
सामुदाियक सेवा आदेश (सीएसओ) योजना  
सेवाको िववरण  

सामुदाियक सेवा िनदेर्श समदुायमा आधािरत सामुदाियक सेवा िनदेर्श (सीएसओ), अध्याय ३७८ अनुसार सजाईंको 
िवकल्प हो । अदालतले १४ वषर् पुगेको वा सो भन्दा मािथ उमेरको दोषी ठहर भएको, कैदको सजाईं हुने सम्भावना 
रहेको अपराधीलाइर्, परीक्षण अिधकारी (पीओ) को सुपरीवेक्षणको अधीनमा १२ मिहनाको अविधमा २४० घण्टाभन्दा 
बढी नहुने गरी बेतलबी काममा लगाउन आदेश िदन सक्छ, जसले अपराधीलाइर् परामशर् र मागर् िनदेर्शन पिन िदनेछ 
। 

उदे्दँयहरू 

सीएसओको उदे्दँय पुनःथार्पना र क्षितपूितर् दवुै हो । िदइएको आदेशको अधीनमा अपराधीहरूले समुदायमा उनीहरूले 
गरेको हािनको क्षितपूितर्को रूपमा आफ्नो फुसर्दको समयमा सामुदाियक सेवा गनुर्पछर्। परीक्षण अिधकारीहरुको 
मागर् दशर्नबाट र सामुदाियक सेवा बाट अपराधीहरुलाई सशंोिधत हुने सहायता पाउँछन ्। सीएसओका मखु्य उदे्दँयहरू 
तल िदइएका छन ्

क) पुनःथार्पना 

पीओहरूको मागर् दशर्न अिन ढाँचामा भएको काम/सेवाको माध्यम बाट अपराधीहरूले िनयम पालन गनर्, आफ्नो 
ूगितको लािग िजम्मेवारी िलन, दृिष्टकोण फरािकलो बनाउन, आफ्नो महत्वको भावको समिृद्धलाई िवकािशत गनर्, 
जीउनलाई बढ़ी रचनात्मक पध्दित िवकास गनर् र फेिर पिछ अपराध गनर्बाट मोिडन सहायता गछर् । 
ख) रचनात्मक व्यवःथा 

अपराधीहरूलाइर् आफ्नो ःकुल/रोजगार र धािमर्क िबयाकलापहरूमा िवघ्न नपनेर् गरी िनरन्तर रूपमा समुदायमा 
बःने अनुमित िदइन्छ । 
ग) क्षितपूितर् 

जुन समाजको उनीहरूले हािन गरेका िथए, अपराधीहरुलाइर् समाजको फाइदाको लािग बेतलबी काम गरेर योगदान 
गनेर् मौकाहरू ूदान गिरन्छ । 
सेवाको ूकृित 

क) अदालतको सेवा गनर् पीओहरूले दण्डाज्ञा अिघको ूितवेदनको साथमा परीक्षण अिधकारीको ूितवेदन र 
अपराधीहरूको पुनःःथापनामा सामुदाियक सेवा आदेशको लािग उपयकु्तता ूितवेदन बनाउँछन ्। 
ख) पीओहरूले सीएसओमा रािखएका अपराधीहरूलाइर् वैधािनक सुपरीवेक्षण, व्यिक्तगत मागर् दशर्न र सामूिहक कायर् 
सेवा ूदान गनेर्छन ्। 
ग) पीओहरूले अपराधीहरूका लािग बेतलबी कामको व्यवःथा गनेर्छन ्जबिक सो ःथानका सुपरीवेक्षकहरूले काम 
गनेर् ःथानमा उनीहरुको कामको िविभन्न ू कारको काममा ू ािविधक िनदेर्शन , ःथानमा नै सुपरीवेक्षण र व्यावहािरक 
मागर् दशर्न  िदएर उनीहरूलाइर् सुपरीवेक्षण गनेर्छन ्। 
लिक्षत समूह 



लिक्षत समूह अपराधीहरू हुन,् जसलाइर्
क) अदालतले सामािजक सोधपुछको लािग उल्लेख गरेको छ र 
ख) सीएसओको अधीनमा राख्न आदेश िदएको छ  

परीक्षण र सामुदाियक सेवाका कायार्लयहरुको सूची 

सातवटा परीक्षण र सामुदाियक सेवा ि नदेशर् कायार्लयहरू (पीसीएसओहरू) र उच्च अदालत र िजल्ला अदालत 
परीक्षण कायार्लय (एचसी र डीसीपीओ) ले सात न्यायािधशको अदालतहरु , िजल्ला अदालत र उच्च अदालतको 
सेवा गछनर ् ् (जःतैः उच्च अदालतको र यािचका अदालतको)। एचसी र डीसीपीओ र सात पीसीएसओहरूको ठे 

गाना र टेिलफोनको सूची यहाँबाट डाउनलोड गनर्  सिकन्छ । 

कायार्लय समय 
(सोमवारदिेख शुबवारसम्म) : िबहान 8:45 देिख साँझ 6:00 बजेसम्म 

शिनवार, आइतवार र सावर्जिनक िबदाहरूमा बन्द 

सामुदाियक सेवा िनदेर्शको कायार्लयसँग समन्वय 

त्यहाँ सामुदाियक सेवा िनदेर्शको समन्वय कायार्लय पिन छ, जसले पीसीएसओहरू र एचसी र डीसीपीओहरूलाइर्  
पिरयोजनाको काममा पिहचान र समन्वय गनर् मदत गछर् अिन  सीएसओको अधीनमा भएका अपराधीहरुको काम गनेर् 
ःथानमा कायरू् दशर्न िवषय पीओहरूसँग सम्पकर् गनर् सहायता गछर् । 
ठे गाना र टेिलफोन नम्बरः
कोठा 813, 8/एफ., सा िटन सरकारी कायार्लयहरू,
1 ःयोङ्ग वो चे रोड, ,सािटन, न्यू टेिरर्टोिरज ् । 
टेिलफोन नम्बरः 2158 6547 

फ्याक्स नम्बरः 2609 4178 

कायार्लय समयः 
(सोमवारदिेख शुबवारसम्म) िबहान 8:45 देिख साँझ 6:00 बजेसम्म 

शिनवार, आइतवार र सावर्जिनक िबदाहरूमा बन्द 


