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कानूनको शासन , भानव अधधकायको सॊयऺण , स्वतन्त्र सऺभ य न्त्मामभा ऩह ॊच य भ्रष्टाचायभूक्त 
न्त्मामऩाधरकाप्रधत नेऩार फाय एसोशशएनको प्रधतफद्धताराई ऩ न दोहमााउदै ,  

भ्रष्टाचाय ववरुद्ध नेऩार फाय एसोधसएसनरे गयेको आन्त्दोरनभा सवोच्च अदारतका भाननीम 
न्त्मामाधीशहरु, ऩ वा न्त्मामाधीश सभाज य नागयीक सभाजको सहबाव य सहमोगप्रधत मो सम्भेरन 
आबाय प्रकट गदै, 

नेऩार फायको आन्त्दोरनभा ऐक्यफद्धता देखाउदै प्रधान न्त्मामाधीशको याशजनाभा य भहाअधबमोग 
प्रकृमाको भाग गदै सावाजधनक ववऻधि प्रकाशन गने सफै याष्डीम य अन्त्तययावष्डम सॊस्थाप्रधत 
धन्त्मवाद प्रकट गदै,   

नेऩार फाय एसोधसएसनको गरयभाभम ईधतहा सको स्भयण गदै नेऩार फाय एसोधसएशन धनम्न 
धरशखत घोषणा ऩर जायी गदाछ : 

1  धनरशम्फत प्रधान न्त्मा . चोरेन्त्र शभसेयको फवहगाभनको य न्त्मावमक श द्धीकयण एवॊ 
स धायको रागी नेऩार फाय एसोशशएसनरे सवोच्च अदारतका फहारफारा सम्ऩ णा 
न्त्मामाधधशहरु, ऩ वा न्त्मामाधधश सभाज य नागयीक सभाज सभेतको सहबावभा गयेको 
आन्त्दोरनको ऩरयणाभ रुऩभा धनजको ववरुद्धको भहाअधबमोगको प्रस्ताव जनताको 
सावाबौभ सत्ताको प्रधतधनधधत्व गने प्रधतधनधध सबाभा प्रस्त त बै धनरम्फीत बएको  य अफ 
ज नस कै अवस्थाभा ऩधन चोरेन्त्र शभसेय ज व या राई न्त्मामाऩाधरका य सावाजधनक 
दावमत्वको ऩदभा स्वीकाय गना नसक्ने उदघोषण मो सम्भेरन गदाछ ।  

2  प्रधतधनधध सबाभा भहाधबमोगको प्रस्ताव दताा बै धनरशम्फत बएका प्र न्त्मा चोरेन्त्र 
शभशेय जवया ववरुद्धको प्रस्ताव उऩय मथाशशघ्र कायवाही प्रायम्ब गयी ऩायीत गना 
नेऩार फाय एसोशशएसनको मो सम्भेरन भाग गदाछ। 

3  धनरशम्फत प्र न्त्मा चोरेन्त्र सभशेय ज फ या को फवहगाभन नै न्त्मामऩाधरकाको स धायको 
सम्ऩूणा आधाय होइन केवर स धायको प्रस्थान ववन्त्द सम्भ हो बन्ने तथ्मभा स्ऩष्ट ह दै 
अदारतभा ब्माि भ्रष्टाचायको धनभ ारका रागी अन्त्म भ्रष्टाचाय , सेटीङ य ऩ वााग्रहभा ऩयी 
न्त्मामभा ववचरन ल्माउने बधन शॊकाष्ऩद बभूीकाभा देखीएका सवोच्च अदारत य अन्त्म 
अदारतका न्त्मामाधीशहरुको सम्फन्त्धभा सभेत छानववन प्रकृमा अशघ फढाई कावााहीको 
दामयाभा ल्माउनका रागी सभेत मो सम्भेरन भाग गदाछ ।  

4  सॊवैधाधनक ऩरयषदभा प्रधान न्त्मामाधीशको बभूीकाराई धरएय सवोच्च अदारतभा 
भ द्दाहरु ऩने गयेको य त्मस्ता भ द्दा सवोच्च अदारतका प्रधान न्त्मामाधीश कै नेततृ्वभा 
गठन बएको सॊवैधाधनक इजरासरे हेने सॊवैधाधनक प्रावधानरे एकातपा  अदारतको 
स्वतन्त्रता य धनष्ऩऺताको अवधायणाको प्रधतकूर ह ने य अकोतपा  कामाऩाधरकासॊगको 
ववगतभा देखीएको असभान्त्म धनकटताका कायणरे धनम क्तीभा बएका ववकृतीहरु 
सतहभा आउन थारेको रे सॊवैधाधनक ऩरयषदभा प्रधान न्त्मामाधीशको सॊरग्नता नयहने 
गयी सॊववधान सॊसोधन गनाका रागी मो सम्भेरन भाग गदाछ। साथै  सॊवैधाधनक 



ऩरयषदद्वाया ह ने धनम क्तीका रागी सॊबाववत य मोग्म व्मक्तीको सूची तमाय गयी 
सावाजधनक स नवाईको आधायभा धनम क्त गन ा ऩने प्रकृमा धनशित गनाका रागी 
कानूनभा उऩम क्त सॊसोधनका रागी सयोकायवाराहरुसॊग मो सम्भेरन भाग गदाछ ।  

5  न्त्माम सम्ऩादनभा धनष्ऩऺता धनवााह गन ा ऩने दावमत्व बएका न्त्मामाधीश य अदातरको 
अधधकृतको रुऩभा सहमोग ऩ मााउने कानून व्मव सामी सभेतराई क नै भ द्दा ववशेषभा 
धनवााह गयेको बभूीका का आधायभा  ऩदक ददन  य ऩदक धरन  न्त्मावमक धनष्ऩऺताको 
प्रधतकूर य वववादास्ऩद ह ने बएको ह नारे त्मस्तो प्रवतृ्तीराई धनरुत्सावहत गन ा ऩने 
क याभा मो सम्भेरन ववश्वस्त छ । 

6  न्त्मामऩाधरकाभा यहेका ववकृती , ववसॊगती य भ्रष्टाचाय धनभ ारनका रागी सवोच्च 
अदारतका भाननीम न्त्मा श्री हयीकृष्ण काकीको सॊमोजकत्वभा  भा न्त्मा प्रकाश याउत , 

नेऩार फाय एसीशशएसनका अध्मऺ श्री चण्डेश्वय शे्रष्ठ फ अ , एवॊ सवोच्च अदारत फाय 
एसोशशएनका अध्मऺ ऩूणाभान शाक्य व . अ. सभेतको सहबागीताभा तमाय गरयएको " 

न्त्मामऩाधरकाभा ह न सक्ने ववकृती , ववसॊगती, अधनमधभतता, भ्रष्टाचाय एवॊ ववचौधरमाको 
योकथाभ एवॊ धनमन्त्रणका रागी " तमाय गरयएको प्रधतवेदनको सवोच्च अदारतफाट 
धनमभ ववधनमभ सॊसोधन गयी वा त्मस्तो क नै सॊसोधन वेगय प्रशासकीम धनणामफाट 
कामाान्त्वमन ह न सक्ने प्रावधान तत्कार  क्रधभकरुऩभा रागू गना मो सम्भेरन सवोच्च 
अदारतराई आह्वान गदाछ । 

7  भाथी छैठौ फ ॉदाभा उल्रेख बएदेशख फाहेकका ववकृती ववसॊगती य ववचौधरमाहरुको 
सॊरग्नताफाट ह न सक्ने बष्डाचायको उन्त्भ रनका रागी उक्त प्रधतवेदनराई आधाय 
ववन्त्द  भानी उक्त प्रधतवेदनका स झावराई कामाान्त्वमन गनाका रागी सववधान य ऐनभा 
शॊसोधन गन ाऩने ववषम एवॊ ववगतभा बएका वववादाष्ऩद धनम क्तीका सम्फन्त्धभा थऩ 
छानववन गयी धनष्कषा धनकाल्न  ऩने ववषमहरुभा थऩ छानववन गयी सभस्माका ऩवहचान 
एवॊ सभाधानका उऩाम य  आवश्मक शॊसोधनहरु सभेत प्रस्ताववत गनाका रागी सवोच्च 
अदारतका ऩूवा प्रधान न्त्मामाधीश वा प्रधान न्त्मामाधीश ह न सक्ने मोग्मता ऩ गेका 
सवोच्च अदारतका ऩूवा न्त्मामाधीशको अध्मऺताभा कानून व्मव सामी, न्त्मामाधीश एवॊ 
अन्त्म सयोकायवारा ऩऺ सभेतको सहबागीतभा उॊच्च स्तयीम न्त्मावमक जाचफ झ आमोग 
गठन गनाका रागी नेऩार सयकाय सभऺ अन योध गदाछौ । 

8  अदारतभा धनम क्त सफै तहका न्त्मामाधीशहरु , न्त्माम ऩरयषदका सदस्महरु एवॊ 
धनजहरुको एकासगोरको ऩरयवायका सदस्महरुको सम्ऩत्तीको फावषाक वववयण दाशखर 
एवॊ सावाजधनवककयण गन ा ऩने य त्मसयी दाशखर गन ा ऩने क नै वववयण र काएको 
अवस्थाभा पौजदायी दावमत्वको धसजाना ह ने कानूनी व्मवस्था गन ाऩने एवॊ सभान 
रुऩभा सभान दावमत्व ह ने गयी सफै कानून व्मव सामीहरुरे सभेत त्मस्तो वववयण 
प्रत्मेक ऩटक कानून व्मव सामी प्रभाण -ऩर अद्यावधधक गदाा नेऩार कानून व्मव सामी 
ऩरयषदभा दाशखर गन ाऩने य ऩरयषदरे सभेत त्मस्तो वववयण आफ्नो वेब साईटभा 
सावाजधनक रुऩभा प्रकाशन गने व्मवस्था गना आह्वान गदाछ ।  



9  याजनीधतक प्रबावराई भूख्म आधाय फनाई न्त्मामाधीशहरुको धनम क्ती ह ने गयेको 
ग नासाहरु सावाजधनकरुऩभा आईयहेका य भा न्त्मा हरयकृष्ण काकीको सॊमोजकत्वको 
प्रधतवेदनभा सभेत नातावाद , कृऩावाद , सॊयऺणवाद बागफण्डा तथा याजनैधतक प्रबाव 
हावी बएको क या उल्रेख गरयएको तथ्मराई मस सम्भेरनरे दृष्टीगत गयेको छ । 
न्त्मामाधीश धनम क्ती धनववावाद  य न्त्मामऩाधरकाको छववराई धवर फनाउनका रागी 
अदारतका न्त्मामाधीश एवॊ न्त्मामाधीकयणहरुभा गरयने धनम क्तीभा मोग्मता , ऺभता , 

न्त्मामप्रधतको धनष्ठा, व्मशक्तगत चरयर एवॊ सावाजधनक प्रधतष्ठाजस्ता ग णराई ध्मान ददई 
उत्कृष्ट भध्मेका सवोत्कृष्ठ व्मशक्तहरुराई न्त्मामाधीशको ऩदभा धनम क्ती गना सॊबाववत 
व्मक्तीहरुको सू ची तमाय गयी सावाजधनक ऩरयऺण सभेतको आधायभा गरयने 
व्मवस्थाका रागी मो सम्भेरन भाग गछा। 

10  ववगत केही सभमदेखी न्त्माम ऩरयषदभा प्रधानभन्त्री तथा नेऩार फाय 
एसोशशएसनकातपा फाट प्रधतधनधधत्व गने प्रधतधनधधको बभूीका सन्त्तोषजनक नबएको 
क या मो सम्भेरन भहश स गदाछ । त्मस्ता प्रधतधनधधहरुको प्रधतधनधधत्व प्रबावकायी 
फनाउनका रागी त्मस्ता धनम क्त ह ने व्मशक्तको न्त्मूनतभ मोग्मताराई ऩ न : ऩरयबावषत 
गन ाका साथै ऩरयषदफाट अवकाश प्राि गये ऩिात सवोच्च अदारतका 
न्त्मामाधीशहरुको हकभा रागू ह ने फन्त्देज य स ववधाहरु त्मस्ता व्मक्तीका हकभा  सभेत 
अफ उप्रान्त्त रागू ह ने व्मवस्था सॊववधानभा गना मो सम्भेरन आह्वान गदाछ । 

11  कानून व्मव सामीको आचयणको सम्फन्त्धभा उठने गयेका वववादहरुको न्त्म नीकयण 
गनाका रागी ऩरयषदरे आचायसॊवहताको ऩारना बए नबएको अन गभन गना प्रबावकायी 
सॊमन्त्र धनभााण गन ाऩने क या मो सम्भेरनरे भहश स गयेको छ। कानून व्मव सामी 
ऩरयषद ऐन २०५० रागू बए ऩिातसभेत फरयष्ठ अधधवक्ताको उऩाधधको भहत्व य 
गरयभा फवृद्धको उदेश्मरे उदायताऩूवाक सो दावमत्व सवोच्च अदारतराई नै प्रदान 
गरयएको हो बन्ने क याभा मो सबा ववश्वस्त छ। वरयष्ठ अधधवक्ताको उऩाधध ऐनरे 
धनधाायण गयेको भाऩदण्डको प्रधतकूर केवर प्रभाणऩरको जेष्ठताको भार आधायभा 
नगयी धनधाायण गरयएको मोग्मता , दऺता य ऩेशाप्रधतको धनष्ठा , धनयन्त्तयता य मोगदानको 
आधायभा धनधाायण ह न  ऩने भान्त्मता मो सम्भेरन याख्दछ। वरयष्ठ अधधवक्ताको उऩाधध 
प्रदान गने सम्फन्त्धभा सवोच्च अदारत आपैरे धनधाायण गये फभोशजभको अवधधधबर 
फरयष्ठ अधधवक्ताको उऩाधध प्रदान गने कामा ह न नसक्न  क नै भनाधसव कायण 
देशखॉदैन। आपैरे धनधाायण गयेको भाऩदण्डको ऩारनाभा सवोच्च अदारत सचेत ह ने 
क या ववश्वास मो सम्भेरन गदाछ । 

12  कानून व्मव सामको गयीभा य ऩेशागत फदृ्धीकोराधग ऩ यानो ऩ स्तारे नमा ऩ स्ताराई 
ऩेशागत भूल्म य भान्त्मताको हस्तान्त्तयण अऩरयहामा बएको ह नारे फरयष्ठ अधधवक्तारे 
नेऩार कानून व्मव सामी ऩरयषद वा फाय इकाईसॊग सभन्त्वम गयी उऩरब्ध बएसम्भ 
एकजना भवहरा य एकजना ऩ रुष गयी कम्तीभा २ जना नवोदीत कानून 



व्मवसामीहरुराई भाधसक स्टेऩेण्ड  सवहत आफ्नो येखदेखभा कानून व्मव सामभा 
धनयन्त्तय सॊरग्न गयाउन आह्वान गदाछ । 

13  नवोददत कानून व्मवसामीको दऺता अधबववृद्ध एवॊ ऩेशाभा यहेको कानून व्मव सामीको 
कानून ऺेरभा बएका नमा ववकाशका सम्फन्त्धभा ववऻता प्रदान गना कानून व्मव सामी 
प्रधतष्ठानको प्रफर आवश्मकता मो सम्भेरनरे ऩ न दोहमााउॉदछ । अत : कानून 
भन्त्रारमभा यहेको ववधेमकराई तत्कार प्रकृमा अशघ फढाउनका रागी मो सम्भेरन 
भाग गन ाका साथै उक्त प्रधतष्ठान गठन नबएसम्भ कानून व्मवसामीहरुको सहबाधगतभा 
उशचत तवयभा फढाउनका रागी यावष्डम न्त्मावमक प्रधतष्ठान सभऺ मो सम्भेरन भाग 
गदाछ । 

14  मस अशघका नेऩार फाय एसोशशएसनको यावष्डम सम्भेरनफाट ऩारयत गरयएका 
घोषणाऩरहरुभा भाग गरयएको तय हारसम्भ कामाान्त्वमन नबएका ववषमहरु सूचीकृत 
गयी कामाान्त्वमनका रागी मो सम्भेरन नेऩार फाय एसोशशएसनको कामासधभधतराई 
धनदेशन ददन्त्छ । 

15  स्वच्छ ऩ ऩाऺ को अधधकायको कामाान्त्वमनका सम्फन्त्धभा नेऩारको सॊववधानरे पौजदायी 
कायवाहीको धसरधसराभा कस यभा शवित अधबमोशजत य धनरुवऩत व्मक्ती तथा अऩयाध 
वऩधडतका भौधरक हक स धनिीत गयेऩधन अन सन्त्धान अधबमोजन ऩ ऩाऺ  य न्त्मावमक 
धनणामको कामाान्त्वमनका चयणभा धत भौधरकहकहरुको ऩूणा कामाान्त्वमन नबएको 
सम्फन्त्धभा सयकोयवारा धनकामको ध्मानाकषाण गयाउदै सो को तत्कार 
कामाान्त्वमनको भाग गदाछ । 

16  ठूरा ववकास ऩरयमोजनाको सपरताको राधग वाशणज्म कानूनको तज ाभा , सॊशोधन य 
प्रमोग तथा वैदेशशक कानून य अभ्मासभा दऺता अधबववृद्ध गना नेऩार फायरे मथोशचत 
ऩहर गना मो सम्भेरन जोडदाय भाग गदाछ ।  

17  उऩबोक्ता अदारत तत्कार स्थाऩना गना प्रत्मेक स्थानीम तहको एकर 
अधधकायधबरको स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन , अन गभन तथा उऩबोक्ता हीत सॊयऺण 
सम्फन्त्धी कानून तज ाभा य राग  गना मथोशचत ऩहर गना मो सम्भेरन सम्फशन्त्धन 
धनकामको ध्मानाकषाण गदाछ ।  

18  याज्मका सम्ऩूणा धनकामभा सॊववधानरे व्मवस्था गयेको सभान ऩाधतक तथा 
सभावेशीताको आधायभा भवहराको प्रधतधनधध त्वको स धनशितता गना मो सम्भेरन 
सम्फशन्त्धत धनकामको ध्मानाकषाण गदाछ । 

19  सॊघीमता कामाान्त्वमन गनाका राधग सॊघद्वाया आवश्मक कानूनको तज ाभा नबएको एवॊ 
सॊघीमतासॉगै सम्फशन्त्धत भ द्दाहरु सवोच्च अदारतफाट सभमभै धन रुऩण नह ॉदा 
सॊघीमताको कामाान्त्वमनभा असय ऩ ग्न गएकोरे सोतपा  मो सम्भेरन सम्फशन्त्धत 
धनकामको ध्मानाकषाण गदाछ । 

20  भेरधभराऩकतााराई याष्ड सेवकको ऩरयबाषाभा सभेट्ने प्रमास बइयहेकोतपा  ध्मानाकषाण 
गदै भेरधभराऩकताा स्वमॊसेफकको रुऩभा धफवाद सभाधान गने सहजकतााभार बएको 



ह नारे याष्ड से वककोरुऩभा ऩरयबावषत नगना तथा सवोच्च अदारतको वहारवारा 
न्त्मामधीशको सट्टाभा ऩूफा न्त्मामाधीश वा भेरधभराऩ ववऻराइ ऩूणाकारीन अध्मऺको  
रुऩभा याख्न ेव्मवस्था गना सयोकायवारा धनकामराई मो सम्भेरन आह्वान गदाछ ।  

21  नेऩार सयकाय य सम्फशन्त्धत याजनीधतक दर एवॊ अन्त्म ऩऺफीच बएका सहभधतऩर 
फभोशजभ थ नाभा यहेका नेता कामाकतााको रयहाइ य ववचाय य आस्थाका फन्त्दीहरुउऩय 
रगाइएका सम्ऩ णा भ द्दाहरु वपताा धरन मो सम्भेरनरे नेऩार सयकायको ध्मानाकषाण 
गदाछ । 

22  नेऩार फाय एसोधसएशन क नै ऩधन याष्डको बौगोधरत सावाबौभसत्ताको अऺ ण्णताभा 
अको क नै याष्डरे आक्रभण गना नऩाउने क याभा ऩूणा ववश्वास याख्दछ । हारै 
म के्रनभाधथ रुसरे गयेको आक्रभण म के्रनको बौगोधरक सावाबौभसत्ता उऩयको 
आक्रभण बएको य सॊम क्त याष्ड सॊघको वडाऩरको प्रधतकूर बएको ठहय मस 
सम्भेरनको यहेको छ। मसै सम्फन्त्धभा म के्रनको फाय एसोधसएशनरे रुसको फाय 
एसोधसएशन रगामतका ववश्वबयको फाय एसो धसएशनसॊग गयेको आह्वानभा मस 
सम्भेरनको ध्मानकषाण बएको छ । याष्डहरुको ववचको वववादको सभाधान म द्धको 
भाध्मभफाट नबइ शाशन्त्तऩूणा सभाधान ह न  ऩने अधबभत मो सम्भेरन प्रकट गदाछ । 
घोषणाको मो अॊशको जानकायी म के्रनी फाय एसोशशएसनराई गयाउनका रागी मो 
सम्भेरन नेऩार फाय एसोशशएसनराई धनदेश गदाछ ।  

23  याज्मकातपा फाट गरयने क नै ऩधन सशन्त्ध सम्झौताभा याष्डको वहत केन्त्र ववन्त्द भा याखी 
ऩायदशशा य याष्डीम गरयभाको सॊयऺण गरयन  ऩने भान्त्मता मो सम्भेरन  

याख्दछ ।  

24  सॊववधान न्त्मामऩाधरका य न्त्मावमक श दद्दकयण सभूह , भवहरा फार फाधरका तथा 
धसभाशन्त्तकृत सभ दाम सम्फशन्त्ध कानून सभ ह, आधथाक ववकास य वाशणज्म कानून सभ ह, 

पौजदायी कानून सभ ह , द यसञ्चाय तथा सूचना प्रववधध कानून सभ ह य प्रदेशको 
सॊफैधाधनक अधधकाय , प्रदेश कानून सभूहको प्रधतवेदन  य कानून व्मव साम, कानून 
सहामता -प्रो–फोनो_ कानून ब्मवसामी आचायसॊवहता य ऩोशाक सभ हरे ऩेश गयेको 
प्रधतवेदन मसै घोषणा-ऩरको अधबन्न अॊशकोरुऩभा सभावहत गयीएको छ। 

 

मस सम्भेरनको सभ दघाटन सभायोहभा उऩस्थीत बै भहत्वऩ णा सम्फोधन गयी फायराई 
भागाधनदेशन गन ा बएकोभा मो सम्भेरन सम्भानधनम याष्डऩधत ववद्यादेवी बण्डायी प्रधत हाददाक 
कृतऻता ऻाऩन गदाछ । साथै सम्भानधनम का भ  प्रधानन्त्मामाधधश श्री ददऩक क भाय काकी तथा 
नेऩार फाय काउन्त्सीरका अध्मऺ उऩस्थीत बै भन्त्तव्म प्रस्त त गने सफै ऩूवा अध्मऺ हरु एवॊ 
सम्ऩूणा सहबागीहरु प्रधत मो सम्भेरन हाददाक धन्त्मवाद प्रकट गदाछ ।  
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