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भागः एक 

अनगुमनको ववविण 

   

   १. परिचय 

फौजदािी न्याय प्रशासन सञ् चालन गने एउटा महत्वपूणा धनकायको रुपमा महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयलाई संवविान ि कानूनले शजम्मेवािी ददएको छ । नेपाल सिकािवादी हनुे मदु्दाको अधभयोजन 
गने अशन्तम शजम्मेवािी, नेपाल सिकािको प्रमखु कानूनी सल्लाहकाि तथा वहिासतमा िहेका 
व्यशक्तहरुलाई मानवोशचत व्यवहाि गिे नगिेको एवं आफन्तहरुसँग भेटघाट गना ददए नददएको समेतका 
धबषयमा अनगुमन गने संवैिाधनक शजम्मेवािी महान्यायाधिवक्तालाई सशुम्पएको छ । यी शजम्मेवािीहरु 
वहन गने धसलधसलामा महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा मातहतका ववशेष, उच्च तथा शजल्ला सिकािी 
वकील कायाालयहरुको कामकािवाही उपि पने उजिुी, गनुासो छानववन ि जाँचबझु गने, सिकािी 
वकीलहरुलाई उत्तिदायी ि अनशुाधसत बनाउने एवं अनगुमनलाई प्रभावकािी बनाउन छुटै्ट संयन्र ि 
कायाववधिको आवश्यकता महशसु भएको छ ।सिकािी मदु्दा सम्बन्िी ऐनको दफा ३४ क. मा नपेाल 
सिकािवादी हनुे कुनै फौजदािी मदु्दामा कुनै सिकािी वकीलले बश नयत साथ अधभयोजन गिी मदु्दालाई 
कमजोि बनाएको धमधसलबाट देशखएमा महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो सिकािी वकीललाई ववभागीय 
कािवाही गना सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैगिी सिकािी वकील सम्बन्िी धनयमावली, २०५५ को धनयम ५ मा महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयका आफ्नो ववभाग अन्तगातको िाजपर अनवित कमाचािीहरुको धनयशुक्त, बढुवा तथा ववभागीय 
कािवाही गने अधिकाि सम्बशन्ित ववभागको प्रमखुलाई हनुेछ भने्न व्यवस्था छ ।उच्च सिकािी वकील 
कायाालय ि सो कायाालयको प्रादेशशक अधिकाि क्षेर धभरका शजल्ला सिकािी वकील कायाालयका 
िाजपर अनंवकत कमाचािीहरुको धनयशुक्त, बढुवा तथा ववभागीय कािवाही तथा आफ्नो प्रादेशशक अधिकाि 
क्षेर धभरका सिकािी वकील कायाालयमा सरुवा गने अधिकाि सम्बशन्ित उच्च सिकािी वकील 
कायाालयका सहन्यायाधिवक्तालाई हनुेछ भने्न व्यवस्था सो धनयमावलीमा गरिएको छ । सो धनयमावलीको 
धनयम ८ मा यस धनयमावलीको अधिनमा िही शजल्ला सिकािी वकील कायाालय तथा उच्च सिकािी 
वकील कायाालय सम्बशन्ित उच्च सिकािी वकील कायाालयको सहन्यायाधिवक्ताको ि सबै सिकािी 
वकील कायाालयहरु महान्यायाधिवक्ताको सामान्य प्रशासकीय िेखदेख, धनयन्रण ि धनदेशनमा िहने 
व्यवस्था छ ।सो धनयममा भएको व्यवस्था अनसुाि महान्यायाधिवक्ताको कायाालयले सिकािी वकील 
कायाालयको ि उच्च सिकािी वकील कायाालयले आफ्नो प्रादेशशक अधिकाि क्षेर धभर पने शजल्ला 
सिकािी वकील कायाालयको वषाको कम्तीमा एक पटकधनिीक्षण गने गिाउने छ ि धनिीक्षण गने 
अधिकृतले देहायका कुिाहरु खलुाई महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा धनिीक्षण प्रधतवेदन ददन ु पने 
व्यवस्था छ । 

(क) गनुा पने काम कािबाही समयमा तदारुकता साथ गिे नगिेको, 
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(ख) मदु्दामा अधभयोग लगाउदा अनसुन्िानबाट देशखएको प्रमाणको उशचत मूल्यािन गिी अधभयोग 
लगाएको नलगाएको, 

(ग) मदु्दा दायि, बहस पैिवी, पनुिावेदन सम्बन्िी काम कािबाहीमा आवश्यक सतका ता देखाए, 

नदेखाएको, 

(घ) गिेको काम कािबाहीमा गणुात्मकता ि यथाथाता छ छैन, 

(ङ) माधगएको िाय सल्लाह समयमा उपलब्ि गिाए, नगिाएको, 

(च) मदु्दाको बहस पैिवी ि साक्षी पिीक्षणमा उपशस्थत भए नभएको, 

(छ) माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन धनयममा तोवकएको समयमा पठाए नपठाएको, 

(ज) मातहतका सिकािी वकील तथा अन्य कमाचािीको उशचत धनयन्रण ि िेखदेख गिे, नगिेको, 

(झ) लेखा तथा शजन्सीसम्बन्िी काम कािबाही आधथाक ऐन,धनयमब मोशजम भए नभएको ि से्रस्ता 
दरुुस्त िाखे निाखेको, 

(ञ) महान्यायाधिवक्ता वा तालकु कायाालय वा पूवा धनिीक्षणबाट भएको धनदेशन बमोशजमको काम 
कािबाही भए नभएको, 

(ट) धमधसल, फायल, कानूनका वकताब एवं पधरकाहरु दरुुस्त ि अद्यावधिक िाखे निाखेको ।  

त्यसैगिी सो धनयमावलीको धनयम ३८(२) मा महान्यायाधिवक्ताले यस धनयमावली ि नेपाल सिकािको 
धनदेशनको अधिनमा िही सिकािी वकील कायाालयको प्रशासनको िेखदेख, सञ् चालन एवम ्धनयन्रण गना 
समय समयमा आवश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ ि त्यस्तो धनदेशनको पालना गनुा सम्बशन्ित अधिकािीको 
कताव्य हनुे भने्न व्यवस्था छ । यो व्यवस्था बमोशजम महान्यायाधिवक्ताबाट समय समयमा धनदेशन ददने 
एवम ् धनदेशशका जािी गने गरिएको छ ।सोही धनयमावलीले ददएको अधिकाि प्रयोग गिी सिकािी 
वकीलको आचाि संवहता, २०७३ जािी भएको छ । 

सिकािी वकीलहरुको आचिण ि व्यवहाि सम्बन्िमा अन्तिााविय स्तिमा ववकधसत धसद्धान्त एवम ्
ववद्यमान िाविय कानून, प्रचलन, व्यवहाि ि न्यावयक संस्कृधतका ववभीन् न पक्षलाई समेत समेटी सिकािी 
वकीलको सेवालाई व्यावसावयक, मयााददत ि ववश्वाधसलो बनाउन यो आचाि संवहता जािी भएको हो ।यो 
संवहताले सिकािी वकीलको पेशागत आचिण, स्वतन्रता सम्बन्िी आचिण, धनष्पक्षता सम्बन्िी आचिण, 
सहयोगात्मक आचिण ि सदाचाि सम्बन्िी आचिण धनिाािण गिेको छ ।सो आचाि संवहताको पालना 
भए नभएको सम्बन्िमा सिकािी वकीलको प्रचधलत कानून बमोशजमको सपुरिवेक्षकले धनयधमत रुपमा 
अनगुमन गनुा पनेछ ।अनगुमनबाट आचािसंवहताको उल्लङ्घन भएको देशखएमा सो को जानकािी 
महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गनुा पने व्यवस्था छ ।आचाि संवहताको उल्लङ्घन गिेकोले कािवाही गिी 
पाउँ भनी सिकािी वकील उपि महान्यायाधिवक्ता समक्ष उजिुी गना सवकने ि त्यस्तो उजिुी पिेमा सात 
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ददन धभर छानववन गिाई टुङ्गो लगाइने व्यवस्था छ ।छानववनबाट आचाि संवहताको पालना नभएको 
देशखएमा आचिण पालना नगने सिकािी वकीललाई उलङ्घनको मारा अनसुाि धनज उपि प्रचधलत कानून 
बमोशजम ववभागीय कािवाही गिी सोको अधभलेख िाशखने व्यवस्था छ ।उशल्लशखत व्यवस्थाका अधतरिक्त 
धनजामती सेवा ऐन, धनयम एवम ् िाि सेवक कमाचािीले पालना गनुापने आचाि संवहता ि आचिणका 
धनयमहरु समेत सिकािी वकील ि कमााचािीले पालना गनुा पने हनु्छ । 

उशल्लशखत व्यवस्थाका अलावा सिकािवादी मदु्दाको अनसुन्िान तथा अधभयोजन सम्बन्िी धनदेशशका , 
२०७३ को दफा ४२ मा अपिािको सूचना, दताा, अनसुन्िान तथा अधभयोजन काया प्रभावकािी ि सही 
रुपमा भए नभएको सम्बन्िमा माधथल्लो अधिकािी वा कायाालयबाट कायाताधलका बनाई समय समयमा 
अनगुमन तथा धनिीक्षण गनुापने व्यवस्था गरिएको छ ।त्यसिी अनगुमन गदाा कुने कायाालय वा 
अधिकािीबाट अपिािको सूचना दताा, अनसुन्िान तथा अधभयोजनमा लापिवाही भएको वा तदारुकता 
देखाइएको नपाइएमा अनगुमन वा धनिीक्षण मा जाने अधिकािीले आवश्यक आदेश वा धनदेशन ददन सक्ने 
व्यवस्था समेत गरिएको छ ।अपिािको अनसुन्िान तथा अधभयोजनमा गम्भीि लापिवाही गिेको कुिा 
अनगुमन तथा धनिीक्षणको क्रममा देशखन आएमा त्यस्तो गने कमाचािीलाई प्रचधलत सेवा शता सम्बन्िी 
कानून बमोशजम कािवाही गनाका लाधग अनगुमन वा धनिीक्षणमा खवटने कमाचािीले सम्बशन्ित धनकायमा 
धसफारिस गना सक्ने छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको काया सञ्चालन तथा काया ववविण धनदेशशका, २०७३ ले मदु्दा 
व्यवस्थापन ववभाग अन्तगात अधभयोजन अनगुमन तथा मूल्यािन महाशाखाको व्यवस्था गिेको छ ।सो 
महाशाखाले गने कायाहरु यस प्रकाि िहेका छन। 

१. मातहत सिकािी वकील कायाालयबाट मदु्दा नचलाउने गिी प्राप्त फाइलमा धनकासा सम्बन्िी काया 
गने । 

२. मातहत सिकािी वकील कायाालयबाट मदु्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्िमा कुनै कानूनी दिवविा वा 
असवुविा भएमा त्यसमा आवश्यक छलफल गिाउने तथा यस्ता ववषयमा महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयबाट ददइने धनकासा वा धनणायमा एकरूपता कायम गने सम्बन्िमा सिकािी वकीलबीच 
आवश्यक नीधतगत छलफल ि समन्वय गिी ववभागीय प्रमखु माफा त महान्यायाधिवक्ता समक्ष 
धनणायका लाधग अनिुोि गने ि त्यसको सबै सिकािी वकीललाई सूचना प्रवाह गने । 

३. मातहतका सिकािी वकीललाई अधभयोजन सम्बन्िमा पिेका दिवविाको धनकासा ददने । 

४.  अधभयोजनको स्ति धनिाािणका लाधग धनदेशशकाको तजुामा गने एवं त्यसको कायाान्वयन, अनगुमन, 

मूल्यािन ि परिमाजान गने तथा अदालतमा सिकािी वकीलले दायि गिेका अधभयोगपरहरू 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा प्राप्त हनुे व्यवस्था गिी त्यसको अध्ययन, कानूनी पिीक्षण गिी 
तत्सम्बन्िमा सिुाि गना वा गणुस्तिीयता ल्याउनका लाधग सम्बशन्ित सिकािी वकीललाई धनदेशन 
ददने लगायतका आवश्यक काया गने । 
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५. शजल्ला सिकािी वकील कायाालयले गिेको अधभयोजनको सफलता ि असफलताको अनसुन्िान ि 
मूल्यािन गिी अधभयोजन असफल हनुकुा कािणहरू तथ्यमूलक आिािमा पवहचान गने ि 
सिुािका उपायहरू प्रक्षेपण गने । 

६. अनसुन्िान ि मलु्यांकनका आिािमा सिुाि गना चाल्नपुने कदम बािे अध्ययन अनसुन्िान ि नीधत 
धनमााणसम्बन्िी काया गने । 

७. अधभयोजनका सन्दभामा उपयकु्त कानूनको अभाव देशखएका कसूिको पवहचान गिी कानून 
धनमााणका लाधग उपयकु्त धसफारिस गने । 

८. अधभयोजन पिामशा डेस्क स्थापना गिी मातहत सिकािी वकील कायाालयबाट अधभयोजन 
सम्बन्िमा कुनै िाय माग भएमा तत्काल सो िाय प्रदान गने, अधभयोग सम्बन्िमा माग भएको 
सहयोग प्रदान गने ि सो का लाधग मातहतका कायाालयलाई धसिा सम्बन्ि ि फोनको व्यवस्था 
गिी त्यसको सूचना ददने । 

९. महान्यायाधिवक्ताले तोकेको वगीकिणका मदु्दाहरूमा बहस पैिवीको काम गने । 

१०. महान्यायाधिवक्ता ि सम्बशन्ित नायब महान्यायाधिवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बशन्ित  
अन्य काया गने । 

सो धनदेशशकामा कायाालय तथा जनशशक्त व्यवस्थापन ववभागको शजम्मेवािीमा सिकािी वकील तथा अन्य 
कमाचािी ववरुद्ध पने उजिुी उपिको कािवाही तथा कमाचािीहरुको गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्िी काया गने 
ववषय समेत िहेको छ ।सोही ववभाग अन्तगात िहेको मानव संशािन महाशाखा मातहतको शजल्ला 
प्रशासन शाखाको कामधभर कमाचािीको काया सम्पादन मूल्यािन सम्बन्िी काया गने असल काया गनेलाई 
पिुस्काि ि खिाव काया गनेलाई दण्ड ददने तफा  गनुा पने आवश्यक काम कािवाही गने ववषय समेत 
समेवटएको छ ।त्यसैगिी महान्यायाधिवक्ताको धनजी सशचवालयको शजम्मेवािीमा महान्यायाधिवक्ताको 
कायाकक्षमा हटलाइन टेधलफोन ि अनलाइन कम््लेनको व्यवस्था गिी प्राप्त सूचनाहरुको वटपोट बनाई 
महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गने ववषय समेवटएको छ ।  

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको दोस्रो पञ् चवषीय िणनीधतक योजनाले समेत पनुिावेदन तथा उच्च 
सिकािी वकील कायाालयबाट अधभयोजनको प्रभावकािी अनगुमन गने, महान्यायाधिवक्ताको कायाालय ि 
उच्च ि ववशेष सिकािी वकील कायाालयमा अधनयधमतता ि गनुासो सनुवुाइ गने अधिकािी तोक्ने समेतका 
वक्रयाकलापहरु समावेश गिेको छ । सिकािी वकीलबाट सम्पादन हनुे काम कािवाहीको धनयधमत 
रुपमा अनगुमन तथा मूल्यांकन गना ि सिकािी वकीलले गने अधभयोजन, बहस पैिवी ि प्रधतिक्षा तथा 
कायाालयको काम कािबाहीमा आउँन सक्ने उजिुी ि गनुासोलाई पद्दधतगतरुपमा सम्वोिन गिी सिकािी 
वकील कायाालयबाट हनुे काया सम्पादनलाई प्रभावकािी बनाउनका लाधग ववशेष व्यवस्था गनुा पने 
अवस्था धसजाना भएको छ ।  

सिकािी वकील कायाालयबाट सम्पादन हनुे काम कािवाही उपि पने उजिुी तथा आउने गनुासोको 
व्यवस्थापनका लाधग संस्थागत तथा प्रवक्रयागत व्यवस्था गनाका लाधग के कस्ता उपायहरु अवलम्वन गना 
सवकन्छ भने्न सम्वन्िमा आवश्यक संयन्र तथा कायाववधि तयाि गना सिोकािवाला धनकायका 
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प्रधतधनधिहरुसँग छलफल गिी उपयकु्त आिाि धनिाािण गने प्रयोजनको लाधग महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयको धमधत २०७४/२/१९ ि धमधत २०७४/४/५ को धनणाय अनसुाि उच्च तहका सिकािी 
वकीलहरुको नेततृ्वमा सात वटा समूहलाई अनगुमन गिी प्रधतवेदन पेश गना शजम्मेवािी ददइएको धथयो । 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयले सिकािी वकील कायाालयहरुको अनगुमनको लाधग अनगुमन सूचक 
समेत तयाि गिेको धथयो जनु देहाय बमोशजम उल्लेख गरिएको छ ।प्रस्ततु अनगुमन काया सम्पन् न 
गनाको लाधग कानूनी शासन तथा मानव अधिकाि संिक्षण प्रणाली सबलीकिण कायाक्रमको सहयोग प्राप्त 
भएको धथयो । 

२. गनुासो तथा उजिुी व्यवस्थापन धनदेशशका तयािी 

 सिकािी वकील कायाालयको काम कािवाही उपि आउने गनुासो तथा उजिुीको व्यवस्थापन गनाका 
लाधग छुटै्ट धनदेशशका तयाि गने गिी यस कायाालयको धमधत २०७४/०१/२४ को धनणायानसुाि 
सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेश बाब ुअयाालको संयोजकत्वमा देहाय बमोशजमका सिकािी वकीलहरु संलग्न 
िहेको तयािी सधमधत गठन गरिएको धथयो ।1 सो सधमधतले सिोकािवालाहरुसँग समेत छलफल गिी 
तयाि पािेको मस्यौदा उपि माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू समेतको उपशस्थधतमा उच्च तहका सिकािी 
वकीलहरुसँग समेत पिामशा गिी अशन्तम मसयौदा तयाि गरिएको हो । सो मस्यौदा उपि नायव 
महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद गौतमको नेततृ्वमा ववधभन् न चिणमा बैठक बसी मस्यौदाको पनुिावलोकन 
गिी महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको  धमधत २०७४/०८/२५ को धनणाय अनसुाि उक्त धनदेशशका 
स्वीकृत गिी लागू भएको हो । उक्त धनदेशशकाको पूणा पाठ भाग-३ मा उल्लेख गरिएको छ ।   

३. अनगुमन सूचक 

सिकािी वकील कायाालयहरुको अनगुमन गदाा कायाालय व्यवस्थापनको अवस्था, सिकािी वकील एवम ्
कमाचािीहरुका काम कािवाही, सिोकािवाला धनकायहरुसँगको समन्वय समेतका ववषयलाई केन्द्र ववन्दमुा 
िाशखएको धथयो ।सिकािी वकील कायाालयको अनगुमन गदाा आिाि धलइएका अनगुमन सूचकहरु 
धनम्नधलशखत छन;् 

१.कायाालय अनगुमनः 

❖ भौधतक अबस्थाः (भवन, कायाकक्ष, सवािी, कम््यटुि) 

❖ समन्वय सधमधतको बैठक, कमाचािीको बैठक धनणाय ि सोको कायाान्वयनको अवस्था 

❖ प्रशासधनक अबस्थाः (हाशजिी, कमाचािी, किाि, खचा ब्यबस्थापन) 

❖ सूचना प्रववधिलाई कायासम्पादनमा प्रयोग गिेको अवस्था 

                                                           

सधमधतमा  सहन्यायाधिवक्ता श्री गणेशबाब ुअयााल,  सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमिाज ज्ञवाली सदस्य,  उपन्यायाधिवक्ता श्री िाजेशकुमाि कटुवाल ,  

उपन्यायाधिवक्ता श्री  हरिशंकि ज्ञवाली,  उपन्यायाधिवक्ता श्री िाजेन्द्र धसंह भण्डािी ि  शाखा अधिकृत श्री स्वतन्र न्यौपाने हनुहुनु्थ्यो । 
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२. कमाचािीसँगको छुट्टा छुटै्ट भेटघाट ि गनुासो संकलन, 

३. सिकािी वकीलका कामकािवाहीका सम्बन्िमा सम्बशन्ित उच्च तथा शजल्ला अदालतका मखु्य 
 न्यायािीश, न्यायािीश/िशजिाि/शे्रष्तेदािसँग छलफल। 

४. सिकािी वकीलका काम कािवाहीका सम्बन्िमा सम्बशन्ित बािका अध्यक्ष ि सशचवसँग छलफल, 

५. सिकािी वकीलका कामकािवाहीका सम्बन्िमा प्रहिी प्रमखु/अनसुन्िानकताासँगको छलफल 

६.  मदु्दाको अनगुमनः अनगुमन गदाा देहायका ववषयलाई केन्द्रमा िाखी अनगुमन गनुापने । 

❖ सिकािी वकीलको धनणाय वकताव 

❖ धनणाय वकताव ि अधभयोगपरको तलुना 

❖ प्रहिीको िाय ि सिकािी वकीलको अधभयोगको तलुना 

❖ मदु्दाको अधभलेख, दायिी वकतावहरु 

❖ दो.पा. नगने धनणाय भएका कशम्तमा पाँचओटा धमधसल, (उच्च सिकािी वकील कायाालयहरुको 
हकमा) 

❖ संगदठत अपिाि सम्बन्िी कशम्तमा २ ओटा धमधसल, 

❖ अन्य मदु्दाका नमनुा छनौट गिी कशम्तमा ५ ओटा धमधसल । 

❖ पनुिावेदनको म्याद सम्बन्िी 

❖ अ. वं. १७ नं.को धनवेदन सम्बन्िी 

७. सिकािी वकील ि सिकािी कायाालयको धबषयमा प्रकाशशत समचािहरुको संकलन (यस बषा 
धभरका), 

८. उशल्लशखत छलफल/धमधसल अनगुमन पश्चात सिकािी वकील कायाालयहरुमा छलफल कायाक्रम ि 
धनदेशन । 

४. अनगुमन टोलीको ववविण: 

  सिकािी वकील कायाालय अनगुमन गरिएका उच्च सिकािी वकील कायाालयहरु तथा शजल्ला सिकािी 
वकील कायाालयहरु ि अनगुमन गने अधिकािीहरुको ववविण यसप्रकाि छ । 
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क्र.सं अनगुमन गने पदाधिकािी सहयोगी अधिकृत अनगुमन गरिएका सिकािी वकील 
कायाालयहरु  

अनगुमन धमधत 

१. नायव महान्यायाधिवक्ता  

श्री दगुााबन्ि ुपोखिेल 

सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव 
प्रसाद पडुासैनी 

शाखा अधिकृत श्री 
 धनिाजन पाण्डे 

उच्च सिकािी वकील कायाालय, 
पाटन 

शजल्ला सिकािी वकील  

कायाालयहरुः काठमाण्डौ, लधलतपिु 
ि काभ्रपेलाञ् चोक 

२०७४/२/१९देशख 
२०७४/३/१५ 

२. नायव महान्यायाधिवक्ता  

श्री बद्रीप्रसाद गौतम 

सहन्यायाधिवक्ता  

श्री ववश् विाज कोइिाला 

शाखा अधिकृत  

श्री सववता शमाा 
उच्च सिकािी वकील 
कायाालय,बटुवल,  

शजल्ला सिकािी वकील कायाालयहरुः 
 शचतवन, रुपन्देही, नवलपिासी ि 

 पाल्पा 

२०७४/२/१९ 

देशख २०७४/३/१५ 

३. नायव महान्यायाधिवक्ता 
 श्री खगिाज पौडेल 

सहन्यायाधिवक्ता श्री  

िमादेवी पिाजलुी 

शाखा अधिकृत श्री 
भधूमनन्द खनाल 

उच्च सिकािी वकील कायाालयः  

वविाटनगि 

शजल्ला सिकािी वकील कायाालयहरुः 
मोिङ, सनुसिी ि उदयपिु 

२०७४/२/१९ 

देशख २०७४/३/१५ 

४. नायव महान्यायाधिवक्ता 
 श्री वकिण पौडेल 

सहन्यायाधिवक्ता श्री 
संजीविाज 

 िेग्मी 

शाखा अधिकृत श्री 
उधमाला शज.सी. 

उच्च सिकािी वकील 
कायाालयःपोखिा 
शजल्ला सिकािी वकील कायाालयहरुः  

कास्की, तनहुँ ि लम्जङु 

२०७४/२/१९ 

देशख २०७४/३/१५ 

५.  नायव महान्यायाधिवक्ता  

श्री बद्रीप्रसाद गौतम 

सहन्यायाधिवक्ता  

श्री गीताप्रसाद धतशम्सना 
 

उपन्यायाधिवक्ता  

श्री हरिशंकि ज्ञवाली 
नायव सबु्बा 
श्री कृष्णिाज जोशी 

उच्च सिकािी वकील 
कायाालय,बटुवल 

शजल्ला सिकािी वकील कायाालयहरुः  

गलु्मी, अघााखाँची ि कवपलवस्त ु

२०७४/४/६ देशख 
२०७४/४/३१ 

६. नायव महान्यायाधिवक्ता 
 श्री खगिाज पौडेल 

सहन्यायाधिवक्ता 
 श्री सिेुन्द्रबहादिु थापा 
 

उपन्यायाधिवक्ता श्री 
यामबहादिु बाँधनया 

उच्च सिकािी वकील कायाालयहरुः 
 महेन्द्रनगि ि नेपालगञ् ज 

शजल्ला सिकािी वकील कायाालयहरुः 
 कञ् चनपिु, कैलाली, डडेल्ििुा ि 
बाँके 

२०७४/४/६ देशख 
२०७४/४/३१ 

७. सहन्यायाधिवक्ता  

श्री िेवतीिाज धरपाठी 
उपन्यायाधिवक्ता  

श्री यदनुाथ शमाा 
नायव सबु्बा  

श्री भितकुमाि 
मैनाली 

शजल्ला सिकािी वकील कायाालय, 
तनहुँ ि कास्की 

२०७४/४/६ देशख 
२०७४/४/३१ 

 

नोटः ७ वटा अनगुमन टोलीबाट ६ वटा उच्च सिकािी वकील कायाालयहरु ि २० वटा शजल्ला सिकािी 
वकील कायाालयहरुको अनगुमन भएको धथयो ।उशल्लशखत अनगुमन टोलीका अधतरिक्त माननीय 
महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको कायाालयका उच्च अधिकृत सवहतको धनिीक्षण टोलीसाथ 
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धमधत २०७४/०६/०६ देशख २०७४/०६/०८ सम्म शजल्ला सिकािी वकील कायाालय काठमाडौंको 
आकशस्मक धनिीक्षण गरियो ।प्रत्येक अनगुमन टोलीले अनगुमन गरिएको कायाालयको वस्तगुत 
अवस्थालाई दृविगत गिी ददएका धनदेशनहरु एवम ् अनगुमनको क्रममा प्राप्त भएका जानकािीको 
सािसंक्षेपलाई यस पधछ उल्लेख गरिएको छ । 

 

  ५. अनगुमनबाट देशखएका मूलभतू ववषयहरु: 

यस वकधसमको सिकािी वकील कायाालयहरुको अनगुमनले सिकािी वकीलहरुको कायासम्पादन, 

कायाालयहरुको भौधतक अवस्था, जनशशक्तको आवश्यकता तथा परिपूधता सम्बन्िमा महान्यायधिवक्ताको 
कायाालयलाई प्रत्यक्ष अवगत भएको छ । 

१. अनगुमनका क्रममा प्रत्यक्ष सिोकाि िाख् ने धनकाय/व्यशक्तसँग भएका छलफलबाट प्राप्त मननयोग्य 
सझुावहरुको कायाान्वयनबाट सिकािी वकीलहरुको काया सम्पादनमा थप सिुाि हनु गई कानूनी 
िाज्य स्थापनाका लाधग सहयोग पगु्ने देशखन्छ । 

२. कायाालयको अनगुमनको कािण स्थानीय स्तिको आवश्यकता तथा वास्तववक समस्याको पवहचान 
हनु गई समविगत सिुाि गना आिाि प्राप्त भएको छ । 

३. अनगुमनले मातहतका सिकािी वकील कायाालयहरुमा कायाित जनशशक्तको मनोबल बढ्न जान े
भएकाले काम कािबाहीमा थप उत्साह हनुे ि शजम्मेबािी बढ्न जाने देशखन्छ  

४. यसले महान्यायधिवक्ताको कायाालय तथा मातहतका सिकािी वकील कायाालयमा जनाकािीको प्रवाह 
हनुे, सहज पहुँच स्थावपत गना सहयोग पगेुको छ । 

५. मातहतका कायाालयहरुमा जान अन्जानमा भएका गल्ती तथा रटुीको सम्बन्िमा तत्काल धनदेशन 
ददई तरुुन्तै सच्चाउन सवकने भएकोले सिकािी वकीलहरुको व्यवसावयकता अधभववृद्ध गना सक्न े
देशखएको छ । 

६. यसले सिकािी वकीलका  काम कािवाही उपिको सिोकािवाला धनकायका पदाधिकािीहरुको िािणा 
संकलन गिी काया सम्पादनका अवस्था मूल्यािन गना समेत सहज भएको छ । 

७. अनगुमनको क्रममा सिकािी वकीलको काया सम्पादनमा िहेको वववविता हटाई एकरुपता कायम 
िाख्न मागादशान गना सहज भएको छ । 

८. सिोकािवाला धनकायका पदाधिकािीसँगको छलफलबाट समन्वय कायम गना समेत सहयोग पगेुको 
छ । 

९. यसले कायाालयको अधभलेख व्यवशस्थत गना समेत सहयोग पगेुको छ भने स्थानीय स्तिमा सिकािी 
वकीलको काम कािवाहीका सम्बन्िमा प्रकाशशत समाचािहरुको बािेमा जानकािी भई सो सम्बन्िमा 
सपुरिवेक्षण ि मागादशान गना सहज भएको छ ।  
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६. अनगुमनको क्रममा प्राप्त भएका सझुावहरुः 

अनगुमनको क्रममा सिकािी वकील कायाालयको काम, कािवाहीका सम्बन्िमा उच्च तथा शजल्ला 
अदालतका मखु्य न्यायाििीश, न्यायािीश, िशजिाि, शे्रस्तेदाि, प्रहिी प्रमखु, अनसुन्िानकताा, बािका 
अध्यक्ष ि सशचव लगायत सिोकािवालासँग छलफल गरिएको धथयो । यसका साथै सिकािी वकील 
कायाालयका कमाचािीहरुसँग छुट्टाछुटै्ट छलफल गरिएको धथयो भने समूहगत रुपमा कायाालयको वस्तगुत 
अवस्थाको बािेमा समेत छलफल भएको धथयो ।सिोकािवालाहरुसँगको छलफलबाट प्राप्त भएका मखु्य 
सझुावहरु  यसप्रकाि िहेका छनः 

१. कधतपय स्थानहरुमा सिोकािवालाहरुबाट सिकािी वकीलले अधभयोजनका लाधग अशन्तम समयसम्म 
धमधसल िाख् ने गिेको गनुासो आएको।  

२. कायाालयको अधभलेख व्यवशस्थत हनु नसकेको ।समयमा जवाफ पाउन नसवकएको । 

३. अधभयोजन गदाा सिकािी वकीलले अत्यधिक माग दाबी गने तथा उजिुीकै भिमा सबै व्यशक्तलाई 
मदु्दा चलाउने गनुासो आएको । अधभयोजनलाई प्रमाणमा आिारित बनाउन नसकेको 

४. पेशी हटाउने सम्बन्िमा सिोकािवालाहरुको गनुासो िहेको । पेशी हटाउने मापदण्डको पालना 
सिकािी वकीलबाट नभएको । 

५. कधतपय स्थानमा ववशेष प्रकृधतका मदु्दामा पक्षको गोपधनयता िाख्न ु पने मदु्दाहरुको सम्बन्िमा 
धनयमावलीले धनददाि गिे अनरुुप गोपधनयता निाखेको पाईएको। िाखेकै अवस्थामा पधन पूणातः 
पालना हनु नसकेको । 

६. सिकाि बादी भएका मदु्दामा साक्षीहरु समयमा उपशस्थत गिाउन आवश्यक व्यवस्था हनु ुपनेमा 
कधतपय स्थानमा प्रभावकािी नभएको देशखएको ।  

७. कायाबोझ ि जनशशक्तको कािण देखाई पनुिावेदनको म्याद बझु् न इन्काि गिेको । 

८. मदु्दाको बहसको क्रममा धनजी क्षेरबाट प्रधतधनधित्व गने वकीलको तलुनामा प्रमाण संकलन, 

बहसमा सिकािी वकीलहरुको सवक्रयता कम भएको गनुासो िहेको ।जस्तैः बालबाधलकाको उमेि 
खोल्ने कागज पेश नहनुे, प्रधतवादीको पूणा ववविण नहनुे,  सिकािी वकीलको उपशस्थधतनै कधतपय 
अवस्थामा नहनुे ।  

९. साक्षी पिीक्षणमा सिकािी वकीलको सहभाधगता न्यून रुपमा मार हनुे गिेको ।सिकािी साक्षीको 
उपशस्थधतमा समेत सिकािी वकीलले अग्रसिता धलन ुपने देशखन्छ । 

१०. कायाालय उपकिणहरु आवश्यक मारामा नभएका तथा केही भएका पधन नयां प्रववधि अनरुुप 
नभएको गनुासो आएकोले सबै कायाालयमा कायाशैलीमा एकरुपता हनु नसकेको ।  
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११. सिकािी वकीलको अधभयोजन अनसुन्िान अधिकृतको िायमा आशश्रत िहेको ।अनसुन्िानलाई 
मागादशान गना नसकेको । 

१२. कायाालयहरुमा हाशजिी व्यवस्थापन भएपधन कुनै कायाालयहरुमा काजमा गएको, ववदामा बसेको 
जस्ता अधभलेखहरु अद्यावधिक नभएको देशखएको छ । यसका लाधग अनगुमन टोलीले तत्काल 
धनदेशन ददई सिुाि हनुे अपेक्षा धलइएको ।(कमाचािीबाट प्राप्त सझुाव) 

१३. कधतपय कायाालयहरु नयाँ छन भने कुनै धनमााणािीन िहेका छन।् अधिकांश स्थानहरुमा 
कायाालय भवन अपगु भएको तथा भएका कायाालय पधन पिुानो, शजणा हदैु गएको गनुासो आएको 
छ। 

१४.  नया धनयशुक्त भएका सिकािी वकीलहरुलाई एकै पटक अधभयोजनको शजम्मेवािी नददई केही 
समय वरिष्ठ सिकािी वकीलहरुसँगसँगै काम गने अवसि ददएि मार अधभयोजन कायामा पठाउन ु
उपयकु्त हनुे सझुाव प्राप्त भएको छ । 

 ७. अनगुमन टोलीबाट सिकािी वकील कायाालयलाई ददएको धनदेशनको सािसंक्षपेः  

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको धनणाय अनसुाि मातहतका सिकािी वकील कायाालयहरुमा कायाित 
सिकािी वकीलहरुको क्षमता अधभववृद्ध तथा प्रभावकािी काया सम्पादनका लाधग उच्च महत्व ददई 
नायब महान्यायधिवक्ताज्यूको नेततृ्वमा सिकािी कायाालयबाट भए गिेका काम कािवाहीहरु 
प्रभावकािी भए नभएको, कायाालयको भवन प्रयाप्त भए नभएको, प्रभावकािी रुपले काया संचालन गना 
जनशशक्त कायाालय उपकिण आवश्यक मारामा भए नभएको, मदु्दाको प्रकृधत तथा स्वरुप, अधभयोजन 
प्रकृया, अन्य सिोकािवालाहरु सँगको सम्बन्ि लगायत ववषयमा २६ वटा सिकािी वकील 
कायाालयहरुको धनिीक्षण तथा अनगुमन गिी धनदेशन समेत ददईएको धथयो । सिकािी वकीलको 
कायाालयको धनिीक्षण तथा सिोकािवालाहरुलाई मखु्यतः देहायका ववषयहरुमा तत्काल प्रभावकािी 
बनाउन धनदेशन ददइएको छ ।  

क. मदु्दाको अनसुन्िानको शरुुवात देशख नै प्रमाण संकलन गना सवक्रय रुपले लाग्ने, तथ्यको वस्तधुनष्ठ 
प्रमाणको आिािमा माग दाबी गने तथा प्रधतवादीहरुको सहजै पत्ता लगाउन सक्ने गिी ववस्ततृ 
ववविण सवहत मदु्दाको अधभयोजन गने ।अधभयोजन नगिेको ववषयमा तरुुन्त धनकाशाको लाधग 
लेखी पठाउने ।अधभयोजनको अधभलेख अद्यावधिक िाख्न े। 

ख. साक्षीहरुको अदालतले तोकेको समयमा उपशस्थत गिाउने तथा अदालतले तोकेको समयमा दशी 
प्रमाण प्रस्ततु गने तथा गिाउने ।पीधडतको सहायताको लाधग ववशेष रुपमा वक्रयाशशल हनु े
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।पीधडत सहायता धनदेशशका बमोशजम पीधडतको अधभलेख िाखी पीधडतलाई न्यावयक कािवाहीको 
सूचना ददने ।  

ग. मदु्धाको अधभयोजन तथा बहस पैिबीमा सिकािी वकीलहरुको उच्च मनोबल तथा व्यवसावयकता 
सवहत अदालतमा उपशस्थत हनुे । अनावश्यक रुपमा पेशी हटाउने कायालाई धनरुत्सावहत गने । 

घ. मदु्दाको बहस, पैिवीको क्रममा सकेसम्म उच्च अधिकािीहरुले नै बहस तथा पैिबी गने । 
बाध्यात्मक ि अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक पेशी नहटाउने । 

ङ. कायाालयको सिसफाई, हाशजिीको अद्यावधिक, शजन्सी सामानहरुको अद्यावधिक गने तथा 
अनावश्यक सामाग्रीहरुको उशचत व्यवस्थापन गने ।  

च. सिोकािवालाहरुको समन्वय तथा सम्बन्िमा थप सिुाि गना आवश्यक व्यवस्था गने । 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट भएको धनदेशन बमोशजम समन्वय सधमधतको बैठक िाख्न े। 

छ. फैसला भईसकेका मदु्दाहरुको तत्काल आवश्यक कािबाहीका लाधग सवक्रय रुपले लाग्ने ।  

ज. आफ्नो कायासम्पादनलाई पािदशी बनाउने, आफुले सम्पादन गिेको कायाको उत्तिदावयत्व बहन 
गने । 

झ. ववशेष प्रकृधतका मदु्दामा पक्षको गोपधनयता कायम िाख्न ेववषयमा सिकािी वकील संवेदनशील भई 
अनसुन्िानको चिण देशख नै गोपधनयता कायम िाख्न मागादशान गने एवम ् अधभयोजन गदाा यो 
ववषयलाई गम्भीितापूवाक ववचाि गने ।न्यावयक प्रवक्रयामा पधन गोपधनयता कायम िाख्न सहयोगी 
भधूमका धनवााह गने । 

ञ. िणनीधतक योजना कायाान्वयनका लाधग तयाि भएको बावषाक कायाान्वयन योजना अनसुाि काया 
सम्पादन गने। 

ट. सिकािी वकील कायाालयलाई स्वच्छ सनुवुाईको प्रत्याभधूतका लाधग सवक्रय कायाालयको रुपमा 
स्थावपत गने  

ठ. सिकािी वकील ि कायाालयसँग सम्बशन्ित ववषयमा प्रकाशशत भएका समाचािहरुको जानकािी 
माधथल्लो तहका कायाालयमा गिाउने । त्यस्तो समाचाि तथ्यहीन भए खण्डन गने। 

उशल्लशखत धनदेशनका अधतरिक्त कायाालय व्यवस्थापनमा सिुािका लाधग ददइएका धनदेशनहरु यसप्रकाि  

छनः 

१. कायाबोझको तलुनामा सिकािी वकीलको जनशशक्त थप व्यवस्थापन गनुा पने आवश्यकता महशसु 
भयो । सिकािी वकीलको अनपुात ि कायाबोझको आिािमा सहायक कमाचािीहरुको संख्या समेत 
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थप गनुा पने आवश्यकता देशखयो । गत वषा भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणबाट प्रस्ताव 
गरिएको दिबन्दी स्वीकृधतका लाधग प्राथधमकतापूवाक प्रयास गने ।  

२. अधभयोजनसम्वन्िी ववविणलाई सूचना प्रववधि पद्दधतमा आबद्ध गना Software प्रणाली प्रािम्भ गिेको 
देशखयो । यसलाई धनयधमत कायाको रुपमा धलन ु पने ि सिकािी वकीलहरुले पधन आफूले 
अधभयोजन गिेको मदु्दाको ववविण CMS मा प्रववि गिाउन पहल गने ।  

३. कायाालयका अधभलेखहरु व्यवशस्थत गना थप प्रयास गनुा पने देशखयो । अपिाि दताा वकताव 
अध्यावधिक भएको अवस्था देशखएन । प्रािशम्भक प्रधतवेदनहरुको ववविण अधभलेशखकृत भएको 
देशखएन ।  

४. सिकािी वकीलले धनयधमत रुपमा अनसुन्िानलाई धनदेशन ददएको पाइएन । बस्तगुत प्रमाणमा 
आिारित बनाउन अपिाि अनसुन्िानको क्रममा सिकािी वकीलले धनदेशन ददने ि धनदेशन ददएको 
अधभलेख व्यवशस्थत गने ।  

५. अनसुन्िानलाई धनदेशन ददने, अधभयकु्तको बयान गिाउने ि मदु्दा चल्ने नचल्न े धनणाय गना सिकािी 
वकील तोक्ने अभ्यास पधन धनशश्चत आिािमा हनुे प्रणाली ववकास गनुा पने आवश्यकता देशखयो । 
यसलाई वववेकले चलाउने भन्दा प्रणालीबाटै व्यवशस्थत हनु ु वाञ्छनीय हनु्छ । कायाबोझको 
सन्तधुलत ववतिण एवम ् उत्तिदावयत्व प्रबद्धानका लाधग यसलाई प्राथधमकतापूवाक व्यवस्थापन गना 
आवश्यक प्रणाली ववकास गिी कायाान्वयनमा ल्याउने ।  

६. प्रत्येक सिकािी वकील वपच्छे मदु्दा चल्ने नचल्न ेसम्वन्िी धनणाय वकताव खडा गिी काया सम्पादन 
गने गिेको पाइयो । धनणाय वकतावको अधभलेखलाई थप व्यवस्थापन गनुा पने आवश्यकता पधन 
देशखयो । कायाालय बावहि धनणाय वकताव लैजान नददन े तफा  ववशेष साबिानी ि संवेदनशीलता 
ववकास हनु ुपने देशखयो । धनणाय वकतावमा धनणाय लेख्न े ववषयमा पधन एकरुपता कायम गनुा पने 
आवश्यकता देशखयो । अधभयोजनको धनणायको एकीकृत अधभलेख तयाि गनुा पने देशखयो । धनणाय 
वकतावमा अधभलेखीकिण नगिी अधभयोजन नगरिन े न्यूनतम अभ्यासलाई अवलम्वन गना समेत 
धनदेशन गिेको छु ।  

७. एवककृत ववविण देशखने मदु्दा दताा वकतावको ववविण अध्यावधिक गनुा पने आवश्यकता देशखयो । 
मदु्दा नचलाउने ि आंशशक मदु्दा नचलाउने गिी भएको धनणाय भएका मदु्दाको एकीकृत ववविण छुटै्ट 
वकतावमा िाख्न ेव्यवस्था गनुा होला । त्यसै गिी अ.वं. १७ नं. बमोशजमको धनवेदन गिेको ववषयको 
पधन एकीकृत अधभलेख खडा गिी सोको धनयधमत अनगुमन सहन्यायाधिवक्ताबाट हनु ुपने देशखयो । 



 

१६ 

 

त्यसै गिी मदु्दा नचलाउने धनणाय गिी माधथल्लो सिकािी वकील कायाालयहरुमा पठाइएका 
धमधसलहरुको अशन्तम धनकाशाको अधभलेख अध्यावधिक रुपमा िाख्न ेव्यवस्था गनुा होला ।  

८. बहस पैिवी ि प्रधतिक्षामा सिकािी वकीलको उपशस्थधतको ववषय कवहल्यै प्रश्न उठ्ने अवस्थामा 
आउन ु हुँदैन । कुनै पधन कािण वा आिाि यसको प्रधतिक्षाको ववषय हनु ु हदैुन । सिकािी 
वकीलको उपशस्थधत ि प्रधतधनधित्व भएको प्रमाण अदालतबाट हनुे आदेश ि फैसलाहरु नै हनु ्। ती 
धलखतहरुमा सिकािी वकीलको उपशस्थधत नभएको अवस्था कुनै हालतमा पधन हनु ुहदैुन । मदु्दा 
चलाउने धनणाय गिेपधछ सो मदु्दामा प्रभावकािी प्रधतधनधित्व गनुा पने सिकािी वकीलको दावयत्व पूणा 
रुपमा पालना गने तफा  वक्रयाशील हनु सबै सिकािी वकीलहरुलाई धनदेशन गदाछु । धनशश्चत आिाि 
अवस्थामा मार पेशी हटाउने गनुा होला । पेशी हटाउने ववषयलाई अपवादको रुपमा अभ्यास गनुा 
उपयकु्त हनु्छ । पेशी हटाएको ववविण देशखने गिी अधभलेख िाख्न ेव्यवस्था गनुा होला ।  

९. अवलोकन गरिएको धनणाय वकताव ि धमधसलहरुबाट देहायको अवस्था ि ददएका धनदेशन यसप्रकाि 
िहे:  

क. मानव बेचववखन तथा ओसाि पसाि मदु्दामा नैधतक पतन सम्वन्िी दावी धलन े ववषयमा 
एकरुपता देशखएन । कधतपय मदु्दामा दावी नधलएको अवस्था  देशखयो । मानव बेचववखन 
तथा ओसाि पसाि (धनयन्रण) ऐन, २०६४ को दफा २२ बमोशजमको दावी धलने ववषयलाई 
अधभयोजनको धनणायमा नै उल्लेखन गने व्यवस्था गनुा हनु । 

ख. जविजस्ती किणी मदु्दामा अधभयकु्तको सम्पशत्त खलुाउने ि िोक्का िाख्न े तफा  धनदेशन ददन,े 

अधभयोजन सम्वन्िी धनणायमा उल्लेख गने ि अधभयोगमा खलुाउने जस्ता काया भएको देशखएन 
। पीधडतलाई क्षधतपूधता भिाउने प्रयोजनका लाधग अनसुन्िानको क्रममा अधभयकु्तको सम्पशत्त 
ववविण धलई िोक्का गने प्रवक्रयामा लैजान ुहनु ।  

ग. संगदठत अपिाि तफा  अधभयोग लगाउँदा संगदठत अपिाि स्थावपत हनुे आिाि कािणको 
वववेचना हनु सकेको देशखएन । संगदठत अपिाि धनवािण ऐनले धनिाािण गिेको कसूि स्थावपत 
हनु ेआिाि ि कािणको वववेचना गिी मार सो ऐनको सजायको मागदावी धलने व्यवस्था गनुा 
होला ।  

 घ. अपहिण तथा शिीि बन्िक सम्वन्िी मदु्दामा पीधडत ि प्रधतवादीको अवस्था अनसुाि अपहिण 
तथा शिीि बन्िक सम्वन्िी महलको ७ नं. ि ९ नं. दवैुको दावी धलन ुपने अवस्थामा पधन 



 

१७ 

 

एउटा मार थप सजायको दावी धलएको पधन पाइयो । उशल्लशखत दवैु कानूनी व्यवस्था 
आकवषात हनुे अवस्थामा दवैु नम्वि बमोशजमको सजायको दावी धलन ेव्यवस्था गनुा होला ।  

ङ. सिकािी कमाचािीले आफ्नो अशख्तयािी प्रयोग गदाा बदधनयतपूवाक काया गिी ठगी गिेको 
अधभयोजन गिेको अवस्थामा स्वाभाववक रुपमा अशख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगलाई 
सोको ववविण ि जानकािी पठाउन ु पनेमा सो गिेको देशखएन । यस्ता ववषयलाई 
प्राथधमकतापूवाक सम्वोिन गनुाहोला ।  

च. जवुा मदु्दामा ववदेशी मदु्रा फेला पिेकोमा सोको अनसुन्िानका लाधग िाजस्व अनसुन्िान 
ववभागमा पठाउन ुपनेमा अधभयोजन सम्वन्िी धनणायमा सो ववषय उल्लेख भएको देशखएन । 
यस्ता ववषयमा गम्भीितापूवाक सपुरिवेक्षण गनुा होला ।  

छ. अधभयकु्तको नाम, थि, वतन खलुाउने ववषयमा अनसुन्िानको क्रममा कुनै धनदेशन नददई 
अधभयोजनको धनणायमा पूिक अधभयोजनको दावी गरिने भनी उल्लेख गने प्रचलन व्याप्त देशखयो 
। यस्तो धनणायमा पगु्न ु भन्दा पवहला आिोप लागेको व्यशक्तको नाम, थि, वतन खलुाउन 
सिकािी वकीलले धनदेशन ददई सोको अनगुमन समेत गिेको धमधसलबाट देशखने व्यवस्था गनुा 
होला ।  

१०. धनणाय वकताव सवहतको धमधसलको अधभलेख व्यवशस्थत गने तफा  प्राथधमकतापूवाक काया गनुा पने 
देशखयो । सिकािी वकील कायाालयको काया सम्पादनलाई सबैले नशजकबाट धनयाली िहेका हनु्छन ्
। त्यसैले सकािात्मक सन्देश प्रवाह हनु ेगिी काया सम्पादन गनुा होला । थनुछेकको आदेश तथा 
साक्षी वकपर लगायतका अदालतमा भएका कागजातको नक्कल समयमा नै प्राप्त गिी धमधसलमा 
अध्यावधिक गनुा होला ।  

११. पनुिावेदनको म्याद बझु्ने सम्वन्िमा अदालतले बािम्बाि ध्यानाकषाण गिेको भए पधन अझै धनकै्क 
ठूलो संख्यामा पनुिावेदनको म्याद बझु्न बाँकी नै िहेको भन्न े जानकािी प्राप्त भयो । यसै 
ववषयलाई सम्वोिन गना थप सिकािी वकीलहरु पठाइएकोमा पधन सो तफा  खासै प्रगधत भएको 
देशखएन । अदालतसँग समन्वय गिी मदु्दा फैसलाको क्रमलाई आिाि मानी पनुिावेदनको म्याद 
बझु्ने ि समय मै पनुिावेदन गने नगने धनणाय गिी धनकाशाका लाधग पठाउन ेतफा  ववशेष अग्रसिता 
धलन ुहोला ।  
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१२. थनुछेकको आदेश उपि अ.वं. १७ नं. बमोशजम धनवेदन गने नगने ववषयको अधभलेख देशखएन । 
यसलाई व्यवशस्थत गनुा होला । सामान्यतया तीन वषा वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हनु ेमदु्दामा 
थनुामा निाखेको अवस्थामा अ. बं. १७ नं. को धनवेदन गने कायालाई प्राथधमकतामा िाख्न ुहोला ।  

१३. सिकािी वकीलहरुले अनसुन्िानकतााको िायमा मार आिारित भई अधिकांश मदु्दामा अधभयोजन गने 
गिेको आिोप औपचारिक रुपमा नै लाग्न े गिेको सबैलाई जानकािी नै छ । तसथा धमधसल 
संलग्न प्रमाणको समशुचत मूल्यांकन गिी बस्तगुत रुपमा अधभयोजन सम्वन्िी धनणाय गनुा होला ।  

१४. अधभयोजनलाई वस्तगुत ि बैज्ञाधनक  प्रमाणमा आिारित बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कायाालयले 
जािी गिेको अधभयोजन नीधत ि मागादशान अनसुाि अधभयोजन सम्वन्िी धनणाय गनुा होला । 
अधभयोगपरमा खलुाउन ु पने ववषयमा पधन महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट जािी भएको 
धनदेशनलाई व्यवहािमा उताने ि ववशेष प्रकृधतका मदु्दामा पक्षको गोपधनयता कायम गने ववषयमा 
संवेदनशीलता अपनाउन ुहोला ।  

१५. प्रस्ततु धनदेशन लगायत कायाालयको काम कािवाहीलाई प्रभावकािी बनाउन ेसम्वन्िमा गनुा पने 
कायाका लाधग प्रत्येक मवहनाको एक पटक सबै सिकािी वकील ि कमाचािीहरु बीच बैठक गने ि 
सो बैठकमा माधसक रुपमा भए गिेका काम ि धनदेशनहरुको कायाान्वयनको अवस्था सम्वन्िमा 
छलफल गने, छलफलका आिािमा धनणाय गने ि धनणाय कायाान्वयन गने गिाउने तफा  ववशेष 
ध्यान ददने ।  

उशल्लशखत धनदेशनका अधतरिक्त सबै सिकािी वकील कायाालयको काया सम्पादनमा सिुाि ल्यउने 
उदे्दश्यले माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट धमधत २०७४/६/२६ मा धनदेशन समेत जािी भएको छ । 
उक्त धनदेशनको पूणा पाठ भाग-२ मा उल्लेख गरिएको छ । 

यस वकधसमको अनगुमन तथा धनिीक्षण भववष्यमा थप अन्य कायाालयमा समेत गनुापने ती कायाालयवाट 
प्राप्त तथ्यािहरुको ववश्लषेण एवं प्राप्त िाय सझुावहरुको क्रमश कायाान्वयन गनुापने देशखन्छ । साथै यस 
अनगुमनलाई आवधिक रुपमा गनुा प्रभावकािी हनुे देशखन्छ । यस्तो धनिीक्षण प्रवक्रयालाई धनयधमत 
कायाक्रमको रुपमा सञ्चालन गनुा उपयकु्त हनुे देशखन्छ । त्यसै गिी सिकािी वकील कायाालयबाट 
सम्पादन भएका काम कािवाही उपि उजिुी ि गनुासो सनुवुाई प्रवक्रया व्यवशस्थत गना छुटै्ट कायाववधि 
तयाि गिी कायाान्वयनमा ल्याउन ु पने आवश्यकता देशखयो ।सोही आवश्यकता परिपूधता गना 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट जािी भएको उजिुी/गनुासो व्यवस्थापन धनदेशशका, २०७४ यसै 
प्रकाशनको भाग-३ मा समावेश गरिएको छ ।  
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भागः दईु 

माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जािी गरिएको धनदेशन, २०७४ 

सिकािवादी मदु्दाको अनसुन्िान, अधभयोजन एवं न्याय सम्पादनको क्रममा हनुे कामकािवाही ि 
धमधसल व्यवस्थापन समेतका कायासम्पादनमा स्तिीयता, स्पिता ि एकरुपता कायम गिी सिकािी 
वकील कायाालयहरुबाट प्रभावकािी रुपमा सेवा प्रवाह गना सबै सिकािी वकील कायाालयहरुलाई 
सिकािी वकील सम्बन्िी धनयमावली २०५५ को धनयम ३८ (२) बमोशजम महान्यायधिवक्ताबाट यो 
धनदेशन जािी गरिएको छ ।   
 
१. महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको भवन २०७२ सालमा आएको भ-ुकम्पका कािण कायाालय 

संचालन गना नधमल्ने गिी भशत्कएको भए तापधन त्यही कायाालयमा संचालन भै िहेको ववद्यमान 
अवस्था छ । यथाशशघ्र उक्त भवनलाई भत्काई नयाँ भवन धनमााण गने गरुुयोजना सवहतको काया 
अगाधड बवढिहेको छ । प्री फेव भवनमा तत्काल कायाालय साने ब्यबस्था गना ि सो भवन 
कायाालयका लाधग अपगु हनुे भएमा पायक पने स्थानमा आवश्यक भवन भाडामा धलने काया 
समेत अगाधड बढाउने, 

२. अशघल्ला आधथाक वषाहरुमा धनमााण काया सरुु भै धनमााणािीन शजल्ला सिकािी वकील कायाालय  
तथा उच्च सिकािी वकील कायाालयका भवनहरुको धनमााण कायामा गणुस्ति कायम हनुे गिी 
धनमााण काया गिाउन तथा समयमा नै बजेट धनकासा प्राप्त गने गिाउने ब्यबस्था गिी समयमा नै 
भवन धनमााणको काया सम्पन्न गने तफा  सहजता ददलाउन तदारुकता देखाउने ि आधथाक वषाको 
अन्त्यमा मार बजेट खचा गने परिपावट अन्त्य गने, 

३.  चाल ुआधथाक वषामा भवन धनमााणको प्रािशम्भक काया गनाका लाधग बजेट ववधनयोजन भएका 
उच्च सिकािी वकील कायाालय तथा शजल्ला सिकािी वकील कायाालयहरुले सम्बशन्ित 
धनकायसँग समन्वय गिी भवन धनमााणका प्रािशम्भक काया, माटो पिीक्षण, नक्सा धडजाइन, बजेट 
इशस्टमेट लगायतका काया गिी भवन धनमााणको ववस्ततृ प्रोफाइल तयाि गिी आवश्यक 
कािवाहीको लाधग यथाशीघ्र  महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउन ेव्यवस्था गने, 

४. आफ्नै भवन बनाउन जग्गा नभएका उच्च सिकािी वकील कायाालय तथा शजल्ला सिकािी 
वकील कायाालयहरुले उक्त स्थानमा उपलब्ि हनु सक्न े सिकािी जग्गाको खोजववन गिी 
आवश्यकता अनसुाि जग्गा प्राधप्तको लाधग सम्बशन्ित धनकायमा छलफल, समन्वय गिी प्रकृया 
अगाधड बढाई  यस कायाालयलाई जानकािी ददने, 
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५. महान्यायधिवक्ताको कायाालयको दोस्रो पञ्चवषीय िणनीधतक योजनाको कायाान्वयनको लाधग 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा सवै सिकािी वकील कायाालयले उक्त िणनीधतक योजनाले 
प्रक्षेपण गिेका लक्ष्य हाधसल गना तोवकएको िणधनधतहरु तथा कायाक्रमसँग तादाम्यता हनुे गिी 
वावषाक काया ताधलका बनाई  ववधनयोशजत स्रोत सािनको उच्चतम प्रयोग गिी कायाक्रम संचालन 
गने ि सो को प्रगधत ववविण यस कायाालयमा पठाउने, 

६. व्यवस्थावपका/संसदबाट  मलुकुी अपिाि संवहता ऐन,२०७४ तथा मलुकुी फौजदािी कायाववधि 
संवहता ऐन,२०७४ पारित भैसकेको अवस्था हुँदा सो को कायाान्वयन गना आवश्यक तयािी गने 
प्रकृया अगाधड बढाई सवकएको छ । सो संवहताहरुको  सम्बन्िमा अधभमखुीकिण ि क्षमता 
अधभववृद्ध  गने कायाहरु धनकट भववश्यमा सञ्चाधलत हनुेछन ् । सिकािी वकीलहरुले पधन ती 
संवहताका ब्यबस्थाहरुका बािेमा जानकािी धलई स्वस्फूता रुपमा कायाान्वयनमा जान अग्रसिता 
जनाउने, 

७. सिकािी मदु्दा सम्बन्िी ऐन, २०४९ को दफा ६(१) बमोशजम प्रहिीबाट प्रस्ततु हनु ेप्रािशम्भक 
प्रधतवेदन पेश हनुासाथ सम्बशन्ित सिकािी वकीलले प्रहिी अनसुन्िानकताासँग आवश्यक पिामशा 
गिी अपिाि अनसुन्िानको लाधग संकलन गनुापने सबदु, प्रमाण, त्यसको वैिताका सम्बन्िमा 
प्रहिी अनसुन्िानकताालाई धनदेशन ददने ि अपिाि दताा अधभलेख अध्यावधिक गनुा गिाउन ुहनु, 
शजल्ला तथा उच्च सिकािी वकील तहमा स्थापना गरिएका समन्वय सधमधतलाई वक्रयाशील बनाई  
अपिाि अनसुन्िान ि अधभयोजनलाई प्रभावकािी बनाउने, 

८. अधभयोग सम्बन्िी धनणायमा एकरुपता कायम गना ि त्यस्तो धनणाय गदाा प्रमाणमा आिारित भएि 
धनणाय गने परिपावट ववकधसत गना हालै जािी गरिएको अधभयोजन नीधत तथा मागादशान, २०७४ 
को प्रयोग ि पालनामा ध्यान ददने, सिकािी वकीलबाट हनुे हिेक अधभयोजनको धनणायमा 
सम्बशन्ित सिकािी वकीलको उत्तिदावयत्व िहने कुिा धनशश्चत छ । उत्तिदावयत्व धलने परिपावटले 
एकाधति अधभयोजनको धनणायलाई वस्तगुत बनाउन मद्दत गदाछ भने अकोधति लापिवाही ि गशल्त 
गिेको देशखएकोमा उत्तिदायी समेत बनाउँछ । तसथा अधभयोजनकतााले आफ्नो धनणायमा 
उत्तिदायी हनुे परिपावटलाई संस्थागत गने, 

९.  सिकािी मदु्दा सम्बन्िी धनयमावली, २०५५ मा धमधत २०७३ साउन ४ गते भएको संशोिन 
अनसुाि थप गरिएका ववधभन्न फािामहरुलाई प्रयोगमा ल्याउने ि ल्याउन लगाउने  ब्यबस्था 
अधनवाया रुपमा गिाउने, 

१०. एकै व्यशक्त उपि एक भन्दा बढी मदु्दामा जाहेिी पिी वा अन्य कुनै सूचनाबाट एक भन्दा बढी 
मदु्दाको अनसुन्िान गनुा पने अवस्थामा ती सबै वािदातको सम्बन्िमा एकैपटक अनसुन्िान 
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तहवककात सम्पन्न गना लगाई अधभयोजनको धनणाय गने । त्यस्तो धनणाय गदाा अधभयोजन नीधत 
तथा मागादशान, २०७४ ले धनदेशन गिे बमोशजम गने, 

११. सिकािी मदु्दा सम्बन्िी धनयमावली, २०५५ को अनसूुची १३ मा अधभयोगपरको ढाँचा तोवकएको 
ि सो ढाँचामा सिकािी वकीलको दस्तखत, नाम, दजाा, कायाालय, धमधत समेत उल्लेख गनुा पने 
िहेकोमा सो अनसुाि अधनवाया रुपमा उल्लेख गने । अधभयोगपरलाई सिधलकिण गना ि 
अधभयोगपरमा खलुाउनपुने कुिाहरुका सम्बन्िमा धमधत २०७३ मा जािी परिपरलाई अधनवाया 
रुपमा पालना गना ि अधभयोजन सम्बन्िी धनणाय पशुस्तकामा धनणाय गिेि मार अधभयोगपर तयाि 
गने, 

१२. महान्यायाधिवक्तामा धनवहत िहेको अधभयोजनको धनणाय गने अधिकाि मध्ये मदु्दा चलाउने धनणाय 
गने अधिकाि मार प्रत्यायोजन गरिएकोमा कुनै प्रधतवादी उपि अनसुन्िान तहवककात भई 
अधभयोजनको धनणाय गदाा प्रमाणको अभावमा मदु्दा नचल्ने धनणाय भएको अवस्थामा सो धनणायको 
सक्कल फाइल धनणाय भएको तीन ददन धभर तालकु कायाालयमा अधनवाया रुपमा पठाउने व्यवस्था 
गने, 

१३. सिकािी वकीलबाट अधभयोजनको धनणाय गदाा एक भन्दा बढी व्यशक्त उपि अनसुन्िान तहवककात 
भई सो मध्ये कसैको हकमा मदु्दा चलाउने ि कसैको हकमा मदु्दा नचलाउने गिी आंशशक 
अधभयोजनको धनणाय भएको अवस्थामा त्यस्तो धनणायको प्रधतधलवप, अधभयोगपरको प्रमाशणत 
प्रधतधलवप अधनवाया रुपमा सम्बशन्ित उच्च सिकािी वकील कायाालय ि महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयमा सिकािी वकील सम्बन्िी धनयमावली, २०५५ को धनयम ३३(२) बमोशजम पठाउने, 

१४. अपिािबाट पीधडत भएका व्यशक्तहरुले ववधभन्न वकधसमका दवाबबाट जाहेिी वा पूवा भनाइ फेने 
कायाले न्याय सम्पादन प्रभाववत भैिहेको देशखएकोले “प्रधतकूल बकपर गने परिपाटीलाई िोक्न 
आवश्यक पहल गने  तथा अपिाि पीधडत तथा साक्षी सहायता धनदेशशका, २०७२ को 
प्रभावकािी कायाान्वयन गने, 

१५. पीधडत तथा सिकािी साक्षीहरुलाई बकपरका लाधग अदालतमा उपशस्थत ्गिाउनेतफा  अनसुन्िान 
अधिकृतसँग समन्वय गने, उपशस्थत भएका साक्षीहरुको बकपर गिाउने कायामा सिकािी वकील 
नै अधनवाया रुपमा सरिक हनुे, पीधडत तथा सिकािी साक्षीहरुलाई ववषयवस्त ुि बकपरमा उल्लेख 
गनुा पने ववषयका सम्बन्िमा बकपर पूवा अधग्रम पिामशा गने, 

१६. यस कायाालयबाट जािी भएको समदुायमा सिकािी वकील कायाक्रम सञ्चालन धनदेशशका,२०७४ 
बमोशजम प्रत्येक शजल्ला सिकािी वकील कायाालयले उपलब्ि स्रोतका आिािमा उक्त कायाक्रम 
सञ्चालन गने ि सो को प्रधतवेदन महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने, 
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१७. सिकािी वकील ि अन्य कमाचािीहरुले गने काम कािवाहीको धनयधमत अनगुमन गने गिाउने ि 
अनगुमनबाट देशखएको तथ्यका आिािमा दण्ड ि पिुस्कािको ब्यबस्था लागू गने । दण्ड ि 
पिुस्कािको ब्यबस्थालाई सिकािी वकील ि कमाचािीहरुले सम्पादन गने कायामा आिारित 
बनाइने हुँदा सोही अनसुाि काया सम्पादन गने, 

१८. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सवोच्च अदालतमा पनुिावेदन लाग्ने ि दोहोयााई पाउने धनवेदन 
लाग्ने सम्बन्िमा प्रि ब्यबस्था गरििहेको सन्दभामा कधतपय उच्च सिकािी वकील कायाालयबाट 
प्राप्त मस्यौदा हेदाा दिवविाजनक शस्थधत िहेको देशखदा त्यस्तो दिवविा हटाउन सम्बशन्ित काननुको 
अध्ययन गिी पनुिावेदन ि दोहोयााई पाउने सम्बन्िमा देशखएको अस्पितालाई अन्त्य गने, 

१९.  शजल्ला तथा उच्च तहका सिकािी वकील कायाालयले लामो समयसम्म पनुिावेदन म्याद 
सवहतका फैसला नबझेुको भने्न गनुासोहरु आइिहेको सन्दभामा नेपाल सिकािको सिोकाि िहेको 
मदु्दा माधमलामा अदालतबाट भएका फैसलाहरुको सूचना वा जानकािी प्राप्त हनु आएकोमा तरुुन्त 
बझुी पनुिावेदन गने नगने सम्बन्िी काया तोवकएको समय धभर सम्पन्न गने तफा  अववलम्व प्रयास 
गने, 

२०. सिकािी वकीलहरुको आचिण ि व्यवहाि सम्बन्िमा अन्तिााविय स्तिमा ववकधसत भएका 
धसद्धान्त, अभ्यास एवम ्िाविय कानून, प्रचलन, व्यवहाि ि न्यावयक संस्कृधतका ववधभन्न पक्षलाई 
समेटी सिकािी वकीलको सेवालाई व्यावसावयक, मयााददत ि ववश्वाधसलो बनाउन जािी भएको 
सिकािी वकीलको आचाि संवहता, २०७३ को पालना अधनबाया रुपमा सबै सिकािी वकीलहरुले 
गने, 

२१. सिकाि वादी मदु्दाको अनसुन्िान, अधभयोजन ि बहस पैिवी तथा प्रधतिक्षा समेतका काया 
प्रभावकािी बनाउनका लाधग शजल्ला ि उच्च तहमा गठन गरिएको समन्वय सधमधतलाई सवक्रय 
तलु्याउने ि सो सधमधतको कम्तीमा दईु मवहनामा एक पटक बैठक बसी आवश्यक धनणाय गिी 
धनणायको जानकािी यस कायाालयमा पठाउन,े 

२२. शजल्ला सिकािी वकील कायाालयबाट अधभयोजन भएका मदु्दाका पीधडतहरुको ववषयगत रुपमा 
वगीकिण गिी पीधडतको ववविण िाख्न े। कसूि कायम भई पीधडतले कानून बमोशजम क्षधतपूधता 
पाउने गिी धनणाय भएकोमा सो बमोशजम पीधडतलाई क्षधतपूधता भिाउन समन्वयकािी भधूमका धनवााह 
गने ि क्षधतपूधता पाए नपाएको ि पाउन नसकेको हकमा सोका कािण समेत उल्लेख गिी ववविण 
अद्याबधिक गने, 

२३. िेिै शजल्ला सिकािी वकील कायाालयहरुमा पीधडत मैरी कक्ष धनमााण भैसकेको हुँदा ती कक्षमा 
पीधडतको सहज पहुँच ि समशुचत उपयोग गने वाताविण बनाउन ि अपिािबाट पीधडत भएका 
व्यशक्तहरुप्रधत सम्बेदनशील हुँदै उनीहरुलाई पिामशा सेवा सहज रुपमा उपलब्ि गिाउने, मदु्दाको 
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कािबाहीको अवस्था, उनीहरुका हक अधिकािका बािेमा जानकािी गिाउने । मानब बेचधबखन 
तथा ओसाि पसाि सम्बन्िी मदु्दाका सिकािी साक्षीहरुलाई धनयमानसुाि ददनपुने दैधनक तथा 
भ्रमणभत्ताका लाधग आवश्यक िकम महान्यायाधिबक्ताको कायाालयमा धनकाशाका लाधग समयमानै 
माग गने, 

२४. धनिन्ति सनुवुाइ हनुे भनी तोवकएका मदु्दाहरुको धनिन्ति सनुवुाइ गने वाताविण धमलाउन 
म.न्या.का. बाट २०७३ सालमा जािी भएको धनदेशन बमोशजम अनसुन्िानको क्रम देशख नै 
सम्बन्िीत धनकाय, पक्षहरुको वीचमा समन्वय गिी अधनवाया रुपमा धनिन्ति सनुवुाइ हनुे व्यवस्था 
धमलाउने, 

२५. सिकािी वकील कायाालयहरुका लाधग तयाि गिी प्रवेषत गरिएका स्वच्छ सनुवुाइ, शंवकतका 
अधिकाि, पीधडतका अधिकाि सम्बन्िी साइनपोस्टहरूलाई लशक्षत वगाले देख्न ेि लाभ धलने गिी 
टाँस गने ि सो अनसुाि कायाान्वयनमा ल्याउने, 

२६. अदालत वा मदु्दा हेने अधिकािीबाट हनुे अन्तिकालीन आदेश उपि माधथल्लो अदालतमा धनवेदन 
गने कानूनी व्यवस्था अनसुाि त्यस्ता आदेश उपि धनवेदन ददन ु पने देशखएमा आदेश भएको 
सामान्यतः १५ ददनधभर सम्बशन्ित कायाालयमा धनवेदनको मस्यौदा प्रस्ताव पठाउने, 

२७. न्यावयक धनकायमा सिकािको तफा बाट बहस पैिवी ि प्रधतिक्षा गने कायामा सबै सिकािी वकील 
पूणा तयािीका साथ अदालतमा उपशस्थत हनुे ि सिकािी वकीलले बहस पैिवी गनुापने मदु्दाको 
पेशी अपवादजनक अवस्थामा मार हटाउने ि हटाउनपुने अवस्था भएमा कायाालय प्रमखुसँग 
पिामशा गिी कािण खोलेि मार हटाउने । सामान्यतया एउटा मदु्दामा दईु पटक भन्दा बढी 
पेशी नहटाउने तफा  संवेदनशील हनुे, 

२८. प्रधतवादी पक्राउ नपिेको वा फेला नपिेको अवस्थामा जाहेिी पिेको लामो समयसम्म पधन त्यस्ता 
मदु्दामा कुनै अनसुन्िान नगिी थन्काएि िाख्न े गरिएको ि प्रधतवादी पक्राउ पिेपधछ मार वा 
हदम्याद समाप्त हनुे अवस्था देशखएको वा हदम्याद समाप्त हनुे अवस्थामा अनसुन्िान पूिा गिेको 
देखाई अधभयोजनका लाधग पेश गिेको पाइएको हुँदा प्रािशम्भक प्रधतवेदन प्राप्त भए पश्चात अपिाि 
दायिीमा दताा गिी ती मदु्दाको हदम्याद ि कािबाहीको अवस्था समेतको जानकािी धलने ि प्रहिी 
अधिकृतलाई पधन समयमै प्रमाण बझु्न, अनसुन्िान गना ि सोको जानकािी कम्तीमा तीन तीन 
मवहनामा गिाउने गिी धनदेशन ददन े

२९. सिकािी वकील कायाालयहरुमा िहेका मदु्दाको अद्याबधिक ववविण ि तायदाती िाख्न े नगिेको 
पाइएको ि महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउने दोहोयााउने धनवेदन तथा पनुिावेदन सम्बन्िी 
प्रस्ताव साथ प्राप्त धमधसलमा समेत आवश्यक कागजात निाखी पठाउने गिेको, पठाएको धमधसल 
कागजात पधन नबशुझने, अव्यवशस्थत भएको ि च्याधतएको एवं धमधसलमा िहन ु पने कागजात 
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धसलधसलेवाि िाखेको समेत नपाइएकोले धमधसल समयमै अद्याबधिक गना ि तायदाती फािाम 
दरुुस्त गिी पठाउने ब्यबस्था गने, 

३०. काननुसँग िन्िमा पिेका बालबाधलकको उमेि एकीन धनिाािण गने ववषयमा बाल न्याय 
(कायाववधि) धनयमावली, २०६३ को धनयम १५ बमोशजमको उमेि एकीन गने प्रमाण धमधसल 
समलग्न िाखी अधभयोजन सम्बन्िी धनणाय गने, 

३१. ववशेष प्रकृधतका मदु्दामा पक्षको गोपनीयता कायम िाख्न ेधनदेशशका, २०६४ को कायाान्वयन पक्ष 
कमजोि देशखएको छ । सो धनदेशशकाको कायाान्वयनलाई प्रभावकािी बनाउन सिकािी 
वकीलहरुले अनसुन्िान ि अधभयोजन एवं न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहजीकिण गने ब्यवस्था गने 

३२. सम्बशन्ित शजल्ला प्रहिी कायाालय ि अदालतसँग समेत समन्वय गिी अधनवाया रुपमा फिाि तथा 
पटके अपिािीहरुको ववस्ततृ ववविण एवं मलुतवी ि तामेलीमा िहेका मदु्दा ि प्रधतवादीको अलग 
अलग अधभलेख खडा गिी िाख्न ेि सो ववविणलाई सूचना प्रववधिमा आबद्ध गने ब्यवस्था गने ि 
अधभयोजन गदाा सो अधभलेख हेिी पटके सम्बन्िी धनणाय धलने, 

३३. वहिासतमा िहेका व्यशक्त प्रधत मानवोशचत व्यवहाि भए नभएको अनगुमन गने कायाादेश नपेालको 
संवविानको िािा १५८ को उपिािा ६(ग) ले महान्यायाधिवक्तालाई ददएको ि सबै उच्च 
सिकािी वकील कायाालयका सहन्यायाधिवक्तालाई सो कायाादेश बमोशजमको अधिकाि प्रत्यायोशजत 
समेत भइसकेकोले वहिासत अनगुमन धनदेशशका ि यस कायाालयबाट २०७३ सालमा जािी भएका 
धनदेशन अनसुाि सो सम्बन्िी अनगुमन गिी सोको अधभलेख िाख्न े ि अनगुमन प्रधतवेदन 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको वहिासत अनगुमन शाखामा पठाउने, 

३४. सिकािी वकील कायाालयबाट सम्पादन भएका काम कािबाहीहरुको ववविण तोवकएको ढाँचामा 
यथाथापिक रुपमा माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन तयाि गिी धनयम बमोशजम शजल्ला सिकािी 
वकील कायाालयले सम्बशन्ित उच्च सिकािी वकील कायाालय ि महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा 
तथा उच्च ि ववशेष सिकािी वकील कायाालयले महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउनपुनेमा 
िेिैजसो कायाालयबाट त्यस्तो प्रधतवेदन प्राप्त नहनु े ि प्राप्त प्रधतवेदनमा उल्लेशखत ववविण समेत 
फिक पने गिेको सन्दभामा तोवकएको ढाँचामा धनयधमत रुपमा माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन 
तयाि गिी पठाउन ि सम्बशन्ित उच्च सिकािी वकील कायाालयले आफू मातहतका सिकािी 
वकील कायाालयहरुको माधसक तथा वावषाक प्रधतवेदन व्यवशस्थत रुपमा िाख्न े ि तालकु 
कायाालयले प्रधतवेदन उपि अनमुगन गने व्यवस्था गने, 

३५. शजल्ला सिकािी वकील कायाालयहरुको काम कािवाहीका सम्बन्िमा सम्बशन्ित उच्च सिकािी 
वकील कायाालयले धनयधमत रुपमा अनगुमन धनिीक्षण गने ि सोको प्रधतवेदन महान्यायाधिवक्ताको 
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कायाालयमा पठाउने । त्यसिी धनिीक्षण गदाा ववगतमा ददइएका धनदेशनको कायाान्वयनको 
अबस्थाको बािेमा समेत वट्पणी गने, 

३६. सिकािी वकील कायाालयका कामकािवाही उपि उजिुी गना उजिुीपेटीका िाख्न,े गनुासो सनु्न 
नोडल अधिकृत तोक्ने ि सूचना ददन सूचना अधिकािी ि प्रवक्ता तोक्ने ब्यबस्था गिी यस 
कायाालयलाई जानकािी ददने, 

३७. E-Attorney को अविािणालाई कायाान्वयनमा ल्याउन महान्यायाधिवक्ताको कायाालय ि मातहतका 
कायाालयले सूचना प्रववधिको प्रयोगलाई बढावा ददने ि सो प्रयोजनका लाधग बनाइएका Case 

Management System लगायतका Software को प्रयोगको लाधग जनशशक्त तयाि गिी मदु्दाको 
अधभलेख व्यवस्थापन अद्याबधिक बनाउने। रिट तथा मदु्दामा बहस पैिवी गने सिकािी वकीलको 
ववविण समेत देशखने गिी बनाउन लाधगएका नयाँ Software को धनमााण काया यथाशशघ्र सम्पन्न 
गिी प्रयोगमा ल्याउने ब्यबस्था गनुाहनु। सिकािी वकील ि कमाचािीहरुले पधन सूचना प्रववधि 
पद्धधतमा आबद्ध भई काया सम्पादन गना गिाउन सक्नेगिी वक्रयाशील हनुे, 

३८. मानव संसािनको सम्बन्िमा नयाँ संवविान जािी भए अनरुुप बढ्दो कायाबोझ तथा नया ँस्थापना 
भएका उच्च सिकािी वकील कायाालयहरु वीिगंज ि ओखलढंुगा एवं शजल्ला सिकािी वकील 
कायाालय, काठमाण्डौ समेतका कायाालयमा नया ँ दिवन्दी सजृना गना महान्यायाधिवक्ताको 
कायाालयबाट भएको संगठन तथा ब्यबस्थापन सवेक्षण प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग प्रयत्न 
भैिहेको छ । देशभिका सबै सिकािी वकील कायाालयको संगठन संिचना पनुिावलोकन गने 
काया प्रािम्भ गरिएको छ । सिकािी वकीलको कायाबोझमा भएको ववृद्ध ि ववशशविकिण गनुापने 
आवश्यकतालाई गशम्भितापूवाक धलई नयाँ संिचना तयाि गने । 

 

(बसन्त िाम भण्डािी ) 
महान्यायाधिवक्ता  

धमधतः २०७४।०६।२६ 
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                            भाग- तीन   

उजिुी /गनुासो व्यवस्थापन धनदेशशका, २०७४ 

स्वीकृत धमधतः २०७४/८/२५ 
 

प्रस्तावनाः 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालय ि मातहतको सिकािी वकील कायाालयमा कायाित सिकािी वकील तथा 
अन्य कमाचािीिािा सम्पाददत काम कािवाही एवं धनणाय उपि आउने गनुासो तथा उजिुीहरुका सम्बन्िमा 
छानववन ि जाँचबझु गिी आवश्यक कािवाही गना, सिकािी वकील तथा सिकािी वकील कायाालयमा 
कायाित कमाचािीहरुलाई सेवाग्राहीप्रधत उत्तिदायी एवं अनशुाधसत बनाउनि कायाालयबाट सम्पाददत काम 
कािवाहीको अनगुमन तथा मूल्यािनको कायालाई प्रभावकािी बनाई उत्कृि काया सम्पादन प्रणालीको 
ववकासका लाधग अनशुासनात्मक संयन्र एवं कायाववधि धनमााण गना वाञ्छनीय भएकोले सिकािी वकील 
सम्वन्िी धनयमावली, २०५५ को धनयम ३८ (२) बमोशजम महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट यो 
धनदेशशका जािी गरिएको छ । 

 

परिछेदः एक 

प्रािशम्भक 
 

१.सशक्षप्त नाम ववस्ताि ि प्रािम्भः (१) यस धनदेशशकाको नाम "गनुासो/उजिुी व्यवस्थापन धनदेशशका,  
२०७४" िहेको छ ।  

(२) यो धनदेशशका महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट स्वीकृत भएको धमधतदेशख लागू हनुेछ । 

२.परिभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस धनदेशशकामा  

(१) "उजिुी/गनुासो" भन्नाले कुनै सिकािी वकील तथा अन्य कमाचािीले सम्पादन गिेको काम 
कािवाही वा सो व्यशक्तका ववरुद्ध गरिएको धसकायतलाई सम्झन ुपदाछ ि सो शब्दले नागरिक 
वडापरमा उशल्लशखत काया नभए उपि पने उजिुी वा गनुासो समेतलाई जनाउँछ । 

(२) "सिकािी वकील" भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उप 
न्यायाधिवक्ता, शजल्ला न्यायाधिवक्ता, सहायक शजल्ला न्यायाधिवक्ता तथा सिकािी वकील भई 
काया सम्पादन गना तोवकएको अन्य कमाचािी समेत सम्झन ुपदाछ । 

(३) "कमाचािी" भन्नाले महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा सिकािी वकील कायाालयहरुमा कायाित 
सिकािी वकील बाहेकका अन्य कमाचािीलाई सम्झन ुपदाछ ।  
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(४) "गनुासोकताा" भन्नाले सिकािी वकील तथा अन्य कमाचािीहरुले सम्पादन गिेको काम 
कािवाहीमा शचत्त नबझुाई सो उपि धनवेदन ददने व्यशक्त सम्झन ुपदाछ ।  

(५) "आचिण" भन्नाले िािसेवक कमाचािीहरुको लाधग धनिाारित आचिणका साथसाथै सिकािी 
वकीलको आचाि संवहतामा उल्लेशखत आचिणलाई सम्झन ुपदाछ । 

 

(६) "कायाालय" भन्नाले महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, उच्च सिकािी वकील कायाालय, ववशेष 
सिकािी वकील कायाालय तथा शजल्ला सिकािी वकील कायाालय समेत सम्झन ुपदाछ । सो 
शब्दले सिकािी वकील कायाित अन्य धनकायहरुलाई समेत जनाउँने छ । 

 

३. धनदेशशकाको प्रयोग ि पालनाः (१) यो धनदेशशकाको प्रयोग ि पालना गने दावयत्व 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा सिकािी वकील कायाालयहरुमा कायाित सिकािी वकील 
एवं अन्य कमाचािीहरुको हनुेछ । 

  (२) अन्य धनकायमा कायाित सिकािी वकील तथा सिकािी वकील समूहका कमाचािीहरुले समेत 
यो   धनदेशशका पालना गनुा पनेछ । 

 

परिच्छेदः दईु 

नागरिक वडापर ि उजिुी सम्बन्िी व्यवस्था 
 
४. नागरिक वडापर सम्बन्िी व्यवस्थाः 
 (१) महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा सिकािी वकील कायाालयहरुले आफ्नो कायाालयको 

अग्रस्थानमा सबैले देख्न े गिी नागरिक वडापर िाख् ने व्यवस्था धमलाउन ु पनेछ । यस अगाधड 
िाशखएका नागरिक बडापर यसै बमोशजम िाशखएको माधननेछ । 

 (२) नागरिक बडापरमा कायाालयबाट सम्पादन गरिने काम/ सेवा,काया सम्पादन प्रवक्रया, काया सम्पादन 
गने इकाई तथा पदाधिकािी, काया सम्पन्न गना लाग्ने समय,आवश्यक पने कागजात, समयमा काया 
सम्पन्न नभए उजिुी गना सवकने पदाधिकािीको नाम/ दजाा समेत उल्लेख गनुा पनेछ ।  

 (३) नागरिक वडापरमा कुनै कायाका सम्बन्िमा कुनै सिकािी शलु्कवादस्तिु लाग्न ेभए के कामका 
लाधग के कधत शलु्क वा दस्तिु लाग्ने हो सो समेत खलुाउन ुपनेछ ।  

 (४) माधथ उशल्लशखत ववषयका अधतरिक्त प्रत्येक सिकािी वकील कायाालयले स्वच्छ सनुवुाइको 
अधिकाि, पीधडतको अधिकाि एवम ् शंवकतको अधिकाि उल्लेख गिी सवासािािणले सहजै देख्न े
स्थानमा साइनपोि तयाि गिी टाँस गनुा पनेछ । 
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 (५) सिकािी वकील ि कमाचािीले उपदफा (४) बमोशजम टाँस भएको साइन पोि अनसुाि अधभयकु्त, 
पीधडत तथा साक्षी ि सेवाग्राहीप्रधत व्यवहाि गनुा पनेछ । 

 

५. उजिुी /गनुासो पेवटका सम्बन्िी व्यवस्थाः 
 (१) महान्यायाधिवक्ताको कायाालय तथा मातहतका सिकािी वकील कायाालयले आफ्नो कायाालय 

अगाधड सबैले देख् ने स्थानमा पािदशी उजिुी/गनुासो पेवटकाको व्यवस्था गनुा पनेछ । यस अगाधड 
व्यवस्था गरिएका उजिुी पेवटकाहरुलाई यसै कायाववधि बमोशजम िाशखएको माधननेछ । 

 (२) उपदफा १ बमोशजम िाशखएको उजिुी /गनुासो पेवटका बन्द गिी चावी लगाई सो चावीको शजम्मा 
सम्बशन्ित कायाालय प्रमखुले वा धनजले तोकेको अधिकृतले धलान ुपनेछ । 

 (३) उजिुी/गनुासो पेवटकामा उजिुी/गनुासो पिेको थाहा पाउना साथ कायाालय प्रमखुले उजिुी/गनुासो 
पेवटका खोली उक्त उजिुी/गनुासो दताा गिी आवश्यक कािवाही अगाधड बढाउन गनुासो सनेु्न 
अधिकािीलाई शजम्मा ददन ुपनेछ ।  

 (४) कायाालय प्रमूख उपि नै उजिुी/गनुासो  भएमा एक तह माधथको सिकािी वकील कायाालयमा 
पठाउन सूचना टास गनुा पनेछ । 

 (५) कायाालय प्रमखुले कम्तीमा १५ ददनमा एक पटक उजिुी पेवटका खोल्न ुपनेछ । 

 (६) माधथ जेसकैु कुिा लेशखएको भएता पधन उपत्यकाका सिकािी वकील कायाालयहरुको 
उजिुी/गनुासो पेवटकाको साँचो महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको शजम्मामा हनुेछ ि 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट सामान्यतया १५ ददनमा एक पटक खोधलने छ ।  कुनै पधन 
तरिकाबाट उजिुी/ गनुासो पिेको जानकािी भएमा जनुसकैु समयमा पधन खोल्न सवकनेछ ।  

 (७) उपदफा (५) बमोशजम प्राप्त भएका उजिुी/गनुासोलाई महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको 
अधभलेखमा दताा गिी आवश्यक प्रवक्रया अगाधड बढाईने छ ।  

 
६. उजिुी/गनुासो दताा वकताव खडा गनुापनेः 
 (१) प्रत्येक कायाालयहरुले उजिुी/गनुासो दतााको लाधग अनसूुची-१ बमोशजमको उजिुी/गनुासो दताा 

वकताव खडा गिी उजिुी/गनुासो दतााको अद्यावधिक ववविण िाख्न ुपनेछ ।  

 (२) उजिुी/गनुासो दताा भएको धमधतले सामान्यतया सात ददन धभरमा आवश्यक धनणाय गनुा पनेछ । 

 (३) उजिुी/गनुासो ददने व्यशक्तले आफ्नो  नाम, थि, वतन गो्य िाख्न चाहेमा धनजको नाम, थि, वतन 
गो्य िाख्न ेव्यवस्था धमलाउन ुपनेछ ।  

 (४) उजिुी/गनुासोकतााको स्पस्ट नाम, थि ि वतन खलेुको अवस्थामा गनुासो सनेु्न अधिकािीले 
आवश्यकतानसुाि धनजसँग सम्पका  गिी थप जानकािी धलन तथा ददन सक्नेछ ।  
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 (५) उजिुी/गनुासो सम्बन्िी धनवेदन धसिै कायाालयमा वा हलुाकबाट वा कुनै ववद्यतुीय माध्यमबाट 
समेत ददन सवकनेछ । 

 (६) आफ्नो कायाालयमा पिेको उजिुी/गनुासोको ववविण ि समािान गरिएको ववषय समेत खलुाई 
प्रत्येक सिकािी वकील कायाालयले माधसक रुपमा  माधथल्लो कायाालयमा जानकािी पठाउन ुपनेछ 
। 

 

७. मौशखक रुपमा उजिुी/गनुासो गना सवकनःे (१) कुनै व्यशक्तले मौशखक रुपमा वा फोन माफा त 
उजिुी/गनुासो गना सक्नेछ । 

(२) त्यस्तो उजिुी/गनुासो सम्बशन्ित कायाालयले अधभलेख दताा वकतावमा जनाउन ुपनेछ। 

८. पधरकामा प्रकाशशत समाचािलाई उजिुी/गनुासोको रुपमा दताा गना सवकनःे (१) सिकािी वकील वा 
कमाचािीको सम्बन्िमा कुनै परपधरकामा प्रकाशशत भएको देशखएमा वा कुनै माध्यमबाट उजिुी 
/गनुासो सनेु्न अधिकािीले उजिुी/गनुासो प्राप्त गिेको अवस्थामा सो व्यहोिा स्पस्ट रुपमा उल्लेख 
गिी दताा वकतावमा ववविण जनाई आवश्यक कािवाही अगाधड बढाउन सक्नेछ । 

(२) सिकािी वकील ि सिकािी वकील कायाालयसँग सम्बशन्ित समाचािको बािेमा सम्बशन्ित 
कायाालयले माधथल्लो सिकािी वकील कायाालयलाई जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

९. इमेलबाट उजिुी/गनुासो पठाउन सवकनःे महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको इमेल ठेगानामा समेत 
उजिुी/गनुासो पठाउन सवकने छ । 

 

१०. धनस्सा ददन ु पनेः उजिुी/गनुासो दताा गना आउने व्यशक्तलाई अनसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा 
उजिुी/गनुासो दतााको धनस्सा ददन ुपनेछ ।  

 

११. उजिुी/गनुासोको स्रोत: देहायको कुनै श्रोतबाट प्राप्त जानकािीलाई उजिुीको श्रोतको रुपमा धलई 
कािवाही गना सवकनेछ । 

(१) प्रमाण सवहतका व्यशक्तगत उजिुी/गनुासो, सवोच्च, उच्च वा शजल्ला अदालतबाट फैसलामा 
उठाइएका ववषय वा कुनै सिकािी धनकायले प्रकाशन गिेको बावषाक प्रधतवेदन वा अन्य कुनै 
प्रधतवेदन, बलेुवटन, बषा पसु्तक वा अन्य कुनै सामाग्रीहरुमा उल्लेशखत प्रकाशशत वा अप्रकाशशत 
ववषय, 

(२) कुनै गैि सिकािी संस्था, नागरिक समाज वा अन्य धनकायबाट प्रकाधसत समाग्रीहरुमा उल्लेशखत 
ववषय, 
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(३) महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको क्षेराधिकाि धभर पने भनी कुनै सिकािी वा गैि सिकािी धनकाय, 
संघ संस्था, नागरिक अगवुा, स्थानीय धनकायका प्रधतधनधि वा व्यशक्तबाट प्राप्त पर, प्रधतवेदन धनणाय, 
सूचना वा अन्य कुनै समाग्रीमा उल्लेशखत ववषय, 

(४) कुनै पधन िाविय वा स्थानीय स्तिमा प्रकाशन हनुे परपधरकामा प्रकाशशत समाचाि वा अन्य कुनै 
सामाग्री,  

(५) महान्यायाधिवक्ताको कायाालय वा उच्च सिकािी वकील कायाालयहरुमा प्राप्त हनुे पर, इमेल, 
फ्याक्स, टेधलफोन, म्यासेज वा अन्य कुनै आम सञ् चािका माध्यमबाट प्राप्त जानकािी वा सूचना, 

(६) पीधडत वा धनजको तफा बाट उजिुी/गनुासो ददन ववववि कािणले असमथा वा वहशचवकचाएका 
व्यशक्तहरुको हकमा धनजहरुको वहतको लाधग घटनाको जानकाि व्यशक्त, धनकाय, संघ संस्था वा 
स्थानीय धनकायको प्रधतधनधिले उपलब्ि गिाएको जानकािी वा सूचना, 

(७)  अन्य जनुसकैु श्रोतबाट प्राप्त उजिुी, सूचना वा जानकािी, 
 

१२. उजिुी/गनुासो सम्बन्िी धनवेदन दताा: 
  (१) कायाालयमा दताा गिाउन ल्याएको वा अन्य कुनै व्यहोिाबाट कायाालयमा पना 

आएकोउजिुी/गनुासो सम्बन्िी धनवेदन अनसूुची १ बमोशजमको दताा वकतावमा दताा गिी गनुासो 
सनेु्न अधिकािी समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

  (२) धनवेदकले सावाजधनक गना चाहेमा बाहेक उजिुी/गनुासोकतााको नाम, थि, वतन गो्य िाशखनेछ 
। 

  (३) धनवेदकले दताा गिाएको उजिुी कुनै पधन अवस्थामा वफताा धलन पाउने छैन । धनजले वफताा 
धलएको         कािणले कािवाही गना बािा पने छैन । 

  (४) धलशखत रुपमा ददइने उजिुी धनवेदनको ढाँचा अनसूुची-३ मा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 ति ढाँचा नधमलेको भने्न आिाि जनाई प्राप्त उजिी वा गनुासो तामेलीमा िाशखने छैन ।  

 

 

परिच्छेदः तीन 

उजिुी/गनुासोको प्रािशम्भक छानववन सम्बन्िी व्यवस्था 
 

१३.  उजिुी/गनुासो सनु्न ेव्यशक्त सम्बन्िी व्यवस्था: 
 (१) महान्यायाधिवक्ताको कायाालयका लाधग महान्यायाधिवक्ताले तथा मातहतका सिकािी वकील 

कायाालयहरुमा सम्बशन्ित कायाालय प्रमूखले आ आफ्नो कायाालयमा एक जना उजिुी/गनुासो सनेु्न 
व्यशक्त तोकी सोको सूचना सावाजधनक सूचना पाटीमा टाँस गनुा पनेछ ।  
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 (२) उजिुी/गनुासो सनेु्न व्यशक्तको कायाकक्ष अगाधड सबैले देख्न ेगिी गनुासो सनेु्न व्यशक्तको वोडा िाख्न ु
पनेछ ।  

 (३) उजिुी/गनुासो सनेु्न अधिकािी तोक्दा धनज अनपुशस्थत भएको अवस्थामा सो काया कसले गने हो सो 
समेत खलुाई तोक्न ुपनेछ । 

 

१४. उजिुी/गनुासो सनु्न ेव्यशक्तको काम कताव्य ि अधिकािः 
  (१) उजिुी/गनुासो सनेु्न व्यशक्तले कायाालयमा प्राप्त हनु आएका गनुासो सिुशक्षत िाख्न ुपनेछ । 

  (२) उजिुी/गनुासो सनेु्न अधिकािीले गनुासो तथा उजिुी प्राप्त गनाासाथ उजिुीको ववषय अध्ययन गिी 
प्रािशम्भक रुपमा देहायका ववषयहरु एवकन गनुा पनेछ । 

  (क) उजिुी/गनुासो सम्बन्िी धनवेदनमा उल्लेशखत व्यहोिा मनाधसव वा ववश्वासयोग्य भए/नभएको 
  (ख) उजिुी/गनुासो सम्बन्िी धनवेदनमा तथ्ययकु्त आिाि भए/नभएको 
  (ग) व्यशक्तगत आग्रह/पूवााग्रह वा रिसइवी सािन गना वा द:ुख ददने धनयतले उजिुी गिेको जस्तो 

देशखए/नदेशखएको 
 (३) उजिुी/गनुासो सम्बन्िमा प्रािशम्भक रुपमा अध्ययन गिी हेदाा उजिुीको ववषय आफैले समािान गना 

सक्ने भए उजिुी/गनुासो सनेु्न अधिकािीले समािान गनुा पनेछ।  

 (४) कुनै उजिुी/गनुासो सम्बन्िीववषयका सम्बन्िमा आफैले समािान गना नसक्ने भए कायाालय प्रमखु 
समक्ष पेश गिी धनकाशा भए बमोशजम गनुा पनेछ । 

 (५) कुनै उजिुी/गनुासो सम्बन्िीधनवेदनका सम्बन्िमा ववस्ततृ अनसुन्िान गनुा पने देशखएको अवस्थामा 
सो काया कायाालयबाटै गना नसवकने भए माधथल्लो धनकायमापेश गनुा पनेछ । 

 (६) कुनै गनुासो उजिुी धनवेदनका सम्बन्िमा प्रािशम्भक रुपमा अध्ययन गदाा अधग्रमकािवाही गना नपने 
देशखएमा गनुासो सनेु्न अधिकािीले कायाालय प्रमखु समक्ष पेशगिी तामेलीमा िाख्न सक्नेछ । 

 (७) उजिुी/गनुासोकतााको पवहचान भएको अवस्थामा उजिुी/गनुासो समािान गिीसके पधछ सोको 
जानकािी सम्बशन्ित उजिुीकताालाई ददन ु पनेछ।उजिुीकतााको पवहचान हनु नसकेको अवस्थामा 
सो धनणायको जानकािी सावाजधनक सूचना पाटीमा टाँस गनुा पनेछ । 

 (८) माधथ जनुसकैु कुिा लेशखएको भए पधन गनुासो सनेु्न अधिकािी उपि नै उजिुी/गनुासो आएको भए 
सो उजिुी /गनुासो कायाालय प्रमखुले सनुवुाई गिी धनकाशा ददन ुपनेछ । 

 (९) कायाालय प्रमखु वा धनज समेत उपि पिेका उजिुी/गनुासो एवम ् सोसँग सम्बशन्ित धमधसल 
कागजातको प्रधतधलवप समेत साथै िाखी आफू भन्दा माधथल्लो कायाालयमा पठाउन ु

     पनेछ । 
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१५. प्रािशम्भक छानववन सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) शजल्ला सिकािी वकील कायाालय तथा अन्य धनकायमा 
कायाित अधिकृत स्तिका सिकािी वकीलहरु उपि पिेको उजिुी/गनुासो सम्बन्िीप्रािशम्भक 
छानववन कशम्तमा एक तह माधथको सिकािी वकीलबाट गरिने छ । 

  (२) उच्च सिकािी वकील कायाालय एवम ् ववशेष सिकािी वकील कायाालयमा कायाित िाजपरावित 
प्रथम स्तिका सिकािी वकील उपिको उजिुी/गनुासो सम्बन्िीप्रािशम्भक छानववन 
महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ताबाट गरिने छ । 

  (३) नायव महान्यायाधिवक्ता उपि नै उजिुी/गनुासो पनाआएमा महान्यायाधिवक्ता स्वयंले वा धनजले  
तोकेको नायव महान्यायाधिवक्ताले प्रािशम्भक छानववन गनेछ । 

 ति छानववन हनुे नायव महान्यायाधिवक्ता भन्दा कधनष्ठलाई छानववनको लाधग तोवकने छैन । 
  (४) शजल्ला सिकािी वकील कायाालय, उच्च सिकािी वकील कायाालय ि ववशेष सिकािी वकील 

कायाालयको काम कािवाहीको सम्बन्िमा कुनै उजिुी/गनुासो महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा 
पना आएमा सो सम्बन्िी प्रािशम्भक छानववनको लाधग िाजपरावित प्रथम शे्रणीका कमाचािीलाई 
महान्यायाधिवक्ताबाट खटाउन सक्नेछ । धनजले छानववनबाट देशखएको बस्तशुस्थधत खलुाई 
प्रधतवेदन पेश गनुा पनेछ । 

 (५) यसिी प्राप्त प्रधतवेदनबाट ववस्ततृ छानववन गनुापने देशखए सोको लाधग दफा १७ बमोशजमको 
छानववन सधमधतमा पठाइन ेछ । 

 

 

परिच्छेदः चाि 

उजिुी/गनुासोको ववस्ततृ छानववन सम्बन्िी व्यवस्था 
 

१६. उजिुी/गनुासो ववस्ततृ छानववन गनेः 
(१) सिकािी वकील कायाालयको काम कािवाही उपि आएका उजिुी/गनुासो सम्बन्िीप्रािशम्भक 

छानववनबाट ववस्ततृ छानववन गनुा पने देशखएमा सम्बशन्ित कायाालय प्रमखुले त्यस्तो उजिुी/गनुासो 
तथा प्रािशम्भक छानववन प्रधतवेदन सवहत महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(२) मातहतका सिकािी वकील कायाालयहरुबाट पनुिावेदन वा धनवेदनको िोहमा प्राप्त धमधसलको 
अध्ययनबाट देशखएको रवुट वा अधनयधमतताको सम्बन्िमा सम्बशन्ित ववभागीय प्रमखुले 
महान्यायाधिवक्तालाई जानकािी ददई ववस्ततृ छानववन गनुा पने देशखए छानववनको लाधग दफा १७ 
को छानववन सधमधतमा पठाउन ुपनेछ । 

  (३) महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा कुनै पधन स्रोतबाट प्राप्त हनु आएका उजिुी/गनुासो एवम ्
अधनयधमतता सम्बन्िी जानकािीलाई ववस्ततृ छानववनका लाधग पठाउन सवकने छ । 
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  (४) ववस्ततृ छानववनको प्रधतवेदन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गरिने छ । 

  (५) माधथ खण्ड (४) बमोशजम प्राप्त भएको प्रधतवेदन उपि व्यवस्थापन सधमधतमा छलफल गिाई 
आवश्यक सझुाव धलई महान्यायाधिवक्ता वा तोवकएको अधिकािीबाट प्रचधलत कानून बमोशजम 
कािवाही हनुेछ । 

  (६) माधथ खण्ड (५) बमोशजम कािवाही गदाा सम्बशन्ित सेवा शता सम्बन्िी कानून बमोशजमको 
प्रवक्रया अवलम्वन गरिनेछ । 

  (७) यस धनदेशशका बमोशजमको छानववनबाट बदधनयतपूवाक अधभयोजन गिेको लागेमा प्राप्त भएका 
उजिुी एवम ्छानववनको क्रममा संकलन गरिएका कागजातहरु समेत मलुकुी फौजदािी कायाववधि 
(संवहता) ऐनको दफा १८९ बमोशजमको सधमधतमा पठाउन सझुाव सवहत महान्यायाधिवक्ता समक्ष 
पेश गनुा पनेछ । 

 (८) प्रािशम्भक वा ववस्ततृ छानववन गिी प्रधतवेदन पेश गदाा प्रचधलत कानूनले धनणाय गना पाउने 
अधिकािीको अधिकािमा प्रधतकूल असि पने गिी गरिने छैन । 

 

१७. ववस्ततृ छानववन सधमधतः 
  (१) दफा १६ बमोशजमको ववस्ततृ छानववन गना महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा देहाय बमोशजम 

सधमधत िहने छ। 

   (क) महान्यायाधिवक्ताले तोवकददएको नायव महान्यायाधिवक्ता- संयोजक 

   (ख) मानव संशािन महाशाखा प्रमखु- सदस्य 

   (ग) अधभयोजन अनगुमन तथा मूल्यािन महाशाखा प्रमखु- सदस्य सशचव 

   (२) उपदफा (१) बमोशजमको सधमधतमा छानववन गनुापने सिकािी वकील भन्दा कधनष्ठ सिकािी 
वकील िाशखने छैन । 

   (३) छानववन सधमधतमा िहेका सिकािी वकीलकै ववरुद्धमा पिेका उजिुी/गनुासो उपि ववस्ततृ छानववन 
गनुा पिेमा वा छानववन गनुापने सिकािी वकील भन्दा कधनष्ठ सिकािी वकील सो सधमधतमा िहेमा 
धनजको सट्टा महान्यायाधिवक्ताबाट अको सदस्य तोवकने छ । 

   (४) उपदफा (१) बमोशजमको सधमधतले आफू समक्ष प्राप्त भएको उजिुी/गनुासो दताा गिी सामान्यतया 
१ मवहना धभर ववस्ततृ अनसुन्िानको काया सम्पन्न गनुा पने छ । 

   (५) उपदफा (४) बमोशजमको समय धभर काया सम्पन्न हनु नसकेमा महान्यायाधिवक्ताबाट धनकाशा 
धलई आवश्यकता अनसुािको बढीमा १ मवहनाको समय थप गना सवकने छ। 
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   (६) माधथ जनुसकैु कुिा लेशखएको भएतापधन िाजपरावित दितीय शे्रणीसम्मका सिकािी वकीलको 
सम्बन्िमा महान्यायाधिवक्ताले अलग्गै ववस्ततृ छानववन सधमधत वा छानववन अधिकृत तोकी 
ववस्ततृ छनववन गिाउन सक्नेछ । 

 
१८. वावषाक प्रधतवेदनमा समावेश हनुःे (१) सिकािी वकील एवम ् महान्यायाधिवक्ताको कायाालयमा 

कायाित कमाचािीहरु उपि पिेको उजिुी/गनुासो सम्बन्िीछानववन गिी गरिएको समािानको 
ववविण महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको वावषाक प्रधतवेदनमा समावेश गरिने छ । 

   (२) सिकािी वकीलको सम्मेलन ि अनशुशक्षण कायाक्रममा समेत सिकािी वकील कायाालयका काम 
कािवाही उपि पिेका उजिुी/गनुासो ि सोको छानववनको ववविण एवम ्समािानको ववषय समेत 
समावेश गिी प्रधतवेदन प्रस्ततु गनुापनेछ ।  

   (३) आन्तरिक उजिुी/गनुासोलाई आवश्यक्ता अनसुाि स्टाफ बैठकमा समेत छलफल गिी समावेश 
गरिनेछ ।  

  १९. अनगुमन सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) उच्च सिकािी वकील कायाालयले आफू मातहतका शजल्ला 
सिकािी वकील कायाालयहरुको वषामा कशम्तमा २ पटक अनगुमन गनुा पनेछ । त्यसिी 
अनगुमन गदाा अन्य ववषयका अधतरिक्त उजिुी/गनुासो सम्बन्िी ववषयलाई समेत प्राथधमकता ददई 
हेनुा पनेछ । 

   (२) महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट उच्च सिकािी वकील कायाालय तथा ववशेष सिकािी वकील 
कायाालयको वषामा कम्तीमा एक पटक अनगुमन गनुा पनेछ ।त्यसिी अनगुमन गदाा अन्य 
ववषयका अधतरिक्त उजिुी/गनुासो सम्बन्िी ववषयलाई प्राथधमकता ददईहेनुा पनेछ । 

   (३) महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट मातहतका कुनैपधन सिकािी वकील कायाालयको आकशस्मक 
धनिीक्षण गना सवकने छ ।  

  २०. अधभलेख सम्बन्िी व्यवस्थाः(१) उजिुी/गनुासोका सबै अधभलेखहरु महान्यायाधिवक्ताको   
कायाालयमा अधभयोजन अनगुमन महाशाखाले अद्यावधिक गिी िाख्न ुपनेछ । 

   (२) यस्तो उजिुी/गनुासोको एकप्रधत सम्बशन्ित सिकािी वकील वा कमाचािीको व्यशक्तगत फाईलमा 
समेत िाशखनेछ ।  

   (३) कुनै पधन सिकािी वकील तथा कमाचािीलाई पिुस्काि प्रदान गदाा, ववदेशमा अध्ययन वा 
ताधलमको लाधग मनोनयन गदाा, कुनै ववशेष अवसि वा शजम्मेवािी ददँदा, सरुवा गदाा वा काया 
सम्पादन मूल्यािन गदाा त्यस्तो अधभलेखलाई समेत आिाि धलइने छ । 



 

३५ 

 

  २१. धनदेशशकाको बैिाधनकता: यो कायाववधिमा उशल्लशखत कुिाहरु प्रचधलत कानूनसँग बाशझएको 
अवस्थामा बाहेक उजिुी धनवेदन छानववन ि जाँचबझु गने प्रयोजनको लाधग कानून सिह 
बन्िनकािी हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची १ 

(दफा ७ (२) सँग सम्बशन्ित) 
 

क्र.सं गोश्वािा 
दताा नं. 
ि धमधत 

धनवेदन 
दताा नं. 
ि धमधत 

धनवेदकको 
नाम, थि ि 
वतन 

आिोवपत 
कमाचािीको 
नाम, थि ि 
पद 

उजिुीको 
संशक्षप्त 
व्यहोिा 

तामेली 
धमधत 

प्रािशम्भक 
छानववनको 
धनष्कषा 

अनसुन्िान 
अधिकृतको 
नाम ि 
धनयशुक्त 
धमधत 

ववस्ततृ 
अनसुन्िानको 
धनष्कषा 

धनणाय 
ि 
धमधत 

 

 

 
           

           

           

           

 
 

 

 



 

३६ 

 

 
अनसूुची २ 

(दफा १० सँग सम्बशन्ित) 

 

........शजल्ला.....................नगिपाधलका/गाउँपाधलका वडा नं. ........ बस्ने तपाई श्री ...............ले 
यसकायाालयमा धमधत...............मा ददन ुभएको उजिुी सम्बन्िी धनवेदन यस कायाालयको उजिुी अधभलेख 
वकतावको दताा नं.........मा दताा गरिएकोले यो धनस्सा ददइएको छ । 

  ईधत सम्बत.्..........साल..........मवहना...................गते..............िोज शभुम ्। 



 

३७ 

 

 
अनसूुची ३ 

(दफा १२ को (घ) सँग सम्बशन्ित) 
उजिुी गनुासो धनवेदनको ढाचँा 

 

 

 

१. उजिुीकतााको नाम, थि ि वतन: 
२. उजिुी गरिएको कमाचािीको नाम थि: 
३. कायाित कायाालय ि ठेगाना: 
४. उजिुीको व्यहोिा: 
५. फेला पिेसम्मका प्रमाण कागजात: 

 

 

 

 

                                                    धनवेदकको पूिा नाम ि हस्ताक्षि 

                                                    धमधत: 
 

 

 

 

 

पनुश् च: १. धनवेदकले आफ्नो नाम गो्य िाख् न सक्नेछ । 

      २. कायाालय प्रमखुको ववरुद्धमा उजिुी ददन ुपिेमा एक तह माधथको कायाालयमा ददन ुपनेछ । 


