005) 

ह�ेर�को राजधानी बडुापे�टमा २९ देिख ३१ मई, २००५ स�म स�प� 

यरुोपका महा�भयोजकह� (Prosecutors General) को स�मेलनले सरकार� व�कलह� 

(Public Prosecutors) को आचार र �यवहारका बारेमा जार� गरेको �नद� िशकालाई 

बडुापे�ट गाइडलाइ�स भ�न�छ। यरुोपेल� प�रष��ारा आयोिजत उ� स�मेलनबाट पा�रत 

उ� �नद� िशकालाई सरकार� व�कलह�को पेशागत आचरण र �यावसा�यकताका ला�ग 

�व�का अ�य मलुकुह�मा समेत माग�दश�नका �पमा �लइ�छ। यस �नद� िशकाले 

सरकार� व�कलह�को आचरण स�ब�धमा म�ुयतः �न�न �यव�था गरेको छ : 

 

क) सामा�य �यावसा�यक आचरण 

सरकार� व�कलह�ले सदैव उ�चतम पेशागत मापद�डह�मा अ�डग रह� 

देहायका काय�ह� गन� छन ्: 

१. सदैव आ�नो पेशाको स�मान र मया�दा कायम रा� ने। 

२. आफुलाई ज�हले प�न �यावसा�यक �पमा ��ततु गन�। 

३. इमानदार� र होिशयार�का उ�चतम मानकह� सदैव अ�यास गन�। 

४.  त�यको छान�बन गरेर कुनै प�न अनिुचत �भावबाट म�ु रह� काननु बमोिजम 

आ�नो काय�स�पादन गन�। 

५. सा�द�भ�क काननुी र सामािजक �वकास�मसँग आफुलाई सदैव अ�ाव�धक 

ग�ररा� ने। 

६. आफुलाई �न�प� र एकनासको बनाउन एवं देखाउनका ला�ग समेत �यासरत 

रहने। 

७. भय, मोला�हजा वा पूवा��हबाट म�ु रह� �व�छ काय�स�पादन गन�। 

८. �नजी र गटुगत �हत एवं साव�ज�नक र �म�डयाको दबाबबाट म�ु रहने। 
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९.  काननुको अगा�ड सबै �यि�ह� समान रहने अ�धकारको स�मान गद� कुनै 

प�न �यि� उपर �ल�, वण�, भाषा, धम�, राजनी�तक वा अ�य आ�था, यौ�नक 

झकुाव, रा��य वा सामािजक उ�पि�, स�पि�, अ�पस��यक, ज�म, �वा��य, 

�वकला�ता वा अ�य कुनै प�न है�सयतका आधारमा �वभेद नगन�। 

१०. �यावसा�यक है�सयतमा आफुले भे�ने �यि�ह�का �वचार, जायज �वाथ�, 

गोपनीयता र स�भा�य चासोह�लाई मनन ्गन�। 

११. आफुले स�दास�म �यि�ह�का आ�नो अ�धकार र काननुी अव�थाका बारेमा 

ससूुिचत छन ्भ�े कुरा स�ुनि�त गन�। 

१२. अदालत, �हर�, अ�य साव�ज�नक �नकाय र �याय �े�का अ�य सद�यह� 

��तको कत��य समेत स�मानसूचक �पमा �नवा�ह गन�। 

१३. अ�य मलुकुका सरकार� व�कल एवं �नकायह� समेतलाई काननु बमोिजम 

सहायता गन� ता �क अ�तरा���य सहयोगलाई यथास�भव मा�थ�लो हदस�मै 

बढाउन स�कयोस।् 

१४. सरकार� व�कलको �यि�गत वा आ�थ�क �वाथ� वा �नजको पा�रवा�रक, 

सामािजक वा अ�य स�ब�धह�ले �नजको पेशागत है�सयतमा गन� काय�लाई 

अनिुचत �भाव पान� न�दने। 

 

ख) सरकार� व�कलह�को �नजी आचरण 

१. आ�नो �नजी जीवनका ��याकलापह�ले सरकार� व�कल सेवाको इमानदार�, 

�व�छता र �न�प�तामा स�झौता गन� खालका काय�ह� सरकार� व�कलह�ले 

गनु� हुँदैन। 

२.  सरकार� व�कलह�ले काननुलाई स�मान स�हत सदैव प�रपालना गनु�पन� छ। 

३. आ�नो पेशा��त जनआ�था बढाउने र कायम रा� ने �क�समले सरकार� 

व�कलह� ��ततु हनु ुपन� छ। 

४.  आ�ना वा अ�का �नजी �वाथ�ह� अनिुचत त�रकाले �स� गन� �क�समले 

सरकार� व�कलह�ले नोकर�का �सल�सलामा आफुलाई जानकार� हनु आएका 

सूचनाह�को उपयोग गनु� हुँदैन। 

५.  आ�नो इमानदार�, �व�छता र �न�प�तामा स�झौता हनेु गर� सरकार� 

व�कलह�ले कुनै उपहार, नजराना, लाभ वा आ�त�य �वीकार गन� वा अ�य 

�य�तै खालका काय�ह� गनु� हुँदैन। 
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३.२ केह� मलुकुमा सरकार� व�कलह�को �यावसा�यक ि�थ�त 

सरकार� व�कलले स�पादन गन� काय� �यावसा�यकताको ���ले अ�य कुनै प�न 

पेशा, सेवाभ�दा फरक रहेकाले नै �व��यापी �पमा सरकार� व�कलको सेवा, पेशालाई 

अ�त मह�वका साथ हे�रने गरेको पाइएको छ। यह� कारणले क�तपय मलुकुमा 

�यायाधीश सरह नै स�ुवधा रा�यले उपल�ध गराएको समेत पाइ�छ। �यसको 

उदाहरणका �पमा केह� मलुकुका �यव�था यहाँ उ�लेख ग�रएको छ : 

 

३.२.१ जापान 

जापानमा सरकार� व�कलको है�सयत, यो�यता र तलब स�ुवधा �यायाधीश सरह 

रहेको छ। Public prosecutors have a status equivalent to that of judges in terms of 

qualification and salary.13 सरकार� व�कलले �वत�� र �व�छ �पमा काम गन� सकुन ्

भनी �यायाधीश सरह �नयिु� र स�ुवधाको �यव�था ग�रएको छ। यस स�दभ�मा 

देहायका त�यबाट यो अझ बढ� ��ट ह�ुछ "This is a public prosecutor who is 

required to have the same qualifications and appointment as judge"14. अथा�त, 

सरकार� व�कलको यो�यता र �नयिु�का शत�ह� �यायाधीश सरह हनेु छ। यस 

�यव�थाले एका�तर सरकार� व�कलको पेशा र ��त�ालाई �यायाधीश सरह स�मानजनक 

बनाएको छ भने अक��तर द� सरकार� व�कलह�लाई सेवामै �टकाई रा� न समेत 

सघाएको छ। 

जापानमा �हर�मा दता� ग�रएका म�ये झ�डै ५० ��तशत म�ुा मा� अदालत 

सम� पेस ग�र�छन।् ज�तसकैु ग�भीर अ�भयोग दाबी भए ताप�न �माणबाट प�ु� हुँदैन 

भने अ�भयोजनमा नलगी थप अनसु�धानका ला�ग �फता� ग�र�छ। सरकार� साधन �ोत 

मा� खच� गराउने साना�तना म�ुाह� समेत सरकार� व�कलबाटै टु���छन।्यसका ला�ग 

सरकार� व�कलह�लाई कागज गराउने र प�ह� �बच मेल�मलाप गराउन स�ने 

अ�धकार समेत �दइएको छ। सरकार� व�कलले लगेको म�ुा अदालतमा हानु�लाई 

बदनामीका �पमा हे�र�छ। यसैले जापानमा ९९ ��तशतस�म कसरु ठह� याएको दर 

भे�ट�छ जनु लोकताि��क मलुकुह�मा अ�य� पाइँदैन। ग�भीर र चचा�य�ु म�ुामा 

नाग�रक �तरबाट जरु� समेत रा� न था�लएको छ जसले त�यको �� नमा �नण�य  

�द�छन।् सरकार� व�कलह�ले �ायः �हर�लाई अनसु�धानमा स�लाह र �नद�शन �दने 

भए ताप�न ग�भीर म�ुाह�मा सरकार� व�कलले िझकाएर आफैले वा �हर�सँग संय�ु 

अनसु�धान समेत गन� �यव�था भएको पाइ�छ। सम�मा जापानको अ�भयोजन सेवालाई 

                                                           
१३  United Nation Asia and Far east Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders , Criminal 

Justice in Japan at 5 (unpublished) 

१४
  �व�ततृ पाठका ला�ग हेनु�होस ्http://en.wikipedia.org/wiki/Prosecutor 
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�न�प� र ह�त�ेपम�ु ढ�ले काम गन�स�ने गर� नी�तगत र काननुी �यव�था भएको 

देिख�छ। अ�भयोजन सेवाका काम कारबाह�मा अदालतले प�न ह�त�ेप गद�न।  

 

३.२.२ को�रया 

को�रयामा प�न सरकार� व�कललाई �यायाधीशको समाना�तर है�सयतमा 

रािखएको छ। साथै सरकार� व�कलको सेवा शत�को सरु�ामा प�न उ�च सतक� ता 

अपनाइएको देिख�छ। The public prosecutor may not be dismissed or suspended 

from the exercise of his/her power or be subject to a reduction in salary other than 
through impeachment, conviction of crime punishable by imprisonment or more 
severe penalties or other disciplinary action based on relevant laws and 

regulation.15 यसर� को�रयामा समेत, जापानमा ज�तै सरकार� व�कलको पदलाई 

�यायाधीशको समक�ी बनाइएको छ। महा�भयोग लागेको, कैदयो�य अपराधमा 

कसरुदार ठह�रएको वा स�ब� ऐन �नयम बमोिजम अनशुासना�मक कारबाह� भएका 

अव�थामा बाहेक सरकार� व�कललाई बखा��त ग�रने, अ�धकारको �योग गन�बाट रो�कने 

वा पा�र��मकमा कटौती ग�रने छैन भ�े पेशागत ��याभ�ूत काननुमै ग�रएको छ। 

को�रयामा सरकार� व�कलह� सव��च अ�भयोजकको काया�लय (Supreme 

Prosecutor's Office) को मातहतमा रह�छन।् अपराध �नय��णमा अ�तरा���य सहयोग 

जटुाउने उ�े�यले को�रयाको अ�भयोजन सेवा (Prosecution Service) ले हालस�म ७३ 

मलुकुसँग पार�प�रक काननुी सहायता स�झौता, ७७ देशसँग सपुदु�गी स�झौता र ६९ 

देशसँग कैद� �थाना�तरण स�झौता स�प� ग�रसकेको छ। यस �कार पार�प�रक 

सहयोग, सपुदु�गी र कैद� �शासन स�ब�धी काय�मा समेत को�रयाका सरकार� 

व�कलह�को मह�वपूण� संल�नता हनेु देिख�छ। �याय म��ालय अ�तग�त रहेको 

सव��च अ�भयोजकको काया�लयले अ�भयोजनको मा� नभएर क�तपय ग�भीर म�ुाह�मा 

�हर� सँगसँगै अनसु�धानको काय� समेत गद�छ। को�रयामा सरकार� व�कलह�लाई 

वारे�ट जार� गन�, अ�भयोजन �फता� �लने र अ�भयोजनमा स�झौता गन�स�मका अ�धकार 

�ा� छन।् को�रयाभर म�ुयालय स�हत सरकार� व�कलह�का कुल ४६ वटा काया�लय 

रहेका छन।् �विश�ीकरणका ला�ग को�रयाको अ�भयोजन सेवामा स��ठत अपराध, 

साव�ज�नक सरु�ा, �वशेष अनसु�धान र लाग ुऔषधज�ता अलग �वभागह� ��याशील 

छन।् 

 
 
 
 

                                                           
१५  ऐ.ऐ. 
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३.२.३ अ��े�लया 

अ��े�लयामा प�हले �ा�त�प�छेका अलग अलग ऐन रहेकामा सन ्१९८३ देिख 

अ��े�लयाभर लाग ु हनेु एउटै Director of Public Prosecutions Act लाग ु ग�रयो। 

यसप�छ अ�भयोजकह�को काया�लय सरकार वा राजनी�तक ���याबाट म�ु रहने 

अ�यासको थालनी भयो। सरकार� व�कलह�को पेशागत �वत��ता र �यावसा�यकताका 

स�दभ�मा अ�े�लया र बेलायतका काननुी �यव�थाह� �म�दोज�ुदो देिख�छन।् 

अ��े�लयाको उ�च अदालतले कैय� म�ुाह�मा सरकार� व�कलको कामकाजी 

�वत��ताका बारेमा बोलेको पाइ�छ। �यायाधीश�य Dawson र Mc Hugh JJ ले एउटा 

म�ुामा गरेको �ट�पणी य�तो छ16: अ�भय�ुको अपराधभ�दा कम दाबी �लने वा 

अ�भय�ुसँग अ�भयोगमा सौदाबाजी गन� भ�े अ�भयोजन प�को काम हो। यसका ला�ग 

अदालतको अनमु�त �लइरहन ु पद�न। वा�तवमा अदालतलाई हरेक म�ुाको सबल र 

दबु�ल प�का बारेमा �बरलैमा� थाहा ह�ुछ। अतः अ�भयोजना�मक �णाल�को मम� 

�वपर�त उ� काया�लयको आव�यक �वत��तालाई नै चनुौती �दने गर� सो अ�धकार 

�यायाधीशसँग बाँ�न आव�यक छैन। 

 

३.२.४ बेलायत 

बेलायतमा २ शता�द� अिघदेिख नै �वत�� र �यावसा�यक अ�भयोजकको 

प�रक�पना ग�रएको पाइ�छ। त�काल�न बेलायती �धानम��ी �ारो�ड �याक�मलनले 

सन ्१९५९ मा बेलायतको त�लो सदन हाउस अफ कम�समा �दएको एक भाषणमा 

�वत�� अ�भयोजनको मह�वलाई �न�न श�दह�मा �य� गरेका �थए : हा�ो सरकारको 

�था�पत �स�ा�त र सबै राजनी�तक दलह�ले लामो समयदेिख समथ�न गरेको पर�परा 

के हो भने कुनै नाग�रकमा�थ म�ुा चलाउने वा चलेको म�ुा �फता� �लने भ�े कुरा 

राजनी�तक वा अ�य कुनै �क�समको दबाब �बना �वश�ु म�ुाको गणुदोषका आधारमा 

अ�भयोजनले �नण�य गन� �वषय हो। य�द राजनी�तक दबाब वा भीडको आ�हमा य�तो 

काय� गन� था�लयो भने उ� सबल �स�ा�तबाट खतरनाक �पमा �यूत भएको  

मा�ननेछ।17 बेलायतमा १ अ�टोबर, १९८६ मा राजक�य अ�भयोजन सेवाको गठन 

ग�रँदा सोका �न�न उ�े�य तो�कएका �थए, जनु अ�ा�प बहाल छन ्: 

 आफैले �हर�बाट �वत�� रहने र देिखने। 

 आफैले �नण�य ���याको सामा�य गणु�तर उ�च तहको रहेको र अनिुचत 

�भावका आधारमा �नण�य नग�रने स�ुनि�तता गन�। 

                                                           
१६  अ�भयोजन सेवामा जवाफदे�हता, �वत��ता र आचार, www.cdpp.gov.au/director/speeches  

१७  ल अ�फसस� अफ द �ाउन, जेएलआइजी एडव�स� (१९६४), प�ृ १७७—१७८ 
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 आफैले �थानीय प�रवेशका आधारमा लचकता समेत अपनाउने। 

 आफैले जन�हतमा रहेर मा� अ�भयोजनमा अिघ ब�ने। 

 आफैले म�ुामा लगनशील भई अ�वल�ब स��य हनेु। 

 अ�भयोजन काय� �भावकार�, द�तापूव�क र �मत�ययी ढ�ले स�पादन गन�। 

 सम� फौजदार� �याय �णाल�कै स�पादनमा सधुार �याउने।18 

सन ् २००० को दशकका स�ुवाती वष�ह�मा बेलायती अ�भयोजकह�ले 

ऐ�तहा�सक अ�धकार �ा� गरे। उनीह�लाई �यि�मा�थ अनसु�धान गराउने, सा�ी र 

अ�भय�ुह�लाई उ�मिु� �दने र ��तवाद�सँग अ�भयोगमा सौदाबाजी गन� पाउने गर� 

स�ुढ ग�रयो। हाल बेलायतमा सरकार� व�कलले लगेको म�ुालाई �यायाधीशह�ले 

�बरलै मा� श�ा गछ�न ्र �नजी व�कलले प�न सह� नै काम गरेको अनमुान गद�छन।् 

बेलायतमा सरकार� व�कलह�ले सदैव �व�छता र �न�प�ताको उ�चतम �तर कायम 

रा� न ु पद�छ। खास गर� उनीह�ले मानव अ�धकार स�ब�धी यरुोपेल� महासि�धमा 

उि�लिखत �न�प� सनुवुाइको �ावधान काया��वयन माफ� त ��तवाद�को अ�धकारलाई र�ा 

गन� पद�छ। म�ुाको कारबाह� भर र अनसु�धान अ�धकृतह�लाई �नद�शन �दँदासमेत 

उनीह� �न�प� र व�तपुरक हनु ु पद�छ19। बेलायतको राजक�य अ�भयोजन सेवाको 

सं�हता १९९० बमोिजम अ�भयोजन गन� नगन� २ वटा �नण�याधार रहेका छन ्: �माणले 

खामे नखामेको पर��ण र उ� म�ुा चलाउन ु साव�ज�नक �हतमा छ वा छैन भ�े 

कुराको �जू। �यसप�छ बनेका फौजदार� काननुह�ले प�न बेलायतमा सरकार� 

व�कलह�लाई मा�थ�लो व�रयता �दँदै �यावसा�यकताको �वकासमा टेवा प�ु याएका  

छन।् 

 

३.२.५ संय�ु रा�य अमे�रका 

 Burns v. Reed को म�ुामा अमे�रकाको स�ीय सव��च अदालतले ठहर ग� यो 

�क20 रा�यका सरकार� व�कलह�ले बहस पैरवी गरेबापत कसैलाई ��त पगेुमा सो 

दा�य�वबाट पूण�तया म�ु हनेु छन।् तर �हर�लाई �दएको काननुी स�लाहबाट 

�यि�ह�लाई हनु पगेुको नो�सानीका ला�ग भने िज�मेवार हनु ुपन� प�न हनु स�छ। 

�य�तै, State Cx Rel AG V Gleason को म�ुामा �लो�रडा रा�यको सव��च अदालतले 

भनेको छ �क : महा�याया�धव�ाको काया�लय भनेको एक साव�ज�नक धरोहर हो। 

�नजले �न�प�तापूव�क आ�नो कत��यपालन गछ� भ�े काननुी अनमुान ग�र�छ। यसै 

                                                           
१८  केस फर द �ाउन, जोसआु रोजनबग�, १९८७, www.cdpp.gov.au/director/speeches 

१९  सरकार� वक�लका आदश� �स�दा�तह�को �ववरण, राजक�य अ�भयोजन सेवा, २००९, www.cps.gov.uk/legal 

२०  फैसला �म�त मई ३०, १९९१, en.wikisource.org/wiki/Burns V Reed 
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�व�ासमा जनसरोकारका थ�ु ै म�ुाह�मा �नजलाई अपार �व�ववेक �दइएको ह�ुछ। 

य�तो �व�ववेकको �योग आफैमा एक �या�यक काय� समेत हो। 

अमे�रकामा स�ीय देवानी काननु बमोिजम सरकार� व�कलह�लाई २ 

�क�समका उ�मिु�ह�21 �दान ग�रएका छन ् : �नरपे� र सशत� उ�मिु�। �नरपे� 

उ�मिु� सरकार� व�कलह�ले कुनै म�ुा �वशेषमा सरकारको तफ� बाट बहस पैरवी गदा� 

�ा� ह�ुछ भने �नजह�ले अनसु�धानकम� वा �शासक भएर काम गदा� सशत� उ�मिु� 

लाग ु ह�ुछ। बहस गदा� सरकार� व�कलले दरुाशय राखेर बोलेको त�य जाहेरवालाले 

प�ु� गदा�समेत सरकार� व�कललाई कुनै प�न दा�य�व बहन गनु� नपन� गर� �नरपे� 

उ�मिु� रह�छ भने सशत� उ�मिु� अ�तग�त य�द कुनै सरकार� व�कलले कुनै काय� गर� 

�नजलाई थाहा हनु ु पन� काननुको जानाजान उ�ल�न गरेको प�ु� भएमा �नज दा�य�व 

भागी हनु स�छ। 

 

३.२.६ भारत 

भारतमा के�� र �ा�त �तरमा महा�याया�धव�ा एवं महा�भयोजकको 

अ�वि�छ� �यव�था रहे ताप�न ती मातहत काम गन� सरकार� व�कलह�को �थायी र 

सं�थागत �ब�ध रहेको पाइँदैन। ग�भीर म�ुाह�मा सरकारले नै �नजी काननु 

�यवसायीह� म�येबाट सरकार� व�कल (लोका�भयोजक) �नय�ु गन�, म�ुाको काम 

स�कएप�छ �नज �वतः �नव�ृ हनेु र अ�य वारदातह�मा �हर� आफैले अदालतमा म�ुा 

पेस गन� अ�यास छ। भारतमा म�ुा दता� गदा� वा दायर भएको म�ुा �फता� गदा� समेत 

�यायाधीशको अनमु�त आव�यक पन� हुँदा22 सरकार� व�कलह� नेपालमा ज�तै 

अदालत��त आि�त रहेको देिख�छ। �यहाँ सरकार� व�कललाई अदालतको अ�धकृत 

मा�न�छ, �नजले जन�हतको ��त�न�ध�व गन� र कसैलाई कसरुदार ठहर गन� ह�त�ेपकार� 

भ�ूमका नखे�ने अनमुान ग�र�छ। 

भारतमा सरकार� व�कलह�ले अ���या�यक अ�धकारको समेत �योग गरे ताप�न 

बेलायत वा अ��े�लयामा ज�तो काय�पा�लकाबाट म�ु रहेको पाइँदैन। Shamsher Singh 

v. State of Punjab को म�ुामा भारतको सव��च अदालतले सरकार� व�कलको पद 

�या�यक च�र�को भएको र यसै कारण लोकत��मा �नजको गहन मह�व हनेु उ�लेख 

गरेको छ। उ� फैसलामा भ�नएको छ : सरकार� व�कल एक साव�ज�नक अ�धकार� 

भएका कारणले मा� नभई काननुको आदरणीय पेशाकम� भएकाले समेत �नज सदैव 

�न�प�, �व�छ र स�यवाद� हनु ुपछ� भनेर समेत उ� फैसलामा बो�लएको छ23। �यसै 

                                                           
२१  Major Federal Civil Rights Statute, 42 USC, 1983, Cited by Johns, Margaret Z 

२२  Pillai, KN Chandrasekharan Public Prosecution in India, New Delhi, www. article2.org/mainfil.php 

२३  AIR 1980 SC 1510  
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गर�, Sunil Kumar Pal v. Phota Sheikh को म�ुामा सव��च अदालतले महससु गरेको छ 

�क रा�यको एक �वत�� अ�भयोजन �नकाय नहुँदाका अव�थामा �याय �शासन 

अपूरणीय �पमा �भा�वत हनु स�छ (unless the state has an independent 

prosecution agency, the administration of justice might suffer irreparably).24  

 

३.२.७ हङकङ 

िचन �शा�सत हङकङमा फौजदार� अ�भयोजनको काय� �यहाँको �याय �वभागले 

गद�छ। आ�नो काय� स�पादनका �ममा उ� �वभागलाई हनेु काया��मक �वत��ताको 

उ�लेख सं�वधानमै ग�रएको छ। हङकङको आधारभतू काननुको धारा ६३ मा �याय 

�वभागले �बना कुनै ह�त�ेप फौजदार� अ�भयोजनको �नय��ण गन� कुरा �यवि�थत छ। 

अतः हङकङमा सरकार� व�कलह�ले राजनी�तक ह�त�ेप वा अ�य अनिुचत �भावमा 

नपर�कन भय र�हत ढ�ले काम गन�स�ने अव�था छ। �तनका काय� वा �नण�यह�का 

ला�ग �याय �वभागको सिचव िज�मेवार हनेु गद�छ। हङकङमा हनेु सबै अ�भयोजनह�का 

ला�ग �यहाँका �याय �वभागको सिचव नै उ�रदायी ह�ुछन ् जसले उ� �ा�तको 

महा�याया�धव�ाको भ�ूमका समेत �नवा�ह गद�छन।् कुनै वारदात �वशेषमा म�ुा चलाउने 

वा नचलाउने र कसर� चलाउने भ�े �नय��ण एवं स� चालनको अ�धकार �नजलाई नै 

हनेु गद�छ25। सन ्१९९८ मा हङकङ बेलायती उप�नवेशबाट �वत�� भए ताप�न एक 

मलुकु, दईु शासन �णाल� रहेको हुँदा सोह� �यव�था नै हालस�म लाग ुछ। 

 

३.२.८ �ील�ा 

�ील�ामा रा�यको म�ुय काननु अ�धकार� नै महा�याया�धव�ा ह�ुछन ् र 

फौजदार� म�ुामा�मला स�ब�धी सबै अ�धकार र कत��यह� �नजमा नै �न�हत ह�ुछन।् 

देवानी काननुको �े�मा समेत �नजको धेरै भ�ूमका रह�छ। आ�नो कत��य पालनाका 

�सल�सलामा महा�याया�धव�ाले गरेका �नण�य उपर �ील�ाको कुनै प�न अदालतमा 

�� न उठाउन पाइँदैन।26   

 

३.२.९ ना�म�बया 

सन ्१९९० स�म ना�म�बया दि�ण अ��काको उप�नवेशमा रहँदा अ�भयोजन 

�णाल� राजनी�त �नद� िशत �थयो। १९९० मा �वत�� भएप�छ सोह� वष� बनेको 

सं�वधानमा महा�याया�धव�ा (Attorney General) र महा�भयोजक (Prosecutor General) 

                                                           
२४

 13. (1984) 4 SCC 533 

२५ �याय �वभाग, अ�भयोजन नी�त (१९९८) सरकार� वक�लह�को �नद� िशका, प�ृ ५—७ 

२६  Criminal Justice Profiles of Asia (1995) UNAFEI, p. 215 
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दवैुको �यव�था गर� सरकारवाद� म�ुामा�मलाको काम �तनीह�कै िज�मामा रािखयो। 

महा�याया�धव�ाले नामी�बयाको सं�वधानको संर�ण गन�, रा�प�त एवं सरकारको म�ुय 

काननुी स�लाहकारका �पमा काय� गन� तथा �नजको राजनी�तक �नयिु� हनेु गर�27 

बेलायती ढाँचामा ल�गयो। महा�भयोजकको �नयिु� भने रा�प�तबाट �याय सेवा 

आयोगको �सफा�रसमा �याय �े�का कम�चार�ह� (Cadre) म�येबाट ग�रने �यव�था  

छ। 

 

३.३. नेपालको संवैधा�नक तथा काननुी �ावधानह� 

३.३.१ संवैधा�नक �यव�था 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को भाग १६ मा महा�याया�धव�ाको 

�नयिु� �धानम��ीको �सफा�रसमा रा�प�तबाट हनेु, �धानम��ीको इ�छानसुारको 

अव�धस�म आ�नो पदमा बहाल रहने, सव��च अदालतको �यायाधीश हनु स�ने यो�यता 

नभई कुनै प�न �यि� �नयिु�का ला�ग यो�य नमा�नने, पा�र��मक तथा अ�य स�ुवधा 

सव��च अदालतको �यायाधीश सरह हनेु र सेवाका अ�य शत�ह� काननु�ारा �नधा�रण 

भए बमोिजम28 हनेु �यव�था छ। यसै गर� महा�याया�धव�ा नेपाल सरकारको म�ुय 

काननुी स�लाहकार हनेु, संवैधा�नक एवं काननुी �वषयमा नेपाल सरकार र नेपाल 

सरकारले तो�क�दएको अ�य अ�धकार�लाई राय स�लाह �दन ु�नजको कत��य हनेु, नेपाल 

सरकारको हक, �हत वा सरोकार �न�हत रहेको म�ुामा महा�याया�धव�ा वा �नजको 

मातहतका अ�धकृतह�बाट नेपाल सरकारको ��त�न�ध�व ग�रने तथा यस सं�वधानमा 

अ�यथा लेिखएदेिख बाहेक कुनै अदालत वा �या�यक अ�धकार� सम� नेपाल सरकारको 

तफ� बाट म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ�े कुराको अि�तम �नण�य गन� अ�धकार 

महा�याया�धव�ालाई हनेु उ�लेख छ।29 

 

३.३.२ काननुी �यव�थाह� 

�च�लत संवैधा�नक �यव�थाको अधीनमा रह� सरकारवाद� म�ुा एवं सरकार� 

व�कल सेवाको �शासन गन�का ला�ग सा�द�भ�क काननुी �यव�थाह� समेत ग�रएका छन ्

जसम�ये �न�न मह�वपूण� छन ्:  

 
 
 
 

                                                           
२७  ना�म�बयाको सं�वधान, १९९० को धारा ८२—९० 
२८  नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३४ 
२९  ऐ.ऐ धारा १३५ 
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३.३.२.१ सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ 

२०४७ सालमा महा�याया�धव�ा स�ब�धी नया ँ संवैधा�नक �यव�था भएप�छ 

सोह� अनकूुल सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ जार� ग�रयो। पूव�वत� सरकार� म�ुा 

स�ब�धी ऐन, २०१७ मा म�ुाको अनसु�धान र अ�भयोजनमा �हर� एवं सरकार� 

व�कलको संय�ु भ�ूमका तय ग�रएकामा ��ततु ऐनले अनसु�धानमा �हर�लाई र 

अ�भयोजनमा सरकार� व�कललाई साव�भौम बनाएको अव�था छ। ऐनको अनसूुची १ मा 

सरकारवाद� हनेु फौजदार� म�ुा र अनसूुची २ मा सरकारवाद� हनेु देवानी म�ुाको 

फेह�र�त छ। यी म�ुाका अ�त�र� अ�य �वषयगत काननुमा सरकारवाद� हनेु भनी 

लेिखएका म�ुामा समेत अ�भयोजन गन� वा नगन� �नण�यमा पूरै र अनसु�धानमा आंिशक 

भ�ूमका सरकार� व�कलको रहेको देिख�छ। नेपाल सरकार वाद� हनेु जनुसकैु फौजदार� 

वा देवानी म�ुामा अ�भयोजन गन� वा नगन� अ�धकार महा�याया�धव�ा वा �नज 

मातहतका अ�धकृतलाई हनेु �यव�था छ30।  

यसथ�, �वशेष गर� फौजदार� म�ुाको अ�भयोजनमा महा�याया�धव�ा वा �नज 

मातहतको अ�धकृत नै म�ुय �नणा�यक हनेु र कुनै प�न म�ुाको �ारि�भक ��तवेदन 

�हर�बाट �ा� भएप�छ अपराधको सफल अनस�ुधानका ला�ग अनसु�धान अ�धकृतलाई 

आव�यक �नद�शन �दने र राय स�हतको अनसु�धान ��तवेदन �ा� भएप�छ म�ुा चलाउन 

उपय�ु हनेु वा नहनेु �न�य�ल गर� उपय�ु हनेु देिखएमा अ�भयोग प� तयार गर� 

स�बि�धत अदालत वा अध� �या�यक �नकायमा पेस गन� र उपय�ु नहनेु भएमा 

�हरासतमा कुनै थनुवुा भएमा छो�न लगाउने र अि�तम �नकासाका ला�ग आ�नो राय 

स�हत स�ल �म�सल स�बि�धत पनुरावेदन सरकार� व�कलको काया�लय माफ� त 

महा�याया�धव�ाकामा पठाउने काननुी �यव�था रहेको छ। 

�व�मान सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐनले �माणको अपया��ताका आधारमा बाहेक 

अ�य कारणले म�ुा नचलाउने �नण�य गन� छुट सरकार� व�कललाई �दएको देिखँदैन। 

यस स�ब�धमा �न�प� र �वत�� अ�भयोजनका ला�ग सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, 

२०४९ मा रहेका �मखु �यव�थाह�लाई �न�नानसुार उ�लेख गन� स�क�छ : 

 यस ऐनले �प� �पमा अ�भयोजना�मक �णाल� अवल�बन गद� �हर� र 

सरकार� व�कल �बच �प� काय��वभाजन गरेको छ। 

 �नजी अ�भयोजनको स�भावनालाई समा� गद� यस ऐनले �माणको रोहमा मा� 

म�ुा चलाउने वा नचलाउने आधार तोकेको छ। 

 नेपाल सरकारलाई सरोकार पन� म�ुा अदालत वा अ�य कुनै �या�यक �नकायमा 

चलाउने वा नचलाउने एकल अ�धकार सरकार� व�कललाई �दइएको छ। 

                                                           
३०  सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा १७ (२) 
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 त�लो अदालत वा �या�यक �नकायको फैसला वा अि�तम आदेश उपर 

सरकार� व�कलले मा� पनुरावेदन गन� पाउने �यव�था ग�रएको छ। 

 अदालतले पनुः अनसु�धान वा पनुः अ�भयोजनको आदेश �दन नपाउने गर� �ा� 

सा�ी �माणका आधारमा म�ुाको कारबाह� �कनारा गन� अि�तयार� मा� 

तो�कएको छ। 

 

 ३.३.२.२ सरकार� म�ुा स�ब�धी �नयमावल�, २०५५ 

ऐनको प�रपूरकका �पमा आएको यस �नयमावल�ले फौजदार� म�ुाको 

अनसु�धान र अ�भयोजनका हकमा केह� ���यागत �यव�था गरेको छ। मलुकुभर 

�माण स�लन र अनसु�धानमा एक�पता होस ् भ�े अ�भ�ायले केह� खास ढाँचाह� 

समेत �नयमावल�ले �वकास गरेको छ। �हर�ले सरकार� व�कल माफ� त सरकार� 

गवाहह� अदालतमा पेस गनु� पन� र य�ता गवाहह�लाई तो�कए बमोिजम दै�नक तथा 

�मण खच�समेत �ा� हनेु, फौजदार� �याय �णाल�सँग स�बि�धत �व�भ� �नकायह� �बच 

�भावकार� सम�वय कायम गन� महा�याया�धव�ाको नेत�ृवमा एक सम�वय स�म�त रहने 

�यव�था समेत यसले समेटेको छ। 

  

३.३.२.३ सरकार� व�कल स�ब�धी �नयमावल�, २०५५ 

यस �नयमावल�ले महा�याया�धव�ाको काया�लय स�ठन�भ� रहने �व�भ� 

तहका सरकार� व�कलह�को काम, कत��य र अ�धकार �नधा�रण गनु�का साथै िज�ला 

सरकार� व�कल काया�लयले कुनै म�ुा नचलाउने �नण�य गरेकामा कारण स�हत ३ 

�दन�भ� सो म�ुाको �म�सल अि�तम �नकासाका ला�ग आ�नो राय स�हत स�ल �म�सल 

स�बि�धत पनुरावेदन सरकार� व�कलको काया�लय माफ� त महा�याया�धव�ाकामा 

पठाउने31 �यव�था गरेको छ। तर कुनै म�ुामा कुनै अ�भय�ुमा�थ म�ुा चलाउने र 

कुनैमा�थ नचलाउने �नण�य भएकामा भने सोको जानकार� महा�याया�धव�ाको 

काया�लयमा पठाउन ुपन� तर यसमा स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कलले गरेको �नण�य 

भने अि�तम हनेु �ावधान रहेको छ। साथै, �नयमावल�को �नयम ३५ ले म�ुाको बहसमा 

सरकार� व�कलको तजबीज हनेु र �नजले बहस पैरवी गरेका कारणले मा� �नज उपर 

कुनै कारबाह� ग�रने वा गाल� बेइ�ज�त म�ुा चलाइने छैन भनी पेशागत �वत��ताको 

र�ा गरेको छ। यसका अ�त�र� �नयम ३७ मा सरकार� व�कलले तो�कएका शत�को 

अधीनमा रह� काया�लयको काममा बाधा नप�ुने गर� महा�याया�धव�ाको �वीकृ�त �लई 

नेपाल सरकारको स��ठत सं�थामा काननु �यवसाय गन�, बहस पैरवी गन�, कुनै �थानीय 

                                                           
३१  सरकार� वक�लस�ब�धी �नयमावल�, २०५५, �नयम ३३ 
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�नकायको काननुी स�लाहकार हनु वा कुनै शैि�क वा �ाि�क सं�थामा अ�यापन, 

अनसु�धान आ�द गन� स�ने सह�ुलयत �दई पेशागत �यावसा�यकताको �व��नमा सघाउन 

खोजेको देिख�छ। 

 

३.३.२.४ सरकार� व�कलह�को �यावसा�यक आचारसं�हता, २०५८ 

सरकार� व�कलस�ब�धी �नयमावल�, २०५५ को �नयम ३८ ले �दएको 

अ�धकार �योग गर� जार� ग�रएको सरकार� व�कलह�को �यावसा�यक आचारसं�हता, 

२०५८ मा सरकार� व�कलह�को पेशागत, �वत��ता स�ब�धी, �न�प�ता र 

सहयोगा�मक आचरणह�को �यव�था ग�रएको छ। तीम�ये यस ��त�ुतसँग सा�द�भ�क 

हनेु आचारसं�हताका उि�लिखत �यव�थाह� �न�न छन ्: 

 

पेशागत आचरणह� 

क)  सरकार� व�कलले आ�नो पेशालाई सदैव मया�दा र स�मान गनु� पन�। 

ख)  सदैव पेशागत आचरण पालना गनु� पन�। 

ग)  अ�भय�ुको �यि�गत अ�धकारको सदैव सरु�ा र स�मान गनु� पन�। 

घ)  साव�ज�नक �हतको संर�ण र सरु�ा सदैव गनु� पन�। 

ङ)  मानव अ�धकार एवं मानव मया�दाको स�मान एवं सरु�ा गनु� पन�। 

च)  म�ुा च�ने वा नच�ने गर� ग�रएका �नण�यमा उिचत आधार र कारण खलुाउन ु

पन�। 

छ)  नेपाल सरकारको हक �हत ��तकूल हनेु गर� म�ुामा बहस पैरवी नगन�। 

 

�वत��ता स�ब�धी आचरण 

क)  अ�भयोजना�मक अ�धकारको �योग कुनै प�न राजनी�तक ह�त�ेप वा �भावमा 

नपर�कन �न�प� �पमा गन�। 

ख)  अ�भयोजना�मक �नण�य पारदश� र काननु स�मत हनु ुपन�। 

ग)  �यावसा�यक गो�यता कायम रा� न ुपन�। 

साथै, आ�नो �यावसा�यक आचरण पालना नगन� सरकार� व�कलको सरकार� 

व�कल स�ब�धी �नयमावल�, २०५५ को �नयम ३७ बमोिजम �ा� स�ुवधा कुनै प�न 

बेला महा�याया�धव�ाले अव�था हेर� केह� समयका ला�ग वि�त गन� वा खारेज गन� वा 

अि�तयारवाला सम� �वभागीय कारबाह�का ला�ग लेखी पठाउन स�ने �यव�था समेत 

आचारसं�हतामा ग�रएको छ।  
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४. नेपालमा सरकार� व�कलह�को पेशागत �यावसा�यकताको अव�था 

जनुसकैु काननु �यवसायीह�ले स�पादन गन� काय�मा �यावसा�यक उ�मिु� 

तथा �वत��ता �ा� हनेु र सरकार� व�कललाई प�न �यावसा�यक उ�मिु�, �वत��ता र 

स�ुवधा �ा� हनेु मा�यता मा�थ उ�लेख भइसकेकै छ। यथाथ�तामा सरकारको तफ� बाट 

मूलत: काननु �यवसायीले नै गन� काय� स�पादन गर� सरकारलाई सहयोग गन� हुँदा 

काननु �यवसायीले �ा� गन� �यावसा�यक उ�मिु�, �वत��ता र स�ुवधा प�न सरकार� 

व�कलले पाउने अ�तरा���य मा�यता समेतका आधारमा नेपालमा प�न यस अवधारणाका 

बारेमा छलफल स�ुआत भएको झ�डै दईु दशक नािघसकेको छ। सरकार� व�कलले 

सरकार� सेवामा रहेबापत अ�य काननु �यावसायीको भ�दा फरक ि�थ�त भनेको 

उनीह�को सेवा, शत� स�ब�धी छु�ै काननुी �यव�था अ�तग�त प�रचा�लत ह�ुछन ्र सो 

बापत �नि�त पा�र��मक तथा स�ुवधा �ा� गद�छन।् सव��च अदालतले 

महा�याया�धव�ा लगायत सरकार� व�कलह� �यावसा�यक �यि� भएको कुरालाई 

�व�भ� म�ुामा �था�पत गरेको छ।32 तर नेपालमा सरकार� सेवामा आब� भएकै 

कारणले उनीह�लाई सरकार� सेवाका अ�य साधारण �शास�नक र गैर�यावसा�यक पद 

सरहको ि�थ�तमा रा� ने ग�रएको छ जनु अ�तरा���य मा�यता र पेशागत 

�यावसा�यकताको �स�ा�त समेतका आधारमा पट�ै �म�दैन। 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३५ मा महा�याया�धव�ाको 

काम, कत��य र अ�धकार स�ब�धी �यव�था भएको र सो धाराको उपधारा (४) मा यस 

धारामा लेिखएका काम, कत��य र अ�धकारको अ�त�र� महा�याया�धव�ाको अ�य काम 

कत��य र अ�धकार सं�वधान र अ�य काननु�ारा �नधा�रण भए बमोिजम हनेु छ भ�े 

उ�लेख भए प�न हालस�म �यस स�ब�धी छु�ै काननुी �यव�था हनु नसकेको र 

सं�वधानको धारा १३५ मा �यव�था भए बाहेकका महा�याया�धव�ाका अ�य काम, 

कत��य र अ�धकार स�ब�धी �यव�थाह� �व�भ� काननुमा छ�रएर रहेकाले काय� 

स�पादन असहज हनु समेत गएको छ। �यसै गर� सरकार� व�कलले स�पादन गन� काय� 

नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तो�क�दएको अ�धकार�लाई काननुी राय स�लाह 

�दनकुा साथै सरकारवाद� हनेु म�ुा च�ने, नच�ने �नण�य गन�, नेपाल सरकार वाद� भएको 

वा नेपाल सरकारको हक, �हत वा सरोकार रहेको म�ुामा सरकारको हक �हतको 

��तर�ा समेतको �यावसा�यक काय� स�पादन गद�छन।् 

                                                           
३२  ब��बहादरु काक� �व�� अ.द.ुअ.आ. समेत, ने.का.प.२०५८ प�ृ २३९ र नरे��बहादरु च�द �व�� मधसूुदन 

भ�राई समेत, ने.का.प. २०५९, प�ृ २१० 
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काय�बोझको �हसाबले हेदा� हा�ो देशमा Inquisitorial system अपनाएका देशका 

सरकार� व�कलले ज�तो सरकारको �वाथ� �न�हत रहेको सबै म�ुामा सबै तहका 

अदालत, �याया�धकरण, �वशेष अदालत, �शासक�य अदालत, �शास�नक �नकायह� सम� 

सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने नचलाउने �नण�य गन�, अ�भयोजन गन�, काननुी राय �दने, 

बहस, पैरवी र ��तर�ाको काय� ग�ररहेका छन।् ती देशमा सरकारको तफ� बाट 

�यायाधीश सरहको मया�दा र स�ुवधा उपल�ध गराउने ग�रएकामा यसतफ�  भने हा�ो 

देशमा सामा�य �शासनको काय� गन� साधारण �नजामती सेवाको �शास�नक पदभ�दा 

अलग नगर� सामा�य �नजामती कम�चार�को है�सयतमा रािखएकोबाट सरकार� व�कलको 

पेशागत �विश�ता तथा �यावसा�यकताको �वकास हनु नसकेको मा� हैन सरकार� 

व�कलका काम कारबाह�मा �भावका�रता नआउनाले रा��य अ�तरा���य �पबाट बढदै 

गएका नयाँ नयाँ अपराध, �दनहुँ ब�दै गएका काननुी, संवैधा�नक सम�याह� समाधानमा, 

अदालत लगायत �या�यक, अ���या�यक �नकायह�मा दायर भएका म�ुाह�मा ठुलो 

असफलता �यहोद� जान ुपरेको छ। यसले रा�यको पूण� �याय �दान गर� काननुी रा�य 

�थापना गन� पनुीत काय�मा समेत ठुलो नो�सान हुँदै गएको �प� �पमा महससु गन� 

स�क�छ। 

अ�धकांश देशले अपनाएको सरकारकै अ�ले, गहन र स�ीन अपराधमा रा�यको 

तफ� बाट अनसु�धान र अ�भयोजन गन�, सरकार संल�न रहेको म�ुाह�मा सरकारकै 

व�कलह�ले ��तर�ा गन� �यव�थालाई नेपालले प�न अवल�बन गरेको झ�डै आधा 

दशक भइसकेको छ। तर हालस�म सरकार� व�कलह�लाई �नजामती सेवा अ�तग�त 

रहने गर� �नजामती कम�चार�का �पमा �यवि�थत ग�रँदै आएकाले सरकार� व�कलको 

�यावसा�यक द�ता अपेि�त �पमा सधुार हनु नसकेको हुँदा सरकार� व�कलको 

�यावसा�यक द�ता अ�भव�ृ� गन� र आफनो पेशा��त गौरवको अनभु�ूत �दलाउन तथा 

�नजी �यवसायमा रहेका उ�कृ� व�कलह�लाई �सधै �नयिु� गर� सेवालाई �तर�य 

बनाउँदै लैजान वत�मान �नजामती सेवा अ�तग�तको संरचनाबाट स�भव नहनेु �वगतको 

लामो अनभुवबाट �प� भइसकेको छ। एकातफ�  नेपालका सरकार� व�कललाई 

अ�तरा���य मापद�ड तथा द�तावेजह�ले उ�लेख गरे बमोिजमको �यावसा�यक 

�वत��ता, सरु�ा, उ�मिु�, �नयिु�, सेवा शत�, पा�र��मक तथा स�ुवधाह� �दान ग�रएको 

छैन भने अका�तफ�  सरकारको �वप�मा म�ुा ल�ने व�कलह� उ�च�तरको पा�र��मक 

�ा� गर� पूण� तयार�का साथ म�ुामा ��ततु भइरहेका ह�ुछन ्भने उनीह�भ�दा कैयन 

गणुा बढ� म�ुाको चाप बोकेर काया�लय समयमा म�ुामा �य�त रहन ुपदा� भो�लप�टको 

म�ुामा अ�ययन गन� नपाई घरमा फाइल लगी अ�ययन गरेर अहोरा� ज�ुदा प�न जीवन 

धा� प�न धौधौ पन� तलब स�ुवधा �लएर काय� गन� सरकार� व�कलबाट रा�यले 
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आशातीत सफलताको आशा गनु� �यथ� रहेको वत�मानको तीतो यथाथ�ता रह� आएको 

पाइ�छ। 

 

५. �या�यक ���कोण 

नेपालमा सरकार� व�कलको �यावसा�यक �वत��ता र उ�मिु� स�ब�धी 

काननुले �प� नगरेको भए प�न स�मा�नत सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तले 

सरकार� व�कलको काय�गत �वत��ता र �यावसा�यक उ�मिु� बारेमा �या�या गरेको 

छ। महा�याया�धव�ाको �यावसा�यक �वत��ता र उ�मिु� क�त हनेु भ�े �वषयमा 

उठेको �ववादमा सव��च अदालतबाट �व�भ� म�ुामा �या�या हुँदै आएको छ। सव��च 

अदालतबाट ब��बहादरु काक� �व�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग33 भएको 

तथा नरे��बहादरु च�द �व�� मधसुदुन भ�राई समेत भएको म�ुामा34 ��ाचारको �वषय 

बाहेक म�ुा चलाउने वा नचलाउने �वषयमा महा�याया�धव�ाको �नण�य अि�तम हनेु 

�या�या भएको �थयो। तर स�ुतल� धामी �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लय भएको म�ुा35 तथा रो�साना खातनु �व. महा�याया�धव�ाको काया�लय भएको 

म�ुामा36 महा�याया�धव�ा र मातहतका सरकार� व�कलह�बाट म�ुा चलाउने �वषयमा 

अदालतको असाधारण अ�धकार�े� अ�तग�त हेन� स�कने भ�े �या�या भएको छ। 

उि�लिखत म�ुाह�का अलावा �न�न म�ुामा सव��च अदालतले सरकार� व�कलको 

�यावसा�यक �वत��ता र उ�मिु� स�ब�धमा यसर� �या�या गरेको पाइ�छ : 

कुनै अ�धकृतले आ�नो तज�बजी अ�धकार �योग गरेकामा बद�नयत वा 

�वे�छाचा�रता देिखएको छैन भने आयोगले यस ऐन अ�तग�त कारबाह� चलाउन  

�म�दैन। ... महा�याया�धव�ाले सदाशयपूव�क आ�नो �ववेक �योग गर� गरेका �य�ता 

काय� उपर �� न गन� कसैको अ�धकार रहँदैन। �यस स�ब�धमा �नजलाई �यावसा�यक 

उ�मिु� �दान ग�रएको ह�ुछ। (ब��बहादरु काक� �व�� अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग समेत)  

सं�वधान तथा �च�लत काननु�ारा तो�कएको उि�लिखत काम कारबाह� 

स�पादन गदा� सरकार� व�कलले एउटा �यावसा�यक �यि�ले झ� म�ुा चलाउने 

नचलाउने र चलाउँदा के कसर� कुन काननुी आधार बुदँामा चलाउने भ�े �नण�य गनु� 

                                                           
३३  ब��बहादरु काक� �व�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग समेत, ने.का.प.२०५८ अंक ५,६, प�ृ २३९ 

३४  नरे��बहादरु च�द �व�� मधसूुदन भ�राई समेत, ने.का.प. २०५९, प�ृ २१० 

३५ स�ुतल� धामी (शाह) �व�� �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को काया�लय समेत ने.का.प. २०६८ �न.नं. ८५४१, 

प�ृ ११२ 

३६ रो�साना खातनु �व�� महा�याया�धव�ाको काया�लय २०६५ सालको w\O—००३८, �नण�य �म�त 

२०६९।२।१६ 

 



168 ��तपादन, 2072 

 

पन� ि�थ�त देिख�छ। ... तसथ� सरकार� व�कलको �य�ता �यावसा�यक काय�ह�मा 

�नजलाई अ�धकार ��यायोजन गन� महा�याया�धव�ा र सरकार� व�कल स�ब�धी 

�नयमावल�, २०५५ बमोिजमका �वभागीय �मखुह� बाहेक अ� कसैको �नय��ण र 

�नद�शन रहन स�ने प�न देिखन आउँदैन। �यावसा�यक आचरणको प�र�ध�भ� रह� 

असल �नयतबाट ग�रएको �य�ता काय�ह�मा सरकार� व�कललाई �यावसा�यक उ�मिु� 

�ा� नहनेु भ�े अथ� गन� �याय तथा काननु स�मत हनेु देिखँदैन। (नरे��बहादरु च�द 

�व�� मधसुदुन भ�राई समेत)  

स.म.ुस. ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा उि�लिखत अपराधको अनसु�धान 

तह�ककात भइसकेप�छ नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान २०४७ को धारा ११० र 

स.म.ुस. ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोिजम सरकारका तफ� बाट म�ुा चलाउने वा 

नचलाउने अि�तम �नण�य गन� अ�धकार �ा� सरकार� व�कलबाट �नण�य भई मौकामा 

दायर भई �वचाराधीन रहेका अव�थामा सो म�ुा ��ुटपूण� वा अपया�� भएको भनी यो 

य�तो अपराधमा अमूक ऐन अ�तग�त दाबी �लई यो य�तो म�ुा दायर गनु� भ� काननुतः 

�म�ने अव�था नदेिखने। (देव शा�य �व. का.िज.अ. समेत, स.अ.ब.ु २०५४, पूणा�� 

१२१, प.ृ ३९) 

महा�याया�धव�ाले गरेको �नण�य सरकार� �नकायका ला�ग मा� अि�तम हनु 

स�दछ। धारा १३५ ले महा�या�धव�ालाई उि�लिखत अ�धकार, �दएको भए ताप�न 

धारा १३५ ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अ�धकारलाई सी�मत गन� वा 

कटौती गन� वा �नय��ण गन� नस�ने। नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा 

१०७(२) ले यस अदालतलाई "यस सं�वधान�ारा �द� मौ�लक हकको �चलनका ला�ग 

वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए प�न सो उपचार 

अपया�� वा �भावह�न देिखएको अ�य कुनै काननुी हकको �चलनका ला�ग वा 

साव�ज�नक हक वा सरोकारको कुनै �वषय समावेश भएको कुनै संवैधा�नक वा काननुी 

�� नको �न�पणका ला�ग आव�यक र उपयु�� आदेश जार� गर� �य�तो हकको �चलन 

गराउने वा �ववाद टु�ो लगाउने असाधारण अ�धकार सव��च अदालतलाई हनेु छ" भ�े 

संवैधा�नक �ावधान रहेको देिख�छ। उि�लिखत संवैधा�नक �यव�था अ�तग�त पूण� 

�यायको �न�म� यस अदालतले कुनै �नकाय वा पदा�धकार�ले गरेको �नण�यलाई Judicial 

Review गन� स�ने।  

सं�वधानको धारा ११६ अनसुार यस अदालतले गरेको फैसला नजीर ह�ुछ र 

�य�तो निजर सबै अ�ा अदालतले मा� कर ला�छ। यस इजलासले प�न यस 

इजलासको स��याभ�दा बढ� स��याको इजलासले गरेको फैसला समान �ववादको 

�वषय छ भने मा� कर ला�छ। तर य�द �ववादको �वषय फरक छ भने बहृत पूण� 
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इजलासकै भए प�न र य�द फैसला Per Incuriam छ भने कम स��याको इजलासले प�न 

Per Incuriam फैसला नमा� स�ने। 

अि�तम अव�थास�म सरकारवाटै पी�डतको तफ� बाट म�ुामा ��तर�ा लगायतको 

काम ग�र�छ। पी�डतको है�सयत गवाहमा सी�मत ह�ुछ। हा�ो �णाल�मा पी�डतले 

आफै म�ुा चलाउन स�ैन। पी�डत रा�यबाट �यवि�थत अपराध अनसु�धान �हर� र 

सरकार� व�कलमा भर पनु� पन� ह�ुछ। पी�डतले आफु पी�डत भएको �यहोराको आफुमा 

भएको �माण स�हत �हर�मा उजरु गदा� �हर� र सरकार� व�कलले म�ुा नचलाउँदा �यो 

अव�थामा पी�डतले �याय पाउने मौ�लक हकबाट वि�त हनु प�ुने। (स�ुतल� धामी 

(शाह) �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत) । 

अपराध गन�लाई सजाय गन� र अ�यायमा परेकालाई �याय �दलाउन ु रा�य 

�यव�थाको म�ुय काय� हो। धारा १३५(२) मा भएको �यव�थाले यस अदालतको धारा 

१०७(२) को असाधारण अ�धकार �े�लाई सी�मत वा �नय��ण गन� स�दैन। स�ुतल� 

धामीको म�ुामा धारा १३५(२) ले महा�याया�धव�ालाई कसै उपर सरकार वाद� भई 

म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ�े अि�तम �नण�य गन� अ�धकार �दएको पाइ�छ ताप�न यो 

अ�धकारले धारा १०७ र ३२ बमोिजम महा�याया�धव�ालाई भएको अ�धकार र सो 

बमोिजम भएको �नण�यको Review हनु स�ने र धारा १३५(२) ले स�मा�नत सव��च 

अदालतको Jurisdiction लाई Exiled गन� नस�ने �स�ा�त ��तपादन भएको समेतबाट 

�नण�य गन� अि�तम अ�धकार रहेको भए प�न सो अ�धकारको �योग �य�तो 

अ�धकारकता�को �वे�छा (Pleasure) मा �नभ�र नभई �न�प� अनसु�धानबाट देिखएको 

�न�कष�मा आधा�रत हनु ुपद�छ। अनसु�धानबाट शं�कत दोषी देिखएका अव�थामा केवल 

महा�याया�ध�ाको चाहनाका कारणबाट मा� म�ुा नच�ने �नण�य हनु स�छ भनी उ� 

संवैधा�नक �यव�थाको अथ� गनु� मना�सब नहनेु। (रो�साना खातनु �व�� 

महा�याया�धव�ाको काया�लय)। 

नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ�े �वषयमा �नण�य गन� 

अि�तम अ�धकार महा�याया�धव�ाको हनेु हो। तर मानव अ�धकारको उ�ल�न वा 

द�ु�साहन गन� �यि� उपर म�ुा चलाउन आव�यक भएमा म�ुा दायर गन� मानव 

अ�धकार आयोगले �सफा�रस गर� पठाएप�छ महा�याया�धव�ाले सो �वषयमा म�ुा 

चलाउने वा नचलाउने भनी �नण�य गन� पाउने भ�े होइन। सं�वधानको धारा १३२ को 

उपधारा (२) को ख�ड (ग) को म�ुा दायर गन� �सफा�रस गन� आयोगको अ�धकारलाई 

�न��भावी हनेु गर� धारा १३५ को उपधारा (२) �ारा महा�याया�धव�ालाई �ा� म�ुा 

चलाउने वा नचलाउने भनी �नण�य गन� अ�धकारको �योग हनु स�छ भनी �या�या गन� 
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हो भने धारा १३२ को उपधारा (२) को ख�ड (ग) अ�तग�त मानव अ�धकार 

आयोगलाई �ा� अ�धकारको औिच�य नै नरहने। 

�धानम��ीले महा�याया�धव�ाको काम कारबाह� वा �नण�यबाट असिजलो 

महससु गरेमा �नजलाई जनुसकैु बखत प�न पदम�ु गन� स�ने भएकाले आ�नो पदलाई 

खतरामा राखी महा�याया�धव�ाले मानव अ�धकार आयोगको �सफा�रसलाई �वतः 

काया��वयन गन� स�छन ्भनी अनमुान गन� प�न न�म�ने। 

मानव अ�धकारको उ�ल�न वा द�ु�साहनको घटनामा दोषी �यि� उपर 

आयोगले �च�लत काननु बमोिजम म�ुा चलाउन आव�यक देखी म�ुा दायर गन� 

�सफा�रस गरेप�छ सो �वषयमा महा�याया�धव�ा वा �नज मातहतको कुनै सरकार� 

व�कल काया�लयले अ�य अपराधमा ज�तो म�ुा चलाउन आव�यक छ वा छैन भनी 

आयोगको �सफा�रसको औिच�यमा�थ अ�यथा �� न गन� �म�ने अव�था सं�वधानतः 

नदेिखने। 

आयोगले �बना आधार र कारण हचवुाको भरमा कसैका �व�� म�ुा चलाउन 

�सफा�रस गन� प�न होइन। �यसैले रा��य मानव अ�धकार आयोगको �सफा�रसलाई 

काया��वयन गन� वा नगन� भ�े �व�ववेक �य�तो �सफा�रस �ा� गन� �नकाय वा 

पदा�धकार�लाई रह�छ भनी स�झन �म�दैन। �य�तो �व�ववेक �दान गन� खालका 

काननुी �यव�थाह� सं�वधानको �ावधान र �यसको मनसाय अनकूुल ह�ुछन ्भनी अथ� 

गन� प�न न�म�ने। (अ�धव�ा ओम�काश अया�ल समेत �व. रा��य मानव अ�धकार 

आयोग, ह�रहर भवन समेत)।37  

अ�भयोग प� ��ट र कसरु तथा मागदाबी �प� खलुाइएको हनु ु पन� र 

सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ बमोिजम �हर�ले पेस गरेको �म�सलबाट कुन 

कागजात रा� ने र कुन िझ�ने भ�े तज�बजी अ�धकार सरकार� व�कललाई 

नहनेु।(ल�मण�साद �व. �वशेष �हर� �वभाग) ।38 

�हर�बाट अनसु�धानका �सल�सलामा �ा� सबै कागजातह� म�ुासँग सा�द�भ�क 

भए वा नभए ताप�न सरकार� व�कलले �म�सल संल�न गनु� पन�। (पनुरावेदन सरकार� 

व�कल काया�लय, नेपालग� �व. राज ुथापा)।39 

 सव��च अदालतबाट नेपाल सरकारको काननुी स�लाहकार र सव��च 

अदालतको �यायाधीश हनु स�ने यो�यता पगेुको �यि� महा�याया�धव�ाको पदमा 

�नयिु� हनेु एवं काननुको �ाताका �पमा सं�वधानले �वीकार गरेको, 

                                                           
३७  नेपाल काननु प��का, २०७०, अ� ७, प�ृ ८४४ 

३८  नेपाल काननु प��का २०४७, भाग ३२, अ� ५ 

३९ सव��च अदालत बलेु�टन, वष� ९, अ� ३, २०५७, प�ृ ९ 
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महा�याया�धव�ालाई नेपाल सरकारका वा �नकायबाट सोधनी भएका काननुी राय 

स�लाह �दने अ�धकार, संसदमा उपि�थत हनेु अ�धकार, अ�भयोजन वा ��तर�ाको 

अ�धकार लगायत सं�वधान र काननु बमोिजम �ा� अ�धकार �योग गदा� एउटा 

�यावसा�यक �यि� (Professional) वा �नकायले �ा� गन� अ�धकार, स�ुवधा वा उ�मिु� 

सबै �ा� ह�ुछन ्भ�े �या�या गद� महा�याया�धव�ाले आ�नो �ववेक �योग गर� गरेका 

�य�ता काय� उपर कुनै �नकायबाट �� न उठाउन अ�धकार नहनेु, �यस स�ब�धमा 

�नजलाई �यावसा�यक उ�मिु� �दान ग�रएको ह�ुछ भनी ब��बहादरु काक� तथा 

नरे��बहादरु च�दको म�ुामा �या�या गर� महा�याया�धव�ाको �यावसा�यक �वत��ता र 

काय�गत उ�मिु�का स�ब�धमा �प� �या�या भएको �थयो।40 

सव��च अदालतबाट �था�पत उि�लिखत �स�ा�तलाई प�छ आएर स�ुतल� धामी 

�व. नेपाल सरकार भएको41 म�ुामा अ�वीकार गर� य�द �ववादको �वषय फरक छ भने 

बहृत ् पूण� इजलासकै भए प�न र य�द फैसला Per Incuriam छ भने कम स��याका 

इजलासले प�न Per Incuriam फैसला नमा� स�ने, पूण� �यायका ला�ग अदालतले कुनै 

�नकाय वा पदा�धकार�ले गरेको �नण�यलाई Judicial Review गन� स�ने भ�दै सरकार� 

व�कलले म�ुा नचलाउने गर� गरेको �नण�यका ��तवाद�ह�का हकमा समेत म�ुा 

चलाउन आदेश गरेको छ। य��प य�तै �कृ�तको �द�लपकुमार यादव �व. अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान आयोग42 भएको म�ुामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 

म�ुा नचलाएका अव�थामा सं�वधानले �वत�� �पमा �थापना गरेको �नकायलाई म�ुा 

चलाउन नचलाउन अि�तम अ�धकार �दएकामा अदालतले अ�भयोजनकता� ज�तो भई 

अ�भयोजन स�ब�धी अमूक �नद�शन वा आदेश जार� गदा� �न�प� सनुवुाइ हनु नस�ने 

भ�दै म�ुा चलाउन ुभ� न�म�ने भ�े Principle लाई पनुः �वीकार गरेको छ। (��ततु 

म�ुाको फैसला स�ुतल� धामीको म�ुामा आदेश भइसकेप�छ आएको हो)। स�ुतल� 

धामीको म�ुा बाहेक अ�य म�ुामा, adversarial system ले आ�मसात गरेको court as an 

Umpire भ�े अवधारणालाई पूण�तः अवल�बन गरेको छ। सं�वधानको धारा १३५ मा 

महा�याया�धव�ाको काम, कत��य र अ�धकार अ�तग�त कुनै अदालत वा �या�यक 

अ�धकार� सम� नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ�े कुराको 

अि�तम �नण�य गन� अ�धकार महा�याया�धव�ालाई हनेु छ भ�े �कटानी �यव�था भए 

रहेको भए ताप�न स�ुतल� धामी, रो�साना खातनु र रा��य मानव अ�धकार आयोगको 

                                                           
४० यस स�ब�धमा ब��बहादरु काक� र नरे��बहादरु च�द समेतको स�मा�नत सव��च अदालतको पूण�पाठ हेनु� होला 

४१ नेपाल काननु प��का, २०६८, अ� १, प�ृ ११२ 

४२ नेपाल काननु प��का, २०६७, अ� १०, प�ृ १७३५ 
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म�ुामा43 सव��च अदालतको �या�याबाट महा�याया�धव�ाको अ�भयोजन स�ब�धी 

अ�धकार �वत�� र �नरपे� नभई शत�मूलक ब� गएको छ। 

 

६. �यावसा�यकताको �वकासका �यास र उपल�धी 

सरकार� व�कलको �यावसा�यकताको �वकासका अव�था स�दभ�मा हेदा� 

बेलायत, सं.रा.अमे�रका, जापान, जम�नी, �संगापरुमा अ�भय�ुको �माण पर��ण (Evidential 

test or Sufficient evidence) र साव�ज�नक �हत (public interest) का आधारमा 

अ�भयोजन ह�ुछ। नेपालमा Sufficient evidence principle लाई ि�वकार ग�रएको छ। 

नेपालमा हालस�म �नजी अ�भयोजन, अ�भयोग प�मा संशोधन, पनुः अ�भयोजन र अ�भयोग 

प�ु� हनु नस�ने अव�थामा सरकार� व�कलले �फता� �लन पाउने �यव�था ग�रएको  

छैन। य�तै सं�वधानले सरकारवाद� म�ुामा म�ुा चलाउने वा नचलाउने �नण�य गन� 

स�ब�धमा महा�याया�धव�ा वा सरकार� व�कलले आफुलाई सं�वधान एवं काननुले 

�दान गरेका अ�धकारको �योग गर� गरेको �नण�यह� उपर अ�य कुनै संवैधा�नक 

�नकायले �यसको जाँच पडताल र �नण�य गन� न�म�ने भनी एउटा �प� �दशा�नद�श 

गरेको छ। तर �या�या�मक रोहमा सरकार� व�कलह�को �यावसा�यकताको �� न 

कमजोर हुँदै गएको पाइ�छ। सरकार� व�कलका �यावसा�यकताको �वकासका �यास र 

�यावहा�रक उपल�धीको स�म�ा गदा� देहायको अव�था पाइ�छ : 

क. सरकार� व�कल सेवालाई �यावसा�यक बनाउने �सल�सलामा हालस�मको 

�वकास�ममा ठोस उपल�धीपूण� न�तजा आएको छैन। �वगत बीस वष�मा भएका 

सव��च अदालतका फैसलाह�लाई बौ��क स�म�ा गदा� पूवा��मा 

�यावसा�यकतालाई स�ृढ गन�तफ�  उ�मखु भएर आदेशह� भएको पाइ�छ भने 

उ�रा��मा आएका फैसलाह�मा �यावसा�यकतालाई स�िुचत बनाउँदै गएको 

देिख�छ। 

ख. नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३५ मा उि�लिखत 

महा�याया�धव�ाको �यावसा�यक �वत��ताको प�र��ेयमा छु�ै ऐन बनाएर 

उ�मिु� समेतका �ावधान माफ� त �व��यापी �पमा सरकार� व�कलको 

�यावसा�यक �वत��ता तथा उ�मिु�लाई �दइएको मा�यता बमोिजम �था�पत गद� 

जान ु पन�मा सो स�ब�धी कुनै ठोस काय� सरकारका तफ� बाट हनु सकेको  

देिखदैँन। 

                                                           
४३ नेपाल काननु प��का, २०७०, अ� ७, प�ृ ८४४ 
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ग. काननुी �पमा हेदा� सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन र �नयमावल�मा प�न केवल 

िज�मेवार� र काय� स�पादनमखुी बनाइएको छ, य�तो ग�भीर काय� स�पादन 

गराउँदा �दइन ु पन� �यूनतम �यावसा�यक �वत��ता र उ�मिु�का �ावधान 

समावेश हनु सकेको छैन भने सरकार� व�कल स�ब�धी �नयमावल�, २०५५ मा 

केवल बहसमा तज�बज बाहेक अ�य कुरा समावेश भएको पाइँदैन। 

घ. सरकार� व�कलह�को �यावसा�यक �वकासका ला�ग छु�ै सेवा, शत� स�ब�धी ऐन 

बनाउनका ला�ग �व.सं. २०५५ सालदेिख नै महा�याया�धव�ाको वा�ष�क 

��तवेदनमा उ�लेख गद� आएको, यस �बचमा चार वटा म�यौदाह� सरकार सम� 

पेस ग�रएको भए प�न सरकारले कुनै चासो �दएको छैन। 

ङ. गत सं�वधानसभा १ मा �याय �णाल� स�ब�धी स�म�तले सरकार� व�कललाई 

�यायाधीश सरहको सेवा, स�ुवधा उपल�ध गराउने स�ब�धमा म�यौदा �न�व�वाद 

�पमा पा�रत ग�रएको �थयो। तर हालको सं�वधान सभा २ ले सो �वषयलाई 

आ�मसात ग�रसकेको अव�था छैन। साथै, हालैमा� स�बि�धत स�म�तबाट 

सरकार� व�कलको राय�बना नै अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले म�ुा 

चलाउन पाउने सा�बकको �यव�थालाई �नर�तरता �दइएको छ। 

च. �याय �णाल� स�ब�धी स�म�तको म�यौदाको भावना अनकूुल हनेु गर� 

�याया�धव�ाको सेवा, शत� स�ब�धी ऐन, २०७० को म�यौदा गर� 

महा�याया�धव�ाको काया�लयबाट काननु, �याय तथा सं�वधान सभा म��ालयमा 

पेस ग�रएकामा �यहाँबाट अथ� म��ालयमा रायका ला�ग पठाएकामा झ�डै ६ 

म�हना �ब�तस�दा कुनै राय ��त��या �दइएको देिखँदैन। 

 

७. चनुौती र सम�याह� 

�व��यापी �पमा अ�धकांश देशले अपनाएको सरकारकै अ�ले, गहन र स�ीन 

अपराधमा रा�यको तफ� बाट अनसु�धान र अ�भयोजन गन�, सरकार संल�न रहेको 

म�ुाह�मा सरकारकै व�कलह�ले ��तर�ा गन� �यव�थालाई नेपालले प�न अवल�बन 

गरेको प�न झ�डै आधा दशक भइसकेको छ। �वश�ु �यावसा�यक काय� गन� सरकार� 

व�कललाई गैर �यावसा�यक कम�चार� सरहको ि�थ�तमा रािखन ुनै सम�याको म�ुय जड 

रहेकाले �यावसा�यक काय�लाई यसै �कृ�तका काय� गन� �यवसाय सरहको �यावसा�यक 

�वत��ता, उ�मिु�, सेवा, शत�, स�ुवधा, सेवा सरु�ा, सेवा अव�ध �दान ग�रएमा मा� यसको 

काय�मा �भावका�रता आई अपराधीलाई सजाय र पी�डतलाई �याय �दान गर� �व�छ, 

शा�त, भयम�ु समाज कायम गन� रा�यको पनुीत उ�े�य हा�सल हनु स�छ। 

महा�याया�धव�ाका काम, कत��य र अ�धकारह� सं�वधानमै �यव�था हनु ु र सोह� 
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स�ब�धमा बे�लै ऐन, �नयमको समेत बहाल हनु ुसकारा�मक भए ताप�न �यवहारमा सो 

�यव�था काया��वयन गन� सरकार� व�कलको �यावसा�यक �वत��ता र उ�मिु�का 

�े�मा नेपालमा धेरै चनुौती र सम�याह� �व�मान छन।् यसले सम� फौजदार� �याय 

�णाल�मा समेत ��तकूल असर पारेका स�दभ�मा सरकार� व�कलह�का काय� अपेि�त 

�पमा �भावकार� नहनुमुा �न�न सम�या तथा चनुौतीह� रहेको देिख�छ : 

 सरकार� व�कलको पेशा अ�तरा���य �पमा नै �यावसा�यक सेवाका �पमा 

मा�यता �ा� सेवा भएकामा नेपालमा गैर�यावसा�यक कम�चार�को है�सयतमा 

रािखएबाट �यावसा�यक �यि�ले �ा� गनु� पन� �यावसा�यक उ�मिु� र 

�वत��ता सरकार� व�कललाई �ा� छैन। 

 सरकार� व�कल स�ब�धी अ�तरा���य घोषणा प� र �लखतह�मा �तनीह�को 

बे�लै स�ठन संरचना, सेवा शत�का सरु�ा, स�ुवधा र पेशागत उ�मिु�का 

कुराह� उ�लेख ग�रए ताप�न नेपालका हकमा उनीह�लाई सबै आम 

कम�चार�ह�लाई लाग ुहनेु �नजामती सेवा ऐन, �नयम अ�तग�त �शा�सत ग�रएको 

छ। यसर� �विश� �कृ�तको सेवाका ला�ग सामा�य �कृ�तको काननुबाट 

�शा�सत ग�रएका कारण पेशागत �यावसा�यकताको �वकासमा अवरोध आएको 

छ। 

 �यावसा�यक काय� गन� सेवाको है�सयतमा सरकार� व�कलले �नवा�ह गनु� पन� 

�विश� �कृ�तको िज�मेवार� �नवा�ह गदा� उसले ��त�पधा�मा खरो उ�न पन� 

ह�ुछ। य�तो ��त�पधा��मक काय� गन� उसले �श�त �ान, सीप, हा�सल गन� 

प�र�म गनु� पन� भएकाले सो काय� गदा� उसलाई सो अनसुारका �ोत, साधन, 

स�ुवधाह�, �नि�त पदाव�ध स�हतको सेवा सरु�ा �ा� हनु ुपन� ह�ुछ। अ�यथा 

उसले �भावकार� ढ�बाट काय� स�पादन गन� स�ैन। हालस�म �य�तो स�ुवधा 

रा�यबाट उपल�ध गराइएको छैन। 

 सरकार� व�कलले गनु� पन� बहस, पैरवी, ��तर�ाको काय� �विश� �कारको काय� 

हो। उसले ��त�पधा� गन� वग� �नजी �े�का काननु �यवसायीह� हनु।् 

उनीह�ले उ�च पा�र��मक �लएर, �श�त समय अ�ययन गरेर आउने भएकाले 

बहस पैरवीको �तर �न�य नै उ�च हनु प�ुदछ। यता सरकार� व�कलह� 

��येकले क�तीमा �दनको ६–७ वटा र क�हलेकाह� � २०–२५ वटास�म म�ुामा 

बहस गन� घरमा लगेर �म�सल अ�ययन गदा� समेत ��त�न�ध�व गन� 

�याइन�याइ हनेु ि�थ�त रहेकाले उनीह�को काय�को ग�भीरता र काय�बोझलाई 

हेरेर दरब�द� बढाउने तथा �वशेष स�ुवधा उपल�ध गराएर मा� Update भई 

��त�पधा�मा खरो उ�न स�ने ि�थ�तमा प�ु याउन स�क�छ। हालका वष�ह�मा 
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�ो�साहन भ�ाका �पमा केह� Incentive रा�यले उपल�ध गराएको बाहेक 

अ�य कुनै स�ुवधाह� उपल�ध गराएको छैन। �ो�साहन भ�ा प�न बस�नी अथ� 

म��ालयमा धाएर मा�ै पाउने �नय�त रहेको छ भने सबै कम�चार�ले पाएको 

ि�थ�त समेत छैन। 

 सरकार� व�कलको �बहान बेलकुा भ�े आ�नो �नजी समय नै हुँदैन। �दउँसोको 

समयमा काया�लयमा ग�रने अनसु�धान प�सँग स�बि�धत काय�ह�, म�ुा च�ने, 

नच�ने, अ�भयोजन गदा�को तयार�, म�ुामा पनुरावेदन गन�, नगन�, �व�भ� 

�नकायबाट �ा� हनेु काननुी राय स�ब�धी �वषय, अदालतमा पेस गनु� पन� 

�व�भ� �नवेदन ��तवेदन लगायतका काय� र अदालतमा गनु� पन� बहस, पैरवी 

��तर�ामा परैु �दन �य�त रहन ु पछ� भने भो�लप�टको म�ुा बहस पैरवी, 

��तर�ाका ला�ग १० बजे नै इजलास ला�ने हुँदा घरमा लगेर �म�सल 

अ�ययन गनु�को �वक�प नै हुँदैन। आ�नो �नजी जीवन, पा�रवा�रक जीवन, 

सामािजक इ�छा आका��ाह�लाई पूण�तया �नषधे गनु� पन� पेशा सामा�यत 

अ� कुनै प�न छैन। य��प रा�यको काममा यसर� जटेु बापत कुनै सह�ुलयत, 

स�ुवधा, पा�र��मक, भ�ा न�दइएबाट सरकार� व�कलको मनोबल ख�केको मा� 

हैन रा�यबाटै शो�षत भएको महससु ग�रएको छ। 

 यसर� रा�यबाटै आफुह� शो�षत हनु ु परेकाले कोह� प�न इ�छापूव�क यस 

सेवामा ब�न चाँहदैनन ् र �यायाधीशमा जाने अ�धकांश सरकार� व�कलह�को 

�यादै ठुलो दबाब देिखएको छ। अनभुवी जनशि� �नराश भएर या त 

�यायाधीशमा जान हरदमस�मको �यास गन� या जा�गर छाडेर �नजी 

वकालततफ�  ला�न आक�ष�त हनेु गरेको पाइ�छ। समयमै यसको समाधान 

नखोिजएमा यो सेवा �यून मनोबल, �न�रहता र कु�ठा बोकेर ब�ने अ�भावकार� 

मानवीय �ोत साधन ज�मा हनेु सेवामा प�रणत हनेु द:ुख� ि�थ�ततफ�  धके�लँदै 

गएको छ। 

 एउटा प�रप�व र �यावसा�यक सरकार� व�कल �नमा�ण गन� बीस� वष�  

ला�छ। बीस वष�प�छ सरकारले आधा तलबमा मा� काम गराउन पाउने 

ि�थ�तमा प�न अ�य �शास�नक कम�चार� सरह ५८ वष�मै �नव�ृ ग�र�दँदा 

सरकार� व�कलको काय� �भावका�रता घ�दो देिखएको छ।  

 �व��व�ालयबाट उ�पा�दत सेवा बजारका अ�धकांश नवो�दत र उ�कृ� 

जनशि� तथा काननु �यावसायी पर��ा उ�ीण� गरेका काननु �यावसायीह�को 

यस सेवा��त आकष�ण नै नरहेको कुरा लोक सेवा आयोगमा पर��ामा फम� 



176 ��तपादन, 2072 

 

भन�को स��या, पर��ामा सि�म�लत स��या र उ�ीण�ताको अव�थाबाट �प� 

ह�ुछ। 

 सरकार� व�कल हनु बार काउि�सलको अ�धव�ा पर��ा उ�ीण� गनु� नपन�, 

काननुमा �नातक मा� भए प�ुने र आ�त�रक बढुवाका �ममा काननुी िश�ा 

नै न�लएका क�तपय अ�धकृत �यि�ह� समेत सरकार� व�कल ब�े गरेको 

देिखएबाट �नजह�मा �यावसा�यक गणुह�को �यूनता देिखएको छ। 

 सरकारले �याय सेवा आयोगको �सफा�रसमा सरकार� व�कलह� �नय�ु गन� 

भए ताप�न ख�ुलातफ�  �लिखत पर��ा र अ�तरवाता� लोक सेवा आयोगले �लने 

भएबाट पेशागत सेवाको मापद�ड पूरा हनु सकेको देिखँदैन। अ�य �नजामती 

�णाल�कै सरहको पर��ा तथा छनौट प��त प�न यस सेवाको 

�यावसा�यकताका ला�ग चनुौतीका �पमा रहेको पाइ�छ। 

 सं�वधानमा महा�याया�धव�ाको सेवा र स�ुवधा सव��च अदालतको �यायाधीश 

सरह हनेु �यव�था ग�रए ताप�न �यायाधीश सरह पेशाको �था�य�व र सरु�ा 

रहेको देिखदैँन। महा�याया�धव�ाको �नयिु� �धानम��ीको �सफा�रसमा 

रा�प�तबाट हनेु र �नज �धानम��ीको इ�छानसुारको अव�धस�म मा� पदमा 

बहाल रहने �ावधान भएबाट �नजको उ�रदा�य�व रा�य��त हो वा �नजको 

�नयिु�कता���त हो भ�े अ�योल हनु पगेुको छ। 

 महा�याया�धव�ा नेपाल सरकारको म�ुय काननुी स�लाहकार र �मखु 

अ�भयोजक भए ताप�न �नज आफैले वा मातहतको अ�धकृतले चलाएको म�ुा 

सरकारले �फता� गन� �ममा �नजलाई भ�ूमका �वह�न गराइएको छ। 

 संसारभर नै अ�भयोजन गन� अ�धकारलाई �या�यक वा अ���या�यक �कृ�तको 

अ�धकार मा�दै सो �व��मा कुनै अदालतमा समेत �� न उठाउन नपाउने 

�यव�था ग�रएको ह�ुछ। तर नेपालका हकमा भने �माण नपगेुका र सानो�तनो 

मागदाबी भएका म�ुामा समेत �नजले म�ुा नचलाउने �नण�य गदा� 

महा�याया�धव�ाबाट अि�तम �नकासा �लन ु पन� �यव�था भएबाट यो�यता 

नपगेुका म�ुाह� समेत अदालतमा दता� भई प�ह�लाई अनाव�यक हैरानी हनेु 

र सफलता दर घ�ने गरेको अनभुव छ। 

 अझै प�न महा�याया�धव�ाका काम, कत��य र अ�धकार, �नजको सेवा, शत� र 

स�ुवधाका बारेमा एक�कृत ऐन रहेको पाइँदैन। यसले समेत �नज र �नज 

मातहतका अ�धकृतह�ले उपभोग गन� स�ने काया��मक �वत��ता र पेशागत 

�यावसा�यकता बा�धत भएको छ।  
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 सं�वधानमा नेपाल सरकारको म�ुय काननुी स�लाहकारका �पमा 

महा�याया�धव�ालाई �था�पत ग�रए ताप�न नेपाल सरकार काय��वभाजन 

�नयमावल�, २०६९ बमोिजम नेपाल सरकारका म��ालयह�लाई काननु तथा 

�याय म��ालयले काननुी राय, परामश� उपल�ध गराउने गर� तो�कएकाले उ� 

संवैधा�नक �ावधान �भावह�न हनुकुा साथै काममा दोहोरोपना समेत उि�जएको 

छ। यसले प�न सरकार� व�कलह�को काया��मक �वत��ता र पेशागत 

�यावसा�यकतामा आचँ प�ु याएको छ। 

 सं�वधानको धारा १२० बमोिजम अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 

��ाचार र अनिुचत काय� भएका हकमा आफैले अनसु�धान गर�, �नण�य गर� 

म�ुा चलाउन स�ने अ�धकार रहेको छ। यो �ावधान सं�वधानकै धारा १३५ 

मा �द� �व� प�रवेशलाई आ�मसात गर� आएको महा�याया�धव�ाको काम, 

कत��य र अ�धकारसँग साम��य भएको पाइँदैन। 

 सं�वधानको धारा १३५ मा महा�याया�धव�ाको काम, कत��य र अ�धकार 

अ�तग�त कुनै अदालत वा �या�यक अ�धकार� सम� नेपाल सरकारको तफ� बाट 

म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ�े कुराको अि�तम �नण�य गन� अ�धकार 

महा�याया�धव�ालाई हनेु छ भ�े �कटानी �यव�था भए रहेको भए ताप�न 

स�ुतल� धामी, रोशना खातनु र रा��य मानव अ�धकार आयोगको म�ुामा 

सव��च अदालतबाट भएको �या�याबाट महा�याया�धव�ाको अ�भयोजन 

स�ब�धी अ�धकार �वत�� र �नरपे� नभई शत�मूलक ब� गएको छ। यसले 

प�न सरकार� व�कलह�को काया��मक �वत��ता र �यावसा�यक उ�मिु�मा 

�� निच�ह लगाइ�दएको छ। 

 

८. समाधानको माग�िच� 

नेपालमा सरकार� व�कलह�को �यावसा�यक �वत��ता र उ�मिु�का �े�मा 

�व�मान उपयु�� अवरोधह�लाई �छचो�दै एक स�म, ग�तशील, �वत�� र �न�प� 

अ�भयोजन सेवाको �वकास गन�का ला�ग म�ुय �पमा देहायका उपायह� सझुाउन 

स�क�छ : 

 सं�वधानमा महा�याया�धव�ाको सेवा र स�ुवधा सव��च अदालतको �यायाधीश 

सरह हनेु �यव�था ग�रए ताप�न �यायाधीश सरह पेशाको �था�य�व र सरु�ा 

गरेको नदेिखँदा सं�वधानमै महा�याया�धव�ाको पदाव�ध �कटान गर� बा�या�मक 

प�रि�थ�तमा बाहेक �नजलाई �बचैमा हटाउन नस�कने गर� काय�काल सरुि�त 

ग�रन ु पन�। यसबाट महा�याया�धव�ाको जवाफदे�हता कुनै राजनी�तक दल 
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�वशेषभ�दा प�न �स�ो रा�य��त हनु जाने र �नभ�क एवं �न�प� काय�स�पादन 

स�भव हनेु। 

 नेपालमा सरकार� व�कल हनु बार काउि�सलको अ�धव�ा पर��ा उ�ीण� गनु� 

नपन�, काननुमा �नातक मा� भए प�ुने र आ�त�रक बढुवाका �ममा काननुी 

िश�ा नै न�लएका �यि�ह� समेत सरकार� व�कल ब�े गरेको देिखएबाट 

काननुमा क�तीमा �नातक गरेर अ�धव�ा तहको पर��ा उ�ीण� गरेको 

�यि�बाट मा� सरकार� व�कलको पदपू�त� ग�रएमा रा�यले सरकार� व�कलका 

�पमा कुशल र तयार� अ�धव�ाह� पाउने र �नजह�लाई काम �सकाउँदा ला�ने 

रा�यको लगानी समेत बचत हनेु। 

 सरकारले �याय सेवा आयोगको �सफा�रसमा सरकार� व�कलह� �नय�ु गन� भए 

ताप�न ख�ुलातफ�  �लिखत पर��ा र अ�तरवाता� लोक सेवा आयोगले �लने भएबाट 

पेशागत सेवाको मापद�ड पूरा हनु नसकेको प�र��ेयमा �याय सेवा आयोग र 

लोक सेवा आयोगको पा��ममा एक�पता कायम गन�। 

 सरकार� व�कल स�ब�धी अ�तरा���य घोषणाप� र �लखतह�मा �तनीह�को बे�लै 

स�ठन संरचना, सेवा शत�का सरु�ा, स�ुवधा र पेशागत उ�मिु�का कुराह� 

उ�लेख ग�रए ताप�न नेपालका हकमा उनीह� समेत सबै आम कम�चार�ह�लाई 

लाग ु हनेु �नजामती सेवा ऐन, �नयम अ�तग�त �शा�सत ग�रएबाट उनीह�मा 

पेशागत उ�यन र �विश�ताको �वकास हनु नसकेको प�र��ेयमा सरकार� 

व�कलह�का ला�ग तयार अलग ऐनको �वधेयकलाई यथाशी� संसद �वेश गराई 

पा�रत गनु� पन�। 

 महा�याया�धव�ा नेपाल सरकारको म�ुय काननुी स�लाहकार र �मखु 

अ�भयोजक भए ताप�न �नज आफैले वा मातहतको अ�धकृतले चलाएको म�ुा 

सरकारले �फता� गन� �ममा �नजलाई भ�ूमका �वह�न गराइएका स�दभ�मा सो 

�वषयमा �नजलाई अ�भयोजनमा ज�तै �नणा�यक अ�धकार �दइन ुपन�। 

 संसारभर नै अ�भयोजन गन� अ�धकारलाई �या�यक वा अ���या�यक �कृ�तको 

अ�धकार मा�दै सो �व��मा कुनै अदालतमा समेत �� न उठाउन नपाउने 

�यव�था ग�रएको प�रवेशमा नेपालमा समेत सोको अनसुरण ग�रन ुपन�। 

 सं�वधानमा नेपाल सरकारको म�ुय काननुी स�लाहकारका �पमा 

महा�याया�धव�ालाई �था�पत ग�रए ताप�न नेपाल सरकार काय��वभाजन 

�नयमावल�, २०६९ बमोिजम नेपाल सरकारका म��ालयह�लाई काननु तथा 

�याय म��ालयले काननुी राय, परामश� उपल�ध गराउने गर� तो�कएकाले उ� 

संवैधा�नक �ावधान �भावह�न हनुकुा साथै काममा दोहोरोपना समेत उि�जएका 
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स�दभ�मा काननु म��ालयलाई ऐन, �नयम, सि�ध र स�झौताह�को तजु�मा एवं 

�तनको संशोधनमा �विश�ीकृत गराई काननुी राय, परामश�को पाटो परैु 

महा�याया�धव�ाको काया�लय अ�तग�त �न�ेपण ग�रन ुपन�। 

 सं�वधानको धारा १२० बमोिजम अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 

��ाचार र अनिुचत काय� भएका हकमा आफैले अनसु�धान गर�, �नण�य गर� म�ुा 

चलाउन स�ने अ�धकार रहेको छ जनु �ावधान सं�वधानकै धारा १३५ मा �द� 

महा�याया�धव�ाको काम, कत��य र अ�धकार तथा �व�भर �च�लत सरकारवाद� 

म�ुामा रहने सरकार� व�कलह�को मौ�लक �वशेषा�धकारसँग साम��य नभएकाले 

��ता�वत सं�वधानमा �प�ता ज�र� देिख�छ। 

 काया��मक �वत��ता र पेशागत �यावसा�यकताको �वकासका ला�ग भौ�तक, 

मौ��क एवं गैरमौ��क स�ुवधामा�थको पहुँचले समेत अहं मह�व रा� ने हुँदा 

सरकार� व�कलको सेवा स�ुवधा समान तहको �यायाधीशसँग समान रहने गर� 

�यव�था गनु� पन�। यसबाट सरकार� व�कल समूहबाट बस�नी हनेु गरेको विृ� 

पलायन समेत था�मई कुशल सरकार� व�कलह� सेवामै अ�डन स�ने वातावरण 

ब� जाने। 

 सरकार� व�कलको पेशा, सेवागत �विश�ता तथा �यावसा�यकताको ���ले 

सम��गत सरकार� व�कलका काय� स�पादन अव�था, �यसमा देिखएको सम�या, 

अ�य देशका �ावधानको तलुना�मक अ�ययन, सरकार� व�कलले काय� गनु� पन� 

�व�भ� �नकायसँगको सरोकार, सम�वय, स�ब�ध, जनता, सेवा�ाह�सँगको स�ब�ध 

तथा उनीह�को धारणा, यस सेवालाई �विश� ढ�ले अगा�ड बढाउन ग�रन ु पन� 

काय�ह� लगायतका �वषयमा �व�ततृ अ�ययन गराउन ु पन�मा �ढलो भइसकेको 

महससु भएकाले त�कालै यस खालको सम� स�ठनको काय� अव�थालाई �व�ततृ 

अ�ययन गराई रणनी�तक काय�योजना बनाउन ुपन� देिखएको छ। 

 नेपालको अ�त�रम सं�वधानको धारा १३५ (४) मा महा�याया�धव�ाको काम, 

कत��य र अ�धकार स�ब�धी छु�ै ऐन बनाइन ु पन� उ�लेख भएकामा 

महा�याया�धव�ा ज�तो संवैधा�नक पदा�धकार�को काम, कत��य र अ�धकार 

�नयम�ारा �यवि�थत हनु ु�वाभा�वक नभई काम कारबाह�मा ज�टलता देिखएको 

हुँदा छु�ै ऐन बनाउन पहल गनु� पन� देिख�छ। 

 पर�परागत कम�चार�त��को Vertical (ठाडो) तहभ�दा �यावसा�यक सेवाज�तै 

काया�लयगत �पमा Horizontal (ल�बीय) मा�यतालाई समे�न ुपन�। 

 सै�ाि�तक �पमा सरकार� व�कलले गन� काय� भनेको पूण� �यावसा�यक काय� हो 

र यसले अ�य �यावसा�यक सेवाले केवल �बहान बेलकुा �नजी अ�यास गन� 
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नपाएबापत �ा� गन� भ�ा, स�ुवधा �दन ुपन� भ�दा प�न चौ�वस घ�टा नै सरकारको 

सेवामा अ�नवाय� संल�न हनु पन� सेवा हो। अथा�त �� न सरकार� व�कलको कुनै 

�नि�त समय खच� गरे बापत �दइने �यूनतम पा�र��मकभ�दा प�न रा�यले चौ�बसै 

घ�टा कुनै �यि�लाई �यावसा�यक काममा लगाउदा �दइन ु पन� स�मानको 

�� नलाई यसले स�बोधन गनु� पछ�। 

  

९. �न�कष� 

लगभग आधा शता�द� �बताइसकेको महा�याया�धव�ाको काया�लय र सरकार� 

व�कलह�को काय��े� ब�दै गएको, यसका चनुौतीह� �दन ��त�दन थ�पदैँ गएको, 

सा�बकभ�दा अपराधको स��या, अपराधको �विृ� ब�दै गरेको र अपराधको �कृ�त प�न 

ज�टल हुँदै गएको छ। सरकार� व�कलले गनु� पन� काय�स�पादनको ���या, अव�था र 

�वशेष�ताको प� प�न अनपेि�त प�रवत�न र व�ृ� हुँदै गएको छ। सं�थागत �पमा 

एउटा कोठाबाट ४।५ जनाको मानव संशाधनबाट झ�डै ६० वष�अिघ स�ु भएकामा 

आज ७५ िज�ला, १६ पनुरावेदन तह, १ �वशेष सरकार� व�कल काया�लय, 

महा�याया�धव�ाको काया�लय लगायत �व�भ� �नकायमा संल�न भएका समेत सरकार� 

व�कल ३२३ र अ�य ८५३ कम�चार� गर� कुल ११७६ जनशि� काय�रत रहेको ठुलो 

सं�थाका �पमा प�रणत भएको छ। तर यसको �यावसा�यक �तर, काय� स�पादन 

गणु�तर, �भावका�रता र �व�सनीयतामा भने �दन�दनै �गरावट आउँदै गएको महससु 

ग�रँदै छ। यो सं�थामा काय� गन� ��येक सरकार� व�कल र कम�चार�ले अहोरा� 

काय��े�मा ज�ुदा प�न रा�यका सबैभ�दा अपहे�लत र अमया��दत महससु ग�ररहन ुपरेको 

ि�थ�त छ। यसको एउटै मा� कारण खो�न ु पदा� �यावसा�यक काय� गन� �यि�ले 

गैर�यावसा�यक �यि�को हाराहार�मा काननुतः �यवहार हनेु सेवामा ब�न ु पन� र 

गैर�यावसा�यक �यि�ले �ा� गन� मया�दा, स�ुवधा लगायतका कुरामा अन�ुपादकमूलक 

भनी वि� चत हनु ु पन� अव�था नै हो। �यसैले अ�तरा���य �पमा मा�यता �ा� गरे 

अन�ुप, अ�य देशका सरकार� व�कलले �ा� गरेको सेवा, शत�, स�ुवधा ज�तै �यावसा�यक 

सेवाका �पमा प�रणत गर� गणु�तरय�ु, �भावकार�, स�म, भरपद� र �व�सनीय सेवामा 

प�रणत गन� छु�ै सेवा स�ब�धी ऐनको अप�रहाय� र �न�व�क�प आव�यकता देिखएको 

छ। 

�व�मा जहाँ प�न सरकार� व�कलको पद भनेको एक जोिखमपूण� र संवेदनशील 

काय�सूची बोकेको पद हो। सरकार� व�कलबाट हनेु सानो लापरवाह�ले दोषी छु�ने, 

�नद�ष फँ�ने र ठुलो समय एवं साधन लगाएर रा�यले गरेको अनसु�धान �न�फल हनेु 

स�भावना रह�छ। सरकार� व�कल आफैमा कुनै प�न मलुकुको फौजदार� �याय 
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�णाल�को �भावशाल� पा� भएको हुँदा �नजको सं�था स�ुढ नभईकन �याय �णाल� 

समेत श�ुढ�करण हनु स�दैन। यसका ला�ग नै सरकार� व�कलका �नि�त काया��मक 

�वत��ता तथा पेशागत �यावसा�यकताको उ�च आव�यकता बोध भएको हो।नेपालका 

स�दभ�मा सरकार� व�कलह�मा जवाफदे�हता, उ�पादनशीलता र �यावसा�यकताको 

�वकास गन�मा हालका �दनह�मा केह� �यासह� ग�रए ताप�न िच�क�सक, इि��नयर, 

लेखापर��क ज�ता अ�य पेशाकम�ह�को ज�तो न त विृ� �वकास न त �यि��व 

�वकास नै हनु सकेको छ। अतः सो �दशामा उ�मखु रह� काननुी, नी�तगत एवं 

संरचनागत �ब�ध गन� �ढला भइसकेको अव�था छ। 
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सारांश 

सरकार� व�कल साव�ज�नक �ववादको ��तर�ी, �यायको पहरेदार, पी�डतलाई 

�याय र पीडकलाई सजाय �दलाउने अ�भयोजनकता�, अदालतको सहयोगी र काननुको 

र�क मा�न�छ। समाजमा ब�दै गएका अपराधका �कृ�तह�, ज�तै : स��ठत अपराध‚ 

�व�तुीय अपराध‚ अ�तरदेशीय अपराध‚ बै��ङ स�पि� स�ब�धी अपराध लगायत 

स��मणकाल�न �यायका संय�� अ�तग�त ���को समयका ग�भीर अपराधह�को 

अ�भयोजनमा खे�न ु पन� भ�ूमकाका कारणले गदा� सरकार� व�कलले �नवा�ह गनु� पन�  

भ�ूमकामा नयाँ आयामह� ��ट देिख�छन।् सरकार� व�कलको भ�ूमकामा देिखएका नयाँ 

आयामह� शीष�कमा लेिखएको ��ततु लेखमा �वशेषत: यसको अवधारणातगत प�‚ 

सरकार� व�कलको भ�ूमका र नयाँ आयामह�मा �नवा�ह गनु� पन� दा�य�व अ�तग�त 

अपराध अनसु�धानमा �नद�शनको भ�ूमका‚ मानव अ�धकारको  संर�ण र त�स�ब�धमा 

सरकार� व�कल‚ सूचना ��व�धको �योग र �भावका�रता आ�द ज�ता कुराह�मा सरकार� 

व�कलको भ�ूमका के रहन स�दछ भ�े �वषयमा ��ट पान� �यास ग�रएको छ।  

       

१. �वषय �वेश 

सरकार� व�कल रा�यका तफ� बाट काननु �वशेष� वा काननु �यवसायीको 

भ�ूमका �नवा�ह गन� पदा�धकार� मा�न�छ। सरकार र यसका �नकायलाई काननुी �� नमा 

राय स�लाह �दान गन�, समाज र रा�य �व��का फौजदार� अपराधमा संल�न देिखएका 

�यि�लाई काननुको दायरामा �याई काननु बमोिजम द�ड सजाय �दलाउन �भावकार� 

अ�भयोजन गनु�, सरकारको हक �हत र सरोकार �न�हत रहेका काननुी �ववादमा 

अदालतमा उपि�थत भई सरकारका तफ� बाट �भावकार� ��तर�ा गन�, �हरासतमा रहेका 

र कारागारमा रहेका थनुवुा तथा कैद�ह�को मानव अ�धकारको अनगुमन गर� सझुाव 

                                                           
§  सह�याया�धव�ा‚ महा�याया�धव�ाको काया�लय 
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�दान गन�, अदालतबाट भएका �या�यक �नण�य तथ फैसलाको काया��वयन गराउने, 

फौजदार� अपराधको अनसु�धान गन� अनसु�धान अ�धकार�लाई �माण स�लनमा �नद�शन 

�दने, अपराध पी�डतका अ�धकारको संर�ण र �यायमा पहुँचको अ�धकारलाई स�ुनि�त 

गन� लगायतका काय�ह� सरकार� व�कलका मूलभतू काय�ह� हनु।्1 काननुी राय 

स�लाहको मा�यमबाट सरकारका �नकायह�का काम कारबाह� र �नण�यह�लाई 

काननुस�मत र पारदश� बनाउन सहयोग गर� सशुासन र काननुी शासन कायम गन�, 

फौजदार� �याय �णाल� अ�तग�त अपराधको अ�भयोजन र ��तर�ालाई �भावकार� बनाई 

द�डह�नता अ��य गराउने, पी�डतलाई �याय �दलाउन सहयोग गन� गराउने काय� प�न 

सरकार� व�कलका अपेि�त काय� हनु।्  

सरकार� व�कल साव�ज�नक �ववादको ��तर�ी, �यायको पहरेदार (Defender of 

Justice), पी�डतलाई �याय र पीडकलाई सजाय �दलाउने अ�भयोजनकता�, अदालतको 

सहयोगी र काननुको र�क मा�न�छ। समाजमा ब�दै गएका नयाँ र स��ठत अपराध, 

ग�भीर र अ�तरदेिशय अपराधको �भावकार� अनसु�धान र अ�भयोजन, �व��यापीकरणले 

काननुको �े�मा �याएको �भावबाट भएका �यापा�रक कारोबार, राज�व, वािण�य, बै��ङ 

तथा बौ��क स�पि� स�ब�धी काननुमा भएका प�रव�तनले �याउने एवं उ�प� हनेु 

�ववादमा सरकारको काननुी स�लाहकार र �यावसा�यक �यि�का है�सयतले �नवा�ह गनु� 

पन� भ�ूमका, स��मणकाल�न �यायका सं�य� अ�तग�त ���का समयका ग�भीर 

अपराधको अ�भयोजनमा खे�न ुपन� भ�ूमका ज�ता �वषयह� सरकार� व�कलको भ�ूमकामा 

देिखएका नया ँआयामह�का �पमा �लन स�क�छ। अदालतह�को �े�ा�धकारमा भएको 

�वके���करणले िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतमा भएको �रट अ�धकार �े�को 

�व�तारले प�न सरकार� व�कलको भ�ूमका बढेको छ। स��ठत अपराध �नवारण ऐन, 

२०७०, पार�प�रक काननुी सहायता स�ब�धी ऐन, २०७०, सपुदु�गी ऐन, २०७०, स�पि� 

श�ुीकरण �नवारण ऐन, २०६४, ��ाचार �नवारण ऐन, २०५९, बेप�ा �यि�को 

छान�बन, स�य �नरोपण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ ज�ता नया ँ काननुको 

�नमा�णले �दएको िज�मेवार�, ��ाचार �नवारण स�ब�धी संय�ु रा� स�ीय महासि�धको 

अनमुोदनले �सज�ना गरेको दा�य�व, म�हला बालबा�लका र पी�डतको �यायको 

स�ुनि�तताका ला�ग सरकार� व�कलले संवेदनशील भई काय� गनु� पन� �यव�थाले प�न 

सरकार� व�कलको भ�ूमकामा नयाँ आयाम थपेको छ। ��ता�वत अपराध सं�हता, 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता तथा फौजदार� कसरुमा सजाय �नधा�रण स�ब�धी ��ता�वत 

                                                           
१  नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३५, सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ६, १७ र 

१८ तथा सरकार� व�कल स�ब�धी �नयमावल�, २०५५ को प�र�छेद ४ 
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म�यौदा काननुको �नमा�ण लगायतले प�न सरकार� व�कलको भ�ूमकामा ब�ृ� �याउने 

देिख�छ।  

 

२. अवधारणागत प� 

अदालतमा रा�यको ��त�न�ध�व गन�, सरकारलाई काननुी राय स�लाह �दान 

गर� सरकारको काममा काननुी ��ुट हनु न�दई काननुी शासनको अवधारणालाई �था�पत 

गराउन, रा�यको तफ� बाट फौजदार� अपराधमा अ�भयोजन स�ब�धी काय� गन� हरेक 

�जाताि��क मलुकुमा काननुी स�लाहकार र अ�भयोजनकता�का �पमा महा�याया�धव�ा 

र सरकार� व�कलह�को �यव�था भएको पाइ�छ। सरकारको म�ुय काननुी स�लाहकार 

(Chief legal advisor), �मखु अ�भयोजनकता� (Chief prosecuting authority), काननु 

�वशेष� (Legal expert) र साव�ज�नक �हत संर�ण अ�धकार� (Protecter of the public 

interest) का �पमा सरकार� व�कललाई �लइ�छ।  

बेलायतमा �ार�भमा रा�यको �वाथ� भएको �वषयका अदालतमा ��त�न�ध�व गन� 

�यावसा�यक व�कल �नय�ु गन� �चलनबाट काननुी स�लाहकारको स�ुवात भएकामा 

हाल सरकारको काननुी स�लाहकारका �पमा महा�याया�धव�ाको �यव�था र �नजको 

मातहतमा अपराध अनसु�धानमा स�लाह सझुाव �दन र अ�भयोजन स�ब�धी काय� गन� 

Crown Prosecution service को �यव�था ग�रएको छ। महा�याया�धव�ाको म�ुय 

कत��य सरकार र स�बि�धत अ�धकार�लाई काननुी �वषयमा राय स�लाह �दन ु रहेको  

छ।2 Prosecution of Offence Act, 1985 अ�तग�त �था�पत Crown Prosecution Service 

ले अ�भयोजनको काय� गद�छ भने अनसु�धानको काय� �हर�ले गद�छ। अ�भयोजन 

स�ब�धी स�पूण� िज�मा सरकार� व�कलमा रहेको छ। �हर�बाट अनसु�धान स�प� 

भएप�छ सरकार� व�कलले अपराध भएको र अपराधमा शं�कत �यि�को संल�नता प�ु� 

गन� पया�� �माण छ �क छैन भनेर हेद�छ, यसलाई Evidential test भ�न�छ। Evidential 

test बाट पया�� सबतु �माण भएको प�ु� भएमा सो म�ुाको कारबाह� अगा�ड बढाउन 

साव�ज�नक �हतका आधारमा उपय�ु छ छैन भनी हे�र�छ, यसलाई Public interest test 

भ�न�छ। सबतु �माण भए प�न �यादै �यून सजाय हनेु अपराध भएमा, म�ुा चलाउँदा 

पी�डतको शार��रक वा मान�सक �वा��यमा नरा�ो असर पन� भएमा, म�ुा चलाउँदा 

साव�ज�नक सूचनाको �ोतमा आघात हनेु भएमा, वैदेिशक स�ब�ध वा रा��य सरु�ामा 

हा�न हनेु भएमा अ�भयोजनकता�ले म�ुा नचलाउने �नण�य गन� स�दछ। अ�भय�ुसँग Plea 

bargaining गन� र सोका आधारमा अ�भयोजन गन� �ावधान छ। �हर�ले म�ुा चलाउने 
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देिख पेस गरेका म�ुामा कारबाह� अगा�ड बढाउने, अ�भयोजन नै �थगन गन� वा फेरबदल 

गन� ज�ता बहृत अ�धकार सरकार� व�कलमा रहेको छ।3  

संय�ु रा�य अमे�रकामा काननुी �श ् नमा रा�प�त, �वभागका �मखुह� र स�ीय 

�नकायह�लाई काननुी राय स�लाह �दन �याय �वभागको �मखुका �पमा 

महा�याया�धव�ा रहने �यव�था रहेको छ। महा�याया�धव�ाको मातहतमा नायव 

महा�याया�धव�ा लगायत अ�य �याया�धव�ाह� रहने �यव�था छ।4 �याया�धव�ाह� 

�याय �शासनको काय�, काननु काया��वयन एवं अ�भयोजन स�ब�धी काय�मा म�ुय �पमा 

उ�रदायी ह�ुछन।् सन ्१७८३ मा त�काल�न अमे�रक� रा�प�तले सव��च अदालतसँग 

राय माग गदा� त�काल�न �धान �यायाधीशले अदालतको काम काननुको �या�या गन� र 

�ववादको �नरोपण गन� हो काननुी राय �दने होइन भनी इ�कार गरेका �थए। �यस 

बेलादेिख कमन ल �णाल�का देशह�मा अदालतले नभई सरकारका व�कलले राय �दने 

मा�यताले �थान पाउँदै आएको छ। भारतमा के���य सरकारको �मखु काननुी 

स�लाहकारमा महा�याया�धव�ा रहने र संवैधा�नक एवं काननुी �वषयमा सरकारलाई 

काननुी राय एवं स�लाह �दन ु�नजको कत��य हनेु संवैधा�नक �यव�था छ।5 साथै रा�य 

सरकारलाई काननुी �वषयमा राय एवं स�लाह �दान गन� ��येक रा�यमा ए�भोकेट 

जनरल रहने संवैधा�नक �यव�था छ।6 जापानमा अ�भयोजन गन� वा नगन� िज�मेवार� 

सरकार� व�कल (Public Prosecutor) लाई रहेको छ। Prosecution स�ब�धमा Criminal 

Procedure Code, 1948 को Article 248 मा अ�भय�ुको च�र�, उमेर, वातावरण, कसरुको 

ग�भीरता, अपराध प�छको प�रि�थ�त र अव�थाका आधारमा अ�भयोजन गन� वा नगन� 

अ�धकार अ�भयोजनकता�मा रहेको छ।7 म�ुाको अनसु�धानमा भौ�तक �माणको स�लन 

र �तनको वै�ा�नक पर��णमा जोड �दइने हुँदा सबतु �माणका आधारमा Conviction हनेु 

स�भावना भएको ख�डमा मा� म�ुा चलाइ�छ। नेपालमा काननुी राय �दान गन�, 

अ�भयोजन स�ब�धी काय� गन�, काननुी शासन कायम गन�, द�डह�नता अ�त गन�, 

सरकारको सरोकार �न�हत म�ुामा ��तर�ा गन� लगायतका काय� सरकार� व�कलको 

�े�ा�धकार�भ� रहेका मूलभतू काय� हनु।् �यनै प�र��ेयमा सरकार� व�कलको 

भ�ूमकाका नया ँआयामह�का स�ब�धमा चचा� गन� �यास ग�रएको छ।  

 
 
 

                                                           
३  Code for crown prosecution service 

४  en.wikipedia.org. united -states-Department of Justice visited on Sep.18, 2014 

५  भारतको सं�वधान धारा ७६(२) 

६  ऐ. धारा १६५ (३) 

७  Criminal procedure code article 248 
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३. सरकार� व�कलको भ�ूमका र �नवा�ह गनु� पन� दा�य�व  

३.१ काननुी शासनको �वकासमा काननुी राय स�लाह �दान गन� भ�ूमका 

रा�यका �नकायह�ले काननुले �नधा�रण गरेको अ�धकार र सीमा�भ� रह� 

काननुको �नधा�रण गरेको ���याको अवल�बन गरेर मा� काय� स�पादन गनु� पछ� भ�े 

मा�यता काननुको शासनको अवधारणाले रा�दछ। सशुासन कायम गन�, �याय 

�यव�थालाई स�ुण बनाउन, पारदिश�ता कायम गन� र अ�नय�मततालाई �न��सा�हत गन� 

काननुको शासन मह�वपूण� आधार हो। काननुको शासन कायम गन� काननुी राय 

स�लाहको मह�व रह�छ �कन�क काननुी राय स�लाहले काननुी �श ् नमा सरकार र 

सरकारका �नकायलाई सह� र काननु स�मत �नण�य गन�, काननुी ���वधा र ज�तलता 

हटाउन र सरकारका �नण�यलाई चनुौती र�हत बनाउन सहयोग गद�छ। सरकारलाई 

काननुी राय स�लाह �दान गर� सरकारको काममा काननुी ��ुट हनु न�दई काननुी 

शासनको अवधारणालाई �था�पत गराउन काननुी रायको आव�यकता रह�छ। नेपालको 

अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले संवैधा�नक र काननुी �वषयमा नेपाल सरकार र सरकारले 

तोकेको अ�धकार�लाई राय स�लाह �दन सरकारको �मखु काननुी स�लाहकारमा 

महा�याया�धव�ा हनेु �यव�था गरेको छ।8 महा�याया�धव�ाको काय�मा सहयोग गन� 

तथा तो�कएको अ�य काय� स�पादन गन� महा�याया�धव�ाको काया�लयमा �व�भ� तहका 

सरकार� व�कलह� रहेका छन।् �यसै गर� पनुरावेदन र िज�ला �तरमा सरकार� व�कल 

काया�लयको �थापना गर� सरकार� �नकायह�लाई आव�यक परेको काननुी राय 

उपल�ध गराउने तथा फौजदार� अपराधको अनसु�धानमा अनसु�धान अ�धकार�लाई 

आव�यक काननुी स�लाह एवं �नद�शन �दने र सरकारको हक, �हत र सरोकार रहेका 

म�ुा मा�मलामा सरकारका �नकायह�लाई काननुी परामश� �दने तथा ��तर�ा गन� 

दा�य�व र िज�मेवार� सरकार� व�कलमा रहेको छ। महा�याया�धव�ा र सरकार� व�कल 

काननुको �वशेष� भएकाले काननुी क�ठनाइ र ���वधाको ि�थ�तमा सरकारलाई काननुी 

स�लाह �दई सरकारका काय� काननु स�मत होस ्भ�े उ�े�यले काननुी स�लाहकारको 

िज�मेवार� �दान ग�रएको हो।  

�च�लत काननुको सह� र �भावकार� �योगका अलावा रा�यले समाजको 

प�रवत�न र �व��यापीकरणको �भावसँगै नया ँकाननुको �नमा�ण र काया��वयन गनु� पन� 

ह�ुछ। �य�ता काननुको सह� र उिचत �योगमा काननु�व�का �पमा रहेका सरकार� 

व�कलको राय स�लाहको आव�यकता पद�छ। यसले काननुको अपूण�ता परुा गन�, उ�प� 

काननुी ���वधा एवं ज�टलता समा� गन�, रा�यका �नण�य��त �व�ास जगाउन, काननुको 

�ववेक स�मत �या�या गर� काननुको काया��वयन गन� मदत गद�छ। काननुको �योग 
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गन� साव�ज�नक अ�धकार�ह�ले काननुको अि�तयार� �योग गर� �नण�य गदा� काननुी 

�श ् नमा सरकार� व�कलसँग काननुी राय स�लाह �लने प�रपाट� �यादै �यून रहेको छ। 

सरकार� व�कलसँग काननुी राय �लने काय�लाई झ�झ�टलो ठा�,े आफुलाई अनकूुल हनेु 

�क�समको अपेि�त राय �ा� गन� खो�ने, राय माग गदा� �नधा��रत र�त नपरु ् याई माग गन� 

र राय �दान गन� �यि�बाट �ा�व�धक कारणह� देखाई राय �य� गन� नचाहने ज�ता 

कारणह�ले काननुी राय स�लाह माग गन� र �दने �चलन �यादै कम रहेको छ।  

महा�याया�धव�ाको काया�लयसँग आ.व. ०६४।०६५ मा ३२ वटा �वषयमा, 

आ.व.०६५। ०६६ मा ३० वटा �वषयमा राय माग भएको र राय �दान ग�रएको 

त�या� रहेको छ।9 आ.व. ०६६।०६७ मा २२ वटा �वषयमा राय �दान ग�रएको 

छ। �य�तै आ.व. ०६७।६८ मा ज�मा १६ वटा �वषयमा राय माग भएको छ भने 

आ.व. ०६८।६९ मा ४६ �वषयमा राय �दान ग�रएको देिख�छ।10 उपयु�� त�या�ले 

संवैधा�नक �नकाय, म��ालय र �वभागह�ले गन� काम कारबाह� एवं �नण�य ���यामा 

सरकार� व�कलसँग �नकै कम मा�ामा काननुी राय स�लाह माग गन� गरेको �प� 

देिख�छ। साव�ज�नक अ�धकार�ह�ले काननुी कत��य परुा गर� �नण�य गदा� �नण�य पूव� 

काननुी ���वधा भई अ��ारो परेकामा काननुी राय �लन सकेमा �नण�यमा हनु स�ने 

काननुी ��ुटलाई अ��य गन� स�क�छ। संवैधा�नक एवं सरकार� �नकायबाट भएका धेरै 

�नण�यह� काननुी वा ���यागत ��ुट, अ�धकार �े� �वह�नता, सनुवुाइको मौकाबाट 

वञ्  िचत ग�रएको ज�ता �ा�व�धक कारणबाट ��ुटपणु� भई अदालतह�बाट बदर गर� 

सरकार र सरकार� �नकाय �व�� �रट जार� भएका थ�ु ै ��ा�तह� छन।् य�ता 

��ुटह�का कारण हनु स�ने काननुी चनुौतीले सरकार� �नण�यको काया��वयन हनु नस�ने 

मा� होइन लामो समयस�म म�ुाको कारबाह�का लागी रहन ुपदा� सरकारले अनाव�यक 

हैरानी र ��त समेत �यहोनु� परेको छ। यसथ� काननुको �वशेष� सरकार� व�कलसग 

सरकारका �नकायह�ले �नण�य गनु� पूव� सरकार� व�कलसँग काननुी राय �लने प�रपाट�ले 

धेरै हदस�म ��ुट र�हत �नण�य गन� सहयोग प�ुदछ। सरकार� व�कलले प�न काननुी 

राय माग भएकामा �यसलाई आ�नो िज�मेवार� महससु गर� उिचत र रा�यको �हत 

अनकूुल राय उपल�ध गराउन सकेमा �नण�यकता�लाई सहयोग प�ुने, सरकारका �नण�यह� 

काननु स�मत हनेु, काननुी चनुौती �दने प�रपाट�मा कमी आउने र अ�तत: काननुी शासन 

र काननुको सव��चता कायम हनु स�दछ। सरकार� व�कलले राय माग भएको �वषयमा 

��ट र सरल भाषामा राय �दने, राय माग भएको �वषयमा प�हले प�न राय �दएको भए 

एक�पता कायम गन� गर� राय �दन ु पन�। राय �दएका �वषयलाई अ�भलेखब� गर� 

                                                           
९   महा�याया�धव�ाको वा�ष�क ��तवेदन आ.व. ०६५। ०६६ प�ृ २९ 

१०   महा�याया�धव�ाको वा�ष�क ��तवेदन आ.व. ०६५। ०६६ प�ृ २९ 
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�यवि�थत �पमा राख्  ने तथा साथै राय �दान गन� काय�लाई प�छाउने र झ�झ�टलो 

ठा� े�विृ� हटाउन ुपद�छ।  

 

३.२ अपराध अनसु�धानमा �नद�शनको भ�ूमका  

सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ६ ले कुनै अपराधको तह�ककात 

स�ु गनु� भ�दा प�हले स�बि�धत सरकार� व�कल काया�लयमा अपराध स�ब�धी �ारि�भक 

��तवेदन पठाउन ु पन� र �ारि�भक ��तवेदन �ा� भएप�छ सरकार� व�कलले 

तह�ककातका स�ब�धमा तह�ककात गन� अनसु�धानकता�लाई आव�यक �नद�शन �दन 

स�ने �यव�था गरेको छ।11 यसको उ�े�य सरकार� व�कलले अनसु�धानकता�सँग 

आव�यक सम�वय र परामश� गर� अपराध अनसु�धानको काननुी काय��व�ध र घ�टत 

अपराधमा �ा� हनेु र स�लन गनु� पन� �माण, �य�ता �माणको �मािणकता, स�लन गनु� 

पन� आव�यक भौ�तक �माण र �तनीह�को वै�ा�नक पर��ण लगायतका �वषयमा 

�नद�शन गनु� हो। भौ�तक र वै�ा�नक �माणले अपराध घ�टत भएको र सो अपराधमा 

संल�न �यि�को कसरु �था�पत गर� अ�भयोजनको �नण�य गन� सरकार� व�कललाई मदत 

गद�छ। तसथ� अपराधको �कृ�त अनसुार आव�यक पन� �माण र नमनुा स�लन गन� 

कुरामा सरकार� व�कलले �नद�शन �दन ुआव�यक ह�ुछ। अ�भयोजनकता� भएको हुँदा 

अपराध भएको प�ु� गन� �माण, घटना �थलमा फेला पन� स�ने भौ�तक व�त ुर �य�ता 

व�तकुो वै�ा�नक पर��णको फौजदार� म�ुाको अ�भयोजनमा हनेु मह�व, �माण स�लन 

गदा� अपनाउन ु पन� काननुी ���या, स�लन ग�रएका �माणह�को �ा�ता, �माणको 

�मािणकता स�ब�धमा अदालतको ���कोणको जानकार� �वाभा�वक �पमा सरकार� 

व�कलसँग ह�ुछ। साथै अपराधमा �माणको मह�व र �ा�ता, �वशेष�को रायको 

�मािणक मह�व ज�ता काननुी प�मा सरकार� व�कललाई जानकार� रह�छ। सरकार� 

व�कलले �नद�शनको �व�मान काननुी �यव�था र �यसको सा�द��भकतालाई मह�व �दन 

ज�र� छ।  

सव��च अदालतबाट नेपाल सरकार �व�� धौ�लदेवी �व� भएको कत��य �यान 

म�ुामा अनसु�धानका �ममा �नद�शन �दन ु सरकार� व�कलको कत��य हनेु भ�दै 

अनसु�धानलाई �भावकार� बनाउन �नद�शन आव�यक भएको कुरामा जोड �दइएको  

छ। उ� म�ुामा स�मा�नत सव��च अदालतले वारदातको �कृ�त अनसुार के कसर� 

अनसु�धान गनु� पन� भ�ेतफ�  माग�दश�न गनु� सरकार� व�कलको कत��य हनु आउने, 

सरकार� व�कलले अनसु�धानलाई ब�लयो, भरपद� र �व�ा�सलो बनाउन स�बि�धत �हर� 

कम�चार�लाई आव�यक �नद�शन �दन स�ने अ�धकार काननुले �दएको कुरालाई �बस�न ु

                                                           
११   सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ६ (२) 
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हुँदैन भ� े�या�या गरेको छ।12 यसै गर� अक� म�ुामा �ारि�भक ��तवेदन �ा� भएप�छ 

तह�ककातको काय� अगा�ड बढाउन �हर�लाई �नद�शन �दन ु पन� कत��य सरकार� 

व�कलको ह�ुछ भ�े �या�या भएको छ।13  

सरकार� व�कलबाट तह�ककात गन� �हर�लाई भौ�तक र अ�भयोजनलाई 

आव�यक पन� �माण स�लन गन� समयमा नै �नद�शन �दने अ�यास �यून रहेको छ। 

त�या�लाई हेदा� आ.व.२०६७।६८ मा कुल २२,३९६ म�ुा म�ये ८७८ वटा म�ुामा 

अथा�त ३.९२ ��तशत, आ.व. ०६८।६९ मा १७,११७ अपराध म�ये ८९७ वटा 

म�ुामा अथा�त ५.२७ ��तशत, आ.व. ०६९।७० मा १८,३३४ म�ुा म�ये ४३६ 

अथा�त २.३७ ��तशत म�ुामा मा� सरकार� व�कलबाट तह�ककात गन� �हर�लाई 

�माण स�लन गन� �नद�शन �दइएको देिख�छ14। यसले सरकार� व�कलको �नद�शनकार� 

भ�ूमका �भावकार� नरहेको अव�था देखाउँछ। पर�परागत शैल�मा �माण स�लन गन�, 

�यि�का भनाइ मा�मा आधा�रत भएर कागज गन� र सोह� आधारमा अ�भयोजन गन� 

�व�मान प�रपाट�मा सधुार गर� फौजदार� अपराधको अनसु�धानमा भौ�तक र वै�ा�नक 

�माण स�लनमा जोड �दई फौजदार� �याय �णाल�लाई �भावकार� बनाउने भ�ूमका 

सरकार� व�कलको प�न हो। �कनक� रा�यको तफ� बाट अ�भयोजन गन� र सो 

अ�भयोगलाई प�ु� गराई काननु बमोिजम दि�डत गराउने काय� सरकार� व�कलको हो। 

�यि�का आश�ा, �यि�गत धारणा र अनमुानमा आधा�रत भनाइका आधारमा अपराध 

भएको र अपराधमा अमूक �यि�को संल�नताको कुरा �मािणत गन� स�कँदैन। �यसका 

आधारमा ग�रने अ�भयोजन प�न द�रलो हनु स�दैन। अपराधको स�यता र अपराध गन� 

�यि�को संल�नता �य�तो अपराध प�ु� गन� भौ�तक व�त ु र �व�ानको �योगमा 

आधा�रत �माण स�लनबाट धेरै हदस�म प�ु� हनु स�ने हुँदा �यसका आधारमा ग�रने 

अ�भयोजन मा� �भावकार� ब� स�दछ। यसै कुरालाई ���गत गर� सो श�ाको 

ग�ुायस नरहने गर� �माणको स�लन गन� कुरामा सरकार� व�कलको �नद�शन हनु ु 

पद�छ।  

 

३.३ अपराध पी�डत, बालबा�लका र सा�ीको संर�ण र सहयोग 

अपराध पी�डत �यि�लाई �याय �दलाउने दा�य�व सरकार� व�कलमा रहेको  

छ। अपराधबाट पी�डत �यि�लाई �याय पाउने, ��त बापत उिचत ��तपू�त� पाउने 

लगायतका अ�धकारह�लाई अ�तरा���य �तरमा नै �वीकार ग�रएको छ।15 रा��य 

                                                           
१२  ने.का.प. २०६८, अ� ८, �नण�य नं. ८६६८  

१३   गौमे�र शमा� �ब�� नेपाल सरकार ने.का.प. २०६३ �नण�य नं. ७७३१ 

१४  महा�याया�धव�ाको वा�ष�क ��तवेदन आ.व. ०६८।६९, ०६९।७० 

१५
  UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985 
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काननुमा प�न पी�डतका अ�धकारह�लाई मा�यता �दान ग�रएको छ। अनसु�धान र 

अ�भयोजनका ���या बारे जानकार� �दान गन�, अनसु�धानमा सहयोग �ा� गन�, म�ुाको 

कारबाह� बारे सूचना �दने, �माण पर��णमा उपि�थत हनु गराउने, ��तशोधबाट ब�न र 

संरि�त हनु पाउने ज�ता पी�डतका अ�धकार��त सरकार� व�कल सजग र चनाखो हनु ु

पद�छ। पी�डत मै�ी वातावरणको �नमा�ण, पी�डतको सहयोग �ा�� र सम�वय कायम गन� 

कुरा सरकार� व�कलबाट पी�डतले अपे�ा गन� भ�ूमका हनु।् पी�डतका अलावा पी�डतका 

सा�ी आफ�त, नातेदारको सरु�ा र संर�णमा प�न सरकार� व�कलले �भावकार� भ�ूमका 

�नवा�ह गन� �वषय नया ँभ�ूमकाको स�दभ�मा सलन स�क�छ। पी�डतलाई थप पी�डत हनु 

न�दने र शं�कत �यि�बाट हनु स�ने �भाव र दबाबबाट संर�ण गन� कुरामा 

सरु�ाकम� र �यायालयसँग सरकार� व�कलले सम�वय गन� स�दछ। पी�डत र 

बालबा�लकाको प�हचान स�ब�धी �ववरणको गोपनीयता कायम राख्  ने कुरा, पी�डतको 

संर�ण र �या�यक कारबाह�को जानकार� �दान गन� �वषय, उनीह�को सहयोगका ला�ग 

आफु रहेको अनभुतू गराउने गर� �यवहार गन�, संर�कका �पमा �यवहार गन� कुरा 

सरकार� व�कलले गनु� पन� काय� हनु।्  

यसै गर� बाल �याय �णाल�को काया��वयनमा प�न सरकार� व�कलको 

मह�वपूण� भ�ूमका रहेको छ। काननुको ���मा परेका बालबा�लकाको अ�धकारका 

स�ब�धमा र �य�ता बालबा�लका संल�न रहेका म�ुाको काननुी कारबाह�का स�ब�धमा 

छु�ै �व�ध र ���या काननुले �नधा�रण गरेको छ।16 य�ता म�ुाह�मा ग�रने अ�भयोजन 

स�ब�धी कारबाह�मा र म�ुाको �या�यक ���यामा �नधा��रत काय��व�धको अवल�बन गन� 

र बाल अ�धकारको संर�णमा �यान �दन ुपद�छ।  

 

३.४ मानव अ�धकारको संर�ण र स�ब��नमा सरकार� व�कल  

मानव अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य द�तावेजह�ले फौजदार� आरोप लागेका 

�यि�का अ�धकारको संर�ण र स�ब��न गनु� पन� रा�यको दा�य�व हनेु �यव�था गरेका 

छन।् शं�कत �यि�का अलावा अपराध पी�डतका अ�धकार ��त प�न रा�यको दा�य�व 

रहेको छ। तसथ� फौजदार� म�ुाको कारबाह�का �सल�सलामा पी�डत र शं�कतका मानव 

अ�धकारको संर�ण र स�ब��न सरकार� व�कलबाट अपेि�त काय� हो। �न�प� र 

व�त�ुन� अनसु�धानका आधारमा अ�भयोजन स�ब�धी काय� गन�, �माणको �व�धपूव�क 

स�लन गन�, यातना र दबाबबाट �माण स�लन नग�रने कुराको स�ुनि�ततामा सरकार� 

व�कलको भ�ूमका रह�छ।  

                                                           
१६  बालबा�लका �व�� दायर भएका म�ुामा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�,े बाल अदालत वा ईजलाशबाट सनुवुाई 

हनेु, थनुामा नरािखने, सजाय कम हनेु ज�ता �यव�थाह� यसका उदाहरण हनु।  
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�हरासत अनगुमन गर� �हरासतमा रहेका �यि�लाई मानवोिचत �यवहार गरे 

नगरेको, आफ�त वा काननु �यवसायीसँग भेट गन� �दए न�दएको �वषयमा छान�बन गन�, 

आव�यक �नद�शन �दने, स�बि�धत अ�धकार�लाई ��तवेदन गन� ज�ता काय� नेपालको 

अ�त�रम स�वधान, २०६३ ले थप गरेको सरकार� व�कलको िज�मेवार� अ�तग�तको 

�यव�था हो।17 यसै गर� महा�याया�धव�ाबाट तो�कए अनसुार सरकार� व�कललाई 

कारागार अनगुमन गन� स�ने �यव�था अ�तग�त कारागारमा रहेका थनुवुा वा कैद���त 

�यूनतम मानवीय �यवहार भए नभएको �वषयमा र कैद� तथा थनुवुाको मानव 

अ�धकारको अव�थाबारे अनगुमन स�दछ। यसले कारागारमा रहेका कैद� तथा 

थनुवुाको मानव अ�धकारको संर�णमा थप भ�ूमका र िज�मेवार� बहन गनु� पन�  

देिख�छ। 

  

३.५ बहस पैरवी र ��तर�ा स�ब�धी भ�ूमकाः 

नेपाल सरकारको हक �हत सरोकार �न�हत रहेका म�ुामा महा�याया�धव�ा वा 

मातहत सरकार� व�कलबाट सरकारको ��त�न�ध�व गन� र नेपाल सरकार वाद� वा 

��तवाद� भई दायर भएका म�ुा मा�मलामा नेपाल सरकारको तफ� बाट ��तर�ा गन� काय� 

सरकार� व�कलबाट ग�र�छ।18 यस अ�तग�त अदालतमा सरकारको तफ� बाट उपि�थत 

भई �भावकार� बहस पैरवी गन� काय� सरकार� व�कलले गनु� पछ�। �ववा�दत �वषय, 

सोसँग स�बि�धत साम�ीको पया�� अ�ययन, नवीन र �वक�सत काननुी �स�ा�तको 

अ�ययन गर� तयार� साथ सरकार� व�कल बहसका ला�ग इजलास सम� ��ततु हनु ु

पछ�। साव�ज�नक सरोकारका �ववाद, म�य�थता, करा�रय दा�य�व, कर, ऊजा�, वातावरण 

संर�ण, �यापार तथा वािण�य लगायतका �वषयमा दायर हनेु काननुी �ववादमा सरकार� 

व�कलले ��तर�ा गनु� पन� ह�ुछ। य�ता म�ुाका �वषयव�त ु पर�परागत म�ुाको 

�वषयभ�दा फरक र �विश� �कृ�तका ह�ुछन।् स�बि�धत �वषयको �वषयगत द�ता र 

�वशेष�ता, अ�ययन, लगन एवं स�दभ� साम�ी यसका ला�ग आव�यक पद�छ। �वषयव�त ु

र म�ुाको �कृ�त अनसुार बहस पैरवी गन� lead lawer को अवधारणाको �वकास भएका 

अव�थामा सरकार� व�कलले प�न उ� आयामलाई आ�मसाथ गन� आव�यक छ। 

सरकार� व�कलको बहस तलुना�मक �पमा कमजोर हनेु, �या� अ�ययन नहनेु, ��त�ुत 

�फतलो रहने, कत��य �नवा�ह गन� मा� उपि�थत हनेु गरेको भ� ेआरोप यदाकदा स�ुे 

ग�र�छ। साधन �ोत एवं अ�ययन साम�ीको अभाव, अ�य�धक काय�बोझ, �वशेष�ताको 

                                                           
१७  नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (३) (ग) र नेपाल राजप� २०६८।१।१ 

तथा सरकार� व�कल स�ब�धी �नयमावल�, २०५५  

१८ नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३५ 
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अभाव, �लिखत जवाफको अ�भावका�रता ज�ता कारणले य�ता आरोपह� ला�न ु

�वाभा�वक देिख�छ। यसका ला�ग पया�� अ�ययन साम�ी उपल�ध गराउने, 

काय�बोझलाई कम गर� ��त सरकार� व�कल बहस गन� म�ुा स��या ३ भ�दा बढ� 

नगन�, ता�लम र अ�ययनको वातावरण बनाउने, �वषयगत �वशेष�ता, �िच र यो�यताका 

आधारमा बहस गन� सरकार� व�कल खटाउने, �वशेष� सरकार� व�कल तयार गन� 

आव�यक �यव�था गन� काय� हनु सकेमा बहस पैरवीमा नयाँ आयाम �वकास गन� 

स�क�छ।  

 

३.६ अपराधका नयाँ �व�प र सरकार� व�कलको भ�ूमका 

�व�ान र ��व�ध, सूचना ��व�ध, �यापार �यवसायको �वकास र 

�व��यापीकरणको �भाव ज�ता कारणबाट अपराधका �व�प र �कृ�तह� प�न फरक 

फरक हुँदै आएका छन।् �व�तुीय उपकरणको मा�यम ज�तै क��यटुर, इ�टरनेट, इमेल 

माफ� त ग�रने cyber crime, computer Hacking लगायतका नयाँ �कृ�तका अपराधह� 

ब�ढरहेका छन।् यसका अलावा स��ठत �पमा अपराध गन� �विृ�मा प�न �व�तार 

भएको छ। लाग ुऔषध, अपहरण, मानव बेच�बखन, हातह�तयार ख�रद �ब��, स�पि� 

श�ुीकरण, व�यज�तकुो अ�को त�कर�, कर छल�, बै� ठगी ज�ता नयाँ �व�पका 

अपराधको स��यामा ब�ृ� भएको पाइ�छ। �व��यापीकरणको �भावले अपराध गन� 

त�रकामा प�न प�रव�तन आएको छ र �यसले पान� असर फरक रहने गरेको छ। एक 

देशमा बसेर अक� देशमा गैरकाननुी कारोबार सञ्  चालन हनेु, सूचना ��व�धको �योग 

गर� आपरा�धक काय� गन� गरेको पाइ�छ। य�ता अपराधको अनसु�धान र अ�भयोजन 

पर�परागत शैल�, सामा�य �ोत साधन र ���याबाट स�भव हनु स�दैन। य�ता 

अपराधमा �माण स�लनमा प�न नया ँ ���या, �व�ध र द�ताको आव�यकता पद�छ। 

स��ठत �कृ�तका अपराधमा अनसु�धानका नया ँ ���या तथा उ�च ��व�ध र द� 

जनशि�को दरकार पद�छ भने सोह� अनसुार अ�भयोजन गन� द� र ता�लम �ा� 

सरकार� व�कल आव�यक पद�छ। नया ँ ��व�धको अवल�बन गर� अपराधमा संल�न 

�यि� प�ा लगाउने, ठोस सबतु �माण स�लन गन� सरकार� व�कलले 

अनसु�धानकता�लाई �नद�श गन� स�न ु पद�छ। य�ता अपराधमा �माण �ा� गन� र 

अपराधमा संल�न म�ुय �यि� र �गरोह प�ा लगाउन क�ठन हनेु भएकाले िज�करको 

सौदाबाजी स�ब�धी �यव�था अवल�बन गनु� पन� अव�था प�न हनु स�छ। यसका ला�ग 

द� र यो�य सरकार� व�कल आव�यक ह�ुछ। स��ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७० 

ले स��ठत अपराधको अनसु�धान र अ�भयोजन स�ब�धमा अलगै �यव�थाह� गरेको 

छ। अपराध गन� �विृ� र ���यामा �व�ान ��व�धले पारेको असर तथा स��ठत एवं 
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नवीन �कृ�तका अपराधह� ब�ढरहेका स�दभ�मा अपराध अनसु�धान गन� �नकायह� र 

अ�भयोजन गन� सरकार� व�कललाई �विश�ीकरण गर� �ोतसाधन स�प� र ��व�धय�ु 

बनाउन आव�यक देिख�छ।  

 

३.७ �वषयगत �वशेष�ता र �यावसा�यकता 

सरकार� व�कलको काय� �यावसा�यक �कृ�तको रहेको छ। अ�भयोजनकता�को 

अ�तरा���य माग�दश�नले प�न अ�भयोजनकता�को पद र सेवा �यावसा�यक मानेको छ। 

�यावसा�यकताका अलावा �वषयगत �पमा �वशेष�ता प�न आव�यक ह�ुछ। �कनक� 

कर, आ�थ�क अपराध, �व�ीय अपराध, साइबर अपराध, स�पि� श�ुीकरण, ��ाचार 

स�ब�धी अपराधको अ�भयोजन गन� लगायत �य�ता अपराध स�ब�धी काननुी �ववाद र 

�श ् नमा �वषयगत �वशेष�ता हा�सल गरेको सरकार� व�कलको आव�यकता पद�छ। 

अ�भयोजनकता�को अलावा काननुी स�लाहकारका �पमा, सरकार �व�� दायर हनेु 

करार�य दा�य�व, म�य�थता, �वदेशी लगानी, राज�व लगायतका �ववादमा ��तर�ा गनु� पन� 

िज�मेवार� सरकार� व�कलमा रहने हुँदा य�ता �वषयमा �वशेष� सरकार� व�कलको 

जनशि� �वकास गन� सकेमा �य�ता �वषयलाई �भावकार� ढ�ले ��तर�ा गन�  

स�क�छ। �वषयव�तकुो सामा�य जानकार� र अ�ययनले �भावकार� सेवा �दान गन� 

स�कँदैन भने ��त�पधा�मा खरो उ�न प�न स�कँदैन। तसथ� �वशेष�ता र 

�यावसा�यकताको �वकास सरकार� व�कलको काय�मा देिखएको नयाँ आयाम हो। 

�व�मान सरकार� व�कलको संरचना �नजाम�त सेवा अ�तग�तको कम�चार� �णाल�मा 

आधा�रत छ। यो �यावसा�यकतातफ�  उ�मखु हनु सकेको छैन। सेवाको �कृ�त, स�पादन 

गन� काय� िज�मेवार�का कारण सरकार� व�कलको सेवालाई �यावसा�यक र �वशेष� सेवा 

बनाउन ुज�र� छ। �यावसा�यकताले काननुको �ाता, नवीनतम ��व�धको �ान र �योग 

गन� �मता, ��त�पधा� गन� स�ने �सपको अपे�ा गद�छ। सरकार� व�कलको सेवालाई 

�यावसा�यक, ��त�पध�, आकष�क र मया��दत बनाउन सरकार� व�कलह�को सेवा, सत� र 

स�ुवधा स�ब�धी काननुका र यसका ला�ग छु�ै ऐन�ारा �नय�मत ग�रन ुपद�छ। 

 

३.८ �भावकार� अ�भयोजन 

समाजमा घटने अपराधज�य काय�ह�लाई �नय��ण गन� तथा घ�टत 

अपराधह�को अनसु�धान गर� �माणका आधारमा अपराधमा संल�न देिखएका �यि� 

उपर काननु बमोिजम अ�भयोजन गर� द�ड सजाय �दलाउन ुफौजदार� �याय �शासनको 

�मखु उ�े�य हो। यसका ला�ग �भावकार�, �न�प� तथा वै�ा�नक अनसु�धान तथा 

भौ�तक �माणमा आधा�रत अ�भयोजन ���या आव�यक पद�छ। कुनै अदालत वा 

�या�यक अ�धकार� सम� नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा च�ने नच�ने �नण�य गन� 
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कुराको अि�तम �नण�य गन� अ�धकार महा�याया�धव�ालाई रहने �यव�था छ।19 नेपाल 

सरकार वाद� हनेु म�ुाको म�ुय अ�भयोजनकता� महा�याया�धव�ा रहेको हुँदा नेपालको 

फौजदार� �याय �णाल�को म�ुय िज�मेवार� महा�याया�धव�ामा �न�हत रहेको देिख�छ। 

महा�याया�धव�ाबाट उ� अ�धकार म�ये म�ुा चलाउने अ�धकार मातहत सरकार� 

व�कललाई ��यायोिजत भएको र म�ुा नचलाउने अ�धकारको �योगमा राय स�हत 

महा�याया�धव�ा सम� पठाउन ुपन� गर� अ�धकार ��यायोजन भएको छ।20 यस �कार 

स�बि�धत सरकार� व�कल नै म�ुा चलाउने अ�भयोजनकता� हो। सरकार� व�कलले 

अ�भयोजनको अ�धकारको �योग सवतु �माणका आधारमा नै गनु� पछ�। अ�भयोजनको 

अव�था हेदा� िज�ला अदालत तफ�  आ.व. ०६६।०६७ मा ७०.५९ ��तशत, आ.व. 

०६७।०६८, ०६८।०६९ र ०६९।७० मा �मशः ६९.२०, ६५.९७ र ६९.३१ 

��तशत म�ुामा कसरु कायम भएको देिख�छ। अ�भयोजन ग�रएका लगभग ३० ��तशत 

फौजदार� म�ुामा कसरु ठहर नभएको ि�थ�त रहेको छ। कसरु ठहर हनु नस�नकुा 

कारण अ�भयोजन प�ले कसरु ठहर गन� आव�यक पन� पया�� �माण �बना अ�भयोजन 

गरेको अव�था देिख�छ। अका�तफ�  सरकारवाद� म�ुामा सरकार� व�कलबाट म�ुा 

चलाउने �विृ� �यादा रहेको त�या�ले देखाउँछ। म�ुा नचलाइएको त�या� हेदा� आ.व. 

०६७।०६८ मा १३,३०३ म�ुामा ८८ म�ुा अथा�त (०.६६५ ��तशत), आ.व. 

०६८।०६९ मा १७७६६ म�ये १२१ अथा�त (०.६८५) र ०६९।७० मा 

१८३८२ म�ये ७९ वटा अथा�त (०.४२ ५) म�ुा नच�ने �नण�य भएको छ।21 १% 

भ�दा कम म�ुा अ�भयोजन नग�रएको त�या� रहेको र कसरु ठहर भएको ि�थ�तसँग 

तलुना गदा� अ�भयोग प�ु� हनेु पया�� �माणको अभावमा प�न अ�भयोजन गन� �चलन 

रहेको देिख�छ।  

सव��च अदालतले क�तपय म�ुामा जथाभावी म�ुा चलाउन नहनेु �स�ा�त 

��तपादन समेत गरेको छ। फौजदार� अपराधमा अ�भय�ुका �व�� ठोस र श�ा र�हत 

�माण स�लन गनु� पछ� तब मा� रा�यले अ�भयोग लगाउन स�छ। �बना �माण 

रा�यले फौजदार� अ�भयोग लगाउँछ भने अ�भय�ुले सफाइ पाउँछ भ� े�या�या नेपाल 

सरकार �व. मगरे खा ँ समेत भएको म�ुामा भएको छ।22 �य�तै अपराधमा 

��तवाद�ह�को संल�नता भएको भ� े ��य� �माण वा प�रि�थ�तज�य �माण नभएका 

                                                           
१९   नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३५को उपधारा (२) 

२०   नेपाल राजप� २०६३।१०।१  

२१   महा�याया�धव�ाको वा�ष�क ��तवेदन, २०६९। ७०  

२२   ने.का.प. २०६६ अ� १०, �न.न. ८२४३ 
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अव�थामा म�ुा नै च�न नस�ने अव�थाको ��तवाद�लाई म�ुा चलाउन र सफाइ भएप�छ 

पनुरावेदन गन� हुँदैन भ�े नेपाल सरकार �व. कलावती सवेुद�को म�ुामा बोलेको छ।23  

अ�भयोजनको अ�यासमा अ�य देशको अ�यासलाई हेदा� जापानमा म�ुाको 

अनसु�धानमा भौ�तक �माणको स�लन र �तनको वै�ा�नक पर��णमा जोड �दइने हुँदा 

सबतु �माणका आधारमा Conviction हनेु स�भावना भएको ख�डमा मा� म�ुा  

चलाइ�छ। जापानमा धेरै लामो समयदेिखको �था�पत मा�यता यो छ �क Prosecutor ले 

१००% Conviction हनेु स�भावना नदेिखएस�म म�ुा चलाउदैन। It is long established 

practices that unless the prosecutor is almost 100% certain of a conviction the 

prosecutor deny prosecuting the case. �यसैले जापानको Conviction rate 99.89% 

रहेको छ। जम�नीमा शं�कतको आभयोग �मािणत गन� पया�� �माण रहेको र साव�ज�नक 

�हत अनकूुल भएमा मा� अ�भयोजन ग�र�छ। Prosecution is initiated on the grounds 

of sufficient evidences that prove the guilt of suspect and interest of public.Only the 
cases that have prospects of conviction are prosecuted by the prosecutor. 

सामा�यतया ज�मनीमा ५६.२ ��तशत म�ुाह� मा� च�ने गरेको त�या� रहेको 

देिख�छ। 

अ�भयोजन �भावकार� नभएको त�या�ले देखाएको र अदालतले समेत �यसतफ�  

सरकार� व�कलको भ�ूमका �भावकार� ब� नसकेको �नद�श गरेको हुँदा यसमा 

�भावका�रता �याउने तफ�  सरकार� व�कलले �यान �दन ु ज�र� छ। म�ुा चलाउने 

�विृ�लाई �माणको पया��तासँग जो�ने, भौ�तक र वै�ा�नक �माण स�लन र �य�ता 

�माणका आधारमा अ�भयोजन गन�, �माण नप�ुने अव�थामा प�न म�ुा चलाउने �विृ�लाई 

घटाउने काय� सरकार� व�कलले गन� आव�यक देिख�छ। अ�भयोजनमा भौ�तक र 

वै�ा�नक �माणको स�लन, पर��ण र �यसको अ�भय�ुसँगको स�ब�धका आधारमा 

अ�भयोजन गन� प�रपाट� �वकास गन� सकेमा मा� �भावकार� अ�भयोजन हनेु र फौजदार� 

�याय �णाल���तको जन�व�ाश ब�लयो हनु स�दछ।  

 

३.९ सूचना ��व�धको �योग र �भावका�रता 

काननुको म�यौदा �नमा�णदेिख पा�रत काननुको �काशन, अपराधको 

अनसु�धानदेिख अ�भयोजन र म�ुा दता�देिख फैसला काया��वयनस�मका हरेक 

ग�त�व�धह�मा सूचना ��व�धको �योग हनु सकेमा �यसले �भावकार� सेवा �दन  

स�दछ। साव�ज�नक सेवा �वाहदेिख अपराधको अनसु�धान, अ�भयोजन, द�ड �नधा�रण र 

काया��वयनस�मका हरेक काय�मा सूचना ��व�धको �योग अ�नवाय� भएको छ। �व�मा 

ती� ग�तले �वक�सत भइरहेको �व�तुीय सूचना ��व�धलाई महा�याया�धव�ाको काया�लय 

                                                           
२३  ने.का.प. २०६३ अ� ९, �न.न. ७७६८ 
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र मातहत सरकार� व�कल काया�लयह�बाट स�पादन हनेु काय�ह�को समिुचत 

�यव�थापन गन�का ला�ग अ�धकतम उपयोग अ�नवाय� आव�यकताका �पमा रहेको  

छ। यसको �योगबाट सं�वधान र काननु�ारा महा�याया�धव�ाको काया�लय र मातहत 

काया�लयह�लाई �दान ग�रएको काया�देशह�को �भावकार� काय� स�पादनका ला�ग 

आव�यक प��तह�लाई च�ुत, द�ु�त एवं �भावकार� बनाउन स�क�छ। 

महा�याया�धव�ाको काया�लयसँग मातहत काया�लयलाई सूचना ��व�ध स� चालन (IT 

Network) मा आब� गर� काया�लयका काम कारबाह� �व�तुीय मा�यमबाट स� चालन 

गन�, के�� र मातहत सरकार� व�कल काया�लय �बच सूचना एवं अ�भलेख आदान�दान 

गन�, स�पा�दत काय� र स�पादन हनेु काय�ह� �व�तुीय स�ालमा आब� गर� e(attorney 

का मा�यमबाट सेवा �वाह गन�, सरकार� व�कल काया�लयह�मा आध�ुनक ��व�धको 

कमीलाई सधुार गन� सूचना ��व�धको �योगलाई ती�ता �दन ु र सो अनसुार द�ता 

अ�भव�ृ� गनु� सरकार� व�कलको भ�ूमकामा देिखएको नयाँ आयाम हो। स�ठनको 

ग�त�व�ध स� चालनका ला�ग भौ�तक तथा मानवीय �ोतका अलावा उ�चतम ��व�धको 

उपल�धता र �योग हनु ज�र� छ। हालस�म सूचना सरकार� व�कल काया�लयका 

ग�त�व�धह�लाई �व�तुीय स�ालमा आब� गन� नस�कएको, काय� स�पादनमा यसको 

उ�चतम �योग हनु नसकेको, काया�लयह� �बच शी� र सहज स�पक�  हनु नसकेको 

तथा अनगुमन काय� �भावकार� हनु नसकेको प�र��ेयमा अ�नवाय� भइसकेको e-

attorney र e-governence को �योगलाई सरकार� व�कलले �योगमा �याउने तफ�  

योजनाब� ढ�ले अगा�ड बढाउन ु पद�छ। यसबाट महा�याया�धव�ाको काया�लय र 

मातहतका सबै सरकार� व�कल काया�लयह�को काय� स�पादन �यवि�थत र वै�ा�नक 

भई �व�तुीय काय� �णाल� तथा एक�कृत सूचना �णाल� �वक�सत हनेु देिख�छ। 

महा�याया�धव�ाको काया�लयमा सूचना ��व�धको �योग र यसको पवुा�धार �नमा�ण गन� 

सूचना ��व�ध के��को �थापना समेत ग�रएको छ। साथै e -attorney को अवधारणा 

स�ब�धमा अ�ययन भइरहेको र यसको �भावकार� �योग गन� स�ब�धमा तथा यसको 

सफल काया��वयनमा सरकार� व�कलको भ�ूमका मह�वपूण� रहने �नि�त छ।  

 

३.१० सपुदु�गी तथा पार�प�रक काननुी सहायता 

स��ठत �पमा हनेु अपराध र अ�य ग�भीर फौजदार� अपराध ज�तो मानव 

बेच�बखन, लाग ुऔषध, हातह�तयारको कारोबार, ��ाचार, स�पि� श�ुीकरण, बै��ङ कसरु, 

ह�या, बला�कार, चोर�, बौ��क स�पि� लगायतका अपराधको �भावकार� अनसु�धानमा 

अक� देशको सहयोग आव�यक पद�छ। सबतु �माणको �ा��, अ�भय�ुको सपुदु�गी 

ज�ता सहयोगको आव�यकता रह�छ। पार�प�रक काननुी सहायता ऐन, २०७० ले 
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अ�भयोजन गन� अ�धकार �ा� अ�धकार�ले कुनै कसरुको अ�भयोजनमा सहयोग प�ुने 

अ�भलेख समेतको कुनै कागज, �माण, सूचना वा व�त ु �वदेशी रा�यबाट उपल�ध 

गराइ�दन के���य अ�धकार� सम� अनरुोध गन� स�ने �यव�था गरेको छ।24 नेपालमा 

अ�भयोजन गन� अ�धकार� सरकार� व�कल भएको हुँदा पार�प�रक काननुी सहायता 

�ा��का ला�ग उसको मह�वपूण� भ�ूमका रहेको छ। यस अ�तग�त �या�यक कारबाह�मा 

सहयोग गन� स�ने �यि� उपि�थत गराउन, �या�यक कारबाह�मा सहयोग प�ुने कागज 

�माण, सूचना वा व�त ुउपल�ध गराउन, �याद वा �या�यक �लखत तामेल गन�, �माण 

ब�ुन, सा�ी पर��ण गर� पठाउन, स�पि� रो�ा वा जफत गन� समेत अदालतले आदेश 

गन� स�ने �यव�था ऐनले गरेको छ।  

सरकारवाद� फौजदार� म�ुाका हकमा अदालतलाई य�ता �वषयमा आदेश गन� 

र पार�प�रक काननुी सहायता �ा��मा सरकार� व�कलले नै पहल गनु� पन� ह�ुछ। यसै 

गर� �वदेशी मलुकुमा कुनै म�ुाको अनसु�धान गदा� वा �या�यक कारबाह� वा फैसला 

काया��वयन गदा� कुनै कागज �माण, सूचना वा व�त ुनेपालमा रहेको भए �वदेशी रा�यले 

पार�प�रक काननुी सहायताका ला�ग नेपाल सरकार सम� अनरुोध गन� स�छ। यसर� 

अनरुोध भएकामा पररा� म��ालयले के���य अ�धकार� सम� पठाउन ुपद�छ। के���य 

अ�धकार�ले पार�प�रक काननुी सहायता �दान गन� कारबाह� अिघ बढाउने �नण�य गरेमा 

सो �योजनका ला�ग अनसु�धानसँग स�बि�धत पार�प�रक काननुी सहायता माग ग�रएको 

भए अनसु�धान गन� �नकायलाई र सो बाहेक अ�य पार�प�रक काननुी सहायता माग 

ग�रएको भए स�बि�धत िज�ला अदालतमा �नवेदन �दन स�बि�धत िज�ला सरकार� 

व�कललाई आदेश �दन ुपन� �यव�था रहेको छ।25 यसर� पार�प�रक काननुी सहायताका 

ला�ग के���य अ�धकार�बाट आदेश �ा� भएमा स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कलले �ा� 

�ववरण, कागजात तथा �माण स�हत स�बि�धत िज�ला अदालतमा �नवेदन गनु� पद�छ। 

अदालतले पार�प�रक काननुी सहायता उपल�ध गराउन इ�कार गरेकामा सो को 

जानकार� �ा� गर� र पार�प�रक काननुी सहायता उपल�ध गराउन आदेश गरेकामा सो 

को �ववरण स�बि�धत सरकार� व�कलले के���य अ�धकार� सम� पठाउन ु पद�छ। 

यस�कार खास गर� सरकार वाद� म�ुामा पार�प�रक काननुी सहायता उपल�ध गराउने 

र �ा� गन� कुरामा सरकार� व�कलको भ�ूमका रहेको छ। पार�प�रक काननुी सहायता 

स�ब�धी ऐन, २०७० भख�रै जार� भई काया��वयनमा रहेको हुँदा यो ऐनले सरकार� 

व�कलको भ�ूमकामा थप गरेको नयाँ आयाम हो भ� स�क�छ।  

                                                           
२४  पार�प�रक काननुी सहायता स�ब�धी ऐन, २०७० को दफा ७] 

२५  ऐ. दफा २७ 
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नेपालमा रहे बसेको वा ते�ो मलुकुमा जाने �ममा नेपाल�भ� रहेको फरार 

अ�भय�ु वा कसरुदारलाई सपुदु�गीका ला�ग माग गरेकामा गहृ म��ालयले जाँचबझु गर� 

सपुदु�गीको कारबाह� अिघ बढाउने �नण�य गरेमा �य�तो फरार अ�भय�ु वा कसरुदारलाई 

सपुदु�गी गन� अदालतको अनमु�तका ला�ग स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कल माफ� त 

िज�ला अदालतमा ��तवेदन पेस गन� लगाउन �मखु िज�ला अ�धकार�लाई आदेश �दन ु

पछ�।26 अदालतले सपुदु�गी गन� स�कने वा नस�कने स�ब�धमा �दएको आदेशको 

जानकार� सरकार� व�कललाई �दन ुपन� र सरकार� व�कलले �मखु िज�ला अ�धकार�लाई 

�दन ुपन� ह�ुछ। अदालतले सपुदु�गी गन� नस�कने भनी आदेश गरेकामा �य�तो सपुदु�गी 

माग गरेको कसरु नेपालमा प�न कसरु मा�नने रहेछ भने काननु बमोिजम कारबाह� 

चलाउन ु पन� ह�ुछ भने फरार अ�भय�ु यपर कारबाह� चलाउन पन� भएमा िज�ला 

सरकार� व�कलले अदालत वा अ�य �नकाय सम� म�ुा दायर गनु� पछ�।27 यसर� 

सपुदु�गी गन� अदालतको अनमु�तका ला�ग म��ालयको आदेश बमोिजम ��तवेदन पेस 

गन� स�ब�धमा र सपुदु�गी गन� �दान नगरेकामा नेपाल काननु बमोिजम कारबाह� गनु� 

पन� रहेछ भने सो बमोिजम कारबाह� अिघ बढाउने काय�मा सरकार� व�कलको नया ँ

भ�ूमका रहेको छ।  

 

३.११ स��मणकाल�न �याय स�ब�धी भ�ूमका  

स��मणकाल�न �यायका सं�य� म�ये अ�भयोजन मह�वपूण� आधार हो। 

���को समयमा भएका ग�भीर मानव अ�धकार उ�ल�नका घटनामा संल�न �यि�लाई 

उ�रदायी बनाउन काननुी कारबाह� गर� द�ड सजाय �दान गनु� पद�छ भ�े मा�यता 

रहेको छ ता �क भ�व�यमा �य�ता घटना पनुः नघटुन।् दोषी �यि�लाई काननुको 

दायरामा �याई दि�डत गनु� यसको उ�े�य हो तर ���को समयका सबै घटनामा 

अ�भयोजन गन� स�कँदैन। ग�भीर मानव अ�धकारका घटनामा दोषी देिखएका उपर 

अ�भयोजन गनु� पद�छ भ�े यसको मा�यता रहेको छ। नेपालमा सश� ���को समयमा 

बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन गन� र स�य �नरोपण तथा मेल�मलाप गन� स�ब�धमा 

हालै यस स�ब�धी ऐन �नमा�ण भएको छ। बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन, स�य 

�नरोपण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ मानव अ�धकारको ग�भीर उ�ल�नको 

आरोपमा दोषी देिखएको पीडक उपर म�ुा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकार सम� 

�सफा�रस भएमा �य�ता पीडक उपर म�ुा चलाउन महा�याया�धव�ा सम� लेखी 

पठाउन ु पन� र �यसर� लेखी आएमा महा�याया�धव�ा वा �नजले तोकेको सरकार� 

                                                           
२६   सपुदु�गी ऐन, २०७० को दफा १०(३) 

२७  ऐ. दफा १७ 
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व�कलले म�ुा च�ने वा नच�ने स�ब�धमा आधार र कारण खलुाई �नण�य गनु� पन� भ�े 

�यव�था गरेको छ।28 पीडक उपर म�ुा चलाउने �नण�य भएकामा सरकार� व�कलले 

नेपाल सरकारले गठन गरेको �वशेष अदालतमा म�ुा दायर गनु� पछ�। स��मणकाल�न 

�याय संय�� अ�तग�त ग�भीर मानव अ�धकारका घटनामा संल�न देिखएका �यि� उपर 

�माणका आधारमा म�ुा चलाउने, दोषी �मािणत गराई द�ड �दलाउने र पी�डतलाई 

�यायको अनभु�ूत गराउने भ�ूमकामा सरकार� व�कलको मह�वपूण� दा�य�व रहने 

देिख�छ। 

 

३.१२. सरोकारवाला �नकायसँग सम�वय र सहयोग 

सरकार� व�कल सरकारको काननुी स�लाहकार, अनसु�धानको �नद�शक, सरकार� 

म�ुाको अ�भयोजनकता�, सरकारको हक �हत सरोकार �न�हत म�ुाको ��तर�ा गन� काननु 

�यवसायी, साव�ज�नक र सरकार� स�पि�को काननुी �पमा संर�ण गन� काय�मा सहयोगी 

अ�धकार� समेत भएको हुँदा य�ता काय�को �भावकार� काय� स�पादन गन� स�ब�धमा 

सरोकारवाला अ�धकार�, अनसु�धानकता�, तथा सरकार� �नकायसँग सम�वय, सहकाय�, 

सहजीकरण गन� र काम कारबाह�लाई �भावकार� बनाउन �नय�मत �पमा छलफल, 

अ�तर��या गन� लगायतका काय� गन� सकेमा �यसले काननुी शासन र सशुासन कायम 

गन� काय�मा मदत गद�छ। गत वष�देिख सरोकारवाला �नकायसँग सम�वय र सहयोग 

�व�तार गन� िज�ला र पनुरावेदन तहमा वष�मा एक पटक अ�तर��या काय��म गन� 

���याको स�ुवात भएको छ। आगामी �दनमा प�न यसलाई �नर�तरता �दान गन� र 

सरोकारवाला �नकायका अलावा नाग�रक समाज, अपराध पी�डत, स� चारकम� समेतसँग 

अ�तर��या गर� सरकार� व�कल काया�लयका काम कारबाह�का बारेमा जानकार� �दने, 

प�ृपोषण �ा� गन� तथा सो आधारमा काम कारबाह�मा सधुारका उपायह�को प�हचान 

गन� स�क�छ। 

साथै अ�भयोजन प��त��त जनताको �व�ास कायम गन� अ�भयोजनमा एक�पता 

हनु आव�यक ह�ुछ। अ�भयोजन स�ब�धी �प� नी�त र माग�दश�नको अभावमा एकै 

�कारका आपरा�धक काय�ह�मा र समान संल�नतामा प�न फरक फरक �क�समको 

अ�भयोजन हनेु अव�था रहेको छ। य�तो अव�थालाई अ��य गर� अ�भयोजनमा 

एक�पता कायम गन� सरकार� व�कलले पर�परागत काय� प��तमा प�रव�तन गनु� नया ँ

आयामका �पमा �लन स�क�छ।  

 
 

                                                           
२८  वेप�ा पा�रएका �यि�को छान�वन, स�य �नरोपण तथा मेल�मलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९ 
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३.१३ अपराध शा�ीय अनसु�धान र अ�ययन  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १३६ को उपधारा (१) मा 

महा�याया�धव�ाले पेस गन� वा�ष�क ��तवेदनमा अ�य कुराको अपराध स�ब�धी �ववरण 

समेत उ�लेख गनु� पन� उ�लेख भएको देिख�छ। �यसै गर� सरकार� व�कल स�ब�धी 

�नयमावल�, २०५५ को �नयम ९ को उप�नयम (छ) ले य�तो ��तवेदनमा भए घटेका 

अपराधको �कृ�त तथा अपराध र जनस��याको तलुना�मक ि�थ�त समेत उ�लेख गनु� 

पन� काननुी �यव�था गरेको छ। सो अनसुार वा�ष�क ��तवेदनह�मा वष�भ�र घटेका 

अपराधको स��या, �कृ�त, अपराध र जनस��याको तलुना�मक ि�थ�त उ�लेख गन� 

गरेको देिख�छ। �य�ता अपराधका कारण, �विृ�, अपराध गन� �यि�को �सप, स�ठन, 

��व�ध, पेसा, उमेर लगायतका �वषयको अ�ययन, अनसु�धान र �व�षेण गन� गरेको 

पाइँदैन। साथै अपराधको रोकथाममा द�ड सजाय स�ब�धी �यव�था र �यसको �योग र 

�भाव, द�ड �नधा�रण गन� आधार र �योगको अव�था, अपराधमा भएको द�डबाट 

समाजमा परेको �भाव, अपराध गन� �यि�को आचरण, पेसा, �विृ�, च�र�, अपराध तथा 

�यसमा संल�न �यि�को �विृ�, अपराध पी�डत �यि�को �यायमा पहुँचको अव�था र 

�ा� गरेको �यायको �भाव ज�ता अनसु�धानमूलक काय�ह� हनु सकेको छैन। यसबाट 

अपराधको रोकथाम गन� तथा अपराध �नय��ण गन� स�ब�धमा ग�रएको नी�तगत र 

काननुी �यव�थाको �भावका�रता, �यसबाट समाजमा परेको असरको जानकार� हनु 

स�दैन। अका��तर अपराधको �कृ�तको अ�ययन अनसु�धानले �व�मान नी�त र काननुमा 

समयानकुुल र आव�यक सधुारका कदमह� अगा�ड बढाउन समेत स�कँदैन। यस 

स�ब�धी सम� प�ह�मा �नर�तर अ�ययन र अनसु�धान गन� गराउने �यव�था 

हालस�म प�न हनु सकेको छैन। अपराधको सं�थागत तथा अनसु�धाना�मक अ�ययन 

स�ब�धमा �व�का अ�य मलुकुह�मा प�न �वत�� �नकायका �पमा छु�ै �नकायह� 

�थापना भई काय�रत रहेको पाइ�छ। नेपालमा प�न एउटा �वत�� र स�म �ाि�क 

सं�थाका �पमा अपराध शा�ीय अ�ययन तथा अनसु�धान के�� (Institute of 

Criminological Studies) को आव�यकता महससु गर� य�तो के��को गठन र स�ालन 

गन�तफ�  नेपाल सरकार�ारा अ�वल�ब आव�यक कदम चा�लन ु पन� भनी 

महा�याया�धव�ाको आ.व. २०५६।०५७ को वा�ष�क ��तवेदनदेिख �नर�तर �पमा 

सझुाव �दँदै आएको छ। 

अपराधका यावत ् प�ह� (Dimentions) को अ�ययन, अनसु�धान गन� र 

�यसबाट अपराधको �विृ�, �कृ�त, अपराधको गन� �यि�को आचरण, च�र�, प�ृभ�ूम, 

अपराधको रोकथाम र �नय��ण स�ब�धी �यव�थाको प�रणाम, असर र �भाव लगायतका 

�वषयमा वै�ा�नक र व�तपुरक अ�ययन, अनसु�धान गर� ��तवेदन पेस गन� 
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महा�याया�धव�ाको काया�लय अ�तग�त छु�ै �वत�� र �ाि�क अपराध शा�ीय अ�ययन 

अनसु�धान के�� (Criminolozical studies and research center) �थापना गन� आव�यक 

रहेका स�दभ�मा सरकार� व�कलको भ�ूमका यो �े�मा प�न मह�वपूण� हनेु देिख�छ। 

 

३.१४ �रट �े�ा�धकारको �व�तार र ��तपा�दत �स�ा�तको काया��वयन 

२०६७।१२।१५ मा �याय �शासन ऐन, २०४८ मा ग�रएको संशोधन 

प� चात पनुरावेदन अदालतलाई सबै �कारका �रट हेन� र िज�ला अदालतलाई ब�द� 

��य�ीकरण र �नषधेा�ाको �रट हेन� �े�ा�धकार �व�तार भएको स�दभ�मा सरकारका 

�नकायका तफ� बाट �लिखत जवाफको तयार�मा सहजीकरण, ��तर�ा, फाइल �ा�� 

लगायतका काय�मा सरकार� व�कलको भ�ूमकामा नयाँ आयाम थ�पएको छ। �रट 

�े�ा�धकार अ�तग�त सरकार� �नकायका काम कारबाह�लाई काननुी चनुौती �दई 

अदालतमा �नवेदन �दइने र �यसमा अदालतले सरकारका �नकायलाई सरकार� व�कल 

माफ� त �लिखत जवाफ स�हत ��तर�ाका ला�ग िझकाउने हुँदा �रट �े�ा�धकारको 

�व�तारले सरकार� व�कलको भ�ूमका पनुरावेदन र िज�ला तहमा समेत ब�ृ� भएको  

छ। यसले मूलत: स�लाहकार�, ��तर�ा�मक, सम�वया�मक र अनगुमनकार� भ�ूमकामा 

नयाँ अयाम थपेको छ। यसका साथै नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा 

१३५ को उपधारा ( ) मा म�ुा मा�मलाको रोहमा सव��च अदालतले गरेको काननुको 

�या�या वा ��तपादन गरेको काननुी �स�ा�तको काया��वययन भए नभएको अनगुमन गन� 

गराउने िज�मेवार� महा�याया�धव�ामा राखेको छ। महा�याया�धव�ाको काय� 

स�पादनमा सहयोगी भ�ूमका रहने सरकार� व�कलह�ले सो िज�मेवार� समेत परुा गनु� 

पन� ह�ुछ। यसका ला�ग सरकार� व�कलले सव��च अदालतबाट जार� भएका आदेश 

काया��वयनका ला�ग सो आदेशको �ा� गन� र स�बि�धत सरकार� �नकायमा उपल�ध 

गराउने तथा काया��वयन भए नभएको अनगुमनको भ�ूमका �नवा�ह गनु� पछ�।  

  

३.१५ साव�ज�नक स�पि�को संर�ण र स�ब��न  

सरकार� व�कल सरकारको व�कल भएकाले सरकार� तथा साव�ज�नक स�पि� 

स�ब�धी म�ुा, साव�ज�नक �हत समावेश म�ुामा बहस पैरवी गनु�का साथै सरकार� तथा 

साव�ज�नक स�पि�को संर�ण गन� काय�मा चासो र सरोकार रहने सं�था हो। साव�ज�नक 

स�पि� स�ब�धी काननुी �ववादमा प�न सरकार� व�कलको सहयोगी भ�ूमका 

सरोकारवाला �नकायका ला�ग हनु स�दछ। साव�ज�नक स�पि�को संर�ण र 

स�ब��नका ला�ग महा�याया�धव�ाको काया�लयमा साव�ज�नक स�पि� संर�ण महाशाखा 

हालै गठन भएको छ। साव�ज�नक स�पि�को संर�ण स�ब�धमा आव�यक अ�ययन र 

अनसु�धान गन�, नेपाल सरकारका भौ�तक साम�ीको �ललाम �ब�� स�ब�धी �यव�था 
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गन� गराउने स�ब�धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने लगायतका काय� गन� िज�मेवार� 

यस महाशाखालाई रहेको छ।29  

 

३.१६. गोपनीयता, ब�द इजलास र लगातार सनुवुाइ  

�वशेष �कृ�तका म�ुामा �यि�को प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम 

रा� ने स�ब�धमा सव��च अदालतबाट २०६४ सालमा जार� काय��व�ध �नद� िशकाको 

काया��वयन गनु� पन� दा�य�व सरकार� व�कलमा समेत रहेको छ। प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रा� न ु पन� म�ुामा पी�डतका �पमा म�हला संल�न भएका जबरज�ती करणी, 

गभ�पतन, मानव बेच�बखन, हाडनाता करणी, म�हला �व��को �हंसा, म�ुाको �कृ�त र 

�यसले पी�डत उपर पान� स�ने असरका आधारमा गोपनीयता कायम गनु� पन� देिखएका 

अ�य म�ुाह�, म�हला पी�डतका �पमा रहेका फौजदार� म�ुाह� र बाल अदालत वा 

बाल इजलासबाट हे�रने बालबा�लका प� भएका फौजदार� म�ुाह� तथा एच.आइ.भी. र 

ए�सबाट �भा�वत वा स���मतसँग स�बि�धत �य�तो �ववरण खलेुका म�ुाह� रहेका 

छन।् य�ता म�ुामा पी�डत म�हलाको नाम, थर र वतन, बाब ुआमाको नाम, थर र वतन, 

पी�डत म�हला �ववा�हत भए �नजको प�तको नाम, थर र वतन र प�हचान ख�ुन स�ने 

अ�य स�ब� �ववरणह� गो�य रा� न ु पन� ह�ुछ। यसै गर� बालबा�लकाका हकमा 

बालबा�लकाको नाम, थर र वतन, �नजका बाब ुआमाको नाम, थर र वतन, संर�क�वमा 

रहेको भए संर�कको नाम, थर र वतन तथा एच.आइ.भी./ए�सबाट �भा�वत वा 

स���मत भएका �यि�ह�का हकमा �य�तो �यि�को �भा�वत भएको वा स���मत 

भएको प�हचान ख�ुन स�ने स�ब� �ववरणह� गो�य रा� न ुपन� ह�ुछ। अनसु�धान र 

अ�भयोजनका �ममा प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता रा� न ु पन� हदुाँ अनसु�धानमा 

�नद�शन �ददा वा अ�भयोजन स�ब�धी कारबाह� गदा� सरकार� व�कलले यसमा �यान �दन ु

पन� ह�ुछ। म�हला तथा बालबा�लकाह� �व�� हनेु अपराधको अनसु�धानलाई 

�भावकार� बनाउन, �या�यक ���यामा हनु स�ने स�भा�वत दबाब र �भावलाई रो�न, 

�या�यक ���यामा उपि�थत हनु आएका एच.आइ.भी. स���मत �यि�, म�हला तथा 

बालबा�लकाह�को �यि�गत सूचनाह� र प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता संर�ण 

गन� यो �यव�था मह�वपूण� रहेको छ। अपराध तह�ककातको �नि�त सचुना �ा� 

भएदेिख अ�भयोजन, सनुवुाइ, फैसला, फैसला काया��वयन लगायतका स�पूण� काम 

कारबाह�का �ममा गोपनीयता रा� न ुपन� ह�ुछ।  

म�ुाका पी�डत प�लाई इजलास खलुा भएका कारणले आफुले चाहेको कुरा 

�काश गन� नस�ने हतो�साह� वातावरणबाट बचाई �या�यक ���यामा आ�नो उपि�थ�त 

                                                           
२९  महा�याया�धव�ाको काया�लयको काय� स�ालन �नद� िशका, २०६८ को �नयम २७ 
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र सहभा�गतालाई �भावकार� र यथाथ� �पमा ��ततु गन� स�ने गराउन र पी�डत म�हला 

तथा बालबा�लकाह�लाई ��तवाद� वा �नजको तफ� बाट हनु स�ने स�भा�वत �हंसा, दबाब 

र असरु�ाबाट बचाई �या�यक ���यामा सहभागी गराउने उ�े�यले क�तपय अपराधको 

सनुवुाइ ब�द इजलासबाट गन� �यव�था ग�रएको छ। मानव बेच�बखन, स��ठत अपराध, 

जबरज�ती करणी, बालबा�लका प� भएका म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासबाट ग�रने 

�यव�था रहेको छ। ब�द इजलासको �यव�थालाई �भावकार� �पमा काया��वयन गन� 

दा�य�व अ�भयोजनकता�को है�सयतले सरकार� व�कलको प�न रहने देिख�छ।  

यसै गर� फौजदार� म�ुा खास गर� सरकारवाद� फौजदार� म�ुामा अ�भयोग प� 

दायर भएप�छ फैसला हनु लामो समय ला�ने कारणबाट �याय �छटो छ�रतो नहनेु र 

पी�डतले शी� �याय नपाएको अनभु�ूत गन�, सा�ीह� बकप� गन� अनपुि�थत हनेु, 

उपि�थत भएमा प�न �वपर�त हनेु ज�ता सम�याह� देिखएका छन।् �याय �छटो छ�रतो 

हुँदा अ�भयोग लागेका �यि� �नद�ष ठहरे समयमै सफाइ पाई अनाव�यक हैरानीबाट 

ब�ने, पी�डत सा�ीलाई अनिुचत आ�थ�क लाभमा पान� �यास �न��सा�हत हनेु, 

अ�भय�ुबाट पी�डत��त हनेु डर, �ास, ध�क� ज�ता ��याकलाप �नयि��त हनेु, 

अ�भय�ुले �माण न� गन� स�भावनामा कमी आउने, पी�डत सा�ी ��तकूल हनुबाट 

रो�कन स�ने र �याय स�पादनमा सहयोग प�ुने ज�ता कारणबाट सरकारवाद� फौजदार� 

म�ुामा लगातार सनुवुाइ गन� अवधारणाको �वकास भएको छ। सरकार� व�कल 

काया�लयह�ले यो प��त स�ु गनु� पन� भनी सझुाव समेत ��ततु गरेको �थयो। सव��च 

अदालतले लगातार सनुवुाइ ग�रने म�ुाह�को सनुवुाइ ���यालाई पूवा�नमुानमा आधा�रत 

त�ुयाई स�ुनि�त गन� सरकार� व�कलले प�न सहयोग गनु� पन� आदेश जार� गरेको  

छ।30 यसथ� सरकारवाद� फौजदार� म�ुाको लगातर सनुवुाइ गन� अदालतमा सोह� 

अनसुार सा�ी �माण ��ततु गन� गराउने, आव�यक सहयोग र सम�वय गन� गराउने 

तथा लगातार सनुवुाइको काय�लाई �भावकार� काया��वयन गन� काय� सरकार� व�कलको 

भ�ूमकाका �पमा रहेको छ। 

 

४. �न�कष� 

फौजदार� अपराधको अनसु�धान र अ�भयोजनको सश�ीकरण र 

�भावका�रताबाट �व�मान फौजदार� �याय �णाल�मा सधुार गर� काननुको शासन��त 

जन�व�ास बढाउन ु सरकार� व�कलको म�ुय िज�मेवार�को �वषय हो। यसका ला�ग 

�व��यापी �पमा �वक�सत मा�यतालाई आ�मसाथ गनु� पद�छ। पर�परागत अनसु�धान 

�व�ध र मा�नसका धारणा एवं कागजी कथनका आधारमा अ�भयोजन गन� प��तबाट 

                                                           
३०  माइती नेपाल समेत �व. नेपाल सरकार  �रट नं. 069-WO-0258  �नण�य �म�त २०७०।४।१६ 
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�व�ान र ��व�धमा आधा�रत अनसु�धान र अ�भयोजन �णाल�को �वकास गनु� सरकार� 

व�कलका ला�ग नया ँआयाम मा� स�क�छ। यसबाट अपराधको �विश�ीकरण 4 सँगै 

ब�ृ� भएका ज�टलता र चनुौतीह�लाई समाधान गन� स�क�छ। यस स�ब�धमा 

बेलायतका महा�याया�धव�ाले भ�ु भएको �वषय सा�द�भ�क छ। ''We must move to a 

digital criminal justice system as soon as possible. A fair trial need not bury the 

parties in paper and process." 31  

राजनी�तक र संवैधा�नक प�रवत�नसँगै फौजदार� �यायमा नवीन आयामको 

�वकास भएको छ। अ�भयोजना�मक �णाल�मा आधा�रत फौजदार� �याय �णाल�को 

�भावकार� अवल�बन, अ�तरा���य द�तावेजह�बाट सिृजत दा�य�वले �वीकार गरेको 

आध�ुनक मा�यता, फौजदार� �याय �णाल�को आध�ुनक�करणको �ाथ�मकता, काननुी 

शासनको अ�भब�ृ� र द�डह�नताको अ��य, पार�प�रक काननुी सहायता, सपुदु�गी, 

�यावसा�यकताको �वकास, �वषयगत �वशेष�ताको �वकास यस �े�मा �वक�सत नयाँ 

आयाम हनु।् यी आयामह�बाट सरकार� व�कल अलग हनु स�दैन। साथै य�ता 

आयामह�लाई स�बोधन गन� सोह� आधारमा सरकार� व�कलले आ�नो सोचमा प�रव�तन 

गनु�का साथै द�ता र �मता �वकास गन� आव�यक ह�ुछ।  

�व��यापीकरणको �भाव र अ�तरा���य द�तावेजह�को प� भएका कारण 

�सज�ना भएको दा�य�व बहन गन� नयाँ काननु र नी�त �नमा�ण गनु� आव�यक ह�ुछ। 

क�तपय सि�धह�को अनमुोदन गर� नेपालले नयाँ काननुको �नमा�ण समेत गरेको छ। 

स��ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७०, पार�प�रक काननुी सहायता स�ब�धी ऐन, २०७०, 

सपुदु�गी ऐन, २०७०, स�पि� श�ुीकरण �नवारण ऐन, २०६४, कसरुज�य स�पि� तथा 

साधन (रो�ा, जफत र �नय��ण ) ऐन, २०७० ज�ता नयाँ काननु �नमा�ण भएका  

छन।् य�ता काननुले �दएको िज�मेवार� अनसुारको दा�य�व बहन गन� र �भावकार� 

�पमा �य�ता काननुको काया��वयनमा सरकार� व�कलको भ�ूमका रहेको छ। सूचना 

��व�धको उ�चतम �योग गर� �छटो छ�रतो सेवा �दान गन�, सरकार� र साव�ज�नक 

स�पि�को संर�णमा सरकारलाई सहयोग गन�, पी�डतको �याय �ा�� र सरु�ामा भरपद� 

मा�यम ब�े, सरकारका �नकायको �भावकार� काननुी स�लाहकारका �पमा रह� 

सशुासन कायम गन� काय�मा सहयोगी सं�थाका �पमा �वकास गनु� सरकार� व�कलका 

नयाँ आयाम हनु।् यसका ला�ग सरकार� व�कललाई �यावसा�यक, द�, �मतावान ्

बनाउन र सोह� अनसुार �ोत साधन स�प� बनाउँदै लैजान ुअ�नवाय� रहेको छ।  

 
 
 

                                                           
३१  महा�याया�धव�ाको काया�लय, फौजदार� �याय �णाल�, नेपाल� काननु शा�, २०६९ प�ृ २०३ 
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सारांश 

रा�यय��लाई �वे�छाचार� �पमा ��याशील हनुबाट रोक लगाई कानूनको 

शासनको �थापना गनु� नै �या�यक पनुरावलोकनको उ�े�य हो। साव�ज�नक 

अ�धकार�ह�ले शि�को द�ुपयोग गन� नपाउन,् आम नाग�रकले �भावकार� �पमा सेवा 

�ा� गन� सकुन ् र कानून र �यव�थाको उ�च स�मान होस ् भ�े �येयले �या�यक 

पनुरावलोकनको �स�ा�तको �वकास भएको हो। रा�य र सरकारको उ�रदा�य�व र 

नाग�रक हक�हत संर�ण गनु� पन� भ�ूमकालाई प�रभा�षत गन� सामािजक स�झौताको 

�स�ा�तलाई �या�यक पनुरावलोकनको �स�ा�त �वकासका ला�ग कोशेढु�ाका �पमा 

�लन स�क�छ। �या�यक पनुरावलोकनका स�दभ�मा ��ततु लेखमा �या�यक 

पनुरावलोकनको उ�े�य‚ �यसको �व�धशा�ीय आधार‚ �यसका �े�ह� ‚ सीमाह� 

उ�लेख गद� नेपालको संवैधा�नक �वकासमा �या�यक पनुरावलोकनको अ�यासमा 

देिखएका मूलभतू �वि�ह�को बारेमा �व�षेण गन� �यास ग�रएको छ। 

 
The judiciary is called as the guardian and protector of the Constitution. 
Judicial review has come to be regarded as an integral part of a written 

Constitution.1  

 

प�रचय 

रा�यका अ�ह�ले गन� काम कारबाह� सं�वधानले �नधा�रण गरेको दायरा�भ� 

रहन ुपद�छ र कुनै प�न शत�मा सं�वधान �वपर�त भएका काम कारबाह�ह� मा�य हनु 

स�दैनन ्भ�े मा�यतालाई सं�वधानवादको अवधारणाले �था�पत गरेको छ।2 सं�वधानवाद 

                                                           
§  सह�याया�धव�ा‚ रा��य �या�यक ��त�ान  

1  Prof. M P Jain, Indian Constitutional Law (5th ed), Wadhwa Nagpur, 2006, p.4 
2  Constitutionalism recognises the necessity for the government but insists upon limitation being placed 

upon its powers. It connotes in essence, therefore, a limitation on government; it is antithesis of arbitrary 
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आफैमा �य�तो मू�य वा मा�यता (Value) हो जसले शासन वा सरकारको 

अप�रहाय�तालाई अ�वीकार गद�न तर �य�तो शासन �वे�छाचार� �नर�ुश वा अ�तवाद� 

नहनेु कुरामा सवा��धक जोड �द�छ। अक� श�दमा सं�वधानवादले सी�मत सरकार 

(Limited government) को अवधारणालाई जनाउँदछ। सी�मत सरकार भ�ाले कमजोर 

सरकार होइन। यो �य�तो सरकार हो जसका उ�े�य र अ�धकारह� प�रभा�षत ह�ुछन ्

र �य�तो अ�धकार वा शि�को �योगका सीमाह� तो�कएका ह�ुछन।् सारतः यो असल 

सरकार (Good government) हो।3 

�या�यक पनुरावलोकन सं�वधानवादको मह�वपूण� त�व हो ।4 रा�य शि�को 

�योगमा हनु स�ने �वे�छाचा�रता रोक� कानूनको शासन �थापना गन�का ला�ग �या�यक 

पनुरावलोकनको अ�धकार सव��च �यायालयलाई �दान गन� ग�र�छ। यो मलुकुमा 

कानूनको शासन �थापना गन� र संवैधा�नक सव��चता �थापना गन� मह�वपूण� औजार  

हो। रा�यका अ�ह�ले सं�वधानबाट वैधता �ा� गरेका ह�ुछन।् यसर� वैधता �दान 

गन� तथा काम, कत��य र अ�धकार �दान गन� �ोतका �पमा रहेको सं�वधान �वपर�त 

हनेु गर� सं�वधानको उपजका �पमा रहने रा�यका �नकायह�ले काम कारबाह� र 

�नण�य गन� पाउँदैनन ्भ�े मा�यताले सं�वधानलाई मूल कानूनको �थान �दई सं�वधानसँग 

बािझने कानूनह� बािझएको हदस�म अमा�य हनेु �यव�था ग�रएको ह�ुछ। 

संवैधा�नक कानूनको �स�ा�तका �पमा �था�पत भएको शि�को पथृक�करण 

तथा �नय��ण र स�तलुनको �स�ा�तले शासनमा �वे�छाचा�रता �नय��ण गर� नाग�रक 

हक अ�धकारको संर�ण गन� उ�े�य �लएको पाइ�छ। शि� पथृक�करण तथा �नय��ण 

र स�तलुनको �स�ा�तलाई �यवहारमा �पा�तरण गन� एउटा आधार �या�यक 

पनुरावलोकनको अ�धकार हो। �लिखत सं�वधानको आव�यक त�वका �पमा �था�पत 

�या�यक पनुरावलोकनको अवधारणा कानूनको शासन, सं�वधानवाद र संवैधा�नक 

सव��चता कायम रा� ने सश� मा�यमका �पमा रहेको छ। जनताको मौ�लक हकको 

संर�ण गन�का ला�ग सरकार एक आव�यक पूव�शत� हो।... तर सरकार आफै 

�वे�छाचार� ब�यो अथवा जनता��त उ�रदायी ब� सकेन भने �यसको रोकथाम गन� र 

रा�यका राजनी�तक अ�ह�को �वे�छाचा�रता �नय��ण गन� उपय�ु काननुी मा�यम 

                                                                                                                                           
rule. Its opposite is despotic government, the government of will, instead of government of law. Charles H. 
Mcllwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, Cornell University Press, New York, p.22 

3  पूण�मान शा�य, सं�वधानवादः सशुासनको पूवा�धार, लोकताि��क सं�वधानका आधारह� (स�पादन नपृ�वज 

�नरौला समेत), अ�सारथी अ�ययन तथा अनसु�धान के��, काठमाड�, २०६५ प�ृ २ 

4  सं�वधानवादलाई राजनी�तक सं�वधानवाद र काननुी सं�वधानवा�को �पमा छु�ाएर हेन� ग�र�छ। �या�यक 

पनुरावलोकन काननुी सं�वधानवा�को प�र�ध�भ� पद�छ।  
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�या�यक पनुरावलोकन नै हनु स�छ भनी आध�ुनक सं�वधानले यसलाई सं�वधानको 

मौ�लक च�र��भ� समावेश गन� गरेको पाइ�छ।5  

�यायपा�लकालाई सं�वधानको संर�क र नाग�रक अ�धकारको प�रपालक 

�नकायका �पमा �लइ�छ।6 सं�वधानले �नधा�रण गरेको प�र�ध नाघेर ग�रएका काम 

कारबाह�ह� अमा�य र बदर गन� अ�धकार �या�यक पनुरावलोकनको �स�ा�तले 

�यायालयलाई �दान गरेको ह�ुछ। यह� अ�धकारको �योग गद� काय�पा�लका र 

�यव�था�पकाले गरेका काम कारबाह�को संवैधा�नकता पर��ण ग�र�छ।7 

�यायपा�लकाबाटै भएका काय�ह� प�न �या�यक पनुरावलोकनको दायरामा पन� गरेका 

छन।्8 यो �स�ा�त कुनै प�न मलुकुमा �जाताि��क शासन �यव�था कायम रा� ने 

औजार प�न हो। यो �यायाधीशलाई �दान ग�रएको य�तो ह�तयार हो जसको �योग गर� 

�यायाधीशह�ले असंवैधा�नक र गैरकाननुी काम कारबाह�ह� अमा�य र बदर घोषणा 

गन� स�छन।्  

�या�यक पनुरावलोकनको �यव�थालाई संवैधा�नक सव��चताको संर�ण र 

नाग�रक अ�धकार �चलनका ला�ग �वत�� �यायपा�लकालाई �दान ग�रएको 

अि�तयार�का �पमा �लने ग�र�छ। एउटा शोधप�मा उ�लेख ग�रएको छ :… there 

exists no constitution without fundamental rights, no fundamental rights without 
judicial review and none of these without independent, competent, impartial and 
judicial system. Judicial review, as a system, is an essential endeavor to judge the 
law and government action in the light of ultimate values. It is a means by which 
citizen's aspirations, as expressed in constitutional absolutes are concretized into a 

living constitution.9 

 

                                                           
5  टेक�साद ढंुगाना, �या�यक पनुरावलोकन, �याय�शासनका आयामह�, सोपान मा�सक, २०६१ प.ृ ३५ 

6  Judicial review is one of the instruments for checks and balances of government power through judiciary. 
Judiciary is considered as a custodian of the constitution. Judiciary checks the other state organs to go 
beyond the constitutional limits. Through the power of judicial review, judiciary controls the executive and 
legislative wings of government for their arbitrary use of power and protects the civil liberties. Brain 
Thompson, Constitutional and Administrative Law, Lawman India, New Delhi, 1995 p 342 

7  By its inherent role, the judiciary is different from other coordinate branches of the state. It has a duty to 
protect the constitution and to see that other organs of the state work within their defined orbit. The 
judiciary may get actively involved in progressive interpretation of the Constitution and the laws 
strengthening the rule of law and further extrapolating and entrenching the rights. As a creature of the 
constitution it can in no circumstance go beyond the constitutional framework which defines its power. Dr. 
Ananda Mohan Bhattarai, The Judicial System of Nepal: An Overview, Fifty Years of Supreme Court of 
Nepal, Golden Jubilee Publication 1956-2006, The Supreme Court of Nepal, 2006 pp.33-34 

8  �याय स�पादनको �ममा भएका क�तपय काम कारवाह� उपर उपचारको वैकि�पक माग� नभएको अव�थामा 

सव��च अदालतले �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकारअ�तग�त �य�ता काम कारवाह�ह�को �या�यक पनुरावलोकन 

गन� गरेको पाइ�छ। यसको उदाहरणको �पमा अ�पूण� राणाको म�ुालाई �लन स�क�छ। 

9  थप जानकार�का ला�ग हेन� स�क�छ : Dr. Bhimarjun Acharya, Comparative System of Judicial Review, A. K. 

Books and Educational Enterprises, Pvt. Ltd., Kathmandu, 2012 
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�या�यक पनुरावलोकनको उ�े�य  

�वे�छाचा�रता �नय��ण : रा�यय��लाई �वे�छाचार� �पमा ��याशील हनुबाट 

रोक लगाई कानूनको शासनको �थापना गनु� नै �या�यक पनुरावलोकनको उ�े�य हो। 

साव�ज�नक अ�धकार�ह�ले शि�को द�ुपयोग गन� नपाउन, आम नाग�रकले �भावकार� 

�पमा सेवा �ा� गन� सकून ्र कानून र �यव�थाको उ�च स�मान रहोस ्भ�े �येयले 

�या�यक पनुरावलोकनको �स�ा�तको �वकास भएको हो। �वधा�यका �न�म�त कानूनको 

संवैधा�नकता र �शास�नक �नण�यको वैधा�नकता पर��णका ला�ग �यायालयलाई �वत�� 

बनाइन ु �या�यक पनुरावलोकनको पूव�शत� हो। �नय��णको �भावकार� संय��को 

अभावमा रा�यका अ�ह�ले �वे�छाचार� �पमा ��याशील हनु स�ने अव�थालाई 

���गत गर� यो अ�धकार �यायालयलाई �दान ग�रएको हो। 

 

रा�यका अ�ह�लाई सीमामा रा� न ु : कानूनले प�रभा�षत गरेको भ�ूमकामा रा�यका 

अ�ह�लाई सी�मत रा� न यो �स�ा�त अप�रहाय� छ। भारतीय सव��च अदालतले 

Minerva Mills Ltd vs. Union of India भएको म�ुामा �या�यक पनुरावलोकनको 

�स�ा�तका बारेमा भनेको छ - The Constitution has created an independent judiciary 

which is vested with the power of judicial review to determine the legality of 
administrative action and the validity of legislation. It is the solemn duty of the 
judiciary under the constitution to keep different organs of the state within the 
limits of the power conferred upon them by the Constitution by exercising power of 

judicial review as sentinel on the qui vive.10  

Sheffield City Council v. Smart को म�ुामा भ�नएको छ - Judicial review is 

the means by which the exercise of power by any public authority is strictly limited 
to the scope and purposes of the powers granted and subjected also to the 

common laws insistence on rationality and fairness.11 

 

कानूनको शासन कायम गनु� : कानूनको शासनको �स�ा�तका �वत�क मा�नएका ए.भी. 

डायसीले भनेका छन ् : जहाँ �व�ववेक ह�ुछ �यहाँ �वे�छाचा�रताको स�भावना अ�धक 

ह�ुछ। उनकै श�दमा, "Whenever there is discretion, there is room for arbitrariness 

and that in a republic no less than under a monarchy discretionary authority on the 
part of the Government must mean insecurity for legal freedom on the part of its 

subjects.”12 

�या�यक पनुरावलोकन कानूनको शासनको �थापनाका ला�ग �यायालयलाई 

�दान ग�रएको एक य�तो अ� हो जसले रा�यका अ� सहकार� अ�ह� कानूनले 

                                                           
10  Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980 ) 3 SCC 625 (677-78): AIR 1980 SC 1789 (1925-26).  
11  (2002) EWCA Civ 4(2002) HLR 639 P.20 
12  A.V. Dicey, The Law and the Constitution (1915) P. 202. 
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तोकेको सीमा�भ� रहेका छन ् छैनन ् भ�े पर��ण गद�छ। �यसैले यो अ�धकारलाई 

touchstone of the constitution प�न भ�न�छ। R.K. Jain V. Union of India भएको एउटा 

म�ुामा भ�नएको छ : "Judicial review is thus the touchstone and essence of the rule 

of Law."13  

हा�ो सव��च अदालतले एउटा म�ुामा �या�या गद� भनेको छ : शि� 

पथृक�करण, �व�धको शासन र नाग�रक हक अ�धकारमा�थ सदैव चनुौती उ�प� 

भइरहेका अव�थामा नाग�रकका मौ�लक हक अ�धकारको संर�क र सं�वधानको अि�तम 

�या�याताको है�सयतले अदालतले मूकदश�क भएर काय�पा�लकाका सं�वधान ��तकूल 

काय�ह�लाई वैधा�नकता �दान गन� स�दैन। सं�वधान बमोिजमको सरकार र �व�धको 

शासन कायम गराउने दा�य�व अ�ततः �वत�� �यायपा�लकामा�थ नै आइपद�छ।14 

कानूनले ज�हले प�न सरकार कानून अन�ुप स�ालन हनु ु पद�छ, सरकारले कानून 

चलाउने वा सरकारको इ�छालाई कानूनले वैधा�नकता �दने होइन भ�े मा�यता  

रा�दछ। 

 

नाग�रक हक अ�धकारको संर�ण गनु� : �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार माफ� त 

अदालतले रा�यका अ�लाई कानूनले �दएको अि�तयार�को �योगलाई �नगरानी गद�छ र 

नाग�रक हकको संर�ण गन� �दशामा आफूलाई ��याशील गराउँदछ। �वशेषतः यो 

काय�पा�लक�य र �यव�थापक�य अ�धकारको �योगलाई �नय�मत र �नयि��त गन� 

अि�तयार� हो। �यायपा�लकाका काम कारबाह�ह� प�न �या�यक पनुरावलोकनको 

दायराभ�दा बा�हर पद�नन।्15   

सव��च अदालतले गरेको �या�या : गणेश पि�यारको �रट �नवेदनमा �या�या 

गद� सव��च अदालतले भनेको छ : �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार म�ुय �पमा 

देहायको �योजनका ला�ग अप�रहाय� मा�न�छ :16  

 नाग�रकको हक अ�धकार तथा �वत��ताको र�ा एवं �यसको उपभोगको 

स�ुनि�तताका ला�ग, 

 काननुी रा�य वा �व�धको शासनको अवधारणालाई �यावहा�रक �पमा 

साथ�क त�ुयाउनका ला�ग, 

 सी�मत सरकारको अवधारणालाई ��याि�वत गन�का ला�ग, 

                                                           
13  R.K. Jain v. Union of India (1993) 4 SCC 119 (168).  

14  कमलेश ��वेद� �व. �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय (�म तथा मपका) समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ९ 

�न.नं ८४५२ प.ृ१४४५ 

15  यसको उदाहरणको �पमा अ�पूण� राणाको म�ुालाई �लन स�क�छ।  

16  गणेश पि�यार �व. �याय प�रषद, ने.का.प. २०६७ अ� ३ �न.नं. ८३२९ प�ृ ३८१ 
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 शि� पथृक�करण तथा �नय��ण र स�तलुनको �स�ा�तको �भावकार� 

�योग र पालनाका ला�ग, 

 सरकारको काम कारबाह�ह� तथा �नण�यह�लाई वैधा�नक दायरा�भ� 

सी�मत गन�का ला�ग, 

 �या�यक �वत��ता र स�मता स�ुनि�त गन�का ला�ग, 

 रा�यको काय�कार� �नकायको �वे�छाचार� एवं �नर�ुश काय�मा �नय��ण 

गन�का ला�ग, 

 संवैधा�नक सव��चता कायम गर� सं�वधानको संर�ण गन�का ला�ग। 

 

सो �रटमा आदेश गद� सव��च अदालतले भनेको छ – �या�यक पनुरावलोकन 

हनु नस�ने भनी सं�वधानले �नधा�रण गरेका सीमा रेखाह� सं�वधानले अ�ीकार गरेका 

आधारभतू �स�ा�त, मू�य तथा मा�यताह�सँग मेल नखाने भएमा वा सं�वधान�ारा �द� 

मौ�लक हक हनन ् गन� खालका काम कारबाह� वा �नण�यह� समेत �या�यक 

पनुरावलोकनको दायरा बा�हर रा� ने संवैधा�नक �यव�था आफैमा प�न सव��च 

अदालतको �या�यक पनुरावलोकनको �वषय हनु स�छ। कुनै �यि�को पेसा, रोजगार� 

तथा मौ�लक हकका �पमा संवैधा�नक संर�ण �ा� अ�य हक अ�धकारसँग ��य� 

�पमा स�बि�धत �वषयमा भएका �नण�यह�लाई �या�यक आ�मसंयमको �स�ा�तको 

नाममा �या�यक पनुरावलोकनको दायराबाट हटाउन �म�दैन। कुनै प�न संवैधा�नक 

�नकायमा नेपालको �धान �यायाधीश वा सव��च अदालतका व�र� �यायाधीशह�को 

बहमुत वा अ�पमत संल�नता भएको भ�े आधारमा य�ता संवैधा�नक �नकायह�ले 

गरेका �नण�य तथा काम कारबाह�को �या�यक पनुरावलोकनबाट उ�मिु� पाउन  

नस�ने। सं�वधानमा ग�रएको �यव�थालाई स� कुचन गन� वा पूव�शत� थ�ने वा उ� 

संवैधा�नक �यव�थाको �योगलाई क�ठन तथा बोिझलो बनाउने �क�समबाट उ� 

संवैधा�नक �यव�थाको �योगको �वषयमा बनाइएको ऐनको �यव�थाको �या�या ग�रन ु

हुँदैन। सचेत गराउन स�ने भ�े �व�ववेक�य अ�धकारले �वाभा�वक �पमा �वषयव�तकुो 

ग�भीरता र त�यगत �व�षेणलाई �वचार प�ु याउने अनमु�त �द�छ। य�द �यसबाट सचेत 

नगराइकनै पदम�ु गनु� पन� �न�कष�मा �नण�य गन� अ�धकार� वा �नकाय पगेुमा �यसलाई 

अ�यथा भ� �म�दैन।17  

 
 
 
 

                                                           
17  ऐजन 
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�या�यक पनुरावलोकनको �व�धशा�ीय आधार  

�या�यक पनुरावलोकनको अवधारणाको �वकास �व�धशा�को �ाकृ�तक 

कानूनको अवधारणासँगै भएको �व�ास ग�र�छ। लड� लोय�सको �व�धशा�मा लेिखएको 

छ : "… main theme of Judicial review is to limit the government and protect the 

civilian people from arbitrary use of state power."18  

अ�र�टोल (Aristotle) को कानूनको शासन स�ब�धी अ�भमत, �ससरो (Cecero) 

को शा� वत �यायको अवधारणा (true law and right reason), एि�वनास (Thomas 

Aquinas) को मानवीय कानून �ाकृ�तक कानूनको उपज हो भ�े ���कोण (Every 

human law has just so much of the nature of law as it is derived from the law of 

nature) र �फ�नस (Finnis) को Normative conclusion of natural law लाई �या�यक 

पनुरावलोकनको मा�यतालाई �था�पत संवैधा�नक �स�ा�त बनाउने आधारका �पमा �लन 

स�क�छ। रा�य र सरकारको उ�रदा�य�व र नाग�रक हक�हत संर�ण गनु� पन� 

भ�ूमकालाई प�रभा�षत गन� सामािजक स�झौताको �स�ा�तलाई �या�यक पनुरावलोकनको 

�स�ा�तको �वकासका ला�ग कोशेढु�ाका �पमा �लन स�क�छ। ह�स (Hobbes), लक 

(Locke) र �सो (Rousseau) �ारा फरक फरक �पमा यो �स�ा�तको �या�या र 

�ववेचना ग�रएको भए प�न यसले �वे�छाचार� �पमा शासन स�ालन गन� नपाइने र 

शासनस�ाको �ोतका �पमा जनता रहने मा�यता �था�पत गरेको पाइ�छ।  

�य�तै म�टे��य ु (Montesquieu) �ारा �व�त�त शि� पथृक�करणको �स�ा�त, 

के�सन (Kelsen) �ारा �वक�सत मू�यह�को तहगत श�ृला (Highest level of norms in 

hierarchical structure), राजाको �वे�छाचार� शासन �व�� सन ् १२१५ मा जार� 

ग�रएको �या�नाकाटा�, सन ्१६२८ को Petition of Rights, डा. बोनहम (Dr. Bonham) 

को म�ुामा सन ्१६१० मा �धान �यायाधीश कोक (Sir Edward Coke) ले �कट गरेको 

�वचार, सन ् १६८९ को Bill of Rights, Virginia Bill of Rights, 1776, अमे�रक� 

�वत��ताको घोषणाप�, सन ्१७७६, मा�नस र नाग�रकको अ�धकार स�ब�धी �ा�सेल� 

घोषणा प�, सन ्१७८९, संय�ु रा� स�को बडाप�, सन ्१९४५, मानव अ�धकारको 

�व��यापी घोषणा प�, सन ् १९४८ लगायतका अ�तरा���य सि�ध महासि�धका 

�यव�थाह�ले �या�यक पनुरावलोकनको �स�ा�तलाई सं�थागत गन�का ला�ग मह�वपूण� 

योगदान प�ु याएको पाइ�छ।  

सन ् १८०३ मा Marbury v. Madison को म�ुामा अमे�रकाको सव��च 

अदालतका त�काल�न �धान�यायाधीश जोन मास�ल (John Marshall) ले गरेको �या�या र 

��तपादन गरेको �स�ा�तको �व�धशा�ीय जगमा �या�यक पनुरावलोकनको �स�ा�त 

                                                           
18  M.D.A. Freeman, Lloyd's Introduction to Jurisprudence, Sweet and Maxwell (7th ed.) London, 2001 P. 104. 
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उ�भएको पाइ�छ।19 य��प �यहाँको सं�वधानले सव��च अदालतलाई �य� �पमा 

�या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार �दान गरेको �थएन। सं�वधानलाई देशको मूल 

कानूनका �पमा ग�रएको घोषणालाई आधार �लई स�ु भएको �या�यक पनुरावलोकनको 

अ�यासलाई �यसप�छ �नमा�ण भएका �ायजसो सं�वधानह�ले आ�मसात गरेको  

पाइ�छ। प�छ�लो समयमा आएर संवैधा�नक शासन र �जाताि��क प��तलाई 

स�ुयवि�थत �पमा स�ालन गन� मह�वपूण� मा�यमका �पमा �या�यक पनुरावलोकनको 

�स�ा�त �वक�सत भएको देिख�छ। 

 

�या�यक पनुरावलोकनको �े�  

�या�यक पनुरावलोकन �शासक�य कानूनको के���य �नय��ण संय�� (Central 

control mechanism of Administrative Law) का �पमा रहेको छ। कुनै प�न �नण�य वा 

काम कारबाह�को वैधता (Legal validity) पर��ण गन� काय� �या�यक पनुरावलोकन�ारा 

ग�र�छ। यो अ�धकारको �योग गदा� म�ुाको कारबाह� र �कनारामा ज�तो सा�ी �माण 

ब�ुने ज�ता ���या सामा�यतया अवल�बन ग�रँदैन। यसले �ववा�दत �नण�यको सारभतू 

प�मा भ�दा ���यागत प�मा बढ� जोड �द�छ। �नण�यमा �व�छता र पूवा��ह 

�वह�नताको अपे�ा गद�छ। सं�वधानले अवल�बन गरेको शि� पथृक�करण तथा 

�नय��ण र स�तलुनको अव�था, संवैधा�नक वा संसद�य सव��चता, �यायालयको 

�वत��ता र �यायालयलाई सं�वधानले �दान गरेको अि�तयार� तथा शासक�य �व�पका 

आधारमा �या�यक पनुरावलोकनको �े� र सीमा �नधा�रण भएको ह�ुछ। �यसैले 

�या�यक पनुरावलोकनको �े� र सीमाको कुनै �नि�त मापद�ड र आधार रहेको छैन। 

यो देश�प�छे �भ� �भ� �पमा अ�यास हनु स�ने देिख�छ। �यसैले त संसद�य 

सव��चता रहेको संय�ु अ�धरा�यमा, रा�पतीय शासन �यव�था भएको संय�ु रा�य 

अमे�रकामा, �मि�त शासन �णाल� रहेको �ा�समा तथा संवैधा�नक सव��चता रहेको 

भारतमा �या�यक पनुरावलोकनको अ�यासमा �भ�ता रहेको छ। नाग�रक सश�ीकरण 

तथा राजनी�तक �वत��ताको अव�थाका आधारमा प�न �या�यक पनुरावलोकनको 

अ�यासमा �भ�ता रहन स�ने अव�था देिख�छ।  

सामा�यतया �या�यक पनुरावलोकनको �े� अ�तग�त देहायका �वषय पद�छन ्: 

(१) �यव�थापक�य काय� वा कानूनको �या�यक पनुरावलोकन (Judicial review of 

legislation), (२) काय�पा�लकाको काय� वा �शासक�य �नण�यको �या�यक पनुरावलोकन 

                                                           
19  The U S Supreme Court very clearly and specifically claimed that it had the power of judicial review and that 

it would review the constitutionality of the Acts passed by the Congress. The Court argued that the 
Constitution seeks to define and limit the powers of the legislature, and there would be no purpose in 
doing so if the legislature could overstep these limits at any time. Prof. M P Jain, Indian Constitutional Law 
(5th ed), Wadhwa Nagpur, 2006, p.1555 
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(Judicial review of executive action or administrative decision), (३) �यायपा�लक�य 

काय�को �या�यक पनुरावलोकन (Judicial review of judicial action). 

 

�या�यक पनुरावलोकनका सीमाह�  

�या�यक पनुरावलोकन �यायालयलाई �दान ग�रएको सीमाह�न अथा�त �नरपे� 

अ�धकार (Absolute power) होइन। �यसमा सं�वधान तथा कानूनले �नि�त सीमा 

लगाएको ह�ुछ। �य�तो सीमा म�ुयतः शि� पथृक�करण तथा �नय��ण र स�तलुनको 

�स�ा�तको अवल�बनका �ममा लगाइएको ह�ुछ। �जाताि��क प�रपाट�को सं�थागत 

�वकास गन� र उ�रदायी सरकारको अवधारणालाई �यवहारमा �पा�तरण गन� �या�यक 

पनुरावलोकनको अ�धकारमा सीमा लगाइएको ह�ुछ। म�ुयतः य�ता सीमाह� दईु 

�कारका ह�ुछन ्: (१) अ�भ�य� वा संवैधा�नक तथा काननुी सीमाह� (Expressed or 

constitutional and statutory limitation) (२) अ�तर�न�हत वा आ�म�नयि��त सीमाह� 

(Implied or self-imposed limitation). 

क�तपय अव�थामा औपचा�रक �पमा सं�वधान तथा कानूनले �या�यक 

पनुरावलोकनका ला�ग सीमा �नधा�रण गरेको ह�ुछ। रा�यका काय�पा�लका र 

�यव�था�पका ज�ता �नकायह� ��त�न�धमूलक सं�था भएकाले यी �नकायले स�पादन 

गन� क�तपय काम कारबाह�ह� �या�यक पनुरावलोकनको दायराभ�दा बा�हर रािखएको 

ह�ुछ �कनभने धेरै �वषयमा उनीह� ��य� �पमा जनता��त उ�रदायी रहेका ह�ुछन।्   

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा ३६ लाई �या�यक पनुरावलोकन 

उपरको अ�भ�य� सीमा भ� स�क�छ जसले रा�यका नी�त �नद�शक �स�ा�तको 

काया��वयन भए नभएका स�ब�धमा कुनै प�न अदालतमा �� न उठाउन नपाइने �यव�था 

गरेको छ।20 �य�तै, स�टकालमा मौ�लक हक �नल�बन गन� स�कने �यव�था,
 21 संसदको 

                                                           
20  धारा ३६. अदालतमा �� न उठाउन नस�कनेः (१) यस भागमा लेिखएका �वषयह� काया��वयन भए वा नभएको 

स�ब�धमा कुनै अदालतमा �� न उठाउन स�कने छैन। 

(२) रा�यले यस भागमा उि�लिखत �स�ा�त तथा नी�तको काया��वयन गन� आव�यकता अनसुार �ोत र साधन 

प�रचालन गन� वा गराउने छ। 

21 धारा १४३. स�टकाल�न अ�धकार : (१) नेपाल रा�यको साव�भौमस�ा, अख�डता वा कुनै भागको सरु�ामा 

य�ु, बा� आ�मण, सश� �व�ोह वा चरम आ�थ�क �व�ृ�लताको कारणले ग�भीर स�ट उ�प� भएमा नेपाल 

सरकार, म��ी प�रष�को �सफा�रसमा रा�प�तले नेपाल रा�यभर वा कुनै खास ��ेमा लाग ु हनेु गर� स�ट 

काल�न अव�थाको घोषणा गन� वा आदेश जार� गन� स�ने छ।... 

(७) रा�प�तबाट उपधारा (१) बमोिजम स�टकाल�न अव�थाको घोषणा वा आदेश ग�रँदा सो घोषणा वा आदेश 

बहाल रहेस�मको ला�ग भाग ३ मा �यव�था भएका मौ�लक हक �नल�बन गन� स�कने छ। तर धारा १२ 

को उपधारा (१), (२) र उपधारा (३) को ख�ड (ग) र (घ), धारा १३ र १४, धारा १५ को उपधारा (२) 

र (३), धारा १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २९, ३० र ३१ तथा �य�ता धारासँग स�बि�धत 
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�वशेषा�धकार स�ब�धमा अदालतम �� न उठाउन नपाइने �यव�था,
 22 संसदमा �कट 

गरेको �वचारलाई �लएर कुनै अदालतमा म�ुा दायर नग�रने �यव�था,
 23 �नवा�चन �े� 

�नधा�रण आयोग�ारा ग�रएको �नवा�चन �े�को �नधा�रणका स�ब�धमा कुनै अदालतमा 

�� न उठाउन नपाइने गर� ग�रएको �यव�था24 लाई �या�यक पनुरावलोकनको 

अ�धकारमा अ�भ�य� �पमा लगाइएको सीमा भ� स�क�छ। �या�यक पनुरावलोकनको 

अ�धकारलाई संवैधा�नक �यव�थाले मा� सीमा लगाउन स�कने गर� अदालतले �या�या 

गरेको छ।25  

सं�वधान तथा कानूनले लगाएको अ�भ�य� सीमाका अ�त�र� �यायपा�लका 

आफैले वा अ�य तवरले प�न �या�यक पनुरावलोकनमा सीमा लगाइएको ह�ुछ। 

अदालतले अपनाउने �या�यक आ�मसंयम (Judicial self restraint) लाई यसको 

उदाहरणका �पमा उ�लेख गन� स�क�छ। जनताबाट ��य� �पमा �नवा�िचत नभएको र 

जनता��त �सधै उ�रदा�य�व बहन गनु� पन� अव�था नहनेु हुँदा �यायालयले आफूलाई 

संय�मत �पमा ��ततु गनु� पद�छ भ�े मा�यताले �या�यक आ�मसंयमको अवधारणा 

�वकास भएको हो।  

�या�यक �न�पण यो�य �वषय नभएको (Question of justiciability), साव�ज�नक 

नी�त �नमा�णको �वषय भएको (Issue of public policy), राजनी�तक �� न समावेश भएको 

                                                                                                                                           
धारा ३२ बमोिजम संवैधा�नक उपचारको हक र ब�द� ��य�ीकरणको उपचार �ा� गन� हक �नल�बन 

ग�रने छैन। 

(८) उपधारा (७) बमोिजम यस सं�वधानको कुनै धारा �नल�बन ग�रएकामा सो धाराले �दान गरेको मौ�लक 

हकको �चलनको ला�ग कुनै अदालतमा �नवेदन �दन वा �यस स�ब�धमा कुनै अदालतमा �� न उठाउन 

स�कने छैन।  

22 धारा ५६. �वशेषा�धकार : (१) �यव�था�पका संस�  को बैठकमा पूण� वाक् �वत��ता रहने छ र सो बैठकमा 

�य� गरेको कुनै कुरा वा �दएको कुनै मतलाई �लएर कुनै प�न सद�यलाई प�ाउ गन�, थनुामा रा� न वा �नज 

उपर कुनै अदालतमा कुनै कारबाह� चलाउन स�कने छैन। 

(२) �यव�था�पका संस�  लाई आ�नो आ�त�रक काम कारबाह� �नय�मत गन� पूण� अ�धकार रहने छ र कुनै 

कारबाह� �नय�मत वा अ�नय�मत छ वा छैन भनी �नण�य गन� अ�धकार �यव�था�पका संस�  लाई मा� हनेु  

छ। यस स�ब�धमा कुनै अदालतमा �� न उठाउन स�कने छैन।... 

23 धारा ५६(४) �यव�था�पका संस�  ले �दएको अ�धकार अ�तग�त कुनै �लखत, ��तवेदन, मतदान वा कारबाह� 

�कािशत गरेको �वषयलाई �लएर कुनै �यि� उपर अदालतमा कारबाह� चलाउन स�कने छैन। �प�ीकरण : 

उपधारा (१), ((२), ((३) र (४) को �योजनका ला�ग “�यव�था�पका संस�  ” भ�ाले �यव�था�पका संस� को 

र �यसको कुनै स�म�त समेतलाई जनाउने छ। 

24 धारा १५४क.(९) �नवा�चन �े� �नधा�रण आयोग�ारा �नवा�चन �े� �नधा�रण ग�रएको वा उपधारा (१०ग) 

बमोिजम पनुरावलोकन ग�रएको �वषयमा कुनै अदालतमा कुनै �� न उठाउन स�कने छैन। 

25 सं�वधानले प�रक�पना गरेको संवैधा�नक सव��चताको �स�ा�तलाई �यवहारमा काया��वयन गन�का ला�ग धारा 

१०७ �ारा यस अदालतलाई �द� असाधारण अ�धकारको Pivotal Role रहेको छ। यस अदालतको उ� 

असाधारण अ�धकारलाई �वधा�यकाले बनाएको कुनै प�न कानूनले �नय��ण वा सी�मत गन� नस�ने। स�ुनलर�न 

�संह �व. �नवा�चन आयोग, ने.का.प. २०६८ अ� १ �नण�य न�बर ८५३५, प�ृ २७। 
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(Political question), �यव�था�पकाको ब�ु�मता र स�मताको �वषय (Subject of 

legislative wisdom and competency), का�प�नक �� न समावेश भएको (Hypothetical 

issues), कूटनी�तक स�ब�ध (Diplomatic relations), रा��य सरु�ा (National security), 

स�टकाल�न अव�था (State of emergency), वैकि�पक उपचारको �ब�ध भएको 

(Alternative remedy), दरुाशयय�ु भावना (Mala fide intention) र हकदैया (Locus 

standi) ज�ता आधारमा �यायालयले �या�यक पनुरावलोकनका �ममा आ�मसंयम 

अपनाउने गद�छ।26  

 

�या�यक पनुरावलोकनका आधारह�  

�यायालयले �व�भ� आधारमा �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकारको अ�यास 

गद�छ। संवैधा�नक सव��चतालाई �या�यक पनुरावलोकनको �ववादर�हत आधारका 

�पमा �लन स�क�छ। मौ�लक अ�धकारको हनन ्र संवैधा�नक �ावधानको उ�ल�नका 

�वषय �या�यक पनुरावलोकनका आधार हनु।् Wade and Forsyth ले�छन ्: Compliance 

of the Constitution and protection of civilian rights are the fundamental basis of 
judicial review. Judicial review is therefore not confined to cases of plain excess of 
power; it also governs abuse of power, as where something is done unjustifiably, 

for the wrong reasons or by the wrong procedure.27  

Council of Civil Service Union v. Minister of State of Civil Service मा �या�यक 

पनुरावलोकनका आधारका बारेमा �व�षेण गद� Lord Diplok ले illegality, irrationality र 

                                                           
26  �या�यक आ�मसंयमको उदाहरणका �पमा सव��च अदालतले एउटा �रट �नवेदनमा गरेको �या�यालाई �लन 

स�क�छ जसमा : भइरहेको काननुी �यव�थाले मौ�लक हक उपर अनिुचत ब�देज लगाएको वा अ�य कुनै 

कारणले कुनै कानून सं�वधानसँग बािझएको अव�था भए असाधारण अ�धकार �े� �हण गर� यस अदालतले 

अमा�य र बदर घो�षत गन� हो। कानून �णाल� एवं सामािजक संरचना प�रवत�न गन� वा भइरहेको कानूनमा थप 

�यव�था गर� कानून संशोधनको �वषयमा आदेश जार� गन� काय� सामा�यतः अदालतको होइन। साथै कानूनमा 

यस �क�समको �यव�था थप गनु� भनी सामािजक अ�भय�ता (Social Engineering) को �पमा अदालतले 

�यव�था�पकाको काम गन� न�म�ने। कानून �णाल� एवं सामािजक संरचना प�रवत�न गन� वा भइरहेको कानूनमा 

थप �यव�था गर� कानून संशोधनको �वषयमा आदेश जार� गन� काय� सामा�यतः अदालतको होइन। के क�तो 

कानून �णाल�को �वकास गन� भ�े �वषय रा�यको नी�तगत �वषय होु। य�तो रा�यको छु�ै अ�को अ�धकार उपर 

�यायपा�लका�ारा ��य� ह�त�ेप हनेु गर� आदेश जार� गन� न�म�ने। फौजदार� �कृ�तको कसूरको प�रभाषा 

�वधा�यक� नी�त (Policy) को �वषय भएकोले मौजदुा प�रभाषा र �यव�थाह�मा नी�तगत �पमा अदालतले कुनै 

आदेश वा �नद�श गन� न�म�ने। कानून वा कसूरको प�रभाषामा कुनै श�द थप गन� वा नगन� भ�े कुरा �नता�त 

�वधा�यक� काय��े�को �वषय हो। वहाल रहेको काननुी �यव�था म�हला र प�ुष �बच भेदभावपूण� छ भने प�न 

सो �यव�था बदरको माग नगरेको अव�थामा कुनै काननुी �यव�थालाई भेदभावपूण� भनी संशोधन गन� आदेश 

�दँदा कानूनको बा�यका�रतामा �� न उ�न स�ने ह�ुछ, �य�तो अव�था सं�वधानतः �वीकाय� प�न नमा�नने भनी 

�या�या भएको छ। �यामकृ�ण मा�के �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६८ अ� ४ �नण�य न�बर 

८५८९, प�ृ ५७१। 
27  H.W.R. Wade and C.F. Forsyth, Administrative Law, (9th ed) Oxford University Press, New York, 2007 P. 35 
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procedural irregularities लाई �या�यक पनुरावलोकनका �मखु तीन आधारका �पमा 

उ�लेख गरेका छन।् प�हला दईु आधारह� सारवान ्प�सँग स�बि�धत रहेका छन ्भने 

ते�ो आधार ���यागत अथा�त काय��व�धगत प�सँग स�बि�धत रहेको छ। 

अ�धकार�े�को उ�ल�न, काननुी ��ुट, �ाकृ�तक �यायका �स�ा�तको उ�ल�न, 

अ�धकारको द�ुपयोग वा �वे�छाचार� �योग ज�ता �वषय �या�यक पनुरावलोकनका अ�य 

आधारह� हनु।्28  

 

�या�यक पनुरावलोकन र पनुरावेदन 

�या�यक पनुरावलोकन र पनुरावेदन दबैु �यायालयको अ�धकार �े��भ� पन� 

�वषयह� हनु।् दबैुले गैरकाननुी काय�लाई �नय��ण गद�छन।् दबैुको उ�े�य कानूनको 

शासनको �थापना गनु� र नाग�रक हक अ�धकारको जगेना� गनु� नै हो। तर यी दईु 

�वषयमा आधारभतू �भ�ता रहेको छ। पनुरावेदन काननुी अ�धकार हो, �या�यक 

पनुरावलोकन संवैधा�नक अ�धकार हो। पनुरावेदन अदालतको साधारण �े�ा�धकार 

अ�तग�त पद�छ भने �या�यक पनुरावलोकन असाधारण अ�धकार�े� अ�तग�त पद�छ र 

अदालतको अ�तर�न�हत अ�धकारका �पमा प�न रहेको ह�ुछ। पनुरावेदनले त�लो 

अदालतले गरेको फैसला �ठक छ �क छैन भनेर पर��ण गद�छ। �या�यक 

पनुरावलोकनमा साव�ज�नक अ�धकार�का काम कारबाह�ह� कानूनको सीमा�भ� रह� 

�योग ग�रएका छन ्�क छैनन ्भनेर पर��ण ग�र�छ। कानूनले तोकेको समयाव�ध �भ� 

पनुरावेदन प�रसकेको हनु ु पद�छ र यसमा हद�यादको �वषयलाई कडाइपूव�क पालना 

ग�र�छ। तर �या�यक पनुरावलोकनमा व�तगुत आधार र कारण देखाउन सके �वल�ब 

नला�न प�न स�छ। पनुरावेदनको सनुवुाइका ला�ग �नि�त र पूव� �नधा��रत ���याह� 

कानूनले तो�क�दएको ह�ुछ। �या�यक पनुरावलोकनको सनुवुाइ �यवि�थत गन� काय� 

अदालतको अ�तर�न�हत अ�धकारका �पमा रहेको ह�ुछ।  

म�ुयतः �या�यक पनुरावलोकनको उ�े�य साव�ज�नक अ�धकार�ह�लाई कानूनले 

�नधा�रण गरेको प�र�ध नाँ�न न�दन ु हो भने पनुरावेदनको उ�े�य त�ला अदालत वा 

अ�धकार�बाट भएका �नण�यको पर��ण गनु� हो। �या�यक पनुरावलोकन उ�च 

अदालतलाई सं�वधानले �दान गरेको सपु�रवे�क�य अ�धकार हो �यसले साव�ज�नक 

�नकाय वा अ�धकार�ले गरेको �नण�य कानून स�मत रहेको छ छैन भनी जाचँ गद�छ र 

तो�कएको ���या पूरा नगरेका अव�थामा �य�तो �नण�य बदर गन� स�छ तर 

सामा�यतया आफै स�याएर �नण�य गद�न। पनुरावेदनको सनुवुाइ गदा� त�ला अदालत वा 

�नकायले गरेको �नण�य बदर गर� मा�थ�लो अदालतको म�ुाको �वषयव�तमुा �वेश गर� 

                                                           
28  Richard Gordan Q.C. & Tim ward, Judicial Review, Cavendish Publishing Limited, London, 2002 P. 175 
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नयाँ �नण�य प�न गन� स�छ। �या�यक पनुरावलोकनका �ममा �यायका मा�य �स�ा�त, 

संवैधा�नक मू�य मा�यता र समता, �याय र सद�ववेक (equality, justice and good 

conscience) को �योग ग�र�छ तर पनुरावेदनको �कनारा गदा� काननुी तथा त�यगत 

�� नको �नरोपण ग�र�छ। �या�यक पनुरावलोकनका ला�ग सामा�यतया उदार हकदैयाको 

�यव�था ग�रएको ह�ुछ तर पनुरावेदनमा हक पगेुको �यि�ले मा� त�लो अदालत वा 

�नकायको फैसला वा �नण�यलाई चनुौती �दई पनुरावेदन दायर गन� स�छन।् पनुरावेदन 

लगायत उपचारको वैकि�पक माग� भएका अव�थामा सामा�यतया �या�यक 

पनुरावलोकनको अ�धकार�े� आक�ष�त हुँदैन। भ�न�छ, पनुरावेदनको अ�धकार कानूनको 

�सज�नाको उपज हो। तर �या�यक पनुरावलोकन संवैधा�नक सव��चता र कानूनको 

शासनको �थापनाका ला�ग सव��च अदालतको अ�तर�न�हत अ�धकार हो।  

 

नेपालको संवैधा�नक �वकासमा �या�यक पनुरावलोकन 

नेपाल सरकार वैधा�नक कानून, २००४  

�व.सं. २००४ सालमा त�काल�न �धानम��ी �ी ३ प� शमसेरले नेपाल 

सरकार वैधा�नक कानून घोषणा गरे। यसलाई नेपालको प�हलो सं�वधानको सं�ा �दइयो 

र यह� �व�दलुाई नेपालको संवैधा�नक कानूनको आर�भ �व�द ुप�न मा�नयो। य��प यो 

सं�वधान आध�ुनक सं�वधानवा�का आधारभतू मा�यताबाट धेरै टाढा �थयो। मलुकुको 

काय�पा�लक�य, �यव�थापक�य र �यायपा�लक�य अि�तयार� राणा �धानम��ीमा केि��त 

रहेको �थयो। सो कानूनको धारा ३ मा उ�लेख ग�रएको �थयो: यस कानूनमा लेिखए 

बमोिजम नेपालको शासन अ�धकार �ी ३ महाराजमा रहेको हनुाले शासन स�ब�धी सबै 

काम मौसूफबाटै वा आ�नो अधीनका कम�चार�बाट स�ालन हनेुछ।29 सो कानूनमा शि� 

पथृक�करणको �स�ा�तको अवल�बन ग�रएको �थएन। �यायपा�लकाको �वत��ता 

स�ुनि�त ग�रएको �थएन। नाग�रक अ�धकारह�को ��याभ�ूत �थएन। मौ�लक 

अ�धकारलाई सामा�य कानूनको �वषय बनाइएको �थयो। सव��च �या�यक �नकायका 

�पमा �थापना ग�रएको �धान �यायालयलाई नाग�रक अ�धकार संर�ण र सरकार� 

अ�धकार�ह�लाई �नय��ण गन� कुनै �भावकार� अि�तयार� �दान ग�रएको �थएन। जे 

भए प�न यो �लिखत सं�वधानको �ार�भ �थयो। �या�यक पनुरावलोकनको �स�ा�तका 

आधारमा कुनै �यव�था भएको नपाइए ताप�न यो सं�वधानले संवैधा�नक �वकासको 

आधार �दान गरेको �थयो। तर यो सं�वधान काया��वयनमा आउन सकेन।  

 
 

                                                           
29  धारा ३, नेपाल सरकार वैधा�नक कानून, २००४ 
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नेपाल अ�त�रम शासन �वधान, २००७ 

राणा शासनको अ��य प�छ नेपालको दो�ो सं�वधानका �पमा नेपाल अ�त�रम 

शासन �वधान, २००७ जार� ग�रयो। �जाताि��क शासन �यव�था �थापना गन� उ�े�य 

स�हत जार� भएको सो सं�वधानले �धान �यायालयलाई नेपालको सव��च �यायालयका 

�पमा �वीकार गरेको �थयो।30 अदालतका आदेश र फैसलाको पालना बा�यकार� हनेु 

�यव�था प�न गरेको �थयो। रा�यका �नद�शक �स�ा�त अ�तग�त सो सं�वधानको भाग २ 

मा नाग�रकका मौ�लक अ�धकारका बारेमा उ�लेख ग�रएका �थयो।31 त�काल�न �धान 

�यायाधीश ह�र�साद �धानले एउटा म�ुामा �या�या गद� भनेका �थए, यो �वधान ए�लै 

सं�वधान होइन, २००७ साल फागनु ७ गतेको शाह� घोषणा, नेपालको अ�त�रम �वधान 

�यि�गत �वत��ता ऐनको सम��गत �प नेपालको अ�त�रम सं�वधान हो।32 यसै 

सं�वधानको समयाव�ध �भ� २००८ सालमा �धान �यायालय ऐन जार� ग�रयो। �धान 

�यायालय ऐन, २००८ ले कानूनको सव��चता र �यायपा�लकाको �वत��ताका 

मह�वपूण� प�लाई स�बोधन गरेको �थयो। सो ऐनको दफा ३० ले �धान 

�यायालयलाई �रट जार� गन� अि�तयार� �दान ग�रएको �थयो जसका मा�यमबाट 

�शासक�य काय�को �या�यक पनुरावलोकन गन� स�कने भयो। सो ऐनको दो�ो संशोधन 

२००९ ले उ� धारा ३० लाई खारेज गर� �धान �यायालयको �रट जार� गन� �यव�था 

समा� ग� यो। तर २०१० सालमा भएको ते�ो संशोधनले फे�र सो �यव�था कायम 

गरेको �थयो। नेपालमा �या�यक पनुरावलोकनको �वकासमा �धान �यायालय ऐन, 

२००८ को दफा ३० को �यव�थालाई कोशेढु�ाका �पमा �लन स�क�छ। 

 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०१५  

नेपालको संवैधा�नक �वकासको ते�ो श�ृलाका �पमा आएको नेपाल 

अ�धरा�यको सं�वधान, २०१५ ले �जाताि��क ढाचँाको शासन �यव�थाको प�रक�पना 

गरेको �थयो। बेलायती सं�वधान�व� आइभर जे�न�सको परामश�मा तयार पा�रएको सो 

सं�वधानले संसद�य शासन �यव�था अवल�बन गरेको �थयो। रा�यका अ�ह� बीच 

शि�को समिुचत �वभाजन ग�रएको �थयो। मौ�लक हक अ�धकारको ��याभ�ूत ग�रएको 

�थयो। संवैधा�नक सव��चताको अवधारणालाई �वीकार ग�रएको �थयो। सं�वधानको 

धारा १ मा �प� श�दमा घोषणा ग�रएको �थयो �क यो सं�वधान देशको मूल कानून हनेु 

छ। सं�वधानसँग बािझएका कानूनह� बािझएको हदस�म अमा�य हनेु छन।्33 सो 

                                                           
30  धारा ३०(१), नेपाल अ�त�रक शासन �वधान, २००७ 

31  सो �वधानको धारा १३ देिख २० स�म मौ�लक हकको �यव�था ग�रएको �थयो।  

32  मोहन �साद ब�जाडे, संवैधा�नक हक र �या�यक पनुरावलोकन, मीरा ब�जाडे, २०४६ प�ृ २१६ 

33  धारा १, नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०१५ 
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सं�वधानसँग कुनै ऐन वा अ�य कानून बािझएमा अवैध घो�षत गराउन सव��च अदालतमा 

�नवेदन �दन स�कने �यव�था गर� सो सं�वधानले �या�यक पनुरावलोकनको �यव�थालाई 

अ�ीकार गरेको �थयो।34 य��प सो �यव�था �यायपा�लकाको अ�धकारका स�दभ�मा 

नगर� �यव�था�पका स�ब�धी भागमा ग�रएको �थयो। सं�वधानले कानूनको शासनको 

�स�ा�तलाई आ�मसात गरेको �थयो। ��त�न�धमूलक शासनको �थापना गरेको �थयो। 

मौ�लक हकको �चलनका ला�ग संवैधा�नक उपचारको हक �दान ग�रएको �थयो।35 

सव��च अदालतलाई �रट �े�ा�धकार र �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार �दान गर� 

�वत�� �यायपा�लकाको मा�यतालाई अ�ीकार गन� �यास ग�रएको �थयो। �या�यक 

पनुरावलोकनको �स�ा�तलाई संवैधा�नक �पमा सं�था�पत गन� यो प�हलो सं�वधान 

रहेको �थयो।  

 

नेपालको सं�वधान, २०१९  

�व.सं. २०१९ सालमा �ी ५ महे��बाट नेपालको सं�वधान, १०१९ जार� 

ग�रयो। स��य राजत��ा�मक शासन �यव�थालाई सं�थागत गन� उ�े�यले जार� भएको 

यो सं�वधानले शि� पथृक�करणको �स�ा�तको उपे�ा गरेको �थयो। सं�वधानको धारा 

२० ले �प� श�दमा मलुकुको काय�पा�लक�य, �यव�थापक�य र �याय स�ब�धी अ�धकार 

�ी ५ बाट �नःसतृ भए बमोिजम हनेु घोषणा गरेको �थयो।36 �जाताि��क मू�य, मा�यता 

र सं�वधानवा�का �स�ा�तका आधारमा यो सं�वधानलाई �जाताि��क सं�वधान मा� 

स�कने अव�था �थएन। य��प सो सं�वधानले संवैधा�नक सव��चताको घोषणा गर� 

देशको मूल कानूनका �पमा आफूलाई ��ततु गरेको �थयो।37 संवैधा�नक उपचारको 

हक स�हतको नाग�रकका मौ�लक हक र कत��यको �यव�था ग�रएको �थयो। सव��च 

अदालतलाई �रट जार� गन� अि�तयार� �दान ग�रएको �थयो।38 तर यो सं�वधानको 

समयाव�धमा सव��च अदालतले कुनै कानून प�न अमा�य र बदर गन� सकेको 

                                                           
34  धारा ५४, नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०१५ 

35  धारा ९, नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०१५ 

36  सो सं�वधानको धारा २०(२) मा उ�लेख ग�रएको �थयो नेपालको साव�भौमस�ा �ी ५ मा �न�हत रहेको छ र 

काय�का�रणी, �यव�था�पका र �याय स�ब�धी सबै अ�धकार मौसूफबाट �नःसतृ ह�ुछन।् शाह राजवंशको उ�चतम 

पर�परा अनसुार �जाको �हत र इ�छाको �वचार गर� �ी ५ बाट यो सं�वधान र अ�य त�काल �च�लत अ�य 

कानून बमोिजम �था�पत अ�ह��ारा सो अ�धकार �योग ग�रबि�स�छ।  

37  धारा १, नेपालको सं�वधान, २०१९ 

38  धारा ७१, नेपालको सं�वधान, २०१९ 
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पाइँदैन।39 सव��च अदालतबाट जार� भएका आदेशह�मा प�न एक�पताको अभाव 

रहेको देिख�छ। नेपालको �या�यक इ�तहासको यो समयाव�धको सव��च अदालतलाई 

रा�यको एउटा स�ुत याि��क सं�थाको (lazy-going mechanical institution) �पमा 

रहेको समेत िच�ण गन� गरेको पाइ�छ।40   

 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७  

�व.सं. २०४६ सालमा भएको जनआ�दोलनको प�रण�त �व�प दल�वह�न 

प�ायती �यव�थाको अ��यप�छ संवैधा�नक राजत�� र संसद�य शासन �यव�था स�हतको 

�जाताि��क प�रपाट� �थापना ग�रयो। �वगतको नेपालको सं�वधान, २०१९ लाई 

��त�थापन गद� नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ जार� भयो। सो सं�वधानले 

आधारभतू मानव अ�धकार, बा�लग मता�धकार, संसद�य शासन �णाल�, संवैधा�नक 

राजत�� तथा बहदुल�य �जात��, �वत�� र स�म �याय �णाल�, काननुी रा�यको 

अवधारणालाई सं�वधानको आधारभतू संरचना मानेको �थयो।41 सं�वधानसँग बािझएका 

कानून बािझएको हदस�म अमा�य हनेु �यव�था गरेको �थयो।42 सो सं�वधानको धारा 

११ देिख २३ स�म मौ�लक हकको �यव�था ग�रएको �थयो। धारा २३ ले संवैधा�नक 

उपचारको हकको ��याभ�ूत गरेको �थयो। धारा ८८(१) र (२) ले �या�यक 

पनुरावलोकनको अ�धकार सव��च अदालतलाई �दान गरेको �थयो। सो �यव�था 

अनसुार सं�वधान �द� मौ�लक हक उपर अनिुचत ब�देज लगाइएकाले वा अ�य कुनै 

कारणले कुनै कानून यो सं�वधानसँग बािझएको हुँदा सो कानून वा �यसको कुनै भाग 

बदर घो�षत ग�रपाउँ भनी कुनै प�न नेपाल� नाग�रकले सव��च अदालतमा �नवेदन �दन 

स�ने र सो अनसुार कुनै कानून सं�वधानसँग बािझएको देिखएमा सो कानूनलाई 

�ार�भदेिख नै वा �नण�य भएका �म�तदेिख अमा�य र बदर घो�षत गन� असाधारण 

अ�धकार सव��च अदालतलाई हनेु �यव�था �थयो।43 �यसै गर� सव��च अदालतलाई 

मौ�लक हकको �चलन समेतका �वषयमा आव�यक र उपय�ु आदेश जार� गन� तथा 

उपचार �दान गन� �रटको �े�ा�धकार (असाधारण अ�धकार�े�) समेत �दान ग�रएको 

                                                           
39  प�ातदश� असर हनेु गर� बनाइएको �व�वंशा�मक काय� �नय��ण ऐन, 2042 nfई समेत सव��च अदालतको 

अमा�य गन� सकेको देिखएन । थप जानकार�का ला�ग हेन� स�क�छ : अनार�सं काक� �व.रा��य प�ायत समेत 

म�ुा हेन� स�क�छ । ने.का.प. २०४५ अंक �न.नं. ३६०३ प�ृ ९८६ 
40  Dr. Hari Bansh Tripathi, Fundamental Rights and Judicial Review in Nepal (Evolution & Experiments), Pairavi 

Prakashan, Kathmandu, 2002, p. 85 

41  ��तावना, नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ 

42  धारा १, नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ 

43  धारा८८(१), नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ 
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�थयो।44 यो सं�वधानले �प� भाषामा सव��च अदालतलाई �वधा�यक� काय� तथा 

काय�पा�लक�य काय�को �या�यक पनुरावलोकन गन� अि�तयार� �दएको देिख�छ। 

सं�वधानको ��तावनामा उि�लिखत �वत�� �यायपा�लका, कानूनको शासन, काननुी रा�य, 

धारा १ मा उि�लिखत संवैधा�नक सव��चताको अवधारणा, धारा २३ ले ��याभतू गरेको 

संवैधा�नक उपचारको हक र धारा ८८ ले �दान गरेको असाधारण अ�धकार�े�ले 

�या�यक पनुरावलोकनका ला�ग संवैधा�नक ढाँचा र अि�तयार� �दान गरेको हो।  

उि�लिखत संवैधा�नक �ब�धका आधारमा सव��च अदालतले �या�यक 

पनुरावलोकनको अ�धकार �योग गर� मौ�लक हक अ�धकारको �चलन गराएको  

देिख�छ। रा�यय��का काम कारबाह�ह�लाई संवैधा�नक दायरामा सी�मत त�ुयाएको 

पाइ�छ। सं�वधानको �या�याता र नाग�रक अ�धकारको संर�कका �पमा आफूलाई 

उ�याएको पाइ�छ। �यव�था�पकाले बनाएका ऐनको संवैधा�नकताको पर��ण गरेको 

छ। ��यायोिजत �यव�थापनको अ�धकार अ�तग�त बनेका �नयमह� पर��ण गरेको  

छ। �शास�नक काय�को �या�यक पनुरावलोकन गरेको छ। �वयं �यायपा�लका�भ�बाटै 

स�पादन ग�रएका काम कारबाह�को प�न आव�यकता अनसुार संवैधा�नकता पर��ण 

गरेको छ। यस �ममा कतै �या�यक स��यता देखाएको छ कतै �या�यक 

आ�मसंयमको �योग भएको देिख�छ।  

�जाताि��क शासन �यव�थाले सं�वधानवादको �स�ा�त अवल�बन गद�छ। 

सं�वधानवादको �स�ा�तले सी�मत सरकारको प�पोषण गद�छ। सी�मत सरकारको 

अवधारणाले काननुी तथा संवैधा�नक दायरा अ�तग�त सरकार स�ालन हनु ुपन� कुरामा 

जोड �द�छ। �य�तो काननुी तथा संवैधा�नक दायरा अ�तग�त काम कारबाह� भए 

नभएको पर��ण गन� िज�मेवार� �यायपा�लकामा रहेको ह�ुछ। �यायपा�लकाले �या�यक 

पनुरावलोकनको �स�ा�तलाई �योग गर� आ�नो उ� िज�मेवार� �नवा�ह गद�छ। यस 

प�ृभ�ूममा नेपालमा साव�भौमस�ा नेपाल� जनतामा �न�हत रहेको घोषणा गन� प�हलो 

सं�वधानका �पमा रहेको नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ ले �जाताि��क शासन 

�णाल�को �थापना गरेप�छ �यायपा�लका समेत अ�धकार स�प� र �वत�� बनेको 

अव�था �थयो। सोह� अ�धकार अ�तग�त �यायपा�लकाले �या�यक पनुरावलोकनको 

अ�धकार समेत �ा� गरेको �थयो। उ� अ�धकारको �योग�ारा �यायपा�लकाले धेरै 

हदस�म सरकार� शि�को द�ुपयोग र �वे�छाचा�रता �नय��ण गरेको �थयो। नाग�रक 

हक अ�धकारको संर�ण गरेको �थयो। यस �ममा नेपालको संवैधा�नक कानूनको 

                                                           
44 धारा ८८(२), नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ 
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इ�तहासलाई फरक �पमा �वकास गरेको �थयो। संवैधा�नक �व�धशा�को �वकासमा यो 

कालख�ड �नकै नै मह�वपूण� र�ो।  

 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३  

नेपालको संवैधा�नक �वकास�ममा छैट� सं�वधानका �पमा जार� भएको 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले २०४७ सालको सं�वधानलाई ��त�थापन 

ग� यो। मूलभतू �पमा २०४७ सालको सं�वधानभ�दा धेरै �वषयमा ०६३ सालको 

सं�वधान �भ� रहेको छ। मलुकुमा संवैधा�नक राजत��को अ��य भई गणत��को 

�थापना भएको छ। धम� सापे�ता (�ह�द ु अ�धरा�य) बाट धम� �नरपे� भएको छ। 

संसद�य शासनको स�ा सहमतीय शासन �यव�था अ��कार ग�रएको छ। बहमुतीय 

शासनको स�ा समानपुा�तक ��त�न�ध�वमा जोड �दइएको छ। एका�मक शासन 

�यव�थाबाट संघा�मक शासन �यव�थातफ�  मलुकु अ�सर भएको देिख�छ। राजनी�तक 

���कोणबाट यी �भ�ताह�को �नकै नै ठुलो अथ� र मह�व रहेको छ। मौ�लक हक 

अ�धकारको सूची �वगतको सं�वधानको भ�दा �नकै नै लामो रहेको छ। तर �या�यक 

पनुरावलोकन गन� �यायपा�लकालाई �दान ग�रएको अि�तयार�मा भने �य�तो ठुलो 

�भ�ता भएको पाइँदैन। नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८ को 

�यव�थासँग मेल खाने खालको �यव�था नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा 

१०७ मा ग�रएको पाइ�छ। 

वत�मान सं�वधानको धारा १०७(१) ले सव��च अदालतलाई कानूनको 

संवैधा�नकता पर��ण गन� स�ने गर� �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार �दान गरेको 

छ। �य�तै धारा १०७(२) ले सव��च अदालतलाई �रट �े�ा�धकार स�हत असाधारण 

अ�धकार�े� �दान गरेको छ। मूलतः कानूनको �या�यक पनुरावलोकन धारा १०७(१) 

अ�तग�त र �शासक�य काय�को �या�यक पनुरावलोकन धारा १०७(२) अ�तग�त गन� 

ग�र�छ। �वगतको संरचना, जनशि� र अ�धकार�े�को �नर�तरताका कारण �या�यक 

पनुरावलोकन गन� अदालती अ�यासले प�न �नर�तरता पाएको देिख�छ।  

 

कानूनको �या�यक पनुरावलोकनका स�दभ�मा देिखएका मूलभतू �विृ�ह� 

नेपालको संवैधा�नक �वकास�मसँगै �या�यक पनुरावलोकनको �स�ा�तको 

�यावहा�रक �योगको अव�था समेत �वक�सत हुँदै आएको पाइ�छ। �व.सं. २०४७ 

सालमा मलुकुमा �जात��को पनु�था�पना भएप�छ जार� भएको नेपालको अ�धरा�यको 

सं�वधान, २०४७ ले �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकारलाई �वगतको भ�दा धेरै 

फरा�कलो बनाएको पाइ�छ। नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले यसलाई 

�नर�तरता �दएको छ। सोह� अ�धकारको �योग गद� सव��च अदालतले �वधा�यका�ारा 
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�न�म�त दज�न� कानूनको �या�यक पनुरावलोकन गरेको छ। �यसै गर� सव��च अदालतले 

��यायोिजत �यव�थापनको अ�धकार अ�तग�त बनेका �नयम, �व�नयम, �नद� िशका, आदेश र 

सूचनाह�को प�न �या�यक पनुरावलोकन गरेको छ।  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) मा 

सं�वधान�ारा �द� मौ�लक हक उपर अनिुचत ब�देज लगाइएकाले वा अ�य कुनै 

कारणले कुनै कानून सं�वधानसँग बािझएको हुँदा सो कानून वा �यसको कुनै भाग बदर 

घो�षत ग�रपाउँ भनी कुनै प�न नेपाल� नाग�रकले सव��च अदालतमा �नवेदन �दन स�ने 

र सो अनसुार कुनै कानून सं�वधानसँग बािझएको देिखएमा सो कानूनलाई �ार�भदेिख नै 

वा �नण�य भएको �म�तदेिख अमा�य र बदर घो�षत गन� असाधारण अ�धकार सव��च 

अदालतमा रहेको छ। य�तै �यव�था नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ मा प�न 

रहेको पाइ�छ। यी संवैधा�नक �यव�था बमोिजम सव��च अदालतले धेरै कानूनलाई 

अमा�य र बदर घो�षत गरेको छ। सव��च अदालतका आदेश र फैसलाह�बाट 

�या�यक पनुरावलोकनका स�दभ�मा देिखएका मूलभतू �विृ�ह� यस �कार रहेको 

पाइएको छ :  

 

धेरैजसो कानूनह� �नण�य भएको �म�तदेिख बदर भएको अव�था  

२०४७ सालको सं�वधानको धारा ८८(१) र २०६३ सालको सं�वधानको 

धारा १०७(१) ले सं�वधानसँग बािझएका कानूनह� �ार�भदेिख नै वा �नण�य भएका 

�म�तदेिख लाग ुहनेु गर� अमा�य र बदर घो�षत गन� स�कने �यव�था छ। सो बमोिजम 

�व.सं. २०६९ सालस�म ९ वटा �नवेदनमा �ार�भदेिख नै अमा�य र बदर घो�षत 

भएका ३३ वटा �नवेदनमा �ववा�दत काननुी �यव�था �नण�य भएको �म�तदेिख लाग ुहनेु 

गर� बदर भएका तथा १६ वटा काननुी �यव�थालाई समयसीमा उ�लेख नगर� अमा�य 

र बदर घो�षत ग�रएको देिखयो। �ार�भदेिख नै बदर घो�षत नग�रएको हुँदा �य�ता 

�यव�था प�न �नण�य भएकै �म�तदेिख लाग ुहनेु गर� बदर भएको मा�ु पन� देिख�छ। 

�यसै गर� सव��च अदालतबाट अमा�य ग�रएका कानूनह�को सूचीमा ��यायोिजत 

�वधायन अ�तग�त बनेका कानूनह�को स��या उ�ले�य रहेको पाइएको छ। 

 

�मशः ब�दो अव�था  

�या�यक पनुरावलोकन�ारा कानून बदर घो�षत गन� �विृ� �वगतको भ�दा 

�मशः ब�दै गएको देिख�छ। नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ जार� भएप�छ 

�व.सं. २०६९ सालस�मको अव�धको कानूनको �या�यक पनुरावलोकनको अ�यास 

अ�ययन गदा� �व.सं. २०४७, २०४८, २०५४ र २०५६ सालमा कुनै प�न कानून बदर 

भएको देिखएन। २०६६ सालमा सबैभ�दा बढ� आठ ओटा �रट �नवेदनबाट कानून 
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बदर ग�रएको पाइयो भने २०६२ सालमा सात ओटा र २०६७ सालमा छ ओटा �रट 

�नवेदनमा �व�भ� कानूनह� अमा�य र बदर घो�षत ग�रएको पाइयो। �वगतको तलुनामा 

�नवेदन पन� �म बढेका कारण प�न य�तो अव�था आएको हनु स�ने देिख�छ। 

 

�नद�शना�मक आदेश जार� गन� �विृ� 

सव��च अदालतले आ�नो असाधारण अ�धकार�े� अ�तग�त कानूनको �या�यक 

पनुरावलोकन गदा� �नद�शना�मक आदेशह� समेत जार� गन� गरेको देिख�छ। ��ततु 

अ�ययनका �ममा कानूनको �या�यक पनुरावलोकन गर� जार� भएका �नद�शना�मक 

आदेशह�को स��या ६३ वटा रहेको पाइयो। अदालतबाट आदेश जार� भएका 

�ायजसो �नद�शना�मक आदेशमा �या�यक स��यताको �योग भएको देिख�छ। �व�मान 

कानूनलाई बदर नगर� आव�यक सधुार गन� स�ब� कानून �नमा�ण गन� �नकायमा 

जानकार� पठाउने गर� अदालतले आ�मसंयम अपनाएर प�न �नद�शना�मक आदेश जार� 

हनेु गरेको देिख�छ। प�छ�लो समयमा आएर उि�लिखत दबैु धारबाट �नद�शना�मक 

आदेशह� जार� हनेु गरेको देिख�छ।45  

 

एउटै �यव�थाको पटक पटक पनुरावलोकन 

एउटै काननुी �यव�था उपर परेको फरक फरक �रट �नवेदनमा सव��च 

अदालतबाट फरक फरक �व�षेण गर� आदेश जार� ग�रएको अव�था समेत देिखएको 

छ। मलुकु� ऐन, लो�ने�वा�नीको महलको १ क नं. को �यव�था सं�वधानसँग 

बािझएको भनी दायर भएका फरक फरक �नवेदनमा सव��च अदालतले गरेको आदेशमा 

�भ�ता रहेको �स�लाई यसको उदाहरणका �पमा �लन स�क�छ।46 एउटा �वशेष 

इजलासले लो�ने�वा�नीको १क. नं. को �यव�थासँग बािझएको नदेिखने भनी �नवेदन 

खारेज भइसकेप�छ सोह� �वषयमा परेको अक� �नवेदनमा एक वष��भ� लो�ने मा�नस��त 

भेदभाव नहनेु गर� संशोधन गर� �मलाउन ु भनी आदेश भएको देिख�छ। सव��च 

अदालतले �या�यक पनुरावलोकनको अ�भलेख �यवि�थत गन� बाँक� रहेकाले य�तो 

अव�था आएको हनु ुपद�छ।47  

 

                                                           
45  यस स�ब�धी �व�ततृ जानकार�का ला�ग रा��य �या�यक ��त�ानबाट �कािशत सव��च अदालतबाट जार� भएको 

�नद�शना�मक आदेशको काया��वयनको अव�था �वषयक अनसु�धानमूलक अ�ययन ��तवेदन हेन� स�क�छ।  

46  मकुु�दलाल नकम� समेत �व. म��ी प�रष�  को काया�लय समेत, ने.का.प.२०६७ अ� २ �न.नं. ८३१० प�ृ 

१९१, केशवराज अया�ल �व. �यव�था�पका संसद समेत, ने.का.प.२०६७ अ� १० �न.नं. ८४७२ प�ृ 

१६२९। 

47  प�छ�लो समयमा भीमसेन पोखरेलको �रटमा सव��च अदालतले �या�यक पनुरावलोकनको अ�भलेख अ�याव�धक 

गन� सव��च अदालतको नाममा आदेश जार� गरेको छ। (२०६८ –WS- ०००९) 
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अदालतबाट जार� भएका आदेशको काया��वयनका ला�ग �नद�शन जार�  

�व�भ� �वषयमा अदालतबाट �नद�शना�मक आदेशह� जार� भइरहेको भए प�न 

�य�ता आदेशह�को काया��वयन �भावकार� नभएकाले अपेि�त �भाव देिखन सकेको 

छैन। अदालतले जार� गरेको आदेशको काया��वयनका ला�ग �व�भ� संय��ह� �नमा�ण 

भएका छन ्तर न�तजा आइसकेको अव�था छैन। य�ता आदेशह� काया��वयन नभएको 

�वषयमा परेको एउटा �रट �नवेदनमा आदेश गद� अदालतले भनेको छ– काननुी शासन र 

अदालतको आदेश काया��वयन एक अका�का पूरक हनु।् काननुी शासनको संवैधा�नक 

�यव�था भएका देशमा अदालतको आदेश काया��वयन नहनेु हनु ुहुँदैन भनी अदालतले 

�ट�पणी गरेको पाइ�छ।48  

 

उदार हकदैया र �नवेदकको िज�मेवार�  

कानूनको �या�यक पनुरावलोकनका ला�ग सं�वधानको धारा १०७(१) ले नै 

उदार हकदैयाको �यव�था गरेको छ। 'सं�वधान�ारा �द� मौ�लक हक उपर अनिुचत 

ब�देज लगाइएको' र 'कुनै कानून सं�वधानसँग बािझएको' आधारमा कुनै प�न नेपाल� 

नाग�रकले सव��च अदालतको असाधारण अ�धकार�े� अ�तग�त �नवेदन �दन स�ने 

छन।् सो �यव�थाको �योग गद� �नवेदनह� पन� �मको �व�तार भएको छ। यो 

�वषयलाई �नय�मत गनु� पन� आव�यकता समेत देिखएको छ। सोह� स�दभ�मा अदालतले 

�या�यक पनुरावलोकनका ला�ग �रट �नवेदन दता� गरेर मा� हुँदैन �यसलाई प�ु� गन� 

िज�मेवार� समेत �नवेदकले बहन गनु� पछ� भनी �व�भ� �रट �नवेदनमा �ट�पणी गरेको 

छ।49 

 

साव�ज�नक सरोकारको �ववादको सीमा �नधा�रण  

�व.सं. २०४७ सालको सं�वधान जार� भएप�छ साव�ज�नक सरोकारका 

�ववादह� �लएर अदालत �वेश गन� लहर नै चलेको छ। यो �वषयलाई सह� �योग 

गन�का ला�ग साव�ज�नक सरोकारको �वषयमा अदालतले ग�भीर �ट��णी गरेको  

पाइ�छ। एउटा �रट �नवेदनमा आदेश गद� भ�नएको छ : साव�ज�नक सरोकारको म�ुा 

                                                           
48  अ�धव�ा मीरा ढु�ाना �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष� को काया�लय समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ६ �न.नं. 

८३९१ प.ृ ९७८। 

49 अ�यतु�साद खरेल �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ११ �न.नं. ८९९९, �दपे��राज �म� �व. 

�म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६७ अ� १० �न.नं. ८२३७, मरुार��साद कोइराला �व. �म तथा मपका 

समेत, ने.का.प. २०६३ अ� ६ �नण�य नं. ७७०८ प.ृ ६७२, सूय� नेपाल �ा.�ल. �व. आ�त�रक राज�व 

काया�लय, बारा समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ७ �नण�य नं.८४०५ प.ृ १०७५, वस�तबहादरु �े� �व. मपस 

समेत, ने.का.प. २०६२ अ� ७ �नण�य नं. ७५५९ प.ृ ७७८, �व�ासागर साह �व. िश�ा तथा खेलकुद 

म��ालय समेत, ने.का.प. २०६६ अ� ६ �नण�य नं.८१६३ प.ृ ८९५। 
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भनेको जनुसकैु साव�ज�नक सं�थाको जेसकैु �वषयमा जसले प�न जसर� प�न उठाउन 

पाइ�छ भ�े होइन। साव�ज�नक सरोकारको म�ुा ��ततु गन�ले जनु �वषयको उठान 

गरेको सोको �कृ�त साव�ज�नक हो भ�े देखाउन स�न ु पछ�, �यसको अ�त�र� �यस 

�वषयमा खास सं�था वा जनशि�ले काम गद�छ भने स�बि�धत वग�ले �यसले �य�तो 

�वषयको उठान गन� नस�ने वा नसकेका कारण र �नवेदकको आ�नो संल�नता र 

�मता समेतको ि�थ�त उजागर गनु� स�न ु पद�छ। ...साव�ज�नक हक वा सरोकारको 

म�ुाका ��त�न�ध�व गन� कुरा एउटा ग�भीर उ�रदा�य�व हो, यसले �नि�त अवधारणा, 

���कोण, अनभुव, अनसु�धान र सोभ�दा बढ� असमथ� प�को ��त�न�ध�व गर� �यायको 

�व�दसु�म प�ु याउन अठोट र �मताको माग गद�छ। यो �वषयको उठान गन� �नवेदक, 

�नजको कानून �यवसायी वा सोको �नण�य गन� �नण�यकता� वा �य�तो �� नका स�ब�धमा 

वकालत गन� सं�थाको साव�ज�नक प�रचय �सज�ना गन� मा�यमका �पमा यसलाई �कमाथ� 

हेन� �म�ने देिख�।50  

 

�नवेदकको �यानाकष�ण  

�या�यक पनुरावलोकनका �ममा परेका क�तपय �रट �नवेदनमा त �नवेदकलाई 

�यानाकष�ण तथा सचेत गराइएको वा �नवेदकको भ�ूमका उपर नकारा�मक �ट�पणी 

ग�रएको प�न पाइएको छ। �रट �नवेदकका स�ब�धमा �ट�पणी गद� भ�नएको छ : 

अस�भव र का�प�नक �वषयलाई आधार बनाई अनाव�यक तक�  �वतक�  र िज�ासा गर� 

स�तो लोक��यताका ला�ग यस अदालतको मह�वपूण� समय बबा�द गनु� �नवेदक ज�तो 

िज�मेवार कानून �यवसायीलाई शोभा �दने कुरा होइन। यस �वषयमा �नवेदकले आगामी 

�दनमा �यान प�ु याउन ुपन� उिचत ह�ुछ।51 �यसै गर� सव��च अदालतले अक� आदेशमा 

भनेको छ : अनमुानको भरमा �नता�त �नजी धारणा बनाई �लएको �नवेदन दाबीका 

आधारमा अदालत �वयंले �नवेदकको दाबी खोज�बन गर� औिच�यका आधारमा 

सं�वधानको धारा १०७(१) को असाधारण अ�धकार�े� अ�तग�त �या�यक पनुरावलोकन 

गन� �म�दैन।52  

 
 
 
 

                                                           
50  अ�यतु�साद खरेल �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ८ �न. नं. ८४३१ प.ृ १३०३। 

51  अ�यतु�साद खरेल �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ५ �नण�य नं.८३६४ प.ृ ७०७। 

52  उमाशंकर शमा� �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ५ �नण�य नं.८३६६ प.ृ ७२५, स�तोष 

ब�नेत �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६६ अ� ६ �न.नं. ८१६२ प ृ८८७, अ�यतु�साद खरेल �व. 

�म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६५ अ� ९ �न.नं. ७९२६ प ृ१४४। 
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अ�तरा���य सि�ध महासि�धह�को स�दभ� 

नेपाल प� रा� भएको अ�तरा���य सि�ध महासि�धको �यव�था नेपाल कानून 

सरह लाग ु हनेु र �य�तो �यव�थासँग नेपाल कानून बािझएमा अ�तरा���य सि�ध कै 

�यव�था लाग ुहनेु भनी नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ मा �प� �पमा उ�लेख 

ग�रएको छ। सोह� अनसुार कानूनको �या�यक पनुरावलोकनको स�दभ�मा अ�तरा���य 

सि�ध, अ�भसि�ध, महासि�धको स�दभ� आउन ु �वभा�वकै हो। �नवेदकह�ले �नवेदन 

दाबीमा नेपाल कानूनमा भएका �यव�था सि�धको �ावधानसँग बािझएको भनी दाबी गन� 

गरेको पाइ�छ। कानून �यवसायीह�ले बहसका �ममा समेत अ�तरा���य सि�ध 

��तकूल कानून बदर हनु ु पन� िज�कर �लएको देिख�छ। अदालतले प�न फैसलाका 

�ममा स�दभ�का �पमा अ�तरा���य सि�ध महासि�धको �यव�थाको समी�ा र �व�षेण 

गन� गरेको प�न पाइएको छ। कुनै कुनै �रट �नवेदनमा त नेपाल कानून नेपाल प� 

बनेको अ�तरा���य सि�धको �यव�थाको ��तकूल भएको भनी सि�ध ऐन, २०४७ को 

धारा ९ लाई समातेर अमा�य र बदर ग�रएको प�न पाइ�छ।53 सव��च अदालतले 

सि�धज�य �यव�थाको प�रपालनाका ला�ग सरकार ग�भीर हनु ुपन� आव�यकता दसा�उँदै 

भनेको छ : नेपाल प� रा� भएका सि�धज�य �यव�थाह� अ�तरा���य समदुाय माझ 

रा�य आफूलाई स�य र �जाताि��क मलुकु भनी देखाउन ��ततु ग�रने वा �दिश�त 

ग�रने आल�ा�रक व�त ुमा� होइनन।् �यनीह�को मम� र भावना अन�ुप �यवहारमा 

लाग ुगर� रा�लाई मानवा�धकार र �वत��ताका ���ले सम�ृ बनाउन ुज�र� ह�ुछ।54  

�य�त मा� होइन सव��च अदालतले एउटा �रट �नवेदनमा सै�नक कानूनको 

�या�यक पनुरावलोकन गद� नेपाल प� बनेका अ�तरा���य सि�धका �यव�थाह� 

�यव�था�पका �न�म�त कानूनभ�दा उ�च �थानमा रहेको धारणा राखेको छ। अदालतको 

आदेशमा भ�नएको छ : नेपाल सरकार प� भएको तथा संसदबाट अनमुोदन समेत 

भएको सि�ध �सधै लाग ुहनेु मा� होइन नेपाल कानूनभ�दा प�न मा�थ�लो �तरको हनेु 

                                                           
53  केशवराज अया�ल �व. �यव�था�पका संसद समेत, ने.का.प.२०६७ अ� १० �न.नं. ८४७२ प.ृ १६२९, 

�काशमिण शमा� �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ९ �न.नं. ८४५६ प.ृ १४८०, आरती �े� 

�व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६६ अ� ८ �न.नं. ८२१५ प ृ१४२५, राज�ुसाद चापागाई �व. �म 

तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६५ अ� १० �न.नं. ८०१९ प.ृ ११८०, स�वन �े� �व. �म तथा मपका 

समेत, ने.का.प.२०६२ अ� ८ �न.नं. ७५७६ प.ृ ९१३, �काशमिण शमा� �व. �म तथा मपका समेत, 

ने.का.प.२०६२ अ� ८ �न.नं. ७५७७ प.ृ ९४७, �लल� थापा �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६२ अ� 

९ �न.नं. ७५८८ प.ृ १०५४। 

54 मीरा ढु�ाना �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६३ अ� १ �न.नं. ७६३५ प.ृ ६, क�याण के.सी. �व. 

िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड� समेत, ने.का.प. २०६६ अ� १० �न.नं. ८२४२ प ृ१६६०। 
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देिख�छ।55 �य�तै, सव��च अदालतले नेपाल प� भएको अ�तरा���य सि�ध�ारा रा�य 

उपर सिृजत दा�य�व रा�यले पूरा गद� जाने कुरा हो। अ�तरा���य सि�धको �यव�था 

रा��य कानून सरह हनेु र रा��य कानूनसँग बािझएमा अ�तरा���य सि�धको �यव�था नै 

मा�य हनेु �यव�था भए प�न अ�तरा���य सि�धमा उि�लिखत �ावधानको �वपर�त रा��य 

कानून रहे नरहेको भनी त�काल�न सं�वधानको धारा ८८(१) र हालको सं�वधानको 

धारा १०७(१) अनसुार �या�यक पनुरावलोकन गन� �म�ने अव�था प�न भएन भनी 

�नण�य गरेको पाइ�छ।56  

 

�वतः �नि��य हनेु संवैधा�नक �ावधान  

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा १३१ मा सं�वधानसँग 

बािझएका कानूनह� सं�वधान जार� भएको १ वष�प�छ �वतः �नि��य हनेु �यव�था 

रहेको �थयो। नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १६४ ले सं�वधान लाग ु

हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनह� सं�वधानसँग बािझएमा सं�वधान �ार�भ भएको 

�म�तले ३ म�हनाप�छ बािझएको हदस�म �वतः अमा�य हनेु �यव�था गरेको छ। तर 

�वतः अमा�य र �वतः �नि��य हनेु �यव�थाको �या�यामा एक�पता कायम हनु 

नसकेको अव�था देिख�छ। कुनै �रट �नवेदनमा �नवेदकले चनुौती �दएको कानून �वतः 

�नि��य भइसकेकाले �या�यक पनुरावलोकन गर� बदर घो�षत ग�ररहन ु परेन,57 

बािझएको भ� �मलेन भनी �रट �नवेदन खारेज गरेको अव�था देिख�छ। अका�तफ�  �य�तै 

�वषयव�तकुो मागदाबी भएको �वषयमा उि�लिखत सं�वधानका धाराको स�दभ� उ�लेख 

गर� अदालतले अमा�य र बदर घो�षत ग�ररहेको अव�था प�न देिख�छ।58  

 

अ�यादेशको �या�यक पनुरावलोकन  

अ�यादेश काय�पा�लकाले जार� गन� भए प�न यसको है�सयत �वधा�यका �न�म�त 

कानून सरहको रह�छ। �या�यक पनुरावलोकनका अ�यासका �ममा अ�यादेशको समेत 

                                                           
55  म�हला, कानून तथा �वकास म� समेत �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६६ अ� ७ �न.नं. ८१८७ प.ृ 

१०८९, सपना म�ल �धान समेत �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६२, अ� १, �न.नं. ७४७८, 

प�ृ १०, स�वन �े� �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६२, अ� ८, प�ृ ९१३। 

56  रमा प�त खरेल �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६५ अ� ४ �न.नं. ७९५१ प.ृ ३९८, �दनेश कुमार 

शमा� �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६३ अ� ९ �न.नं. ७७५७ प.ृ ११३६, २०५७ सालको �रट नं. 

२६५१ आदेश �म�त २०५८।१२।८, अ�णकुमार चौधर� �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६४ अ� 

१ �न.नं. ८७०३ प.ृ १७। 

57  माधव कुमार ब�नेत �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६३ अ� २ �न.नं. ७६४६ प.ृ १६२। 

58  यसको उदाहरणको �पमा कारागार �नयमावल�, २०२० को �नयम २१(१) अमा�य र बदर गरेको �वषयलाई 

�लन �सक�छ । (च��का�त �वाल� �व. मपस समेत, २०५६ सालको �रट नं. ३२७९ आदेश �म�त: 

२०५७।३।१५)  
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पनुरावलोकन गर� क�तपय अ�यादेशका �यव�थाह� अमा�य र बदर गरेको अव�था 

छ। प�छ�लो समयमा आएर स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग स�ब�धी 

अ�यादेशका �यव�था अमा�य र बदर गरेको �वषयलाई उदाहरणका �पमा �लन 

स�क�छ।59   

 

�वधेयकको �या�यक पनुरावलोकन 

हा�ो सं�वधानले २०४७ सालदेिख नै कानूनको मा� पनुरावलोकन हनु स�ने 

गर� संवैधा�नक ��याभ�ूत ग�रएको छ। तर अपवादका केह� उदाहरणह� हा�ो 

स�दभ�मा प�न देिखएका छन।् नाग�रकता स�ब�धी �वधेयक त�काल�न ��त�न�ध 

सभाबाट पा�रत भई �ी ५ सम� लालमोहरका ला�ग पेस भएकोमा सो �वधेयकका 

स�दभ�मा �ी ५ बाट सव��च अदालतको राय मा�गयो। सव��च अदालतले सो 

�वधेयककका �यव�था सं�वधानले �नधा�रण गरेको दायराभ�दा फरक भएको भनी राय 

�दएको �थयो। उ� �वधेयक राजदरबारबाट �फता� नै आएन। �य�तै सव��च अदालतले 

संसदमा दता� हनुभु�दा अगावैको म�यौदाका स�ब�धमा समेत �ट�पणी गर� �नद�शना�मक 

आदेश जार� गरेको प�न पाइ�छ।60 अका�तफ�  संसदमा �वचाराधीन �वधेयकको �या�यक 

पनुरावलोकन नहनेु भनी आदेश गरेको प�न पाइ�छ।61  

 

सं�वधान संशोधन उपर �या�यक पनुरावलोकन  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ जार� भएप�छ छोटो अव�धमा धेरै पटक 

सं�वधान संशोधन ग�रयो। सो सं�वधानमा ग�रएका संशोधनका �यव�थाह�लाई �या�यक 

पनुरावलोकन ग�रन ुपन� दाबी �लई सव��च अदालतमा �रट �नवेदन दायर भएका �थए। 

सो सं�वधानमा ग�रएको प�हलो र ते�ो संशोधनका �व��मा परेको �नवेदनमा अदालतले 

वत�मान सं�वधानको आधारभतू संरचना नभएकाले धारा १४८  को संवैधा�नक ���या 

पूरा गर� जनुसकैु धारा संशोधन हनु स�छ �य�तो संशोधनको �या�यक पनुरावलोकन 

हनु स�दैन भनी आदेश जार� गरेको पाइ�छ।62 तर अ�धव�ा सबुोधमान ना�पत 

                                                           
59  माधवकुमार ब�नेत �व. �म तथा मपका समेत, २०६९ सालको �रट नं. WS ००५७ आदेश �म�तः 

२०७०।०९।१८। 

60  यसको उदाहरणको �पमा देवानी सं�हताको �यव�थाको पनुरावलोकन गर� संशोधन गन� �दएको आदेशलाई �लन 

स�क�छ । (�नम�ला उ�तेी �व. कानून तथा �याय म��ालय समेत, २०६५ सालको �रट नं. २६७९, आदेश 

�म�त: २०६३।९।१६) 

61 
 सीताराम अ�वाल �व. मपस समेत, ने.का.प. २०५९ अ� ९ र १० �न.नं. ७१३२ प ृ६०४, सरोजराज गोसाई 

�व. आ�त�रक राज�व �वभाग समेत, ने.का.प. २०६७ अ� ४ �न.नं. ८३३९ प ृ५३२ 

62 
 अ�यतु�साद खरेल �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६६ अ� ६ �न.नं. ८१६४ प ृ९०२  
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�नवेदक भएको एउटा म�ुामा भ�नएको छ– सं�वधान संशोधनका �ममा य�ता सारवान ्र 

काय��व�धगत सीमाह� नाँिघएको छ छैन भ�े कुराको वै�ता पर��ण हनु स�दछ।63  

�यसै गर� अ�धव�ा �वजयराज शा�यले सं�वधानको संशोधनका �वषयमा दायर 

गरेको एउटा �रट �नवेदनमा सव��च अदालतले भनेको छ– सं�वधान संशोधनका 

स�ब�धमा �यव�था�पका संसद केह� �य� वा अ�य� सीमाह�बाट बाँ�ध�छ।... 

आफूलाई ज�म �दने अथा�त (Creator) सं�वधानको समसाम�यक संशोधन गर� संवैधा�नक 

�वकासलाई अिघ बढाउने वा ग�तशीलता �दान गन� काय� �वधा�यकाको हो तर 

संशोधनको नाममा Original सं�वधानको मौ�लक �व�प वा च�र�लाई नै समा� गन� 

अ�धकार यसलाई हुँदैन।64  

अ�धव�ा बालकृ�ण नेउपाने समेत भएको अक� �रट �नवेदनमा सं�वधान 

संशोधनको स�दभ�लाई �व�षेण गद� सव��च अदालतले उ�लेख गरेको छ सं�वधान 

संशोधन गन� अ�धकार सामा�य �यव�था�पक�य अ�धकारभ�दा �विश� भए प�न सो 

अ�धकार सं�वधान �नमा�ण गन� अ�धकार (constituent power) सरह मा� �म�दैन। �यो 

त सं�वधान �नमा�णको अ�धकार अ�तग�त सी�मत �पमा ��यायोिजत अ�धकार मा�ै हो। 

��यायोिजत अ�धकार �योग गदा� सं�वधान संशोधनको नाममा सं�वधानको मौ�लक �व�प 

नै प�रवत�न गन� अथा�त आधारभतू मू�य मा�यतामा नै प�रवत�न �याउने गर� अ�धकार 

स�ुपेको मा� �म�दैन। यो सीमालाई सं�वधान संशोधनका �ममा �वशेष �पमा �वचार 

गनु� पन� ह�ुछ।65  

सं�वधान संशोधनको �वषय �या�यक पनुरावलोकनको दायराभ�दा बा�हर नहनेु 

���कोण सो आदेशमा अ�भ�य� भएको छ। सो आदेशमा उ�लेख ग�रएको छ �क 

सं�वधानको मम� र भावना ��तकूल मूल सं�वधानको मौ�लक �व�प र संरचना नै 

�त�व�त हनेु गर� संशोधन गन� अ�धकार सं�वधान अ�तग�तकै �नकाय �यव�था�पकालाई 

प�न हुँदैन। �यसैले सं�वधान संशोधनका स�ब�धमा सं�वधान �नद� िशत केह� सीमाह� 

रहेका ह�ुछन।् सामा�यतः सं�वधानको संशोधनले हा�सल गन� खोजेको राजनै�तक उ�े�य 

वा �योजनका स�ब�धमा �या�यक पनुरावलोकन हनु नस�ने मा�यता रहेको भए ताप�न 

�यसमा �न�हत रहेका काननुी वा संवैधा�नक वैधताका �� नह� �या�यक पनुरावलोकनको 

दायराभ�दा बा�हर पन� स�दैनन।्66 सव��च अदालतको यो अ�भ�यि�ले सं�वधान 

संशोधनको �या�यक पनुरावलोकन हनु स�ने गर� माग� �श�त गरेको भ� स�क�छ। 
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 ने.का.प. २०६७ अ� ६ �न.नं. ८३८५ प.ृ ९०६ 

64 ने.का.प. २०६७ अ� ९ �न.नं. ८४५७ प.ृ १४९१  

65 ने.का.प. २०६८ अ� ४ �न.नं. ८५८८ प.ृ ५४५ 

66  ऐजन  
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खास गर� सं�वधानको आठ� र दस� संशोधन उपर परेको �नवेदनमा सव��च अदालतले 

गरेको �या�यक पनुरावलोकन नेपालको संवैधा�नक �व�धशा�को �वकासमा उ�लेखनीय 

रहेको छ।67  

 

�वल�बको �स�ा�त, �रट �े�ा�धकार र �या�यक पनुरावलोकन 

काय��व�धगत �यव�थापनमा लाग ु ग�रने �वल�बको �स�ा�त तथा �रट 

�े�ा�धकारको �योगका सीमा र आधारह� कानूनको संवैधा�नकता पर��णमा आक�ष�त 

हनेु नहनेु भ�े �वषयमा सव��च अदालतको अ�यासमा एक�पता देिखएको छैन।68  

 

ज�मदा�ी कानूनसँगको अस��त  

��यायोिजत �वधायनको �या�यक पनुरावलोकनको आधारका बारेमा सव��च 

अदालतले �प� धारणा राखेको पाइ�छ। य�द ��यायोिजत �वधायन सं�वधान तथा 

ज�मदात ृऐनको अ�र र भावना �वपर�त ह�ुछ भने सारभतू �पमा �य�तो ��यायोिजत 

�वधायन अमा�य हनु प�ुदछ। �वधा�यका�ारा �न�म�त ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� 

आव�यक �नयम बनाउन स�ने गर� ��यायोिजत अ�धकार �योग गर� �नमा�ण ग�रने 

�नयममा ऐनमा ग�रएको �यव�थाको ��तकूल हनेु गर� कुनै काननुी �यव�था गन�  

�म�दैन। ��यायोिजत अ�धकार �योग गर� �नमा�ण ग�रने �नयममा ऐनमा �यवि�थत 

सारवान ् काननुी �यव�थालाई काया��वयन गन� आव�यक पन� काय��व�धगत �वषयमा 

�यव�था गन� स�कने ह�ुछ। �वधा�यका �न�म�त ऐनले प�रक�पना नै नगरेको �वषयमा 

उ� ऐन अ�तग�त बनेको �नयममा कुनै �यव�था गन� स�कने नै हुँदैन।69 अक� एउटा 

�रटमा भ�नएको छ : य�द कुनै ��यायोिजत �वधायनले सं�वधान तथा ज�मदात ृऐन�ारा 

�वीकृत प�र�धभ�दा बा�हर गई कुनै काननुी �यव�था गरेको देिख�छ भने �या�यक 

पनुरावलोकनको �स�ा�त अनसुार �य�तो ��यायोिजत �वधायनको �यव�था कायम रहन 

स�दैन।70  

�ायः सबैजसो कानून बािझएको �वषय सं�वधानको धारा १०७(१) बमोिजम 

�या�यक पनुरावलोकन हनेु गरेको पाइ�छ।71 ��यायोिजत �यव�थापनको ज�मदात ृ

ऐनसँगको वैधा�नकता पर��ण गन� काय� र प� बनेका सि�धका आधारमा नेपाल 

                                                           
67  दस� संशोधन उपर परेको �नवेदनमा भएको �या�याको बारेमा हेन� स�क�छ: भरतमिण जंगम �व. रा�प�तको 

काया�लय समेत, ने.का.प. २०६८ अ� ८ �न.नं. ८६६२ प.ृ १२५७ 

68  मरुार�बहादरु �े�ी �व. �ी ५ को सरकार, ने.का.प.२०५२ अ� ११ �न.नं. ६०९८ प ृ९३८, ��र� मान�धर 

�व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६६ अ� १ �न.नं. ८०५२ प ृ२६  

69  �वनोद ढंुगेल �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६३ अ� ३ �न.नं.७६६० प.ृ ३०१ 

70  �डलबहादरु �व�कमा� �व. �म तथा मपस मसेत, ने.का.प.२०६२ अ� १० �न.नं. ७६०३ प.ृ ११७७ 

71  क�याण के.सी. �व. िज�ला �शासन काया�लय समेत, ने.का.प.२०६६ अ� १० �न.नं. ८२४२ प ृ१६६० 



234 ��तपादन, 2072 

 

कानूनको �या�यक पनुरावलोकन गदा� सं�वधानको धारा १०७(२) अ�तग�त हनु ुपन� हो 

वा धारा १०७ (१) अ�तग�त नै हनु ुपन� हो भ�े �वषयमा अवधारणागत �पमा �प� 

हनु ुपन� देिखएको छ।   

 

�या�यक पनुरावलोकनमा आ�मसंयम अपनाएको अव�था 

�या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार �योग गदा� सव��च अदालतले आ�मसंयम 

अपनाएको देिख�छ। क�तपय काननुी �यव�थाह� सं�वधानसँग बािझएको देिखएका 

अव�थामा प�न �यसलाई बदर गदा� पन� असर र हनेु काननुी �र�तालाई समेत ���गत 

गर� सधुारका ला�ग �नद�शना�मक आदेश मा� �दएको पाइएको छ। �वधा�यक� ब�ु�मता 

र अ�धकार�े�मा ह�त�ेप हनेु गर� �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार �योग ग�रन ु

नहनेु तफ�  अदालत सचेत रहेको पाइएको छ।72  

अ�धव�ा सपना म�ल �धानले दायर गरेको �रट �नवेदनमा सव��च अदालतले 

भनेको छ: �यायपा�लकाले �या�यक पनुरावलोकन गन� आ�नो अ�धकारको �योग गदा� 

�यसले �सज�ना गन� स�ने काननुी �र�ता र �य�तो �र�ता पू�त� गन� उपायह� समेतको 

मू�या�न गनु� पछ�।73  

�यसै गर� रेशमलाल राना था�ले दायर गरेको �रट �नवेदनमा �या�यक 

पनुरावलोकन गदा� अपनाउन ुपन� सावधानीका बारेमा �ट�पणी गद� भ�नएको छ: �या�यक 

पनुरावलोकनको �स�ा�त अ�तग�त कुनै प�न कानूनको संवैधा�नकता पर��ण गदा� �यस 

कानूनले काननुी �यव�थामा पारेको �भाव, �यसको अभावमा उ�प� हनु स�ने काननुी 

�र�ताको ि�थ�त, �यस कानूनले समेटेको �े� र �यसको �ा�व�धक प� समेतको सम� 

मू�या�न गनु� पद�छ।74 सामा�य अव�थामा �वधा�यक� ब�ु�मतामा असर पन� गर� 

अदालतले ह�त�ेप गनु� नहनेु मा�यतालाई अदालतले पटक पटक दोहो� याएको  

पाइ�छ।75 यसर� �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार �योग गदा� अदालत �मशः 

संय�मत हुँदै गइरहेको देिख�छ।76  

                                                           
72  �काशमिण शमा� �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प.२०६७ अ� ६ �न.नं. ८३८६ प.ृ ९४४, केशवराज 

अया�ल �व. �यव�था�पका संसद समेत, ने.का.प.२०६७ अ� १० �न.नं. ८४७२ प.ृ १६२९, आरती �े� �व. 

�म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६६ अ� ८ �न.नं. ८२१५ प.ृ १४२५।  

73  सपना म�ल �धान �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६५ अ� ८ �न.नं. ७९९७ प.ृ ९१७। 

74 रेशमलाल राना था� �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६६ अ� ७ �न.नं. ८१८८ प.ृ १११२। 

75 �व�ासागर साह समेत �व. िश�ा तथा खेलकुद म��ालय समेत, ने.का.प. २०६६ अ� ६ �न.नं. ८१६३ प.ृ 

८९५। 

76 र�बहादरु बागच�द �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६२ अ� २ �नण�य नं. ७४९१ प.ृ १३०, सपना 

म�ल �धान �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६२ अ� १ �न.नं. ७४७८ प.ृ १०, मरुार��साद 

कोइराला �व. �म तथा मपका समेत, ने.का.प. २०६३ अ� ६ �नण�य नं. ७७०८ प.ृ ६७२। 
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�न�कष�  

Brain Thompson भ�छन–् उदार �जात��को मा�यता र कानूनको शासनको 

अवधारणालाई �यवहारमा �पा�तरण गन� एक मा� औजार �या�यक पनुरावलोकन 

हो।77 �या�यक पनुरावलोकनलाई सं�वधानवादको आधारभतू त�वका �पमा �लने  

ग�र�छ। सं�वधानवादले सी�मत सरकारको प�पोषण गद�छ, जहाँ सरकार कानूनको 

प�र�धमा सी�मत रह�छ �यहा ँनाग�रकह� अ�धकार स�प� ह�ुछन।् जहा ँनाग�रकह� 

अ�धकार स�प� ह�ुछन ् �यहाँ �जात�� रहेको मा�न�छ। कानूनले �सज�ना गरेका 

अ�ह� कानूनले �नधा�रण गरेको सीमा र दायरा�भ� रहे नरहेको पर��ण गन� अि�तयार� 

सं�वधानले उ�च �यायालयलाई �दान गरेको ह�ुछ। �या�यक पनुरावलोकन नाम 

�दइएको अदालतको �य�तो अ�धकारको �योग असाधारण अ�धकार�े� अ�तग�त 

ग�र�छ। यो अ�धकार अदालतलाई अ� अ�भ�दा उ�च र शि�शाल� बनाउने 

अि�तयार� होइन ब� यो त संवैधा�नक सव��चता दायरा गन� र कानूनको शासन बहाल 

गराउने मा�यम हो। सं�वधान र कानूनले तोकेको अि�तयार� र �नधा�रण गरेको ���या 

नाँघेर गरेका काम कारबाह�लाई अमा�य र बदर गन� भएकाले �या�यक 

पनुरावलोकनलाई संवैधा�नक सव��चता कायम रा� ने अि�तयार�का �पमा �लने ग�र�छ।  

संवैधा�नक सव��चता र शि�को �नय��ण तथा स�तलुनको �स�ा�तलाई 

�यवहारमा �पा�तरण गन�का ला�ग �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकार �यायालयलाई 

�दान ग�रएको हो। यो सी�मत सरकारको अवधारणालाई �यवहारमा �पा�तरण गन� 

औजार प�न हो। यसले सरकारका काम कारबाह�ह� र जनताका अपे�ाका बीचमा 

स�तलुन कायम रा�दछ। �यसैले यसलाई कानूनको शासनको संर�ण गन� मह�वपूण� 

आधारका �पमा �लन स�क�छ।  

नेपालमा �या�यक पनुरावलोकनको अ�धकारको सं�थागत �यव�था नेपाल 

अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ जार� भएप�छ मा� भएको हो। कानूनको �या�यक 

पनुरावलोकन गन� नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ८८(१) को �यव�था 

र नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १०७(१) को �यव�था धेरै हदस�म 

समान रहेको पाइ�छ। ती दबैु सं�वधानमा सं�वधानसँग बािझएका कानूनह� बदर 

गराउन जोसकैु नेपाल� नाग�रकले सव��च अदालतमा �नवेदन �दन पाउने गर� �या�यक 

पनुरावलोकनका ला�ग उदार हकदैयाको �यव�था अवल�बन गरेको पाइ�छ। सोह� 

अ�धकार �योग गद� सय�को स��यामा सव��च अदालतमा �नवेदन परेको देिख�छ। 

��ततु अ�ययनका �ममा अ�ययन ग�रएका ४०० वटाभ�दा बढ� �नवेदनमा भएका 

आदेशह� म�ये ७५ वटा काननुी �यव�थाह� अमा�य र बदर घो�षत भएको पाइ�छ।  

                                                           
77 Brain Thompson, Constitutional and Administration Law, Lawman India, New Delhi, 1995 p. 342 
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कानूनको �या�यक पनुरावलोकनका ला�ग सव��च अदालतमा आएका �ववादह� 

हेदा� क�तपय �ववादह� आफूलाई मका� परेका आधारमा उपचारको दाबी स�हत कानून 

सं�वधानसँग बािझएकाले बदर ग�रपाउँ भनी परेका पाइ�छन ् भने क�तपय �नवेदनह� 

कानून �यवसायी वा नाग�रक समाजका सद�यह�ले कुनै कानून सं�वधानसँग बािझएको 

हुँदा बदर ग�रपाउँ भनी परेको पाइ�छ। सं�वधानसँग कानून बािझएको भनी �नवेदन 

दायर गन� �वषयमा गैर सरकार� सं�थाह� र कानून �यवसायीह�को संल�नता धेरै 

रहेको पाइएको छ। �यि�गत �पमा दायर ग�रएका भ�दा सं�थागत �पमा दायर 

भएका �नवेदनह� बढ� अनसु�धानमूलक एवं तक� पूण� रहेका र दाबी गरेको �वषय प�ु� 

गन� ��याशील रहेको पाइएको छ। 

सव��च अदालतले कानूनको �या�यक पनुरावलोकनका �ममा अमा�य र बदर 

गरेका कानूनह� म�ये ठूलो स��या ��यायोिजत �वधायन अ�तग�त बनेका कानूनह�को 

रहेको छ। अ�ययनको समय सीमा�भ� �व.सं. २०४७ सालदेिख २०६९ सालस�म 

बदर भएका ७५ वटा कानूनह� म�ये ४७ वटा ��यायोिजत �वधायनसँग स�बि�धत र 

२८ वटा ऐनसँग स�बि�धत रहेको पाइ�छ। संवैधा�नक अि�तयार� अ�तग�त अदालतबाट 

बदर भइसकेका कानूनह� कुनै प�न कारणबाट यथावत �चलनमा आउन ु कानूनको 

शासनको आधारभतू मा�यता र संवैधा�नक सव��चताको �स�ा�त �वपर�त हनु जा�छ। 

�यसैले अदालतले सं�वधानसँग बािझएको वा ज�मदात ृ कानून र नेपाल प� बनेका 

सि�धका �ावधानसँग बािझएको भनी अमा�य र बदर घो�षत भइसकेप�छ सामा�य 

काय��व�ध पूरा गर� �य�तो �यव�थालाई �नि��य बनाइन ु पद�छ। यसका ला�ग 

काया��वयनको संय�� र ���या समेत �नधा�रण ग�रन ुपद�छ। �यायालयले प�न आफूले 

�या�यक पनुरावलोकन गरेका कानूनह�को �ववरणलाई अ�भलेखमा �यवि�थत गर� नयाँ 

�नवेदन दता� गदा� प�हले पनुरावलोकन भए नभएको जाँच गन� �यव�था काया��वयनमा 

�याइन ुपन� देिख�छ। सं�वधानले ��याभतू गरेको िज�मेवार� �नवा�ह गन� �ममा सव��च 

अदालतले जार� गरेका आदेश र �दएका �नद�शनको �भावकार� काया��वयनको दा�य�व 

कानूनको शासन��त ��तब� रहने सरकारको प�न उि�कै �ाथ�मकताको �वषय हनु ु

पद�छ। 

 



 

सारांश 

अ�तरा���य मा�यता अनसुार पार�प�रक काननुी सहयोग अ�वीकार ग�रने 

आधार कमभ�दा कम हनु ु पद�छ र अपवादको अव�थामा मा� सहयोग उपल�ध 

नगराउने गर� �नण�य गनु� पद�छ। �व�ततृ अथ�मा भ�ु पदा� पार�प�रक काननुी सहयोगको 

एक भाग सपुदु�गी हो। सपुदु�गी कुनै प�न �यि�लाई कुनै कसूरमा म�ुा चलाउन वा 

कुनै कसूरमा ठहर भइसकेकोमा सजाय तो�न वा कुनै कसूरमा प�हले नै भएको सजाय 

काया��वयन गन� �योजनका ला�ग एक देशबाट अक� देशमा पठाउने औपचा�रक र 

�या�यक ���या हो। कमन ल �णाल� अपनाउने देशह�मा सपुदु�गीलाई पार�प�रकताका 

आधारमा �यवहार गन� ग�र�छ र सपुदु�गी गन� वा नगन� कुराको �नण�य काय�पा�लकाले 

गद�छ भने यस स�ब�धी सि�धका �यव�थाह� पालन भए नभएको कुरा अदालतले 

य�कन गन� गद�छ। सपुदु�गी र पार�प�रक सहयोगका स�दभ�मा यसको अवधारणा, यसको 

�वकास, यसका �े�ह�‚ यसका काननुी �ावधानह�‚ सपुदु�गी ���यामा अदालतको 

भ�ूमका तथा यस स�ब�धमा केह� अ�तरा���य म�ुाह� तथा यसको प�मा ग�रएका केह� 

मह�वपूण� फैसलाको सार स��ेपको ��त�ुत यस लेखमा ग�रएको छ।   
 

"The investigation, prosecution and suppression of crime for the 

protection of the citizen and the maintenance of peace and public 
order is an important goal of all organized societies. The pursuit of 
that goal cannot realistically be confined within national boundaries. 

That has long been the case, but it is increasingly evident today." 

-Supreme Court of Canada in United States of America v. Cotroni (1989) 
while delivering judgement to extradite a Canadian national to the USA 

 
 
 

                                                           
§  �मखु‚ �याय सेवा ता�लम के��  
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                                                                  फिण�� गौतम§
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१. सपुदु�गी र पार�प�रक काननुी सहयोगको अथ�  

फौजदार� �वषयमा पार�प�रक काननुी सहयोग भ�ाले फौजदार� म�ुामा 

�माणको स�लनका ला�ग रा�यह�ले मा�ने र �दने सहयोग भ�े बिुझ�छ। सपुदु�गी 

भनेको कुनै अ�भय�ु वा कसूरदारलाई पपु��का ला�ग वा सजाय भ�ुानका ला�ग एक 

रा�यले अक� रा�यलाई पठाउने औपचा�रक ���या हो। (Mutual legal assistance in 

criminal matters is a process by which states seek and provide assistance in 
gathering evidences for the use in criminal cases. Extradition is the formal 
process whereby a state requests the enforced return of a person accused 
or convicted of a crime to stand trial or serve sentence in the requesting 

state.)1  
 

२. पार�प�रक काननुी सहयोग  

उ�पि� तथा �वकास�म 

फौजदार� अनसु�धानमा एक रा�यले अक� रा�यलाई सघाउने �म धेरै 

अिघदेिख नै �चलनमा रहेको भए प�न पार�प�रक काननुी सहयोग अ�तरा���य काननुमा 

�वकास भएको एक नवीनतम अवधारणा हो। स�ुका �दनमा �हर� स�ठनह� �बचको 

आपसी सहयोगमा र प�छ आएर इ�टरपोलको सम�वय र सहयोगमा यस �कारको काय� 

हुँदै आए प�न यस अवधारणाको �यापक �योग गत दशकदेिख मा� स�ु भएको हो।2 

म�ुाको अनसु�धान र सनुवुाइका �ममा आव�यक पन� सबै �कारका सहयोग �हर� 

स�ठनह�बाट मा� �ा� हनु नस�ने भएकाले र �वषयव�तकुो �कृ�त वा गा�भीय�का 

आधारमा अदालत वा अ�य सरकार� �नकायको समेत सहयोग आव�यक हनेु भएकाले 

यस स�ब�धमा अल�गै सि�ध गनु� परेको हो। प�हला प�हला कूटनी�तक मा�यमबाट 

पठाइने औपचा�रक अनरुोध प� (Letter Rugatory) का आधारमा य�तो सहयोग मा�ने 

र �दने ग�र��यो तर �बस� शता�द�को उ�रा��मा आएर आत�वाद र स��ठत अपराधको 

�व�तारसँगै �यो ���या प�न अपया�� महससु भई सि�धको मा�यमबाट पार�प�रक 

काननुी सहयोग गन� प��त अपनाइएको हो।3 यसर� सि�ध गदा� पार�प�रक काननुी 

सहयोगका �े�, �यसका सत�, ���या, सं�थागत संरचना आ�द प�ह�मा �व�ततृ �पमा 

�यव�था ग�रएको ह�ुछ।  

                                                           
१ Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, The United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 

United Nations, New York, 2012; (hereinafter referred to as the "Manual"); p. 19. 

२   KIMBERLY PROST, BREAKING DOWN THE BARRIERS: INTER-NATIONAL COOPERATION IN 

COMBATING TRANSNATIONAL CRIME in the OAS Information Exchange network of the Organization of 
the American States, in http://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html visited on April 21, 
2015. 

३ Ibid. 
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अ�तरा���य �तरमा पार�प�रक काननुी सहयोग उपल�ध गराउने स�ब�धमा 

भएको प�हलो स�झौता European Convention on Mutual Assistance in Criminal 

Matters (developed by the Council of Europe, entered into on April 20, 

1959 and enforced since June 12, 1962) हो भने �यसप�छ Inter - American 

Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, र Economic 

Community of West African States Convention on Mutual Assistance in 

Criminal Matters, 1992 स�प� भएका �थए। संय�ु रा� स�ले सन ् २००७ मा 

पार�प�रक काननुी सहयोगको नमनुा सि�ध (Model Treaty on Mutual Assistance) 

बनाएप�छ र 1988 मा Drug Convention पा�रत भएप�छ यस �े�मा एक�पता 

स�ुनि�त भएको छ। उ� पार�प�रक काननुी सहयोगको नमनुा सि�धमा १३० भ�दा 

बढ� देशह�ले ह�ता�र गरेकाले यस नमनुा सि�धले �यापक समथ�न पाएको  

देिख�छ।4  

 

पार�प�रक काननुी सहयोगको अथ� तथा मह�व  

पार�प�रक काननुी सहयोग भ�ाले एक रा�यले अक� रा�यलाई अपराधको 

अनसु�धान, अ�भयोजन वा अपराधका ला�ग सजाय गन�मा ग�रने काननुी सहायतालाई  

बिुझ�छ। मानव बेच�बखन, लाग ुपदाथ�को कारोबार, आत�कार� काय� ज�ता स��ठत 

अपराध एकभ�दा धेरै देशह�मा रहेका आपरा�धक �यि� वा समूहबाट हनेु भएकाले 

य�ता अपराधको �नय��ण गन� रा�यह� �बच पार�प�रक काननुी सहयोग हनु वा�छनीय 

ह�ुछ। य�तो सहयोग ��प�ीय वा बहपु�ीय स�झौताका मा�यमबाट गन� स�क�छ। 

यसर� ग�रने स�झौतामा खास गर� काननुी सहायताका �े�, सीमा तथा सो को काय��व�ध 

�प� ग�रएको ह�ुछ। पार�प�रक काननुी सहयोग स��ठत अपराध �व�� �व��यापी 

�नय��ण गन�का ला�ग एक आव�यक औजार हो। स��ठत �पमा ग�रने आत�वाद, 

��ाचार, मानव बेच�बखन, लाग ु पदाथ�को ओसारपसार तथा बेच�बखन ज�ता 

अपराधह�को सामू�हक तथा �भावकार� �पमा सामना गन� य�तो सहयोग अप�रहाय� 

भएको छ।5  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
४  Ibid. 

५ Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from G8 Countries: A Step by Step Guide; 

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 20th Session, Vienna, 2011; p. 1. 
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पार�प�रक काननुी सहयोगका �े� 

पार�प�रक काननुी सहयोग खास गर� देहायका �वषयह�सँग स�बि�धत ह�ुछ : 

 �माण स�लन गन� वा बयान �लने, 

 �माण �ा� गन� वा अनसु�धानमा सघाउन थनुामा रहेका वा अ�य �यि� 

उपल�ध गराई �दने, 

 अदालती कागजात तामेल गन�, 

 कुनै व�त ुवा �थानको जाँच गन�, 

 �माणका �वषयमा जानकार� �दने, 

 स�बि�धत कागजातका स�ल वा �मािणत न�ल �दने, 

 सपुदु�गी गन� प�ाउ गन� र थनुामा रा� ने, 

 फौजदार� म�ुामा भएका फैसला काया��वयन गन�, 

 कैद भ�ुान गन� थनुवुा �थाना�तरण गन� आ�द। 

यसर� �व�ततृ अथ�मा बझुने हो भने सपुदु�गीलाई समेत पार�प�रक काननुी 

सहयोगकै एक भागका �पमा �लन स�क�छ। य�त मा� होइन, �या�यक �नण�यलाई 

पार�प�रक मा�यता �दने �स�ा�तले यरुो�पयन य�ुनयनका देशह�मा सपुदु�गीको 

पर�परागत �णाल�लाई कमजोर त�ुयाएको छ। यस �स�ा�त अ�तग�त हरेक रा��य 

�या�यक �नकायले अक� देशको �या�यक �नकायको �नण�य काया��वयनकता� �नकायका 

�पमा प�न काम गनु� पन� ह�ुछ6। पार�प�रक काननुी सहायताको �वकास र �व�तार 

यरुो�पयन य�ुनयनका देशह�मा ज�तै अ�य मलुकुह�बीच प�न हनु स�ने हो भने सपुदु�गी 

���या नै आव�यक नपन� प�न देिखएको छ। 

पार�प�रक काननुी सहयोग उपल�ध गराउने कुरा म�ुय �पमा अनरुोध 

ग�रएको देशको काननुी संरचना र उसको सहयोग गन� त�परतामा �नभ�र रह�छ। 

अ�तरा���य मा�यता अनसुार पार�प�रक काननुी सहयोग अ�वीकार ग�रने आधारह� 

कमभ�दा कम हनु ुपद�छ र अपवादका अव�थामा मा� सहयोग उपल�ध नगराउने गर� 

�नण�य ग�रन ु पद�छ।7 तर दोहोरो अपराधको �स�ा�त, पार�प�रकताको �स�ा�त, माग 

ग�रएको अपराधमा मा� सहयोगलाई उपयोग गन� �स�ा�त (Rule of Specialty) ज�ता 

धेरै �कारका सत� तथा मा�यताह�का कारणले गदा� पार�प�रक काननुी सहयोग खास 

�भावकार� ब� सकेको छैन।  

सामा�यतया देहायका कुनै अव�था हनेु भएमा पार�प�रक काननुी सहयोग 

उपल�ध गराइदैन : 

                                                           
६ Manual; p. 20. 

७ Mutual Legal Assistance Treaties and Money Laundering Anti-corruption Resources Center, www.U4.no; 

visited on November 9, 2014. 
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 मलुकुको साव�भौमस�ा, सरु�ा, साव�ज�नक शाि�त वा अ�य साव�ज�नक �हत 

��तकूल हनेु भएमा, 

 जात, �ल�, धम�, रा��यता, जातीय उ�पि� वा राजनी�तक आ�थाका आधारमा 

कसै �व�� म�ुा चलाइने स�भावना भएमा, 

 आफनै देशमा अनसु�धान भइरहेको वा अ�भयोजन भइसकेको वा दोहोरो 

खतराको �स�ा�त ��तकूल हनेु भएमा, 

सामा�य फौजदार� काननु अ�तग�त कसूर नभई सै�नक काननु अ�तग�त मा� 

कसूर मा�नने भएमा Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)8 

�व�का धनी औ�ो�गक रा�ह�को समूह (Group 7) का देशह�ले स�पि� श�ुीकरण 

�व��का नी�तह�को �वकास तथा �व��न गन� बनाएको एक अ�तरसरकार� �नकाय 

हो। यसले स�पि� श�ुीकरण �नवारण गन�का ला�ग पार�प�रक काननुी सहयोग, 

सपुदु�गी र अ�य पार�प�रक सहयोग गन� प� रा�यह�लाई दा�य�व स�ुपेको छ। नेपाल 

लगायतका देशह�ले यस स�ब�धमा प�छ�लो चरणमा तयार पारेका काननुह� FATF कै 

स��यताका उपज हनु।्9  

पार�प�रक काननुी सहयोगलाई मतु� �प �दनका ला�ग धेरै सम�याह� रहेका 

छन ्जसम�ये देहायका सम�यालाई �व�ह�ले म�ुय सम�याका �पमा �लएका छन ्:10  

 पार�प�रक काननुी सहयोग तथा सपुदु�गीका स�ब�धमा अनरुोध ग�रएको 

रा�यको काननु तथा काय��व�ध र अ�तरा���य सहयोगको ���या ज�टल भई 

ब�ुन नै नस�कने हनु।ु 

 अनरुोधको पालनाका ला�ग तो�कएका सत�ह� परुा गन� नै नस�कने गर� लामा 

तथा ज�टल हनु।ु 

 

३. पार�प�रक काननुी सहायता ऐन, २०७०  

पार�प�रक काननुी सहयोग स�ब�धी काननुी �यव�था नेपालका स�दभ�मा नौलो 

�योग हो। यो ऐन लाग ु हनुपूुव� नेपाल प� भएका क�तपय सि�धमा यसको उ�लेख 

भएको भए ताप�न तदन�ुप काननुी �यव�था भइसकेको �थएन। मलुकु� ऐन, अदालती 

ब�दोब�तको महलको ३४ नं. मा नेपाल बा�हर बसेका �यि�को नाममा वा नेपाल 

                                                           
८ The FATF currently consists of 26 countries and two international organizations. Its membership includes 

the major financial centre countries of Europe, North America and Asia. It is a multi-disciplinary body, 
which brings together the policy-making power of legal, financial and law enforcement experts. The 
Recommendations of the task force, were originally drawn up in 1990. 

९ For details, see FATF 40 Recommendations, FATF/GAFI, 2003; available at: www.fatf-

gafi.org/recommendations; visited on November 23, 2014. 
१० International Cooperation: Mutual Legal Assistance and Extradition by Kenichi Keyano, Deputy Director, 

UNIFEI. 
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बा�हरको अदालतले जार� गरेको समा�ान वा �याद तामेल वा ब�द सबाल जार� गन� वा 

तामेल गन� स�ब�धमा नेपाल सरकारले �नयम बनाई �यव�था गरे बमोिजम ह�ुछ भ�नए 

ताप�न �य�तो �नयम ब� सकेको �थएन।  

यस ऐन अ�तग�त पार�प�रक काननुी सहयोग �दइने वा माग ग�रने कसूरमा 

क�तीमा एक वष� कैद वा ५० हजार ज�रबाना हनेु कसूरलाई रािखएको र ��प�ीय 

सि�धका आधारमा पार�प�रक काननुी सहयोग गन� स�कने �यव�था ऐनले गरे ताप�न 

कुनै खास �या�यक कारबाह�मा कुनै �वदेशी रा�यले भ�व�यमा �य�तै �कारको �या�यक 

कारबाह�मा पार�प�रक काननुी सहायता गन� आ�ासन �दई कूटनै�तक मा�यमबाट 

सहायता माग गरेमा �य�तो सहायता �दन स�कने कुरा प�न ऐनमा उ�लेख छ।11 तर 

�वदेशी फैसला काया��वयनका ला�ग भने सि�धलाई अ�नवाय� ग�रएको छ।  

यस ऐन अ�तग�न ग�रने पार�प�रक काननुी सहायताका �वषयव�त ु �न�न 

बमोिजम रहेका छन ्:  

 कुनै कागज वा �माण ब�ुने, स�लन गन� वा �ा� गन�। 

 कुनै व�त ुवा ठाउँको जाँच गर� सोको सूचना र �माण उपल�ध गराउने।  

 खानतलासी गन�, व�त ु बरामद गन�, �यि� रहेको ठाउँ प�ा लगाउने वा 

मा�नस सनाखत गन�।  

 फौजदार� म�ुामा सहभागी �यि� उपि�थत गराउने। 

 �याद तामेल� गन�।  

 चल अचल स�पि� रो�ा रा� ने वा जफत गन�। 

 फैसला काया��वयन गन�।  

पार�प�रक काननुी सहयोगका उपयु�� �े�ह� अ�तरा���य �पमा झ� �व�ततृ12 नभए 

प�न �तनीह��भ� �या�यक काय��व�धका धेरैजसो प�ह� समे�टएकाले अ�हलेका स�दभ�मा 

उ� ऐनमा ग�रएको �यव�थालाई उपय�ु नै मा�ु पन� देिख�छ।  

 
 

                                                           
११

  उपयु�� �यव�था बमोिजम एक म�ुाको अनसु�धानका �ममा अ��े�लयाले नेपालसँग काननुी सहायता माग गरेको 

र के���य अ�धकार�को �पमा तो�कएको काननु, �याय, सं�वधान सभा तथा संसद�य मा�मला म��ालयको अनरुोध 

बमोिजम काठमाड� िज�ला अदालतबाट त�स�ब�धमा आव�यक आदेश भएको तर सो आदेशलाई सव��च 

अदालतले रोक लगाएको र यो �वषय अझै प�न �या�यक ���याकै �ममा रहेको बिुझन आएको छ। (�ोतः 

काननु, �याय, सं�वधान सभा तथा संसद�य मा�मला म��ालय)  

१२ For details of those areas of assistance, see generally, United States Institute of Peace, at 

http://www.usip.org/sites/default/files/MC2/MC2-21-Ch14.pdf 
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४. �वदेशी रा�यलाई पार�प�रकताका आधारमा काननुी सहायता उपल�ध गराउने 

काय��व�ध  

पार�प�रक काननुी सहायता ऐन, २०७० मा ग�रएको �यव�था अनसुार �वदेशी 

रा�यलाई पार�प�रकताका आधारमा काननुी सहायता उपल�ध गराउने काय��व�ध देहाय 

बमोिजम रहेको छ :  

(क) पार�प�रक काननुी सहायता आदान �दान गन� स�ब�धमा नेपालसँग ��प�ीय 

सि�ध नभएको कुनै �वदेशी रा�यले कूटनै�तक मा�यम माफ� त नेपाल सरकार 

सम� अनरुोध गरेमा पररा� म��ालयले सो स�ब�धमा �ारि�भक अ�ययन गर� 

�य�तो �वदेशी रा�य वा सो रा�यको काननु बमोिजम अ�धकार �ा� �नकायले 

भ�व�यमा �य�तै �कृ�तको �या�यक कारबाह�मा नेपालबाट पार�प�रक काननुी 

सहायताका ला�ग अनरुोध हुँदा �य�तो सहायता �दान गन� आ�ासन कुनै 

कूटनै�तक मा�यम माफ� त �दएको र �य�तो माग भएको �वषयमा काननुी 

सहायता �दान गदा� नेपालको साव�भौमस�ा वा साव�ज�नक �यव�थामा ��तकूल 

असर पन� नदेिखएमा म��ालयले पार�प�रकताका आधारमा पार�प�रक काननुी 

सहायता उपल�ध गराउने �सफा�रस स�हत सोसँग स�ब� �ववरण, कागजात र 

�माण आव�यक कारबाह�का ला�ग के���य अ�धकार� (काननु, �याय, सं�वधान 

सभा तथा संसद�य मा�मला म��ालय) सम� पठाउन ुपद�छ।  

(ख) पररा� म��ालयबाट �सफा�रस स�हत के���य अ�धकार� सम� पार�प�रक 

काननुी सहायताका ला�ग अनरुोध, �ववरण, कागजात र �माण �ा� भएमा 

के���य अ�धकार�ले सो उपर आव�यक अ�ययन र जाँचबझु गर� पार�प�रक 

काननुी सहायता �दान गन� कारबाह� अिघ बढाउने वा नबढाउने स�ब�धमा 

प�� �दन�भ� �नण�य गनु� पद�छ। यसर� �नण�य गदा� अनरुोध साथ �ा� �ववरण, 

कागजात र �माणका आधारमा पार�प�रक काननुी सहायता स�ब�धी कारबाह� 

अिघ बढाउन पया�� नदेिखएमा के���य अ�धकार�ले थप �ववरण, कागजात तथा 

�माण पेस गन�का ला�ग कूटनै�तक मा�यम माफ� त �वदेशी रा�यलाई लेखी 

पठाउन स�छ। 

(ग) पार�प�रक काननुी सहायता स�ब�धी कारबाह� अिघ बढाउने �नण�य भएमा 

के���य अ�धकार�ले पार�प�रक काननुी सहायता उपल�ध गराउने �योजनका 

ला�ग अनसु�धानसँग स�बि�धत पार�प�रक काननुी सहायता माग ग�रएको भए 

अनसु�धान गन� �नकायलाई र सो बाहेक अ�य पार�प�रक काननुी सहायता 

माग ग�रएको भए स�बि�धत िज�ला अदालतमा �नवेदन �दन स�बि�धत िज�ला 

सरकार� व�कललाई आदेश �दन ुपछ�।  
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(घ) उपयु�� ���याबाट �नवेदन �ा� भएप�छ सोसाथ संल�न �ववरण, कागजात 

तथा �माण जाँचबझु गर� स�बि�धत िज�ला अदालतले माग बमोिजम 

पार�प�रक काननुी सहायता उपल�ध गराउनका ला�ग सो स�ब�धमा आव�यक 

कारबाह� अिघ बढाउने आदेश �दन ु पछ� तर देहायका अव�था देिखएमा 

अदालतले पार�प�रक काननुी सहायता उपल�ध गराउन इ�कार गन� स�दछ : 

(अ) कुनै कसूरसँग स�बि�धत �वषयमा पार�प�रक काननुी सहायताका ला�ग 

�नवेदन �दइएकामा �थम ���मा नै �य�तो कसूर �था�पत हनु नस�ने 

देिखएमा, 

(आ) पार�प�रक काननुी सहायता �यायको सामा�य �स�ा�त �वपर�त भएमा।  

(ङ) पार�प�रक काननुी सहायताका �व�वध प�मा अपनाउन ु पन� काय��व�ध 

ऐनको प�र�छेद ५ मा �व�ततृ �पमा उ�लेख छ।  

  

�वदेशी अदालतका फैसला काया��वयन स�ब�धी �वशेष �यव�था 

(१) �वदेशी अदालतबाट भएको देवानी �कृ�तको फैसलाको मा�यता पाउन वा �य�तो 

फैसला नेपालमा काया��वयन गराउन चाहने �वदेशी रा�य वा �वदेशी प�ले देहायका 

कागजात संल�न गर� स�बि�धत पनुरावेदन अदालतमा �नवेदन �दन ुपद�छ13 : 

(क) �माणीकरण ग�रएको फैसलाको पूण� ��त, 

(ख) कुनै प�को अनपुि�थ�तमा म�ुाको फैसला भएको रहेछ भने �य�तो प�लाई 

र�तपूव�क �याद जार� ग�रएको कुरा �था�पत गन� कागजातको स�ल वा 

�मािणत ��त�ल�प, 

(ग) �य�तो फैसला स�बि�धत मलुकुमा काया��वयन हनु स�ने र �य�तो फैसला 

स�बि�धत मलुकुको काननु बमोिजम अि�तम भई �यसको पनुरावलोकन हनु 

स�ने अव�था नरहेको कुरा �था�पत गन� स�पूण� कागजातह�, 

(घ) स�बि�धत कूटनै�तक वा वािण�य दूत स�ब�धी ��त�न�ध वा आ�धका�रक 

अनवुाद गन� अि�तयार� पाएको �यि�बाट �मािणत भएको नेपाल� भाषामा 

अनवुाद ग�रएको फैसलाको पूण� पाठ स�हतको ��त�ल�प। 

(२) �ा� भएको �नवेदन स�हतको कागजात अ�ययन गदा� �य�तो फैसला उपय�ु 

अ�धकार �े� भएको स�म अदालतबाट भएको पाइएमा, �य�तो फैसला 

स�बि�धत मलुकुमा काया��वयन हनु स�ने भएमा र �य�तो फैसला स�बि�धत 

मलुकुको काननु बमोिजम अि�तम भई �यसको पनुरावलोकन हनु स�ने अव�था 

                                                           
१३ 

 पार�प�रक काननुी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७। 
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नरहेको भएमा स�बि�धत पनुरावेदन अदालतले �वदेशी अदालतको फैसलालाई 

मा�यता �दई काया��वयनका ला�ग स�बि�धत िज�ला अदालतमा पठाउन ुपद�छ। 

(३) तर देहायका अव�थामा �वदेशी मलुकुको अदालतबाट भएको फैसलाले नेपालमा 

मा�यता पाउँदैन र �य�तो फैसला नेपाल�भ� काया��वयन हनु स�दैन : 

(क) काय��व�धगत ���कोणबाट �य�तो फैसला धोकाधडी वा जालसाजपूण� भएको 

देिखएमा, 

(ख) जनु त�य, �योजन र प�ह� �बचको म�ुामा �य�तो फैसला भएको छ सोह� 

त�य र �योजनका ला�ग सोह� प�ह� �बच �वदेशी अदालतमा भ�दा प�हले 

नेपालको अदालतमा म�ुा दायर भई �वचाराधीन रहेको भएमा, 

(ग) ख�ड (ख) बमोिजमको म�ुामा नेपालको अदालतबाट फैसला भइसकेको 

भएमा, 

(घ) ख�ड (ख) बमोिजमको म�ुामा अक� कुनै मलुकुको अदालतबाट फैसला भई 

�य�तो फैसलाले नेपालमा मा�यता पाई सो काया��वयन भइसकेको वा 

काया��वयन हनेु ���यामा भएमा, 

(ङ) �य�तो फैसलामा म�ुाको कुनै प�लाई �व�छ �पमा आ�नो ��त�न�ध�व 

गन� पया�� अवसर न�दइएको भएमा, 

(च) �य�तो फैसला म�ुाको कारबाह�का ला�ग आव�यक �नय�मत ���या �बना 

भएको देिखएमा, 

(छ) �य�तो फैसला काया��वयन गदा� साव�ज�नक �यव�था (पि�लक अड�र) 

��तकूल हनेु भएमा।  

(४) उपयु�� बमोिजम पनुरावेदन अदालतबाट फैसला काया��वयन गन� लेखी आएकामा 

स�बि�धत िज�ला अदालतले सोह� अदालतबाट भएको फैसला सरह मानी 

काया��वयन गनु� पछ�। 

 

पार�प�रक काननुी सहायताको �ववरण पठाउन ुपन�  

यस ऐन बमोिजम पार�प�रक काननुी सहायता स�ब�धी कागज �माण स�लन 

गन� तथा �माण ब�ुने लगायतका काय� समा� भएप�छ सोको �ववरण अनसु�धान 

अ�धकार�, अदालत वा स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कल काया�लयले के���य अ�धकार� 

सम� पठाउन ु पद�छ र �ा� पार�प�रक काननुी सहायता स�ब�धी �ववरण के���य 

अ�धकार�ले कूटनै�तक मा�यम माफ� त �वदेशी रा�यलाई उपल�ध गराउन ुपद�छ। 
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५. सपुदु�गी स�ब�धी काननु 

   सपुदु�गीको अथ� 

'सपुदु�गी' को शाि�दक अथ� कुनै अ�भय�ु वा कसूरदार ठह�रएको �यि�लाई 

बा�हर पठाउने वा ह�ता�तरण गन� भ�े ह�ुछ। सपुदु�गीलाई ... the surrender by one 

state, at the request of another, of a person who is accused or has been 

convicted of a crime committed within the jurisdiction of the requesting 

state14 भ�नएको पाइ�छ। अक� एक प�रभाषा अनसुार सपुदु�गी भनेको देहाय म�ये कुनै 

एक �योजनका ला�ग कुनै �यि�लाई एक देशबाट अक� देशमा पठाइने औपचा�रक र 

�या�यक ���या हो15 :  

 कुनै कसूरमा म�ुा चलाउन, 

 कुनै कसूरमा ठहर भइसकेकोमा सजाय तो�न, 

 कुनै कसूरमा प�हले नै भएको सजाय काया��वयन गन�। 

�यसैले अनसु�धान वा अ�य कुनै �योजनका ला�ग कुनै �यि�लाई एक 

देशबाट अक� देशमा पठाइने काय� वा जबरज�ती अक� देशमा पठाइने काय�{ 

(rendition) सपुदु�गी होइन।  

सपुदु�गी ऐन, २०७० मा ग�रएको प�रभाषा अनसुार 'सपुदु�गी' भ�ाले माग गन� 

रा�यको अनरुोधमा फरार अ�भय�ु वा कसूरदारलाई �य�तो रा�य सम� सिु�पने काय� 

स�झन ु पद�छ र सो श�दले फरार अ�भय�ु वा कसूरदारलाई नेपालको अनरुोधमा 

स�बि�धत �वदेशी रा�यले नेपाल सम� सिु�पने काय� समेतलाई जनाउँदछ।16 

अ�तरा���य काननुले फौजदार� म�ुामा अ�धकार �े� �हण गन�का ला�ग 

चारवटा कुरालाई म�ुय आधारका �पमा �लएको पाइ�छ : भौगो�लकता 

(Terroteriolity), रा��यता (Nationality), संर�णा�मक �स�ा�त (The state whose 

essential economic or other interests have been directly and adversely 

affected by the offence) र �व��यापी अ�धकार �े� (Universal jurisdiction)। 

सपुदु�गी ग�रनकुो औिच�य प�न �यनै आधारह�मा रहेको ह�ुछ। तर ब�ह���ीयता 

(extraterritoriality), दोहोरो अपराध (Dual Criminality), माग गरेको म�ुामा मा� 

कारबाह� गन� काय� (Speciality) र राजनी�तक अपराधको �स�ा�त (political offence 

doctrine) सपुदु�गीका अपवाद हनु।् 

                                                           
१४ A.W. LaForest, Extradition to and from Canada, 1991. 

१५ Davidson, Rosemary & John Jones; Extradition and Mutual Legal Assistance Handbook; Oxford University 

Press 2nd  edition, 2010; p.3. 

१६  सपुदु�गी ऐन, २०७० को दफा २ को ख�ड (ङ) 
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�व��यापी अ�धकार �े�को �स�ा�तले कुनै प�न देशको अदालतलाई सो 

देशको भ�ूम बा�हर भएको कुनै प�न कसूर (जनु कसूरको अ�भय�ु वा पी�डतको 

रा��यताका कारण वा सो देशको �हत ��तकूल काय� भएको भ�े आधारमा प�न सो 

कसूर सो देशसँग स�बि�धत रहेको छैन) मा म�ुा चलाउन र सजाय गन� अ�धकार �े� 

�दान गद�छ। बेलायतले नेपालको भ�ूम�भ� एक नेपाल� अ�धकार� (कुमार लामा) ले 

एक नेपाल� नाग�रकलाई यातना �दएको भ�े कसूरमा बेलायती भ�ूममा प�ाउ गर� म�ुा 

चलाएको घटना यसैको एक उदाहरण हो। अ�तरा���य काननु अ�तग�तका अपराधह� 

(ज�तै : य�ु अपराध, मानवता �व��को अपराध, जा�तह�या, यातना, गैर�या�यक ह�या 

र अपहरण), अ�तरा���य मह�वका रा��य काननु अ�तग�तका अपराधह� (ज�तै : 

हवाइजहाज अपहरण वा हवाइजहाजमा ग�रने नो�सानी, ब�धक बनाउने काय�) र रा��य 

काननु अ�तग�तका पर�परागत अपराधह� (ज�तै : ह�या, अपहरण, जबरज�ती करणी 

आ�द) को दमन वा �नय��ण �व��यापी चासोको कुरा हो भ�े मा�यतामा आधा�रत 

भएर नै य�तो अ�धकार �े�को प�रक�पना ग�रएको हो। �व�का �व�भ� अदालतह�ले 

अपराध �नय��णको अप�रहाय� आव�यकतालाई मनन गर� अ�धकार �े�लाई �यापक 

�पमा �हण गर� म�ुा फैसला गन� गरेका छन।् यसैको एक उदाहणका �पमा 

अमे�रक� सव��च अदालतले गरेको एक फैसलालाई प�न �लन स�क�छ।United States 

v. Alvarez-Machain को म�ुामा17 अमे�रक� सव��च अदालतले अमे�रक� ��त�न�धबाट 

�वदेशमा बलपूव�क अपहरण गर� �याइएको ��तवाद� उपरको म�ुा हेन� अ�धकार �े� 

अमे�रक� अदालतलाई हनेु भनी �नण�य गरेको छ। यस �नण�यले �यि�गत अ�धकार �े� 

��तवाद�लाई अदालत सम� उपि�थत गराउदा अ�धकारको द�ुपयोग ग�रएको भ�े 

आधारबाट मा� �भा�वत हुँदैन भ�े �स�ा�त ��तपादन गरे ताप�न यसले �वदेशी रा�यको 

साव�भौमस�ा तथा �े�ीय अख�डताको उ�ल�न गरेको भनी �ववाद �सज�ना भएको 

�थयो। 

सपुदु�गीलाई बहपु�ीय सि�धको �यव�था अनसुार भ�दा प�न ��प�ीय सि�धको 

अ�धन�थ बनाउँदा काया��वयनमा ज�टलता उ�प� भएका र अ�ततः ग�भीर अपराधमा 

संल�न �यि�ह� उ�केर सरुि�त देशमा प�ुने �म प�न बढदै गएको छ।18 

 
 
 

                                                           
१७ 504 U.S. 655 (1992). 

१८  Paul F. Diehl and Charlotte Ku, The Dynamics of International Law, Cambridge University Press-2010, p. 92. 

Also see, BREAKING DOWN THE BARRIERS: INTER-NATIONAL COOPERATION IN COMBATING 
TRANSNATIONAL CRIME by KIMBERLY PROST in the OAS Information Exchange network of the Organization 
of the American States. in http://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html visited on April 
21, 2015. 
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सपुदु�गी स�ब�धी काननुको �वकास�म 

सपुदु�गी अ�तरा���य काननुको �यादै परुानो अवधारणा म�ये एक हो। 

कूटनी�तक इ�तहासकै प�हलो सि�धका �पमा मा�यता �ा� इिज�टका Ramesses II र 

Hittite Prince Hattusili III का �बच सन ्१२५८ मा स�प� शाि�त सि�धमा अ�य 

कुराका अ�त�र� अपराधीह�को सपुदु�गी गन� कुरा प�न उ�लेख �थयो।19 �ाचीन ��स र 

रोममा रा�यह�को सपुदु�गीको अनरुोधमा शरणको अ�धकारले अवरोधका �पमा काम 

गरे प�न अपराधीलाई सपुदु�गी नगरे ई�रले प�न बदला �ल�छन ् भ�े मा�यताका 

आधारमा अपराधीलाई सपुदु� गन� ग�र��यो। सपुदु�गीको अवधारणा रोमन काननुका ] 

Noxae deditio भ�े �स�ा�तमा आधा�रत �थयो जसले के मा�यता रा�द�यो भने य�द 

अपराधीलाई सपुदु� ग�रँदैन भने उसको बाब ुवा मा�लक नै िज�मेवार ठहछ�।20 प�छ यस 

�स�ा�तलाई अ�तरा���य स�ब�धमा समेत �व�तार ग�रयो र य�द कुनै रा�यले �वदेशी 

अपराधीलाई सपुदु� गद�न भने �यो रा�य र सपुदु�गी माग गन� रा�य �बचको �ववादले 

य�ुको �प �लन स�ने अव�था प�न �सज�ना ह�ु�यो। तर स�ुका �दनमा सपुदु�गी माग 

ग�रने कसूरह� राजनी�तक �कृ�तका (ज�तै : नाग�रक �व�ोह, राजदूतको सरु�ा 

�वपर�तका काय�, य�ु स�ु गन� काय� आ�द) हनेु गद�थे, �यि�गत कसूरह�मा रा�यलाई 

खासै चासो हुँदैन�यो। अठार� शता�द�स�म सपुदु�गीलाई रा�य स�ालन गन� �यि�ह�को 

सी�मत �वाथ� र�ाका ला�ग �योग गन� ग�र��यो। उदाहरणका ला�ग सन ्१६६० मा 

बेलायतमा राजत��को पनु�था�पना भएप�छ राजा भएका Charles II को प�हलो काम नै 

उनका �पता Charles I लाई म�ृयदु�ड �दँदा संल�न भएका सबै �यि�ह� �व�� म�ुा 

चलनउनका ला�ग डेनमाक�  लगायतका देशह�सँग सपुदु�गी सि�ध गनु� रहेको �थयो।21 

समय �ब�दै जादा सपुदु�गीको �योग तथा �योजन प�न �व�तार हुँदै गयो र 

सपुदु�गी ग�रने अपराध र अपराधीका �कार प�न थ�पदैँ गए। तर प�न अठार� तथा 

उ�ाइस� शता�द�मा रा�यह� �बच य�ुका घटनाको ब�ृ�सँगै �सपाह�ह�मा सेना 

प�र�याग गर� �हँ�ने �विृ� ब�दै गएप�छ रा�यह�ले सपुदु�गीलाई भगौडा सै�नकलाई 

कारबाह� गन� मा�यमका �पमा �लएको पाइ�छ। उ�ाइस� शता�द�को उ�रा��मा आएर 

मा� सपुदु�गी गन� कारण र �योजनमा आम सरोकारका अपराधह� प�न थ�पदैँ गए। 

सपुदु�गीका काय��व�ध तथा सत� र ���या समेत सि�धमै समे�टन थाले। 

पार�प�रकतालाई सपुदु�गी गन� म�ुय आधारका �पमा �लन था�लयो। हाल आएर 

सपुदु�गीको अवधारणामा आमूल प�रवत�न आएको छ र सबैभ�दा रोचक प� के छ भने 

                                                           
१९ Magnuson, William; The Domestic Politics of International Extradition in the Virginia Journal of International 

Law; Vol 52:839, p. 846. 

२० Ibid at 847. 

२१ Ibid at 847-48. 



सपुदु�गी र पार�प�रक काननुी सहयोग : अवधारणा तथा �योग 249 

 

जनु अपराधह�का ला�ग स�ुका �दनमा रा�यह�ले सपुदु�गीको ���या अिघ सारे, ती 

अपराधह� अब सपुदु�गी गन� नपाइने अपवादको सूची�भ� प�रसकेका छन ्जसका बारेमा 

�व�ततृ �पमा तलका �करणह�मा उ�लेख ग�रएको छ।  

 

सपुदु�गीका स�ब�धमा काननु �णाल�गत �भ�ता 

सपुदु�गीका स�ब�धमा कमन ल र �स�भल ल �णाल� अपनाउने देशह�मा केह� 

फरक काय��व�ध र मा�यता रहेका पाइ�छन।् �ायः सबैजसो कमन ल �णाल� अपनाउने 

देशह�मा सपुदु�गीलाई पार�प�रकताका आधारमा �यवहार गन� ग�र�छ र सपुदु�गी गन� वा 

नगन� कुराको �नण�य काय�पा�लकाले गद�छ, य��प सपुदु�गी सि�धका �यव�थाह� पालना 

भए नभएको कुरा अदालतले य�कन गन� गद�छन।् तर �स�भल ल �णाल� अपनाउने 

अ�धकांश देशह�मा सपुदु�गीको अनरुोधलाई कम औपचा�रक �पमा प�न �हण ग�र�छ 

र काय�पा�लकाको एका�धकारमा यस कुराको �नण�य ग�र�छ र अदालतलाई यस 

���यामा कमै मा� संल�न गराइ�छ। �यसै गर� कमन ल �णाल� अपनाउने देशह�मा 

सपुदु�गी ग�रने कसूरह�को सजायको �यूनतम मा�ा तो�कएको ह�ुछ भने �स�भल ल 

�णाल� अपनाउने देशह�मा अक� रा�यको औपचा�रक अनरुोधलाई नै �थम ���को 

�माणका �पमा �लएर सपुदु�गीको ���या अगा�ड बढाइ�छ।22  

 

सपुदु�गी ���यामा अदालतको सी�मत भ�ूमका  

वा�तवमा सपुदु�गीको ���यामा अदालतको भ�ूमका सपुदु�गी गन� भ�नएको 

�यि� नै सपुदु�गी माग ग�रएको �यि� हो होइन भनी प�हचान गन� र स�ब� सपुदु�गी 

सि�धमा तो�कएका काय��व�धको पालना भएको छ छैन भनी य�कन गन�स�म हो, 

लगाइएको आरोपका स�ब�धमा गणु दोष�भ� �वेश गर� �नण�य गन� होइन। यस 

मा�यतालाई �व�का �व�भ� देशह�मा Rule of non-inquiry भ�े ग�र�छ।23  

 

सपुदु�गीका प�मा ग�रएका मह�वपूण� फैसलाह� 

अ�तरा���य फौजदार� काननुको �वकास सँगै ग�भीर अपराधह�मा संल�न 

�यि�ह�लाई सजाय न�दई उ�मिु� �दइन ु हुँदैन भ�े धारणा �बल हुँदै गएको छ। 

�यि�लाई अ�तरा���य फौजदार� काननु अ�तग�त िज�मेवार बनाउने गर� ��तपा�दत 

�स�ा�तको �व�तारसँगै प�छ�लो चरणमा यस प�मा �बल �व�धशा� �वकास हुँदै गएको 

छ। यसका उदाहरणका �पमा केह� म�ुाह�लाई �लन स�क�छ। य�तै एक म�ुामा 

                                                           
२२  For details see, Kai I. Rebane, Extradition and Individual Rights : The Need for an ICC to Safeguard Individual 

Rights in Fordham International Law Journal, Vol 19, Issue 4, (1995) p 1650. 

२३  For detail discussions, see: David J. Bederman, Globalization and International Law, Palgrave and 

Macmillan, 2008, p. 105-106 
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अमे�रकामा लाग ु पदाथ� त�कर� गरेको आरोपमा प�ाउ परेका �यानाडाका 

नाग�रकह�लाई अमे�रका सपुदु�गी गन� माग भएको �वषयमा ती नाग�रकह�लाई सपुदु�गी 

गन� वा नगन� भ�े काननुी �� नमा सपुदु�गी गन� प�मा आ�नो �नण�य सनुाउँदै 

�यानाडाको सव��च अदालतले भनेको �थयो :  

"..It is often better that a crime be prosecuted where its harmful 

impact is felt and where the witnesses and the persons most interested 

in bringing the criminal to justice reside."24 

िचल�का पूव� रा�प�त �पनोसेको सपुदु�गी स�ब�धी म�ुामा �वदेशी रा�यको पूव� 

रा� �मखुलाई �नजले पदमा रहदा गरेको यातना स�ब�धी कसूर बापत प�हलो पटक 

अक� देशको रा��य अदालतमा िज�मेवार बनाइएको �थयो। यस म�ुाको अ��तीय 

�कृ�तका कारण धेरै �� नह� एकै पटक उठेका छन,् ज�तो रा��य अदालतले 

अ�तरा���य अदालतको पूरकका �पमा काम गन� हो होइन, मानव अ�धकार र रा� 

�मखुलाई �दइने अ�धकार �े�को उ�मिु�को स�ब�ध के हो आ�द।25 तर प�न यस 

म�ुालाई �यि�को अ�तरा���य फौजदार� काननु��तको दा�य�वमा आउँदै गएको 

कठोरपनाको �ोतकका �पमा �लन ु पन� देिख�छ। यस स�ब�धमा थप चचा� तल 

ग�रएको छ।  

 

६. मानव अ�धकार र सपुदु�गी 

मानव अ�धकार र सपुदु�गी �बच एक �कारको ��� च�लरहेको ह�ुछ। 

वा�तवमा सपुदु�गी ग�रन ु पन� अ�भय�ु वा कसूरदारको मानव अ�धकार र सरुि�त 

समाजका ब�न चाहने �यि�ह�को मानव अ�धकार �बचको ���बाट सपुदु�गीको ���या 

गिु�रहेको ह�ुछ। आम मा�यता अनसुार चार �कारका आधारभतू मानव अ�धकारह�को 

कुनै �कारको उ�ल�न भएको वा हनु स�ने अव�थामा सपुदु�गी गन� हुँदैन, ती हनु्26 :  

 जीवनको अ�धकार, 

 यातना वा अ�य �कारका �ूर, अमानवीय र अपमानजनक �यवहार र 

सजायको ��तब�ध, 

 दासताको ��तब�ध, 

 प� चातदश� काननु वा फौजदार� काननुको प� चातदश� �योग। 

                                                           
२४  United States of America v. Cotroni; [1989] 1 S.C.R. 1469. (Canada). 

२५ Andrea Bianchi- Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case in the EJIL, 1999 Vol. 10, No. 2. pp 237-

277. 

२६  Michael Platchta "Contemporary Problems of Extradition: Human Rights, Grounds for Refusal and the 

Principle aut dedare aut judicare" as appears in http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no57/57-
07.pdf. visited on November 12, 2014. 



सपुदु�गी र पार�प�रक काननुी सहयोग : अवधारणा तथा �योग 251 

 

मानव अ�धकार र सपुदु�गी �बचको ���का कारण उ�प� �ववादह�मा अदालतले 

सावधानीपूव�क �नण�य गद� आएका छन।् यसको एक उ�कृ� उदाहरणका �पमा 

Soering v. The United Kingdom27 को म�ुालाई �लन स�क�छ। सो म�ुामा Mr. 

Jens Soering नाम गरेका जम�न नाग�रकलाई अमे�रकाको भिज��नयामा गरेको ह�याको 

अ�भयोगको सामना गन� अमे�रका सपुदु�गी गन� कारबाह�का �सल�सलामा बेलायती थनुामा 

रािखएको �थयो। ह�याको सजाय �व�प अमे�रकामा म�ृयदु�ड हनु स�ने भएकाले र सो 

अपराधकाला�ग बेलायतमा म�ृयदु�डको सजाय नहनेु भएकाले ह�या गरेको ठहर भएका 

अव�थामा प�न म�ृयदु�डको सजाय नहनेु कुराको ��याभ�ूत बेलायतले अमे�रकासँग 

मागेको �थयो। माग बमोिजमको ��याभ�ूत अमे�रकाबाट पाएप�छ बेलायतको अदालत 

तथा सरकारले �नजलाई अमे�रका सपुदु�गी गन� �नण�य गरेको �थयो। �यस �नण�य �व�� 

Soering ले] European Court of Human Rights मा �नवेदन �दई अमे�रकामा सपुदु�गी 

ग�रएमा �नज उपर अपमानजनक तथा अमानवीय �यवहार हनेु र म�ृयदु�डको सजाय 

हनेु समेतको �बल स�भावना रहेको र �दइएको ��याभ�ूत��त �नजको �व�ास नरहेको 

�नवेदन गरेको �थयो। अमे�रक� सरकारले अमे�रक� अदालतले गन� सजायका स�ब�धमा 

कुनै ��याभ�ूत �दन नस�ने हुँदा य�तो अव�थामा �नजलाई अमे�रकामा सपुदु�गी ग�रएमा 

�यो काय� Mr. Soering को जीवनको अ�धकार �वपर�त हनेु भ�दै European Court of 

Human Rights ले �नजलाई सपुदु�गी गन� अ�वीकार गरेको �थयो।  

तर म�ृयदु�डको सजाय उ�मूलन ग�रसकेको देशबाट म�ृयदु�डको सजाय 

कायमै रहेको देशमा सपुदु�गी गनु� आफैमा �यि�को जीवनको अ�धकारको हनन होइन 

भनी �यानाडाको सव��च अदालतले गरेको फैसलालाई रा� स�ीय मानव अ�धकार 

स�म�तले प�न सन ्१९९३ मा उिचतै ठहर गरेको �थयो।28 तर �यसको एक दशकप�छ 

�यानाडाको सव��च अदालतले United States v. Burns को म�ुामा �नण�यको 

आलोचना गद� सो स�म�तले �यानाडाले सपुदु�गी गनु�अिघ सपुदु�गी ग�रने �यि�लाई 

                                                           
२७ European Court of Human Rights, CASE OF SOERING v. THE UNITED KINGDOM (Application  

No. 14038/88) decided on July 7, 1989. Also refer to the following facts: In December 2002, Denmark 
released a Chechen terrorist rather than extraditing him to Russia where he might face the death 
penalty.  Britain refused to honor an Egyptian request to arrest and extradite a terrorist implicated in 
the 1995 assassination attempt against President Mubarak, as conviction for that crime carried the 
death penalty. Mexico also declined to extradite twenty-six suspects to the United States who would 
face the death penalty for their alleged crimes. For details, see: Michael J. Kelly: CHEATING JUSTICE BY 
CHEATING DEATH: THE DOCTRINAL COLLISION FOR PROSECUTING FOREIGN TERRORISTS – PASSAGE OF 
AUT DEDERE AUT JUDICARE INTO CUSTOMARY LAW & REFUSAL TO EXTRADITE BASED ON THE DEATH 
PENALTY; available at http://www.arizonajournal.org/ajicl/archive/AJICL2003/Vol203/ kellyarticle. 
pdf 

२८ Kindler v. Canada, Communication No. 470/1990; Nov. 18, 1993; For details of the case and comparision, 

see, British and Canadian Perspectives on International Law; edited by Chrostopher PM Waters, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2006; pp 137-38. 
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म�ृयदु�डको सजाय न�दइने कुराको ��याभ�ूत अमे�रकाबाट �लन ुपछ� भनी �नण�य गरेको 

पाइ�छ।29  

 

सपुदु�गी र शरणाथ� 

मानव अ�धकार र सपुदु�गी �बचको अ�तरस�ब�धको अक� पाटो सपुदु�गी र 

शरण (asylum) को अ�तरस�ब�ध प�न हो। शरण भनेको जोिखम तथा खतरामा रहेका 

एक रा�यका नाग�रकलाई अ�तरा���य शरणाथ� काननु, मानव अ�धकार काननु र 

पर�परागत अ�तरा���य काननु बमोिजम अक� रा�यले आ�य �दन ु हो। शरणाथ� 

स�ब�धी महासि�धले कुनै प�न शरणाथ�लाई �नजको जा�त, धम�, रा��यता वा सामािजक 

वा राजनी�तक स�ठनको सद�यताका आधारमा �नजको जीवन वा �वत��तामा स�ट 

आउन स�ने कुनै प�न भभूागमा पठाउन नपाउने (non-refoulement) भनी प� 

रा�यह�लाई कत��य तोकेको छ।30 नेपाल यस महासि�धको प� नभए ताप�न 

अ�तरा���य काननुका स�दभ�मा यस �यव�थाले ठुलो मह�व रा�दछ र यस �यव�थाको 

��तकूल काय� नगन� यसले सबैलाई अ�भ��ेरत गद�छ। पर�परागत अ�तरा���य काननुको 

�स�ा�त अनसुार प�न कुनै �यि�लाई यातना, �ूर र अपमानजनक वा अमानवीय 

�यवहारमा पा�रन ु वा पठाइन ु हुँदैन।31 साथै ��ततु �स�ा�त पर�परागत अ�तरा���य 

काननुको अ�त नै मह�वपूण� वा सव�मा�य �स�ा�त (peremptory norm of 

international law) वा jus cogens का �पमा प�न �वकास भइसकेको हुँदा यसको पूण� 

पालना अप�रहाय� छ।32  

 

७. सपुदु�गी गर वा म�ुा चलाउ (Aut dedare, aut judicare Rule) 

 यस �स�ा�तले रा�यमा अ�भय�ुलाई मा�गएको देशमा सपुदु�गी गन� वा आफैले 

म�ुा चलाउने दा�य�व रहेको कुराको प�ु� गद�छ। अक� श�दमा, म�ुा नचलाउने हो भने 

सपुदु�गी गन� र सपुदु�गी नगन� हो भने म�ुा चलाउने दा�य�व रा�यह�मा रहेको  

छ।33 यस �स�ा�तले कसूरदारलाई कारबाह�बाट जोगाउन कुनै प�न रा�य ढालका 

�पमा खडा हनु ु हुँदैन भ�े मा�यता रा�दछ। यस �स�ा�तलाई धेरै अ�तरा���य 

                                                           
२९  Judge v. Canada, Communication No. 829/1998, October 20, 2003. 

३० See, Article 33 (1) of the 1951 Convention relating to the Statud of Refugees 

३१ Kapferer,  Sibylle; The Interface Between Extradition and Asylum (in Legal and Protection Policy Series) 

UNHCR, Department of International Protection; November, 2003; p x (executive summary). 

३२ Oliver De Schutter, International Human Rights Law- Cases materials, commentary; Cambridge University 

Press, 2010; p 65. 

३३  Andre da Rocha Ferreira et al, The Obligation to Extradite or Prosecute: An Article in the UFRGSMUN/UFRGS 

Model United Nations Journal Vol. 2013; p 202, at 205. 
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काननुह�मा प�न मा�यता �दई स�कएको छ।34 यस �स�ा�त �वकास हनुकुा प�न केह� 

मा�यता र मू�यह� रहेका छन,् ज�तो �क केह� अपराधह� सम� मानव जा�तकै �व�� 

ग�रएका ह�ुछन ्भने �य�तो अपराध गन� �व�� सजाय गन� हक सबैको ह�ुछ। �यसै 

गर� प�छ�ला �दनमा �वक�सत �व��यापी अ�धकार �े�को �स�ा�तले प�न केह� खास 

अपराध उपर कारबाह� गन� अ�धकार सबैलाई हनेु मा�यता रा�दछ। तर प�न यो 

�स�ा�त पर�परागत अ�तरा���य काननुको अ�त नै मह�वपूण� वा सव�मा�य �स�ा�त 

(peremptory norm of international law) वा jus cogens का �पमा नै �वकास 

भइसकेको छ छैन भ�े स�ब�धमा �व�ानह� �बच एकैमत रहेको छैन।35 क�तपयले के 

तक�  प�न गरेका छन ् भने अ�तरा���य �पमा नै ग�भीर �कृ�तका अपराधका हकमा 

सपुदु�गी गर वा म�ुा चलाउ लाई पर�परागत अ�तरा���य काननुको एक मा�य 

�स�ा�तका �पमा मा�नन ु पद�छ।36 अ�तरा���य फौजदार� काननुका एक ��स� 

�ा�यापक तथा अनसु�धानकता� { Cherif Bassiouni का �वचारमा अ�तरा���य �तरका 

अपराधका हकमा यस �स�ा�तलाई पर�परागत अ�तरा���य काननुको एक मा�य 

�स�ा�तका �पमा मा� होइन, jus cogens का �पमा नै �लइन ु पद�छ।37 काननुी 

दा�य�व बमोिजम ग�रने �याय र सा�त मानवीय मू�यका �पमा अ�भय�ु उपर ग�रने 

दयाका �बचको यो ��� क�तपय अव�थामा रा�यह�लाई �नकै महँगो प�न पन� स�छ।  

                                                           
३४ These international instruments include, but not limited to, the 1929 International Convention for the 

Suppression of Counterfeiting Currency; 1949 Geneva Conventions; 1958 Convention on the High Seas; 
1961 Single Convention on Narcotics Drugs; 1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 
Aircraft; 1971 Convention on Psychotropic Substances; 1971 convention for the Suppression of Unlawful 
Acts Against the Safety of Civil Aviation; 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs, 
1961; 1973 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid; 1973 
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 
including Diplomatic Agents; 1977 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and 
relating to the protection of Victims of International Armed Conflict; 1979 International Convention against 
the Taking of Hostages; 1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material; 1982 United 
Nations Convention on the Law of the Sea; 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment; 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against 
Maritime Navigation; 1989 International convention against the Recruitment, Use, Financing and Training 
of Mercenaries; 1994 Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel; 1997 
International convention for the Suppression of Terrorist Bombings; 1999 International convention for the 
Suppression of the Financing of Terrorism; 2000 United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime; 2003 U.N. Convention Against Corruption; 2006 Convention on the Protection of all 
Persons from Enforced Disappearance. 

३५
  See, generally, http://legal.un.org/ilc/summaries/7_6.htm visited on November 12, 2014 ; and Michael 

Platchta "Contemporary Problems of Extradition: Human Rights, Grounds for Refusal and the Principle aut 
dedare aut judicare" as appears in http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no57/57-07.pdf. Visited 
on November 12, 2014. 

३६  Collen Enache-Brown and Ari Fried, "Universal crimes, Jurisdiction and Duty: The Obligation of Aut Dedere 

aut judicare in International law" in the McGrill Law Journal (1998) 43 R.D. McGrill 613. 

३७ Kelly, Michael J;  Cheating justice by cheating death: the doctrinal collision for prosecuting foreign terrorists 

– passage of aut dedere aut judicare into customary law & refusal to extradite based on the death penalty; 
p 496; available at http://www.arizonajournal.org/ajicl/archive/AJICL2003/Vol203/kellyarticle.pdf 
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  अमे�रक� �वमानलाई �कटलै�डको आकाशमा बम �व�फोट गराउने काय�मा 

संल�न �ल�बयाका कम�चार�लाई अमे�रका सपुदु�गी गन� स�ब�धी �ल�बया �व�� अमे�रका 

भएको म�ुामा �ल�बयाले ती कम�चार�लाई अमे�रकामा होइन, नेदरलै�डमा सपुदु�गी गन� 

सहम�त जनाएको र सोह� अन�ुप नेदरलै�डमा सपुदु�गी ग�रएको घटनाले गदा� उ� 

�स�ा�तमा ते�ो त�व (सपुदु�गी गर वा म�ुा चलाउ वा ते�ो देशमा ह�ता�तरण गर; 

Aut dedare, aut judicare, aut transferere) समेत समावेश भएको हो �क भ�े 

िज�ासा पैदा भएको छ।38 साथै, अमे�रका वा बेलायतसँग सपुदु�गी सि�ध नभएको र 

आ�ना नाग�रकलाई सपुदु�गी गन� नपाइने काननुी �यव�था भएको �ल�बयालाई उसकै 

देशमा ती अ�भय�ुह�लाई म�ुा चलाउने काय� स�ु ग�रसकेका अव�थामा प�न अमे�रका 

वा बेलायतमा नै सपुदु�गी ग�रन ुपछ� भनी माग ग�रन ुर प�छ सोह� बमोिजमको ��ताव 

सरु�ा प�रषदबाट प�न पास हनुलेु सपुदु�गी गर वा म�ुा चलाउ होइन, सपुदु�गी गर वा 

सपुदु�गी गर भ�े जबज��त �चलन कायम भएको ज�तो प�न देिखएको छ।39  

 
 

८. केह� अ�तरा���«य म�ुाह� 

 सपुदु�गी स�ब�धी केह� चिच�त अ�तरा���«य म�ुाह�को �स�ले �वषयव�तकुो 

अ�ययनलाई थप गहन बनाउने तथा �प� गन� स�ने हुँदा �न�न म�ुाह�को त�य यहाँ 

स��ेपमा उ�लेख ग�रएको छ :  

१. चाडका पूव� रा�प�त �हसन हा�े �नजको शासन काल (सन ्१९८२ देिख १९९० 

स�म) प�छ सेनेगलमा शरण �लई ब�सरहेका �थए। �नजको शासन कालमा �नजले 

गरेका अ�तरा���य अपराधका ला�ग �नज �व�� सेनेगल र बेि�जयममा धेरै म�ुाह� 

परेका कारण �नजलाई यातना �व��को महासि�ध (Convention against Torture) 

अ�तग�त म�ुा चलाउन वा �नजलाई सपुदु�गी गन� ग�रएको अनरुोध अ�वीकार 

ग�रएप�छ बेि�जयमले सेनेगल �व�� सन ्२००९ मा अ�तरा���य �यायालयमा म�ुा 

दायर गरेको �थयो। सन ् २०१२ मा अ�तरा���य �यायालयले सेनेगललाई हा�े 

�व�� म�ुा चलाउन ुपन� वा त�काल बेि�जयम सम� सपुदु�गी गनु� पन� दा�य�व सो 

महासि�ध अ�तग�त रहेको भनी फैसला गरेको �थयो।40 सो फैसलाप�छ सेनेगलले 

                                                           
३८  Libya v. USA on Questiona of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention Arising From 

the Aerial Incident at Lockerbie (ICJ 1998); for detail of comments on the case see, Michael Plachta, The 
Lockerbie Case: The Role of the Security Council in the Enforcement of the Principle of Aut Dedare Aut 
Judicare in the European Journal of International Law (EJIL) (2001) Vol. 12, No. 1, 125-140 

३९ Libya v. USA on Questiona of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention Arising From 

the Aerial Incident at Lockerbie (ICJ 1998); for detail of comments on the case see, Michael Plachta, The 
Lockerbie Case: The Role of the Security Council in the Enforcement of the Principle of Aut Dedare Aut 
Judicare in the European Journal of International Law (EJIL) (2001) Vol. 12, No. 1, 125-140 

४० Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) 
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सन ्२०१३ मा एक काननु पा�रत गर� हा�े �व�� य�ु अपराध, मानवता �व��को 

अपराध तथा यातनाको अपराधमा म�ुा चलाई �हरासतमा �लई कारबाह� अिघ 

बढाएको �थयो। यस फैसलाबाट म�ुा चलाउन ु पन� वा त�काल बेि�जयम सम� 

सपुदु�गी गनु� पन� (aut dedere, aut judicare) भ�े अ�तरा���य काननुको दा�य�व 

पनुप ु��� भएको छ।  

२. िचल�का त�काल�न रा�प�त अग�तो �पनोचे पदम�ु भएप�छ उपचारका �ममा 

बेलायतमा रहेका �थए। �यसै समयमा उनलाई यातना स�ब�धी अपराधमा �पेनमा 

म�ुा चलाउने तयार� �व�प �पेनले बेलायत सम� �नजलाई सपुदु�गी गन� अनरुोध 

गरेको �थयो। यस स�ब�धमा रा�ा�य�लाई �ा� हनेु उ�मिु�का आधारमा �नज 

�पनोसे यातना स�ब�धी अपराधमा जवाफदेह� ह�ुछन,् हुँदैनन ् र �नज �पनोचेलाई 

सपुदु�गी गन� पछ�, पद�न भ�े �� न खडा भएको �थयो। यस स�ब�धमा हाउस अफ 

लड�सले �डसे�बर १७, १९९८ का �दन अि�तम फैसला गद� बेलायतले यातना 

स�ब�धी महासि�धको काया��वयन गन� सन ् १९८८ मा जार� गरेको Criminal 

Justice Act लाग ु भएप�छ भएका अपराधका स�ब�धमा पूव� रा�ा�य�ललाई प�न 

उ�मिु� �दन नस�कने हुँदा �नजलाई �पेन सपुदु�गी गन� �म�ने �नण�य गरेको  

�थयो।41  

३. बेि�जयमको स�ु तहको एक अदालतले सन ् २००० को अ��लमा क�ोका 

त�काल�न बहालवाला �वदेश म��ी �व�� जातीय घणृा फैलाउने भाषण पटक पटक 

गर� सय� �यि�ह�को ह�या गराई जेनेभा महासि�धको उ�ल�न गरेको आरोपमा 

प�ाउ पजु� जार� गरेको �थयो। सो प�ाउ पजु� इ�टरपोल माफ� त क�ो लगायत 

संसारभर पठाइयो। यसको �वरोधमा क�ोले सन ् २००० को अ�टोबरमा 

अ�तरा���य अदालत सम� सो प�ाउ पजु� खारेज गराइपाउँ भनी बेि�जयम �व�� 

म�ुा दायर ग� यो। अ�तरा���य अदालतले कूटनी�तक उ�मिु�ले द�डह�नतालाई 

बढावा �दन नस�ने] (immunity does not entail impunity) भए ताप�न बहालवाला 

�वदेश म��ी अ�तरा���य काननु अ�तग�त उ�मिु� �ा� �यि� भएकाले �नज �व�� 

प�ाउ पजु� जार� हनु नस�ने भ�दै सो प�ाउ पजु� खारेज ग�रन ुपन� भनी बेि�जयम 

�व�� �नण�य �दयो।42  

४. अग�त १९९७ मा भारतीय �यासेट �कङका �पमा प�रिचत ग�ुसन कुमारको ह�या 

भएप�छ न�दम अ�तर साइफ� बेलायत भागेका �थए। भारत सरकारले �नजलाई 

                                                           
४१ For details and critique of the case, see Andrea Bianchi- Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case 

in the EJIL, 1999 Vol. 10, No. 2. pp 237-277. 

४२ Democratic Republic of Congo v. Belgium (better known as "the Arrest warrant Case") [2002] ICJ 1 (decided 

by the ICJ on February, 14, 2002). 
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सपुदु�गी गन� बेलायत सरकार सम� माग गरेको �थयो। १९९९ को से�ट�बरमा 

ल�डन मेिज��ेटले �नजलाई सपुदु�गी गन� �थम ���को �माण (Prima facie 

evidence) रहेको �नण�य गरेका �थए। तर �यसको एक वष�प�छ उ�च अदालतले 

ह�याको पया�� �माण नभएका आधारमा भारतको अनरुोध अ�वीकार गरेको र सो 

�नण�यलाई हाउस अफ लड�सले प�न सदर गरेको �थयो।43 प�छ भारतको एक 

अदालतले प�न न�दमलाई सफाइ �दएको �थयो।  

५. भारतको म�ुबइमा भएको बम �ब�फोटनमा समेत म�ुछएका कु�यात भारतीय 

अपराधी अब ु स�लम अमे�रका �वेश गना�साथ एफ.�ब.आई.को �नगरानीमा परेको 

जानकार� पाएर न�ल� कागजात तयार पार� पोच ु�गल भागेका �थए। एफ.�ब.आई.ले 

उनको जानकार� पोच ु�गलका अ�धकार�ह�लाई �दएका कारण उनी �यहाँ प�ाउ परे 

तर भारत र पोच ु�गल �बच सपुदु�गी सि�ध नभएका कारण सपुदु�गी गन� सहज �थएन। 

साथै पोच ु�गलको सं�वधानमा म�ृयदु�ड हनेु कसूरमा सपुदु�गी नग�रने कुराको 

स�ुन�तता �थयो। यसका ला�ग भारतले भारतीय सपुदु�गी ऐन, १९६२ को दफा 

३४ग को �यव�था44 अनसुार म�ृयदु�ड न�दने कुराको स�ुनि�तता गरेका �थए। 

अ�तरा���य �कृ�तको ग�भीर अपराध गन�लाई सपुदु�गी गन� उ�चतम सहयोग गन� 

पोच ु��गज अ�धकार�ह�को मा�यताका कारणले मा� �नजको भारत सपुदु�गी स�भव 

भएको �थयो।45   

६. सन ्१९८८ को �डसे�वर २१ का �दन अमे�रक� �वमानलाई �ल�बयाका कम�चार�ले 

�कटलै�डको आकाशमा बम �व�फोट गराएका र सो बाट �वमानमा सवार तथा 

ज�मनमा रहेका समेत गर� २७० जनाको म�ृय ुभएको �थयो। सो काय�मा संल�न 

�ल�बयाका दईु जना �व�� सन ्१९९१ म अमे�रकामा म�ुा स�ु भएको �थयो। 

अमे�रकाले �ल�बयालाई Montreal Convention को धारा ७ बमोिजम ती 

कम�चार�लाई सपुदु�गी गन� अनरुोध गरे ताप�न �ल�बयाले Montreal Convention को 

�या�याको �� न उठाउँदै अ�तरा���य अदालतमा अमे�रका �व�� म�ुा दायर गरेको 

�थयो। अमे�रकाले Montreal Convention को धारा ७ बमोिजम ती कम�चार�लाई 

सपुदु�गी गन� वा म�ुा चलाउने दा�य�व �ल�बयामा रहेको दाबी गरेको �थयो। 

                                                           
४३  http://timesofindia.indiatimes.com/india/How-India-broke-the-UK-extradition-

jinx/articleshow/19267146.cms visited on Nov. 14, 201 

४४ "..notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where a fugitive 

criminal, who has committed an extradition offence punishable with death in India, is surrendered or 
returned by a foreign state on the request of the Central Government and ….the laws of that foreign state 
do not provide for the death penalty for such an offence, such fugitive criminal shall be liable for 
punishment for life only for that offence." 

४५ http://in.rediff.com/news/salem05. html (assessed on March 4, 2006 (retrieved by the author on Nov. 14, 

2014 
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अ�तरा���य अदालतले अ�धकार �े� र म�ुा �हण गन� वा नगन� भ�े स�ब�धमा 

�ल�बयाको दाबीलाई सह� ठहर गद� १९९८ मा �नण�य गरेप�छ सन ्२००३ मा दबैु 

प�ले म�ुा कायम नरा� न सो अदालतलाई अनरुोध गरेका �थए। प�छ ती 

कम�चार�लाई अमे�रकामा होइन, नेदरलै�डमा सपुदु�गी गन� �ल�बयाले सहम�त 

जनाएको र सोह� अन�ुप नेदरलै�डमा सपुदु�गी भई म�ुा दायर भएको �थयो।46  

  

९. सपुदु�गी स�ब�धी नेपाल काननु 

 नेपाल� काननुमा सपुदु�गी तलुना�मक �पमा नया ँ �वषय हो। सन ्१९८५ मा 

दि�ण एिशयाल� सहयोग स�ठन (साक� ) को गठन भएप�छ पा�रत भएको 1987 SAARC 

Convention on Suppression of Terrorism को �यव�था बमोिजम काननुी �यव�था गन� 

सव��थम २०४५ सालमा सपुदु�गी ऐन, २०४५ जार� भएको �थयो। यो ऐन पा�रत 

भएप�छ नेपालले गरेका अ�तरा���य ��तब�ताका स�दभ�मा तथा प�रव�त�त प�रवेशमा उ� 

ऐनका अपया�� भएकाले हालै सपुदु�गी ऐन, २०७० जार� भएको छ। यस ऐनको 

��तावनामा "सपुदु�गी गन� स�कने कसूरको फरार अ�भय�ु वा कसूरदारलाई काननु 

बमोिजम सपुदु�गी स�ब�धी कारबाह� गन� स�ब�धमा �च�लत सपुदु�गी स�ब�धी काननुलाई 

संशोधन र एक�करण गर� समयानकूुल बनाउन" यो ऐन जार� भएको उ�लेख छ। 

सामा�यतया सपुदु�गी गन� पन� बा�यता अ�तरा���य काननुमा नभए ताप�न सपुदु�गी ग�रन ु

पन� वा म�ुा चलाउन ुपन� सत� रहेका �व�भ� अ�तरा���य तथा �े�ीय �लखतह�47 को 

प� भएका कारणले सपुदु�गी स�ब�धी नेपालको अ�तरा���य दा�य�व रहन गएको हो।  

 

सपुदु�गी ऐन, २०७० का म�ुय �यव�थाह�  

 यस ऐनले सपुदु�गी गन�का ला�ग सपुदु�गी सि�ध भएको र हनु पन� र क�तीमा 

प�न �तन वष� कैद सजाय हनु स�ने कसूर हनु ुपन� (तर कर, राज�व, बै��ङ कारोबार वा 

�य�तै �क�समका �व�ीय कसूर भए सोभ�दा कम सजाय हनेु भए प�न सपुदु�गी गन� 

                                                           
४६ The suspects were tried in a Scottish court at Camp Zeist, a former U.S. air base 20 miles south of the Dutch 

capital of Amsterdam. The Dutch declared 30 acres of the 100-acre base Scottish territory so that the trial 
could be held in a neutral country as al Megrahi, Fhimah and Libyan leader Moammar Gadhafi had wanted. 
There was no jury; three Scottish judges presided. Libyans Abdelbeset Ali Mohmed al Megrahi and Al Amin 
Khalifah Fhimah were tried for the bombing and al Megrahi was found guilty, while Fhimah was found not 
guilty. For details, please visit: http://edition.cnn.com/2013/09/26/world/pan-am-flight-103-fast-facts/ 

४७ International instruments :1949 Geneva Conventions; 1958 Convention on the High Seas; 1961 Single 

Convention on Narcotics Drugs; 1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft; 1971 
Convention on Psychotropic Substances; 1971 convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the 
Safety of Civil Aviation; 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea; 1984 Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime; 2003 U.N. Convention Against Corruption and so on.  Regional 
Instruments: 1987 SAARC Convention on Suppression of Terrorism; 1990 SAARC Convention on Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances; and 2002 SAARC Convention on Prevention and Combating Trafficking 
in Women and Children for Prostitution. 
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स�कने) �यव�था गरेको छ। कुनै �वदेशी रा�यले फरार अ�भय�ु वा कसूरदारलाई 

सपुदु�गीका ला�ग नेपाल सरकार सम� अनरुोध गरेमा नेपाल सरकारले सपुदु�गी सि�ध 

भएको र सपुदु�गी गन� स�कने कसूर भएका अव�थामा �य�तो अ�भय�ु वा कसूरदारलाई 

�य�तो रा�य सम� सपुदु�गी गन� स�कने �यव�था ग�रएको छ।48  

सो ऐनले नेपालमा सपुदु�गी गन�का ला�ग �वदेशी रा�यले कसूर र कसूरदारका 

स�ब�धमा तो�कएका �व�ततृ �ववरण खलुाई �माण समेत संल�न गर� कूटनी�तक 

मा�यमबाट नेपाल सरकारसँग अनरुोध गनु� पन�, गहृ म��ालयले सो सपुदु�गीको कारबाह� 

अिघ बढाउने वा नबढाउने स�ब�धमा १५ �दन�भ� �नण�य गनु� पन� �यव�था गरेको  

छ। सपुदु�गी गन� अनमु�त �ा� गन�का ला�ग गहृ म��ालयले अ�भय�ु वा कसूरदार 

स�ब�धी ��तवेदन िज�ला सकार� व�कल माफ� त स�बि�धत िज�ला अदालत49 मा पेस 

गन� लगाउन �मखु िज�ला अ�धकार�लाई आदेश �दने �यव�था छ। सपुदु�गीका ला�ग 

��तवेदन पेस भएप�छ अदालतले देहायका कुराह� बझुी अ�भय�ु वा कसूरदारलाई 

सपुदु�गी गन� नगन� भ�े स�ब�धमा �नण�य गनु� पछ� : 

१) माग गन� रा�यले ऐन बमोिजमको ���या परुा गर� वा खलुाउन ुपन� �ववरण 

खलुाई वा संल�न गनु� पन� कागजात संल�न गर� सपुदु�गीका ला�ग अनरुोध 

गरेको छ, छैन ? 

२)  जार� भएको वारे�ट स�बि�धत �यि� �व�� नै जार� भएको हो होइन ?  

३)  अ�भय�ु वा कसूरदारलाई सपुदु�गी गन� स�कने हो होइन र इ�कार गनु� पन� 

अव�थाको हो होइन ? 

  उ� �नण�य गनु� अिघ सपुदु�गी ग�रने �यि�सँग बयान �लई थप �माण समेत 

िज�ला अदालतले ब�ुन स�छ। यस ���यामा �नजलाई ४५ �दनस�म थनुामा रा� न 

स�क�छ। िज�ला अदालतले सबै �माण बिुझसकेप�छ सो �यि�लाई सपुदु�गी गन� स�कने 

नस�कने स�ब�धमा �नण�य गर� सरकार� व�कल माफ� त �मखु िज�ला अ�धकार�लाई सोको 

जनाउ �दन ुपछ�।  

  

१०. सपुदु�गी गन� इ�कार गन� स�कने अव�था 

  सपुदु�गी गन� वा म�ुा चलाउने के गन� भ�े कुरा रा�यले �वे�छाले �नण�य गन� 

�वषय हो। �यसै कारण सपुदु�गी नै गन� भ�े कुरा रा�यको �नरपे� दा�य�व हनु  

स�दैन। �व�भ� देशह�ले आआ�ना रा��य काननु माफ� त य�ता कुराह� पेस गन� गरेको 

                                                           
४८  सपुदु�गी ऐन, २०७० को दफा ३। 

४९  स�बि�धत िज�ला अदालत भ�ाले अ�भय�ु वा कसरुदार रहे बसेको इलाकाको िज�ला अदालतलाई स�झन ु

पद�छ।  
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पाइ�छ। नेपालको ��ततु ऐनमा ग�रएको �यव�था अनसुार देहायका अव�थामा सपुदु�गी 

गन� इ�कार गन� स�क�छ50 : 

 कसूर राजनी�तक �कृ�तको भएमा (तर अ�तरा���य काननु अ�तग�त ग�रएका 

कसूरह�लाई राजनी�तक �कृ�तको कसूर मा�नदैँन), 

 जातजा�त, वण�, धम� रा��यता वा राजनी�तक �वचारधाराका आधारमा कुनै 

कसूरमा कारबाह� चलाइएको वा चलाइने स�भावना भएमा,  

 म�ृयदु�डको सजाय भएको वा म�ृयदु�ड हनु स�ने गर� अ�भयोग लागेको भएमा,  

 अ�भय�ु वा कसूरदार नेपाल� नाग�रक भएमा, 

 माग गन� देशको सै�नक काननु अ�तग�त सजाय हनेु कसूर भएमा,  

 शार��रक वा मान�सक यातना �दइने पया�� स�भावना भएमा,  

 सपुदु�गी ग�रने कसूरमा नेपालको अदालतबाटै �नण�य भइसकेको भएमा,  

 माग गन� रा�यले म�ुा नचलाउने �नण�य गर� सकेको वा म�ुा चलाउने हद�याद 

नािघसकेको भएमा,  

 माग गन� रा�यले काननु बमोिजम सजायबाट उ�मिु�को स�ुवधा �ा� �यि� 

भएमा। 

  तर सपुदु�गी नग�रने आधारह� कमभ�दा कम गराउन ु पन� भ�े अ�तरा���य 

काननु तथा �चलनलाई आधार मानेर हेन� हो भने हा�ो ऐनले गरेका यी �यव�थालाई 

अनदुार �यव�थाका �पमा �लन स�क�छ।  

  सपुदु�गी गन� माग ग�रएको कसूर राजनी�तक �कृ�तको भएमा सपुदु�गी नग�रने 

आम �चलनका कारण प�छ�ला �दनमा �य�ता कसूरको स��या कम गद� वा सत�ह� 

थप गद� ल�गएको छ। यसै अन�ुप हा�ो ऐनमा प�न ��ाचार, मानव बेच�बखन तथा 

ओसारपसार वा िजउ मा�ने बे�ने, लाग ु पदाथ�को उ�पादन, स�य, ओसारपसार वा 

कारोबार, कर, राज�व, बै��ङ कारोबार वा �य�तै �क�समको अ�य कुनै प�न �क�समका 

आ�थ�क वा �व�ीय स�ब�धी कसूर, स�पि� श�ुीकरण, जबरज�ती करणी, बाल यौन 

दरुाचार, व�यज�त ु वा वन पैदाबारको अवैध हानी नो�सानी वा अवैध ओसार पसार 

स�ब�धी कसूर, जातीय ह�या (जेनोसाइड) स�ब�धी कसूर, मानवता �व��को कसूर, 

स��ठत �पमा गरेको कुनै कसूर वा बहरुा��य स��ठत कसूर, �वमान अपहरण वा 

नाग�रक उ�यनको सरु�ा �व��का कसूर, र कूटनी�तक �नकाय वा कूटनी�तक स�ुवधा 

�ा� �यि� �व��को कुनै कसूर तथा ती कसूरमा म�तयार भएका कसूरलाई राजनी�तक 

�कृ�तको कसूर नमा�नने �यव�था ऐनले गरेको छ।51  

                                                           
५० सपुदु�गी ऐन, २०७० को दफा ५। 

५१  सपुदु�गी ऐन, २०७० को दफा ६। 
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११. अ�य काननुमा भएको सपुदु�गी स�ब�धी �यव�था 

  स��ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७० को दफा ५२ बमोिजम स��ठत अपराध 

गन� कुनै �यि� प�ाउ हनु नसकेको वा फरार रहेकामा �य�तो �यि�को नाममा प�ाउ 

पजु� जार� भएको �तस �दनको भो�लप�टदेिख �नज अदालतमा उपि�थत नभएस�म �य�तो 

�यि� नेपाल बा�हर रहे बसेको जानकार� �ा� हनु आएमा वा नेपाल सरकार प� रहेको 

सि�ध वा �च�लत काननु बमोिजम सपुदु�गी गन� स�कने अव�था रहेछ भने सो स�ब�धी 

कारबाह� र �य�तो अव�था नभएमा कसूरको ग�भीरता हेर� �नजलाई प�ाउ गन� 

कूटनै�तक मा�यम माफ� त स�बि�धत मलुकु वा स�ब� अ�तरा���य सं�थालाई अनरुोध 

गन� स�क�छ। �यसै गर� गैरसै�नक हवाइ उडान ऐन, २०१५ बमोिजमको अपराध गन� 

�यि� गैरनेपाल� नाग�रक भए र �य�तो �यि�को सपुदु�गीका ला�ग आफनो �े�मा वा 

आफनो दता�को वाययुान �व�� अपराध भएको रा�ले माग गरेमा सपुदु�गी ऐन, २०७० 

मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �य�तो �यि�लाई नेपाल सरकारले सपुदु�गी गन� 

स�कने र �यसर� सपुदु�गी नग�रएका अव�थामा �य�तो �यि�लाई सजाय गराउन नेपालको 

अदालतमा म�ुा चलाइने �यव�था छ। साथै सपुदु�गी गन� स�ब�धमा सो ऐन अ�तग�तको 

कुनै अपराधलाई जनुसकैु ि�थ�तको �यि�बाट जनुसकैु उ�े�यले भए गरेको भए प�न 

राजनै�तक अपराध नमा�नने �यव�था प�न छ।52 

  

पनुरावेदनको अ�धकार न�दइएको 

 बेलायत तथा �यानाडाको काननुमा अदालतले सपुदु�गी गन� गर� आदेश �दएमा सो 

आदेश �व�� पनुरावेदन गन� पाउने �यव�था गरेको छ तर नेपालको नयाँ ऐनमा य�तो 

�यव�था ग�रएको छैन र िज�ला अदालतको आदेश नै अि�तम हनेु �यव�था ग�रएको  

छ। एक तहको पनुरावेदनलाई अ�धकारकै �पमा मा�यता �दइएको हा�ो काननु 

�णाल�मा सपुदु�गीको आदेश �व�� पनुरावेदन गन� पाउने �यव�था �कन ग�रएन भ�े कुरा 

प�न एक �� नका �पमा रहेको छ।  

 

१२. नेपालमा सपुदु�गी स�ब�धी काननुको �योग 

  नेपालमा �व.सं. २०४५ सालमा सपुदु�गी स�ब�धी प�हलो काननु जार� भएको 

भए ताप�न यसको �योग �यसभ�दा धेरै अिघदेिख नै भएको �थयो। सन ् १९५२ मा 

नेपाल सरकारले �त�बत सरकारलाई डा. के.आई. �संहलाई सपुदु�गी ग�र�दन अनरुोध 

गरेको �थयो तर �त�बतले सो अनरुोधको वा�ता मा� गरेन, उ�टै डा. �संह र उनका 

                                                           
५२ गैरसै�नक हवाइ उडान ऐन, २०१५ को दफा ९(च)। 
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सहयोगीह�लाई शरण �दएको �थयो।53 २०१८ सालमा त�काल�न राजा महे�� उपर 

जनकपरुमा बम आ�मण भएप�छ नेपाल� कां�सेका नेता सवुण� समसेर र उनका केह� 

साथीह� �व�� प�ाउ पजु� जार� गर� ती �यि�ह� नेपाललाई बझुाइ�दन भारतलाई 

अनरुोध ग�रएको �थयो तर भारत सरकारले भारतीय काननुको उ�ल�न नगरेस�म 

कसैलाई प�ाउ गर� बझुाउन नस�कने जवाफ �दएको �थयो।54 सन ्१९५३ मा स�प� 

नेपाल भारत सपुदु�गी सि�धका आधारमा सन ्१९६७ मा नेपालले एक जना अ�भय�ुलाई 

भारत सपुदु�गी गरेको पाइ�छ55 तर सो ऐन लाग ुभएप�छ सपुदु�गी ग�रएको त�य �काशमा 

आएको छैन। यसो हनुकुो म�ुय कारण दबैु देशका सरु�ा �नकायह�ले सपुदु�गीको 

औपचा�रक ���याभ�दा प�न गो�य �पमा अ�भय�ुह�को प�ाउ तथा आदान �दानमा 

गन� अ�यास गद� आउन ु हो।56 सरु�ा �नकायह�को सहजता र अपराध �नय��णको 

���ले आव�यक भएको भ�े तक�  गन� स�कने भए ताप�न मानव अ�धकारको मू�य 

मा�यता तथा काननुको शासनको ���कोणबाट दबैु देशको यो अ�यास उपय�ु छैन।  

 

नेपाल भारत सपुदु�गी सि�धको पनुरावलोकन 

  सन ्१९५३ मा स�प� नेपाल भारत सपुदु�गी सि�धका �यव�था हेदा� �तनीह� 

त�काल पनुरावलोकन हनु ुपन� देिख�छन।् उदाहरणका ला�ग सो सि�धमा �. ५००।– 

भ�दा मा�थका चोर� वा पश ुचोर�का म�ुा सपुदु�गी ग�रने कसूरका सूचीमा छन ्तर मानव 

बेच�बखन ज�ता ग�भीर कसूरह� उ�लेख छैनन।् �यनै प�लाई �वचार गर� केह� 

वष�अिघ दबैु देशका अ�धकार�ह� �बच �ारि�भक ह�ता�र भएको नया ँसि�ध हालस�म 

प�न अि�तम �पमा स�प� हनु स�करहेको छैन। यसका साथै अ�य क�तपय मलुकुह�ले 

प�न नेपालसँग सपुदु�गी सि�ध गन� चाहेको बिुझन आएको छ।  

 

१३. �न�कष� 

  स� चार तथा यातायात ��व�धको चरम �वकाससँगै �व��यापीकरणको ब�दो 

प�रवेशमा �व� जनस��या ती�तर �पमा चलायमान भइरहेको छ। मानवीय �म, पुजँी 

                                                           
५३ Rose, Loe E.; Nepal: Strategy for Survival, University of California Press, 1971 p. 203. 

५४ Ibid, at p. 243-44. 

५५  भारतको प�ाव �ा�तका त�काल�न म�ुयम��ी �काश �संह काइरोको ह�यामा संल�न रहेका भारतीय नाग�रक 

सचुा �संहलाई भारतीय �हर�ले नेपाल� भ�ूममा प�ाउ गरेका �थए। तर नेपालले �नजलाई �सधै लैजान न�दएप�छ 

लामो समयस�म यो एक �ववादको �वषय बनेको �थयो। भारत सरकारको अनरुोध तथा त�काल�न भारतीय 

राजदूतको अथक �यासप�छ स�बि�धत िज�ला अदालतको �नण�य बमोिजम सन ् १९६७ मा �नजलाई भारत 

सपुदु�गी ग�रएको �थयो। थप जानकार�का ला�ग हेनु� होस ् : Yuvaraj Ghimire: Devoting Development: An 

Article in the News Front Weekly Feb 18-24, 2008. 

५६  यस स�ब�धी �कािशत प�छ�लो घटना �ववरणको ला�ग हेनु�होस,् 

http://www.ratopati.com/2014/12/07/188457.html 
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र ��व�ध सीमा र�हत तवरले �व�तार हुँदै गएको वत�मान स�दभ�मा देश देश �बचको 

अ�तर�नभ�रता एक वा�त�वकता हो। रा�यह�ले अबका �दनमा नचाहँदा नचाहँदै प�न एक 

अक�सँग �व�भ� �े�मा �व�भ� �क�समले र �व�भ� तहमा पार�प�रक स�ब�ध रा� नै पन� 

भएको छ। पार�प�रक काननुी सहयोग र सपुदु�गी प�न �व��यापी �पमा अपराध 

�नय��ण गन� एक अप�रहाय� आव�यकता भइसकेको छ। अझ �प� �पमा भ�े हो भने 

अबको आव�यकता पार�प�रक काननुी सहयोगको प�र�कृत प��तको अ�यास हो, जसमा 

एक देशले अक� देशको फैसला आ�नै फैसला सरह काया��वयन गद�छन ्र जनु यरुोपेल� 

स� आब� देशह�ले अवल�बन गन� था�लसकेका छन।् अ�हले नै �यो तहको प�र�कृत 

अ�यास हा�ो स�दभ�मा स�भव नहोला, तर पर�परागत �पमा नै भए प�न पार�प�रक 

काननुी सहयोग र सपुदु�गीको अ�यास बढाउदै लैजान ुअप�रहाय� भएको छ।  

 



 

सारांश 

अदालत �यव�थापन भ�ाले म�ुाको दता�देिख फैसला काया��वयनस�मका 

��याकलापको �यव�थापन हो। कुनै प�न म�ुाको दता�, समा�ान, सा�ी �माण, बहस 

पैरवी, �नण�य तथा �यसको काया��वयनस�मका चरणह� पार गनु� पन� र यी स�पूण� 

चरणह�मा आव�यक पन� �ोत साधनह�को पूवा�नमुान गर� �ा� �ोत र साधनलाई 

समिुचत ढ�ले प�रचालन गर� म�ुा मा�मलाको काय�लाई �व�छ, सरल, �छटो, छ�रतो, कम 

खिच�लो र व�त�ुन� तवरबाट �भाव गन� अवल�बन ग�रने �यव�थापक�य ग�त�व�ध नै 

अदालत �यव�थापन हो। यसै स�दभ�मा ��ततु लेखमा िज�ला अदालतको 

�यव�थापनको, खास गर� मानव संशाधन, �व�ीय र भौ�तक �ोत साधनको 

�यव�थापनको काय�लाई केलाउने �ममा िज�ला अदालतह�मा जनशि�को ि�थ�त‚ 

म�ुाको काय�बोझको अव�था‚ फैसला काया��वयनको अव�था‚ यससँग स�ब� ते�ो 

प�वष�य रणनी�तक योजनामा भएका �ावधानह�‚ िज�ला अदालतह�को ज�गा‚ भवन र 

अ�य भौ�तक संसाधनह�को ि�थ�त‚ �व�ीय �ोत साधनको �यव�थापन आ�द 

कुराह�लाई समे�दै यी सबै �यव�थापनका ला�ग �े�तेदारको भ�ूमका र चनुौतीह� 

समेतलाई ��ट पान� �यास ग�रएको छ। 

 

१. �यव�थापनको प�रचय  

सामा�यतया �यव�थापन एउटा ���या हो जसले कुनै प�न स�ठनको पूव� 

�नधा��रत ल�यह� तो�कएको समयमा उपल�ध साधन र �ोतको समिुचत एवं �यवि�थत 

तवरले प�रचालन गर� हा�सल गन� सघाउ प�ु याउँदछ। अथा�त कुनै प�न स�ठनको पूव� 

�नधा�रत उ�े�य र ल�य हा�सल गन�का ला�ग आव�यक पन� �ोत र साधनको �ा��  

                                                           
§ �े�तेदार‚ धनषुा िज�ला अदालत।                                                                                                              

 

 

 
िज�ला अदालतको �यव�थापनमा देिखएका  

सम�या र समाधानका उपायह�  
 

                                                                      ह�रकृ�ण �े�§ 
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(Aquisition), प�रचालन (Mobilization) एवं स� चालन गन� एक �कारको कला नै 

�यव�थापन हो। यसका ला�ग योजना (Planning), स�ठन (Organization), कम�चार�  

(Staffing), �नद�शन (Directing), सम�वय (Coordinating) तथा �नय��ण (Controlling) 

ज�ता ��याकलापह�को मह�वपूण� �थान ह�ुछ। अदालत प�न एउटा स�ठन भएको र 

यसका प�न पूव� �नधा��रत उ�े�य र ल�य हनेु हुँदा सो पूव� �नधा��रत उ�े�य र ल�यलाई 

हा�सल गन�का ला�ग �यव�थापन र यसका ���याह�लाई अवल�बन गन� पन� ह�ुछ। 

�छटो, छ�रतो, सरल र सलुभ �याय पाउन ु �यि�को नैस�ग�क अ�धकार हो। वत�मान 

�याय �णा�लको मूलभतू उ�े�य प�न य�ह नै हो। ��येक नाग�रकलाई राजनै�तक, 

आ�थ�क र सामािजक �याय �दान गनु� रा�यको उ�े�य रहेको कुरालाई �व�का हरेक 

मलुकुले सं�वधान माफ� त �वीकार गरेकै पाइ�छ। �छटो, छ�रतो, सरल र सलुभ �याय 

पाउने �यि�को नैस�ग�क अ�धकार एवं नाग�रकलाई राजनै�तक, आ�थ�क र सामािजक 

�याय �दान गन� रा�यको उ�े�यलाई प�रपू�त� गन� एक मा� य��, सू�, ���या, प��त 

जे भने प�न �यव�थापन नै हो र �यव�थापनकै ���याबाट मा�ै उपयु�� उ�े�य हा�सल 

हनु स�ने त�यलाई �व�भ�र नै �वीकार ग�रएको पाइ�छ। स�म, सबल र ग�तशील 

�यव�थापनले मा�ै �यायको पनुीत उ�े�य परुा हनेु कुरामा कसैको प�न दईुमत हनु 

नस�ला।   

 

१.१ अदालत �यव�थापन  

�यायपूण� समाजको �थापना रा�यको �मखु दा�य�व म�ये एक हो। यस 

काय�मा अदालतले मह�वपूण� भ�ूमका खे�न ु पन� ह�ुछ �कन�क सरकारका �तनै अ� 

�बचको काय� �वभाजन माफ� त �यायपा�लकालाई �याय स�पादन गन� काय� �दइएको  

ह�ुछ। कुनै प�न �ववाद �याय �न�पणका ला�ग अदालतमा �वेश भएप�छ �यसको 

उिचत समय�भ� �नराकरण भएन भने �यसले अदालत��तको आ�था र �व� वासमा कमी 

आउन गई अ�यव�थाको �सज�ना हनु जा�छ। तसथ� �याय स�पादनको काय� �छटो, 

छ�रतो, कम खिच�लो र सबैको पहुँचको �वषय हनु ु पद�छ। अदालतले आ�ना �व�भ� न 

��याकलापको �यव�थापन गर� आ�नो �य� न �य�तो ल�य �ा�� तफ�  केि��त गनु� 

पद�छ। यसबाट अदालतका ला�ग प�न �यव�थापनको मह�व छ भ�े कुरा ��ट हनु 

आउँछ। यसको �योग म�ुाको दता�देिख फैसलाको काया��वयन स�मका ��याकलापलाई 

�छटो, छ�रतो, सलुभ र �यवि�थत बनाउनका ला�ग ग�र�छ। अतः अदालत �यव�थापन 

भ�ाले म�ुाको दता�देिख फैसला काया��वयन स�मका ��याकलापको �यव�थापन 

भएकाले �यव�थापनका अ�य �े�भ�दा अदालत �यव�थापन बढ� �विश� खालको ह�ुछ 

भ� स�क�छ। कुनै प�न म�ुाले मूलतः दता� (filling), समा�ान (summons), सा�ी �माण 
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(evidence), बहस पैरवी (pleadings), �नण�य (judgment) तथा �नण�यको काया��वयन 

(excution of judgment) स�मका चरणह� पार गनु� पन� र यी स�पूण� चरणह�मा 

आव�यक पन� �ोत साधनह�को पूवा�नमुान गर� �ा� �ोत र साधनलाई समिुचत ढ�ले 

प�रचालन गर� म�ुा मा�मलाको काय�लाई �व�छ, सरल, �छटो, छ�रतो, कम खिच�लो र 

व�त�ुन� तवरबाट �वाह गन� अवल�बन ग�रने �यव�थापक�य ग�त�व�ध नै अदालत 

�यव�थापन हो। 

�यायपा�लकाको �याय �दान गन� कामलाई �नि�त उ�े�य र उपल�धीका 

�पमा हेर� सो �ा��का ला�ग म�ुा दता�देिख फैसला काया��वयन �भ�को अव�था�भ�का 

�व�भ� न चरणको काम कारबाह�मा ला�ने उिचत समयको �नधा�रण हनु,ु ��येक कामका 

ला�ग काय� �ववरण स�हतको द� जनशि�को �यव�था हनु,ु �नधा��रत काम भए नभएको 

सपु�रवे�ण र अनगुमन हनु,ु म�ुाको लगत र फ�    य�टको त�या� तयार गनु�, �यायाधीश 

तथा कम�चार�ह�को द�ता अ�भव�ृ�का ला�ग समय सापे� ता�लम स� चालन हनु,ु 

अवलोकन �मण आ�दको �यव�था हनु,ु आध�ुनक ��व�धह�को �योग हनु ु अदालतको 

�यव�थापनमा आव�यक र अ�नवाय� मा�न�छ।  

 

१.२ अदालत �यव�थापनको �े�  

अदालत �यव�थापन अदालती काम कारबाह� �यवि�थत �पमा स�प� गन� 

�यव�थापक�य प��त भएकाले अदालत �यव�थापन भ�ाले मानवीय, भौ�तक, आ�थ�क, 

सूचना लगायतका �ोत साधनको प�रचालनबाट �याय स�पादन काय� �छटो छ�रतो र 

�भावकार� �पमा गन�का ला�ग ग�रने नी�त �नण�य, योजना तजु�मा, स�ठन �नमा�ण, नेत�ृव 

लगायतका काय�ह�को समूहलाई ब�ुन स�क�छ। अदालत �यव�थापन स�ब�धी सझुाव 

��तवेदन, २०५५ ले अदालत �यव�थापनको �े� अ�तग�त म�ुा �वाह �यव�थापन, समय 

�यव�थापन, अ�भलेख �यव�थापन, भौ�तक �ोत र साधनको �यव�थापन, �व�ीय 

�यव�थापन र �व�वध �यव�थापनलाई समावेश गरेको पाइ�छ। ��ततु काय�प�मा 

मूलतः मानव संशाधन �यव�थापन, �व�ीय �यव�थापन र भौ�तक �ोत साधन 

�यव�थापनका स�ब�धमा चचा� गन� �यास ग�रएको छ।  

 

२. मानव संशाधन �यव�थापन 

मानवीय �ोतको �यव�थापनले कम�चार� �शासनसँग सरोकार रा�दछ। िज�ला 

अदालतको मानव संशाधन �यव�थापन भ�े �बि�कै मूलतः सं�वधान एवं �याय �शासन 

ऐन अ�तग�त �नय�ु हनेु माननीय िज�ला �यायाधीशह� एवं �नजामती सेवा ऐन अनसुार 

�नय��ण र �यव�थापन हनेु कम�चार�ह� गर� दईु �कारको जनशि�लाई �लन ु पन� 

ह�ुछ। िज�ला अदालतको कामको ग�त (Speed of work) बढाउने काम िज�ला 
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�यायाधीशको �यासले मा� स�भव हुँदैन। यस काय�मा �े�तेदार, इजलास सहायक, 

फाँटवाला एवं अ�य सहायक कम�चार�ह�को समेत उि�कै भ�ूमका रहेको ह�ुछ। अथा�त 

म�ुा हेन� �यायाधीश तथा �याय स�पादन गन� स�कने अव�थास�म म�ुालाई प�ु याउने 

कम�चार� गर� दबैु �क�समको �मता र द�ताको उपयोगबाट मा�ै �याय स�पादन हनु 

स�दछ।  

�याय स�पादन गन� काम �यायाधीशको भए प�न कुनै प�न म�ुालाई �याय 

स�पादनको अव�थास�म प�ु याउन �नि�त ���या, काय��व�ध एवं औपचा�रकता परुा गनु� 

पन� ह�ुछ। यी सबै ���या र काय��व�धमा कम�चार�ह�कै देन रह�छ। तर कम�चार�को 

स��या भएर मा� भएर प�ुदैन उनीह�मा काय� गन� �मता, खबुी र गणुको �व�मानता 

हनु ुपद�छ। �यसैले �ठक समय, स��या र �थानमा द�, स�म, यो�य एवं कत��यपरायण 

कम�चार�ह�को आपू�त�, प�रचालन र �मता �वकास गन� ग�रने काय�ह�सँग मानवीय 

�ोत �यव�थापनको सरोकार रहेको ह�ुछ।  

िज�ला अदालतको मानव संशाधन �यव�थापनका स�दभ�मा अ�य यो�य, स�म, 

सबल र उ���ेरत जनशि�को �यव�था हनु सकेमा मा� अदालतले आ�नो �नधा��रत 

ल�य �ा� गन� स�छ। आव�यक जनशि� प�रपू�त�, ता�लम, विृ��वकास, द�ड र 

परु�कारको �योग, उ��रेणा तथा अनगुमन तथा �न�र�ण ज�ता जनशि� �यव�थापनका 

प�ह�को सफल �यव�थापनले अदालत �यव�थापनलाई जीव�तता �दान गद�छ। 

Organization & Management सव��णका आधारमा जनशि�को �यव�था, �या�यक र 

गैर�या�यक पदह�को वग�करण, ��येक पदका ला�ग काय� �ववरण, ��येक कामका ला�ग 

िज�मेवार� तथा जवाफदे�हताको �यव�था, ��तब�ता तथा नेत�ृव �मताको �वकास ज�ता 

कुराह� समेत जनशि� �यव�थापनका स�दभ�मा अ�त नै मह�वपूण� ह�ुछन।् मानव 

संसाधनको �वकास ते�ो रणनी�तक योजनाले तय गरेको एउटा रणनी�तक उपाय प�न  

हो।  

 

२.१ िज�ला अदालतह�मा जनशि�को ि�थ�त 

 ��येक �ादेिशक िज�लामा १।१ वटा गर� ७५ वटा िज�ला अदालत  

रहेको। 

 म�ुाको चापका आधारमा क�तीमा १ जना र बढ�मा १९ जनास�म 

�यायाधीशह� काय�रत रहेको।  

 ४६ िज�लामा १।१ जना, ८ िज�लामा २।२ जना, ६ िज�लामा ३।३ जना, 

१ िज�लामा ४ जना, ९ िज�लामा ५।५ जना, ३ िज�लामा ६।६ जना, १ 

िज�लामा ९ जना र १ िज�लामा १९ जना �यायाधीशह�को दरब�द� रहेको।  
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 ७५ िज�ला अदालतह�मा कुल १७५ जना तथा ५ जना जगेडा समेत गर� 

कुल १८० जना िज�ला �यायाधीशह� काय�रत रहेको। 

 सबै तह र दजा�का गर� िज�ला अदालतह�मा कुल ३,०१४ दरब�द� रहेकामा 

सो म�ये १९६३ जना कम�चार�ह� �थायी र ६६७ जना करारका �पमा 

काय�रत रह� आ.व. २०७०।७१ स�म ३८४ जना दरब�द� �र� रहेको 

देिखएको छ। 

 

२.२ म�ुाको काय�बोझको अव�था  

 आ.व. २०७०।७१ मा िज�मेवार� सरेको ४५२८१ र नयाँ दता� ६४०६८ 

समेत कुल १०९३४९ म�ुाको लगत रहेकामा ६७१३२ (६१.३९ ��तशत) 

म�ुा फ�     य�ट भई ४२२१७ म�ुा बाँक� रहेको देिख�छ। 

 �याय �शासन स�ब�धी केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� बनेको ऐन, २०६७ 

ले ब�द� ��य�ीकरणको �रट र �नषधेा�ाको �नवेदन स�हत िज�ला अदालतको 

�व�मान �े�ा�धकारमा भएको �व�तारले आ.व. २०७०।७१ मा िज�ला 

अदालतह�मा कुल �रट �नवेदनह�को लगत १२८० थान रहेकामा सोम�ये 

९१६ थान (९१.५६ ��तशत) फ�     य�ट भई ३६४ थान �रट �नवेदन 

फ�     य�ट हनु बाँक� रहेको देिख�छ। 

 वग�कृत �पमा हेदा� आ.व.२०७०।७१ मा देवानी म�ुाको लगत ६१०१८ 

(५५.८० ��तशत) रहेको देिख�छ भने फ�     य�ट ३४९९५ (५७.३५ ��तशत) 

रहेको देिख�छ। �यसै गर� फौजदार� लगत ४८३३१ (४४.२० ��तशत) 

रहेकामा फ�     य�ट ३२१३७ (६६.४९ ��तशत) रहेको देिख�छ। 

 

२.२.१ िज�ला अदालतह�को ५ वष�को तलुना�मक काय�बोझ ि�थ�त 

आ�थ�क वष� िज�मेवार� नयाँ दता� ज�मा 

२०६६।६७ ३६७३१ ४५९०० ८२६३१ 

२०६७।६८ ३६३७४ ५१४२१ ८७७९५ 

२०६८।६९ ३८८१८ ५७६०६ ९६४२४ 

२०६९।७० ४०३५० ६२१३३ १०२४८३ 

२०७०।७१ ४५२८१ ६४०६८ १०९३४९ 
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२.२.२ िज�ला अदालतह�को ५ वष�को तलुना�मक फ�     य�टको ि�थ�त  

आ�थ�क वष� लगत फ��ट फ��ट ��तशत 

२०६६।६७ ८२६३१ ४६२५७ ५५.९८  

२०६७।६८ ८७७९५ ४८९७७ ५५.७९ 

२०६८।६९ ९६४२४ ५६०७४ ५८.१५ 

२०६९।७० १०२४८३ ५६८१९ ५५.४४ 

२०७०।७१ ११०६२९ ६८०४८ ६१.५१ 

 

२.२.३ िज�ला अदालतह�मा फैसला काया��वयनको अव�था  

�ववरण लगत असलु� बाँक� 

ज�रबाना १०,३०,७३,२८,५१६।६८ २,०३,५४,५९,७३०।२१ ८,२७,१८,६८,७८५।४७ 

कैद १,२७,४५७।६।१६ २५,११८।१।७ १,०२,३३९।५।९ 

�नवेदन १३,९३० ८,६८७ ५,२४३ 

 

 म�ुाको ज�मा लगतलाई अदालतको दरब�द� स��या भाग लगाउँदा ��त�यि� 

म�ुा थान ३६.७० वा�ष�क काय�बोझ पन� देिख�छ।  

 ज�मा लगतलाई अदालतको हालस�म पू�त� भएको स��याले भाग गदा� 

��त�यि� ४२ थान वा�ष�क काय�बोझ पन� देिख�छ।  

 उपयु�� मूल लगत स��यालाई काय�रत �यायाधीश स��या १७५ ले भाग 

लगाउदा ��त�यि� ५८५ म�ुा स��या वा�ष�क फ�ौटको काय�बोझ पन� 

देिख�छ।  

 उपयु�� पाँच वष�को तलुना�मक �ववरण अ�ययन गदा� म�ुा दता� हने �म 

�मशः ब�दै गएको देिख�छ भने २०७० सालमा �यायाधीशको दरब�द� थप 

भएप�छ म�ुा फ� य�टका अव�थामा समेत आ.व. २०६९।७० को तलुनामा 

६.०७ ��तशतले व�ृ� भएको देिखएको छ।  

 फैसला काया��वयन तफ�  ज�रबाना असलु� तथा कैद असलु�मा खासै 

स�तोषजनक अव�था देिखएको छैन। तर २०७१।७।१ देिख लाग ु भएको 

फैसला काया��वयन �वशेष अ�भयानबाट कैद ज�रबाना असलु�मा �ग�तका 

स�तेह� देिखएको छ। क�तपय िज�ला अदालतह�मा अझै कैद ज�रबानाको 

लगत अ�ाव�धक हनु सकेको अव�था छैन। 
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२.३ ते�ो प� चवष�य रणनी�तक योजनामा मानवीय संसाधन �वकास काय��म  

�यायपा�लकाको ते�ो प� चवष�य रणनी�तक योजना (२०७१।७२–

२०७५।७६) मानव संशाधन �यव�थापनलाई �भावकार� बनाउन नी�तगत तहको 

काया��वयन योजनालाई अिघ सारेको देिख�छ जस अ�तग�त �न�न काय�योजना रहेको 

देिख�छ : 

 

२.३.१ सं�थागत स�ुढ�करण गन� 

 २०७३ �ावण स�ममा मानव संशाधन माहाशाखाको �थापना स�ुढ�करण गन�, 

 २०७१ माघस�ममा �यायपा�लकामा अ�धकृतमूलक प��त लाग ुगन� र ब�दो 

काय�बोझ एवं सूचना ��व�धको �योगको अनपुातमा आव�यक पन� �व�भ� न 

तहका जनशि�को य�कन गन� स�ठन तथा �यव�थपन सव��ण गन�,  

 २०७२ �ावण�भ� स�ठन तथा �यव�थापन सव��णका आधारमा दरब�द� 

सजृना गन� पहल गन�। 

 

२.३.२ जनशि� आपू�त� र विृ��वकास योजना लाग ुगन� 

 �यायाधीश �नयिु�लाई ��त�न�धमूलक र समावेशी बनाउने, 

 समयमा नै दरब�द� अनसुारको आव�यक कम�चार� आपू�त� हनेु �यव�थाका 

ला�ग लोक सेवा आयोग तथा �याय सेवा आयोगसँग सम�वय गन�, 

 �र� भएको १ म�हना�भ� �यायाधीशको पदपू�त� गन�, 

 सहायक तहमा काननु नपढेका जनशि� �वेश ग�ररहेका र अ�धकृत तहमा 

पया�� स��यामा उ�मेदवार� नपरेका स�दभ�मा सरोकारवालाह�सँग छलफल 

गर� आव�यक नी�त तय गन�, 

 नयाँ जनशि�को आकष�ण बढाउन र भइरहेका जनशि�लाई सेवामा �नर�तर 

र�हरहने अव�थाको सजृना गन� द�घ�काल�न र अ�पकाल�न नी�त तय गन�, 

 �यायसेवा ��त म�हला उमेदवारको आकष�ण र ��त�पधा��मक �मता बढाउन 

आव�यक काय��म स� चालन गन�, 

 अदालतमा काय�रत कम�चार�को सेवालाई �विश�ीकृत सेवाका �पमा �वकास 

गन�, 

 �नि�त मापद�डका आधारमा �यायाधीश�को स�वा हनेु गर� �याय प�रष�सँग 

सम�वय गन�, 

 कम�चार�ह�को स�वालाई �नि�त मापद�डमा आधा�रत हनेु गर� स�वा नी�त 

बनाई लाग ुगन�, 

 कम�चार�ह�को काय��ववरण अ�ाव�धक गर� लाग ुगन�, 
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 �यायाधीश र कम�चार�को गनुासो स�ुे संय�� �थापना गन�, 

 काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन भ�ालाई थप न�तजामखुी बनाउने, 

 �यायाधीश र कम�चार�ह�को एक�कृत सेवा सत� स�ब�धी ऐन �नमा�णका ला�ग 

पहल गन�। 

 

२.३.३ मानव संशाधनको �मता अ�भव�ृ� गन�  

 जनशि�का ला�ग ता�लम आव�यकता प�हचान गन�, 

 ता�लम आव�यकताका आधारमा ता�लम योजना तजु�मा गर� काया��वयन गन� 

सो नभएस�म मानव संशाधन माहाशाखाबाट �नधा��रत भएको �ाथ�मकताका 

आधारमा �मता �वकास काय��म लाग ुगन�, 

 �यायाधीश र कम�चार�का ला�ग वैदेिशक अ�ययन �मणको आयोजना गन�, 

 काननु र �यायको �वषयमा उ�च अ�ययनको अवसर �सज�ना गन�, 

 �े�ीय र रा��य तहमा आव�धक स�मेलनह� गन�। 

 

२.४ िज�ला अदालतह�मा मानव संशाधन �यव�थापनमा देिखएका सम�या  

 �र� दरब�द� समयमा नै पू�त� हनु नस�न,ु पू�त� भएका अ�धकांश जनशि�मा 

सामा�य काननुी �ानको कमी, काम �स�कसकेका जनशि� अ�य सेवामा लोक 

सेवा पास गर� जाने �म ब�दो रहेकाले द� जनशि�को अभाव ज�हले प�न 

खि�करहने अव�था सजृना भएको। 

 कम�चार�ह�लाई मेरो भनी काखी �या�ने र तेरो भनी पाखा लगाउने �विृ�को 

�वकास भएको, तेरो भनी पाखा लगाएको कम�चार� द� भए प�न �नजबाट काम 

�लन नस�कने अव�थाको �सज�ना भएको,  

 कम�चार� जनताको सेवकका �पमा ��ततु नभई मा�लकका �पमा सेवा�ाह�सँग 

��ततु हनेु �विृ� हावी भएको, म�ुकान स�हतको सेवा �भावकार� हनु 

नसकेको, 

 काम��त लगनशील हनेुलाई अवसर र हौसला �दान गन� काय�ले पूण�ता पाउन 

नसकेको, 

 काम गन� र नगन� कम�चार� �बच सेवा, स�ुवधा र अवसरमा कुनै सीमा�नको 

अव�था नदेिखन,ु  

 अद�, अ��द� कम�चार�हरबाट अदालतको दै�नक काय� स�पादनमा असर, 

 अद� अ��द� कम�चार�ह�लाई सेवा �वेश, सेवाकाल�न ता�लमको अभाव, 

 लोक सेवा आयोगको नयाँ पा� य�ममा �याय र काननु स�ब�धी कुनै �वषय 

समावेश नहनु,ु अ�य सेवा रोजेका तर नपाएकाह�लाई �याय सेवामा लोक सेवा 
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आयोगले �सफा�रस गर� पठाउने प�रपाट� रहेको, �याय सेवा प�हलो रोजाइ ब� 

नसकेको, 

 �या�यक काम कारबाह� �वशेष �कृ�तको रहेकाले अदालतमा काय�रत 

जनशि�का ला�ग छु�ै सेवा सत� स�ब�धी ऐन, �नयम आव�यक रहेकामा सो 

हनु नसकेको,  

 �या�यक जनशि�लाई काननुको उ�च िश�ा, �यावसा�यक ता�लम तथा 

�या�यक �सप र कौशल अ�भव�ृ�का अवसरह�को अभाव रहेको, 

 काय�बोझको अनपुातमा जनशि�को आपू�त� र �यव�थापन हनु नसकेको,  

 क�तपय िज�ला अदालतह�मा �यायाधीशको दरब�द� थप भएको तर सो 

अन�ुप कम�चार�को दरब�द� थप हनु सकेको अव�था नदेिखएको।  

 

२.५ सम�या समाधानका उपायह� 

 �यायापा�लकाको ते�ो रणनी�तक योजनाले मानव संशाधन �यव�थापनलाई 

�भावकार� बनाउन �लएको उपयु�� नी�तगत काय�योजनालाई काय��प �दन ुपन� 

देिख�छ।  

 म�ुा फ� य�टको अव�थालाई स��या�मक र गणुा�मक �पमा व�ृ� गन� ��त 

�यायाधीश ४०० म�ुा पन� गर� थप दरब�द�को सजृना गन� सकेमा िज�ला 

अदालतमा म�ुा व�यौताको ि�थ�तमा सधुार आई ते�ो प� चवष�य रणनी�तक 

योजनाले �लएको म�ुा फ�     य�टको ल�य सहजै परुा हनु स�ने देिख�छ।  

 उपल�ध जनशि�लाई समयानकूुल, काननुका नवीनतम अ�यास एवं �तनको 

�योग स�ब�धमा ताजगीकरण गन� अ�याव�क देिख�छ। 

 लोकसेवा आयोगबाट नयाँ �सफा�रस भई आउने रा.प.अ. कम�चार�ह�मा 

काननुको सामा�य �ान नहनेु हनुाले ती कम�चार�ह�बाट अदालतको काम 

कारबाह� गराउन क�ठन महससु भएको छ। के��मा रा��य �या�यक 

��त�ानबाट र िज�लामा पनुरावेदन अदालतबाट �य�ता कम�चार�ह�लाई 

सी�मत अव�धको ता�लम �दलाउने प�रपाट�को थालनी ग�रए प�न �यो कारगर 

�स� भएको देिखँदैन। एक�कृत �पमा �व�ापन गर� अ�य� रोजेको तर 

रोजेको काया�लय र सेवामा जान नसकेकाह�लाई लोकसेवा आयोगले 

अदालतमा �सफा�रस गर� पठाउने प�रपाट� रहेको देिख�छ। यसलाई हामीले 

अनदेखा गरेमा द� �या�यक जनशि�को अभावको मारमा सम� अदालत 

नपला� भ� स�क�। �यावहा�रक �लखतको म�यौदा, काय��व�ध काननु, मलुकु� 

ऐनको �यव�था, फैसला लेखन, आदेश लेखन ज�ता �वषयह�लाई समेट� काननु 
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स�ब�धी �वषय लोकसेवा आयोगको पाठय�ममा नै समावेश गरेर अदालतका 

ला�ग छु�ै �व�ापन गरेर लोकसेवा आयोगले नयाँ कम�चार� �सफा�रस गन� र 

�यसर� �सफा�रस ग�रएको कम�चार�ह�लाई क�तीमा प�न �ार�भमा नै १ 

म�हनाको आधारभतू ता�लम �दने �यव�था अ�नवाय� �पमा गन� पन� देिख�छ।  

 िज�ला अदालत �नयमावल�ले ��त २०० म�ुाका ला�ग फाँट खडा गनु� पन� 

�यव�था गरेको भए प�न पया�� जनशि�को अभावमा एउटै फाँटमा 

५००।६०० म�ुा रहेको अव�था छ। म�ुाको बोझ, पया�� अ�न द� 

जनशि�को अभावका कारणबाट आदेश काया��वयनमा सम�या देिखएको छ। 

खास गर� तराईका िज�ला अदालतह� यो सम�याले आ�ा�त छ।  

 कम काय�बोझ भएका अदालतबाट बढ� काय�बोझ भएका अदालतमा र बढ� 

काय�बोझ भएका अदालतबाट कम काय�बोझ भएका अदालतमा Calander प��त 

अपनाई स�वा �यव�थापन गन� अ�नवाय� देिखएको छ।  

 �नि�त काय��मताको मापद�ड बनाई सो मापद�ड हा�सल गरेका कम�चार�को 

मा� पदो��त हनेु �यव�था ग�रन ुपद�छ।  

 �या�यक जनशि�ह�का ला�ग छु�ै �ान �सप र द�ता आव�यक पन� हुँदा 

�या�यक जनशि�को �नयिु�, स�वा, बढुवा, विृ��वकास स�ब�धी छुटै ऐनको 

त�काल तजु�मा गर� लाग ुग�रन ुपन�। 

 स�वा, पद�थापना र बढुवा स�ब�धी �नयम र �नद� िशका बनाई काया��वयन गनु� 

पन�। 

 कम�चार�ह�को �मता �वकासका ला�ग ता�लम आव�यकता �व� लेषण गन�।  

 �यायाधीश तथा कम�चार�ह�को पा�र��मक, सेवाका सत�ह� पनुरावलोकन गर� 

सधुार गन� ल�य �नधा�रण गन�।  

 जनशि� अभावका बारेमा (Organization & Management) सव��ण गर� 

समयमै पदपू�त� गन�।  

 �यायपा�लकामा काय�रत जनशि�को समिुचत �यव�थापन गन� मानव संसाधन 

योजना तजु�मा र �यसको सफल काया��वयन गनु� पन�।  

 मानव संसाधन योजनालाई कम�चार� भना�, पद�थापन, ता�लम तथा विृ� 

�वकाससँग आब� गराउन उपय�ु हनेु। 

 कामको �कृ�त र काय�बोझका आधारमा अदालतले �लएको ल�य हा�सल गन� 

उ��ेय अन�ुप मानव संसाधन आपू�त� ग�रन ु पन� देिख�छ। म�ुाको लगत, 

जनताको चेतनाको �तर एवं �यायाधीशको स��या समेतलाई आधार बनाई 

िज�ला अदालतमा काय�रत जनशि�को पनुरावलोकन गन� अ�याव�यक 
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देिखएको छ। ४ जना �यायाधीशको दरब�द� रहेका अव�थामा सजृना ग�रएको 

दरब�द�ले ६ जना �यायाधीशको दरब�द� धा� स�ने अव�था नदेिखँदा सोलाई 

त�काल स�बोधन गनु� पन� देिखएको छ। 

 काय��व�ध काननुमा आएको ज�टलता एवं काननुको अ�यासमा आएको 

नवीनतम �योग र ��व�धसँग आ�मसात गन� स�ने जनशि�को अभाव �मश: 

खि�कँदै गइरहेकाले �यसलाई स�बोधन गन� त�काल नी�तगत �पमा नै 

काय�योजना बनाई लाग ुग�रन ुपन� देिख�छ। 

 

२.६ मानव संसाधन �यव�थापनमा �े�तेदारले �यान �दन ुपन� �वषयह� 

 दै�नक �शासन स� चालन, 

 कम�चार�ह�को उपय�ु काय��वभाजन, 

 कम�चार�ह�सँग �नय�मत बैठक, 

 अनशुासन, �नर��ण र मू�या�न, 

 कम�चार� ब�ने �यव�था तथा �टेसनर� सामानको �ब�ध, 

 �यायाधीश र कम�चार� �बच सम�वयकार� भ�ूमका, 

 िज�ला अदालत �नयमावल�ले �नधा�रण गरेको बैठकको स� चालन। 

 

३. भौ�तक �ोत साधनको �यव�थापन 

अदालतलाई आ�ना ��याकलापह� स�ालन गन� ज�गा, भवन, फ�न�चर, य�� 

उपकरण लगायतका थ�ु ै भौ�तक �ोत साधनको आव�यकता पद�छ। काय� �कृ�तको 

�विश�ताले गदा� सोह� अनकूुलका भौ�तक �ोत साधनको �यव�थापन गनु� पन� ह�ुछ। 

य�ता साधनको �ा��, प�रचालन र स�ालन ज�ता कुराह�को �यव�थापन नै भौ�तक 

�ोत साधन �यव�थापनको �े��भ� पद�छन।् यस अ�तग�त साधनको मौजदुा ि�थ�तको 

आकँलन, वा�त�वक आव�यकताको प�हचान तथा प�रि�थ�त �व� लेषणका आधारमा 

योजनाको �नमा�णस�मका कुराह� प�न यस अ�तग�त पद�छन।् ते�ो प� चवष�य 

रणनी�तक योजनाले ज�गा तथा भवन स�ब�धी योजनाको पनुरावलोकन, सवार� साधन, 

मे�सनर� औजारको �यव�थापन समेतका कुराह�लाई रणनी�तक उपायका �पमा अगा�ड 

सारेको छ।  

भौ�तक �ोत साधनको �हसाबले अदालतको अव�था अ�य�त दयनीय अव�थामा 

रहेको भए ताप�न योजनाब� �यासको थालनीसँगै यस �े�मा अदालतले उ�ले�य �ग�त 

गरेको छ। �यव�थापन �मताको �वकास तथा पया�� �ोतको उपल�धता भने अझै प�न 

चनुौतीका �पमै रहेका छन।्  
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३.१  िज�ला अदालतह�को ज�गा र भवनको ि�थ�त  

 ७५ िज�ला अदालतह�म�ये ३ वटा िज�ला अदालतह� बा�लङु, इलाम तथा 

संखवुासभा िज�लामा अदालतको आ�नो �व�म�वको भवन छैन। 

 ६ वटा िज�ला अदालतह� अछाम, डो�पा, �कुम, रो�पा, ग�ुमी तथा रसवुामा 

िज�ला अदालतको भवन �नमा�णाधीन अव�थामा रहेको छ। 

 सबै िज�ला अदालतह�को आ�नै �वा�म�वमा ज�गा रहेको छ। 

 

३.२ िज�ला अदालतह�को भौ�तक सामानह�को ि�थ�त 

�ववरण चाल ु मम�त गनु� पन� काम नला�ने ज�मा 

कार ५३ ३ ९ ६५ 

िजप ३२ १३ ५ ५० 

मोटरसाइकल ५७ ८ १ ६६ 

साइकल २१२ ३१ ७४ ३१७ 

क��यटुर ७४४ १५१ १४७ १०२१ 

���टर २३० ११५ ५६ ३९३ 

�या�स ६८ २८ २१ ११७ 

��यानर ७६ ४ ० ८० 

टेल�फोन २८० ६ २३ ३०२ 

फोटोकपी ६० ३७ ३१ १२२ 

जेनेटर २३ २३ ६ ५१ 

नेटव�क� ङ ११८ ९ ० १२७ 

इ�टरनेट १०५ ५ ० ११० 

प�ुतकालय ६२ २ ० ६३ 

 

३.३ ते�ो प� चवष�य रणनी�तक योजनामा भौ�तक �ोत साधनको काया��वयन योजना  

�यायपा�लकाको ते�ो प� चवष�य रणनी�तक योजनाले २०७१।७२–

२०७५।७६ ले भौ�तक साधन र �ोतको �यव�थापनलाई ल�य �ा��को सहयोगी 

(supportive) रणनी�तका �पमा �लएको देिख�छ। जस अ�तग�त �न�न �वषयह�लाई 

नी�तगत तहको काया��वयन योजना अ�तग�त समावेश गरेको देिख�छ : 

 अदालतका ला�ग ज�गा �ा� गन� र भवन �नमा�ण गन� (Fast track court, 

Commercial court र Juvenile court �थापनाका ला�ग स�भा�यता अ�ययन गन�, 

अदालत भवन �नमा�णको �व�मान मापद�डमा पनुरावलोकन गर� आध�ुनक 

मापद�ड �नमा�ण गन�, �यायाधीशह�लाई आव�यक सरु�ाकम� स�हतको मापद�ड 
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स�हतको उपय�ु आवास गहृ �नमा�ण गन�, सबै अदालतह�मा �मशः िशश ु

�याहार के��को �थपना गन�)। 

 सवार� साधन मेसीन औजार तथा फ�न�चरको ख�रद तथा �वतरणको �यव�था 

गन� (ग वग�का तामे�दारह�का ला�ग १७० थान मोटर साइकल ख�रद गन�, 

म�हला कम�चार�ह�का ला�ग �ाथ�मकताका साथ सवार� साधन उपल�ध 

गराउने, अपा�ता भएका कम�चार�का ला�ग सहयोगी सवार� साधन ख�रद गन�, 

१५०० थान क��यटुर र य.ु�प.यस. ५०० थान �यापटप, १५० थान ���टर, 

७५ थान फया�स, ३५ थान फोटोकपी मे�सन, १०० थान ��यानर, तराईका 

अदालतह�मा १३५ थान एअर कि�डसनर एवं आव�यकतानसुारको फ�न�चर 

ख�रद गन�। 

 सरु�ा �यव�थालाई स�ुढ त�ुयाउने (सरु�ा योजना ��तवेदन, २०६६ 

काया��वयन गन�, अदालत �वेश�ारमा सरु�ा य��को �योग गन�, �भावकार� 

सरु�ा �ब�धका ला�ग नी�त तय गर� लाग ुगन�)। 

 प�ुतकालयलाई स�ुढ त�ुयाउने (िज�ला र पनुरावेदन तहमा प�ुतकालय 

स�ुढ�करणका ला�ग अ�ययन गर� आव�कता प�हचान गन�, प�ुतक ख�रदका 

ला�ग छु�ै बजेट �व�नयोजन गन� प�रपाट� कायम गन�)। 

 

३.४ िज�ला अदालतको भौ�तक �ोत साधन �यव�थापनमा देिखएका सम�याह�। 

 अदालतमा उपल�ध भौ�तक �ोत साधनको समूिचत �योग एवं संर�ण गन� 

�व�ीय �ोतको अनमुा�नत लागत अनमुान तयार गर� सोको माग गन� र �नकासा 

�दने प�रपाट� नभएको। 

 िज�ला अदालतह�मा मे�तर, माल�, �ल�बर तथा इलेि���सयनको दरब�द� नहुँदा 

भवनको सरसफाइ, फुलबार� गोडमेल, धारा, ब�ी समयमा मम�त हनु सकेको  

छैन। सेवा करारमा रा� न स�ने गर� बजेट �व�नयोजन भएको अव�था छैन। 

अ�य सेवा श�ुकको नाउँमा �नकासा हनेु सी�मत बजेटबाट सो स�भव प�न 

देिखँदैन।  

 सवार� साधन उपल�ध गराएर मा� प�ुदैन, �तनको समय समयमा मम�त स�भार 

गनु� पन� ह�ुछ तर बजेट अभावले मम�त स�भार हनु सकेको छैन।  

 क��यटुर, ���टर, �या�स लगायत सूचना ��व�धका अ�य संय��ह� जडान 

ग�रएको छ तर उ� सामानह� �ब�मेा सोको मम�त बजेटको अभावमा त�काल 

हनु नसकेको �ततो यथात�ता हा�ा साम ुरहेको छ।  
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 म�ुाको लगत, �यायाधीशको स��या, कम�चार�को दरब�द� स��या, भवनको 

बनावट समेतलाई आधार बनाई भवनको मम�त स�भार, फ�न�चर, सरसफाइ 

समेतमा यथाथ�परक बजेट �व�नयोजन हनु ु पन�मा सो हनु सकेको अव�था 

देिखँदैन।  

 क�तपय िज�ला अदालतको आ�नो �वा�म�वको भवन छ तर भवन सँगसँगै हनु ु

पन� चमेना गहृ, पाहनुा घर, आवास गहृ नभएको अव�था छ। �े�तेदारलाई 

िज�ला अदालतको �यव�थापक भ�न�छ तर उसलाई न त घरभाडा नै �दइ�छ 

न त उसका ला�ग ब�ने आवासको नै भरपद� �यव�था छ। सव��च अदालत 

एवं पनुरावेदन अदालतबाट कुनै काय��म �लएर आउने हा�कमलाई खाना 

खवुाउने र स�ु ने �ब�ध गन� �े�तेदारलाई ह�मे ह�मे पन� अव�था छ। 

 मौसमको अव�था, गम� जाडोको अव�थालाई म�यनजर गर� भवन बनेको 

अव�था देिखँदैन। ज�तो उदाहरणका ला�ग पया�� �थान हुँदाहुँदै प�न धनषुा 

िज�ला अदालतको भवन पि�मतफ�  मखु हनेु गर� �नमा�ण ग�रएको छ जसले 

गदा� गम� मौसममा पि�मतफ�  रहेको फाँट, इजलासमा बसेर काम गन� 

�यायाधीश एवं कम�चार�ले नस�ने अव�था छ।  

 तराईका अ�धकांश िज�ला अदालतह�मा भरपद� वैकि�पक ऊजा� स�हत एअर 

कि�डसन नभएको अव�था छ जसले गदा� गम� मौसममा चाहेर प�न �यायाधीश 

एवं कम�चार�ह�ले काम गन� नस�करहेको अव�था छ। 

 सेवा�ाह� एवं कम�चार�ह�का ला�ग पया�� फ�न�चरको अभाव देिखएको छ, परुानो 

तथा �ब�केो फ�न�चरबाट मिु�कलले काम चलाउँदै आएको अव�था छ।  

 दरब�द� थप भए अनसुार �यायाधीशको इजलास तथा �या�बर एवं आव�यक 

पन� फ�न�चर समेतको अभाव रहेको।  

 िज�ला अदालतमा काय�रत �यायाधीशह�का ला�ग भरपद� सरु�ा स�हतको 

स�ुवधाय�ु आवासको अभाव। 

 

३.५ सम�या समाधानका उपायह� 

 अदालतका भवनह� नयाँ एवं स�ुवधा स�प� ब�दै जान ुसकारा�मक स�देश हो, 

तर �तनको मम�त, सरसफाइ र�रोगन एवं संर�ण समेत आव�यक छ, यसका 

ला�ग परुानो शैल�को बजेट �व�नयोजन एवं बाडँफाँडले स�भव छैन, यसमा 

प�रमाज�न हनु आव�यक छ। 

 नयाँ स�ुवधा स�प� भवन नभएका िज�लाह�मा अपा�मै�ी भवन समेतको 

�यव�था ग�रन ुपछ�। 
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 काय�रत जनशि�ह�लाई आध�ुनक ��व�धमै�ी बनाउन र ��येक फाँटमा 

क�तीमा एक थान क��यटुर उपल�ध गराइन ुपछ�।  

 Fax, Printer ज�ता �व�तुीय उपकरणह� �ब��एमा र काम नला�ने भएमा 

सव��च अदालतसँग माग गन� प�रपाट�ले काममा अवरोध उ�प� हनेु देिखदँा 

स�बि�धत िज�ला अदालतले नै त�काल ख�रद गन� स�ने गर� बजेट �व�नयोजन 

ग�रन ुपन� देिख�छ।  

 सेवा�ाह�का ला�ग �व�ाम�थल नभएका िज�ला अदालतह�मा आव�यकता 

अन�ुप फ�न�चर स�हतको �व�ाम �थल �नमा�ण गनु� पछ�।  

 आ�नो �वा�म�वको भवन भएका िज�ला अदालतह�मा आव�यकता अन�ुप 

पाहनुा घर एवं �े�तेदारका ला�ग अ�नवाय� �पमा �वाटरको �यव�था हनु ु 

पद�छ।  

 वैकि�पक ऊजा�को �यव�था नभएका िज�ला अदालतह�मा वैकि�पक ऊजा�को 

त�काल �यव�था हनु ुपन� अव�था छ। 

 �ब��एका �व�तुीय उपकरणह� त�काल मम�त स�भार गन� �योजनाथ� छु�ै 

बजेटको �यव�था हनु ुपन�। 

 म�ुाको चाप, �यायाधीश स��या एवं कम�चार� दरब�द� स��या समेतलाई 

आधार बनाई क��यटुर लगायतका अ�य �व�तुीय उपकरणह� िज�ला 

अदालतलाई उपल�ध गराउने �यव�था ग�रन ुपन�। 

 िज�ला अदालतमा काय�रत �यायाधीशह�का ला�ग भरपद� सरु�ा स�हतको 

स�ुवधाय�ु आवासको अभाव �नमा�णका ला�ग नी�तगत �पमा काय�योजना बनाई 

त�काल लाग ु ग�रन ु पन� देिखएको छ। तराईका अ�धकांश िज�ला 

�यायाधीशह�लाई सरु�ा संवेदनशीलताको ���ले उपय�ु भाडाको घर खो�न 

क�ठन परेको अव�था देिखएको छ। यसलाई त�काल स�बोधन गन� ज�र� 

भइसकेको छ। 

 

३.६ भौ�तक �ोत �यव�थापनमा �े�तेदारले �यान �दन ुपन� �वषयह� 

 अदालतको भवन, ज�गा एवं क�पाउ�ड, 

 फ�न�चर, 

 शौचालय, 

 �पउने पानी तथा ब�ने �यव�था, 

 धारा, ब�ी, टेल�फोन, 

 प�ुतकालयको सरु�ा तथा काननु �कताबको �ब�ध, 
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 �व�तुीय उपकरणह�को �ब�ध, 

 िज�सी सामानको �यव�था तथा �ललाम �ब�� स�ब�धी कुरा, 

 सवार� साधनको �यव�था तथा �योग, 

 इ�धनको �यव�था तथा सदपुयोग। 

 

४. �व�ीय �ोत �यव�थापन 

�याय स�पादन काय�का ला�ग जनशि� तथा भौ�तक �ोत साधनको ज�त 

आव�यकता पद�छ यी दबैुको उिचत तथा �या� �यव�थापनका ला�ग �व�ीय �ोत 

साधनको उपल�धता मह�वपूण� रह�छ। �व�ीय �ोतको �व�षेण, आव�यकता प�हचान, 

�ोतको उपलधताको �यव�था तथा उपल�ध �ोतको अनशुा�सत तथा �भावकार� �योग 

नै अदालत �यव�थापनका स�दभ�मा �व�ीय �यव�थापन हो। अदालतका ला�ग 

�व�नयोिजत रकम, �ा� हनेु धरौट� तथा राज�वको �हसाब द�ु�त रा� ने, �व�नयोिजत रकम 

बे�ज ुनहनेु गर� खच� गन� र उठेका बे�जहु� फ��टतफ�  तदा�कता ज�ता कुराह� 

समेत यस�भ� पद�छन।् 

�व�ीय �ोतको �यव�थापन एकै पटकको �यासबाट स�भव हनेु कुरा होइन। 

यसका ला�ग त सबल नेत�ृव, �नर�तरको ��याशीलता तथा ��तब�ता तथा ल�य��तको 

इमानदार� अ�त नै मह�वपूण� ह�ुछ।  

अदालतलाई �व�ीय �ोत उपल�ध गराउने कुरामा �या� उदारता देखाएको 

पाइँदैन। �यसै गर� योजनाब� �सायका ला�ग सबैको �यान प�ुन सकेको छैन। �व�ीय 

�ोतको ��य� �भाव भौ�तक �ोत, साधन तथा जनशि� �यव�थापनमा  

पद�छ। अ�ततः सम� अदालत �यव�थापनमा यसको नकारा�मक असर पर� अदालतले 

�याय स�पादनको काय� �छटो छ�रतो र �भावकार� �पले गन� स�ैन। 

 

४.१ �व�ीय �ोत �यव�थापनका उ�े�यह� 

 आगामी आ.व.का ला�ग आव�यक पन� राज�व र �ययको अनमुान गर� 

यथासमयमा नै स�बि�धत �नयकायमा पठाउने, 

 �व�नयोजन भएको बजेटको आ�दानी बाँधी आ�थ�क ऐन �नयमको र�त प�ु याई 

खच� गन�, 

 धरौट�, राज�व र �व�नयोजनको छु�ा छु�ै लेखा राखी लेखा पर��ण गराउने, 

 जनु काममा बजेट �नकासा भएको छ सोह� शीष�कमा खच� गर� बजेट सदपुयोग 

गन�, 

 पे�क� तथा बे�ज ुयथा समयमा नै फ�     य�ट गन� गराउने, 

 आ�थ�क �नय��णको यथोिचत �यव�था �मलाई अनाव�यक खच� हनुबाट रो�ने, 
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 अदालतमा आ�थ�क अभाव हनु न�दई काम काज स�प� गन� सहयोग प�ु याउने, 

 आ�थ�क अनशुासन एवं खच�को �मत�य�यता कायम रा� ने। 

 

४.२ िज�ला अदालतह�को �व�ीय �ववरण 

 आ.व. २०७१।७१ मा ७५ वटै िज�ला अदालतमा गर� चालतुफ�  �. 

१,२३,३९४१,२५७।४९ तथा पुजँीगततफ�  �. २१,५९,९१,२०४।५० गर� 

कुल �. १,४४,९९,३२,४९७।९९ �व�नयोजन भएकामा चालतुफ�  �. 

१,२३,१७,००,३७१।९२ र पुजँीगततफ�  �. १५,७१,३२,८३८।२० गर� 

ज�मा �. १,३८,८८,३३,२१०।१२ खच� भएको देिख�छ। 

 आ.व. २०७१।७१ मा ७५ वटै िज�ला अदालतले धरौट� जफतबाट कुल 

�. ९३,९७,३८,१२।७९ कोट� फ� लगायत अ�य द�तरुबाट �. 

८,९०,१६,२९,९२२।१३ रकम राज�वमा योगदान गरेको �ववरणबाट 

देिखएको छ। 

 

४.३ �व�ीय �ोत �यव�थापन एवं आ�थ�क �शासन  

 सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९ ले िज�ला अदालतह�मा बजेट �वतरण 

गन� संय��को �थापना गरेको छ। 

 यो संय��ले �वचाराधीन म�ुा स��या, काय� �ग�त, फ��ट ि�थ�त समेतको 

�वषयलाई आधार मानी बजेट �व�नयोजन गन� �यव�था गरेको छ। 

 अदालतको आ�थ�क �शासन िज�ला �यायाधीशको सामा�य �नद�शन र 

�नय��णमा रह� �े�तेदारले स�ालन गनु� पन� काननुी �यव�था छ। सो अनसुार 

िज�ला �यायाधीश र �े�तेदार �बच अदालतको आ�थ�क काय� स�ालनमा दोहोरो 

सम�वयको आव�यकता रहेको देिख�छ। 

 िज�ला अदालतमा िज�ला �यायाधीशको सामा�य �नद�शन तथा �नय��णमा रह� 

अदालतको �शास�नक काय� समेत �े�तेदारले गनु� पन� हुँदा अदालतमा 

�व�नयोजन ग�रन ुपन� बजेटको ��ताव, योजना (आ�थ�क समेत) �व�नयोिजत बजेट 

एवं सोको मा�सक खच�को साम�यक �ववरण �े�तेदारले �यायाधीश सम� पेस 

गनु� पन� देिख�छ।  

 िज�ला अदालतह�मा काननु बमोिजमको खच�, �यसको अ�भलेख, आ�त�रक लेखा 

पर��ण, एवं अि�तम लेखा पर��ण समयमा गराई औ��याइएका ��ुट स�याउने, 

देिखएका बे�जलुाई काननु बमोिजम �ज ुगन� गराउने दा�य�व अि�तयार� �ा� 

�यि� �े�तेदारमा�थ रहेको छ।  
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 सव��च अदालत, पनुरावेदन अदालत, स�बि�धत कोष तथा लेखा �नय��कको 

काया�लयको समेत यस काय�मा अहं भ�ूमका रहनेमा ���वधा छैन।  

 

४.४ िज�ला अदालतह�को �व�ीय �यव�थापनमा देिखएका सम�याह� 

 िज�ला अदालतका नव�न�म�त आध�ुनक भवनह� तयार एवं स�ालनमा समेत 

आइरहेका छन ्तर ती भवनह�को मम�त, स�भारका ला�ग �व�नयोजन हनेु बजेट 

सी�मत हनेु हनुाले समयमा मम�त एवं स�भार हनु सकेको छैन।  

 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ ले अदालत �यव�थापन स�म�त, बाल�याय 

सम�वय स�म�त, �याय �े� सम�वय स�म�त, अदालत �यव�थापन स�म�त, 

अदालतका �यायाधीश कम�चार�का �नय�मत बैठकह� तथा रणनी�तक योजनाले 

तोकेको �व�भ� न काय��मह�मा हनेु खच� �व�नयोजन बजेटको स�बि�धत 

शीष�कले धा� स�ने देिख�। बजेट अभावले क�तपय काय��म नै हनु सकेको 

छैन। 

 ��येक िज�ला अदालतले वा�ष�क काय�योजना तय गरेको ह�ुछ, �यो योजना 

काया��वयन गन� �व�नयोजन बजेट अपगु हनेु देिख�छ �कनभने काय�योजनामा 

लि�त प�रमाण हा�सल गन� �व�भ� न संय��को प�रचालनमा बजेटको नाम सदैव 

अगा�ड आउने देिख�छ।  

 पहाडी एवं �हमाल� �े�मा भौगो�लक �वकटताका कारण थोरै काय� गन� धैरै 

समय ला�ने र टाढा टाढास�म �हँडेर नै जान ुपन� बा�यताले �व�नयोिजत दै�नक 

�मण भ�ा अपगु हनेु गरेको गनुासाह� स�ुनने गरेको छ।  

 तराई �े�मा भौगो�लक �वकटता नभए प�न काय�चाप बढ� हनेु भएकाले अ�ा 

लागेको �दनमा न�सा, डोर, चलन चलाउने, सव��व गन�, अंश रो�ा गन� एवं ब�डा 

छु�ाउने तथा सज��मन मचु�ुका समेत गन� न�याइने हुँदा �वदाको �दनमा उ� 

काय गन� लगाउन ु पन� हुँदा उनीह�का ला�ग �मण भ�ा �यव�था गन� पन� 

देिख�छ तर �मण भ�ा शीष�कमा �यून बजेट �नकासा हनेु हुँदा �वदाको �दनका 

ती काम गराउन नस�कएको अव�था छ।  

 अदालतमा काय�रत माननीय �यायाधीश �यूह�लाई रा�यबाट �ा� सवार� साधन, 

अदालतका अ�य सवार� साधन, मे�सन औजार एवं साम�ीह�को उपयोगमा 

बढो�र� सँगसँगै खच�को अनपुात समेतमा सोह� अनसुार ब�न जाने अव�था 

�वाभा�वक छ तर खच�को अनपुातमा बजेटको �नकासा �यून हनेु गरेको  

देिख�छ।  
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 सव��च अदालत�ारा अदालतमा काय�रत मा.�या.�यूले �योग गर� आउन ुभएको 

स�ुवधाको सवार� साधनको वा�ष�क मम�त स�भार खच�को सीमा�न (वा�ष�क 

�.१८०००) खच�ले न�याउने ि�थ�त उ�प� न भइसकेको अव�था छ। वा�ष�क 

�.१८०००। भ�दा बढ� खच� ला�ने अव�थामा को कसले �यहोन� अ�योल 

सजृना भएको अव�था छ।  

 िज�ला अदालतलाई �नकासा �दइने इ�धनको बजेटले मिु�कलले ६ म�हना प�न 

धा� नस�कने ि�थ�त रहेको छ। 

 ��येक वष�को �ावण म�हनामा ��येक अदालतह�मा वा�ष�क पूवा�धारह� (राय 

�कताब, फाँट दायर�, अ�भलेख दायर�, मसल�दका सामानह�) ख�रद गनु� पन� हुँदा 

सो काय�मा अ�य म�हनाको तलुनामा खच� बढ� हनु जाने देिख�छ, यसले 

अदालतको मा�सक खच� ल�यलाई केह� �भाव पान� देिख�छ।  

 एउटा शीष�कमा रहेको बजेटले अक� व�त ुख�रद गनु� पन� तर �े�ता द�ु�त 

बनाउन ु पन� काय�ले आ�थ�क काय� स�ालनमा असिजलो महससु हनेु गरेको  

छ।  

 िज�ला अदालतमा खच� गन� अि�तयार� पाएका �यि� �े�तेदारलाई लेखा एवं 

आ�थ�क �शासन स�ब�धी ता�लमको अभाव खि�कएको छ। 

 अदालतको लेखा �े�ता रा� ने �यि� (लेखा अ�धकृत, लेखापाल) अदालतमा 

सकेस�म Posting वा स�वा हनु नपरोस ् भ�े सोचाइले क�तपय िज�ला 

अदालतमा लेखा उ�रदायी अ�धकार�को �नयिु� हनु सकेको छैन। 

 खास गर� अदालतमा महालेखा प�र�कको ��तवेदनबाट तह�सल शाखामा रहेका 

कैद, द�ड ज�रबानाको लगत एवं �यसको असलु� �वषयमा जानकार� नगर� 

असलु हनु बाकँ� कैद द�ड ज�रवानको अ�लाई बे�ज ुनामकरण गन� प�रपाट�ले 

अदालतमा ठुलो बे�जकुो ि�थ�त रहेको भ�े �म जनमानसमा पन� गएको छ।  

 

४.५ समाधानका उपायह�  

 िज�ला अदालतमा खच� गन� अि�तयार� पाएका �े�तेदारलाई लेखा तथा आ�थ�क 

�शासन स�ब�धी ता�लम अ�नवाय� �पमा �दलाइन ुपन�। 

 िज�ला अदालतह�लाई समान �पमा बजेट �नकासा नगर� म�ुाको लगत, 

कम�चार�को दरब�द�, �यायाधीशको स��या, भवनको अव�था, �व�तुीय 

उपकरणको स��या र �योगको अव�था समेतलाई आधार बनाई के���य नी�त 

नै बनाई आव�यकताका आधारमा बजेट �नकासा गन� प�रपाट�को �वकास ग�रन ु

पन�।  
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 अदालतले तैयार गरेको वा�ष�क काय�योजनाले माग गरेको बजेट औिच�यता 

अ�ययन गर� �नकासा ग�रन ुपन�।  

 अदालतको भवन मम�त, सरसफाइ, फ�न�चर मम�त, �व�तुीय उपकरण मम�त, सवार� 

साधन मम�तका ला�ग शीष�क नै छु�ाई औिच�यताका आधारमा बजेट �नकासा 

ग�रन ुपन�। 

 काया�लय खच�मा �नकासा हनेु रकम अपगु हनु गई बाँक� नै रहने गरेको 

अव�था हुँदा म�ुाको लगत, कम�चार�को दरब�द� स��या समेतलाई आधार 

बनाई रकम �नकासा ग�रन ुपन�। 

 सेवा करारमा रहेका कम�चार�, माल�, मे�तर, बकु बाइ�डर समेतलाई �दइने रकम 

अ�य सेवा श�ुकबाट �दइन ुपन� �यव�था रहेको तर सो शीष�कमा �यून बजेट 

�नकासा हनेु गरेका कारण खच� ले� न क�ठनाइ भएकाले प�ुने रकम �नकासा 

ग�रन ुपन�।  

 �नकासा भएको इ�धनको बजेट �यून हनेु गरेकाले इ�धनमा पया�� बजेट 

�नकासा ग�रन ुपन�। 

 दरब�द� अनसुार लेखामा काम गन� कम�चार� �नयिु�का ला�ग म.ले.प.सँग 

सम�वय गनु� पन�। 

 पया�� �मण खच�को अभावमा अदालतको दै�नक काम कारबाह�मा ��य� असर 

प�ररहेकाले दै�नक �मण खच�मा प�ुने रकम �नकासा हनु ुपन�। 

 

४.६ �व�ीय �यव�थापनमा �े�तेदारले �यान �दन ुपन� कुराह� 

 �नय�मत लेखा स�ब�धी काम, 

 नगद� र�सद, 

 राज�व स�लन तथा बै� दािखला, 

 भ�ुानी, 

 खच�को �ववरण पारदश� गन� कुरा, 

 आ�त�रक तथा अि�तम लेखा पर��ण, 

 बे�ज ुबाँक� तथा फ� य�टको अव�था,  

 आ�थ�क अनशुासन कायम गन� कुरा। 

िज�ला अदालतका ला�ग सव��च अदालतबाट �नकासा ग�रने बजेट तलब शीष�कमा 

बाहेक अ�य शीष�कमा कम नै रहेको देिख�छ। बजेट अपया�� भयो र औिच�यता प�ु� 

हनेु गर� माग गरेमा थप बजेट प�न समय समयमा �नकासा �दने गरेकै देिख�छ। कुल 

रा��य बजेटको ०.७२ ��तशत बजेटको �ह�सा ओगटेको �यायपा�लकाको बजेटले 
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सम� �यायापा�लका स� चालन गन� काय� सहज प� कै छैन। सव��च अदालतले पया�� 

बजेट नै �दँदैन भ�े सहज �पमा भ�े त ग�र�छ तर पया�� बजेट �नकासा हुँदैमा 

अदालतको काम कारबाह� �वतः �भावकार� भई काय�योजनाले �लएको ल�य 

शत��तशत परुा ह�ुछ भ�े हैन। अदालत स�ुढ�करण सझुाव स�म�तको ��तवेदन, 

२०५८ ले औ��याए झ� खच� गन� अ�धकार�ले बजेट खच�मा अनशुासन प�न कायम रा� न 

स�न ुपन� देिख�छ। 

 

५. उपसंहार 

�याय स�पादनको काय�लाई सहज, �छटो, छ�रतो एवं �भावकार� बनाई �यायमा 

आम नाग�रकको पहुँचलाई स�ुनि�त गद� �यायपा�लका��तको जनआ�था र �व� वासलाई 

अ�भव�ृ� गन� उ�े�यले �यायपा�लकाले आ.व.२०६१।६२ देिख योजनब� सधुारको 

���यालाई आ�मसात गरेको हामी सबैलाई �व�दत नै छ। �थम र दो�ो योजनाको 

काया��वयनबाट �ा� अनभुव एवं प�ृपोषण समेतका आधारमा ते�ो प� चवष�य रणनी�तक 

योजना २०७१।७२–२०७५।७६ को तजु�मा गर� काया��वयनमा आएको छ। उ� 

रणनी�तक योजनालाई आधार बनाई हामीले प�न आ�नो वा�ष�क काय�योजना बनाई आफु 

�हँ�ने बाटो आफै कोरेका छ�। आफुले बनाएको बाटोमा �हँ�दा प�न क�हले िच�लने 

क�हले ल�ने ह�ुछ नै तथा�प बाटो �हँ�न भने प� कै छा�न हुँदैन। िज�ला अदालतको 

�यव�थापक�य िज�मेवार� पाएको हामी �े�तेदारको भ�ूमका रणनी�तक योजना 

काया��वयन गन� स�दभ�मा मह�वपूण� ह�ुछ। अ�लाई दोष �दनभु�दा प�न आफैलाई 

सधुार गर� यथाथ�परक ढ�बाट सव��च अदालत, स�बि�धत पनुरावेदन अदालत एवं 

स�बि�धत िज�ला �यायाधीशसँग सदैव सम�वय गर� �हँ�न सकेमा र �यव�थापक�य 

िज�मेवार� बहन गन� सकेमा हामीले हा�ो ल�य मा� हैन सम� �यायपा�लकाले �लएको 

ल�यमा नै सकारा�मक योगदान प�ुन स�ने कुरामा �व� वास गन� स�क�छ।  
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सारांश 

सशुासनलाई मानव अ�धकार��तको पूण� स�मान, �व�धको शासन, �भावकार� 

जनसहभा�गता, काम कारबाह�मा पारदिश�ता र जवाफदे�हता, साव�ज�नक �े�को 

�भावका�रता, काम कारबाह�को वैधता, सूचनामा पहुँच, सम�याय, सश�ीकरण, 

�दगोपन, सकारा�मक �विृ� र उ�रदा�य�व, ऐ�यब�ता र स�ह�णतुालाई �व��न गन� 

मू�य मा�यताका �पमा �लन था�लएको छ। काननुी शासन�ारा साव�ज�नक �ोत 

साधनको उिचत �यव�थापन गर� नाग�रक अ�धकारको �चलनमा रा�यको �यान केि��त 

गनु� नै सशुासन हो र यसको अभावमा स�य संवैधा�नक रा�य �नमा�ण हनु स�दैन।शि� 

पथृ�ीकरणको �स�ा�त अन�ुप रा�यका तीन अ�ह� म�ये �यायपा�लकाले �याय 

स�पादनको काम (Administration of Justice) गन� भए ताप�न रा�यले लोक 

क�याणकार� काय�ह� गनु� पन� स�दभ�मा �नय�मत अदालतह�मा रहेका काय� ग�रने 

त�रकाले समयमै वा�त�वक �याय पाउन नस�ने, जनुसकैु �कारका साना�तना �ववादमा 

प�न अदालतले मह�वपूण� समय खच�न ु पन� र केह� �वशेष �कारका एवं �वषयगत 

द�ताका आधारमा �याय �नरोपण गनु� पन� खालका �ववादह�को समाधानका ला�ग 

�शास�नक �नकायलाई �या�यक अ�धकार �दान ग�र�छ भने �यसलाई अ���या�यक 

अ�धकार भ�न�छ र य�तो अ�धकार �योग गन� �नकायलाई अ���या�यक �नकाय भ�े 

ग�र�छ। �व�भ� काननु�ारा अ���या�यक �नकायले उ�ले�य मा�ामा �याय स�पादनको 

काय� गद� आएका छन।् यस लेखमा सशुासनको �थापनामा अ���या�यक �नकायको 

भ�ूमकालाई �व�भ� कोणबाट समी�ा गन� �यास ग�रएको छ।  

 

 

 

                                                           
§  उपसिचव‚ भ�ूमसधुार तथा �यव�था म��ालय 
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१. सशुासनको प�रचय  

सशुासनको मूलभतू ���कोण : सन ् १९८० को दशकको अ�त�तर �व� बै� र 

अ�तरा���य म�ुा कोषले अ��काको सहारा उप�े�का ग�रब देशह�मा प�हलो पटक 

असल सरकारको अवधारणा अनसुार सहायता प�रचालन गरेका �थए। यस अवधारणाका 

म�ुय �वशेषताह� �न�नानसुार रहेका �थए1 : 

 �वकासो�मखु देशको सम� समय �वकासका ला�ग आ�थ�क र �ा�व�धक सहयोग 

मा�ले नहनेु देिखएकाले सहायता �दान गन� सं�था वा देशले �वकासो�मखु 

देशको �शास�नक संरचना सधुार गन� काय�मा समेत सहयोग गनु� पन�। 

 सरकार� संय�� सबल भए मा� �वकास आयोजनाह� सफल हनु स�ने। 

 वैदेिशक सहायता �वकास आयोजनाको साथसाथै सहायता �ा� गन� देशको 

�शासन सधुार वा सबल�करणका ला�ग प�न केि��त हनु ुपन�। 

 वैदेिशक सहायताको साथमा पि�मा देशह�ले अवल�बन गरेको �शास�नक 

प�रपाट�लाई सहायता �ा� गन� देशले प�न अवल�बन गनु� पन� र सहायता 

�दान गन� सं�था वा देशले यस बारेमा �ा�व�धक सहयोग प�न उपल�ध गराउन ु

पन�। 

साव�ज�नक �े�लाई �भावकार� बनाउने उ�े�यले स�ुवात ग�रएको सशुासनको 

अवधारणा �वक�सत दात ृ�नकायबाट �दान ग�रने सहायताको पूव�सत�का �पमा अ�नवाय� 

ग�रँदै आएको पाइ�छ।   

 

२. सशुासनको अथ� र प�रभाषा 

बहृत ्नेपाल� श�दकोशका अनसुार सशुासन भ�ाले उ�म �क�समको शासन वा 

उ�म रा�य �यव�थालाई जनाउँछ भनी अ�या�इएको छ। वा�तवमा सशुासन भ�े श�द 

सन ्१९९० को दशकमा भएको �व��यापी �जाताि��क आ�दोलनसँगै �योगमा आएको 

देिख�छ। Governance भ�े अ��जेी श�द Governance भ�े �े�च श�दबाट �लइएको 

हो जसको अथ� नाग�रक समाजको संल�नतामा स� चालन ग�रने सरकार भ�े बझुाउँछ। 

�व� बै�ले दि�ण अ��कामा स� चालन गरेका आयोजनाह�को मू�या�न गद� सरकार� 

अ�मतालाई औ�याउँदै सन ् १९८९ मा एक ��तवेदन �काशन ग� यो। उ� 

��तवेदनको नाम Crisis in Governance �थयो र औपचा�रक �पमा Governance 

श�दको �योग यह��बाट भएको हो। "�व� बै�को ��तवेदन �काशन प�छ �व�भ� दात ृ

                                                           
1  �वत��ता र शासन अ�धकार‚ सोपान‚ अ� १००‚ प�ृ ३०  



सशुासनको �थापनामा अ���या�यक �नकायको भ�ूमका 287 

 

रा� तथा सहयोगी �नकायले वैदेिशक सहायताको पूव�सत�का �पमा सशुासनलाई अ�नवाय� 

गन� था�लएको हो।"2  

�वत��ता र शासना�धकार भ�े प�ुतकमा "सशुासन �ाि�क वा दाश��नक �वषय 

नभई यो �ा� गन� र अनभु�ूत गन� स�कने एउटा आदश� शासक�य अव�था हो। 

जनतालाई के���व�दमुा राखेर उपल�ध �ोत र साधनको समान र �या�यक तवरमा 

�वतरण गन� र �यसको �भावकार� �यव�थापन गन� ���या नै सशुासन हो" भ�नएको 

छ। 

संय�ु रा� स�का पूव� महासिचव कोफ� अ�ानले सशुासनलाई ग�रबी �नवारण 

र �वकास �व��नका ला�ग स�भवतः एकल मह�वपूण� कारक त�व हो भनेका छन।्3 

नेपालका पूव� अथ�म��ी देवे��राज पा�डेले सशुासन अ�धकारको �यायोिचत �योग बाहेक 

अ� केह� होइन भनी उ�लेख गनु� भएको छ। �ी पा�डेले थप �प� पाद� भ�ु भएको 

छ : सम�या र ��� समाधान गन� �भावकार� संय��को उपल�धता सशुासनको 

आव�यक त�व रहेको र रा�यको च�र�, साव�ज�नक नी�तको छनौट र साव�ज�नक 

पदा�धकार�को �यवहारमा शासनको �याय पूण�ता वा उपय�ुता ��त�वि�बत हनेु कुराले 

नै सशुासन स�ुनि�त हनु स�छ।4  

वा�तवमा सशुासनले असल �यव�थापन, रा�ो काय� स�पादन, साव�ज�नक पुजँी 

तथा स�पि�को संर�ण, साव�ज�नक जनसहभा�गतातफ�  डो� याउँदै अ�तत: अपेि�त 

प�रणाम �ा� गन� म�त गद�छ।  

 

३. सशुासन  स�ब�धी  �स�ा�तह� 

सन ्१९९० को दशकको म�यदेिख उदारवाद� अवधारणाको �योग स�ब�धमा 

�वकासो�मखु मलुकुह�मा खास गर� सीमा�तकृत र स�टाप� वग�को �हतका ला�ग 

बजारबाट सरकारले आ�नो भ�ूमका अल�याउन नहनेु �वषयलाई ग�भीरतापूव�क मनन 

गर� ती वग�लाई प�ु याउन ुपन� गणु�तर�य व�त ुतथा सेवा �दान गन�का ला�ग सरकारले 

संय�ु रा� स� र सं�थाह� माफ� त आ�थ�क, सामािजक �पमा पछा�ड परेका वग� र 

समदुायलाई शासन �यव�थामा सहभा�गताका ला�ग पैरवी गद� ल�गयो। फल�व�प 

सशुासनका अवधारणामा पारदिश�ता, उ�रदा�य�व, �व�धको शासन र सहभा�गताका 

अ�त�र� समता, स�मता, समावेिशता, सरोकारवालाको संल�नता, सदाचार, नै�तकता 

ज�ता अवधारणामा जोड �दइयो।  

                                                           
2  मैनाल�,  उमेश; कामाद, २०५७‚ प�ृ ४२ 

3  Vrise, Michier dee, The challenge of Good Governance, The Innovation Journal, 2013, 2, p.3 

4  ढु�ाना, टेक�साद; �वत��ता र शासना�धकार, सोपान, २०६५ 
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संय�ु रा� स�ीय �वकास काय��मले तयार गरेको एवं �व��यापी �पमा 

मा�यता पाएका �स�ा�तह�लाई देहाय अनसुार उ�लेख ग�रएको छ।5  

 

१. वैधा�नकता र सहभा�गता : सबै म�हला र प�ुष ��य� वा वैधा�नक म�य�थ सं�था 

माफ� त �नण�य �नमा�णमा सहभागी हनु पाउन ु पछ�। सशुासनले फरक फरक 

�वाथ�को म�य�थ गर� समूहका ला�ग के क�तो नी�त र काय��व�ध उपय�ु हनु 

स�छ भ�े �वषयको सहम�तमा प�ुन म�त गद�छ।  

२. �नद�शन : �वकास, सशुासन र मानव �वकासका ला�ग के आव�यक छ भ�े 

स�ब�धमा नेताह� र जनतामा फरा�कलो र द�घ�काल�न सोच हनु ुपद�छ।  

३.  काय�स�पादन : िज�मेवार�पन, सं�था र ���याह�ले सबै सरोकारवालाह�लाई सेवा 

गन�  �यास गनु� पछ�। �भावका�रता र काय�कुशलता, सं�था र ���याह�ले 

�ोतको मह�म प�रचालन गर� आव�यकता परुा गन� न�तजा हा�सल गनु� पछ�। 

४. उ�रदा�य�व : सरकार, �नजी �े� र नाग�रक समाजमा स�ठनका �नण�यकता�ह� 

जनताका साथसाथै सं�थागत सरोकारवालाह���त उ�रदायी हनु ु पछ�। यसका 

अलावा सूचनाको �वत�� �वाह माफ� त पारदिश�ता �नमा�ण गन� स�क�छ। ���या, 

सं�था र सूचनाह� सरोकारवालाह�का ला�ग पहुँचयो�य हनु ुपछ�।  

५. �व�छता : सबै प�ुष र म�हलालाई �तनीह�को आ�नो रा�ो जीवन�तर कायम गन� 

समान अवसर हनु ु पछ�। काननुको ढाँचा �व�छ हनैु पछ� र �यसलाई 

�न�प�तापूव�क लाग ु गर� काननुीको शासन कायम गनु� पद�छ। सशुासनका 

सै�ाि�तक अवधारणाह� आज �व�का अ�त�वक�सत मलुकुदेिख अ�प�वक�सत 

मलुकु, संय�ु रा� स�ीय �नकायदेिख गैरसरकार� सं�था, के���य सरकारदेिख 

�थानीय सरकार र �व�धको शासनदेिख �दगो मानव �वकासस�मका अवधारणा स�हत 

रा� स��ारा घो�षत सह�ा�द� घोषणाका ल�य हा�सल गन� मह�वपूण� त�वका 

�पमा रहेको पाइ�छ।  

 

४. सशुासनका मूलभतू त�वह� 

सशुासनका ला�ग जनसहभा�गता, पारदिश�ता, अ�धकारको �वके���करण र सेवा 

तथा स�ुवधाको �वतरण तथा उ�रदा�य�व ज�ता मूलभतू त�वह� आव�यक ह�ुछन।् 

जबस�म कुनै प�न नी�त �नमा�ण र �यसको काया��वयनमा सरोकारवालाको सहभा�गता 

हुँदैन तबस�म कुनै प�न नी�त �नमा�ण र �यसको सह� काया��वनय हनु स�दैन।  

                                                           
5   ढकाल‚ झंकनाथ‚ सशुासनको अवधारणा र अ�यासह� एन.जे.ए. ल जन�ल, रा��य �या�यक ��त�ान, २०७१, प�ृ 

३१०-३११  
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आम नाग�रकका ला�ग आव�यक पन� स�पूण� सेवा तथा स�ुवधा �वतरण गन� 

कम�चार� संय��को �यव�था ग�रएको ह�ुछ। तर �यो संय��को िज�मेवार� के हनेु र 

उनीह� को ��त उ�रदायी हनेु भ�े स�दभ�मा कुनै प�न देशको �शासनमा सशुासनलाई 

मह�व �दएको छ भने उनीह� जनता��त उ�रदायी हनु ुपन� �यव�था ग�रएको ह�ुछ। 

�यस कारण जनता��त उ�रदायी सरकार वा �यहाँको �शासनले �वतरण गन� सेवा 

स�ुवधाह�मा शी�ता, पारदिश�ता र नाग�रकको सहज पहुँचलाई �वशेष मह�व �दई 

�यायोिचत �पमा �वतरण ग�रएको ह�ुछ।  

नाग�रकले रा�यबाट �ा� गनु� पन� सबै �क�समको सेवा स�ुवधालाई �छटो 

छ�रतो ढ�ले सबैले �ा� गन� सकुन ्भनेर रा�यले स�पादन गनु� पन� �वषयव�तहु�लाई 

अ�धकार ��यायोजनका मा�यमबाट गाउँ �वकास स�म�त �तरस�म प�ु याउने उ�े�यका 

साथ काममा �वके���करणको �स�ा�त लाग ु गरेको छ। यी सबै मूलभतू कुराह�ले 

�दगो सशुासन कायम गन� म�त प�ु याएको देिख�छ।  

 

५. सशुासनका �वशेषताह�  

सशुासनमा हनेु देहायका �वशेषताह�ले �न�न कुराको स�ुनि�तता गद�छ : 

१.  जनसहभा�गता (Participation) : �नण�य ���या एवं काया��वयनमा म�हला, 

प�ुष दबैुको समान सहभा�गता हनु ु नै सशुासनको मह�वपूण� प� हो। 

जनसहभा�गताका ला�ग ससूुिचत हनु र स��ठत हनु आव�यक छ। 

जनसहभा�गताका ला�ग सरोकारवाला समूहह�लाई समावेश गन� एवं 

उनीह�को �वचार, धारणाह�लाई समे�ने ग�र�छ।  

२.  काननुी शासन (Rule of Law) : सशुासनका ला�ग �वत�� काननुी संय��ह�को 

मा�यमबाट �व�मान ऐन काननुको �न�प� ढ�ले काया��वयन गर� 

अ�पस��यक नाग�रकह�को समेत मानवा�धकार र उनीह�को संवैधा�नक 

हकको संर�ण ग�र�छ तर �व�मान काननुको �न�प� ढ�ले काया��वयन गन� 

�वत�� �यायपा�लका र �न�प� एवं असल च�र� भएको �हर� स�ठनको 

आव�यकता पद�छ।  

३.  पारदिश�ता (Transparency)  :  कुनै प�न सरोकारवाला सेवा �दायक �नकायले 

ऐन काननुको प�र�ध�भ� रहेर �लइने �नण�य र �य�को काया��वयन गन� 

स�दभ�मा स�बि�धत सबैलाई बिुझने भाषामा त�कालै जानकार� गराउन ु 

पद�छ। यसले काननु बमोिजम गो�य रा� न ुपन� �वषय बाहेक �नण�यबाट असर 

प�ु याउने सबै नाग�रकलाई यथासमयमा सूचना स��षेण गन� वा उनीह�को 

सहज पहुँचलाई �यानमा रािखएको ह�ुछ।  
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४.  जवाफदे�हता (Responsiveness) : कुनै प�न स� सं�थाले �नि�त समय�भ� 

स�बि�धत सरोकारवालालाई सेवा तथा स�ुवधा प�ु याउने जवाफदे�हता �हण 

गरेको ह�ुछ।  

५.  भ�व�यपरक सोच (Consensus): सशुासनले भ�व�यका ला�ग आव�यक �दगो 

�वकास र �यो उ�े�य �ा� गन� आव�यक पन� �वकासका स�ब�धमा एउटा 

बहृत एवं द�घ�काल�न सोच बनाएको ह�ुछ। बहृत �पमा सोच �नमा�ण गन� 

सशुासनले समाजमा भएका �व�भ� समदुायको �वाथ�ह� म�ये समाजको असल 

�वाथ�लाई आ�मसात गद� �यसलाई कसर� �ा� गन� भ�े सोचतफ�  �यान 

�द�छ।  

६.  समता र समावेशीकरण (Equity and Inclusiveness): सशुासनले समाजका सबै 

सद�यह�को भावना, �वचार, ���कोणलाई समतामूलक ढ�ले समे�दछ र 

कसैलाई प�न समाजको मूलधारबाट ब�ह�कृत गद�न। समाजका सबै खाले 

उि�प�डत एवं �पछ�डएका समदुायलाई समेत आफुलाई �वकास गन� वा सधुार 

गन� स�ुवधा वा मौकाबाट वि� चत गद�न।  

७. �भावका�रता र �मता (Effectiveness and Efficiency): सशुासनका मा�यमबाट 

समाजका आव�यकता परुा गन� उपल�ध �ोतह�को �भावकार� ���या र 

उपयोग गन� र �ाकृ�तक �ोतह�को �दगो �पमा �योग गर� वातावरणको 

संर�ण गन� �मता �दान गद�छ।  

८. उ�रदा�य�व (Accountability): चाहे सरकार� �नकाय हनु चाहे �नजी सं�थाह�, 

�तनीह�को आ�नो काम कारबाह�का ला�ग जनता��त उ�रदायी रहने 

स�ठनह�को �नण�यबाट असर प�ुने सरोकारवाला नाग�रक��त �वचार प�ु याउँदै 

समाजका हरेक पाईलामा उ�रदायी बनाउन ुआव�यक छ। 

 

६. सशुासन र �शासन सधुार  

सशुासन शासन �यव�था स� चालनको आदश�तम ग�त�य हो। यसले रा�यलाई 

बढ� स�म, स�ुढ, उ�रदायी तथा सेवामूलक बनाउन उ���ेरत गद�छ।  

आ�ना नाग�रकलाई के���व�दमुा राखेर उपल�ध �ोत र साधनको समान र 

सम�या�यक तवरमा �वतरण गन� र �यसको �भावकार� �यव�थापन गन� ���या नै 

सशुासन हो भने �शासनका मा�यमबाट जनतालाई उपल�ध गराइने सेवा स�ुवधा �बना 

झ�झट गणु�तर�य �पमा प�ु याउन �शास�नक सधुार गनु� पन� आव�यकता पद�छ। 

पर�परागत शैल�बाट स� चालन हुँदै आएको �शास�नक संरचना, �यसबाट ग�रने काय� 

स�पादन, ऐन, �नयम, कम�चार�ह�को नाग�रक��तको ���कोण आ�दलाई प�रवत�न गर� 
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जनतामा सशुासनको अनभु�ूत �दलाउन आव�यक देिखएकाले नेपालका स�दभ�मा 

सधुारका धेरै �यासह� भएका छन।्  

अ�तरा���य �तरका सशुासनको अवधारणा अगा�ड आए प�न नेपालका स�दभ�मा 

रा�यले आआ�ना काय� र ग�त�व�धह� �भावकार� �पमा स� चालन गन� र कामको 

�यवि�थत ��तवेदन जन��त�न�धमूलक सं�था सम� प�ु याउन ु पन� �यव�था ग�रएको  

छ।  

�व�मान �शास�नक संरचनालाई सशुासनमखुी बनाई जनता��त उ�रदायी 

त�ुयाउन एवं सशुासन कायम गराउन �व�भ� �यास र काननुी �यव�था स�हत नेपाल 

सरकारले सशुासन (�यव�थापन तथा स� चालन) ऐन, २०६४ काया��वयनमा �याएको 

छ। ऐनको ��तावनामै मलुकुको साव�ज�नक �शासनलाई जनमखुी, जवाफदेह�, पारदश�, 

समावेशी तथा जनसहभा�गतामूलक बनाई �यसको ��तफल सव�साधारणलाई उपल�ध 

गराउन, काननुको शासन, ��ाचारम�ु र च�ुत �शासन, �वके���करण, आ�थ�क 

अनशुासन तथा साव�ज�नक काय� र �ोतको कुशल �यव�थापन ज�ता असल शासनका 

आधारभतू मा�यतालाई आ�मसात गर� सव�साधारणले पाउन ुपन� सेवा �छटो, छ�रतो तथा 

कम खिच�लो ढ�बाट पाउने अव�था सजृना गन�, सशुासन पाउने नाग�रकको 

अ�धकारलाई �यवहारमा उतार� काया��वयनमा �याउन र �शासन संय��लाई सेवा 

�दायक संय�� तथा सहजकता�का �पमा �पा�तरण गर� मलुकुमा सशुासनको ��याभ�ूत 

�दने �वषयलाई जोड �दएको छ।  

मलुकुमा सशुासन कायम गन�का ला�ग यस ऐन वा अ�य �च�लत काननु 

बमोिजम �शास�नक काय� स�पादन गदा� �य�तो काय� स�पादन गन� पदा�धकार�ले 

सं�वधान तथा अ�य �च�लत काननुमा �यव�था भएको कुराह�का अ�त�र� देहायका 

आधारमा काय� स�पादन गनु� पन� छ भ�े कुरा ऐनको दफा ६ ले �यव�था गरेको छ6 :  

क) रा� र जनताको बहृ�र �हत, 

ख) सम�याय र समावेशीकरण, 

ग) काननुको शासन, 

घ) मानव अ�धकारको ��याभ�ूत,  

ङ) पारदिश�ता, व�त�ुन�ता, जवाफदे�हता तथा इमानदार�, 

च) आ�थ�क अनशुासन, ��ाचारम�ु, च�ुत र जनमखुी �शासन,  

छ) �शासन संय��को तट�थता तथा �न�प�ता, 

ज) �शास�नक संय�� र �नण�यमा सव�साधारणको पहुँच, 

झ) �वके���करण तथा अ�धकार �न�ेपण, 

                                                           
6 �वत��ता र शासन अ�धकार, सोपान‚ अ� १००, प�ृ १८४–१८५ 
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ञ) जनसहभा�गता तथा �थानीय �ोतको अ�धकतम उपयोग । 

�यसै गर� नेपाल सरकारले मलुकुको �शास�नक काय� स�पादन गदा� देहायको 

नी�त अि�तयार गन� �वषय ऐनको दफा ७ ले �यव�था गरेको छ : 

क) आ�थ�क उदार�करण, 

ख) ग�रबी �नवारण, 

ग) सामािजक �याय,  

घ) �ाकृ�तक तथा साव�ज�नक �ोतको �दगो तथा कुशल �यव�थापन,  

ङ) म�हला सश�ीकरण तथा लै��क �यायको �वकास,  

च) वातावरणीय संर�ण, 

छ) जनजा�त, द�लत र आ�थ�क तथा सामािजक �पमा �पछ�डएको वग�को उ�थान, 

ज) दगु�म �े�को �वकास तथा स�त�ुलत �े�ीय �वकास। 

 

७. नेपालमा सशुासनका �यास र उपल�धी 

खास गर� नेपालमा �जात��को पनुब�हाल�का ला�ग २०४६ मा भएको दो�ो 

जनआ�दोलनप�छ जनताह�मा ब�दो इ�छा, आका��ा र चाहना बमोिजम शासन 

स� चालन गन� तथा �व��यापी �पमा आएका सधुारका अवधारणालाई समेत �यानमा 

राखी सम� रा�य �णाल�लाई �यवि�थत गन� �शासन सधुार आयोगको गठन ग�रयो। 

यससँगै शासन �यव�थामा पारदिश�ता, जवाफदे�हता र सहभा�गता बढाई सधुारका काय� 

सघन �पमा अगा�ड बढायो। �य�त बेलादेिख नै सशुासनको अवधारणाह�को �योगको 

स�ुवात भएको पाइ�छ।  

�शासन सधुार आयोगको ��तवेदन, २०४८ ले सशुासनका अवधारणा 

��त�वि�बत हनेु र काया��वयनमा �याउन स�ने गर� शासन प��तमा सधुारका ला�ग 

मह�वपूण� उपायह� सझुाएको �थयो। ��तवेदनले सझुाएका �मखु �सफा�रसह�मा 

�वके���करण, पारदिश�ता, उ�रदा�य�व, �नजामती सेवामा सधुार र �शासनको 

पनुस�रचना, सेवा �वाहमा सधुार, ��ाचार �नय��ण, �वकास �शासनमा सधुार र 

�शासनमा द�ता, �भावका�रता �याउने रहेका �थए।  

ए�सयाल� �वकास बै�को सहयोगमा स�ु ग�रएका शासक�य सधुार काय��मको 

माग�िच� सशुासनका स�दभ�मा �लइएको अक� मह�वपूण� प� हो। यसले सशुासन 

कायम गन�का ला�ग �न�न �लिखत �वषयमा जोड �दएको �थयो7 :  

क) समावेशी �नजामती सेवाका ला�ग सकारा�मक काय�, 

                                                           
7   ढकाल‚ झंकनाथ‚ सशुासनको अवधारणा र अ�यासह�‚ एन.जे.ए. ल जन�ल, रा��य �या�यक ��त�ान, २०७१, प�ृ 

३१९ 
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ख) �याकतमा आधा�रत विृ� �वकास, 

ग) काय� स�पादनमा आधा�रत �ो�साहन �णाल�,  

घ) �वकेि��त �नजामती सेवा। 

यसका अलावा �शासन पनुःसंरचना आयोगको �सफा�रस र सोको काया��वयन, 

नेपाल पोट�फो�लयो पफ� मे�स �र�य,ु नाग�रक वडाप�देिख �थानीय�तरका �वकास 

�यव�थापनका काय�मा सशुासन कायम गन�का ला�ग ��यथ� जोिखम �यव�थापन 

काय�योजना, सशुासन (�यव�थापन तथा स� चालन) ऐन, २०६४ को �योगबाट नेपाल 

सशुासनको �े�मा �मि�त उपल�धी हा�सल भएको देिख�छ।   

 

काननुी �यासह� 

नेपालको �शासनमा सशुासन कायम गर� सबै तह र त�काका नाग�रकलाई 

उपल�ध गराउन ुपन� सेवालाई गणु�तर�य, �भावकार� बनाउन एवं �छटो छ�रतो सेवा 

�दन �व�भ� ��तवेदनह� र �वशेषतः नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३; ��ाचार 

�नवारण ऐन, २०५९; सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, २०६४; सशुासन काय�योजना, 

२०६८; आव�यक योजना र वा�ष�क बजेट; सशुासन (�यव�थापन तथा स� चालन) ऐन, 

२०६४ ले मह�वपूण� योगदान गरेको छ। सशुासनको अवधारणाले साव�ज�नक 

�शासनलाई �विश�ीकरण गन� पारदिश�ता, सहभा�गता, उ�रदा�य�व, जवाफदे�हता, 

�व�धको शासन, लै��क स�वेदनशीलता स�हतको शासन र मानव अ�धकारको उपयोग, 

आ�थ�क अनशुासन, नै�तकता, सदाचार कायम रा� न अ�धकारको �वके���करण गन�, 

अ�धकारको बाँडफाँड स�ुनि�त गन�, पद सोपानलाई समतल बनाउन, कम�चार�त��लाई 

बढ� छ�रतो बनाउन, �शासनलाई बढ� पारदश� बनाउन तथा �शास�नक �नण�य 

�नमा�णलाई Top Down बाट Bottom Up ढाँचामा �पा�तरण गन� म�त गरेको छ।  

 

�यव�थापक�य �यास र उपल�धीह� 

सेवा �वाहमा गणु�तर�यता र काय� स�पादन मापनको �व�भ� �स�ा�तह�को 

अवल�बन, नाग�रक वडाप�, हे�प डे�कको �यव�था, काउ�टर �स�मको �योग, 

एक�ार �णाल�को �यास, सूचनाह�को साव�ज�नक�करण, सूचना ��व�धको �योग, हेलो 

सरकार, अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, रा��य सतक� ता के��मा त�ु�त उजरु� 

गन� स�ने �यव�था, ��तपू�त� स�हतको नाग�रक वडाप�को �यव�था, टोकन �णाल�को 

�यव�था, वै��ङ काउ�टरको �यव�था लगायत �यव�थापक�य सधुार भएका छन।्  

 

 



294 ��तपादन, 2072 

 

नी�तगत �यास र उपल�धीह� 

�व�भ� ��तवेदन तथा ऐन काननु तथा सरकार� �नण�यबाट समेत सशुासन 

कायम गर� नी�त �नमा�ण तथा �यसको काया��वयनमा सरोकारवाला नाग�रकको 

सहभा�गता स�ुनि�त गन� नी�त अवल�बन ग�रएको छ। सरकार� काया�लयह�मा 

सरोकारवाला नाग�रकको पहुँच व�ृ�, अपा�मै�ी काया�लयको �यव�था, अ�नवाय� जातीय 

तथा लै��क �वभेदको अ��य, सेवा स�ुवधामा उि�प�डत तथा स�टास� समदुायका 

नाग�रकलाई �वशेष स�ुवधा रा�यले उपल�ध गराउँदै आएको छ।  

 

�यवहारगत �यास र उपल�धी 

सशुासनको अवधारणाले शासनको संरचनागत र काय��व�धगत प�मा 

सकारा�मक धारणा �याएको छ। �यसै गर� �शासक तथा नाग�रकको सोच तथा 

बझुाइमा समेत प�रवत�न �याएको पाइ�छ। रा� सेवक कम�चार� जनताका मा�लक हैन, 

सहयोगी हनु ्भ�े धारणा आइसकेको छ। सेवा�ाह� जनतालाई �वकासको के���व�दमुा 

राखेर हेन� र साव�ज�नक र �नजी �े� �बचको खाडल �व�तारै प�ुरँदै गएको पाइ�छ। 

सशुासनको अवधारणाले साव�ज�नक, �नजी र गैरसरकार� सं�थाह� �बच अ�तर��या, 

सहकाय� र साझेदार� �नमा�ण गन� म�त गरेको छ।  

 

८. अ���या�यक �नकायको अवधारणा 

पर�परागत तथा आध�ुनक रा�यका �मखु काय� म�ये �याय �शासनको काय� 

प�न एक हो। शि� पथृक�करणका �स�ा�त अनसुार �याय स�पादन गन� एकलौट� 

अ�धकार �यायपा�लकाको भए प�न शि� स�तलुन र आव�यकताको �स�ा�त अनसुार 

�या�यक �नकायबाट मा� �याय स�पादनको काय� नभई �शासक�य लगायतका अ�य 

�नकायबाट हनेु �व��यापी अ�यास रह� आएको छ। लोक क�याणकार� रा�यका 

काय�ह�मा भएको व�ृ�सँगै सरकार स� चालन, ��याकलाप, िज�मेवार�मा �व�तार, ब�दो 

सामािजक र आ�थ�क �वधायनह�, �व�भ� �कारका नी�तह�मा ग�रन ु पन� �वचार, 

�वशेष�ताको �� न, �यादै औपचा�रक, �ढला र झ�झ�टला �या�यक काय��व�ध, �नय�मत 

अदालतह�मा रहेका म�ुाका बोिझला व�यौता, काय��व�धगत कठोरताका �व��मा 

स�तो, सलुभ र पहुँच यो�य, �ा�व�धकताबाट उ�म�ु �छटो छ�रतो र स�बि�धत �वषयमा 

�वशेष �ान स�हतको �शासक�य �नरोपण (Administrative Adjudication) को �ादभुा�व र 

�वकास भयो।8  

                                                           
8  भ�डार�‚ न�र�र; एन.जे.ए. ल जन�ल‚ अ���या�यक �नकायको �या�यक काय� स�पादन‚ रा��य �या�यक ��त�ान‚ 

२०७१‚ प�ृ ७१  
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अ���या�यक �नकायको प�रचय 

Halsbury's Laws of England मा अ���या�यकलाई काय��व�धगत वा सारवान ्

�पमै �या�यक समान भनी प�रभा�षत ग�रएको पाइ�छ (Quasi judicial means 

analogous to judicial either procedurally or substantively).9 

�य�तै �शास�नक �नकाय वा पदा�धकार�ले स�पादन गन� �या�यक काय�लाई नै 

अ���या�यक काय� भ�नएको प�न पाइ�छ। अ���या�यक काय� �शासक�य काम कत��य 

�नवा�ह गन� �सल�सलामा नै स�प� गन� ग�र�छ तर �यसमा �या�यक त�वह�को 

�व�मानता रहेको ह�ुछ। �शासक�य �े�मा अ���या�यक (Quasi-Judicial) श�दले 

�य�तो काय�लाई इ��त गद�छ जो केह� �शास�नक �कृ�तको र केह� �या�यक �कृ�तको 

ह�ुछ। य�तो काय�मा �या�यक त�वको �व�मानता ह�ुछ, साथै यस काय�मा �व�ववेक�य 

काय�लाई अ�नयि��त अव�थामा छो�डएको छैन भने �य�तो �व�ववेक �योग गर� 

स�पादन ग�रएको �या�यक �कृ�तको काय�लाई जनाउँदछ (In Administrative law, the 

term 'quasi judicial' may have anyone of their meaning, it may describe a function 
that is partly judicial and partly administrative. Judicial element is a composite 
function or it may describe the nature of a discretionary act itself where the actor's 
discretion is not unfettered.) 

नेपालका स�दभ�मा अ���या�यक �नकायले गरेको �या�यक काय�का स�ब�धमा 

सव��च अदालतबाट �व�भ� समयमा �व�भ� म�ुाह�मा बहृत �या�या भई प�रभाषा 

ग�रएको पाइ�छ। य�मू�त� ब�जाडे �व�� दगुा�दास �े� समेत भएको म�ुामा �शासक�य 

अ�धकार�ले गरेको �या�यक �कृ�तको कुनै प�न �नण�य अ���या�यक �नण�य ह�ुछ भ�नएको 

छ। �य�तो �नण�य गदा� �ववा�दत त�यसँग स�बि�धत काननु �योग गर� सबतु �माणको 

मू�या�न गर� �नण�यको आधार खलुाई �शासक�य अ�धकार�ले कुनै �नण�य गद�छ भने 

�य�तो �नण�य अ���या�यक �नण�य ठह�र�छ भनी सोह� म�ुामा उ�लेख ग�रएको छ।10  

 

९. नेपालमा अ���या�यक �नकायको �वकास र �तनीह�को �या�यक काय� 

नेपालको अ���या�यक �नकायको इ�तहास �व.सं. १९९७ साल असार १२ गते 

राणाकाल�न �धानम��ी ज�ुश�शेरले सनद जार� गर� काय�पा�लकामा रहेको �या�यक 

अ�धकार �धान �यायालयमा सारेप�छ स�ु भएको मा�न�छ।11 २००७ सालप�छ 

नेपालमा लोक क�याणकार� रा�यको अवधारणालाई �मशः आ�मसात गन� था�लएप�छ 

�शास�नक �नकायले प�न �या�यक अ�धकारको �योग गनु� पन� अप�रहाय�ता महससु हनु 

                                                           
9  Lord Hailsman et.al. (edrs), Halsbury's Laws of England, 4th ed.,Vol.1, London, Butterworks, 1973 p. 8. 

10  ने.का.प. २०२७, �न.नं. ५४७, प�ृ १५७। 

11  खनाल, रेवतीरमण; नेपालको काननुी इ�तहासको �परेखा, �थम सं�करण,२०५९,�ीमती सर�वती खनाल, प�ृ 

३४६  
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था�यो। सव��च अदालतले केह� म�ुामा �या�या गर� अ���या�यक �नकायको �व�प, 

�या�यक र �शास�नक काय�सँग यसको �भ�ता र यसले अवल�बन गनु� पन� काय��व�धका 

�वषयमा �नद�श गरेको देिख�छ।12 गहृ, भ�ूम, वन, राज�व र �थानीय �नकायह�ले 

स�बि�धत ऐनले �दएको अ�धकार अ�तग�त �या�यक अ�धकारको �योग ग�ररहेको भए 

प�न यो अ�धकारलाई नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ ले मा� �यायपा�लकाको 

�यव�था अ�तग�त अ���या�यक �नकायको अि�त�वलाई �वीकार ग� यो।13 हाल �च�लन 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले समेत यसलाई �नर�तरता �दएको छ।14  

हाल नेपालमा �व�भ� �कारका अ���या�यक �नकायह� �यव�थापक�य काननु 

अनसुार काय�रत रहेका छन।् एक अनसु�धानले देखाएको त�या�बाट नेपालमा ८६ 

वटा अ���या�यक �नकायह� अि�त�वमा छन।् 

क. गहृ �शासनसँग स�बि�धत : िज�ला �शासन काया�लय, अ�यागमन �वभाग, 

कारागार ज�ता �नकायह�। 

ख. भ�ूम �शासनसँग स�बि�धत : मालपोत काया�लय, भ�ूमसधुार काया�लय, गठु� 

सं�थान ज�ता �नकायह�।  

ग. वन �शासनसँग स�बि�धत : िज�ला वन काया�लय, रा��य �नकु� तथा 

व�यज�त ुसंर�ण काया�लय, संर�ण �े� काया�लय ज�ता �नकायह�।  

घ. �थानीय �नकायसँग स�बि�धत : िज�ला �वकास स�म�त, नगरपा�लका, गाउँ 

�वकास स�म�त ज�ता �नकायह�। 

ङ. �म �शासनसँग स�बि�धत : �म काया�लयह�, �म तथा रोजगार �व��न 

�वभाग ज�ता �नकायह�। 

च. राज�व �शासनसँग स�बि�धत : आ�त�रक राज�व काया�लयह�, आ�त�रक 

राज�व �वभाग, भ�सार काया�लय ज�ता �नकायह�।  

छ. अ�य अ���या�यक �नकायह� : यस अ�तग�त नेपाल सरकार, तो�कएको 

अ�धकार�, आयोग, �व�भ� �वभाग तथा काया�लयह�, �े�ीय �नद�शक (हलुाक) 

रिज��ार, �व�भ� स�म�तह�, प�रष� ज�ता �नकायह� पद�छन।्  

 

 

                                                           
12  �नवेदक ना.स ु . मिु� शमा� �व�� एस.पी. टेकबहादरु रायमाझी, ने.का.प .२०१७, �न.नं .११८ प�ृ १११ 

य�मू�त� ब�जाडेका हकमा परशरुाम ब�जाडे �व�� दगुा�दास �े�, वागमती �वशेष अदालत समेत, ने.का.प .

२०२७, �न.नं . ५४७ प�ृ १५७ 

13  नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७, धारा ८५ 

14  नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३, धारा १०१  
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१०. सशुासनका ला�ग अ���या�यक �नकायको अपेि�त भ�ूमका  

सशुासनका ला�ग अ���या�यक �नकायह�बाट भएका फैसलाह� काननुी 

���कोणले अपूण� भएको अथा�त �ाकृ�तक �यायका �स�ा�त �यवहारमा �योग नगर� 

ग�रएको फैसलाले रा��य तथा अ�तरा���य �पमा �था�पत मा�यतालाई समे�न नसकेका 

कारण स�मा�नत सव��च अदालतको �म�त २०६८।६।५को फैसलाबाट15 अ���या�यक 

�नकायमा रह� काय� स�पादन गनु� पन� पदा�धकार�लाई काननु स�ब�धी �ान अ�भव�ृ� 

गन� तथा �मता �वकास गन� �नद�शन भएकाले गहृ म��ालय र अ�तग�तका अ�धकृतह� 

एवं भ�ूमसधुार तथा �यव�था म��ालय र यस अ�तग�त काय�रत मालपोत, नापी तथा 

भ�ूमसधुार अ�धकार�ह�का ला�ग रा��य �या�यक ��त�ान�ारा स� चा�लत ३ म�हने 

�या�यक �मता �वकास काय��म नामको �िश�ण काय��म स� चालनको थालनी भएको 

छ। य�ता काय��मले आगामी �दनमा अ���या�यक �नकायह�बाट ��व� काननुी 

�स�ा�तह�को जानकार� तथा �योग, �ा� �माणह�को �व�षेण, सनुवुाइको हकलाई 

�था�पत गद� �या�यक मन �योग गर� �छटो छ�रतो �पमा काननुले तोकेको अव�ध�भ� 

म�ुाको �न�प� �न�पण गर� सशुासन कायम गन� कुरामा �भावकार� भ�ूमकाको अपे�ा 

गरेको देिख�छ। 

  

११. अ���या�यक �नकाय स�ब�धी काननुी �यव�था  

अ���या�यक �नकायको उपादेयता स�ब�धमा प� र �वप�मा मत मता�तर 

कायमै रहेको भए ताप�न �वषयव�तकुो �कृ�त र ग�भीरताका आधारमा य�ता �नकायले 

गद� आएको �या�यक काम कसले गन� भनी हालस�म ठोस �वक�प ��ततु भई नसकेका 

अव�थामा �व�मान काननुी �यव�थाको �व�षेणबाट य�ता �नकायको आव�यकता �प�ट 

नै छ। अ���या�यक �नकायबाट स�पादन हनेु �या�यक काय�को जग भन� वा 

आधारशीला वा काननुी �यव�था देहाय बमोिजम स��ेपमा उ�लेख ग�रएको छ : 

१.  िज�लाि�थत �मखु िज�ला अ�धकार�लाई २५ वटा भ�दा बढ� ऐनह�ले �या�यक 

अ�धकार �दान गरेको देिख�छ।  

१.  �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 

२.  केह� साव�ज�नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ 

३.  साव�ज�नक सरु�ा ऐन, २०४६ 

४.  हातह�तयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ 

५.  आव�यक पदाथ� �नय��ण (अ�धकार) ऐन, २०१७ 

                                                           
15 अ�बर बहादरु राउत �व. गहृ म��ालय समेत भएको �रटमा भएको आदेशानसुार अ���या�यक �नकायका 

अ�धकार�ह�लाई �या�यक �िश�ण �दने समेतका �व�भ� �वषयमा माग��नद�शन गरेको हो । 
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६.  आव�यक व�त ुसंर�ण ऐन, २०१२ 

७.  कारागार ऐन, २०१९ 

८.  कमैया (�म �नषधे गन�) स�ब�धी ऐन, २०५८ 

९.  कालो बजार तथा अ�य केह� सामािजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 

१०. खा� ऐन, २०२३ 

११. चलिच� (�नमा�ण, �दश�न तथा �वतरण) ऐन, २०२६ 

१२. छापाखाना र �काशन स�ब�धी ऐन, २०४८ 

१३. ज�गा �ा�� ऐन, २०३४ 

१४. ज�म म�ृय ुतथा अ�य �यि�गत घटना (दता� गन�) ऐन, २०३३ 

१५. जलचर संर�ण ऐन, २०१७ 

१६. त�या� ऐन, २०१५ 

१७. दाना पदाथ� ऐन, २०३३ 

१८. नेपाल गणु�तर (�माण िच�ह) ऐन, २०३७ 

१९. पश ु�वा��य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ 

२०. �बफर �नय��ण ऐन, २०२० 

२१. रे�वे ऐन, २०२० 

२२. िश�ा ऐन, २०२८ 

२३. सामािजक �यवहार (सधुार) ऐन, २०३३ 

२४. स��ामक रोग ऐन, २०२१ 

२५. सं�था दता� ऐन, २०३४ 

 

२. नेपाल सरकार : अ���या�यक �नकायका �पमा म�ुाको स�ु कारबाह� �कनारा गन� 

नेपाल सरकारलाई प�न �व�भ� ऐनह�ले अ�धकार �दान गरेको पाइ�छ :  

१. औ�ो�गक �यवसाय ऐन, २०४९ 

२. पय�टन ऐन, २०३५ 

३. खानी तथा ख�नज पदाथ� ऐन, २०४२ 

४. �नजीकरण ऐन, २०५१ 

५. �नमा�ण �यवसाय ऐन, २०५५ 

६. नेपाल एजे�सी ऐन, २०१४ 

७. नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ 

८. नेपाल पे�ो�लयम ऐन, २०४० 

९. वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ 
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३. तो�कएको अ�धकार� : क�तपय ऐनह�मा अ���या�यक �नकायको �या�यक काम 

गन� पदा�धकार�ह� ऐन ब�दाको समयमा य�कन नगर� समय र आव�यकता 

अन�ुप पदा�धकार� चयन गन� उ�े�यले तो�कएको अ�धकार��ारा म�ुाको कारबाह� 

र �कनारा गन� �यव�था भएको पाइ�छ : 

१. �बउ�बजन ऐन, २०४५ 

२. िश�ा ऐन, २०२८ 

३. खानी तथा ख�नज पदाथ� ऐन, २०४२ 

४. ज�गा नाप जाँच ऐन, २०१९ 

५. जल�ोत ऐन, २०४९ 

६. झोरा �े�को ज�गा स�ब�धी ऐन, २०२८ 

७. नेपाल पे�ो�लयम ऐन, २०४० 

८. पय�टन ऐन, २०३५ 

९. रा��य �नकु� तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ 

१०. �व�तु ऐन, २०४९ 

११. म�दरा ऐन, २०३१ 

१२. वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 

१३. रा��य �सारण ऐन, २०४९ 

१४. रा��य सेवा दल ऐन, २०२७ 

१५. रे�डयो ऐन, २०१४ 

१६. साव�ज�नक सडक ऐन,२०३१ 

१७. संय�ु आवासको �वा�म�व स�ब�धी ऐन, २०५४ 

१८. होटल तथा म�दराको �ब�� �वतरण (�नय��ण) ऐन, २०२३ 

१९. सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 

 

४. मालपोत काया�लय तथा �मखु मालपोत अ�धकृत 

अ���या�यक �नकायका �पमा �था�पत यस �नकाय तथा पदा�धकार�बाट प�न 

हजार� म�ुाह�मा स�ु कारबाह� र �कनारा हुँदै आएको छ। सव�साधारण जनतासँग 

��य� सरोकार रा� ने ज�गा स�ब�धी �ववादह�को सनुवुाइ गन� यस �नकाय तथा 

पदा�धकार�लाई देहायका ऐनह�ले देहाय बमोिजमको अ�धकार �दान गरेको  

देिख�छ : 
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मालपोत ऐन, २०३४ 

यस ऐन बमोिजम मालपोत काया�लयलाई �न�न �वषयको म�ुाको स�ु कारबाह� 

र �कनारा गन� अ�धकार �दएको देिख�छ। 

क. ज�गा दता�, 

ख. रिज��ेसन, नामसार�, दािखल खारेज र लगत क�ा, 

ग. घरज�गा रो�ा वा फुकुवा, 

घ. मालपोत असलु तह�सल गन� काय�मा बाधा �वरोध, 

ङ. काया�लयको काममा झ�ुा �ववरण पेस गरेको �वषय, 

च. दता� नभएको ज�गा �वीकृ�त �ा� नगर� आवाद गरेको �वषय। 

 

यस ऐन अनसुारको काम कारबाह� गदा� मालपोत काया�लयको �मखुलाई 

अदालतलाई भए सरहको अ�धकार �दान ग�रएको छ भ� ेमालपोत काया�लयको �नण�य 

उपर पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन ला�दछ । 

 

ज�गा नाप जाँच ऐन, २०१९ 

नापजाँच भएको ज�गाको मालपोत काया�लयले तो�क�दएको �याद�भ� �े�ता 

बझुाउने िजमदारले �े�ता नबझुाएमा �नजलाई पाँच सय �पैया पटवर�लाई �तन सय 

�पैया र उपि�थत प�न नहनेु आ�नो ��त�न�ध प�न नपठाउने िजमदार� पटवार� 

��येकलाई ��त�दनको अनपुि�थ�तका ला�ग पाँच �पैयास�म मालपोत काया�लयको 

�मखुले ज�रबाना गन� स�दछ। �नजको �नण�य उपर पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 

ला�दछ। 

 

५. भ�ूमसधुार अ�धकार� तथा भ�ूमसधुार �शासक : यो �नकायले हालस�म लाख� 

म�ुाह�मा कारबाह� तथा �कनारा ग�रसकेको देिख�छ :  

क. भ�ूमसधुार ऐन, २०२१ 

ख. भ�ूम �शासन ऐन, २०२४ 

�य�तै अ���या�यक �नकायका अ�य �व�भ� पदा�धकार� तथा अ�धकृतह�ले 

�न�न ऐन र �वषयसँग स�बि�धत रहेर म�ुाह� उपर स�ु कारवाह� र �कनारा गरेको 

पाइ�छ। �तनीह� यस �कार छन ्: 

१. अ�त:श�ुक अ�धकृत  

क अ�त:श�ुक ऐन, २०५८ 

२. �म �वभाग   

क. औ�ो�गक �िश�ाथ� ता�लम ऐन, 

२०३९ 

ख. बोनस ऐन, २०३० 

ग. �म ऐन, २०४८ 
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३.  �म काया�लय   

क. �म ऐन, २०४८ 

ख. बाल�म (�नषधे र �नय�मत गन�) 

ऐन, २०५६  

४. काठमाड� उप�यका �वकास �ा�धकरण 

क. काठमाड� उप�यका �ा�धकरण 

ऐन, २०४५ 

५. खानी �वभाग 

क. खानी तथा ख�नज पदाथ� ऐन, 

२०४२ 

६. पश ु �वा��य तथा पश ु सेवा 

काया�लयको �मखु   

क. पश ु�वा��य तथा पश ु सेवा ऐन, 

२०५५ 

७. गठु� �शासक  

क. गठु� सं�थान ऐन, २०३३ 

८. के���य त�या� �वभागका महा�नद�शक  

क. त�या� ऐन, २०१५ 

९. नपेाल दूरस� चार �ा�धकरण  

क. दूरस� चार ऐन, २०५३ 

१०. नगर �वकास स�म�त  

क. नगर �वकास स�म�त ऐन, २०४५ 

११. �नवा�चन आयोग 

क. �नवा�चन आयोग ऐन, २०६३ 

१२. रिज��ार 

क. नेपाल पानीजहाज (�माण प� र 

रोजना�चा) ऐन, २०२७ 

ख. नेपालको �यापा�रक पानीजहाजको 

झ�डा स�ब�धी ऐन, २०२७ 

ग. सहकार� ऐन, २०४८ 

१३. नपेाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण 

क. नेपाल नाग�रक उ�यन �ा�धकरण 

ऐन‚ २०५३ 

१४. स�बि�धत �वभाग  

क. �ाइभेट फम� रिज��ेसन ऐन, 

२०१४ 

१५. परुात�व काया�लय  

क. �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, 

२०१३ 

१६. ��तपू�त� स�म�त 

क. उपभो�ा संर�ण ऐन, २०५४ 

 

१७. राज�व अनसु�धान �वभाग 

क. राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा 

�नय��ण) ऐन, २०५२ 

१८. िज�ला वन अ�धकृत 

क. वन ऐन, २०४९ 

१९. नगरपा�लका �मखु 

क. �थानीय �वाय� शासन, २०५५ 

२०. �नर��ण अ�धकृत 

क. फोहोर मैला (�ब�ध तथा �ोत 

प�रचालन) ऐन, २०४४ 

२१. वातावरण �नर��क 

क. वातावरण संर�ण ऐन, २०५३ 

२२. �बमा स�म�त 

क. �बमा ऐन, २०४९ 

२३. बहृ�र जनकपरु �े� �वकास प�रष� 

क. बहृ�र जनकपरु �े� �वकास 

प�रष� ऐन, २०५५ 

 

२४. भ�सार अ�धकृत 

क. भ�सार ऐन, २०६४ 
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२५. कर अ�धकृत 

क. स�पि� कर ऐन, २०४७  

ख. हवाई उडान कर ऐन, २०१८ 

ग. सवार� साधन कर ऐन, २०३१ 

२६. यातायात �नर��क वा �हर� 

क. सवार� तथा यातायात �यव�था 

ऐन, २०४९ 

२७. सहर� �वकास काया�लय 

क. भवन ऐन, २०५५ 

२८. सडक बोड� 

क. सडक बोड� ऐन, २०५८ 

२९. स�बि�धत �वभागह� 

क. सं�थान ऐन, २०२१ 

ख. साझेदार� ऐन, २०२० 

३०. सडक �वभाग  

क. साव�ज�नक सडक ऐन, २०३१ 

 

३१. गाउँ �वकास स�म�त  

क. �थानीय �वाय� शासन ऐन, 

२०५५ 

ख. गाउँ �वकास स�म�त ऐन, २०४८ 

३२. �टा�डड� नाप र तौल �नर��क 

क. �टा�डड� नाप र तौल ऐन, २०२५ 

३३. �यव�थापक 

क. �मजीवी प�कार स�ब�धी ऐन, 

२१५१ 

३४. �े�ीय हलुाक �नद�शक 

क. हलुाक ऐन, २०१९ 

 

३५. खानेपानी �यव�थापन बोड� 

क. खानेपानी �यव�थापन बोड� ऐन, 

२०६३ 

३६. रा��य सूचना आयोग 

क. सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, 

२०६४ 

३७. अ�यागमन �वभागको महा�नद�शक 

क. अ�यागमन ऐन, २०४९ 

३८. जेलर 

क. कारागार ऐन, २०१९ 

३९. क�पनी बोड� 

क. क�पनी ऐन, २०६३ 

४०. नपेाल �धतोप� बोड� 

क. �धतोप� स�ब�धी ऐन, २०६३ 

ख. �धतोप� लगानी कोष (��ट) ऐन, 

२०५३ 

४१. नपेाल रा� बै� 

क. नेपाल रा� बै� ऐन‚ २०५८ 

  

 

1२. अ���या�यक �नकायमा देिखएका सधुारका �े�ह� 

अ���या�यक �नकायको �या�यक काय� स�पादनका �ममा सधुार गनु� पन� 

�े�ह�लाई �व�भ� बुदँाह�मा उ�लेख गन� स�क�छ। 

 आफै अनसु�धान गन�, आफै �नण�य गन� प�रपाट� र �यव�था,  

 कैद, ज�रबाना, ��तपू�त� वा �बगो स�ब�धी �यवि�थत लगत �े�ता 

�णाल�को अभाव, 

 फैसला काया��वयनको छुटै �नकायको अभाव, 
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 लगत र काया��वयनको िज�मेवार�को अभाव, 

 स�बि�धत कम�चार�को सीप �वकास र ता�लमको अभाव, 

 कुनै प�न �नकायको �द�दश�न नभएको,  

 �वभागीय वा मि���तर�य वा राजनी�तक ह�त�ेप, 

 क�तपय अ���या�यक �नकायमा काननु �यवसायीको सहज पहुँच नहनेु, 

 �मखु िज�ला अ�धकार�को काय�बोझ अ�य�धक हनेु,  

 थनुछेक आदेश आफैले ले� ेनग�रएको,  

 पेसी सूची �काशन गन� नग�रएको, 

 पेसी र सो �दनको आदेश �म�सल सामेल हनेु नग�रएको,  

 तारेख गजुारेप�छको ���या र �नण�यमा तदा�कता हनेु नग�रएको, 

 थनुछेक आदेशमा आधार र कारण खलुाउने नग�रएको,  

 धरौट� �लने र तारेखमा रा� ने आधार उपेि�त हनेु गरेको, 

 तप�सल ख�ड ��ट हनेु नगरेको, 

 द�ड सजाय �नधा�रणमा �या�यक �ववेक प�ुन नसकेको र 

 �वशेष� जाँचको अ�यास गन� नग�रएको आ�द।  

 

1३. नेपालमा अ���या�यक �नकायको �यव�था र सशुासनमा �तनको भ�ूमका 

�याय �न�पण गन� स�पूण� काय� �यायपा�लकामा सी�मत रा� ने हो भने �छटो 

�याय पाउने नाग�रकको अ�धकार संर�ण हनु स�दैन। सानो �तनो म�ुाको फैसला गन� 

धेरै समय ला�न जाने हुँदा पी�डतलाई समयमा नै �याय �ा� हनु नस�ने साथै 

सशुासनको अवधारणा बमोिजम काम हनु नस�ने हनुाले प�न केह� म�ुाह�को �या�यक 

�नण�य गन� स�ने अ�धकार काननुले नै अ���या�यक �नकायलाई िज�मेवार� �दएको  

ह�ुछ। य�ता �नकायह�मा िज�ला �शासन काया�लय, अ�यागमन �वभाग, िज�ला वन 

काया�लय, मालपोत काया�लय, भ�ूमसधुार काया�लय, �म काया�लय, अ�त:श�ुक 

काया�लय, भ�सार काया�लय, �थानीय �नकाय लगायतका �नकायह�लाई काननु�ारा 

�थापना ग�रएका छन।् य�ता अ���या�यक �नकायह�ले �ववा�दत त�यका साथै काननुी 

�� नको �छनोफानो गदा� �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त बमोिजम �या�यक मनको �योग 

गर� �छटो छ�रतो �पमा काननुी �नण�य पाउने नाग�रकको अ�धकारको स�मान गद� 

सशुासन कायम गन� र अदालतह�मा हनेु म�ुाको भारलाई कम गन� अ���या�यक 

�नकायह�ले मह�वपूण� योगदान प�ु याएको देिख�छ।  
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1४. सशुासन स�ब�धी सम�या र समाधानका ला�ग सझुाव 

नेपाल सरकारले �व�भ� नी�त र ऐन काननुको मा�यमबाट सशुासन कायम 

रा� ने �यासह� गद� आएकाले �वगतमा भ�दा सधुारको �े�ह� थप ��ट हुँदै आएका 

छन।् फल�व�प थोरै भए प�न सेवा�ाह�ले केह� राहतको महससु गन� सकेका छन।् 

सशुासन कायम गन� स�दभ�मा नेपाल सरकारले सबै म��ालय, �वभाग र 

काया�लयह�मा नाग�रक वडाप�को �यव�थालाई अ�नवाय� गराइएको, �य�तै सूचना 

अ�धकार� र सहयोग क�को (Help Desk) �यव�था, साव�ज�नक काया�लयको खच�को 

साव�ज�नक�करण, �वकास �नमा�ण र आयोजनाको खच�को सामािजक लेखाजोखा (Social 

Audit), साव�ज�नक सनुवुाइ (Public Hearing), हाल आएर क�तपय काया�लयमा Digital र 

��तपू�त� स�हतको नाग�रक वडाप�को �यव�था लाग ु ग�रएको छ। �य�तै अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, �धानम��ी तथा म��ी प�रष�  को काया�लयमा रहेको हेलो 

सरकार र रा��य सतक� ता के��मा उजरु� �दने �यव�था, य�ता �नकायह�बाट हनेु 

अनगुमनमा ती�ता हुँदाहुँदै प�न उपय�ु नी�त तजु�मा र �भावकार� काया��वयन हनु 

नसकेको, काननुको उल�न गन� उपर कडा कारबाह� हनेु नगरेको, �व�भ� �नकाय �बच 

�भावकार� सम�वयको अभाव, काननुी ज�टलता, �शासक�य उ�रदा�य�व तथा 

�यावसा�यकताको अभाव, �शासनमा ��य� वा परो� �पमा राजनी�तकरण, पर�परागत 

स�ठनका ढाँचा र काय�शैल�, आ�द कारणले वा�त�वक �पमा सशुासन कायम हनु 

सकेको छैन। अ�य क�तपय कारणह�मा क�तपय �वषयह� ऐन, �नयम र नी�त तथा 

काया��वयन गन� र �नद�शन गन� �नकाय �बचको दरु� जनतासँगको सहकाय�मा 

असहजताका कारणले प�न सशुासनमा �भावका�रता आउन सकेको छैन। अ���या�यक 

�नकायको �या�यक काय�स�पादनका सम�याह�लाई बुदँागत �पमा यस �कार उ�लेख 

ग�रएको छ ।  

 

संरचनागत 

अ���या�यक �नकायह�लाई तो�कएको सामा�य �शासनको काय� गन� आव�यक 

मा�ामा बजेट, भवन तथा फ�न�चरको स�ुवधा, यो�य कम�चार�ह�को आपू�त�, �या�यक 

�नण�य गन� स�ने �मतामा कमी, �छटो छ�रतो �पमा गणु�तर�य काम स�प� गर� 

जनताको मन िज� ु पछ� भ�े भावनामा कमी भएका कारण �या�यक फैसला समयमा 

नहनेु, �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तह�को पालना नहनेु, �व�ववेक �योगको द�ुपयोग हनेु 

कारणले �छटो �याय पाउन नस�कने ज�ता सम�याह� देिखएका छन।् 
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�यावसा�यक 

अ���या�यक �नकायमा रह� �या�यक �नण�य गनु� पन� �याया�धकार�ह� काननुी 

प�ृभ�ूमको हनैु पन� �यव�था छैन। यसले गदा� प�न �या�यक �नरोपण गन� काय� सोचे 

अन�ुप हनु स�करहेको छैन। �शास�नक काय�मा Professionalism हा�सल गरेको 

�शास�नक अ�धकार�बाट �या�यक काय� सहज त�रकाले स�प� हनु स�भव हुँदैन। 

�यसका ला�ग काननुी िश�ा आव�यक रह�छ, �यावसा�यकता हा�सल गरेको हनु 

आव�यक छ। 

 

साधन�ोत 

अ���या�यक �नकायका �पमा रहेका काया�लयह�को भौ�तक अव�था, 

आव�यक फ�न�चर, बजेट तथा जनशि� आव�यक मा�ामा उपल�ध भएको देिखँदैन। 

अ���या�यक �नकायह�ले म�ुाका स�दभ�मा अदालत सरह �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त 

बमोिजम काय� गनु� पन� हुँदा ती �नकायह�मा काननुको �ाता फाँटवाला, तामेलदार 

आ�द जनशि�को �यव�था छैन। मौजदुा �शास�नक कम�चार�ह�बाट �या�यक काय� 

गन� ठुलो सम�या रहेको छ र �या�यक �नरोपण गन� काय� चनुौतीपूण� भएको छ।  

 

काय� सं�कार र सं�कृ�त 

�या�यक �नकायमा काम गन� �यायाधीशह�ले आ�नो आचरणमा रह� �ा� 

�माणह�को �व�षेण तथा मू�या�न गर� �या�यक �नरोपण गद�छन ्भने �या�यक �नरोपण 

गन� अ���या�यक �नकायका �याया�धकार�ह�को �नजामती सेवा ऐनमा �यव�था भएको 

कम�चार�ले पालना गनु� पन� आचरणको पालना गन� तर म�ुा हेन� अ�धकार�ले म�ुाका 

प�ह�सँगको �यवहार अदालतले ज�तै पालना गन� अ�य�त नभएका कारणले अ�ल बढ� 

�वत�� र �व�छ�द हनेु �विृ�को भएकाले वा�त�वक �पमा सबतु �माणका आधारमा 

मा� �या�यक �नरोपण गन� स�दभ�मा अ���या�यक �नकायलाई सम�या देिखएको छ। 

 

सेवा�ाह�मूलक 

�या�यक �नकायमा परेका म�ुाह� �नि�त अव�ध�भ� काननुी ���या परुा गर� 

फैसला गनु� पन� भनी काननुमा उ�लेख भएको छ। तसथ� �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको 

�यावहा�रक �पमा �योग अदालतले गन� हुँदा सेवा�ाह�का �पमा रहेका म�ुाका 

प�ह�लाई सनुवुाइको मौका �दान गन� गरेका छन।् अ���या�यक �नकायह�ले 

�ाकृ�तक �यायको �स�ा�तको अ�रश: पालना नगरेको, �व�भ� �क�समको दबाबलाई 

थे�न नसकेको, �यि�गत फाइदा हेर� म�ुाको फैसला काननुी ���या परुा गर� वा 
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नगर� समय अगावै �छ�े वा धेरै समय �य�तत हुँदा प�न फैसला नगर� प�छाउने वा 

अदालततफ�  पठाउने �विृ� रहेको छ। आ�नो काया�लयमा सेवा�ाह�का �पमा आउने 

म�ुाका प�ह�को सम�याह�लाई �छटो छ�रतो �पमा �बना मोला�हजा, काननुी �पमा 

�या�यक मनको �योग गर� समय सीमा�भ� म�ुाको फैसला गन� प�रपाट� �यादै कम 

देिखएको छ। 

 

सझुावह� 

�यसैगर� मा�थ उि�लिखत सम�याह�को उिचत समाधानका ला�ग 

�न�नानसुारका सझुावह�  औ�ंयाउन स�क�छ ।  

 

नी�तगत   

जनतालाई साधनका �पमा नभई सा�यका �पमा �लई सशुासनको 

अवधारणालाई राजनी�तक लोक��यता र नारामा मा� सी�मत नराखी �यावहा�रक �पमा 

न�तजा देिखने गर� आ�मसात गन�, �ढ राजनी�तक इ�छा, कम�चार�त��को ��तब�ता 

�ा� गन�, काम ��तको उ�रदा�य�वमा स�ुढ�करण गन�, ��ाचार �नय��ण गन� संय��मा 

सधुार गन� लगायतका �व�मान सशुासन (�यव�थापन तथा स� चालन) ऐन, २०६४, 

��ाचार �नवारण ऐन, २०५९, सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, २०६४, सशुासन 

काय�योजना, २०६८ को इमा�दार�पूव�क काया��वयन गर� सशुासन कायम गनु� आव�यक 

छ।  

�य�तै अ���या�यक �नकायमा रह� म�ुाको काननुी �नरोपण गनु� पन� 

�याया�धकता�लाई काननुी �िश�ण वा काननुी िश�ा �ा� कम�चार�लाई मा� स�वा गन� 

�ावधान ग�रन ुपद�छ। म�ुा फाँटमा रह� काय� गनु� पन� कम�चार�ह�लाई समेत काननुी 

िश�ा �दइन ुपन� गर� �यव�था ग�रन ुपद�छ। अ���या�यक �नकायमा रहने पदा�धकार�को 

�शास�नक तथा �या�यक काय�को मू�या�नलाई काय� स�पादन मू�या�नसँग जो�डने 

�यव�था नी�तगत �पमा नै गनु� पन� देिख�छ। 

 

काननुी 

नेपालमा सशुासन कायम गर� नाग�रकलाई रा�यको तफ� बाट �दान गनु� पन� 

सेवा स�ुवधालाई सहज, सरल र पहुँचयो�य त�ुयाउने उ�े�यलाई �व�मान काननुको 

�यावहा�रक �पमा �योग गन� र सशुासनको अवधारणा �वपर�त काय� गन� जोसकैुलाई 

काननु बमोिजम कडा कारबाह� गन� आव�यक छ। 
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अ���या�यक �नकायह�ले आफुलाई काननुले तोकेको �े�ा�धकार�भ�को म�ुा 

तो�कएको �याद�भ� �ाकृ�तक �यायको �स�ा�त बमोिजम काननुी ���या र म�ुाका 

प�ह�लाई �दन ुपन� सफाइको उिचत मौका �दएर म�ुाको फैसला गर� सशुासन कायम 

गराउने काननुी �यव�थालाई �यावहा�रक �पमा �योग गन� आव�यक छ। 

 

जनशि� 

�छटो छ�रतो सेवा तथा स�ुवधा �ा� गन� पाउने नाग�रकको अ�धकार कायम 

गर� सशुासनको वा�त�वक अनभु�ूत �दलाउन काया�लयमा आव�यक उपय�ु जनशि�को 

आव�यकता परुा ग�रन ुपद�छ। अ���या�यक �नकायका �पमा �या�यक �नण�य गनु� पन� 

काया�लयको म�ुा शाखामा ख�टने जनशि�ह� काननुी प�ृभ�ूम भएको वा काननुी 

���या स�ब�धी ता�लम �ा� कम�चार� भएमा �छटो छ�रतो �पमा काननुी ���या परुा 

गर� तो�कएको समय�भ� फैसला गर� सशुासन कायम गन� म�त प�ुने देिख�छ। 

अ���या�यक �नकायले �शास�नक र �या�यक दबैु काम कारबाह� गर� सशुासन 

कायम गनु� पन� हुँदा �वशेषतः य�ता काया�लयह�मा आव�यक जनशि� सेवा�ाह�मखुी र 

काननुी �वषयमा ता�लम �ा� हनु आव�यक भएकाले सोह� अनसुार आव�यक जनशि� 

�यव�थापन गनु� पद�छ।  

 

सेवा�ाह�लाई सेवा �वाह 

अ���या�यक �नकायले सेवा�ाह�लाई उपल�ध गराउन ु पन� सेवा तथा स�ुवधा 

एवं म�ुा स�ब�धी कारबाह� काननुतः �छटो छ�रतो �पमा काया��वयन गर� सेवा�ाह�लाई 

सेवा �वाहको ���यालाई सरल र सहज त�ुयाउन ुपद�छ। 

 

उ�रदा�य�व, पारदिश�ता र जनसहभा�गता 

सव�साधारण नाग�रकका ला�ग आव�यक सेवा स�ुवधा �वाह गन� �या�यक, 

अ���या�यक तथा अ�य �नकायह�ले गरेको कामको िज�मेवार� �लई नेपाल� जनता��त 

उ�रदायी हनु ु पन� देिख�छ। जनताले �तरेको करबाट तलब ब�ुने कम�चार�ह� 

जनता��त उ�रदायी हनु ु पन�, काननु बमोिजम गरेका काम कारबाह�ह� पारदश� 

त�ुयाउने, काननु बमोिजमको सूचना �वाह गन�, जनताको सहभा�गता आव�यक हनेु 

हरेक ��याकलापमा जनसहभा�गता गराई अपन�व कायम गराउन ु र �नण�यमा 

उनीह�को सहभा�गता गराउन ु पद�छ। यसले गदा� काननु बमोिजम �ा� अ�धकार 

अन�ुप काम गर� सशुासन कायम गराउन र अ�धकारको द�ुपयोग हनुबाट बचाउँछ। 
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अ�धकारको �वके���करण र अ�धकार ��यायोजन 

लोकताि��क शासन �यव�था भएका मलुकुमा जनजीवनको राजनी�तक, 

आ�थ�क, सामािजक आ�द सबै आयामका काय��म काया��वयनको म�ुय आधार �थानीय 

सरकार नै हो। �थानीय सरकारलाई �थानीय शासन स� चालन गन� स�ने स�म 

सरकारका �पमा �था�पत गराउनका ला�ग य�ता सरकारलाई पया�� मा�ामा 

राजनी�तक, आ�थ�क, �शास�नक आ�द अ�धकारबाट स�म गराइन ु पद�छ। �ा� 

अ�धकारले �थानीय सरकारको िज�मेवार�को दायरा फरा�कलो बनाउनकुा साथै शासन 

���यालाई पारदश� र सहभा�गतामूलक बनाउने गद�छ। य�तो अ�धकार मूलतः दईु 

�कारले �ा� हनेु देिख�छ : 

 �वके���करण, 

 अ�धकारको �न�ेपण ।  

शासन �यव�थालाई के��मा मा� सी�मत नराखी �थानीय �तरस�म 

अ�धकारको ��यायोजन गर� शासन �यव�थामा जनतालाई बढ�भ�दा बढ� स�रक गराउने 

���यालाई �वके���करण भ�न�छ भने अ�धकारको �न�ेपण भ�ाले रा�यले �व�धवत ्

�पमा �थापना ग�रएका �थानीय �नकायलाई �व�धवत ् �पमा �दइने अ�धकार भ� े

बिुझ�छ। अ�धकार ��यायोजन �फता� हनु स�छ भने अ�धकार �न�ेपण काननुी �पमा नै 

�यवि�थत हनुाले �फता� गन� काम ज�टल ह�ुछ।16 

उि�लिखत उपायह�का अ�त�र� सशुासन कायम गन�का ला�ग मूलत सव��थम 

�शासनलाई नवीन �पमा यसको ढाँचा, �णाल� र खाका तयार गनु�का साथै कम�चार�को 

सं�कार, �यवहार, र सोचमा प�रवत�न हनु ु पद�छ। सशुासनका ला�ग कम�चार�ह�मा 

सकारा�मक सोच, �सज�नशीलता, काय� वातावरणमा सधुार, �न�प�ता, ग�तशीलता, 

जनसहभा�गता ज�ता �वषयह�मा �वशेष �यान �दई �यव�थापन र काया��वयन ग�रन ु

पद�छ। यस बाहेक सशुासनका ला�ग �न�न �वषयमा �यान केि��त गनु� ज�र�  

देिख�छ : 

 सरकार� संय�� सानो तर �भावकार� एवं च�ुत द�ु�त बनाउने, 

 काय� वातावरणको �नमा�ण गर� रा�ो कामका ला�ग परु�कार र नरा�ो कामका 

ला�ग द�डको �यव�था गन�, 

 मौजदुा �शासनमा रहेका �वकृ�त र �वस��तलाई सधुार गन�, 

 सरोकारवालाको भ�ूमका, सहयोग, सहकाय� र सम�वयमा �नर�तरता र 

सूचना�वाह एवं सहभा�गतालाई �यापक बनाउने, 

 राजनी�तक सहम�त, सहकाय� र सहभा�गतामूलक सं�कृ�तको �वकास गन�, 

                                                           
16  साव�ज�नक �यव�थापन, अ� सारथी अ�ययन तथा अनसु�धान के��, सोपान मा�सक, �ड�ल�बजार, प�ृ ५३। 
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 ि�थर सरकार र सबल नेत�ृवको �वकास गन�,  

 मौजदुा नी�त, ऐन काननुको �भावकार� काया��वयन, उपय�ु वातावरणको 

�नमा�ण, �ोतसाधनको �यव�था, जनशि�को �भावकार� प�रचालन, �नर�तर 

अनगुमन तथा मू�या�न गन� �यव�था, 

 अनगुमन मू�या�नलाई �भावकार� बनाई के�� र िज�ला �तरस�म सकारा�मक 

स�ब�ध �था�पत गन�,  

 सरकारले आ�नो काय��े�को पनुःप�हचान र प�रभाषा गर� काय�को पनुः 

वग�करण गन�, 

 नाग�रक समाजसँग सहकाय� गन�, जनसहभा�गतामा व�ृ� गद� �भावकार� 

अनगुमन गन�,  

 काननुको शासन, पारदिश�ता, �व�ीय जवाफदे�हता, साव�ज�नक उ�रदा�य�वमा 

जोड �दने, 

 सामािजक पर��ण, साव�ज�नक सनुवुाइलाई �भावकार� बनाउने, नाग�रक 

वडाप�को मम�लाई ब�ुने,  

 साव�ज�नक सेवाको ��याभ�ूत, काय�मा सरल�करण, काय�को जवाफदे�हता �नि�त 

गन�,  

 पद�थापन, बढुवा, स�वा स�ब�धी �व�मान �यव�थामा आमूल सधुार गर� 

पूवा�नमुान यो�य बनाउने र Right Man to Right Place को �स�ा�तलाई 

�यवहारमा �याउने, 

 हरेक �वकास �नमा�ण, सेवा स�ुवधाको �वतरण, िश�ा, �वा��य ज�ता आधारभतू 

�वषयमा People First भ�े भावनाबाट काय�ह� स�पादन गन�, 

 E-Governance को �योग, पारदिश�ता, सेवामा �छटो छ�रतोपन र सेवाको 

�वतरणमा सलुभता �दान गर� �पछ�डएको जा�त, वग�, समदुाय र �ल�को 

�वकास र सश�ीकरण गन�,  

 स�त�ुलत �वकास, �ोतसाधनको उ�चतम �योग र समान �वतरण गन�, 

 �दगो, स�त�ुलत, समावेशी, र सवा��ीण �वकासका ग�त�व�धह� �भावकार� 

�पमा स� चालन गन� आ�द17।  

 

१५. �न�कष� 

सशुासन पाउने नाग�रकको नैस�ग�क अ�धकार भएकाले आफुलाई �ा� काननुी 

अ�धकारको समिुचत र �न�प� �पमा �योग गर� नाग�रकका ला�ग रा�यका तफ� बाट 

                                                           
17  �वत��ता र शासना�धकार,  सोपान‚ अंक १००‚  प�ृ १८७-१९३ 
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�वाह गनु� पन� �या�यक तथा अ���या�यक सेवा तथा स�ुवधाह� �भावकार� ढ�ले 

तो�कएका समय�भ� �वाह गर� समाजमा रहेका सबै वग�का जनताको �हतमा काम 

कारबाह� गर� सशुासनको ��याभ�ूत �दन ुआव�यक छ। यसका ला�ग �या�यक काय� 

समेत गनु� पन� अ���या�यक �नकायका पदा�धकार�लाई आव�यक काननुी िश�ा तथा 

ता�लम, आव�यक भौ�तक तथा आ�थ�क स�ुवधा स�प� गराउन ुआव�यक छ। साथै ती 

�नकायह�बाट स�पादन गरेका काय�ह�को अनगुमन तथा मू�या�न गर� �ा� 

प�रणामलाई �नजको विृ� �वकासका अवसरसँग जो�न आव�यक छ। य�द हामी सबै 

नाग�रक स�च�र�, सदाचार, अनशुासन, इमानदार�, जनता��त उ�रदा�य�वको भावना, 

आफुले गरेका कामको जवाफदे�हतातफ�  उ�मखु हनेु हो भने समाजमा सशुासनको 

��याभ�ूत �दन र नेपाल सरकारको काय� �वभाजन �नयमावल� मतुा�बक �या�यक मनको 

�योग गर� �शास�नक काय�का साथै �या�यक काय� काननु बमोिजम स�पादन गर� 

रा�य��तको दा�य�व �नवा�ह गन� नस�कने कुनै ग�ुजायस नै रहँदैन। 
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सारांश 

�याय स�पादनका �े�मा भएका काननुी �यव�थाह�ले मा�ै �याय �छटो, 

छ�रतो, कम खिच�लो एवं �भावकार� हनु नस�ने कुरा �याय �े�मा संल�न 

�यायकम�ह�को अनभुव एवं �यायका ��य� सरोकारवाला �यि�ह�ले �याय �ढलो र 

खिच�लो भएको भनी समय समयमा �य� गरेका ��त��याह�बाट छल�� ह�ुछ। सेवा 

�वतरणमा �भावका�रता र सेवा�ाह���तको �यवहारमा सरलता �याउनका ला�ग 

सरोकारवालाह�सँग उिचत सम�वय हनु ुपन� खाँचो रहेको ह�ुछ। सम�वयका स�ब�धमा 

काननुले �नमा�ण गरेका संय��ह�को बढ�भ�दा बढ� प�रचालन गर� अदालती काम 

कारबाह�लाई �छटो‚ छ�रतो र सरल बनाउने तथा �याय स�पादन काय�लाई �व�छ 

बनाउने काय� �यव�थापक�य सीप र िज�मेवार� तथा काय� कुशलताको �ोतक प�न हो। 

यसै स�दभ�मा ��ततु लेखमा िज�ला अदालतको काम कारबाह�मा सरोकारवालाह�को 

सम�वयको अव�था‚ सेवा �वतरणको �भावका�रता र सेवा�ाह���तको �यवहारमा 

देिखएका सम�या र समाधानका उपायह� समेतका स�ब�धमा चचा� ग�रएको छ। 
 

�या�यक ���या र �याय �णाल��भ� थ�ु ै सम�याह� रहेको र �यसको 

समाधानमा �याय �े�का सरोकारवाला सबैको सामू�हक �य� नको खाँचो 

रहेको भ�े त�य �था�पत भएको छ। �यसैले �यायपा�लका साम ु रहेका 

आ�त�रक र बा� सम�याह� म�येका �मखु सम�याह�का �पमा 

�ढलास�ुती, फैसला काया��वयन, मह�ो �याय, पारदिश�ताको अभाव, आ�थ�क 

अ�नय�मतता तथा ��ाचारलाई �लइएको छ। 

  -�वकृ�त�वह�न �यायपा�लकाको �वकासका ला�ग अ�ययन काय�दलको ��तवेदन,२०६६ प.ृ ७३ -७५ 

 

                                                           
§ �े�तेदार‚ िज�ला अदालत 

 

 

 

 

िज�ला अदालतका सरोकारवालाह�सँगको सम�वयको अव�था,  

सेवा �वतरणको �भावका�रता र सेवा�ाह���तको  

�यवहारमा देिखएका सम�या र समाधानका उपायह� 
 

                                                                                       आ�मदेव जोशी§
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स� चारकम�ह�मा आव�यक काननुी �ानको अभाव, �वचाराधीन म�ुाका 

स�ब�धमा �ट�पणी गन� �विृ�, त�य य�कन नगर�कनै �यायाधीशको 

आचरणका स�ब�धमा समाचार �काशन गन� �विृ�लाई सम�याका �पमा 

िच�ण ग�रएको छ। हरहालतमा म�ुा िज� ै पन�, दू�षत कामबाट दाम 

कमाउने, कृ��म म�ुा खडा गर� हैरानी �दने, दलाल पा�ने, पर��णका ला�ग 

म�ुा ल�ने, म�ुा �थ�गत गन� स�ुवधाको द�ुपयोग गन�, घसुको मा�यम ब�,े 

आय�ोतको अपारदिश�ता, अक� प�सँग �मलेमतो गर� म�ुा �बगा�र�दने, 

�बचौ�लयाको भ�ूमका समेत �नवा�ह गन� ज�ता �वकृ�तह� काननु �यवसायी�भ� 

प�न रहेको त�य उजागर ग�रएको छ।  

 -�वकृ�त�वह�न �यायपा�लकाको �वकासका ला�ग अ�ययन काय�दलको ��तवेदन,२०६६ प.ृ ८५ 

 

१. �वषय �वेश  

कुनै म�ुा कुनै अ�ा वा अदालत वा अ�धकार�ले स�ु कारबाह� र �कनारा गन� 

छ भनी उ�लेख भएकामा सोह� अ�ा वा अदालत वा अ�धकार�ले हेर� स�ु कारबाह� र 

�कनारा गद�छ। �य�तो �यव�था नभएकामा िज�ला अदालतलाई आ�नो �े��भ�को सबै 

म�ुामा स�ु कारबाह� र �कनारा गन� अ�धकार ह�ुछ र मलुकु� ऐन, अदालती 

ब�दोब�तको २९ नं. को �यव�थाको अधीनमा रह� �े�ा�धकार �हण गद�छ। यस दफा 

अनसुार िज�ला अदालतलाई आ�नो �े��भ�को सबै म�ुामा स�ु कारबाह� र �कनारा 

गन� अ�धकार �दान ग�रएको छ। �याय �शासन स�ब�धी केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन 

गन� बनेको ऐन, २०६७ ब�द� ��य�ीकरण र �नषधेा�ाको �नवेदन स�ु े अ�धकार 

िज�ला अदालतलाई �दान गरेको हो।  

 

२. �याय स�पादनका �ममा सरोकारवालाह�को भ�ूमका 

�छटो छ�रतो, कम खिच�लो एवं �व�छ �याय �ा� त गनु� ��येक �यि�को 

नैस�ग�क हक हो। यो अ�धकारको ��याभ�ूतकै ला�ग �वत�� �यायपा�लकाको 

अवधारणाको सू�पात भएको हो। �यि�को यह� अ�धकारको स�ुनि�तता गन� �ममा 

सं�वधान एवं �व�भ� काननुह�मा �याय स�पादन स�ब�धमा �व�ततृ संवैधा�नक, काननुी 

एवं सं�थागत �यव�थाह� ग�रएको ह�ुछ। �याय स�पादनको �े�मा भएका काननुी 

�यव�थाह�ले मा�ै �याय �छटो छ�रतो कम खिच�लो एवं �भावकार� हनु नस�ने कुरा 

�याय �े�मा संल�न �यायकम�ह�को अनभुव एवं �यायका ��य� सरोकारवाला 

�यि�ह�ले �याय �ढलो र खिच�लो भएको भनी समय समयमा �य� गरेका 

��त��याह�बाट छल�� ह�ुछ। काय��व�ध काननुको ज�टलता र भइरहेका काननुको 

�योग सह� तर�काले गन� नस�दा प�न �याय स�पादन �ढलो हनुकुा साथै महँगो हुँदै 
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गएको देिख�छ। यी सम� क�ठनाइह�लाई �याय स�पादनमा ��य� संल�न अदालत, 

अ���या�यक �नकाय, �हर� �शासन, सरकार� व�कलको काया�लय, काननु �यवसायी तथा 

अ��य� �पले संल�न नाग�रक समाज एवं �थानीय �नकाय समेतबाट हनेु काय� 

स�पादनको सम� मू�या�नबाट केलाउन स�क�छ। ��ततु काय�प�मा िज�ला 

अदालतको काम कारबाह�मा �यनै सरोकारवालाह�सँगको सम�वयको अव�था, सेवा 

�वतरणको �भावका�रता र सेवा�ाह���तको �यवहारमा देिखएका सम�या र सामाधानका 

उपायह� स�ब�धमा चचा� ग�रएको छ।  

 

२.१ �याय स�पादनमा सरोकारवालाह�सँगको सम�वयको अव�था 

अदालत �यव�थापन स�म�त1: अदालतमा रहेका म�ुा मा�मला, इजलास, 

अ�भलेख, सूचना, भौ�तक तथा �व�ीय �ोत ज�ता �वषयह�मा आव�यक अ�ययन गर� 

�यव�थापन गन� यो स�म�त रहने।  

(क) �यायाधीश     अ�य� 

(ख) एकभ�दा बढ� �यायाधीश भएका अदालतमा रहेका अ�य सबै 

�यायाधीश 

  

सद�य 

(ग) िज�ला सरकार� व�कल काया�लयको िज�ला �याया�धव�ा वा 

सो नभएको �थानमा पनुरावेदन सरकार� व�कल काया�लयको 

सो सरहको एकजना अ�धकृत 

  

 

सद�य 

(घ) तह�सलदार    सद�य 

(ङ) �े�तेदार      सद�य सिचव 

 
        

िज�ला �याय �े� सम�वय स�म�तः2 िज�ला अदालतको काम कारबाह�लाई स�ुयवि�थत 

ढ�ले स�ालन गन�, िज�ला तहका �याय�े�का �व�भ� �नकायह� �बचको काम 

कारबाह�मा सम�वय गर� �यायपा�लकाको �ा� त योजना, फैसला र आदेशको 

काया��वयनका ला�ग सहयोग जटुाउन र अदालतको सरु�ा �यव�थालाई� समेत सम�वय 

गन� यो स�म�त रहने। 

(क) िज�ला �यायाधीश    अ�य� 

(ख) �मखु िज�ला अ�धकार�     सद�य 

(ग) िज�ला �याया�धव�ा, िज�ला सरकार� व�कल काया�लय  सद�य 

(घ) �मखु, िज�ला �हर� काया�लय     सद�य 

                                                           
1   िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम ४(क)  

2  िज�ला अदालत �नयमावल�, २०४९ को �नयम ४(ख) 
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(ङ) अ�य�, स�बि�धत बार एकाइ    सद�य 

(च) कारागार �मखु     सद�य 

(छ) िज�ला �यायाधीशले मनो�नत गरेको िज�लाि�थत 

नाग�रक समाजको ��त�न�ध एकजना  

  

सद�य 

(ज) �े�तेदार   सद�य सिचव 

 
         

लगत फ��ट स�म�त:3 द�ड जर�वाना वा कैद लागेको, सव��व भएको, कोट� फ� तथा 

दस�द �बस�द बझुाउन बाँक� भएको वा कैदको सजाय बापत नगद �तनु� पन� �यि� 

मरेको वा बेप�ा भएका कारणले असलु तह�सल हनु नसकेकामा �य�तो लगत क�ा गन� 

��येक िज�लामा देहाय बमोिजमको अ�य� र सद�य भएको एक लगत फ��ट स�म�त 

रहने छ। 

(क) िज�ला �यायाधीश       अ�य� 

(ख) �मखु िज�ला अ�धकार� वा �नजले तोकेको �नजको 

काया�लयको वा मालपोत काया�लय वा कोष तथा लेखा 

�नय��क काया�लयको राजप�ा��त अ�धकृत  

 
 
 

 सद�य 

(ग) तह�सलदार        सद�य सिचव 

  

रो�ा भएका वा दसीमा �ा� त भएका मालसामान �फता� वा �ललाम गन� स�म�तः4 फौजदार� 

म�ुामा दसी �व�प �ा� त हनु आएका जफत गनु� पन� दाबी नभएका र मालसामानको 

�वा�म�व स�ब�धमा प�न �ववाद नरहेको अव�थाका मालसामान स�बि�धत मालधनीले 

�फता� नलगेमा म�ुा अि�तम �कनारा नहुँदास�म �यसै रा�दा िखया लागी, टुट�फुट�, 

सडीगल� वा अ�य कुनै प�रब�दबाट नो�सान हनु जाने देिखएमा �य�तो मालसामानको 

मू�या�न गर� �ललाम गन� �योजनका ला�ग यो स�म�त रह�छ। 

(क) स�बि�धत अदालतको �े�तेदार   अ�य� 

(ख) कोष तथा लेखा �नय��क काया�लयको अ�धकृत �तरको 

��त�न�ध     

 

सद�य 

(ग) िज�ला सरकार� व�कल काया�लयले तोकेको अ�धकृत 

�तरको ��त�न�ध   

  

सद�य 

(घ) िज�ला �यायाधीशले तोकेको स�बि�धत �वषयको �वशेष�  सद�य 

(ङ) स�बि�धत अदालतको तह�सलदार     सद�य सिचव 

                                                           
3  िज�ला अदालत �नयमावल�, २०४९ को �नयम ७१  

4  िज�ला अदालत �नयमावल�, २०४९ को �नयम ९०(क) 
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 जफत हनेु मालसामान �ललामको मू�या�न गन�का ला�ग स�म�त 5 : 

(क) �े�तेदार     अ�य� 

(ख) िज�ला सरकार� व�कल काया�लयको ��त�न�ध  सद�य 

(ग) कोष तथा लेखा �नय��क काया�लयको ��त�न�ध  सद�य 

(घ) �थानीय �नकायको ��त�न�ध    सद�य 

(ङ) तह�सलदार    सद�य सिचव 

      
        

मेल�मलाप स�ब�धी काम, कारबाह�को �थानीय �तरमा अनगुमन गन� ��येक िज�लामा 

रहने मेल�मलाप अनगुमन स�म�त 6 : 

 

(क) िज�ला �यायाधीश  संयोजक 

(ख) िज�ला �वकास स�म�तको सभाप�त वा �नज नभएका 

अव�थामा �थानीय �वकास अ�धकार�  

  

सद�य 

(ग) िज�ला �यायाधीशले तोकेको िज�लाि�थत म�ुा हेन� 

�नकायको ��त�न�ध एक जना    

 

सद�य 

(घ) सिचव, िज�ला बार एकाइ   सद�य 

(ङ) स�बि�धत िज�ला ि�थत मेल�मलाप स�ब�धी काय� गन� 

सं�था र सूचीकृत मेल�मलापकता�को ��त�न�ध�व हनेु 

गर� क�तीमा एक जना म�हला स�हत मेल�मलाप 

अनगुमन स�म�तबाट मनो�नत दईु जना 

  

 

 

सद�य 

(च) �े�तेदार, िज�ला अदालत    सद�य सिचव

 

मेल�मलाप स�ब�धी �नयमावल�, २०७० को �नयम ५५ : अदालत वा अ���या�यक 

�नकायले आफु सम� �वचाराधीन रहेको कुनै म�ुा बढ�मा तीन म�हनाको अव�ध तोक� 

मेल�मलापका ला�ग �थानीय �नकाय सम� पठाउन स�ने। 

 

�यायपा�लकाको दो�ो प� चवष�य रणनी�तक योजना : (२०६६/०६७ -२०७०/०७१) 

को रणनी�तक उपाय नं. ७  - �याय �े�का सरोकारवालाह�सँगको सं�थागत र 

काय�मूलक स�ब�धलाई स�ुढ बनाउने :  

                                                           
5  िज�ला अदालत �नयमावल�, २०४९ को �नयम ९०(ख) 

6  मेल�मलाप स�ब�धी �नयमावल�, २०७० को �नयम ५१  
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1.  �याय �े� सम�वय स�म�तको स�ुढ�करण गन�। 

2. सरोकारवालाह�सँग पार�प�रकताका आधारमा सहकाय�मूलक स�ब�ध �वकास 

गन�। 

3. दात ृ �नकाय र गैरसरकार� सं�थासँगको सहकाय�लाई �नयमन र �यवि�थत  

गन�। 

 

२.२ सरकार� व�कलसँगको सम�वय 

�या�यक ���यामा सरकार� व�कलको भ�ूमका अ�य�त मह�वपूण� मा�न�छ। 

नेपाल सरकार वाद� भई चलाइने म�ुाका स�ब�धमा र नेपाल सरकार �व�� दायर हनेु 

म�ुाको ��तर�ा गन�7 महा�याया�धव�ाको काया�लय अ�तग�त सरकार� व�कलह�को 

स�ठन रहेको छ। सरकारवाद� म�ुामा अनसु�धान ���यामा कमजोर� भयो भने �यसले 

�याय �न�पणको काय� �भा�वत ह�ुछ। �यसको दोष अनसु�धान प�को हो, हा�ो 

�व�मान �याय �णाल�लाई ���गत गदा� �यसमा �यायपा�लकाको कुनै भ�ूमका रहेको 

हुँदैन, तर दोष �यायपा�लकामा�थ लगाइ�छ। सरकार� व�कलसँगको सम�वयमा �न�न 

संय��ह� �व�मान रहेको देिखन आउँछ।   

 अदालत �यव�थापन स�म�त 

 िज�ला �याय �े� सम�वय स�म�त 

 रो�ा भएका वा दसीमा �ा� त भएका मालसामान �फता� वा �ललाम गन� स�म�त 

 जफत हनेु मालसामान �ललामको मू�या�न स�म�त  

यस बाहेक सरकार� व�कलको संल�नता हनेु म�ुाह�मा सरकार� व�कललाई 

पेसीको जानकार� �लिखत �पमा �दइने गरेको, अ�भयोग प� दायर गदा�, सा�ी बकप� 

गदा� तथा कुनै �माण कागजात पेस हुँदा समेत सरकार� व�कलसँग सम�वय भइरहने 

ह�ुछ। सा�ा�हक तथा दै�नक म�ुा पेसी सूचीमा चढ� इजलास सम� पेस भई सनुवुाइ 

भइरहेको अव�थाको म�ुामा सरकार� व�कललाई म�ुाको पालो आएको सूचना �छटो 

साधन (टे�लफोन) बाट जानकार� गन� ग�रएको पाइ�छ। सोह� म�ुामा म�ुाका अ� 

प�ह�लाई पकुार गर� बोलाउने ग�र�छ। पनुरावेदनको �याद �दन ु पन� म�ुाह�मा 

फैसलाको ��त�ल�प स�हतको जानकार� पठाउने ग�रएको छ।  

नेपाल सरकारको संल�नता हनेु म�ुाह�मा अदालतको आदेश काया��वयनमा 

समेत सरकार� व�कलको मह�वपूण� संल�नता रह�छ। आदेशानसुार िझकाइने �माण 

कागजात, सरकार� प�का सा�ी गवाहह�, पर��ण ��तवेदनह� समेत सरकार� व�कल 

काया�लय माफ� त �ा� त हनु ुपन� ह�ुछ।  

                                                           
7  सरकार� म�ुा स�ब�धी ऐन, २०४९ को ��तावना  
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२.३ काननु �यवसायी एवं बार इकाइसँगको सम�वय  

काननु �यवसायीलाई अदालतको सहयोगी, अदालतको अ�धकृत (Officer of 

the Court) र अदालतका �म�का �पमा �लइ�छ। काननु �यवसायीको �मखु 

िज�मेवार� भनेको आ�नो प�को ��तर�ा गनु� हो, तर �याय �न�पणको काय�मा काननु 

�यवसायीह�को भ�ूमका मह�वपूण� ह�ुछ। उनीह�को सहयोग �बना �या�यक 

���यालाई टु�ोमा प�ु याउने काय� क�ठन ह�ुछ। काननु �यवसायी सेवा�ाह�को सवा��धक 

�नकटमा रहेर काम गन� वग� भएकाले म�ुाका प�ले �यायपा�लका��त रा� ने धारणाको 

�नमा�णमा प�न उनीह�को अहम ्भ�ूमका रह�छ। �या�यक ���यालाई �छटो छ�रतो र 

कम खिच�लो बनाउन काननु �यवसायीको भ�ूमका अ�य�त मह�वपूण� हनेु देिखएको छ। 

 

काननु �यवसायीको सम�वयको मा�यम 

 अदालत �यव�थापन स�म�त 

 �याय�े� सम�वय स�म�त 

 बार-बे�च बैठक 

 अदालत तथा बारले गन� अ�य छलफल, गो�ी, ता�लम तथा अ�त��� याह� 

 सरकार� तथा गैरसरकार� स� सं�थाह�ले गन� �व�भ� गो�ी काय��मह� । 

 

िज�ला अदालतह�का स�ब�धमा काननु �यवसायीह�सँगको स�ब�ध 

एकैनासको रहेको अव�था पाइँदैन। क�तपय काननु �यवसायी अदालतको काम 

कारबाह�मा सहयोगी, सेवा�ाह���त उ�रदायी तथा �या�यक ���या र �यायपा�लकाको 

जनआ�था��त संवेदनशील भएको पाइ�छ भने क�तपय काननु �यवसायीह� जालझेल 

ष��� गर� अदालतका कम�चार�ह�लाई झ�ुयाउने, ला�दै नला�ने म�ुाह� तथा 

अनाव�यक म�ुाह� सजृना गन�, म�ुामा�थ म�ुा थ�ने, प�ह�को आ�थ�क शोषण गन� 

तथा �बचौ�लयाको भ�ूमका �नवा�ह गन� गरेको समेत पाइ�छ। हान� म�ुा भए अनाव�यक 

�पमा ल��याउने, बार बे�च बैठकमा एउटा सहम�त गन� तर �यवहारमा �यसको 

काया��वयन नगन� समेत गरेको पाइ�छ। पटक पटक पेसी �थ�गत गन�, म�ुाको अक� 

प�सँग समेत �मलेमतो गर� �याद सूचना तामेल गन� सहयोग नगन�, अदालतको आदेश 

काया��वयन गन� बाधा उ�प� गन� तथा म�ुामा अ� प�ुगसके प� चात पनुः नया ँ म�ुा 

सजृना गर� फ��ट गन� न�दने ज�ता काय�ह� समेत काननु �यवसायीह�बाट हनेु 

गरेको पाइ�छ। म�ुा पेसी भएको �दन प�ह�लाई �भा�वत गन� उ�े�यले �यायाधीशको 

�या�बरमा प�ने र �भ� �यायाधीशसँग गो�य भेटवाता� गरेको अनभु�ूत �दलाउने काय� 

क�तपय काननु �यवसायीले गन� गरेको देिख�छ।  
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बार बे�च बैठकमा बारका तफ� बाट उ�ने गरेका �वषयह� 

 काननु �यवसायीलाई फाँटमा उिचत �यवहार नहनेु गरेको। 

 तारेख �दन �ढलाइ हनेु गरेको। 

 �याद बदरको स��या बढेको। 

 कज�ल�टमा का.�य.को नाम समावेश हनु ुपन�। 

 �यायाधीशह��सत अस�बि�धत मा�नसह�को हेलमेल हनु नहनेु। 

 काउ�टर �स�टम भए प�न फाँटवालाले अनाव�यक मा�नस फाँट�भ� �वेश 

गराएको। 

 मेल�मलापकता� रोजाउँदा प�पात हनेु गरेको र अदालतका कम�चार�ह� मा� 

रोिजने गरेको। 

 �या�बर तथा इजलासमा अस�बि�धत मा�नसह� �वेशमा कडाइ नभएको। 

 फैसला तयार�मा �ढलाइ। 

 न� कल �ा� त गन� �ढलाइ। 

 �यादको साथमा �फराद प�का साथै पेस भएका अ�य म�ुय �माणह� प�न 

संल�न गनु� पन�। 

 कम�चार�को काननु �यवसायी तथा सेवा�ाह�सँगको �यवहारमा सधुार �याउन ु

पछ�। 

 माग भएको �म�सल तथा कै�फयत ��तवेदनह� पठाउन �ढलाइ भएको। 

 �याद तामेल�मा �ढलाइ हनेु गरेको। 

 फैसलामा काननु �यवसायीको नाम मा� नभई बहस बुदँा समेत आउन ुपन�। 

 

२.४ मालपोत, नापी, भ�ूमसधुार लगायत अ�य �नकायसँगको सम�वय 

मालपोत काया�लयले िज�ला �भ�को ��येक ज�गा �नयमावल�मा तो�कए 

बमोिजम दता� गद�छ8। िज�ला अदालत स�ु तहको अदालत हुँदा ज�गा�सत स�बि�धत 

�ाय स�पूण� म�ुाह� िज�ला अदालतमा दायर ह�ुछन।् �माणको गहन मू�या�न र 

�व� लेषण गर� �नण�य �दन ुपन� हुँदा िज�ला अदालतबाट हनेु �याय स�पादनमा मालपोत 

काया�लयमा रहने �े�ताह� �नणा�यक �माणका �पमा रहेका ह�ुछन।् यसको अलावा 

मालपोत काया�लयसँग रिज��ेसन हनेु �लखतमा थैल� अ� कायम गन� �योजनका ला�ग 

तो�कएको स�म�तले स�बि�धत �े�को ज�गाको �यूनतम ् मू�य �नधा�रण गन� गद�छ।9 

उ� �नधा��रत मू�य अदालतमा जेथा जमानतका �पमा ज�गा रा� न �याएका अव�थामा 

                                                           
8  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६(१) 

9  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२) 
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तथा �य�तो जेथा �ललाम गनु� पदा�का अव�थामा आव�यक पन� गद�छ। य�त मा� 

नभएर ज�गाको मू�या�न आव�यक पन� हरेक म�ुाह�मा तथा म�ुाको कारबाह�का 

�ममा य�तो मू�य आव�यक पद�छ। अंश, �लखत बदर, लेनदेन, फैसला बदर तथा 

फौजदार� म�ुामा फरार�का हकमा ज�गा रो�ा तथा अंश रो�ा गन� �नकाय प�न 

मालपोत काया�लय नै हो।  

आदेश बमोिजम गनु� पन� नाप न�सा लगायतका काय�ह�का ला�ग क�तपय 

अदालतह�मा �ा�व�धक कम�चार� नहनेु वा �र� हनेु अव�थामा नापी काया�लयबाट 

�ा�व�धक कम�चार� िझकाउने ग�रएको छ। �ा�व�धक कम�चार� उपल�ध हनेु 

अदालतह�मा प�न �य�तो कम�चार� नया ँ पोि�टङ भई आएका अव�थामा पया�� त 

अनभुवको अभावमा �फ�डमा गई आदेश काया��वयन गन� नस�ने अव�थामा प�न नापी 

काया�लय गहुानु� पन� अव�था उ�प� ह�ुछ। यस अलावा �ा�व�धक कम�चार�लाई 

आव�यक पन� �केल लगायतका उपकरणह� प�न सबै अदालतह�मा उपल�ध नभएका 

हुँदा नापी काया�लयबाटै सहयोग �ा� त भइरहेको अव�था छ। �म�सलमा �माण �व�प 

आएका नाप न�सा, �े�फल आ�द �ा�व�धक �वषयह� ब�ुन नस�कएमा प�न नापी 

काया�लयबाट �ा�व�धक िझकाई �प� ट पान� ग�रएको छ।  

 

सम�वयको संय�� 

 िज�ला �याय�े� सम�वय स�म�तमा आमि��त गन� स�कने।10  

 लगत फ��ट स�म�त- िज�ला �यायाधीश अ�य� रहने यो स�म�तमा �मखु 

िज�ला अ�धकार� वा �नजले तोकेको �नजको काया�लयको वा मालपोत 

काया�लयको वा कोष तथा लेखा �नय��क काया�लयको राजप�ा��त अ�धकृत 

सद�य रहने �यव�था छ।11 

 अदालतको अि�तम फैसलाले जफत हनेु ठहरेका मालसमान �ललामको 

मू�या�न गन� ग�ठत स�म�तले �ललामका ला�ग सूचना �काशन गदा� 

मालसमानको �ववरण, �यूनतम मू�यको दस ��तशत धरौट� रा� न ु पन� कुरा 

समेत खलुाई बढ�मा प�� �दनको समय तोक� अदालत, िज�ला �शासन 

काया�लय, िज�ला �वकास स�म�त, मालपोत काया�लय, िज�ला �हर� काया�लय र 

�थानीय �नकायमा समेत सूचना टाँस गर� �ललाम गनु� पन� �यव�था रहेको  

छ।12 

                                                           
10  िज�ला अदालत �नयमावल�को �नयम ४ख(३)  

11  िज�ला अदालत �नयमावल�को �नयम ७१ (ख)  

12  िज�ला अदालत �नयमावल�को �नयम ९० ख (३) 
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सम�याह� 

 आदेश बमोिजम �ा� त हनु ु पन� मोठ, �े�ता, फायल, न�सा इ�या�द समयमा 

�ा� त नहनेु। 

 न� कल� अ�धकृत बारेसनामाबाट अचल स�पि� बेच�बखन, हक ह�ता�तरण 

हनेु गरेको पाइएको, क�तपय िज�लामा मालपोत कम�चार�ह� उपर अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अनसु�धान तह�ककात गर� म�ुा दायर गरेको र 

क�तपयमा अनसु�धान जार� रहेको देिख�छ। यसका कारणबाट अदालतको 

समेत नाम आउने भई �यायपा�लकाको जनआ�थामा ��तकूल असर पन� जाने 

ह�ुछ।  

 प�ह�ले अदालतको आदेश बमोिजम दता� �े�ता ब�ुने तथा रो�ा वा फुकुवा 

स�ब�धी प�ह� �छटो काम स�प� गन� अदालत तथा मालपोत काया�लयमा 

आफै गई प� बझुाउने गरेको जसका कारण �म�सलमा रहन ु पन� काया�लय 

��त (O/C) हराउने वा �कत� गर� काम स�प� गन� स�भावना रह� रहने।  

 अदालतबाट दता� �े�ता �भडाई अ�य कुनै �नकायबाट रो�ा नरहेको भए ��ततु 

म�ुामा रो�ा जनाइ�दन ु भनी एकै पटक आदेश भएका अव�थामा मालपोत 

काया�लयमा उपयु�� कामह� गन� अलग अलग फाँटह� रहने र आ�त�रक 

सम�वयको अभावमा अधरुो �पमा काम स�प� भई आउने गरेको हुँदा 

छु�ाछु�ै आदेश वा प�ाचार गनु� पन� बा�यता रहेको। 

 �लट नं., �क.नं. लगायतका �ववरणह� �ा� त नभई कुन �यि�को नाममा के 

क�त ज�गा दता� रहेको छ भ�े कुरा प�ा लगाउने ��व�ध मालपोत�सत नहुँदा 

फरार�का हकमा अंश रो�ा गन� आदेश हनेु गरे प�न उपयु�� �ववरणह� �ा� त 

नभएका अव�थामा अंश रो�ाको काय� �भावकार� हनेु गरेको छैन। 

 नापी काया�लयमा �ा�व�धक कम�चार� नै िझकाउन ु पन� अव�थामा भनेको 

समयमा �ा�व�धक उपल�ध नहनेु र अदालतमा खास �दनमा नै �फ�डको तारेख 

तो�कने हुँदा सम�या हनेु गरेको छ। 

 नापी काया�लयबाट �ा�व�धक उपकरण �ा� त गनु� पन� अव�था भएका 

अदालतह�मा भनेको समयमा �य�ता उपकरण उपल�ध नहनेु सम�या छ।  

 

२.५ गा.�व.स. सिचव, नगरपा�लका वडा सिचव एवं �थानीय �नकायसँगको सम�वय 

अदालतबाट जार� हनेु समा�ान, इतलायनामा, �याद सूचना पजु� तामेल गदा� 

मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको ११० नं. को र�त प�ु याई तामेल गन� 

गा.�व.स. तथा नगरपा�लकाका ��त�न�धह�को मह�वपूण� भ�ूमका रह�छ। अदालतबाट 
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जार� भएका य�ता �याद सूचनाह� काननुमा तो�कएको काय��व�ध र ���या परुा गर� 

अदालतबाट ख�टएका तामेलदार कम�चार� माफ� त स�बि�धत �यि�स�म प�ु याउन ु 

पछ�। तामेलदार कम�चार�ले �याद तामेलको काय� र�तपूव�क स�प� गन� �नजलाई 

आव�यकता अनसुार �हर�, �शासन, �थानीय �नकाय, म�ुाका स�बि�धत प� वा 

सव�साधारणको सहयोग आव�यक पन� जा�छ। गा.�व.स.को सिचव तथा नगरपा�लकाका 

वडा सिचवह� �थानीय समदुायमा स�पक�  �यि�का �पमा उपयोगी �स� ह�ुछन।् 

�नजह�ले �थानीय �तरमा सबैलाई िच�े, मतदाता नामावल�, ज�म तथा म�ृय ु दता� 

अ�भलेख आ�दका मा�यमबाट �याद सूचना तामेल गराउन ुपन� �यि� प�हचान गराउन 

स�ने हुँदा �नजह�को सहयोग र सम�वय मह�वपूण� हनु जा�छ।  

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम २२क.को उप�नयम (१) को 

ख�ड (ग) ले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ११० नं. बमोिजम तो�कएको 

���याबाट �याद तामेल हनु नसकेमा अ�य सरकार� अ�ा वा �थानीय �नकाय माफ� त 

�याद तामेल हनु स�ने मना�सब आधार छ भ�े स�झी इजलासबाट आदेश भएमा सो 

अ�ा वा �नकायबाट समेत �याद तामेल गन� स�कने �यव�था गरेको पाइ�छ। 

मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, २०६८ को दफा ४६को ��तब�धा�मक वा�यांश 

अनसुार अदालत वा अ���या�यक �नकायले आफु सम� �वचाराधीन रहेका म�ुा 

मेल�मलापका ला�ग �थानीय �नकायमा पठाउन मना�सब देखेमा स�बि�धत प� र 

स�बि�धत �थानीय �नकायको सहम�त �लई �य�तो म�ुा �य�तो �नकायमा पठाउन 

स�कने भ�े �यव�थाले आगामी �दनमा �थानीय �नकायसँगको सम�वयको अझ बढ� 

आव�यकता पन� देिख�छ।  

 

सम�या 

 �याद तामेल� ���यामा रहने ��ुटह� �यायमा �ढलाइका �मखु कारणका 

�पमा रहेको अव�था छ। अ�धकांश �यादह� घर�ार फेला नपरेका कारण 

बेप�े तामेल भएर आएका ह�ुछन।् घर�ार प�ा नला�नकुा �व�भ� कारणह� 

हनु स�छन।् जसमा वाद� प�ले सह� ठेगाना नलेखाएको, �यादवाला मा�नस 

बसाइँ सराइ गर� गएको वा तामेलदारले घर�ार प�ा लगाउन नसकेको ज�ता 

कारणह� �मखु हनेु गद�छन।् वाद� प�ले ठेगाना नै गलत लेखाएको बाहेक 

बाँक� दईु वटा अव�थाह�मा स�बि�धत गा.�व.स. वा नगरपा�लकाको वडा 

सिचवले घर�ार प�ा लगाउन सहयोग गन� स�नेमा क�तपय अव�थामा �नज 

सिचवह�ले �य�तो सहयोग गन� नगरेको भ�े तामेलदारह�बाट गनुासो आउने 

गरेको पाइ�छ।  
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 स�बि�धत सिचवह� खो�दा फेला नपन�, �व�भ� बहानामा गाउँमा नब�ने, तथा 

गाउँमै भए प�न तामेलदारलाई छ�ने �विृ�ले गदा� सम�या देिखएको छ। 

 क�तपय �यादवाला मा�नसह� गाउँमा रवाफवाला वा दबदबावाला भएका 

अव�थामा �नज सिचवह� समेतलाई �याद तामेलमा सहयोग नगन� पूव� चेतावनी 

�दएको ि�थ�त प�न देिख�छ। 

 

२.६ नाग�रक समाजसँगको सम�वय 

नाग�रक समाज कुनै प�न औपचा�रक स�ठन, राजनी�तक दल, सरकार� 

�नकाय वा गैर सरकार� सं�थाभ�दा अलग छ। क�तपय मलुकुमा गैरसरकार� 

सं�थाह�लाई नाग�रक समाजको दजा� �ा� त भएको देिखए प�न नेपालका हकमा 

समाजमा रहेका राजनी�तक �पमा तट�थ �ब�ु �यि�ह� नै नाग�रक समाजका �पमा 

िच�नने गद�छन।् समाजमा नाग�रक समाजको रा�ो छ�व हनेु, धेरै मा�नसह�ले 

�नजह�लाई �व� वास गन� तथा �नजह� आफैको प�न समाजसेवी �विृ� हनेु हुँदा 

प�छ�लो समयमा अदालतका काम कारबाह�ह�मा समेत नाग�रक समाजको भ�ूमकालाई 

मह�व �दन था�लएको छ। िज�ला अदालत �नयमावल�मा रहेको �याय�े� सम�वय 

स�म�त तथा मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, २०६८ को दफा २६ मा रहेको मेल�मलाप 

प�रष�  मा नाग�रक समाजलाई ��त�न�ध�व गराइएको छ। यसै गर� जातीय भेदभाव तथा 

छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ६ ले उ� ऐन अ�तग�तको म�ुाको 

अनसु�धान गदा� नाग�रक समाजसँग सहयोग �लन स�कने �यव�था गरेको छ।13  

राजनी�त हाबी भएको हुँदा नाग�रक समाजको सहयोग अपेि�त मा�ामा �ा� त 

हनु सकेको छैन। समाजमा �न� प� र तट�थ मा�नसह� पाउनै मिु�कल पछ�। 

क�हलेकाह� � नाग�रक समाजको सहयोग �लन खो�दा नाग�रक समाजमा आब� �यि�को 

राजनी�तक प�हचान अगा�ड आउने र �यसले गदा� अदालतका काम कारबाह�ह� 

आलोिचत ब� े गरेका प�न छन।् राजनी�तक �यि�ह�, समाजमा दबदबा भएका 

�यि�ह� तथा अपराधमा संल�न �यि�ह�का �व�� सहयोग गन� नाग�रक समाज प�न 

तयार हुँदैन। राजनी�तमा आपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण �मखु सम�याका 

�पमा देखा परेको छ। 

 
 

                                                           
13  म�ुाको अनसु�धानमा सहयोग �लन स�नेः यस ऐन अ�तग�तको म�ुाको अनसु�धान गदा� अनसु�धान गन� 

अ�धकार�ले आव�यकता अनसुार द�लत समदुाय लगायत जातीय भेदभाव वा छुवाछुतबाट पी�डत �यि�को हक 

अ�धकार वा उ�थान स�ब�धी काय�मा संल�न रहेका �थानीय अगवुा, नाग�रक समाज वा संघ सं�थाका 

��त�न�धको सहयोग �लन स�ने छ। 
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२.७ मेल�मलापकता�सँगको सम�वय  

मेल�मलाप �ववाद समाधानको वैकि�पक ���या हो, जसमा मेल�मलापकता� 

अथा�त ते�ो प�ले �ववादका दबैु प�लाई मा�य समाधान प�ा लगाउन तट�थ 

सहजकता�का �पमा काय� गछ�। मेल�मलाप ���यामा सहभागी भइसकेप�छ प�ह� या 

त मा�य सहम�त वा �मलाप�मा प�ुछन ्वा सहम�तमा प�ुन नस�कने अव�था परेमा कुनै 

प�न प� वा दबैु प�ले कुनै प�न समय वा चरणमा मेल�मलाप ���याबाट अलग हनु 

स�छन।् मेल�मलाप �ववाद समाधानको �भावकार� मा�यम भएका आधारमा नेपालमा 

सव��च अदालतको स��यतामा अदालत ��ेषत मेल�मलाप ���याको बीजारोपण भई 

हालका अव�थामा आइपगेुको र यो अदालत स�ब�धी �नयमावल�बाट मा� �नयमन 

भएकाले सव��च अदालत, पनुरावेदन अदालत र िज�ला अदालत बाहेक म�ुा हेन� अ�य 

�याया�धकरण तथा अ���या�यक �नकायह�मा मेल�मलाप स�ब�धी �यव�था लाग ु हनु 

स�करहेको �थएन। यस अलावा सामदुा�यक मेल�मलापको अवधारणाले समेत काननुी 

मा�यता �ा� त गन� नस�करहेको प�र��ेयमा मेल�मलापको मा�यमबाट �छटो, छ�रतो तथा 

सरल ���याबाट �ववादको समाधान गन� र �ववाद समाधानको ���यालाई कम खिच�लो 

बनाई �यायमा सव�साधारणको पहुँच व�ृ� गराई सव�साधारणको �हत र स�ुवधा कायम 

गन� मेल�मलापको काय��व�धका स�ब�धमा काननुी �यव�था गन�14 २०७१ वैशाख १ 

गतेदेिख मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, २०६८ तथा मेल�मलाप स�ब�धी �नयमावल�, 

२०७० लाग ु भएको छ। यस ऐनले मेल�मलाप स�ब�धी अदालत �नयमावल�ह�मा 

रहेका �व�मान �यव�थाह�मा प�रवत�न गद� मेल�मलापकता�को यो�यता, �नयिु�, 

�माणप� तथा सूचीकरणको ���यामा समेत प�रवत�न गरेको छ। यसो भए प�न 

मेल�मलापकता�का �पमा ऐन लाग ुहनुभु�दा प�ह�यै सूचीकृत भएका मेल�मलापकता�का 

हकमा �माण प� कायमै रहने15 भ�े ऐनले �यव�था गरेको छ।  

मेल�मलाप स�ब�धी �नयमावल�, २०७० ले मेल�मलापकता�ले मेल�मलाप�ारा 

�ववादको समाधान गन� अवल�बन गरेको ���या स�ब�धमा अनगुमन गन� मेल�मलाप 

अनगुमन स�म�त16 नामक एउटा �थायी संय��को समेत �यव�था गरेको छ। य�तो 

अनगुमनको ��तवेदन ��येक वष� मेल�मलाप प�रष�  मा पठाउन ु पन� �यव�था ऐनमा 

ग�रएको छ।  

मेल�मलापकता�का �पमा सूचीकृत भएका सबै मेल�मलापकता�ह� मेल�मलाप 

गराउन चाहने प�ह�को रोजाइमा नपन� देिखएको छ। मेल�मलापकता�का �पमा 

                                                           
14 मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, २०६८ को ��तावना  

15 मेल�मलाप स�ब�धी ऐन, २०६८ को दफा २१(४)  

16  मेल�मलाप स�ब�धी �नयमावल�, २०७० को �नयम ५१  
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सूचीकृत अदालतका कम�चार�ह�लाई म�ुाका प�ह�ले सबैभ�दा बढ� रोजाउने गरेको 

पाइ�छ। यसो हुँदा अ�य मेल�मलापकता�ह�ले कम�चार�ले आफैले आफैलाई रोजाउने 

गरेको भ�े आरोप समेत लगाउने गरेको पाइ�छ।  

मेल�मलापमा पठाउन आदेश भएका म�ुाह� म�ये �नकै थोरै म�ुाह�मा 

मेल�मलाप हनेु गरेको देिखएको छ। मेल�मलापकता�को द�ता र मेल�मलाप गराउने 

�सपको �योग गन� नसकेको भ�े समेत आरोप ला�ने गरेको पाइ�छ। मेल�मलापकता�को 

सूची अ�ाव�धक भइरहने र सो सूची �े�तेदार क�, �शासन फाँट र म�ुा फाँटह�मा 

रािखने ग�रएको भए प�न क�तपय मेल�मलापकता�ह� नै आफु मेल�मलापकता�का �पमा 

सूचीकृत रहेको नरहेको बारेमा समेत अन�व� रहने गरेका छन।् सबै 

मेल�मलापकता�ह�ले आधारभतू ता�लम �ा� त गरेका भए प�न क�तपय मेल�मलापकता�ह� 

�नय�मत अ�ययन, अ�यास र ता�लमको अभावमा मेल�मलाप स�ब�धी आधारभतू कुराह� 

समेत �ब�स�सकेको पाइ�छ। 

मेल�मलाप गराउने उ�े�यले मा� नभई म�ुा ल�याउने, अक� प�लाई 

अनाव�यक हैरानी �दने उ�े�यले समेत म�ुा मेल�मलापमा पठाई मा�ने गरेको भ�े समेत 

गनुासो स�ुनने गरेको पाइ�छ। िज�ला अदालतबाट मेल�मलापमा पठाउने आदेश भए 

प� चात �े�तेदारले मेल�मलापकता� रोजाइ प�ह�लाई तो�कएको अव�ध�भ� खास �दनमा 

मेल�मलापकता� सम� उपि�थत हनु भनी तारेख तोक� मेल�मलाप हनु नसकेमा फलानो 

�दन अदालतमा हािजर हनु आउन ु भनी स� कल �म�सलमा समेत तारेख तो�ने गनु� 

पन�मा क�तपय िज�ला अदालतह�मा मेल�मलापकता� सम� हािजर हनेु मा� तारेख 

तोक� स� कल �म�सलमा तारेख नै नतो�कने गरेको प�न पाइ�छ।  

मेल�मलापकता�ह�ले तो�कएको अव�ध�भ� मेल�मलापका ला�ग अ�धकतम �सप 

र द�ताको उपयोग गर� मेल�मलाप हनेु गर� सहम�त भएमा सोह� बमोिजम �मलाप�को 

�लखत तयार गराई यथाशी� अदालतमा �मलाप�का ला�ग पेस गन� र तो�कएको 

अव�ध�भ� मेल�मलाप हनु नस�ने अव�थामा अव�ध समा� त भए प� चात यथाशी� सोह� 

�यहोराको ��तवेदन गनु� पन�मा अव�ध समा� त भए प� चात प�न लामो समयस�म 

��तवेदन ��ततु गन� तफ�  मतलब नगन� गरेको पाइ�छ।  

मेल�मलापकता�ह�लाई के��बाट वा �थानीय गैरसरकार� स� सं�थाबाट 

स� चा�लत ता�लम गो� ठ�, अ�त��� या बाहेक िज�ला अदालतबाट समय समयमा �य�ता 

काय��मह� स� चा�लत गन� नग�रएको हुँदा �ान, �सप र द�तामा ताजापन �याउन 

स�कएको छैन।   
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िज�ला अदालतह�मा मेल�मलापको �योग 

�ोत : सव��च अदालतका वा�ष�क ��तवेदनह� 

 

२.८ सेवा�ाह�सँगको सम�वय 

�यायपा�लकाको मूल काय� नै �याय �न�पण हो। �याय �न�पण गन� काय� 

�यायका सेवा�ाह�सँग स�बि�धत �वषय हो। �यायपा�लका�भ�का कमी कमजोर�का 

कारणबाट �यायापे�ीह� �याय पाउने आ�नो नैस�ग�क अ�धकारबाट वि�त हनु ुनपरोस ्

भ�े सोच �यायपा�लकाले रा� ैपछ�। �याय मा�न अदालतमा �वेश गन� ��येक �यि�ले 

�यायपा�लका��तको सकारा�मक छाप �लएर �न�कन पाओस ् भ�ेतफ�  प�न 

�यायपा�लकाका िज�मेवार अ�धकार�ह� सजग र सतक�  हनु ु पछ�। सेवा�ाह���त 

कम�चार�ले गन� �यवहारदेिख �लएर उनीह�ले अपे�ा गन� स�ुवधा समेतका �वषयमा 

�यायपा�लकाका िज�मेवार अ� संवेदनशील हनैु पछ�।  

अदालतमा अ�धकांश सेवा�ाह�को तफ� बाट काननु �यवसायी तथा अदालतका 

�नय�मत �योगकता� वा वारेस माफ� त ��त�न�ध�व हनेु गरेको छ। िज�ला अदालत स�ु 

तहको अदालत भएको हुँदा सेवा�ाह� �नजह�को ��त�न�ध साथ आफै उपि�थत हनेु 

गरेको प�न पाइ�छ। सेवा�ाह�सँग ��य� स�ब�ध समेत भइरहने हुँदा अदालतका 

कम�चार�ह�को �यवहार �नजह�को ��य� �नगरानीमा प�न ह�ुछ। क�तपय कम�चार�ह� 

सेवा�ाह�ह�सँगको �यवहारमा अ�हले प�न पर�परावाद� सोच रा�दछन ् र आफुलाई 

सेवा�ाह�को सेवकका �पमा नभई हा�कमका �पमा ��ततु गन� मन पराउछन।् �र� 

कम�चार�को पू�त� समयमै नहुँदा म�ुा धेरै हनेु अदालतह�मा कामको चाप बाँक� 

आ.व. ज�मा फ��ट भएका म�ुा 

स��या 

मेल�मलापबाट फ��ट म�ुा 
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कम�चार�मा थ�पने हुँदा कम�चार�मा थकावट हनेु भई �वाभा�वक �पमा �यवहारमा केह� 

फरक प�न आउने ह�ुछ। �र� दरब�द�मा करारबाट पदपू�त� गदा� करारमा भना� हनेु 

कम�चार� भनसनुबाट आउने, आ�नो पहुँचको आड हनेु र करारको न हो भ�े 

मान�सकताले काम �स�न र गन� �य�त मन नलगाउने हुँदा सम�या पन� गरेको छ। 

करारमा भना� हनेु वा नयाँ �नयिु� भई आउने कम�चार�ह� काननुी काय��व�धका बारेमा 

अन�व� हनेु भई केह� समय �नजह�लाई �स�नमा ला�ने र �व�तारै �स�न थालेप�छ 

�नजह� मा�थ�लो पदमा �नय�ु भई �याय सेवा छोडी जाने गरेकोबाट अदालतमा द� 

जनशि�को सध� अभाव हनेु गरेको छ जसको ��य� मार सेवा�ाह�मा पन� जा�छ। 

अ�पि��का सेवा �दायक य�ता कम�चार�ह�मा द�ता र काय� कुशलताको खाँचो 

देिखन ुहुँदैन। 

अदालतमा नाग�रक वडाप�को �यव�था हनेु गरेको भए प�न �यो सबैले सिजलै 

दे� न र प�न स�ने गर� सबै िज�ला अदालतह�मा रा� ने ग�रएको पाइँदैन। �छटो 

�छटो ऐन काननुमा हनेु प�रवत�नलाई प�न यो वडाप�ले अगँा�न नसक� क�तपय नयाँ 

कुराह� �यसमा नपन� र क�तपय संशो�धत �वषयह� परुानै �पमा रहने गरेको  

पाइ�छ।  

क�तपय अदालतह�मा भाषाको समेत सम�या देिखने गरेको पाइ�छ। 

सेवा�ाह�ले ब�ुने भाषा कम�चार�ले नब�ुने र कम�चार�ले ब�ुने भाषा सेवा�ाह�ले बो�न 

नस�ने हुँदा सेवा�ाह� र कम�चार� �बचको दरु� ब�ढरहेको ह�ुछ। म�ुाका प�ह�, 

अदालतमा सा�ी बकप� गन� आउने �यि�ह�मा सरु�ा खतरा समेत रहने गरेको 

क�तपय अदालतह�मा देिख�छ।  

अदालतमा �याद थप गन� �याउँदा काया�लय ब�द हनेु अि�तम समयमा �याउने 

पर�परा रहेको पाइ�छ। यसले गदा� अि�तम समयमा इजलासबाट ��तवाद�बाट 

जानकार� �लन ुपन� क�तपय �वषयह� ओझेलमा पन� स�ने खतरा रह�छ।  

�यायपा�लकाको प� चवष�य रणनी�तक योजनाले अदालत �योगकता�ह�लाई 

�दान ग�रने सेवालाई स�ुढ�करण गन� काय�लाई रणनी�तक उपाय अ�तग�त समावेश गर� 

सो अ�तग�त समावेश गरेका �न�न काय�ह� िज�ला अदालतका हकमा �भावकार� भएको 

देिखँदैन। 

 अदालतबाट �दान हनेु सेवाबारे पचा�/पिु�तका जार� गर� �चार, �सार र 

�वतरण गन�। 

 काय�बोझ बढ� भएका अदालतह�मा कुपन तथा पालो प��त लाग ुगन�। 
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 न� कल �लने �याद तारेख था�ने, सा�ी उपि�थत गराउने, रो�ा/फुकुवा ज�ता 

�नवेदनको क��यटुर टे�पलेट �वकास गर� अदालतको सहयोग क�बाटै भर� 

सेवा �दान गन�। 

 आव�यकता अनसुार दोभासे सेवाको �यव�था गन�। 

 

यसै गर� सेवा�ाह�को स�ुवधाका ला�ग रहने गरेको सहायता क� (Help Desk) 

क�तपय िज�ला अदालतमा �थापना नै ग�रएको छैन भने क�तपय िज�ला अदालतह�मा 

देखाउन मा� रािखएको अव�था छ।  

कारागारबाट म�ुा सनुवुाइ वा सा�ी बकप�का ला�ग िझकाइने कैद� वा 

थनुवुाह� समयमा न�याउने सम�या छ। यसले गदा� म�ुाको सनुवुाइको बखत 

�नजह�को उपि�थ�त नहुँदा थनुवुा तथा कैद�ह�ले गनुासो समेत गन� गरेका छन।् 

�याई प�ु याएकाह�का ला�ग प�न क�तपय अदालतह�मा थनुवुा कैद� रा� ने क�मा 

�नजह�लाई रा� ने उिचत र पया�� त �थानको अभाव हनेु भई सरु�ा �यव�थामा समेत 

असर पन� गरेको पाइ�छ। 

 

२.९ अदालतको आ�त�रक सम�वयको अव�था 

िज�ला अदालतमा कम�चार� �शासन, आ�थ�क �शासन, अदालत �यव�थापन र 

�यव�थापक�य �ब�ध गन� काम िज�ला �यायाधीशको नेत�ृवमा �े�तेदारले गनु�  

पद�छ।17 यस कारण िज�ला अदालतको सम� �शास�नक काम कारबाह�को जस 

अपजसको म�ुय भागीदार प�न िज�ला �यायाधीश र �े�तेदारले नै �लन ु पन� ह�ुछ। 

िज�ला अदालतका स�दभ�मा कम�चार��सतको सम�वयका स�ब�धमा �न�न �वषयह� 

मननीय हनु आउछन ्: 18  

1. �े�तदारको नेत�ृवमा अदालतका तह�सलदार, इजलास सहायक, सपुर�वे�क, 

अ�भलेख संर�क, स�बि�धत फाँटवाला र अ�य कम�चार�ह� राखी कम�चार� 

बैठक आयोजना गन�। 

2. उ� बैठकमा देहायका �वषयमा छलफल गन� : 

 अदालतमा भइरहेको काम कारबाह�, काम कारबाह�मा देिखएका सम�या र 

समाधानको उपाय, अदालतको याि��क तथा भौ�तक �यव�थापन एवं 

कम�चार� �यव�थापनका �व�वध �वषयह�। 

                                                           
17  िज�ला अदालत �नयमावल�‚ २०५२  

18  अदालत काय��ववरण �नद� िशका, २०६४‚ प�ृ ठ १७१ 



330 ��तपादन, 2072 

 

 य�तो बैठक क�तीमा म�हनाको एक पटक ब�ने र बैठकका �नण�य 

�ल�पब� गर� वा�ष�क ��तवेदनमा उ�लेख गनु� पन�। 

 हरेक शाखाले आ�नो शाखाका स�पूण� काम कारबाह�ह�बारे स�बि�धत 

अ�धकृत तथा �े�तेदार सम� हरेक १५ �दनमा जानकार� गराउने र 

स�पा�दत कामको समी�ा गनु� पन�।  

 कम�चार� बैठकमा कम�चार�ह�का गनुासाह�/मका�ह� रा� न उ���ेरत  

गन�। 

 बैठकमा उठेका सम�याह�को समाधान गन�।  

 �य�तो समी�ाबाट �नि�कएको �न�कष� वा समाधान हनु नसकेका 

सम�याह� �े�तेदारले कम�चार� बैठकमा पेस गनु� पन�। 

 अदालत सधुारका ला�ग कम�चार�ह�बाट सझुाव �लने। 

 �य�तो समी�ाबाट �नि�कएको �न�कष� वा समाधान हनु नसकेका 

सम�याह� �े�तेदारले िज�ला �यायाधीश सम� जानकार� गराउन ु पन�  

छ।  

आ�त�रक सम�वयका ला�ग िज�ला अदालतमा �न�नानसुारका पद तथा 

शाखाह� रहने �यव�था ग�रएको पाइ�छ।19 

 

पदह� 

 �े�तेदार  

 तह�सलदार  

 इजलास सहायक  

 सपुर�वे�क  

 अ�भलेख संर�क 

 फाँटवाला र अ�य कम�चार�ह�  

 

शाखाह� 

 �शासन शाखा  

 तह�सल शाखा  

 म�ुा शाखा 

 �रट �नवेदन शाखा  

 अ�भलेख शाखा  

                                                           
19 िज�ला अदालत �नयमावल�, २०५२ को �नयम ५ र ६ 
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 सूचना ��व�ध शाखा  

 लेखा शाखा र  

 अ�य शाखाह�20 

 

२.१० स� चार मा�यमसँगको स�ब�ध र सूचना स��षेण 

िज�ला अदालतह�मा सूचना स��षणका ला�ग नोडल अ�फसरको �यव�था 

ग�रएको पाइ�छ। यसो भए प�न क�तपय स� चार जगतसँग स�बि�धत �यि�ह� तथा 

प�कारह� सूचना �वाहको आ�धका�रक मा�यमलाई मनन ् नगर� काननु �यवसायी, 

म�ुाका प�ह�बाट �ा� त जानकार�ह�लाई नै आ�धका�रक मानी सूचना �वाह गन� 

गरेको प�न पाइ�छ। य�त मा� नभई �वयं आफै इजलास वा अदालत प�रसरमा आई 

��य��य सूचना स�लन गर� �वाह गन� गरेको प�न पाइ�छ। यसले गदा� क�तपय 

गो�य सूचनाह� साव�ज�नक हनेु र क�तपय आउन ुपन� सूचनाह� �ा� त नहनेु सम�या 

रहेको छ। स� चार मा�यमह��सत क�तपय अदालतह�मा बैठक आयोजना गन� 

ग�रएको भए प�न यो �नय�मत हनु सकेको देिखँदैन। 

 

३. सम�वयमा देिखएका सम�या र समाधानका उपायह� 

३.१ सम�याह� 

 काय�बोझ धेरै भएका िज�ला अदालतह�मा सेवा�ाह�ह�को �भडभाड ला�ने, 

दै�नक �नय�मत काय�बाटै फुस�द नहनेु हुँदा िज�ला अदालत �नयमावल� लगायत 

�व�भ� काननुह�मा भएका सम�वयका संय��ह�, स�म�तका बैठकह� 

आयोजना गन� तथा अ�त��� या गन� सम�या पन� गरेको। 

 बैठकबाट भएका �नण�यह� काया��वयनमा स�बि�धत प�ह� उदासीन रहने 

गरेबाट बैठकको औिच�यमा�थ नै �� न िच�ह ला�ने गरेको।  

 सम�वय स�ब�धी संय��ह�को स��या ब�दै गए प�न ती संय��ह�मा रहने 

अदालत बा�हरका सद�यह� उदासीन रहने गरेको। 

 अदालत आफैले सम�वय स�ब�धी संय��का ला�ग पया�� त गहृकाय� गर� 

एजे�डाह� तयार गनु� पन�मा पूव� तयार� �बना बैठकह� आयोजना गना�ले 

छलफलह� �यवि�थत हनु स�करहेका छैनन।् 

                                                           
20 अ�य शाखाह�मा आव�यकता अनसुार दता� चलानी शाखा, सूचना तथा सोधपछु शाखा, म�ुा दता� शाखा, 

कज�ल�ट शाखा, �याद तामेल� शाखा, अ�धकृत वारेसनामा तथा भैपर� शाखा, न� कल शाखा, न�सा शाखा, �टोर 

तथा भ�डार शाखा, िश� टाचार तथा अ�यागत शाखा, काननुी सहायता शाखा, प�ुतकालय शाखा, मा�केवार� शाखा 

पद�छन।् 
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 क�तपय अदालतह�मा �यायाधीश तथा �े�तेदारका �बचमा सम�वय हनु 

नसकेका कारणबाट प�न सम�या देिखएको छ।  

 क�तपय काननु �यवसायीह�ले अदालतका कम�चार� वा �यायाधीशका नाममा 

म�ुाका प�ह�बाट अ�त�र� रकम �लने गरेका कारण सेवा�ाह� तथा म�ुाका 

प�ह� र अदालत �शासनका �बचमा अ�व� वासको वातावरण बनेको पाइ�छ।  

 फाँट �वभाजन तथा कम�चार� खटनपटनमा �नि� चत प��तको �वकास नहुँदा 

कम�चार�ह� इ�छा अनसुारको फाँट �ा� त गन� लाला�यत हनेु र सो अनसुारको 

िज�मेवार� नपाउँदा �नरास हनेु तथा �व�ोह� ब� ेगरेको पाइ�छ।  

 एउटै कम�चार� लामो समयस�म एउटै अदालतमा रहँदा सेवा�ाह� तथा काननु 

�यवसायीह� माझ �ववा�दत ब�े स�भावना बढ� देिखएको छ।  

 समयमा �र� कम�चार� पदपू�त� नहुँदा अदालतका काम कारबाह�ह� �भा�वत 

ब� पगेुका छन।् करारमा �थायी दरब�द�मा काम लगाउने प�रपाट� अदालतमा 

रहेको भए प�न यो �नजाम�त सेवा ऐन तथा �नयमावल�को �वपर�त  

छ। छोटो समयका ला�ग आउने करारका कम�चार�ह�बाट अदालतका काम 

कारबाह� स�ब�धी काय��व�धको पया�� त जानकार�को अभावमा गणु�तर�य सेवाको 

अपे�ा र प�रक�पना गन� स�कँदैन। 

 औपचा�रक काननुी िश�ा आज�न गरेको जनशि� नहुँदा प�न अदालती काम 

कारबाह�मा ठुलो सम�या देिखएको छ। 

 �याद तामेल� गन� काय� अदालतको तामेलदारको �नरपे� दा�य�व हो भ�े सोचाइ 

अदालत �शासन, सरोकारवाला �नकाय तथा �यि�ह�, काननु �यवसायी तथा 

नाग�रक समाजको रहेको हुँदा �याद तामेल� काय� �भावकार� हनु सकेको छैन 

र धेरैजसो �यादह� बेप�े तामेल हनेु गरेको यथाथ� छ।  

 �याद तामेल� र�त बेर�त स�ब�धमा अदालती ब�दोब�तको ११० नं. को 

काननुी �यव�था र िज�ला अदालत �नयमावल�को �नयम २३ को �यव�था 

अ�प� ट छ। अदालती ब�दोब�तको ११० नं. ले घर�ार फेला नपरेमा 

साव�ज�नक �थानमा �याद तामेल गन� स�कने �यव�था गरेको भए प�न यसर� 

बेप�े तामेल भई आएमा इजलासले यसलाई र�तपूव�कको तामेल� नमानी पनुः 

वतन खलुाउन लगाई �याद तामेल गन� गरेको पाइ�छ। म�ुामा �व�छ 

सनुवुाइको हकको स�मानका ला�ग यो प��त आव�यक भए प�न �य�तो 

�क�समको बेप�े �याद �े�तेदारले नै बदर गन� स�ने वा नस�ने बारे काननु 

मौन छ। 
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 सरकार� व�कलले पनुरावेदन गनु� पन� म�ुाह�मा फैसलाको जानकार� फैसला 

तयार भए लग�ै पठाइने गरे प�न सरकार� व�कलले पनुरावेदन लेखनमा 

काय��य�तताका कारण �ढलाइ हनेु कारण जनाई फैसलाह� ब�ुने तर भरपाई 

नग�र�दने प�रपाट�का कारण �छनवुा �म�सलह� �यव�थापनमा सम�या देिखएको 

छ। अक� प�को पनुरावेदन पर� पनुरावेदन अदालतबाट �म�सल माग भई 

आएका अव�थामा �म�सल पठाउन स�कएको छैन।  

 म�ुा फाँट र �ा�व�धक फाँटका कम�चार�ह� �बचको सम�वयको कमीका कारण 

न�सा गन� लगायतका काय�मा सम�या देिखने गरेको छ। क�तपय अव�थामा 

दबैु फाँटका कम�चार�ह� �बच �त�तापूण� स�ब�ध रहने गरेको प�न पाइ�छ।  

 कम�चार� अभावमा इजलास सहायकका �पमा पूण� समय (Full time) काम गन� 

कम�चार� �यव�था गन� स�कएको छैन। यसबाट फैसला तयार�, इजलासको 

मया�दा पालन लगायतमा असर परेको छ।  

 अझै प�न अदालतमा काम गन� स�पूण� जनशि� क��यटुरमा द� ब� नस�दा 

काया�लयका काम कारबाह�मा आ�म�नभ�र हनु सकेको छैन।  

 सेवा�ाह�ह�का ला�ग ब�ने उिचत �ब�धका ला�ग �ती�ालय तथा अदालत 

प�रसरमा फ�न�चरको अभाव। 

 

३.२ समाधानका उपायह� 

 सम�वय संय��ह�को प�रचालन तथा बैठकह� �नय�मत गन�, �नण�यह� 

काया��वयनमा तदा�कता �याउने। 

 सम�वय संय��ह� प�रचालन गनु� पदा� वा बैठकह� ब�न ु पदा� �नय�मत 

काया�लय समयभ�दा अ� समयमा प�न गन� स�कने गर� बैठक भ�ाको 

�यव�था गनु� पन�। 

 सम�वय संय��ह�को बैठक पूव� नै सो को एजे�डाह� अदालत आफैले तयार 

गर� रा� ने। 

 सरोकारवाला �नकायह�लाई सम�वय संय��ह�को बैठकको �नण�य पालना 

गराउन �थानीय तथा के�� तहबाट समेत पहल गनु� पन�। 

 �यायाधीश तथा �े�तेदार �बच सम�वयमा सम�या रहेको िज�ला अदालतह�का 

स�ब�धमा कसका कारणले �य�तो अव�था उ�प� भएको हो सोको प�हचान 

गर� के��बाटै समाधान गन�।  

 काननु �यवसायी आचार सं�हताको कठोरतापूव�क प�रपालना गराउने र �यसका 

ला�ग काननु �यवसायीको पा�र��मक �नि� चत गनु� पन�। 
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 कम�चार�ह�को स�वा बढुवाको �नि� चत मापद�ड बनाउन ु पन� र िज�ला 

अदालतका हकमा बढ�मा दईु वष�भ�दा धेरै समय एउटै कम�चार�लाई एउटै 

अदालतमा रा� न नहनेु। 

 बढ�मा एक वष�भ�दा बढ� एउटै कम�चार� एउटै फाँटमा ब�न न�म�ने गर� 

�नयम संशोधन गनु� पन�।  

 �थायी दरब�द�का पदमा कम�चार� करार वा अ�थायी भना� गनु� पदा� लोक सेवा 

आयोगको वैकि�पक सूचीमा समावेश नाम उपल�ध भएस�म बा�हरबाट भना� 

गन� नपाउने गर� रोक लगाउने। 

 कम काय�बोझ भएका अदालतह�बाट बढ� काय�बोझ भएका अदालतह�मा 

काजमा भए प�न कम�चार� प�रचालन गनु� पन�। 

 अदालतमा सेवा�ाह�ह��सत ��य� र दै�नक स�पक�  हनेु कम�चार�ह�लाई 

सेवा�ाह�मै�ी �यवहार बारेमा ता�लम �दान ग�रन ु पद�छ। सबै िज�ला 

अदालतमा हे�प डे�कको �थापना भएको अव�था नहुँदा सो �थापना गन� र 

�यसका ला�ग क�तीमा एक जना ता�लम �ा� त जनशि�को दरब�द� सजृना  

गन�। 

 अदालतमा नयाँ �नयिु� हनु आउने राजप� अन��त जनशि�का ला�ग सेवा 

�वेश पूव� क�तीमा एक वष�को काननु िश�ाको कोस� गरेको हनु ु पन� गर� 

�य�तो कोस� तयार गर� अ�ययन गराउन CTEVT वा �व� व�व�ालय�सत आ�ह 

गन�। 

 �याद तामेल� काय�लाई �भावकार� बनाउन गा.�व.स. वा नगरपा�लका तथा 

प�प��का माफ� त �याद तामेल गराउन स�कने �यव�थालाई �भावकार� गराउने 

र �याय�े� सम�वय स�म�तलाई औपचा�रक मा� नभई अदालतका काम 

कारबाह�लाई �छटो छ�रतो र सरल�कृत गन� फोरमका �पमा उपयोग गन�। 

 �याद तामेल� र�त बेर�त स�ब�धमा �े�तेदार र इजलासको अ�धकार बारे 

काननुमा नै ��ट �यव�था गन�। 

 के��मा महा�याया�धव�ाको काया�लयसँग सम�वय गर� सरकार� व�कलले 

पनुरावेदन �याद त�काल ब�ुने �यव�था गन� र िज�ला तहमा प�न सरकार� 

व�कल काया�लयसँग यस बारेमा �नय�मत सम�वय गन�। 

 �ा�व�धक फाँटका कम�चार�ह�लाई आव�यक पन� उपकरणह� सबै ठाउँमा 

बजारमा उपल�ध नहनेु हुँदा िज�ला अदालतह�मा �ा�व�धक कम�चार�को 

दरब�द� अनसुारका उपकरणह� के��बाटै �यव�था गन�। 

 िज�ला अदालतमा रा.प. ततृीय �ेणीको इजलास अ�धकृतको �यव�था गन�। 
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 सबै कम�चार�ले एकसरो क��यटुर ता�लम �ा� त ग�रसकेको भए प�न िज�ला 

अदालतमा क��यटुर अभावका कारण �सपको �योग नभई कम�चार�ह� आ�नो 

काम आफै गन� नस�ने ि�थ�तमा रहेको हुँदा फाँटमा काम गन� सबै 

कम�चार�लाई प�ुने गर� क��यटुर �यव�था गन�। 

 क��यटुर, ���टर, �या�स मे�सन, फोटोकपी, मोटर साइकल लगायतका 

सामानह� के��बाट ख�रद गर� उपल�ध गराउने वत�मान नी�तले गदा� �य�ता 

सामानह�मा सामा�य खराबी वा सम�या आउँदा प�न �थानीय �तरमा मम�तको 

सम�या पन� गरेको हुँदा �थानीय �तरमा नै ख�रद गन� नी�त अवल�बन गन�। 

 �या�यक काम कारबाह�का स�ब�धमा सेवा�ाह�ह� तथा स� चार मा�यमसँग 

�नय�मत अ�त��� या ग�रन ुआव�यक छ। सो काय�का ला�ग �वभागीय सहम�त 

आव�यक छ। 

 �याद तारेख था�ने थमाउने, पेसी हटाउने, पटक पटक �माण ब�ुने, न�सा 

सज��मन गन� ज�ता �व�वध खाले ���यागत ज�टलता र कमजोर�ले प�न 

�यायलाई �ढलो मा� नभई महँगो समेत बनाइएको अव�था रहेको हुँदा सो 

स�ब�धमा के���य तहमा नै छलफल गर� �नकास �नका�ने। 

 रा�ो काम गन� कम�चार�लाई परु�कार र खराब काम गन�लाई दि�डत गन� 

नी�त रहेको भए प�न परु�कृत गन� बजेट �यव�था नभएको हुँदा काया��वयन 

नभएको हुँदा सोका ला�ग छु�ै शीष�कमा बजेट �यव�था गन�। 

 पेसी हटाउने �विृ�लाई �न��सा�हत गन� पेसी हटाउने काननु �यवसायीको 

अ�भलेख रा� न ुपन�। 

 पेसी हटाउने काम पेसी सूची �काशन हनुअुिघ नै ग�रस�न ुपन� �यव�था गर� 

�यसलाई कडाइका साथ पालना गराउन ुपन�। 

 काननु �यवसायीको आचार सं�हताको पालनाको �वषयमा काननु �यवसायी 

प�रष�ले �भावकार� अनगुमन गनु� पन�। 

 सेवा�ाह�सँग प�न �नय�मत �पमा अ�तर��या गन� प�रपाट� बसा�न ुपन�। 

 सेवा�ाह�ह�का ला�ग ब�ने उिचत �ब�धका ला�ग �ती�ालय तथा अदालत 

प�रसरमा फ�न�चरको �यव�था गनु� पन�। 
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४.  सेवा �वाहको अव�था, सेवा �वतरण �भावकार� हनु नस�नकुा कारणह� र सम�या 

समाधानका उपायह� 

४.१ सेवा �वाहको अव�था 

नेपालमा �नय�मत अदालतको तहगत श�ृलामा िज�ला अदालत स�ु तहको 

अदालत हो। नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १०८ मा िज�ला 

अदालतको �थापना र �यव�था काननु बमोिजम ग�रने भ�े �ावधान अनसुार �याय 

�शासन ऐन, २०४८ को दफा ३ ले ��येक िज�लामा एउटा िज�ला अदालत रहने 

�यव�था गरे बमोिजम हरेक िज�लामा एक/एक वटा गर� ७५ िज�ला अदालतह�को 

�थापना ग�रएको छ। उ� ऐनको दफा ३(१) को सव��च अदालतले नेपाल सरकार 

म��ी प�रष�  को परामश�मा कुनै िज�ला अदालतको मकुाम अ�य कुनै ठाउँमा रहने गर� 

तो�न स�ने भ�े �यव�था अनसुार हाल संखवुासभा िज�लामा सदरमकुामभ�दा बा�हरको 

�थान चैनपरुमा िज�ला अदालतको मकुाम तो�कएको बाहेक अ�य सबै िज�लामा 

सदरमकुाममा नै िज�ला अदालतह� रहेको पाइ�छ। 

िज�ला अदालतह�मा सेवा �वाहको अव�था हेदा� �नराशाजनक नभए प�न 

स�तोष गन� स�कने अव�था प�न छैन। सकारा�मक प�ह� हेदा� �न�न प�ह� देिखन 

आउँछन।् 

 सबै िज�ला अदालतह�मा आ�नो वा�ष�क काय�योजना तयार भई काया��वयनमा 

रहेको। 

 �यायाधीशह�को म�ुा फ��टको �यि�गत ल� �कटान भएको र फाँट तथा 

कम�चार�ह�को समेत ल� �कटान भएको। 

 योजनाले परुाना म�ुाह�लाई फ��टको �ाथ�मकतामा राखेका कारण परुाना 

म�ुाह�को फ��ट दर ब�न गई ब�यौता घ�दै गएको। 

 िज�ला अदालत �नयमावल�को �नयम २३ग. मा रहेको म�ुामा लगातार 

कारबाह� र सनुवुाइ ग�रने �ावधानले सो अ�तग�त पन� म�ुाह�को सनुवुाइ �छटो 

छ�रतो हनेु गरेको र सा�ीह�को अनपुि�थ�त र हो�टाइल हनेु सम�यामा कमी 

आएको। 

 नया ँ बनेका अदालत भवनह� सेवा�ाह�मै�ी ब�दै गएका हुँदा सेवा�ाह�लाई 

स�ुवधा भएको। 

 �ाय: सबै िज�ला अदालतह�मा क��यटुर प�ुगसकेको र सूचना ��व�धमा पहुँच 

पगेुको हुँदा सेवा�ाह�का काममा �छटो छ�रतोपन आएको। 

 समय समयमा हनेु ता�लम गो� ठ� तथा अ�त��� याह�बाट कम�चार�ह�को 

�यवहार सेवा�ाह�मै�ी ब�दै गएको। 



िज�ला अदालतका सरोकारवालाह�सँगको सम�वयको अव�था... 337 

 

 काउ�टर �स�टम लाग ुभएका िज�ला अदालतह�मा सेवा�ाह�ह�लाई सेवा �ा� त 

गन� सहज हनेु गरेको। 

 फैसला काया��वयनमा समेत योजनाले ल� �कटान गरेको हुँदा �ग�त  

देिखएको। 

 �व�भ� स� चार मा�यमको पहुँच तथा सेवा�ाह�मा आएको चेतनाका कारण 

��ाचार घटेको, �या�यक सूचनाह� �वाह भई सेवा�ाह�ह� लाभाि�वत हनेु 

गरेका। 

 

सम�याह� 

 अदालतमा सेवा �ा� त गन� आउने सेवा�ाह�लाई सेवा �दान गदा� अपनाउन ुपन� 

काय��व�ध, लगाउने समय, पालना गनु� पन� आचरण तथा सेवा�ाह�ले पाउने 

स�ुवधाका स�ब�धमा काननुमा �यव�था भए प�न �यवहारमा क�तपय 

�यव�थाह� लाग ुहनु सकेका छैनन।् उदाहरणका ला�ग मलुकु� ऐन, अदालती 

ब�दोब�तको १४ नं. (म�ुा फैसला गनु� पन� अव�ध) र १८५ नं. (फैसला 

उपल�ध गराउन ुपन� अव�ध) लाई �लन स�क�छ।  

 �यायपा�लकाको दो�ो प� चवष�य रणनी�तक योजनाले �नधारण गरेको ल�य 

�ा� त हनु सकेको अव�था छैन।  

 अदालतमा �याले�डर प��त लाग ुगन� र टोकन �णाल� लाग ुगन� काय� समेत 

अगा�ड ब�न सकेको अव�था छैन।  

 �र� दरब�द� समयमा पू�त� नहनेु र नयाँ भना� भई आएका कम�चार�ह�मा 

अदालती काय��व�धका स�ब�धमा जानकार�को अभाव हनेु भई �यसको असर 

अदालती काम कारबाह�मा पन� हुँदा सेवा�ाह�लाई नै झ�झ� �यहोनु� पन�  

ह�ुछ।  

 अ�हले प�न क�तपय कम�चार�ह� सेवा�ाह���तको �यवहारमा संवेदनशील नहुँदा 

सम�या पन� गरेको पाइ�छ। अदालतमा ��ाचार �या� त छ भ�े जनगनुासो छ 

र �यसको उिचत स�बोधन हनु नसकेको यथाथ� हा�ा साम ुछ।  

 परुाना �म�सलह�मा रहेका कागजातह�मा रहेका अ�रह� अ�हलेका कम�चार�ले 

प�न नस�ने तथा क�तपय �म�सलह� जीण� भई प�न नस�कने अव�था रहेको 

हुँदा क��यटुर�कृत गन� सम�या रहेको हुँदा उ� �म�सलह��सत स�बि�धत 

सेवा�ाह�ले अस�ुवधा भो�न ुप�ररहेको छ। 

 
 
 



338 ��तपादन, 2072 

 

सेवा�वाहको अव�था झ�काउने केह� त�या�ह� 

जनशि�को अव�था 
�स.

नं. 

अदालतको नाम �यायाधीशह� राजप�ा�ंकत राजप�अनं�कत अ�य कम�चार�ह� ज�मा 

दरव�द� पू�त� दरव

�द� 

पू�त� दरव�द� पू�त� दरव�द� पू�त� दरव�द� पू�त� �र� 

१ सव��च अदालत 23 11 138 104 232 181 110 63 503 358 145 

२ पनुरावेदन अदालत 140 80 165 141 395 309 306 278 1006 808 198 

३ िज�ला अदालत 175 118 100 96 1908 1463 647 587 2830 2274 556 

४ �याया�धकरण तथा 

अ�य अदालत 

0 0 31 27 144 102 65 58 240 187 53 

 ज�मा 338 209 434 368 2679 2065 1128 986 4579 3628 951 

 �ोत: सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०६९/०७० 

 

िज�ला अदालतह�को दस वष�को तलुना�मक काय�बोझ र काय� स�पादन ि�थ�त 

आ�थ�क बष� िज�मेवार� नया ँदता� ज�मा फ� य�ट वाकँ� 

2060/०61 33617 30666 64283 36641 27642 

2061/०62 27642 31260 58902 33203 25699 

2062/०63 25699 31743 57442 25167 32275 

2063/०64 32275 35438 67713 36894 30819 

2064/०65 30819 32902 63721 29404 34317 

2065/०66 34317 40731 75048 38317 36731 

2066/०67 36731 45900 82631 46257 36374 

2067/०68 36374 51421 87795 48977 38818 

2068/०69 38818 57606 96424 56074 40350 

2069/070 40350 62133 102483 56819 45664 

�ोत: सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०६९/०७० 

 

थनुवुा �ववरण 

�.म. अदालतको नाम थनुवुा म�ुा �वदेशी थनुवुा �वदेशी थनुवुा ज�मा 

म�हला प�ुष म�हला प�ुष 

१ सव��च अदालत 1884 2 5 141 1456 1604 

२ पनुरावेदन अदालत 1000 2 16 39 858 915 

३ िज�ला अदालत 2621 12 206 222 3412 3852 

४ �वशेष अदालत 6 0 2 1 5 8 

 ज�मा 5511 16 229 403 5731 6379 

�ोत: सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०६९/०७० 

 
 

म�ुतबी म�ुा र अ�भलेखमा रहेको �म�सल सं�या 

�.म. अदालतको नाम म�ुतवी सं�या अ�भलेख �म�सल सं�या 

१ सव��च अदालत 0 188974 

२ पनुरावेदन अदालत 1518 343315 

३ िज�ला अदालत 8364 2161973 



िज�ला अदालतका सरोकारवालाह�सँगको सम�वयको अव�था... 339 

 

४ अ�य अदालत तथा 

�याया�धकरणह� 

38 16066 

 ज�मा 9920 2710328 

�ोत: सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०६९/०७० 

 
 

फैसला काया��वयनतफ�  

�.म. सबै िज�ला अदालत लगत फ� य�ट फ.�. वाकँ� 

१ द�ड ज�रवाना तफ�  95666465

75।89 

1305116255।29 13.64 8261530320।60 

२ कैद तफ�  126083।8

।17 

27006।2।20 21.40 99080।5।27 

३ फैसला काया��वयन 

�नवेदनह� 

13820 8459 61.21 5361 

�ोत: सव��च अदालतको वा�ष�क ��तवेदन २०६९/०७० 

 

�न�कष� 

आजको ए� काइस� शता�द�को �यायपा�लका राणाकाल�न सोच�वचार र 

काननुले मा� हा�ँन र हाँ�कन स�दैन। अदालत ज�तो �यायको प�व� मि�दरलाई 

�व�छ �पमा स� चालन गन� अदालत ए�लै वा अदालतका �यायाधीश तथा कम�चार�को 

ए�लो �यास पया�� त हुँदैन। यसका सरोकारवाला �यि� वा �नकायह� र रा�य �वयम ्

समेतले यसको िज�मेवार� �लन ु पछ�। सरोकारवालाह��सतको �नय�मत छलफल, 

अ�त��� या र सहकाय�ले नै सव�साधारणले �याय �ा� त गन� काय�मा सहयोग प�ुन  

जा�छ। 

िज�ला अदालतमा �याय स�पादन तथा अदालतको दै�नक काय� स�पादनमा 

सरोकारवाला तथा अदालतका �यायाधीश कम�चार�ह�को सम�वयको ि�थ�तलाई मजबतु 

बनाउन तथा सम�वयबाट काम कारबाह� अगा�ड बढाउन �वयम ् िज�ला अदालतले नै 

पहल कदमी गनु� पन� हनु आउँछ। सम�वय स�ब�धमा काननुले �नमा�ण गरेका 

संय��ह�को बढ�भ�दा बढ� प�रचालन गर� अदालती काम कारबाह�लाई �छटो, छ�रतो 

र सरल बनाउने तथा �याय स�पादनको काय�लाई �व�छ बनाउने काय� �यव�थापक�य 

�सप र िज�मेवार� तथा काय� कुशलताको �ोतक प�न हो। िज�ला �यायाधीश र 

�े�तेदारको सामू�हक नेत�ृवमा स�पूण� कम�चार��सतको छलफलबाट संय��ह�को 

बैठकको एजे�डाह� तयार गर� सरोकारवालाको संय��मा �नय�मत छलफल, अ�त��� या 

र भेटघाट गर� आएका सम�याह�को सहज �नराकरण ग�रन ुआव�यक छ। अ�यथा यी 

संय��ह� देखाउनका ला�ग "मा� �कताबको शोभा" भएर नब�लान ् भ� स�कँदैन। 

संय��ह�को प�रचालनमा देिखएका मा�थ उि�लिखत सम�याह�तफ�  �यान �दई सव��च 
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अदालतबाट प�न सोका ला�ग बजेटको �यव�था, ता�लम, अ�त��� या लगायतका काय�मा 

तदा�कता साथ गनु� पन� हनु आउँछ। 

साव�ज�नक सेवामा ख�टएका कम�चार�ह�ले सेवा �वतरण/�वाह गन� काय�मा 

मन�भ�ैदेिख वा �दलैदेिख यो काय� मेरो हो र जसर� प�न मैले गनु� पछ� भ�े मूल 

मा�यता र "सेवा नै धम� हो" भ�े ग�ुम��लाई आ�मसात नगदा�स�म सेवा �वतरण 

अपेि�त प�रणाममखुी हनु स�दैन। सेवा �वतरणमा ख�टने आम कम�चार�ले सान, मान, 

र दाम सबै थोक मैले यसबाट नै �ा� गरेको हुँदा यसमा �कि� चत प�न लोभ लालच 

नगर� आ�नो परुापरु धम� �नभाउन उ�त हनेु सं�कारको �वकास हनेु हो भने सेवा 

�वतरणको �भावकार�ता खरो �पमा उ�न सफल ह�ुछ। यो मेरो काम हो र मैले 

यसका ला�ग रा�यबाट 'वेतनभोग' गरेको छु भ�े सकारा�मक �वचार बोक� दै�नक 

काय�मा अगा�ड ब�ने बानीको �वकास गनु� ज�र� छ। 'हेर�ला' र 'गर�ला' भ�े वा�यांश 

�योग नगर� 'ह�ुछ' वा 'हुँदैन' मा जवाफ �दने सं�कारको �वकास गन� हो भने लगभग 

९०% सेवा�ाह� सेवा �वतरणबाट लाभाि�वत हनु पगुी हामी कम�चार�मा�थ ला�ने गरेका 

कामचोर, ठग, लटेुरा, पदको द�ुपयोग गन� लगायतका आरोपह� �म�या सा�बत हनेु 

प� काप� क� छ। 
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सारांश 

�या�यक स��यता भ�ाले अदालतले खे�ने �भावकार� भ�ूमकालाई जनाउँछ, 

जसको मा�यमबाट अदालत �याय �दन आफूलाई अ�सर गराउँदछ। �या�यक स��यता 

र साव�ज�नक सरोकारको �वषय एक आपसमा अ�तरस�बि�धत रहनकुा साथै एक 

अका�का प�रपूरक प�न हनु।् �या�यक आ�मसंयम भ�ाले तो�कएको �े�ा�धकार�भ� रह� 

काननुको सह� अथ�मा �योग र पालन गनु� पन� कुरालाई जनाउँछ। ��ततु लेखमा 

�या�यक स��यता भ�ाले के बिुझ�छ ? र यसको अवधारणागत �वकास कसर� भयो ? 

�या�यक स��यता अपनाउनकुा कारण र यसले �ा� गन� खोजेको उ�े�य के हो ? 

यसका के क�ता सीमाह� छन ्? नेपालको अदालतमा यसको अ�यास कसर� ग�रएको 

छ ? �या�यक आ�मसंयम भ�ाले के बिुझ�छ ? हा�ो अदालतले क�ता �वषयमा 

आ�मसंयमको �स�ा�त अपनाएको छ ? ज�ता �वषयह�लाई समे�ने �यास ग�रएको 

छ।  
 

१. �वषय �वेश  

��येक सरकारसँग तीन �कारको शि� ह�ुछ।प�हलो, �वधा�यक� शि�, जनु 

शि�को �योग�ारा काननुको �नमा�ण र प�हले बनेका काननु संशोधन गन� तथा 

अनाव�यक काननु खारेज ग�र�छ। दो�ो, शासन स� चालन स�ब�धी काय�का�रणी शि� 

जसको आधारमा अ�य मलुकुह�सँग सि�ध गन�, य�ुको घोषणा गन�, दौ�य स�ब�ध 

कायम गन� र साव�ज�नक सरु�ा बहाल गन� ग�र�छ। ते�ो, �याय स�ब�धी शि� 

जसको आधारमा अपराधीलाई द�ड सजाय तो�ने र �ववादह�को �या�यक �नरोपण गन� 

काम ग�र�छ। य�द �वधा�यक� र काय�का�रणी शि� एउटै �यि� वा �नकायमा रहेमा 

�वत��ता कायम रहँदैन। �या�यक अ�धकार �वधा�यका र काय�पा�लकाबाट अलग 

                                                           
  उप सिचव, �याय प�रष� सिचवालय  
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ग�रएन भने �यहाँ �वत��ताको क�पना गन� स�कँदैन। तीन वटै अ�धकार एउटै �यि� 

वा �नकायले �योग गरेमा �यहाँ स�पूण� कुरा समा� ह�ुछ। शि� पथृक�करणको 

�स�ा�तका आधारमा काननुको �या�या गन� अ�धकार �यायपा�लकालाई सिु�पएको छ। 

यस �क�समबाट �यायपा�लकाको �याय स�पादन गन� �ममा स��य भ�ूमका रहेको 

ह�ुछ। �या�यक स��यता र साव�ज�नक सरोकारको �ववादको �न�पण स�बि�ध �वषय 

एकै �स�ाका २ पाटा हनु,् यी दईु अ�भ� रहेका ह�ुछन ्(Judicial activism and public 

interest litigation are two sides of the same coin; they go hand in hand) . 

�या�यक स��यताको प�रणाम �व�प साव�ज�नक सरोकारको म�ुाको अवधारणाले मूत� 

�प �लन सकेको छ। साव�ज�नक सरोकार म�ुाका मा�यमबाट समाजको अस��य 

कमजोर अ�पस��यक वग�ले सामािजक �याय पाउन सकेका छन।् साव�ज�नक 

सरोकारका म�ुा माफ� त सामािजक �पा�तरणका ला�ग उ�चतम अदालतका 

�यायाधीशबाट �वशेष योगदान �दान ग�रँदै आएको अव�था छ। �यायाधीशकै 

स��यताबाट साव�ज�नक �हतका म�ुा (Public Interest Litigation) को स�ुवात एवं 

�व��न भएको पाइ�छ। �यायालयलाई सामािजक �याय तथा प�रवत�नका माग�मा स��य 

गराउने काननुी संय��लाई साव�ज�नक सरोकारको म�ुा (PIL) वा सामािजक काय�को 

म�ुा (Social Action Litigation, SAL) भ�न�छ। 

 

२. �या�यक स��यता 

सामा�य �पमा अ�य �नकाय�ारा तजु�मा ग�रएको नी�त, �नयमलाई समय 

सापे� सधुार गर� प�रव�तन गन� स�ने अदालतको �मतालाई �या�यक स��यता स�झन ु

पछ�। यसो गदा� शि� पथृक�करणका पर�परागत सीमालाई अदालतले तोडेको आभास 

हनु प�न स�छ। �यायाधीशह�ले �याय स�पादन गदा� के क�ता मू�य र 

मा�यताह�लाई अवल�बन गद�छन ् ? म�ुाका स�दभ�मा �यायाधीशह�को ���कोण 

क�तो रहेको छ ? �याय �नरोपण गन� �सल�सलामा �यायाधीशह� पर�परागत मू�य एवं 

मा�यताह�मा मा� सी�मत रहे वा �याय �शासनको �े�मा देिखएका नवीनतम मू�य वा 

मा�यताह�लाई �वीकार गदै �ग�तशील माग� अवल�बन गरेका छन ् यी आ�द �वषय 

व�तहु�मा आधा�रत रह� �यायपा�लका बा�हरका �व�ह�बाट ग�रने सम� मू�या�नबाट 

�या�यक स��यताको प�हचान गन� स�क�छ। 

 

३. प�रभाषा 

�या�यक स��यता के हो भ� ेस�ब�धमा �व�भ� धारणाह� रहेको पाइ�छ। 

According to webster Dictionary Judicial Activism means active role of 
judiciary in interpreting existing law as a living concept to do complete 
justice in a cause by providing for the felt needs of time and implementing 
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the rule of law when the existing law appears to be deficient requiring the 

filling of the gaps.1 

Judicial activism denotes a concept intending to make interpretation 
of law or the constitution from the perspective of not only the law but 
also justice. It is also an attempt at freeing the judiciary from the 
constraints and technicalities of traditional system of judicial adjudication in 

the interest of social justice.2 

Professor Lino Graglia का अनसुार, By judicial activism, I mean, quite 

simply and specifically, the practice by a judge of disallowing policy choices 

by other governmental officials or institutions that the constitution does not 

clearly prohibit.3 

काननु�व� �ो. उपे�� ब�सी (Prof. Upendra Baxi) का अनसुार Judicial 

activism is a process of enunciation of new ideas and techniques for the 

future growth of law.4 (काननुको भावी सम�ु�तका ला�ग नया ँ �वचार र ��व�धको 

घोषणा गन� ���या नै �या�यक स��यता हो)। 

सव��च अदालतका पूव� �यायाधीश ह�रगो�व�द �संह �धानले "It only means 

fashioning of new judicial tools and weapons or perhaps finding new uses 

of the existing one." भनी प�रभा�षत गरेका छन ्।5 

मा�थ उि�लिखत प�रभाषाह�लाई अ�ययन गदा� �या�यक स��यता भ�ाले 

�या�यक काम कारबाह�का अव�थामा देिखन आउने �र�तालाई पू�त� गन� ���यालाई 

जनाउँछ। �व�ततृ अथ�मा �यायपा�लका�ारा �यव�था�पका र काय�पा�लकाको नी�तलाई 

�नय��ण गन� देखाउने त�परता हो जनु भ�ूमकामा �यायाधीश नवीनतम मू�य एवं 

मा�यतालाई �वीकार गद� �ग�तशील माग� अवल�बन गन� अ�भ��ेरत रह�छ। यो 

स��यता सदैव बहृ�र जनतालाई �याय �दान गन� उ�े�यले ��ेरत ह�ुछ र रा�यका 

अ�य अ�लाई जन�हतका ला�ग सम�प�त गराउन सचेत गराउँछ। 

 

४. अवधारणागत �वकास  

�या�यक स��यतालाई अमे�रकन �याय प��तको �वशेषता भ�न�छ। 

�यायपा�लका रा�यको एक अ�भ� अ� भएकाले �ववादको �नरोपण गदा� काननुको 

शाि�दक �या�यामा मा� सी�मत नरह� पर�परागत �पमा आफुले �नवा�ह गद� आएको 

काय�का साथै काय�पा�लका एवं �वधायकले जनताको वहृ�र �हतको �न�म� क�याणकार� 

                                                           
1  Verma, J.S.; New Dimensions of justice,  Universal Law Publising, Delhi , 2000,  p. 62 
2  Tripathi, Hari Bansh; Public Interest Litigation in comparative Perspective. NJA Law Journal, v. 1 n. 1, 2007  

p. 50 
3  www.constitution.org\Irew\kmiec\judicial –activism.htm  
4  Upendra Baxi & K.K. Mathew on Democracy, Equality and Freedom, 1978 
5  Pradhan, Harigovinda Singh; Nepalese Judiciary, Theory Practice Prism, The Legal System of Nepal, 1985 
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रा�यको दा�य�व परुा गन� सकेको वा नसकेको सो समेत �वचार गर� उपय�ु �नण�य गन� 

स�छ भ�े ���कोणका आधारमा �या�यक स��यताको �वकास भएको देिख�छ। 

अदालतले नाग�रक �वत��ता कायम रा� नकुा साथै सामािजक र आ�थ�क �याय �दान 

गन� स��य एवं सजग भई नी�त �नमा�ताका �पमा काम गनु� पन� आव�यकताले यो 

अवधारणको �वकास भएको पाइ�छ। बेलायतको Dr. Bon Hams Case (1616)6 मा 

�या�यक पनुरावलोकनको इ�तहासमा कमन ल (Common Law) लाई सं�वधान सरहकै 

समक�ता �दान गर� �वधा�यकाले बनाएको काननु कमन ल (Common Law) र 

स��वेक (reason) को �व�� भएमा बदर भागी हनेु ठहर गर� भएको �नण�यले कमन ल 

(Common Law) �वधान सभाभ�दा मा�थ�लो �तर �दान गरेको देिख�छ। �वधा�यकाबाट 

�न�म�त काननुमा रहेको �र�ता अदालतबाट पू�त� हनु स�ने �व�धशा�को यथाथ�वाद�, 

�यवहारवाद� ���कोणबाट �भा�वत भई १९ औ� शता�द�को �ार�भदेिख नै अमे�रक� 

अदालतह�ले �व�भ� म�ुामा स��यताको �योग गन� थालेको पाइ�छ। Marbury Vs. 

Madison7 (१८०३) भएको �ववादमा अमे�रक� का��से�ारा पा�रत भएको स�ीय ऐन 

(�यायपा�लकाको ऐन, १७८९ को दफा १३) लाई सं�वधान अनकूुल नभएको भ�न 

असंवैधा�नक ठहर गरेको �थयो। अमे�रक��ारा ��तपादन भएको �या�यक पनुरालोकनको 

��ततु मा�यतालाई अज�ि�टनामा सन ् १८५३, ि�वटजर�या�डमा सन ् १८७४, लाग ु

ग�रएको �थयो। Muller Vs. Oregon (१९०८)8 को म�ुामा अमे�रक� सव��च 

अदालतले मजदरु म�हला, नाबालक, असहाय, अश� �यि�लाई �वशेष छुट एवं स�ुवधा 

�दने गर� एवं साव�ज�नक �हतका ला�ग समाजको स�म वग�लाई कम स�ुवधा �दने गर� 

काननु बनाउने धारणालाई �वीकार ग�रएको पाइ�छ। Brown Vs. Board of 

Education9 को म�ुामा काला र गोरा �व�ाथ�ह�ले एउटै �व�ालयमा प�न पाउने 

�नि�तता गनु�का साथै अमे�रक� सं�वधान रंगभेद �वरोधी छ भ�े �स�ा�त ��तपादन 

गन�स�मका काय�ह�मा अमे�रक� सव��च अदालतले �या�यक स��यताको मा�यतालाई 

उपयोग गरेको देिख�छ। 

दि�ण एिशयाल� मलुकु भारतमा भने १९७० को दशकबाट भारतीय सव��च 

अदालतका �धान �यायाधीश �प.एन. भगवती, �यायाधीश V.R. Krishna Ayer ज�ता 

                                                           
6  खनाल‚ �वशाल; काननुको शासन नेपालको सवैधा�नक काननु ‚ काननु अनसु�धान तथा �वकास फोरम (���डल) 

प�ृ ३८। 

7  पौडेल, माधव; सव��च अदालतको अ�धकार �े�, नेपालको सवैधा�नक काननु, काननु अनसु�धान तथा �वकास 

फोरम (���डल) प�ृ ४०२। 

8  भ�डार�, सरेु��; संवैधा�नक काननु, पैरवी �काशन, २०५६, प�ृ २१९।  

9  खनाल, �वशाल; काननुको शासन, नेपालको सवैधा�नक काननु, काननु अनसु�धान तथा �वकास फोरम 

(���डल)‚ प�ृ ३८। 
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सामािजक प�रवत�न कम�ह�ले सामािजक �यायको �े�मा स��यता देखाई भारतीय 

सव��च अदालतलाई संसारकै अनकुरणीय �यायपा�लकाका �पमा �था�पत गरेको  

पाइ�छ। केशवान�द भारती �व. �टेट अफ केरला (१९७३)10 भएको �ववादमा 

भारतीय सं�वधानको धारा १२ र ३६ को �यव�थालाई हेदा� रा�य नी�तको �नद�शक 

�स�ा�त �यायपा�लका उपर नभएर केवल काय�पा�लका र �यव�था�पका उपर मा�ै 

आक�ष�त हनेु देिखए ताप�न उ� म�ुामा भारतीय सं�वधानको �या�या गन� �ममा 

�यायमू�त� बेगले �यायपा�लकाको स�द�भमा प�न आक�ष�त ह�ुछ भ�न राय �य� गरेका 

छन।्यस �स�ा�तका आधारमा भारतीय सव��च अदालतले य�ता आधारभतू संरचनालाई 

��तकूल �भाव पान� गर� सं�वधान संशोधन ग�र�छ भने सं�वधानको संर�कको है�सयतले 

सव��च अदालतले �यसको पनुरावलोकन गन� स�दछ भ�े �स�ा�त ��तपादन गरेको 

पाइ�छ। एम.सी. मेहता �व. भारत सरकार (१९९५)11, ताजमहल वरपर उ�ोग 

नखो�न र �थापना ग�रएका उ�ोगह�लाई अ�य� सान� �दइएको �नद�शन समेतका 

आधारमा भारतीय अदालतह�ले �या�यक स��यतामा देखाएको भ�ूमकालाई मह�वपूण� 

मा� स�क�छ। यसर� सन ्१९७० को दशकप�छ भारतीय अदालतले सं�वधानको भाग 

३ मा �यव�था ग�रएका मौ�लक हक भाग ४ मा �यव�था ग�रएका �नद�शक 

�स�ा�तह� एक आपसमा प�रपूरक हनु ् भनी �नद�शक �स�ा�तको प�मा �ग�तशील 

�या�या गन� थालेप�छ यसैलाई आधार मानी आ�थ�क, सामािजकर सां�कृ�तक �पले 

�पछ�डएका ग�रब, अ�म र असहाय �यि�का हकमा स�म �यि� वा 

सरोकारवालाह�ले दायर गरेका �नवेदनह� �वीकार गद� सामािजक �यायको प�मा 

स��यता देखाइयो। यह��बाट भारतमा �या�यक स��यताको �वकास भई वातावरणको 

अ�धकार, िश�ाको अ�धकार, दास�वबाट मिु�को अ�धकार, बाल अ�धकार, लगायत 

भाग ४ मा उि�लिखत आ�थ�क तथा सामािजक अ�धकार स�ब�धी अनेक� 

�ावधानह�लाई मौ�लक हकको पूरकका �पमा �या�या गर� सामािजक �यायको प�मा 

�नण�य �दन था�लएको हो। 

 

५. �या�यक स��यता अपनाउनकुा कारण 

 वातावरणीय �दूषणबाट बचाउन, 

 नाग�रक अ�धकारको संर�ण गन�, 

 मानव अ�धकारको उ�ल�न हनुबाट बचाउन, 

                                                           
10 भ�डार�, सरेु��; रा�यका �नद�शक �स�ा�त, नेपालको सवैधा�नक  काननु, काननु अनसु�धान तथा �वकास फोरम 

(���डल)‚ प�ृ १९।  

11  काक�,  �वनोद; �या�यक स��यता र सामािजक प�रवत�नको आधारभ�ूम, �या�यक सामाजीकरण, काननु पूणा�� 

४३।  
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 इमानदार द� एवं उ�रदा�य�वमूलक �यव�थाको ��याभ�ूत गन�, 

 असहाय, अ�पस��यक, समािजक, सां�कृ�तक तथा आ�थ�क ���ले �पछ�डएको 

वग�, र समदुाय, म�हला, अपा�, अश� र बालबा�लकाको हक�हतको संर�ण 

र स�व��न गन�,  

 उपभो�ाको हक�हत संर�ण एवं साव�ज�नक �वा��यमा सधुार �याउन आ�द। 

 

६. �या�यक स��यताको अवधारणले �ा� गन� खोजेको उ�े�य 

अदालतह�लाई रा�यको �मखु अ�ह�को तलुनामा सबैभ�दा शि�शाल� बनाई 

�या�यक सव��चता कायम गन� वा �यायाधीशह�लाई अ�नयि��त अ�धकारले ससुि�जत 

गन� उ�े�यले यस �स�ा�तको ज�म भएको नभई तल उ�लेख ग�रएको �योजनका ला�ग 

यस �स�ा�तको ज�म भएको पाइ�छ।  

 मलुकुमा संवैधा�नक र काननुी ग�तशीलता कायम गनु�, 

 साव�ज�नक भलाइका ला�ग ठोस योगदान प�ु याउन,ु 

 आ�थ�क, समािजक �यायको ��याभ�ूत �दलाउन,ु  

 काननुी�वह�नताको ि�थ�तलाई अ��य गनु�,  

 �या�यक सजृनशीलता�ारा समािजक �पा�तरण र प�रव�तन गन� काय�मा 

सहभागी जनाउन,ु 

 उ�च�तरको काय� स�पादन गर� रा�यको �याय �णाल�लाई वैधा�नकता �दान 

गनु�,  

 काननुको शासन र सी�मत सरकार आ�द। 

 

७. �या�यक स��यताका सीमाह�  

 शि� पथृक�करणको �स�ा�तको मू�य र मा�यतालाई सव�प�र �यान �दन ु

पद�छ। 

 नी�तगत एवं राजनी�त �ववादमा �वेश गनु� हुँदैन। 

 स�तो लोक��यता र �चारबाजीका ला�ग गनु� हुँदैन। 

 अदालतले आ�नो उतरदा�य�वको सदैव �याल गनु� पद�छ। 

 सं�वधान एवं काननु�ारा �न�द�� ग�रएका मू�य मा�यता र सीमाह�लाई सदैव 

�याल रा� न ुपद�छ। 

 

८. नेपालमा �या�यक स��यताको अदालती अ�यास 

नेपालमा सव��थम नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ ले भाग ३ मा 

मौ�लक हकको �यव�था गर� धारा २३ मा संवैधा�नक उपचारको हकको �यव�था 
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ग�रयो। यसर� भाग ३ �ारा �द� मौ�लक हकको �चलनका ला�ग धारा ८८ मा 

उ�लेख भए बमोिजम माग� अवल�बन गर� �द� हकको �चलनको संवैधा�नक ��याभ�ूत 

ग�रएबाट नै �या�यक स��यताले संवैधा�नक माग� अवल�बन गरेको पाइ�छ। यसो भए 

ताप�न यस �क�समका �ववाद भने ��ततु सं�वधान आउन ुपूव� नै अदालतमा पन� आउने 

गरेको पाइ�छ। य��प यस समयमा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १० न�बर 

बमोिजम साव�ज�नक सरोकारका �ववाद अदालतले हेन� स�ने काननुी �यव�था ग�रएको 

�थयो। यस �क�समका �ववाद भने नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ �योगमा 

आउन ु पूव� �या�यक स��यताको अभावमा खारेज गन� ग�रएको पाइ�छ। जनु कुरा 

�नवेदक वजृ च��बहादरु थापा �व. काठमाड� नगर प�ायत12 भएको म�ुामा �नवेदकको 

परलोक भएका कारणबाट म�ुाको मे�रटमा �वेश नगर� �सधै खारेज भएको पाइ�छ। 

जनु म�ुाको त�य भगूोल पाक� लाई �यापा�रक क��ले�समा प�रणत गन� कुरालाई 

साव�ज�नक हक र सरोकारको �वषय मानी �रट �नवेदन ग�रएको देिख�छ। 

नेपालको वत�मान अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को ��तावनामा नै 

"जनआ�दोलन माफ� त लोकत��, शाि�त र अ�गमनका प�मा देखाएको जनादेशको 

स�मान गद� देशमा �व�मान वग�य, जातीय, �े�ीय, लै��क सम�याह�लाई समाधान 

गन� लोकताि��क शासन �यव�था, नाग�रक �वत��ता, मौ�लक अ�धकार, मानव 

अ�धकार, �वत�� �यायपा�लका तथा काननुी रा�यको अवधारणा लगायत लोकताि��क 

मू�य र मा�यता��तको पूण� ��तब�ता �य� गद�..." भ�े उ�लेख गर� सं�वधानको धारा 

१०० उपधारा १ मा नेपालको �याय स�ब�धी अ�धकार यो सं�वधान र अ�य काननु 

तथा �यायका मा�य �स�ा�त अनसुार अदालत तथा �या�यक �नकायह�बाट �योग ग�रने 

छ भनी �यायपा�लकालाई �याय स�पादनको �मखु िज�मेवार� सिु�पएको पाइ�छ। �यसै 

गर� धारा १०७ ले साव�ज�नक हक सरोकारको �ववादको �न�पण गन� असाधारण 

अ�धकार �े� समेत �यायपा�लकालाई �दान ग�रएको छ। सं�वधान�ारा �द� 

अ�धकारको �योग गन� सबालमा नेपालको �यायपा�लकाको सव��च �नकाय सव��च 

अदालतले �व�भ� �स�ा�तह� अवल�बन गर� �या�यक स��यताको मू�य र मा�यतालाई 

अझ फरा�कलो बनाएको अव�था छ जसको तल वण�न ग�रएको छ : 

 

८.१ �या�यक पनुरावलोकनको दायरालाई फरा�कलो बनाइएको छ। 

वत�मान सं�वधानको धारा १०७(१) ले सं�वधानसँग बािझने गर� वा मौ�लक 

हकमा ब�देज लगाउने गर� बनेको काननुको संवैधा�नक पर��ण गन� र धारा १०७(२) 

मा �यव�था भए बमोिजम संवैधा�नक वा काननुी हकको �चलनका ला�ग �या�यक 

                                                           
12  ने.का.प. २०२५‚ �न.न. ४४६ प�ृ ३००  
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पनुरावलोकन गन� अ�धकार सव��च अदालतलाई �दान ग�रएको हुँदा सव��च अदालतले 

पन� आउने �ववादह�मा सं�वधानको आधारभतू मू�य मा�यता र संरचनाको ��तकूल हनेु 

गर� भएका जनुसकैु ��याकलापको अदालतबाट पर��ण हनु स�ने �स�ा�त ��तपादन 

गर� �या�यक पनुरावलोकनको दायरालाई फरा�कलो बनाएको छ। र�वराज भ�डार� �व. 

�धानम��ी मनमोहन अ�धकार� समेत भएको ��त�न�ध सभा �वघटन स�ब�धी �ववादमा13 

कुनै संवैधा�नक �ववादमा राजनै�तक �� नका अ�त�र� संवैधा�नक वा काननुी �� नह� 

म�ुछएका छन ्र �ववादको �न�पणका ला�ग ती संवैधा�नक वा काननुी �� न स�ब�धी 

अवधारणालाई अिघ सारेर सव��च अदालतले संवैधा�नक र काननुी �� नको �नण�य गन� 

आ�नो संवैधा�नक अ�भभारालाई प�छाउन �म�दैन भनी �या�या गरेको छ।  

 

८.२ फैसला माफ� त �या�यक काननु एवं काय��व�ध �नमा�ण गरेको छ। 

गोपाल िशवाकोट� �व. �ी ५ को सरकार14 भएको �ववादमा, सूचनाको हक 

स�ब�धी �वधायनको अभावमा �या�यक �वधानको �नमा�ण गर� सूचनाको हकलाई 

�यवि�थत गन� काननुको अभाव औ��याउँदै काननु नबनेस�म काननु सरह लाग ुहनेु गर� 

काय��व�ध �नमा�ण गर� लाग ुगन� �नद�शन ग�रएको पाइ�छ। शाि�त �व.क. �व. नेपाल 

सरकार15 भएको म�ुामा द�ड �नधा�रण गदा� अपराधको �कृ�त र मा�ा, अपराध गन� 

�यि�को प�ृभ�ूम, पी�डत प�को भावना, कसरु गरेमा प�ा�ापको भाव आए नआएको 

ज�ता कुरामा �यान �दन ुपद�छ भ�े कुरा उ�लेख ग�रएको पाइनकुा साथै गो�व�दबहादरु 

काक� �व. नेपाल सरकार16 भएको म�ुामा �यान मनु�का कारण, अव�था र प�रि�थ�त, 

अपराधको तयार�, अ�भय�ु र पी�डतको पूव� �रसइवी स�ब�ध, अपराधमा संल�न 

अ�भय�ुह�को स��या, �योग ग�रएको ह�तयार ज�ता कुरामा �यान �दन ु पद�छ भ�े 

कुरा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ। मा�थ उि�लिखत प�छ�ला दईु म�ुाह�ले अ.बं. १८८ 

नं. को �योग स�ब�धी माग�दश�न ग�रएको पाइ�छ। �यसै गर� सपना �धान म�ल �व. 

मि��प�रष�को काया�लय समेत17 भएको म�ुामा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा 

प�ह�को गोपनीयता कायम रा� ने स�ब�धी अलगै �नद� िशका तयार गर� जार� 

ग�रएकोबाट �वशेषत पी�डतह�लाई सामािजक कल�बाट बचाउन स�कने अपे�ा गन� 

स�क�छ। 

 

                                                           
13  स.अ. बलेु�टन अ� १०‚ २०५२  

14  ने.का.प. २०५६ प�ृ २६५  

15  ने.का.प. २०६१‚ �न.नं. ७३९९‚ प�ृ ७६९  

16  ने.का.प. २०६५‚ अ� ११‚ प�ृ २६५  

17  ने.का.प. २०६४‚ �न.नं. ७८८०‚ प�ृ १२०८  
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८.३ लै��क समानता र लै��क समता कायम गन� स�ब�धमा मह�वपूण� काम गरेको  

छ। 

मीरा ढु�ाना �व. �.म. तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत18 भएको म�ुामा 

छोराछोर�लाई समान स�पि�को स�ुनि�तता ग�रएको, मीरा ढु�ाना �व. मि��प�रष�को 

काया�लय समेत19 भएको म�ुामा वैवा�हक बला�कार स�ब�धी अपराधलाई फौजदार� 

अपराध घो�षत ग�रएको, सपना �धान म�ल �व. मि��प�रष�को काया�लय समेत भएको 

म�ुामा वे�यालाई करणी गन� प�ुषलाई कम सजाय गर� जबरज�ती करणीको ७ न�बर 

लै��क �पमा असमान भएको हुँदा अमा�य ठहर ग�रएको, सपना �धान म�ल �व. 

मि��प�रष�को काया�लय समेत20 भएको म�ुामा अपतुाल� �ा� गन� छोर� अ�ववा�हत हनु ु

पन� अपतुाल�को २नं मा भएको काननुी �यव�था असमान देिखएको हुँदा अमा�य ठहर 

गनु�का साथै मीरा ढु�ाना �व. मि��प�रष�को काया�लय समेत भएको21 म�ुामा अ�ववा�हत 

छोर�ले �ववाह गरेमा अपतुाल�बाट पाएको स�पि� �फता� गनु� पन� �यव�था असमान भयो 

भ�े स�ब�धमा भएको ठहर भएको छ यसबाट समानताको हकले मूत� �प पाउने 

अपे�ा गन� स�क�छ। 

 

८.४ छुवाछुत र सामिजक �वकृ�त �यूनीकरणमा योगदान 

मानबहादरु �ब.क. �व. �ी ५ को सरकार22 भएको म�ुामा छुवाछुतका 

आधारमा साव�ज�नक र धम�को सबालमा �वेश र उपि�थत हनेु द�लतको अ�धकारलाई 

कुि�ठत गन� काननुी �ावधान अमा�य हनेु घोषणा ग�रएको, कामान�द राम �व. िज�ला 

�शासन काया�लय �सरहा समेत भएको23 �रटमा मरेको जनावरको �सनो उठाउन 

द�लतलाई िज�मेवार बनाउने मानवता �वरोधी पर�परालाई ब�द गन� परमादेश जार� 

ग�रएको, �वमल �व�कमा� समेत �व. नेपाल सरकार24 भएको म�ुामा लामो समयदेिख 

�या� रहेको छुवाछुत �थाको अ��यका ला�ग जनचेतना जगाउन ुआव�यक रहेको र 

�यो काय� सरकारबाट मा� परुा गन� स�भव नहनेु हुँदा नेपाल सरकार, �थानीय �नकाय, 

नाग�रक समाज, स� स�ठन एवं चेतनशील नाग�रकह�को सामू�हक �यासबाट मा� 

स�भव हनेु हुँदा छुवाछुत �व��को भेदभाव अ��य गन�का ला�ग जनचेतनामूलक 

काय��म स� चालन गनु� भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जार� हनेु ठह�छ भ�े 

                                                           
18  ने.का.प. २०५२‚ प�ृ ४६२  

19  स.अ. बलेु�टन २०५६  

20  ने.का.प. २०६१‚ अ� ४‚ प�ृ ३८७  

21  ने.का.प. २०६१‚अ� ४‚ प�ृ ३७७  

22  ने.का.प. २०४९‚ प�ृ १०१०  

23  �नण�य �म�त २०५९/६/११  

24  ने.का.प. २०६४ अ� २ �न.न. ७८१३‚ प�ृ १४७  
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�स�ा�त ��तपादन गर� छुवाछुत र सामिजक �वकृ�त �यूनीकरण गन� मह�वपूण� भ�ूमका 

खेलेको पाइ�छ। 

 

८.५ सामािजक �याय र समानताका आधारमा समतामूलक समाजको �नमा�णमा योगदान 

�म�थलेशकुमार �संह �व. �ी ५ को सरकार भएको25 म�ुामा बहसु��यक, 

शो�षत, ग�रब, अिशि�त वग�, जोताहा, मोह�का प�मा सकरा�मक र �ग�तशील �या�या 

भएको, रवी�� भ�राई �व. �ी ५ को सरकार भएको26 म�ुामा ग�रब र असहाय प�का 

ला�ग �नःश�ुक काननुी सेवा उपल�ध गराउन �नद�शन ग�रएको, सकुलाल नेपाल� वाद� 

�व. मि��प�रष� समेत27 भएको म�ुामा वाद� समदुायका �व�मान सम�या र �यसको 

समाधानका उपायह�लाई �ाथ�मकता आधारमा �मश लाग ु गदै जान ु भनी 

�नद�शना�मक आदेश जार� भएको, �ववेक शमा� पौ�ाल �व. मि��प�रष� समेत28 भएको 

म�ुामा घरेल ुनोकर (Domestic Helper) स�ब�धी काननु नभएकाले उ� काननु बनाई 

काया��वयन गन�, कमल�रया लगायत शोषणमा परेका बालबा�लकाको र�ाको नी�त र 

योजना बनाउन �नद�शना�मक आदेश जार� ग�रनकुा साथै प�ुदेवी मह�जन �व. 

मि��प�रष� समेत29 भएको म�ुामा �नव�ृ कुमार� र हाल भइरहेका कुमार�ह�को 

सरु�ाका ला�ग अ�ययन गन� काय�दल गठन गन� �नद�शना�मक आदेश जार� गर� 

�यायपा�लकाले समतामूलक समाजको �नमाण�मा मह�वपूण� योगदान �दएको पाइ�छ। 

 

८.६  वातावरणीय �व�धशा�को �वकासमा अनकुरणीय योगदान 

सूय� ढु�ले �व. गोदावर� माव�ल30 को म�ुामा रा�यको नी�त �नद�शन �स�ा�त 

अ�तग�त Unenforceable Right का �पमा �यवि�थत ग�रएको भए ताप�न �व�छ 

वातावरणलाई जीवनको अ�भ� अ� मा�नएको, योगी नरह�रनाथ �व. �.म. �ग�रजा�साद 

कोइराला31 भएको म�ुामा परुाताि�वक र धा�म�क मह�वका �थानको संर�णमा �वशेष 

�यान �दन सरकारलाई �नद�शना�मक आदेश जार� भएको, भरतमिण गौतम �व. �ी ५ 

को सरकार32 भएको म�ुामा सवार� साधनह�को �व�न �दूषण जाँच मापद�ड बनाउन 

सरकारको नाउँमा परमादेश जार� हनुाका साथै �काशमिण शमा� �व. �ी ५ को 

                                                           
25  ने.का.प. २०५५‚ प�ृ ४७८  

26  ने.का.प. २०५५‚ प�ृ ६१६  

27  �नण�य �म�त २०६२/५/३०   

28 �नण�य �म�त २०६३/५/२५   

29  �नण�य �म�त २०६५/५/२  

30  ने.का.प. २०५२‚ प�ृ १६९  

31  ने.का.प. २०५३‚ अ� १‚ �न.नं. प�ृ ३३  

32  ने.का.प. २०५७  
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सरकार33 भएको म�ुामा वागमती नद�को �दूषण कम गर� वातावरण �व�छ बनाउन 

आव�यक �यव�था गन� आदेश जार� गर� वातावरणीय �व�धशा�को �वकासमा 

अनकुरणीय योगदान �दएको पाइ�छ।  

 

८.७ सि�ध �व�धशा�लाई मानव अ�धकारको आधारभतू �स�ा�त बमोिजम आध�ुनक�करण 

गन� �लएको अ�सरता 

�रना ब�ाचाय� �व. शाह� नेपाल वाय ु सेवा �नगम34 शा.ने.वा.�न.का 

कम�चार�ह�को सेवा �नयमावल� २०३१ को �यव�था अनसुार �वमान प�रचारकलाई 

५५ वष� र एयर हो�टेसको उमेर ३० वष� वा सेवा अव�ध १० वष� जनु अिघ ह�ुछ सो 

आधारमा सेवाबाट अवकाश �दइने छ भनी ग�रएको �यव�था एउटै सेवाका प�ुष 

कम�चार� र म�हला कम�चार� �बच असमान र �ल�का आधारमा भेदभाव हनेु गर� बनेको 

�नयमावल� नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा ११ को ��तकूल हनेु ठहर 

भएको, �तलो�म पौडेल �व.�ी ५ को सरकार35 उ� �ववादमा बाल अ�धकार 

महासि�धको धारा १५(१) ले बालबा�लकाको स�ठन खो�ने अ�धकार र शि�तपूव�क 

भेला हनेु अ�धकार स�ुनि�त गरे अन�ुप उ� अ�धकारमा ��तब�ध लगाउन न�म�ने 

ठहर ग�रएको, सपना �धान �व. मि��प�रष�36 उ� �ववादमा नेपालले अनमुोदन 

ग�रसकेको नेपाल प� भएको कुनै सि�धमा �यव�था भएको कुरा �च�लत नेपाल 

काननुसँग बािझएमा सो बािझएको हदस�म �च�लत नेपाल काननु अमा�य हनेु छ र 

त�स�ब�धमा सि�धको �यव�था नेपाल काननु सरह लाग ुहनेु छ भ�े �यव�था �च�लत 

नेपाल काननुले गरेबाट नेपालले अनमुोदन गरेको सि�ध स�झौता, ��त�ा प�को 

कुराह�लाई हा�ो ज�तो �जाताि��क �यव�था अपनाएको देशले �मशः काया��वयन 

गद� जान ु पन� कुरालाई नकान� न�म�ने ठहर ग�रएको आधारबाट अ�तरा���य सि�ध 

स�झौताले गरेको �ावधान सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम नेपाल काननु सरह 

लाग ुहनेु हुँदा सि�धका �ावधानह�लाई Domestic Law सरह लाग ुगन� भनी Rulling 

गरेर मह�वपूण� योगदान प�ु याएको पाइ�छ। 

 
 
 
 
 
 

                                                           
33  ने.का.प. २०५७  

34  ने.का.प. २०५७‚ प�ृ ३७६  

35  ने.का.प. २०५८‚ प�ृ ४२६ 

36 ने.का.प. २०६१‚अ� ५‚ प�ृ ३८७ 
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८.८ ��तपू�त� �व�धशा�को �वकासको स�ुआत 

�वुबहादरु काक� �व. �हमाल �समे�ट क�पनी37 काननुको अभाव भए ताप�न 

कम गणु�तर�य उ�पादन गरेका कारणबाट उपभो�ालाई मका� परेका अव�थामा 

वा�त�वक मका�को ��तपू�त� स�बि�धत उ�पादकले पी�डतलाई �दन ु पन� ठहर गर� 

��तपू�त� �व�धशा�को �वकासमा मह�वपूण� योगदान प�ु याएको पाइ�छ। 

 

८.९ ग�रबी �व��को �व�धशा�को �वकासमा थालनी 

�काशमिण शमा� �व मि��प�रष� समेत38 भएको म�ुामा Right to Food 

स�ब�धी नाग�रकको अ�धकार हनन हनु न�दन खा�ा� उपल�ध गराउन र आपू�त� गन� 

गराउने सरकारको संवैधा�नक दा�य�व��त �वमखु हनु नहनेु भनी �नण�य गर� खा� 

स��भतुाको ��याभ�ूत गराउनेतफ�  जोड �दएको पाइ�छ।  

 

८.१० समक�ी अ�ह�लाई उ�रदायी बनाउन �नद�शना�मक आदेश जार� गन� 

प�रपाट�को स�ुआत 

सव��च अदालतले काय�पा�लका र �वधा�यकालाई आ�नो कत��य��त सचेत 

गराउँदै �नि�त िज�मेवार� परुा गन� �नद�शना�मक आदेश जार� गर� आएको देिख�छ। 

 

८.११ आ�म �नण�यको अ�धकार स�ुनि�त 

स�ुनलबाब ुप�त �व. नेपाल सरकार39 भएको म�ुामा काननुले �नधा�रण गरेको 

उमेर परुा गरेका �यि�ह�ले कसर� यौन स�पक�  रा�दछन ्र �य�तो स�पक�  �ाकृ�तक 

अ�ाकृ�तक के हो भनी �� न गन� अ�धकार कसैलाई �ा� हनु नहनेु। म�हला र 

प�ुषह�को यौन स�पक� मा गोपनीयताको हक सरुि�त छ। �य�तो अ�धकार फरक 

लै��क प�हचान र यौन अ�भमखुीकरण भएका ते�ो �ल�ी �यि�ह�का हकमा प�न 

समान �पमा आक�ष�त हनेु र यो �नता�त �पमा �य�तो �यि�को वैयि�क 

आ�म�नण�यको अ�धकार अ�तग�त पन� �वषय हो भनी �नण�य ग�रएको छ।  

 

९. �या�यक आ�मसंयम  

वत�मान �याय प��त �या�यक संयम (Judicial Restraint) र �या�यक स��यता 

ज�ता दईु म�ुय धारका �बचमा रहेर अगा�ड बढेको पाइ�छ। �या�यक स��यता 

(Judicial Activism) र �या�यक संयम (Judicial Restraint) पर�पर �वरोधी होइनन ्ब� 

यी दईु एकआपसका प�रपूरक हनु।् एउटै अदालत अव�था अनसुार एकै पटक 

                                                           
37  स.अ. बलेु�टन २०५९ 

38  ने.का.प. २०६८‚ अ� १‚ प�ृ १२३  

39  ने.का.प. २०५५‚ अ� ४‚ �न.नं. ७९५८ प�ृ ४८५  
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स��यता र आ�मसंयमवाद� दबैु हनु स�छ।�या�यक संयम बेलायती �याय प��तको 

उपज हो भने �या�यक स��यता अमे�रकन �याय प��तको �वशेषता हो। अ�य�धक 

स��यताले अदालतलाई आलोिचत गराउने हुँदा �नि�त �कृ�तका �ववादह� अदालतले 

नहेर� आफुलाई अलग रा� न ुप�न पद�छ। 

�या�यक संयम अ�तग�त �यायाधीशको काम काननुको सह� अथ�मा �योग र 

�चलन गन�स�म सी�मत रहने मा�न�छ। बेलायतमा संसद�य सव��चता भएका कारणबाट 

�यहाँ संसदले बनाएको काननुलाई अदालतले पालना गन� पद�छ।�यहाँ संस�  ले बनाएको 

काननुलाई अदालतले पर��ण गरेर बदर गन� स�दैन। तलुना�मक �पमा �या�यक 

संयमको �स�ा�तलाई ��ढवाद� �याय प��त भ�न�छ। अदालत �नि�त दायरा�भ� रहेर 

�याय स�पादन गद�छ।सामािजक �याय, लै��क �याय, मानव अ�धकार उ�ल�न, 

सामािजक, आ�थ�क �पमा पछा�ड परेका वग�का ला�ग �यायको पहुँच ज�ता कुरामा 

अदालतले कम चासो रा�दछ। �या�यक संयमको साव�भौम प�रभाषा �दन क�ठन छ। 

अदालत �यो बेला सी�मत भएको भ�न�छ, जब अ�ले अ�य �नकायका नी�तलाई �वीकार 

गद�छ। �टोन (त�काल�न �धान�यायाधीश, अमे�रक� सव��च अदालत) का अनसुार 

"अदालतको काम काननुलाई लाग ु गनु� हो। आ�नो पौरख देखाउन ु होइन। 

काय�का�रणीले गरेको काय�लाई �यायपा�लकाले �नय��ण गद�छ तर �या�यक काय�को 

स�देशमा �यो �नय��ण आफैले गनु� पद�छ। यह� आ�नो संयम आफैले देखाउने ���या 

�या�यक आ�मसंयम हो।" भनी उ�लेख ग�रएको पाइ�छ। �यायाधीशह� क�ता 

�ववादमा आ�मसंयमी ब� ु पद�छ भ�े स�ब�धमा �व�धशा�ीह� �बच मतै�य भएको 

पाइँदैन। आ�मसंयम एक आकि�मक तथा समय, �थानमा �नभ�र रहने अवधारणा भएको 

हनुाले यसको सव�मा�य मापद�ड �नधा�रण गन� स�भव प�न देिखँदैन।अमे�रक� सव��च 

अदालतले अ�नडर �व�� टेनेसी �याल� अथोरेट� (१९३६) को म�ुामा �यायालयले 

अ�नवाय� �पमा आ�मसात ्गनु�पन� ७ आ�मसेयताका �नयमको चचा� ग�रएको छ।40  

 अदालतले कुनै काय� स�प� हनु ु पूव� न एडभा�स वा संवैधा�नक ��को 

सजृना गर� �न�पण गन� नहनेु, 

 बलजफती वा आफूखशुी संवैधा�नक कानूनका �नयम फमु�लेट गन� नहनेु, 

 आ�नो पूव� काय� अथा�त नजीरह�को पालना गनु� पन�, 

 कुनै �यि� �वशेष वा झ�ुडलाई मा� फाइदा हनेु गर� सं�वधानको �या�या 

तथा �स�ा�त ��तपादन गन� नहनेु, 

 रा�यका अ�य �नकायको �े�ा�धकारमा ह�त�ेप गन� नहनेु, 

                                                           
40  आचाय�, �भमाजु�न �या�यक आ�मसंयम �व. �या�यक स��यता, नाग�रक दै�नक �काशन �म�त २०६२।३।९ 
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 राजनी�तक �वषयमा �वेश गन� नहनेु (�ववादा�पद �वषय) ज�ता �वषय 

पद�छन ्।  

Henery J. Abram ले संय�ु रा�य अमे�रकाका स�दभ�मा १६ �स�ा�त41 

(Sixteen Great Maximum of Judicial Self Restraint) लाई �या�यक आ�मसंयमका 

�पमा �लएको पाइ�छ, ती हनु ्: 

क) अदालतले परामश�दायी अ�धकार �े� �योग गन� नहनेु, 

ख) अदालतले काननुी �� न मा� हेनु� पन�, 

ग) साव�ज�नक सरोकारको �ववादमा समेत �नवेदकले हकदैया �मािणत गनु� पन�, 

घ) �वधा�यक� �ववेकमा अदालतले चासो रा� न नहनेु,  

ङ) संस�  ले बनाएको काननु ज�तसकैु अनिुचत, अलोकताि��क र �नर�ुश भए प�न 

अदालतको हेराइमा संवैधा�नक हनेु,  

च)  जन��त�नधीह�ले गरेको अ�धकारको द�ुपयोग रो�न जनताले �नवा�चनको 

सहारा �लन ुपन� आ�द। 

मा�थ उि�लिखत �स�ा�तह� हा�ो स�दभ�मा हबुह ु �पमा लाग ु हनु 

स�ैनन। यसो भए ताप�न सामा�यतया देहायका �वषय व�तहु�मा अदालत अ�मसंयमी 

ब� उपय�ु हनेु कुरामा �व�का धेरै काननुी �णाल�ह�को सहम�त रहेको त�य �व�भ� 

मा�यमबाट देिखएको छ : 

क) अदालतले आफै �ववाद �स�जना गर� �नण�य गन� नहनेु,  

ख) �प� �पमा समक�ी अ�को �े�ा�धकार�भ� पन� �वषयह� हेन� नहनेु,  

ग) समा� भइसकेको �ववाद, 

घ) �वश�ु �पमा �ाि�क �क�समको �ववाद,  

ङ) �या�यक �पमा प�ा लगाउन र �यव�थापन गन� नस�कएको राजनी�तक �� न 

आ�द। 

वत�मान अ�त�रम सं�वधान, २०६३ मा �यव�था भए अनसुार �न�न �वषयह�मा 

अदालतमा �� न उठाउन नस�कने हुँदा �य�ता �वषयह�लाई अदालतले आ�मसंयम 

अपनाउने �वषयका �पमा �लइ�छ। 

क) रा�यको दा�य�व, �नद�शक �स�ा�त, तथा नी�तह�को काया��वयन स�ब�धी 

�� न (धारा ३६), 

ख) नेपाल सरकारले �वीकृत गरेको काय� स�पादन र काय��वभाजन �नयमावल�को 

पालन भए नभएको �वषय (धारा ४३ (३)), 

                                                           
41 ढु�ाना, टेक�साद; �या�यक स��यता र �या�यक आ�मसंयमको अवधारण, हा�ो अ�यास, काननु‚ अ� ६७‚ प�ृ 

१८  
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ग) �यव�था�पका संस� र सं�वधान सभाको �वशेषा�धकार हनन स�ब�धी �� न 

(धारा ५६ र ७७), 

घ) �यव�था�पका संसद र सं�वधान सभाले आ�त�रक काय��वधी �नय�मत गन� 

बनाएको �नयमावल�को पालन भए नभएको �वषय (धारा ५६ र ८७), 

ङ) �यव�था�पका संस� र सं�वधान सभाले स�ालन गरेको आ�नो काम कारबाह� 

�नय�मत वा अ�नय�मत के छ भ�े �� न (धारा ५५ र ७७), 

च) सं�वधान सभा र अदालतमा काननु�ारा तो�कएको बमोिजम उजरु� नपर� 

सं�वधान सभा सद�यका ला�ग भएको कुनै �नवा�चन स�ब�धमा (धारा 

११८(३)), 

छ) स�टकाल�न अ�धकारको घोषणा ग�रँदा सं�वधानको कुनै धारा �नल�बन 

ग�रएकामा सो धाराले �दन गरेको मौ�लक हकको �चलन गराउने �वषय 

(धारा १४३(८)), 

ज) �नवा�चन �े� �नधा�रण आयोगले गरेका �े� �नधा�रण र सो को पनुरावलोकन 

�वषय (धारा १५४ (क)) । 

 

मा�थ उि�लिखत �वषयका स�ब�धमा अदालतमा �� न उठाउन नपाइने �यव�था 

गरेको छ। सो बाहेक यस स�ब�धमा कुनै सव�मा�य मापद�ड �नधा�रण भएको  

पाइँदैन। �वगतदेिखको संवैधा�नक अ�यासका �ममा सव��च अदालतले �न�न �वषयमा 

�या�यक अ�मसंयम �दश�न गरेको देिखएको छ। 

 

९.१ �या�यक �नरोपण हनु नस�ने �ववादमा अदालतले ह�त�ेप गन� न�म�ने 

राधे�याम अ�धकार� �व. मि��प�रष� समेत42 भएको �ववादमा सं�वधान 

बमोिजम �ी ५ मा स�लाह वा �सफा�रस चढाउने मि��प�रष� वा अ�य संवैधा�नक 

�नकाय वा पदा�धकार�का �बचमा �य�तो स�लाह वा �सफा�रस चढाउने स�दभ�मा 

�था�पत हनेु अ�तस��ब�धको �कृ�तबाटै गो�य रा� न ु पन� ह�ुछ। �य�तो स�लाह वा 

�सफा�रस तथा त�स�ब�धी ���यालाई �या�यक जाँचबझुको �े�बाट अलग राखी 

�या�यक पनुरावलोकन गन� नस�कने भनी �या�या भएको पाइ�छ। यसबाट त�काल�न 

सं�वधानले तय गरेका अ��य� संवैधा�नक सीमालाई अदालतले मा�यता �दएको छ।  

 
 
 
 
 

                                                           
42 ने.का.प. २०४८‚ अ� १२‚ प�ृ ८१० 
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९.२ अदालतको काम �व�धको �योग गनु� मा� हो। 

इ��बहादरु ग�ु� �व. राज�व �याया�धकरण43 भएको �ववादमा �यायालयले 

�व�ध बनाउने होइन, संशोधन गन� होइन र खारेज गन� प�न होइन। �व�धलाई �नि��य 

गन� काम प�न होइन अदालतको काम काय��व�धलाई �योग गन� मा� हो भनी ठहर 

भएबाट अ�य �नकायको �े�मा अदालत �वेश नगन�, धन� जय खनाल �व. मि��प�रष� 

काया�लय समेत44 भएको �ववादमा संसदले बनाएको ऐन हतप�त र ह�कासँग अवैध 

घो�षत ग�रँदैन। समाजमा के क�तो ऐन चा�ह�छ भ�े कुराको �ाता अदालत नभई 

�वधा�यका हो। ऐन अवैध घो�षत गन� नगन� स�ब�धमा अदालत सकभर आ�मसंयम 

(self restraint) रहन ुपद�छ भ�े मा�यतालाई �वीकार ग�रएको, �काशमिण शमा� �व. 

मि��प�रष�को काया�लय समेत45 भएको �ववादमा काननु �नमा�णको �वषय �वधा�यकाको 

�े�ा�धकार�भ�को �वषय भएकाले �यसमा अदालतबाट ह�त�ेप ग�रन ुउिचत हुँदैन भनी 

�या�या हनुाका साथै �यामकृ�ण मा�के �व. �.म. तथा म.प.को काया�लय समेत46 

भएको �ववादमा काननु �णाल� एवं सामािजक प�रवत�न वा भइरहेको काननुमा थप 

�यव�था गर� काननु संशोधनको �वषयमा आदेश जार� गन� काय� सामा�यत: अदालतको 

होइन। के क�तो काननुी �णाल�को �वकास गन� भ�े �वषय रा�यको नी�तगत �वषय 

हो। य�तो रा�यको छु�ै अ�को अ�धकार उपर �यायपा�लका�ारा ��य� ह�त�ेप हनेु 

गर� आदेश जार� गन� न�म�ने भनी �स�ा�त ��तपादन गर� अदालतको काम �व�धको 

�या�या गन� मा� हो न �क �व�धको �नमा�ण भ�े सबालमा अदालतले ��ट पारेको छ।  

 

९.३ राजनी�तक �� नमा अदालत �वेश गन� हुँदैन। 

र�वराज भ�डार� �व. �.म. मनमोहन अ�धकार� समेत47 भएको �ववादमा 

संवैधा�नक र काननुी �� न नभएको �या�यक �नरोपणका ला�ग यो�य नभएको राजनी�तक 

�� नमा अदालत �वेश गनु� हुँदैन। तर ग�भीर संवैधा�नक काननुी �� नलाई राजनी�तक 

ढ�ले र�ाएको छ भने सव��च अदालतले आ�नो िज�मेवार�बाट प�छ ह�न प�न �म�दैन 

भ�े �स�ा�त ��तपादन ग�रनकुा साथै राजीव पराजलु�का हकमा संजीव पराजलु� �व. 

��ाचार �नय��ण शाह� आयोग समेत48 भएको �ववादमा संवैधा�नक, काननुी वा 

�या�यक �नरोपणको मापद�ड�भ� नपन� रा�य र शासन �यव�थाको नी�तगत कुरामा एवं 

                                                           
43 ने.का.प. २०५०‚ प�ृ ९४  

44 ने.का.प. २०६३‚ प�ृ ८४२‚ �न.नं. ७७२७  

45 ने.का.प. २०६७‚ अ� ६ �न.नं. ८३८६‚ प�ृ ९४४  

46 ने.का.प. २०६८‚ �न.नं. ८५८९‚ प�ृ ५७१  

47  ने.का.प. २०५२ 

48 स.अ. बलेु�टन �वशेषा�‚ २०६२ प�ृ ४७‚४८‚५० 
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�यायपा�लकाभ�दा काय�पा�लका, �यव�था�पका, वा अ�य �नकायबाट �भावकार� �क�समले 

�न�पण हनु स�ने राजनी�तक �ववादलाई नै राजनी�तक �� नका �पमा �लन ु पन� 

मा�यतालाई �वीकार गर� राजनी�तक �� नमा अदालत �वेश गन� नहनेु मा�यतालाई 

अदालत�ारा �वीकार ग�रएको पाइ�छ। 

 

९.४ सरकारको नी�तगत �नण�य अदालतको �याययो�य �वषय नहनेु 

��लोचन गौतम �व. अथ� म��ालय49 भएको पजेरो स�ुवधा स�ब�धी �ववाद र 

रामकृ�ण �तवार� �व. �ी ५ को सरकार50 भएको सिचव �नयिु� स�ब�धी �ववादमा 

सरकारको नी�तगत �नण�य अदालतको �याय यो�य �वषय नहनेु ठहर ग�रएको पाइ�छ। 

 

९.५ �वधा�यक� ब�ु�म�ा र �ानका �वषयव�त ु�याययो�य �� न नहनेु 

�वीणकुमार काक� �व. मि��प�रष�51 भएको �ववादमा �वधा�यकाले काननु 

�नमा�ण गदा� अवल�बन गरेको नी�त वा �स�ा�त �प� �पमा सं�वधानका अ�र एवं 

भावनाको �वपर�त नदेिखएस�म �य�तो नी�तमा अदालतले ह�त�ेप गन� �म�न नदेिखँदा 

�नवेदन खारेज हनेु ठहर गर� �प� �पमा �वधा�यकाको भावनाको �वपर�त देिखएका 

अव�थामा बाहेक अ�य अव�थामा �वधा�यकाले गरेको काममा अदालतले ह�त�ेप गन� 

नहनेु ठहर ग�रएको पाइ�छ।  

 

९.६ देशको वैदेिशक स�ब�ध र कूटनी�तक स�बि�धत �वषयह� काय�पा�लकाको 

�े�ा�धकार�भ� रहने 

�ानबहादरु राई �व. नेपाल सरकार52 भएको �ववादमा देशले अ�य देशह�सँग 

कायम गन� वैदेिशक एवं र कूटनी�तक �वषयह�सँग स�बि�धत काय�पा�लकाको 

�े�ा�धकार�भ� रहने हुँदा य�ता �वषयह�मा अदालतले �नण�य �दन नहनेु ठहर भएको 

पाइ�छ। 

 

९.७ अपराधको घोषणा र सजायको तय गन� �वषयमा अदालतले �वेश गन� नहनेु 

श�म�ला पराजलु� �व. म.प.स. समेत53 भएको अपराधको घोषणा र सजायको 

पया��ता स�ब�धी �वषय संसदको एकलौट� अ�धकार �े��भ�का भएकाले अदालतले 

�नधा�रण गन� नस�ने ठहर हनुाका साथै �डकबहादरु काक� समेत �व. म.प.स.को 

                                                           
49  ने.का.प २०५३‚ प�ृ१६० 

50 स.अ. बलेु�टन २०५९‚ अ� १० 

51  ने.का.प. २०५७‚ अ� ३ �न.नं. ६८६८ प�ृ १७९  

52  स.अ. बलेु�टन‚ २०५९  

53  ने.का.प. २०६२‚ प�ृ १२० 
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काय�लय समेत54 भएको �ववादमा रा�यले अपनाउने द�डनी�त यस �क�समको हनु ुपछ� 

भनी अदालतले �नद� िशत गन� न�म�ने भनी �नण�य ग�रएको पाइ�छ। �यसै गर� ओम 

�काश अया�ल �व. �.म. तथा म.प.को काया�लय55 भएको �ववादमा कुन अपराधमा के 

क�त सजायको �यव�था गन� भ�े �वधा�यकाको स��वेकको कुरा भएकाले कसरुको 

�कृ�तका आधारमा सजाय �नधार�ण हनेु र �वधा�यकाले सजायमा समय सापे� थपघट 

गन� स�ने मा�यतालाई �वीकार गर� �वधा�यकाको काममा अदालत �वेश गन� नहनेु 

ठहर भएको पाइ�छ। 

 

९.८  तलब �नधा�रण गन� �वषयमा अदालतले �वेश गन� नहनेु 

कमलबहादरु थापा समेत �व. नेपाल सरकार �वा��य म��ालय समेत56 तलब 

के कसर� तय ग�रने भ� े �वषय सरकारमा अ�त�न��हत अ�धकार भएकाले सरकारको 

�े�ा�धकार�भ�को �वषयमा अदालतले �वेश गन� नहनेु मा�यतालाई �वीकार ग�रएको 

पाइ�छ।  

 

९.९ अदालतमा उठाइने �� नको सबालमा देखाइएको संयमता 

च��का�त �वाल� �व. �.म. �ग�रजा�साद कोइराला57 भएको �ववादमा रा�यका 

हरेक अ�ले आआ�नो काम कत��य र अ�धकारको �योग काननुमा �यव�था भए 

बमोिजम गन� गद�छन।् अदालतबाट �याययो�य �वषय हनुका ला�ग �य�तो �वषय 

अदालतबाट �यव�थापन यो�य (Judicially Manageable Standard) समेत हनु ु पद�छ 

भनी �नण�य भएको पाइ�छ, अ�यतु�साद खरेल �व. �धानम��ीको काया�लय समेत58 

भएको �ववादमा साव�ज�नक सरोकारका �ववादमा उठान गन� �नवेदक, �नजको काननु 

�यावसायी, �नणय�कता� साव�ज�नक �पमा प�रिचत हनेु मा�यम ब� नहनेुतफ�  सजग 

गराएको पाइनकुा साथै अ�यतु�साद खरेल �व. �धानम��ीको काया�लय समेत59 भएको 

म�ुामा कुनै काननुमा भएको �यव�था खारेज गन� माग गदा� �नवेदकले सो �यव�था 

खारेजी भएबाट उ�प� हनेु �र�ताको प�रणाम के ह�ुछ भ�े प�न �वचार गनु� पन�। 

भइरहेको काननु खारेज गर� �र�ता �सज�ना गन� अ�न �यसको पू�त� गन� नस�ने ि�थ�त 

खडा भएबाट द�डह�नताको ि�थ�त �सज�ना हनेु भएमा �यसको जवाफदे�हता अदालतले 

�लन ु पन� ह�ुछ, जनु स�भव नभएकाले �च�लत काननुको �ावधान खारेज गनु�अिघ 

                                                           
54  ने.का.प. २०६३‚ �न.नं. ७५१३ अ� ७ प�ृ ७९५ 

55  ने.का.प. २०६५‚ अ� ९ �न.नं. ७९९९ प�ृ १०६३ 

56  ने.का.प. २०६२‚ प�ृ ३८८ 

57  ने.का.प. २०६४‚ अ� ८ �न.नं. ७८७५ प�ृ १३६ 

58  ने.का.प. २०६७‚ अ� ८ �न.नं. ८४३१ 

59  ने.का.प. २०६७‚ �न.नं. ८४९९ प�ृ १८४० 
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�यसको �र�ताको असर र �यसको �यव�थापनको �वशेष कुरामा �वचार गरेर मा� 

अदालतले स��यता देखाउन ु पद�छ भनी अदालतमा �वेश गदा� के क�ता �वषयमा 

संयमता अपनाउन ुपद�छ भ�ेतफ�  अदालतले सजग गराएको पाइ�छ।  

 

९.१० �ा�ह�को �नयिु�को �वषयमा अदालतले ह�त�ेप गनु� हुँदैन। 

रा�गनी उपा�याय �व. म.प.स. समेत60 �ा�ह�को �नयिु�को �वषय �याय 

�न�पण वा �या�यक पर��णको मापद�डको �वषय नहुँदा अदालतले ह�त�ेप गन� हुँदैन 

भनी �स�ा�त ��तपादन भएको पाइ�छ।  

 

१०. सव��च अदालतको �नण�यमा देिखएका �व�वधताह� 

नेपालको सव��च अदालत �या�यक स��यता र �या�यक आ�मसंयमको मू�य र 

मा�यता��त जानकार रहँदै स�तलुन कायम गन� अदालतले हरस�भव �यास गरेको त�य 

अदालती अ�यासह�बाट देिख�छ। य��प यसले पूण�ता �ा� गन� नसक� अदालतका 

�नण�यह�मा एक �पताको अभाव प�न देिख�छ, जनु यस �कार छन ्: 

 

१०.१ सि�धका स�ब�धमा हामीले अ�ीकार गरेको नी�त एका�मकवाद (Monism) हो 

वा �ैतवाद (Dualism) हो �प� नदेिखन ु 

र�ना ब�ाचाय� �व. शा.ने.वा.�न,61 �तलो�म पौडेल �व. नेपाल सरकार62, सपना 

�धान म�ल �व. म.प. सिचवालय समेत63 मा�थ उि�लिखत �तन वटै �ववादको �वषयव�त ु

मा�थ उ�लेख भइसकेको हुँदा पनुराविृ� ग�रएको छैन। राजाराम ढकाल �व. 

�धानम��ीको काया�लय समेत64 भएको �ववादमा नेपाल प� भएको सि�ध स�झौता 

रा��य काननु सरह लाग ु हनेु र �य�ता सि�ध स�झौतासँग रा��य काननु बािझएमा 

रा��य काननु नै अमा�य हनेु समेतको प�र��ेयमा सव�साधारणको जानकार� र 

महासि�धको रा��य �तरमा काया��वयनका ला�ग सि�ध ऐनको उि�लिखत दफा ९ (२) 

समेतलाई �वचार गदा� जेनेभा महासि�धको काया��वयनका ला�ग �यसको भावना अन�ुप 

रा��य काननु बनाउन ुपन� कुराको उपय�ुता र आव�यकता रहेको देिखने ठहर हनुाका 

साथै राजे�� ढकाल �व. गहृ म��ालय65 भएको म�ुामा नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को 

धारा ९ ले नेपालले अनमुोदन गरेका सि�ध स�झौता नेपाल काननु सरह लाग ु हनेु 

                                                           
60  ने.का.प. २०६९‚ �न.नं. ८८०१‚ प�ृ १३६ 

61  ने.का.प. २०५७‚ प�ृ ३७६ 

62  ने.का.प. २०५८‚ प�ृ ४२३ 

63  ने.का.प. २०६१‚ �न.नं. ७३५८‚ प�ृ ३८७ 

64  ने.का.प. २०६०‚ �न.नं. ७२७४‚ प�ृ ७८१ 

65  ने.का.प. २०६४‚ �न.नं. ७८१७‚ प�ृ १६९ 
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�यव�था गरेकाले नेपालले समेत �वीकार ग�रसकेका यी द�तावेजह�ले �नधा�रण गरेको 

दा�य�वबाट रा�यले उ�मिु� पाउन स�ने अव�था नरहने भनी ठहर ग�रएको मा�थ 

उि�लिखत म�ुाह�मा अ�तरा���य सि�धको बा�या�मक पालन गनु� पन� भ�नएको छ भने 

�दनेशकुमार शमा� �व. �धानम��ीको काया�लय समेत66 भएको �ववादमा नेपाल प� 

भएका सि�धह� काननु सरह लाग ुहनु स�छन ्तर काननु नै भनीहा�न न�म�ने। काननु 

हनु ुर काननु सरह लाग ुहनु ुदईु पथृक् कुरा हनु।् काननु सरह लाग ुह�ुछ भ�दैमा सबै 

स�दभ� सबै �योजनका �न�म� �यसलाई वैधा�नक ���या�ारा �न�म�त काननुका �पमा 

�हण गन� न�म�ने। सि�ध र रा��य काननु बािझएको नबािझएको भ�े �� नको �न�पण 

सं�वधानको धारा ८८(१) अ�तग�त हनु स�ने नदेिखने ठहर हनुाका साथै �ानबहादरु 

राई �व. नेपाल सरकार67 भएको �ववादमा सन ्१९४७ मा स�प� भएका ��प�ीय र 

��प�ीय सि�ध स�ब�धी कुराह� �वश�ु काय�का�रणीको �े�ा�धकार पन� सरकारको 

नी�तगत �वषय भएको हुँदा अदालतले �े�ा�धकार �हण गन� नस�ने भनी य�ता म�ुामा 

काननु हनु ुर काननु सरह लाग ुहनु ुफरक हो भ�दै सि�ध र काननु बािझए नबािझएको 

हेन� अ�धकार अदालतलाई नभएको मा�यतालाई �वीकार ग�रएको पाइ�छ। 

 

१०.२ �नद�शना�मक आदेश जार� गनु� शि� पथृक�करणको �स�ा�त �वपर�त हो वा 

होइन भ�े �वषयमा ���वधा 

मीरा ढु�ानाले दायर गरेको छोरा सरह छोर�लाई समान स�पि�को हक हनेु 

पन� भनी �ार�भ भएको �नद�शना�मक आदेश जार� गन� अ�यासलाई अदालतले �नर�तरता 

�दएको भए प�न कृ�ण िशवाकोट�68 भएको म�ुामा �नद�शना�मक आदेश जार� गनु� शि� 

पथृक�करणको �व�� भएकाले असंवैधा�नक भ�नएबाट �नद�शना�मक आदेश जार� गन� 

�या�यक �स�ा�त अवल�बन गन� �क नगन� भ�े स�ब�धमा �प� हनु ज�र� छ।  

 
 

१०.३ नी�तगत �नण�य �याययो�य �वषय हो वा होइन अ�योल कायम रहन ु

टंकनाथ पौडेल69 भएको उ� �ववादमा आ�नो गाउँ आफै बनाऊँ काय��म 

काया��वयन �नद� िशका, २०५१ �नि��य र अमा�य ठहर ग�रनकुा साथै भरतमिण 

जंगम�ारा70 "सांसद �वकास कोष स�ब�धी �वषयका �व��मा दायर ग�रएको �नवेदनमा 

सरकारको नी�तगत �नण�य भए प�न बदर ग�रएको छ भने ��लोचन गौतमले दायर 

                                                           
66  ने.का.प. २०६३‚ अ� ९ �न.नं. ७७५७‚ प�ृ ११३६ 

67  स.अ. बलेु�टन २०५९ 

68  स.अ. बलेु�टन २०५९ अ� २, प�ृ ४ 

69  ने.का.प. २०५२‚ अ� १०‚ �न.नं ६०७९‚ प�ृ ८४४  

70  स.अ. बलेु�टन २०५८  
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गरेको पजेरो स�ुवधा �व��को �नवेदन71 रामकृ�ण �तवार�को सिचव �नयिु� स�ब�धमा 

दायर ग�रएको �नवदेन72 सभु�ा �व�कमा�73 ज�ता �नवेदनमा सरकारको नी�तगत �नण�य 

अदालतको �याययो�य �वषय नहनेु भनी �रट खारेज ग�रएको अव�थाबाट नी�तगत �नण�य 

�याय यो�य �वषय हो वा होइन अ�योल कायम रहन गएको हुँदा सो स�ब�धमा �प� 

हनु ज�र� देिख�छ। 

 

१०.४. सं�वधानमूलक काननुको �या�यक पनुरावलोकन स�ब�धमा अ�प�ता 

मीरा ढु�ानाको स�पि� हक स�ब�धी म�ुा74 सपना �धानको वे�या श�द 

हटाउने ज�ता अनेक� म�ुामा सव��च अदालतले सं�वधानमूलक काननुह�को �या�यक 

पनुरावलोकन गर� बदर गरेको छ भने �य�तै �� न समावेश भएको ऋ�षराम पोखरेल,75 

कृ�ण�साद िशवाकोट�76 समेतका म�ुामा सं�वधान आउन ु पूव� बनेको काननुह� 

त�काल�न नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ को धारा १३१ बमोिजम अमा�य र 

�नि��य हनेु हुँदा बदर ग�ररहन नपन� �नण�य ग�रएको अव�थाबाट �या�यक 

पनुरावलोकनका स�ब�धमा अदालतको ���कोणमा एक�पता हनु ुपन� देिख�छ। 

 

१०.५  ग�रबी �व��को �व�धशा�को �वकास थालनीमा फरक �नण�य 

माधवकुमार ब�नेत77 ले दायर गरेको ह�ुला �े�मा भएको भोकमर�ले गदा� 

�यहाँका जनताको बाँ�न पाउने अ�धकार हनन भएको भ�नएको �रटमा Right to Food 

को सबालमा हका�धकार �था�पत गन� असफल हनुाका साथै सशुील �याकुरेल78 भएको 

म�ुामा कमैया मिु� तथा पनु�था�पना स�ब�धी म�ुामा �याय र काननुको मा�यम�ारा 

�पछ�डएका ग�रब र असहाय �यि�को �हतमा ग�रब �व�� �व�धशा� �वकास गन� 

अवसर गमेुको छ, भने मातकृा�साद �नरौला �व. �.म. तथा म.प.स को काया�लय 

समेत79 भएको म�ुामा नाग�रकलाई खा� स��भतुाको हकबाट वि� चत नगन� खा� 

स��भतुाको मौ�लक हक उपभोग गन� रा�यले ��येक नाग�रकलाई खा�मा सिजलैसँग 

पहुँच प�ुने गर� रा�यले आव�यक काननु एवं नी�त लगायत आव�यक �यव�था समेत 

                                                           
71  ने.का.प. २०५३‚ प�ृ १६०  

72  स.अ. बलेु�टन २०५९‚ अ� १०  

73  स.अ. बलेु�टन २०५९, अ� ११  

74  ने.का.प. २०४९‚ प�ृ ७१०  

75 ने.का.प. २०५३‚ प�ृ २  

76  ने.का.प. २०५४‚ प�ृ ४३१  

77  ने.का.प. २०५६  

78  स.अ. बलेु�टन २०५४‚ अ� ११  

79 ने का. प. २०६६‚ अ� ८‚ �न.न. ८२०७‚ प�ृ १३५  
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गर� उप�य�ु आ�थ�क वातावरण समेत �सज�ना गनु� पन� �स�ा�त ��तपादन हनुाका साथै 

�काशमिण शमा� �व. मि��प�रष� समेत भएको80 म�ुामा Right to Food स�ब�धी 

नाग�रकको अ�धकार हनन हनु न�दन खा�ा� उपल�ध गराउन र आपू�त� गन� गराउन 

सरकारको संवैधा�नक दा�य�व��त �वमखु हनु नहनेु �स�ा�त ��तपादन भएको पाइ�छ 

यसर� हेदा� पूव� �नण�यह�ले खा� स��भतुाका बारेमा अ�योल देिखए ताप�न प�छ�ला 

�नण�यह�ले खा� स��भतुाको सवालमा �प� माग��नद�शन गरेको पाइ�छ। 

 

१०.६ Gender and Sex को] Issue मा अदालत अलमलमा परेको ज�तो देिखन ु 

च�दा ब�ाचाय�81 भएको म�ुामा �ाकृ�तक �पले नै लै��क �वभेद रहेका 

कारणबाट सामािजक अव�थामा प�न �वभावैले केह� �भ� रहने भ�े �या�या गर� 

Gender and Sex को �भ�तामा सव��च अदालत आफै अलमलमा परेको ज�तो अनभु�ूत 

हनु।ु यी र य�ता सवालमा �यायपा�लकाको धारणा �प� हनु ुज�र� छ।  

 

११. �न�कष� 

�या�यक स��यता �वत�� �यायपा�लका �बना अस�भव �ायः छ। �या�यक 

स��यता भनेको �यायाधीशको �वे�छाचा�रता होइन। साथै यसबाट �या�यक 

अराजकताको �सज�ना नहोस ् भ�ेतफ�  प�न �यि�कै सत�क हनु ु ज�र� छ। �या�यक 

स��यता आव�यकताको उपज हो। न त अ�य�धक स��यता पा�य ह�ुछ न त 

अ�या�धक आ�मसंयमले अदालत पूण� �याय �दान गन�बाट खिु�चन �म�दछ। अझ हा�ो 

स�ब�धमा त �या�यक स��यता अदालत सिृजत मा�यता नभई संवैधा�नक दा�य�व नै 

हो। �यसैले यो सव�था आव�यकताका आधारमा वाि�छत प�न छ। काननुको 

वैधतामा�थ �� न उठेको बेला काननु वैध छ भनेर �यसका प�मा अदालतले अनमुान 

गद�छ। सम� काननुलाई सं�वधान �वपर�त छ भनेर �� न उठाइरहेका अव�थामा 

काननुको उ�े�य मना�सब छ र ��य� �पमा सं�वधानको �वपर�त भएको �ावधान मा� 

हटाउँदा काननुको अि�त�व र�हरहन स�दछ भने अदालतको पथृकताको �स�ा�त 

बमोिजम स�बि�धत भाग मा� अमा�य गर� काननुको अि�त�वलाई बचाउन ु पद�छ। 

आ�नो �या�यक अ�धकारको �योग गदा� समक�ी �नकायको िज�मेवार�को स�मान गन� 

अदालतले �बस�न ु हुँदैन। �यायपा�लकालाई स��य बनाउने �यासमा समाज वा �व�भ� 

समदुायका अनेक� सामािजक, सा�कृ�तक पर�परा वा र��त कुर��तह�को �नवारणका 

ला�ग अदालत स��य बनाउने कुरामा छलफल हनु ु आव�यक छ। रा�यका अ�य 

अ�का काम प�न अदालतले गन� स�ैन, गनु� हुँदैन। यसलाई लाख� उ�पी�डत र 

                                                           
80 ने.का.प. २०६८‚ अ� १‚ प�ृ १२३  

81  ने.का.प. २०५३, अ� ७, प�ृ ५३७  



�या�यक स��यता र �या�यक आ�मसंयम 365 

 

उपेि�त सव�साधारण जनताको सामािजक, आ�थ�क र राजनी�तक �याय�ा��का ला�ग 

काननुी आ�दोलनका �पमा अगा�ड बढाउन ुआव�यक छ। आधार र कारण �बनाको 

�याय तथा हतारको �यायले वा�त�वक �यायको त�ृ� गन� स�दैन। आफुले �या�यक 

�पमा प�ा लगाउन र �नधा�रण गन� स�ने मापद�ड नभएका �ववादमा अदालत 

नअ�म�लन ु नै रा�ो ह�ुछ। अ�त �या�यक अ�सरता (Extreme Judicial Activism) वा 

अनाव�यक �या�यक �नि��यताको हदस�म �या�यक आ�मसंयम (Judicial Self 

Restraint) अपनाउन ु दबैुले जनताको �याय �ा� गन� माग�मा अवरोधको �सज�ना गन� 

स�ने खतरा��त �नण�यकता� सध� सजग र सावधान रहन ुपन� अ�धव�ा �ी सदु�शन �व. 

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय समेत82 भएको म�ुामा �लएको व�त�ुन� 

आधार एवं अ�त�न��हत मू�य र मा�यतालाई आ�मसात गनु� आजको अप�रहाय�ता हो। 

  

                                                           
82 ने.का.प. २०६९, �न.नं. ८८३३‚ अ� ५   



366 ��तपादन, 2072 

 

स�दभ� साम�ी 

 National Judicial Academy, NJA Law Journal, v.1, n.1, 2007, 

Kathmandu  

 नेपाल काननु प��का, सव��च अदालत, काठमाड� 

 नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३‚ काननु �कताब �यव�था स�म�त, 

काठमाड� 

 नेपालको संवैधा�नक काननु, काननु अनसु�धान तथा �वकास फोरम (�फ�डल), 

काठमाड� 

 �यायदतु, नेपाल बार एशो�सएसन, काठमाड�  

 भ�डार�, सरेु��; संवैधा�नक काननु, पैर�व �काशन, २०५६, काठमाड� 

 सव��च अदालत बलेु�टन, सव��च अदालत, काठमाड� । 

 



 

सारांश 

आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकार अदालतबाट त�काल काया��वयन 

गन� नस�कने �क�समका अ�धकार भनेर बहस भइरहँदा र यसले �ाथ�मकता नपाउँदा 

�स�ो मानव जा�तको आ�थ�क‚ सामािजक र सां�कृ�तक �याय �ा��को अ�धकारमा म�ुय 

गर� अ�वक�सत र ग�रब मलुकुका  नाग�रकह�ले सम�या भो�न ुपरेको �थयो र क�तपय 

मलुकुह�मा आजस�म प�न य�तो ि�थ�त कायम छ। तर आ�थ�क, सामािजक र 

सां�कृ�तक अ�धकारह� प�न राजनै�तक तथा नाग�रक अ�धकारह� ज�तै काया��वयन 

गराउन स�कने मानव अ�धकारह� हनु ् तथा यस �कारका अ�धकारह�लाई  

अदालतबाट �यावहा�रक �चलनमा �याउन स�क�छ भ�े मा�यता प�छ�लो समयमा 

क�रब क�रब �था�पत हनु पगेुको छ। यसै स�दभ�लाई जो�दै ��ततु लेखमा मानव 

अ�धकार अ�तग�तको आ�थ�क‚ सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको �कृ�त‚ यसको 

काया��वयनमा रा�यको दा�य�व तथा �यायपा�लकाले खे�न ुपन� भ�ूमका र काया��वयनमा 

रहेका चनुौतीह�का बारेमा चचा� ग�रएको छ।  

 

�वषय �वेश 

मानव अ�धकार मानव जा�तको �ाकृ�तक, ज�म�स�, नैस�ग�क तथा आधारभतू 

अ�धकार हो। आज हामीले चचा� गन� आध�ुनक अ�तरा���य मानव अ�धकार काननुको 

�वकास दो�ो �व� व य�ुप�छ संय�ु रा� स�को �थापना प� चात भएको भए ताप�न 

समानता��तको स�मान र यसको �ा��को मानव मा�को चाहना धेरै परुानो हो। दो�ो 

�व� व य�ुको �वभी�षका प� चात, �व� वमा शाि�त र भाइचारा �थापना गन� प�व� उ�े�यले 

संय�ु रा� स�को �थापना प�ात नै मानव अ�धकार काननुको �वकासको औपचा�रक 

�मको स�ुवात भयो। जसलाई सन ् १९४८ मा आएको मानव अ�धकार स�ब�धी 

                                                           
§   शाखा अ�धकृत‚ �याय प�रष� सिचवालय 
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�व� व�यापी घोषणप�ले थप सं�थागत ग� यो। जसमा मानव जा�तको आ�मस�मान र 

�वकासका ला�ग आव�यक राजनै�तक, नाग�रक, आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकार समावेश छन ् तर दभुा��य नै भ�ु पछ� मानव अ�धकार काननुको �वकास 

�ममा यस अ�तग�तका अ�धकारह� �बच वग�करणको स�ुवात भयो। मानव जा�तको 

स�मान र मानवबीचको समानता नै मानव अ�धकार काननुको �मखु उ�े�य हो तर 

मानव जा�तका यी नैस�ग�क अ�धकारह� �बचमा प�न वग�करण र �वभेदको स�ुवात हनु 

प�ुयो। मानव अ�धकारलाई राजनै�तक र नाग�रक अ�धकार तथा आ�थ�क, सामािजक र 

सां�कृ�तक अ�धकार भनी दईु प�ुतामा वग�करण मा� ग�रएन यी अ�धकारह�को 

काया��वयन (Enforceability) का स�ब�धमा �वभेद नै �सज�ना ग�रयो। सामािजक, 

सां�कृ�तक र आ�थ�क अ�धकारलाई त�काल काया��वयन गन� नस�कने ��तब�ताका 

�पमा �लने र �या�या गन� �विृ�ले �स�ो मानव जा�तको आ�थ�क, सामािजक र 

सां�कृ�तक �याय �ा��को स�ष� धेरै हदस�म �भा�वत हनु प�ुयो। प�रणाम अझै प�न 

लोकत�� र मानव अ�धकारका बारेमा हनेु बहस नाग�रक र राजनै�तक अ�धकारमा मा� 

सी�मत छ र �यसको सानो अंश प�न आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक �� नबारे छलफल 

हुँदैन। आ�थ�क, सामािजक र सा�ंकृ�तक अ�धकारलाई �ाथ�मकतामा नरा�दा �यसको 

असर आ�थ�क �पमा अगा�ड रहेका मलुकुका नाग�रकले भ�दा प�न अ�वक�सत र ग�रब 

देशका नाग�रकले भो�न ु परेको छ। आज प�न �व� वको जनस��याको ठुलो �ह�सा 

खाना, आवास, कपडा ज�ता मा�नसका अ�य�त आधारभतू आव�यकताह�बाट बि�चत  

छ। ठुलो �ह�साको जनस��या आधारभतू आव�यकताका ला�ग स�ष� ग�ररहँदा केवल 

नाग�रक र राजनै�तक अ�धकारको ��याभ�ूतले �न� चय नै समतामूलक �व� व समाजको 

�थापना हनु स�दैन।  

यस आलेखमा म�ुयतः मानव अ�धकार अ�तग�तको आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकारको �कृ�त, यसको काया��वयनमा रा�यको दा�य�व तथा 

�यायपा�लकाले खे�न ु पन� भ�ूमका र काया��वयनमा रहेका चनुौतीह�का स�ब�धमा 

छलफल ग�रएको छ। 

 

आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक अ�धकार 

आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक अ�धकारह� अ�तग�त मूलभतू �पमा 

�वा��य, आवास, खाना, सामािजक सरु�ा, उपय�ु र �यायोिचत वातावरणमा काम गन� 

पाउने अ�धकार, सां�कृ�तक जीवनमा �वत��तापूव�क भाग �लन पाउने अ�धकार 

लगायतका अ�धकारह� पद�छन।् यस �कारका अ�धकार अ�तग�त कुन अ�धकार पछ�न ्

भ�े स�ब�धमा कुनै �प� सूची छैन र मानव अ�धकार स�ब�धी �व�भ� अ�तरा���य 
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काननु तथा �व�भ� मलुकुह�को अ�यास अनसुार फरक पद�छ। य��प आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह�लाई सामा�यतः �न�न शीष�क अ�तग�त उ�लेख 

गन� स�क�छ।  

 

क. पया�� �तरसँग बाँ�नका ला�ग आव�यक स�ुवधाह�को अ�धकार :  यस अ�तग�त 

खाना, आवास, ल�ाकपडा, पानी लगायतका स�ुवधाह�को �यव�था गद�छ। 

 

ख. ��मकह�को अ�धकार : यस अ�तग�त जबरज�ती गराइने �मबाट मिु�, आ�नो 

इ�छा अनसुार पेसा छनौट गन� पाउने अ�धकार, �मको समान �याला स�ब�धी 

अ�धकार, �व�थ र सरुि�त वातावरण काम गन� अ�धकार, �ेड य�ुनयन स�ब�धी 

अ�धकार लगायतका अ�धकारह� पद�छन।् 

 

ग. सामािजक सरु�ा स�ब�धी अ�धकार :  यस अ�तग�त सामािजक सरु�ा, सामािजक भ�ा, 

पे�सन लगायतका अ�धकारह� पद�छन।् 

 

घ. िश�ा स�ब�धी अ�धकार :  यस अ�तग�त �नश�ुक �पमा �ाथ�मक तहस�म िश�ा 

पाउने अ�धकार, �व�ालय छनौट आ�नो इ�छा अनसुार गन� पाउने अ�भभावकको 

अ�धकार, मा�य�मक तहको िश�ामा पहुँचको अ�धकार लगायतका अ�धकारह� 

पद�छन।्  

 

ङ. सं�कृ�त स�ब�धी अ�धकार :  यस अ�तग�त सां�कृ�तक जीवनमा सहभागी हनेु 

अ�धकार, वै�ा�नक ��व�धको �वकासबाट लाभाि�वत हनेु अ�धकार लगायतका 

अ�धकार पद�छन।् 

 

च. �वा��य स�ब�धी अ�धकार :  यस अ�तग�त �वा��य सेवा र स�ुवधामा पहुँच, 

रोगह�को उपचारको अ�धकार, �जनन �वा��यको अ�धकार लागयतका अ�धकारह� 

पद�छन।्  

 

यस �कारका अ�धकारह� सकरा�मक अ�धकार (Positive Rights) हनु ्जसले 

अक� प�बाट काय� (Action) खोजेको ह�ुछ। अथा�त यस �कारको अ�धकारह�को 

काया��वयनका ला�ग रा�य प�ले �नि�त काय�ह� गनु� पद�छ। नाग�रक तथा राजनै�तक 

अ�धकारह� नकारा�मक अ�धकार (Negative Rights) हनु ्जसमा अक� प�को अकाय� 

(Inaction) नै पया�� ह�ुछ। यी अ�धकारको काया��वयनका ला�ग रा�य प�ले �य�ता 
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अ�धकारको हनन हनेु खालको ��याकलाप नगदा� प�ुछ ज�तो नाग�रकलाई �ा� भएको 

�नवारक नजरब�द �व��को हकको काया��वयनका ला�ग रा�यले नाग�रकलाई 

गैरकाननुी नजरब�दमा नरा�दा प�ुछ। तर सकारा�मक अ�धकारको काया��वयनका 

ला�ग रा�यको अकाय� (Inaction) मा� पया�� हुँदैन। य�ता अ�धकारह� नाग�रकलाई 

�दान गनु�को अथ� रा�य प�सँग �यसको ��याभ�ूत गन� कत��य प�न सँगै रहेको ह�ुछ। 

रा�यले हक अ�धकारको काया��वयनका ला�ग �नि�त �कारको लगानी वा काय� गनु� 

पछ�। ज�तो : नाग�रकको आवास स�ब�धी अ�धकारको काया��वयनका ला�ग रा�यले 

�ोत साधनको उपल�धता अनसुार नाग�रकलाई आवास �यव�था गनु� पछ�।  

 मानव अ�धकारको �व� व�यापी घोषणाप�, १९४८ ले आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकारह�लाई समेत समावेश गरेको छ। य��प १९६६ स�म आइप�ुदा 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह�लाई नाग�रक र राजनै�तक 

अ�धकारभ�दा फरक �पमा �लन था�लयो जसले गदा� सन ्१९६६ मा यी दईु �कारका 

अ�धकारह�लाई एउटै ��त�ा प�मा समावेश गर� जार� ग�रएन। यसर� यी दईु 

�कारको अ�धकारह� �बच �भ�ता कायम गर� अलग अलग ��त�ा प� जार� हनुमुा 

त�काल�न �व� व राजनै�तक शि� स�तलुनले �मखु भ�ूमका खेलेको �थयो। शीत 

य�ुकाल�न त�काल�न अव�थामा सो�भयत स� र संय�ु रा�य अमे�रका �ारा नेत�ृव 

ग�रएको समाजवाद� र पुजँीवाद� गर� �व� व दईु खेमामा �वभािजत �थयो। समाजवाद� 

मलुकुह�का ला�ग नाग�रक, राजनै�तक अ�धकार भ�दा प�न आ�थ�क, सामािजक र 

सां�कृ�तक अ�धकारको मह�व बढ� रहन गयो भने पुजँीवाद� मलुकुह�का ला�ग 

आ�थ�क, सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारह� मानव अ�धकार भ�दा प�न फगत 

क�य�ुन� �वचार धारा अ�तग�तका एजे�डाह� मा� रहन गए। फल�व�प सन ्१९६६ 

मा दईु वटा ��त�ा प�ह� जार� हनु पगेु।  

 

आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक अ�धकारको काया��वयन प� 

 मा�नसको अ�य�त आधारभतू आव�यकतासँग स�बि�धत रहेको भए ताप�न 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह� अदालत�ारा काया��वयन (Enforceable) 

गन� स�कने अ�धकार होइन भ�े �म लामो समयस�म र�ो। यस �कारको अ�धकारको 

आलोचकह�ले यी अ�धकारह� अ�य�त अ�प� (Vague) भएकाले यसको �वषयव�त ु

(Content) नै ��टसँग प�रभा�षत गन� नस�कने भएकाले अदालत�ारा काया��वयन गराउन 

स�कँदैन भ�े धारणा �य� गन� गरेका छन।् उनीह�का �वचारमा अदालतले 

काया��वयन गराउनका ला�ग �प� �पमा अ�धकारह�लाई प�रभा�षत ग�रएको हनु ुपछ� 

जसले गदा� अ�धकारको उ�ल�न भएको छ वा छैन भ�े कुराको �नरोपण गन� 
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स�कयोस।्1 तर यस �कारका अ�धकारह� अ�प� र अमूत� भएकाले अदालत�ारा 

�यसको काया��वयन गराउन स�कँदैन। उदाहरणका ला�ग भोक, आवास, �यायोिचत तलब 

ज�ता �वषयह� अमूत� र सापे� �वषय हन ् जसलाई अदालतबाट काया��वयन गराउन 

स�कँदैन। मानव अ�धकार अ�तग�तका अ�धकारह�लाई वग�करण गन� क�थत प�ुता 

स�ब�धी �स�ा�त (So Called Generation Theory) ले प�न आ�थ�क, सामािजक र 

सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयनमा ��तकूल असर प�ु यायो। यस �स�ा�तले 

राजनै�तक तथा नाग�रक अ�धकारलाई त�काल काया��वयन ग�रन ु पन� प�हलो प�ुता 

अ�तग�तको अ�धकारमा रा�यो भने सामािजक, आ�थ�क र सां�कृ�तक अ�धकारलाई 

रा�यको �ोत, साधन र साम�य�का आधारमा काया��वयन गद� जाने दो�ो प�ुताको 

अ�धकार अ�तग�त रा�यो। यसर� लामो समयस�म आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकारह� मा�नसको आधारभतू मानव अ�धकारभ�दा प�न रा�यको राजनै�तक ल�य 

(Political Goals) र �नद�शक �स�ा�तका �पमा रहेकामा सन ् १९९३ मा �भयनामा 

भएको मानव अ�धकार स�ब�धी �व� व स�मेलनले जार� गरेको �भयना घोषणा प� तथा 

काय�योजनाले मानव अ�धकारलाई प�हलो प�ुता वा दो�ो प�ुता भ�े ज�ता आधारमा 

�वभाजन गन� नहनेु भ�े धारणा रा�यो। �यसप�छका �दनह�मा एक �कारको मानव 

अ�धकार अक� �क�समको मानव अ�धकारसँग स�बि�धत हनेु हुँदा एउटा अ�धकारको 

अि�त�व �बना अक� �कारको अ�धकारको उपभोग स�भव नहनेु भएकाले मानव 

अ�धकारको �ाथ�मक�करण वा वग�करण गन� हुँदैन भ�े अ�भमत ब�लयो हुँदै आयो। 

 आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह� प�न राजनै�तक तथा नाग�रक 

अ�धकारह� ज�तै काया��वयन गराउने स�कने मानव अ�धकारह� हनु ् तथा यस 

�कारका अ�धकारह�लाई अदालतबाट �चलन (Justiciable) गराउन स�क�छ भ�े 

मा�यता प�छ�लो समयमा क�रब �था�पत हनु पगेुको छ। यी अ�धकारह�को 

काया��वयनका ला�ग रा�यको केह� दा�य�वह� रहेका ह�ुछन।् आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ को धारा २(१) ले यस 

स�ब�धमा सद�य रा�ह�ले �नवा�ह गनु� पन� दा�य�वका स�ब�धमा �यव�था गरेको छ। 

यस धारालाई �व�षेण गर� हेदा� आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको 

काया��वयनका ला�ग सद�य रा�ह�ले �न�न अनसुारको �यव�था गनु� पन� देिख�छ : 

 
 

                                                           
1  International Commission of Jurists, Courts and the legal enforcement of economic social and cultural 

rights, 2008, p. 15 
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१. काननुी लगायतका उपायह� अवल�बन गन� 

रा�यले ��त�ा प�मा उि�लिखत अ�धकारह�को �ा��का ला�ग काननुी 

लगायतका �शास�नक, �या�यक, आ�थ�क, सामािजक तथा अ�य �कारका उपायह�को 

अवल�बन गनु� पछ�। यस म�ये कुन �कारको उपाय अवल�बन गन� उपय�ु ह�ुछ भनी 

�नधा�रण गन� काम रा�यले नै गनु� पछ� र आव�कता अनसुार अ�तरा���य सहयोग र 

सहायता समेत �लन ुपछ�।  

 

२. अ�धकारह�को �ग�तशील �पमा �ा� गद� जाने 

रा�यले अ�धकारह� �ग�तशील �पमा �ा� गद� जानका ला�ग आव�यक कदम 

चा�न ु पछ�। ��त�ाप�को धारा २ मा उि�लिखत �ग�तशील �पमा �ा� गद� जाने 

(Progressive Realization) भ�े पदावल�लाई गलत �पमा बझुी रा�यले �नि�त तहको 

आ�थ�क �वकास गरेप�छ मा� अ�धकारह�को काया��वयन गन� हो �क भ�े अथ�मा समेत 

�या�या हनेु गरेको पाइ�छ। वा�तवमा अ�धकारह�को काया��वयन आ�थ�क �वकास 

भएप�छ मा� गन� भ�े मनसाय उ� धाराको होइन। अ�धकारह�को पूण� �ा�� 

�ग�तशील �पमा हुँदै जान स�छ तर �ा� गन�का ला�ग आव�यक कदमह� त�काल 

चा�लन ुपछ�।2 धारा २ मा �य� भएको उ� �ग�तशील �ा�� भ�े श�दले अ�धकारको 

पूण� काया��वयनमा रहेका �यावहा�रक सम�याह�लाई �वीकार गद�छ तर यसको मतलब 

अन�त कालस�म रा�य उ� अ�धकारको काया��वयन गराउने दा�य�वबाट भा�न 

�म�दैन।3 अतः अ�धकारह�को पूण� �ा��का ला�ग त�काल आव�यक कदमह� चा�न ु

कुनै प�न सद�य रा� नकुो दा�य�व हो।4 

  

३. उपल�ध �ोतह�को अ�धकतम मा�ामा उपयोग गन� 

उपल�ध �ोत अ�तग�त रा��य �ोत साधनह�को अ�त�र� रा�यलाई �ा� 

भएको अ�तरा���य आ�थ�क तथा �ा�व�धक सहयोग समेत पद�छ। �ोत साधनको अभाव 

भएकाले भ�े तक� का आधारमा रा�यले अ�धकारह�को काया��वयन गराउने दा�य�वबाट 

उ�मिु� पाउन स�दैन।5 रा�यले बजेट तथा साव�ज�नक खच� स�ब�धी �नण�यह� गदा� 

                                                           
2  Committee on Economic, Social and Cultural Rights  under the General Comment 3, Para 4 provides that  " 

… While the full realization of the relevant rights may be achieved progressively, steps towards that goal 
must be taken  within a reasonably short time …” 

3  Ibid, Para 9 
4  Limburg principles on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, UN Document E/CN.4/1987/17, Article 6 
5  On the occasion of the 10th anniversary of the Limburg Principles on the Implementation of the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, a group of 30 experts met in Maastricht 
from 22-26 January 1997 which adopted Maastricht Guidelines of Economic, Social and Cultural Rights. 
Guideline no. 10 of this Guidelines provided that resources scarcity does not relieve States of certain 
minimum obligations in respect of the implementation of economic, social and cultural rights. 
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��त�ा प�मा उि�लिखत दा�य�वह�को काया��वयनलाई �वचार ग�रन ु पछ� र �यसतफ�  

प�रलि�त हनु ु पछ�। �यसै गर� रा�यले �यायोिचत आधार र कारण �बना आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारसँग स�बि�धत काय��म अ�तग�तको बजेट कटौती 

गरेका अव�थामा �यस काय�बाट ��त�ा प�को उ�ल�न भएको मा�न�छ।  

 

४. �बना कुनै भेदभाव काया��वयन गन� 

रा�यले आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयन गन� 

�सल�सलामा कुनै �कारको भेदभाव गन� हुँदैन। भेदभावमा आधा�रत काननु तथा 

अ�यासलाई रा�यले रोकथाम गनु� पछ� भने ते�ो प��ारा साव�ज�नक जीवनमा हनु स�ने 

कुनै �कारको भेदभावलाई �नषधे गनु� प�न रा�यको दा�य�व अ�तग�त पद�छ। 

  

५. अ�धकारको काया��वयनका ला�ग अ�तरा���य सहयोग तथा सहायता �लने 

��त�ाप�मा उि�लिखत आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक अ�धकारह�को 

�ा�� तथा काया��वयनका ला�ग रा�यले आव�यकता अनसुार अ�तरा���य सहयोग तथा 

सहायता समेत �लन ु पछ�। रा�यले आ�नो एकल �यासमा ��त�ा प�मा उि�लिखत 

दा�य�वह� प�रपालना गन� असमथ� हनु स�छ। तसथ� दा�य�वह�को प�रपालनाका ला�ग 

रा�यले आव�यकता अनसुार अ�तरा���य सहयोग र सहायता समेत �लन ुपछ�। 

यसर� ��त�ा प�को धारा २(१) को �व�षेण गदा� आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयनका स�ब�धमा रा�यको म�ुयतः �न�न �तन �कारको 

दा�य�व रहेको देिख�छ। 

 

अ�धकारह�को स�मान गनु� पन� दा�य�व (Duty to Respect) 

यस �कारको दा�य�व अ�तग�त रा�यले अ�धकारह�को उ�ल�न गन� कुनै 

�कारको काय� गनु� हुँदैन। अ�धकारह�को उ�ल�न हनेु कुनै �कारको अ�यास, नी�त वा 

काननुह�को उ�मूलन गनु� समेत यस �कारको दा�य�व अ�तग�त पद�छ। रा�यको यस 

�कारको दा�य�वले नाग�रकह�ले कुनै �कारको ह�त�ेप वा अवरोध �बना आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको उपभोग गन� पाउने वातावरणको सजृना गद�छ। 

 

अ�धकारह�को संर�ण गनु� पन� दा�य�व (Duty to Protect) 

यस �कारको दा�य�व अ�तग�त रा�यले कुनै नाग�रक, रा�य वा गैररा�य 

प�बाट कुनै �यि�को अ�धकारमा हनु स�ने ह�त�ेपबाट संर�ण गनु� पन� दा�य�व 
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पद�छ। ते�ो प�बाट अ�धकार मा�थ ह�त�ेप भएका अव�थामा �य�तो ह�त�ेपलाई 

रो�ने तथा पी�डतलाई काननुी उपचारको स�ुनि� चत गन� काय� समेत यसै दा�य�व 

अ�तग�त पद�छ। यसर� मूलभतू �पमा यस �कारको दा�य�व अ�तग�त रा�य वा गैररा�य 

प�बाट अ�धकारको उ�ल�न हनु न�दनका ला�ग आव�यक उपाय अवल�बन गन�, रा�य 

प�बाट अ�धकारको उ�ल�न भएको छैन भ�े कुरालाई स�ुनि� चत गन� तथा उ�ल�न 

भएका अव�थामा काननुी उपचारको �ब�ध गन� लगायतका दा�य�वह� पद�छन।्  

 

परुा गनु� पन� दा�य�व (Duty to Fulfill) 

यस �कारको दा�य�व अ�तग�त रा�यले अपनाउन ु पन� सकरा�मक उपायह� 

पद�छन ् जसका कारणले अ�धकारह�को पूण� �ा�� हनु सकोस।् यस �कारको 

सकारा�मक उपायह�मा आव�यक पन� बजेटको �यव�था गन�, आधारभतू साव�ज�नक 

सेवाको �ब�ध गन�, आव�यक पूवा�धारको �वकास गन� लगायतका काय�ह� पद�छन।् 

�यसै गर� �ोत साधन पहुँच बढाउनका ला�ग आव�यक उपायह� अवल�बन गन� 

दा�य�व प�न यसै �कारको दा�य�व अ�तग�त पद�छ। 

 

अ�धकारको �चलनमा �यायपा�लकाको भ�ूमका 

 जहाँ अ�धकार ह�ुछ �यहाँ उपचारको �यव�था हनु ुपछ� (Ubi Jus ibi remedium) 

काननुले अ�धकार मा� �दान गन� तर �यसको उ�ल�न हुँदा उपचारको �यव�था 

नभएमा �य�तो काननुी �यव�थाको कुनै औिच�य रहँदैन। व�ततुः अ�धकारको साथ�कता 

�यसको काया��वयनमा रहेको ह�ुछ। रा��य �े�ा�धकार�भ� अ�धकारको हनन भएमा 

उपचार �दान गन� िज�मेवार� �यायपा�लकाको हो। आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकार स�ब�धी ��त�ा प�लाई अनमुोदन गरेप�छ �यसमा उि�लिखत अ�धकारह�को 

काया��वयन गराउने िज�मेवार� रा�यको हो। �यसै गर� क�तपय मलुकुह�ले यी 

अ�धकारह�लाई मौ�लक हकका �पमा सं�वधानमा नै �यव�था समेत गरेका छन।्6 

यसर� �यव�था ग�रएका अ�धकारह�को हनन भएका अव�थामा �यसलाई �चलन 

गराउने दा�य�व �यायपा�लकाको हो।  

 आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह�को अदालतबाट �चलन गराउन 

स�ने अदालतको �मताका स�ब�धमा आलोचकह�ले �व�भ� कोणबाट आलोचना समेत 

गन� गरेका छन।् उनीह�को �वचारमा यी अ�धकारको काया��वयन स�ब�धमा �लइने 

�नण�यह� ज�तो : बजेट लगायतका �ोत साधनको �यव�था, आव�यक उपायह�को 

                                                           
6  नेपालको स�दभ�मा नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ ले रोजगार�को हक, िश�ा स�ब�धी हक, �वा��य 

स�ब�धी हक लगायतका अ�धकारह�लाई मौ�लक हकको �पमा �यव�था गरेको छ।  
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अवल�बन, लि�त वग�को �नधा�रण ज�ता �वषयह� रा�यको काय�का�रणीका नी�तगत 

�वषयह� हनु ् जसमा शि� पथृक�करणको �स�ा�त अनसुार �यायपा�लकाले 

पनुरावलोकन गन� स�दैन। यस अवधारणा अनसुार अदालतले �नण�य गदा� राजनै�तक र 

काननुी �वषयका �बचमा �भ�ता छु� याउन ु पछ� र काननुी �वषयमा मा� �नण�य �दन 

स�छ। आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयन स�ब�धी �वषय 

मूलतः राजनै�तक �वषय अ�तग�त पन� भएकाले अदालतले ह�त�ेप गन� �म�दैन।7 

अदालतले �यसर� काय�कार�को नी�तगत �वषयमा ह�त�ेप गदा� �यसले �या�यक 

अराजकता �न�ताउने भ�े तक�  समेत गन� ग�रएको छ। आलोचकह�ले उि�लिखत 

आधारह�मा अदालतको �चलन गराउन स�ने �मताका स�ब�धमा �� न उठाए ताप�न 

आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक अ�धकारको �चलनका ला�ग अदालतले खे�ने 

भ�ूमका ब�दै गएको छ। काननुी र राजनै�तक �� न एकआपसमा अ�तरस�बि�धत 

�वषय हनु।् काननु आफैमा राजनै�तक ���याको उपज हो जसले काननुको शासन, 

लोकत��, मानव अ�धकार लगायतका राजनै�तक मू�यह�लाई ��त�वि�बत गरेको  

ह�ुछ। �यसै गर� काननु आफैमा राजनै�तक नी�त �नण�य काया��वयन गराउने एउटा 

साधन समेत हो। यस अथ�मा राजनै�तक र काननुी �वषय एक आपसमा अ�तरस�बि�धत 

�वषय हनु ् भ�े त�यलाई नजर अ�दाज गद� राजनै�तक �वषयमा अदालत �वेश गन� 

�म�दैन भ�े तक� का आधारमा आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको 

काया��वयनमा अदालतको भ�ूमकालाई �नषधे गन� �म�दैन। फे�र काय�कार� सरकारले 

अवल�बन गन� नी�त तथा राजनै�तक �नण�य देशको सं�वधान, काननु तथा अ�तरा���य 

सि�ध स�झौताले �दान गरेको दा�य�व अन�ुप हनु ुपछ�। अदालतले पर��ण गन� भनेको 

�यनै आधारमा हो जसलाई �यायलयको ह�त�ेपका �पमा अथ� लगाउन �म�दैन।  

 अदालतको भ�ूमकाले �या�यक अराजकता �न�तने त होइन भ�े आधारमा समेत 

यसको भ�ूमकामा �� न उ�ने गरेको छ। यहा ँ �वचार गनु� पन� मह�वपूण� कुरा के छ 

भने अदालतले समा�यतया आ�नो इ�छा अनसुार साव�ज�नक नी�तको पर��ण गन�  

होइन। हकदैया भएको कुनै �यि�ले अ�धकारको उ�ल�न भयो भनी उपचारका ला�ग 

अदालतमा ना�लस �दए प� चात मा� अदालतले आ�नो �े�ा�धकार �हण गन� हो। 

अदालतले आ�नो �नण�य गदा� �माणको भार लगायतका काय��व�धको अ�नवाय� पालना 

गनु� पछ� र �च�लत सं�वधान, काननु, अ�तरा���य सि�ध, स�झौता तथा �यायका मा�य 

�स�ा�त आधारमा मा� �नण�य �दन ु पछ�। �यसै गर� एक तहको अदालतमा भएको 

                                                           
7  Id, p. 73 
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�नण�य उपर मा�थ�लो तहको अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउने अ�धकार सरुि�त नै 

रह�छ। तसथ� अ�य �कृ�तको म�ुा ज�तै आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकारको �वषयव�त ुसमावेश भएको म�ुामा प�न अदालतलाई संय�मत बनाउने �व�भ� 

उपायह� रहेका ह�ुछन।् अदालतलाई �चलन गराउने अ�धकार �दँदा �या�यक 

अराजकता �न�तन स�छ भ�े आश�ाका आधारमा अ�धकारको भ�ूमकालाई सी�मत गन� 

�म�दैन।  

 आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको �चलनका ला�ग �व�भ� रा��य 

तथा अ�तरा���य अदालतह�ले प�छ�लो दशकमा आ�नो भ�ूमकालाई �व�तार गद� गएको 

देिख�छ। �व�भ� म�ुाह�मा अदालतले रा�यले अ�धकारको स�मान, संर�ण तथा 

प�रपालना गनु� पन� दा�य�वको �या�या गद� आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकारको काया��वयनका ला�ग रा�यलाई िज�मेवार बनाउँदै लगेका छन।् �वशेष गर� 

दि�ण अ��काको अदालतले यस स�ब�धी म�ुामा ��तपादन गरेको �स�ा�तलाई 

उदाहरणका �पमा �लन स�क�छ। दि�ण अ��काको संवैधा�नक अदालतले 

Grootbom8 को म�ुामा ��तपादन गरेको �स�ा�तले आ�थ�क, सामािजक तथा सा�ंकृ�तक 

अ�धकारको अदालतबाट �चलन गराउने स�ब�धमा मह�वपूण� �व�धशा�को �नमा�ण 

गरेको छ। अनौपचा�रक �पमा बसोबास गद� आएका घरबार �वह�न मा�नसह�को 

समूहलाई �थानीय �शासनले उ� �थानबाट �नकाला गरे प�ात अ�थायी बसोबासको 

�यव�था गराउने माग गद� उ� समूहले उ�च अदालतमा �नवेदन �दएकामा दि�ण 

अ��काको सं�वधानको धारा २८(१)(ग) अनसुार उ� समूहमा रहेका 

बालबा�लकाह�लाई आवासको �यव�था ग�रन ुपन� भनी उ�च अदालतले ठहर ग� यो भने 

बालबा�लकाको �हतका ला�ग उनीह�का अ�भभावकलाई समेत आवासको �यव�था ग�रन ु

पन� भनी समेत उ� अदालतले �नण�य ग� यो। उ� म�ुाको पनुरावेदन संवैधा�नक 

अदालतमा समेत परेकामा संवैधा�नक अदालतमा सनुवुाइ हनेु समयस�म �नवेदकह�का 

अ�धकांश मागह� परुा भइसकेको भए ताप�न आवास �वह�नह�का ला�ग आवासको 

�यव�था गनु� पन� दा�य�व रा�यको हो वा होइन भ�े संवैधा�नक �� न अन�ु�रत नै  

�थयो। उ� �� नमा �नण�य �दँदै दि�ण अ��काको संवैधा�नक अदालतले सं�वधानको 

धारा २६(१) ले ��याभतू गरेको आवास स�ब�धी अ�धकार अनसुार रा�यले आवास 

स�ब�धी दा�य�व परुा गन�का ला�ग �व�ततृ र काय�मूलक योजना तजु�मा गनु� पछ� भने 

उ� दा�य�वह� काया��वयनका ला�ग �न�न अनसुारको त�वह�लाई �वचार ग�रन ुपन� 

ठहर ग� यो।  

                                                           
8  Constitutional Court of South Africa, The Government of the Rejoubler of South Africa and others Vs Irene 

Grootboom and others, 001(1) Sa46 (cc), October, 2000 
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 काननुी लगायतका अ�य उपय�ु उपायह�को अवल�बन गन�। 

 अ�धकारह�को �ग�तशील �पमा काया��वयन गद� जाने।  

 उपल�ध �ोत साधनको �योग गन�। 

People's Union for Civil Liberties vs. Union of India and Others9 भएको 

म�ुामा भोकमर�को समयमा राज�थान रा�यका धेरै मा�नसह�को भोकमर�बाट म�ृय ु

भएकामा भारतको सव��च अदालतल भोकमर�लाई रोकथाम तथा �नय��ण गन� भारत 

सरकार असफल भएको ठहर गद� उ� सम�याको समाधान गन�का ला�ग आव�यक 

उपायह� अपनाउनका ला�ग आदेश �दएको �थयो।  

SERAC and CESR Vs. Nigeria10 भएको म�ुामा अ��कन मानव तथा नाग�रक 

अ�धकार आयोगले अ�धकारह�को स�मान गनु� पन� दा�य�व (Duty to respect) लाई 

प�रभा�षत गरेको छ जस अनसुार रा�यले नाग�रकले गन� आधारभतू अ�धकारको 

उपयोगमा कुनै �कारको ह�त�ेप गन� नहनेु तथा अ�धकारको उपयोग गन� 

नाग�रकह�को �वत��ा, �वाय�ता तथा काय�गत �वत��ताको स�मान गनु� पद�छ। 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारका हकमा यस �कारको दा�य�व अ�तग�त 

नाग�रकह�ले �यि�गत वा सामू�हक �पमा अ�धकारसँग स�बि�धत आव�यकताह�को 

प�रपू�त�का ला�ग �ोत साधनको �वत�� उपभोग गन� पाउने अ�धकारको स�मान गनु� 

पछ�। 

Ituanga Massacres v. Colombia11 भएको म�ुामा मानव अ�धकार स�ब�धी 

अ�तरअमे�रक� अदालतले (Inter American Court of Human Rights) सश� समूहले 

गरेको नरसंहार उ� �े�मा �नय��ण रा� ने कोलि�बयाको सै�नकले आ�नो दा�य�व 

अन�ुप रो�न नसकेका कारणले �व�था�पत नाग�रकह� घरबार �वह�न हनु पगेुकामा 

कोलि�बयाको सरकारले आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार अ�तग�तको 

अ�धकारको संर�ण गनु� पन� दा�य�व (Obligation to Protect) परुा गन� नसकेको ठहर 

ग� यो।  

�यसै गर� नेपालका स�दभ�मा समेत भीम�काश वल� �व�� नेपाल सरकार 

भएको म�ुामा सव��च अदालतले ���बाट आ�त�रक �पमा �व�था�पत भएका म�हला, 

बालबा�लका, ब�ृ तथा शार��रक �पमा अश� �यि�ह�का ला�ग पारदश�, समान तथा 

�बना कुनै भेदभाव राहत स�ुवधा उपल�ध गराउन ु पन� दा�य�व रा�यमा रहेको भनी 

                                                           
9  Supreme Court of India, People's union for Civil Liberties v. Union of India and Others, May 2, 2003 
10  African Commission on Human and People's Rights, SERC and CESR Vs. Nigeria, Communication Number 

1555/196, October13-27, 2001] 
11  Ituanga Massacres v. Colombia, July 1, 2006 
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�स�ा�त ��तपादन गरेको छ। यसर� यस म�ुामा सव��च अदालतले अ�धकारको परुा 

गनु� पन� दा�य�व (Duty to Fulfill) रा�यमा रहने कुरालाई �या�या गरेको छ। यो फैसला 

गदा� सव��च अदालतले मानव अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य मापद�ड तथा आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक तथा अ�धकार स�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ लाई 

आधार बनाएको छ भने उ� दा�य�वको प�रपालनाका ला�ग रा�यले आव�यक काननुी 

�यव�था गन�, उपय�ु �यव�थापन गन� तथा �व�था�पत �यि�ह�का ला�ग आव�यक 

सेवा स�ुवधा उपल�ध गराउनका ला�ग आदेश जार� गरेको छ।  

 

चनुौतीह� 

 आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको �चलन गराउने ���यामा 

अदालतका प�न �व�भ� चनुौतीह� रहेका छन।् �थमतः यस �कारका अ�धकारह�को 

�ा�व�धक प�का बारेमा �यायाधीशह�मा पया�� �ान नभएको हनु स�छ जसले म�ुाको 

�नण�य गन� ���यामा ��तकूल �भाव पान� स�छ। �यसै गर� फैसला ग�रएका म�ुाको 

काय�कार� �नकायले काया��वयन गछ� भ�े कुराको स�ुनश ्िचतता नहुँदा यस �कारका 

अ�धकारको �चलन गराउने �नण�य गन� अ�सरता नदेिखने �विृ� प�न एउटा चनुौतीका 

�पमा रहेको छ। भए गरेका �नण�यको काया��वयन गराउने िज�मेवार� पाएको काय�कार� 

सरकारले �यसको काया��वयन नग�र�दन ुप�न अक� ठुलो चनुौती हो। जसले नाग�रक 

आ�नो अ�धकारबाट त वि�त ह�ुछन ् नै अदालतका फैसला काया��वयन नहुँदा �यसले 

अदालतको जनआ�थामा समेत ��तकूल असर प�ुदछ। राजनै�तक तथा नाग�रक 

अ�धकारको काया��वयनमा रा�यलाई कुनै �कारको आ�थ�क भार नपन� तर आ�थ�क, 

सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयनमा थप आ�थ�क भार पन� भएकाले यस 

�कारको अ�धकार स�ब�धी म�ुाको फैसला काया��वयन रा�यको �ाथ�मकतामा पद�न। 

यसर� आफुले गरेको फैसलाको काया��वयनको सम�या हनु प�न अदालतको चनुौती हो।  

अदालतको पर�परागत काय��व�ध प�न आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकार स�ब�धी म�ुाको सनुवुाइमा एउटा चनुौतीका �पमा रहेको छ। आ�थ�क, 

सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारह� �वाभा�वक �पमा बहृतर समाजलाई समेत 

सरोकार हनेु खालका �वषय हनु।् अदालती काय��व�धह� म�ुयतः �यि� �यि� �बचको 

म�ुाको सनुवुाइ गन� आधारमा बनेको ह�ुछन।् यसर� �यि� �यि�को म�ुाको सनुवुाइ 

गन�का ला�ग तयार ग�रएको अदालती काय��व�ध सामू�हक सरोकार समावेश रहेको 

म�ुाका हकमा उपय�ु नहनु स�छ। उदाहरणका ला�ग पर�परागत काय��व�ध अ�तग�त 

हकदैयाको �� न अ�य�त मह�वपूण� रहेको ह�ुछ, तर साव�ज�नक सरोकार समावेश रहने 

यस �कारको �ववादमा हकदैयालाई खकुुलो गनु� पन� ह�ुछ। यसर� �व�मान पर�परागत 
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काय��व�ध प�न आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयनमा अदालतका 

ला�ग चनुौतीका �पमा रहेको छ।  

 

नेपालको स�दभ� 

 नेपालका स�दभ�मा हेदा� नेपालले आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकार 

स�ब�धी ��त�ाप� १९६६ मा सन ्१९९१ मा नै ह�ता�र ग�रसकेको छ। सि�ध 

ऐन, २०४८ को दफा ९ अनसुार नेपालले ह�ता�र गरेका अ�तरा���य सि�ध 

स�झौताह� नेपाल काननु सरह लाग ु ह�ुछन।् य��प आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकारह�को �चलन हा�ो स�दभ�मा �ाथ�मकतामा पन� सकेको छैन। 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ ले केवल राजनै�तक तथा नाग�रक हकलाई 

मौ�लक हक अ�तग�त राखेको �थयो भने आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकारह�लाई रा�यका नी�त तथा �नद�शक �स�ा�त अ�तग�त रािखएको �थयो। 

लोकत�� भनेको केवल राजनै�तक तथा नाग�रक अ�धकारको स�ुनि� चतता हो भ�े 

मान�सकता हा�ो स�दभ�मा अ�य�त गाढा �पमा रहन प�ुयो। फल�व�प २०४६ 

सालको राजनै�तक प�रवत�न प� चात प�न नेपाल� जनताको आ�थ�क, सामािजक प�रवत�न 

उ�लेखनीय �पमा हनु सकेन। बहसु��यक नाग�रकह� जातीय, भा�षक तथा 

सां�कृ�तक �वभेदको �सकार बनेको भ�े आवाज उठ� राखेको छ। सारमा भ�ुपदा� 

नेपाल अ�धरा�यको सं�वधान, २०४७ ले नेपाल� समाजमा �व�मान जातीय, �े�ीय, लै��क 

सम�यालाई त स�बोधन गन� सकेन नै जनताको आ�थ�क, सामािजक �तर समेत उका�न 

सकेन। यसको �मखु कारण भनेको सं�वधानले जनताको आ�थ�क, सामािजक र 

सां�कृ�तक अ�धकारको स�ुनि�तता नगनु� हो। यसर� आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक 

अ�धकार �बनाको लोकत�� सफल हुँदैन भ�े कुराको नेपाल ग�तलो उदाहरण ब� 

पगेुको छ।  

 सं�वधानसभा माफ� त नयाँ सं�वधान �नमा�ण गन� �ममा मलुकु र�हरहँदा 

अ�त�रम समयका ला�ग जार� भएको नेपालको अ�त�रम सं�वधान २०६३ ले आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारह�लाई मौ�लक हकका �पमा राखेकको भए ताप�न 

यी हकह�लाई रा�यले काननु बनाएर मा� लाग ुगन� भनी �यव�था गरेको छ।12 यसर� 

काननु बनाएर लाग ु गन� भनी �यव�था भएकामा सं�वधान जार� भएको सात वष� 

                                                           
12  नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ को धारा १६ ले वातावरण तथा �वा��य स�ब�धी हक, धारा १७ ले िश�ा 

तथा सं�कृ�त स�ब�धी हक, धारा १८ ले रोजगार� तथा सामािजक सरु�ा स�ब�धी हकको �यव�था गरेको भए 

ताप�न काननुमा �यव�था भए बमोिजम उपभोग गन� भनी उ�लेख छ। 
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प�ुगस�दा समेत �यस स�ब�धी काननु बनेर काया��वयन हनु सकेको छैन। यसर� 

अ�त�रम सं�वधानले आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारलाई मौ�लक हकका 

�पमा उ�लेख गरे ताप�न सारमा �यस �कारको अ�धकारको काया��वयन हनु सकेको 

छैन। 

 

�न�कष� 

 हामी अ�हले सं�वधान सभा माफ� त नयाँ सं�वधान बनाउने मह�वपूण� चरणमा 

रहेका छ�। नयाँ सं�वधानमा सामािजक, आ�थ�क तथा सां�कृ�तक अ�धकारलाई स�ुनि�त 

गर� स�दय�देिख नेपाल� समाजमा �व�मान रहेको सामािजक, आ�थ�क तथा सां�कृ�तक 

�वभेदलाई उपय�ु तवरबाट स�बोधन गन� यो एउटा अवसर प�न हो। �न�य नै 

आ�थ�क, सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारको काया��वयनसँग आ�थ�क �ोतको 

�यव�थापनको पाटो प�न जो�डएर आउँछ। भख�रै ���को भमुर�बाट म�ु भएको देशका 

आ�थ�क चनुौतीह� प�न �श�त ह�ुछन,् य��प समाजमा �व�मान आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक सम�याको समाधान नगन� हो भने �यसले ���को अक� च� �सज�ना गन� 

स�भावना प�न उि�कै रह�छ। अतः भावी सं�वधानमा आ�थ�क, सामािजक तथा 

सां�कृ�तक अ�धकारको स�ुनि�तता त हनु ु पछ� नै तर �य�त गदा�मा मा� रा�यको 

दा�य�व परुा हुँदैन। अ�धकारको �चलनका ला�ग क�त रा��य पुजँी खच� ह�ुछ र सोको 

लागत कहाँबाट कसर� ज�ुन स�छ भ�ेमा प�न �यान आक�ष�त हनु ुपछ�। जसका ला�ग 

आव�यक काय�योजनाको तजु�मा गद� �ग�तशील �पमा काया��वयन गद� जान ु 

पछ�। सबै अ�धकारको काया��वयन त�काल गन� नसके ताप�न यी अ�धकारह�लाई 

त�काल लाग ुगन�, केह� वष��भ� लाग ुगन� र उपय�ु समयमा लाग ुगन� गर� �ाथ�मकता 

�नधा�रण ग�रन ु पछ�। यहाँ�नर मह�वपूण� कुरा के छ भने अ�धकारह�लाई यसर� 

�ाथ�मकता �नधा�रण ग�रनकुो मतलब अ�धकारको काया��वयनका ला�ग आव�यक �ोत 

साधन जटुाउनका ला�ग समय आव�यक पन� भएर हो, ती हक अ�धकारह� कम 

मह�वका भएर होइन। फे�र प�न सं�वधानमा उपल�ध अ�धकारको काया��वयनका ला�ग 

�वत�� र स�म �यायपा�लका चा�ह�छ। �यायापा�लकाले यी अ�धकारह�को �चलनमा 

तदा�कता देखाई आव�यक उपचार �दान गनु� पछ�। अ�यथा ��याभतू ग�रएका 

अ�धकारह� प�न त स�कने तर भो�न नस�कने सजावटको �वषय ब� प�ुने छन।्  




