
1 
 

महान्यायाधिवक्ताको कायाालय समक्ष पेश गरेको  

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको तेस्रो पञ्चबर्षीय रणनीधतक योजना 

(आधथाक बर्षा २०७८/०७९ – २०८२/०८३) 

को 

आ.ब. २०७८/०७९ को वार्र्षाक काया योजना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रधतवेदक 

वार्र्षाक कायायोजना तजजामा कायादल 
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प्रस्तजत प्रधतवेदमा समावेश भएका वार्र्षाक कायायोजनाहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानव संसािन महाशाखा, महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, 

 अधभयोजन प्रशशक्षण केन्र, महान्यायाधिवक्ताको कायालय, 

 अन्तराार्िय सम्बन्ि महाशाखा, महान्यायाधिवक्ताको कायालय,  

 योजना महाशाखा, महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, 

 सूचना प्रर्वधि महाशाखा, महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, 

 मानव अधिकार महाशाखा, महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, 

 कानूनी राय महाशाखा, महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, 

 मजद्दा व्यवस्थापन महाशाखा, महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, 

 अधभयोजन अनजगमन महाशाखा, महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, 

 उच्च सरकारी बकील कायाालयहरू सबै, 

 धबशेर्ष सरकारी वकील कायाालय, काठमाण्डौ । 
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वार्र्षाक कायायोजना तजजामा कायादल 

१.  सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद ररजाल         संयोजक 

२.  सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी            सदस्य 

३.  सहरशजिरार श्री धबलम पौडेल, सवोच्च अदालत     सदस्य 

४.  उपन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारी सदस्य 

५.  उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतम         सदस्य 

६.  उपन्यायाधिवक्ता श्री सर्वता शमाा    सदस्य 

७.  सहायक न्यायाधिवक्ता श्री शशव वाग्ले   सदस्य 

८.  सहायक न्यायाधिवक्ता श्री आश्मा खड्का  सदस्य 
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वार्र्षाक काया योजनामा प्रयजक्त संशक्षप्त शब्द/शब्दावली 

संशक्षप्त शब्दावली र्वस्ततृ रूप 

म.न्या.का. महान्यायाधिवक्ताको कायाालय 

उ.स.व.का उच्च सरकारी वकील कायाालय 

म.न्या.व. महान्यायधिवक्ता 
ना.म.न्या.व. नायब महान्यायाधिवक्ता 
स.न्या.व. सहन्यायाधिवक्ता 
उ.न्या.व. उपन्यायाधिवक्ता 
सहा.न्या.व. सहायक न्यायाधिवक्ता 
जनशशक्त र्वभाग कायाालय तथा जनशशक्त व्यवस्थापन र्वभाग 
मानव अधिकार र्वभाग मानव अधिकार संरक्षण, सजशासन तथा न्यार्यक धसद्धान्त अनजगमन र्वभाग 
मानव अधिकार महाशाखा मानव अधिकार संरक्षण, सजशासन तथा न्यार्यक धसद्धान्त अनजगमन महाशाखा 
योजना र्वभाग योजना, अनजसन्िान तथा अनजगमन र्वभाग 
योजना महाशाखा योजना, अनजसन्िान तथा अनजगमन महाशाखा 
रा.न्या.प्र. रार्िय न्यार्यक प्रधतष्ठान 
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“अधभयोजनमा सजिार र व्यवसार्यकता र्वकास” 

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयको तेस्रो पञ्चबर्षीय रणनीधतक योजना (२०७८/०७९ – २०८२/०८३) 

बार्र्षाक काया योजना (आधथाक बर्षाः  २०७८/०७९) 

१. कायाालय/ र्वभाग/ महाशाखाको नामः महान्यायधिवक्ताको कायाालय, मानव संसािन महाशाखा 
२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः (धनरन्तर समेत) 
 

 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन सूचक समयाविी अनजगमन 

1.  ५.१.१.१ 

 
अनजसन्िान गने धनकायमा कसूरको 
अनजसन्िानका लाधग आवश्यक र्वशेर्षज्ञ 
जनशशक्त व्यवस्थापन गना सहजीकरण गने 

समन्वयबैठक र पत्राचार धनरन्तर म.न्या.व. 

2.  ५.१.१.६ कसूरको अनजसन्िान गना प्रहरीको जु ्ै एकाइ 
गठन गना सहजीकरण गने 

बैठक र पत्राचार धनरन्तर म.न्या.व. 

3.  ५.१.२.१२ आवश्यक जनशशक्त व्यवस्था गरी अधभयोजन 
सहजीकरण सधमधतकोकायाको अधभलेखीकरण 
गने 

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

4.  ५.१.३.७ 

 
अनजसन्िान र अधभयोजन पररक्षणको एकीकृत 
प्रधतवेदन उपर समन्वय सधमधतमा ुलफल 
गरी सजिारका लाधग धनदेशन ददने 

धनदेशन धनरन्तर म.न्या.व. 

5.  ५.१.३.८ 

 
वदधनयतपूवाक अनजसन्िान वा अधभयोजन 
गरेको कसूरको अनजसन्िान गने सधमधतको 
काया सञ्चालन धनदेशशका बनाउने 
 

धनदेशशका २०७८ जनशशक्त र्वभाग 

6.  ५.२.१.१ र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ 
सरकारी वकीलको नेततृ्वमा समूहगत रूपमा 
प्रधतधनधित्व गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी 
वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा 
बहसपूवा समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

7.  ५.२.४.३ अनजसन्िानकताा प्रहरी र अधभयोजनकताा 
सरकारी वकीलको प्रादेशशक सम्मेलन गने 
)नेपाल प्रहरीको सहकाया र समन्वयमा(
  

सम्मेलन २०७८, 
२०७९२०८१ 

म.न्या.व. 

8.  ५.२.४.४ वार्र्षाक रुपमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, 

र्वभाग लगायत सरोकारवाला धनकायसँग 
कायाशाला धनरन्तर म.न्या.व. 
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कायाशालाको आयोजना गने 
9.  ५.२.४.६ सबै तहका समन्वय सधमधतलाई प्रभावकारी 

बनाउन तै्रमाधसक रुपमा बैठक गने 

   

बैठक धनरन्तर म.न्या.व. 

10.  ५.२.४.७ वार्र्षाक रुपमा मजख्य न्यायाधिवक्तासँग 
कायाशालाको आयोजना गने 

कायाशाला धनरन्तर म.न्या.व. 

11.  ५.२.४.१० 

 
अन्य धनकायमा कायारत रहेका सरकारी 
वकीलहरूसँगवार्र्षाक रुपमा अन्तरर्िया गने 

अन्तरर्िया धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

12.  ५.२.४.११ न्यायपाधलका ,नेपाल प्रहरी तथा कानून 
व्यवसायी पररर्षदका रणनीधतक योजना 
कायाान्वयनका सम्बन्िमा समन्वय तथा 
सहकाया गने  

वैठक   / अन्तरर्िया धनरन्तर म.न्या.व. 

13.  ५.२.५.२ प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा 
आवश्यक पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 

 धनणाय धमधसल 

र्ववरण अद्यावधिक  धनरन्तर सम्बशन्ित 
महाशाखा 

14.  ५.३.४.१ फौजदारी कसूर )सजाय धनिाारण तथा 
कायाान्वयन (ऐनका कायाान्वयन हजन बाँकी 
व्यवस्थाहरू लागू गना सहजीकरण गने 

 नयाँ व्यवस्थाको बारेमा 
अनजसन्िानमूलक अध्ययन 

 समन्वय बैठक 

बैठक/ पत्राचार २०७८ म.न्या.व. 

15.  ५.३.४.३ 

 
बोडा तथासधमधतको व्यवस्थापन र संचालन 
सम्बन्िमा र्वज्ञबाट अध्ययन अनजसन्िान 
गरी प्रधतवेदन धलने 

 प्रोवेसन तथा प्यारोल बोडा 
 साजय सजझाव सधमधत 

 अपराि पीधडत संरक्षण सजझाव 
सधमधत 

प्रधतवेदन २०७८ म.न्या.व. 

16.  ५.४.१.१ 

 

सरकारी वकील तथा सहायक कमाचारीको 
धनयजशक्त, सेवा, शता सम्बन्िी कानून जारी गना 

पहल गने  

समन्वय बैठक र 
पत्राचार 

२०७८ म.न्या.व. 

17.  ५.४.१.४ कायासम्पादनका आिारमा सरकारी वकील 
र कमाचारीलाई व्यावसार्यक भत्ता उपलब्ि 
गराउन पहल गने 

पत्राचार /वैठक धनरन्तर म.न्या.व. 

18.  ५.४.२.१ 

 
सरकारी वकील तथा कमाचारीको 
आचारसंर्हता, २०७५कोअधभमजखीकरण तथा 

अधभमजखीकरण/अनजगमन धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 



7 
 

कायाान्वयनकोअनजगमन गने 

 अनजगमन गने शजम्मेवारी अधिकृत 
तोक्न े 

 आचार संर्हतासम्बन्िी उजजरीको 
अधभलेख राख् ने 

 अनजगमन प्रतवेदन तयारी 
19.  ५.४.२.२ 

 
अनजगमन प्रधतवेदनको कायाान्वयन गने कायाान्वयन धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

20.  ५.४.२.३ 

 
कायासम्पादनका आिारमा सरकारी वकील 
तथा कमाचारीलाई पजरस्कार तथा दण्ड ददन े
प्रणालीलाई सजदृढ गने  

दण्ड पजरस्कार सम्बन्िी 
अधभलेख 

धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

21.  ५.४.२.४ 

 
सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई कायाादेश 
सर्हत शजम्मेवारी ददने 

कायाादेश /शजम्मेवारी  धनरन्तर सम्बशन्ित 
सजपररवेक्षक 

22.  ५.४.३.४ 

 
र्ववाद समािान गने अन्तराार्िय धनकायमा 
प्रधतधनधित्व गना सक्न ेसरकारी वकील तयार 
गने )कम्तीमा वर्षाको दजइा जना( 

समूह तयार  धनरन्तर म.न्या.व. 

23.  ५.४.३.७ 

 
कानून अध्यापन गराउन े शैशक्षक संस्थासँग 
समन्वय गरी इन्टनाको सेवा धलने 

इन्टनाको सेवा  धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

24.  ५.४.४.१ 

 
जनशशक्त तथा स्रोत सािनको व्यवस्था गने 

 संगठन संरचना 
 काया र्ववरण 

 स्रोत सािनको उपलब्िता  

व्यवशस्थत हजने २०७८ जनशशक्त र्वभाग 

25.  ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा 
सरकारी वकीलहरू बीच  ुलफल गने
  

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

26.  ५.४.५.४ बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी 
सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई 
बहस सीप समेतका लाधग व्यावहाररक 
अभ्यासमा सहभागी गराउन े

अधभलेख धनरन्तर  म.न्या.व. 

27.  ५.४.५.६ 

 
सरकारी वकीललाई अध्ययन सामग्री 
उपलब्ि गराउन े

 ऐन कानून  
 नजीर संग्रह नेकाप बजलेर्टन 

 अन्य स्रोत सामग्री   

उपलब्िता धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

28.  ५.५.२.७ 

 
मजद्दाको संख्या ५०० भन्दा बढी भएका 
उच्च सरकारी वकील कायाालयमा कायाालय 
प्रयोजनका लाधग एक वटा हलजका सवारी 
सािनको व्यवस्था गने 

उपलब्िता धनरन्तर  जनशशक्त र्वभाग 

29.  ५.५.२.८ सवारी सािन उपलब्ि नभएका शजल्ला उपलब्िता धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 



8 
 

 सरकारी वकील कायाालय मनाङ्ग, मजस्ताङ्ग, 
काधलकोट, डोल्पा, मजगज, हजम्ला, बाजजरा मा 
सवारी सािन उपलब्ि गराउने  

30.  ५.५.२.९ कायाबोझका आिारमा कायाालयको 
वगीकरण गरी फधनाचर, मेशशनरी औजार 
समेतका भौधतक सामग्री उपलब्ि गराउने  

उपलब्िता धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

31.  ५.५.३.५ सूचना प्रर्वधि महाशाखा र सरकारी वकील 
कायाालयमा सूचना प्रर्वधि जनशशक्तको 
दरवन्दी स्वीकृत गराउन काया गने 

दरवन्दी स्वीकृत  धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

32.  ५.५.३.७ ल्यापटप उपलब्ि हजन नसकेका सरकारी 
वकीलहरूलाई ल्यापटप उपलब्ि गराउन े

ल्यापटप उपलब्ि हजने धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

33.  ५.५.३.१२ कायासम्पादनमाप्रभावकाररता ल्याउन सरकारी 
वकीलहरू र कमाचारीहरूलाईइन्टरनेटको 
सजर्विा उपलव्ि गराउने 

उपलब्िता धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

34.  ५.५.४.२ प्रत्येकसरकारी वकील कायाालयलेवर्षामा 
कम्तीमा दजई वटा  समजदायमा सरकारी 
वकील कायािम संचालन गने  ) स्रोतको 
उपलब्िता र सहकायाबाट थप कायािम 
सञ्चालन गना सर्कने( 
 

कायािम 

प्रधतवेदन 
धनरन्तर उ.स.व.का./ 

म.न्या.का. 

35.  ५.५.४.३ म.न्या.व.को कायाालय र मातहतका 
कायाालयको लाधग एकीकृत काया संचालन 
धनदेशशका तजजामा गरी कायाान्वयन गने 

धनदेशशका र कायाान्यवन २०७८ जनशशक्त र्वभाग 

36.  ५.५.४.४ सरकारी वकील कायाालयबाट प्रवाह गररन े
सेवा सम्बन्िमा नागररक बडापत्र व्यवशस्थत 
गने 

 हेलो सरकारी वकील कायािम 
सञ्चालन गने 

व्यवशस्थत २०७८ जनशशक्त र्वभाग 

37.  ५.५.४.५ सबै कायाालयमा प्राप्तउजजरी र 
गजनासोव्यवस्थापन गने 

 

व्यवस्थापन धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

38.  ५.५.४.६ 

 
सरकारीवकील कायाालयको कायासम्पादनका 
सम्बन्िमा ुलफल गने 

 कानून व्यवसायी 
 संचारकमी 
 पीधडत तथा साक्षी 

ुलफल  धनरन्तर  जनशशक्त र्वभाग 

39.  ५.५.५.३ पजस्तकालयमापजस्तककोर्वद्यजतीय प्रधतको 
अधभलेख राखी सरकारी वकीलहरूलाई 

र्ववरण अधभलेख २०७८ सम्बशन्ित 
कायाालय 
प्रमजखहरू 
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सम्प्ररे्षण गने 
40.  ५.५.५.४ र्वदेशी ल ररपोट, जनाल र सान्दधभाक 

प्रकाशनहरू सव्सिाइभ )Subscribe (गरीइ 
लाइवे्ररीको र्वकासगने 

र्वकास ] धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

41.  ५.५.५.५ अन्यधनकायकापजस्तकालयहरूसँगसमन्वय गरी  
पजस्तक आदानप्रदान )र्वद्यजतीय माध्यमबाट 
समेत (गने 

आदान प्रदान धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

42.  ५.५.७.१ सरकारी वकील कायाालय र सरकारी 
वकीलको सजरक्षा व्यवस्थाको बारेमा 
अध्ययन गना कायादल गठन गने 

प्रधतवेदन २०७८ जनशशक्त र्वभाग 

 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः  

रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु।  

 

३.१  र्ियाकलापः  ५.१.१.१ अनजसन्िान गने धनकायमा कसूरको अनजसन्िानका लाधग आवश्यक र्वशेर्षज्ञ जनशशक्त व्यवस्थापन गना 
सहजीकरण गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ बैठकको धमधत समय र विषयिस्तु सर्हत सदस्यहरुलाई 
पत्राचार 

साउन स.न्या.व., 
सशचवालय 

सहा.न्या.व. 
 

म.न्या.व. 

२ समन्वय सधमधतको बैठक र धनणाय  
 

भार  सदस्य 
सशचव 

स.न्या.व. म.न्या.व. 

३ बैठकको धनणाय कायाान्वयन गना पत्राचार  भार सदस्य 
सशचव 

स.न्या.व. म.न्या.व. 

 
 

३.२  र्ियाकलापः ५.१.१.६कसूरको अनजसन्िान गना प्रहरीको जु ्ै एकाइ गठन गना सहजीकरण गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरोकारवाला धनकायका पदाधिकारी ुनौट, बैठकको धमधत 
र र्वर्षयवस्तज धनिाारण गरी अविारणापत्र सर्हत कायािम 
स्वीकृत, पत्राचार र फलोअप गने 

 मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ समन्वय बैठक, धनणाय  
 

मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ बैठकको धनणाय कायाान्वयन गना पत्राचार मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.३  र्ियाकलापः ५.१.२.१२  आवश्यक जनशशक्त व्यवस्था गरी अधभयोजन सहजीकरण सधमधतकोकायाको अधभलेखीकरण गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सहजीकरण सधमधतको सशचवालयमा शजम्मेवारी सर्हत साउन स.न्या.व. सहा.न्या.व. नायव 
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कमाचारी तोक्ने म.न्या.व. 
२ सहजीकरण सधमधतमा प्राप्त र्वर्षयमा ुलफल गने। धनदेशन 

र धनणाय अधभलेशखकरण गने तथा जानकारी गराउने 
धनरन्तर सहजीकरण 

सधमधतको 
सशचवालय 

सहा.न्या.व. नायव 
म.न्या.व. 

 
 

३.४  र्ियाकलापः  ५.१.३.७ अनजसन्िान र अधभयोजन परीक्षणको एकीकृत प्रधतवेदन उपर समन्वय सधमधतमा ुलफल गरी 
सजिारका लाधग धनदेशन ददन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ एकीकृत प्रधतवेदन प्राप्त गरीबैठकको धमधत र र्वर्षयवस्तज 
सर्हत पत्राचार र फलोअप गने  

काशत्तक स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ समन्वय सधमधतको बैठक, धनणाय  
 

काशत्तक सदस्य 
सशचव 

स.न्या.व. म.न्या.व. 

३ बैठकको धनणाय कायाान्वयन गना पत्राचार काशत्तक सदस्य 
सशचव 

स.न्या.व. म.न्या.व. 

 

३.५  र्ियाकलापः ५.१.३.८वदधनयतपूवाक अनजसन्िान वा अधभयोजन गरेको कसूरको अनजसन्िान गने सधमधतको काया सञ्चालन 
धनदेशशका बनाउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र तयार गरी धनदेशशकाको मस्यौदा तयार गना 
कायादल गठन गने 

 भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२  

कायादलले प्रधतवेदन तयार गरी पेश गने 

 काधताक  स.न्या.व. कायादल ना.म.न्या.व. 

३  

प्रधतवेदनका आिारमा काया संचालन धनदेशशका स्वीकृत गने 

मंसीर स.न्या.व. उ.न्या.व. म.न्या.व. 

 

३.६  र्ियाकलापः ५.२.१.१ र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ सरकारी वकीलको नतेतृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व 
गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ महाशाखामा दताा रहेका मजद्दा तथा ररटको धबर्षयका 
आिारमा बगीकरण गरी र्ववरण तयार गना ढाँचा धनिाारण 
गने 

साउन  उ.न्या.व धनजी सहायक स.न्या.व. 

२ ढाँचा बमोशजम मजद्दा र सरकारी वकीलको र्ववरण (ताधलम, 
योग्यता र अनजभव) तयार गरी पेश गने 

साउन  धनजी 
सहायक/स
हायक 
कमाचारी 

 ना.म.न्या.व. 

३ र्वर्षय र्वज्ञताका आिारमा मजद्दा तथा ररटमा बहस गने 
सरकारी वकील तोक्ने 

साउन देशख 
धनरन्तर 

ना.म.न्या.व. सम्वशन्ित 
सरकारी 
वकील 

म.न्या.व. 

४ प्रत्येक मर्हनाको अशन्तम शजिवार मजद्दा तथा ररटमा बहस 
सम्बन्िी ुलफल र काया समीक्षा गरी अधभलेख राख्न े

धनरन्तर सरकारी 
वकील 

धनजी सहायक नायब 
म.न्या.व 
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३.७  र्ियाकलापः ५.२.४.३  अनजसन्िानकताा प्रहरी र अधभयोजनकताा सरकारी वकीलको प्रादेशशक सम्मेलन गने  ) नपेाल प्रहरीको 
सहकाया र समन्वयमा(  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ प्रादेशशक सम्मेलन आयोजना गने अविारणापत्र तयारी गना 
प्रहरी प्रिानकायाालयको समन्वयमा सधमधत गठनको धनणाय 
गने 

मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व ना.म.न्या.व. 

२ अविारणापत्र स्वीकृत गरी कायािम आयोजनाको पूवा तयारी 
(प्रस्तजतीको शजम्मेवारी, सहभाधगको चयन र जानकारी) गने 

मंधसर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ कायािमको व्यवस्थापन, सञ्चालन  र प्रधतवेदन  पजस स.न्या.व. उप/ सहा. 
न्या.व 

ना.म.न्या.व. 

४ प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार ७ ददन 
धभत्र 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.८  र्ियाकलापः ५.२.४.४  वार्र्षाक रुपमा नपेाल सरकारका मन्त्रालय, र्वभाग लगायत सरोकारवाला धनकायसँग कायाशालाको 
आयोजना गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाशालामा प्रस्तजत गने र्वर्षयबस्तज धनिाारण गरी प्रस्तजतीको 
शजम्मेवारी सर्हत कायाशाला सम्वन्िी कायािम तयार गरी 
स्वीकृत गने 

फागजन स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ प्रस्तजतीको शजम्मेवारी, सहभाधगताको जानकारी, फलोअप 
लगायत पूवा तयारी गने 

फागजन स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

३ कायाशालाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अधभलेशखकरण र 
प्रधतवेदन 

फागजन स.न्या.व. उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

४ प्रधतवेदनको प्राप्ती र कायाान्वयनका लाधग पत्राचार ७ ददन 
धभत्र 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.९  र्ियाकलापः ५.२.४.६ सबै तहका समन्वय सधमधतलाई प्रभावकारी बनाउन तै्रमाधसक रुपमा बैठक गने  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ बैठकको धमधत समय र र्वर्षयवस्तज सर्हत सदस्यहरुलाई 
पत्राचार 

साउन 

फागजन 

जेठ 

स.न्या.व., 
सशचवालय 

सहा.न्या.व. 
 

म.न्या.व. 

२ समन्वय सधमधतको बैठक र धनणाय  
 

साउन 

फागजन 

जेठ 

सदस्य 
सशचव 

स.न्या.व. म.न्या.व. 

३ बैठकको धनणाय कायाान्वयन गना पत्राचार ३ ददन 
धभत्र 

सदस्य 
सशचव 

स.न्या.व. म.न्या.व. 

 

३.१०  र्ियाकलापः ५.२.४.७  वार्र्षाक रुपमा मजख्य न्यायाधिवक्तासँग कायाशालाको आयोजना गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणा सर्हत कायािम तयार गरी स्वीकृत गने फागजन स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ कायाशालाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रधतवेदन चैत स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 
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३ प्रधतवेदनको प्राधप्त र कायाान्वयनका लाधग पत्राचार ७ ददन 
धभत्र 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.११  र्ियाकलापः ५.२.४.१०  अन्य धनकायमा कायारत रहेका सरकारी वकीलहरूसँगवार्र्षाक रुपमा अन्तरर्िया गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणा सर्हत कायािम तयार गरी स्वीकृत गने मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ अन्तरर्ियाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रधतवेदन पजस स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

३ प्रधतवेदनको प्राधप्त र कायाान्वयनका लाधग पत्राचार ७ ददन 
धभत्र 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.१२  र्ियाकलापः  ५.२.४.११ न्यायपाधलका,नपेाल प्रहरी तथा कानून व्यवसायी पररर्षदका रणनीधतक योजना कायाान्वयनका 
सम्बन्िमा समन्वय तथा सहकाया गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ न्याय प्रशासन सम्बद्ध अन्य धनकायको रणनीधतक योजना 
कायाान्वयनका लाधग अविारणापत्र सर्हत कायािम स्वीकृत 
गने 

फागजन स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ कायािमको जानकारी प्रवाह सर्हतको पूवा तयारी फागजन उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
३ वैठक/अन्तर्िा याको व्यवस्थापन, सञ्चालन, धनणाय 

अधभलेखीकरण  

धनिााररत 
धमधत 

स.न्या.व. उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

४ धनणाय बमोशजम कायाान्वयनमा सहजीकरण धनरन्तर स.न्या.व. उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.१३  र्ियाकलापः ५.२.५.२  प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 

 धनणाय धमधसल 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ महाशाखामा दताा रहेका प्रत्येक मजद्दा तथा ररट धनवेदनमा 
संलग्न हजन जपने कागजात रहे नरहेको सम्बन्िमा तोर्कएको 
सरकारी वकीलले प्रारम्भ मै अध्ययन गरी नभएका 
कागजातको धमधसल संलग्न गने / गराउन े

धनरन्तर तोर्कएका 
सरकारी 
वकील / 
सहायक 
कमाचारी 

धनजी सहायक ना.म.न्या.व. 

२ माग भए बमोशजम कागजात, र्ववरण, धनणाय प्राप्त भए 
नभएको अनजगमन गरी फोकल पसान माफा त प्राप्तीका लाधग 
प्रयास गने 

धनरन्तर तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

धनजी सहायक ना.म.न्या.व. 

 

३.१४  र्ियाकलापः ५.३.४.१  फौजदारी कसूर (सजाय धनिाारण तथा कायाान्वयन) ऐनका कायाान्वयन हजन बाकँी व्यवस्थाहरू लागू 
गना सहजीकरण गने 

 नया ँव्यवस्थाको बारेमा अनजसन्िानमूलक अध्ययन 

 समन्वय बैठक 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाान्वयन हजन बाँकी ऐनका व्यवस्था कायाान्वयन भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
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सम्बन्िमा अध्ययन गना कायाादेश सर्हत अध्ययन समूह 
गठन गने  

२ काया समूहवाट अध्ययन प्रधतवेदनको प्राप्ती मंधसर काया समूह - ना.म.न्या.व. 
३ अध्ययन प्रधतवेदन उपर सरोकारवाला धनकायसँग समन्वय 

वैठकको कायािम सर्हत धनणाय 

पजस स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

४ समन्वय वैठकका लाधग जानकारी, फलोअप सर्हतको पूवा 
तयारी 

पजस उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

५ समन्वय बैठक र धनणाय पजस स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
६ धनणायको जानकारी प्रवाह ३ ददन 

धभत्र 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.१५  र्ियाकलापः ५.३.४.३  बोडा तथासधमधतको व्यवस्थापन र संचालन सम्बन्िमा र्वज्ञबाट अध्ययन अनजसन्िान गरी प्रधतवेदन 
धलन े

 प्रोवेसन तथा प्यारोल बोडा 
 सजाय सजझाव सधमधत 

 अपराि पीधडत संरक्षण सजझाव सधमधत 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ प्रोवेशन तथा प्यारोल बोडा र अपराि पीधडत संरक्षण सजझाव 
सम्बन्िी प्रधतवेदन उपर सरोकारवाला समक्ष ुलफल 
कायािम आयोजना गना अविारणापत्र सर्हत कायािम 
स्वीकृत गने  

असोज स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ कायािम सम्बन्िी पत्राचार, फलोअप सर्हत पूवा तयारी गने काधताक स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
३ ुलफल कायािमको व्यवस्थापन र प्रधतवेदन  काधताक स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
४ प्रधतवेदन कायाान्वयनको लाधग पत्राचार   धनरन्तर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
५ सजाय सजझाव सधमधतका सम्बन्िमा अध्ययन गरी प्रधतवेदन 

पेश गना र्वज्ञ ुनौट, कायाादेश सर्हत सम्झौता सम्बन्िी 
धनणाय 

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

६  र्वज्ञवाट अध्ययन प्रधतवेदनको प्राधप्त काधताक स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
७ माधथ धस.नं. १ देशख ४ सम्मका काया गने काधताक स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
 
 

३.१६  र्ियाकलापः ४.४.१.१ सरकारी वकील तथा सहायक कमाचारीको धनयजशक्त, सेवा, शता सम्बन्िी कानून जारी गना पहल गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कानून जारी गने सम्बद्ध धनकायका उच्च अधिकारीसँग 
परामशा तथा ुलफल आयोजनाको धनणाय गने 

साउन ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

२ धनणाय बमोशजम पत्राचार, सम्बद्ध अधिकारी एवं धनकायसँग 
सम्वाद र फलोअप गने 

धनरन्तर ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

 

३.१७  र्ियाकलापः ५.४.१.४  कायासम्पादनका आिारमा सरकारी वकील र कमाचारीलाई व्यावसार्यक भत्ता उपलब्ि गराउन 
पहल गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायासम्पादनका आिारमा सरकारी वकील तथा 
कमाचारीलाई व्यवसायीक भत्ता उपलब्ि गराउने आिार र 

साउन स.न्या.व उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
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औशचत्य सर्हतको अविारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने 

२ अविारणापत्र उपर सम्वद्ध सरोकारवाला धनकाय र 
अधिकारीसँग परामशा बैठक र धनणाय गने 

साउन ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

३ धनणाय बमोशजम पत्राचार, सम्बद्ध अधिकारी एवं धनकायसँग 
सम्वाद र फलोअप गने 

धनरन्तर ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

 

३.१८  र्ियाकलापः  ५.४.२.१  सरकारी वकील तथा कमाचारीको आचारसंर्हता, २०७५कोअधभमजखीकरण तथा 
कायाान्वयनकोअनजगमन गने 

 अनजगमन गने शजम्मेवारी अधिकृत तोक्न े 
 आचार संर्हतासम्बन्िी उजजरीको अधभलेख राख् न े

 अनजगमन प्रधतवेदन तयारी 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ आचार संर्हताको अधभमजखीकरण गने प्रस्तजती सामग्री तयार 
गने शजम्मेवारी ददने र अधभमजखीकरण कायािम ताधलका 
तयार गरी स्वीकृत गने 

भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

२ ताधलका वमोशजम अधभमजखीकरण कायािम व्यवस्थापन र 
प्रधतवेदन  

स्वीकृत 
ताधलका 
बमोशजम  

स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

३ आचार संर्हता कायाान्वयनको अनजगमन गने शजम्मेवार 
अधिकारी र काया क्षेत्र धनिाारण गरी स्वीकृत गने 

असोज स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

४ अनजगमन अधिकारीबाट अनजगमन प्रधतवेदन प्राधप्त र अधभलेख धनयधमत उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
५ आचार संर्हता उल्लंघन सम्बन्िी उजजरी ददन सर्कने कज राको 

वेवसाइट लगायत अन्य उपयजक्त माध्यमवाट सूचना प्रवाह 
गने  

साउन उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

६ आचार संर्हता उल्लंघन सम्बन्िी उजजरीको प्राधप्त र अधभलेख 
राख्न े

धनयधमत उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.१९  र्ियाकलापः ५.४.२.२  अनजगमन प्रधतवेदनको कायाान्वयन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ आचार संर्हता अनजगमन प्रधतवेदन र प्राप्त उजजरीको अध्ययन 
गने 

धनरन्तर स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

२ अनजगमन प्रधतवेदन र प्राप्त उजजरीको सत्यता उपर र्वचार 
गरी ुानर्वन तथा कारवाही सम्बन्िी धनणाय गने/गराउन े

धनरन्तर ना.म.न्या.व.
/ 

स.न्या.व. 

उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
म.न्या.व./ 

ना.म.न्या.व. 

३ कारवाही सम्बन्िी जानकारी र सोको अधभलेख राख्न े धनयधमत उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

    ३.२०  र्ियाकलापः ५.४.२.३ कायासम्पादनका आिारमा सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई पजरस्कार तथा दण्ड 
ददन ेप्रणालीलाई सजदृढ गने 

 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कमाचारीहरूको काया सम्पादन स्तरको मापन सम्बन्िी 
मापदण्ड र र्वद्यजतीय माध्यमको फाराम धनिाारण गरी 
स्वीकृत गने  

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

२ स्वीकृत मापदण्ड अनजसार सजपररवेक्षकवाट माधसक रूपमा साउन उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
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कमाचारीको काया सम्पादनको स्तर मूल्याङ्कन  गरी धनिााररत 
फाराम भरी र्वद्यजतीय माध्यमवाट पठाउन ेव्यवस्था धमलाउने 

३ कमाचारीको काया सम्पादन स्तर मजल्याङ्कनको एर्ककृत 
फाराम तयार गरी राख्न े

धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

४ काया सम्पादन स्तर एर्ककृत फाराममा प्रर्वष्ट र्ववरण 
अध्ययन एवं मूल्याङ्कन गरी सो समेतका आिारमा 
कमाचारीलाई पजरस्कार र दण्डका लाधग धसफाररस गने । 

धनरन्तर स.न्या.व. - ना.म.न्या.व. 

५ धसफाररस समेतका आिारमा पजरस्कार तथा दण्ड ददने 
प्रणाली अवलम्बन गने 

धनरन्तर ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

 

       ३.२१  र्ियाकलापः ५.४.२.४ सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई कायाादेश सर्हत शजम्मेवारी ददन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाादेश धनमााण गना काया समूह गठन गरी शजम्मेवारी ददने 
 

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

२ कायाादेश स्वीकृत गरी कायाान्वयन गने गराउन े  काशत्तक स.न्या.व. सहा.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
 

     ३.२२  र्ियाकलापः ५.४.३.४ र्ववाद समािान गने अन्तराार्िय धनकायमा प्रधतधनधित्व गना सक्न ेसरकारी वकील 
तयार गने (कम्तीमा वर्षाको दजइा जना) 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अबिारणा सर्हत र्वर्षयवस्तज र र्वधि पर्हचान गरी प्रधतवेदन 
पेश गना सधमधत गठन गने 

 

असोज नायब 
म.न्या.ब. 

उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
म.न्या.व. 

२ प्रधतवेदन स्वीकृत गरी कायाान्वयन गने 

 

असोज सधमधत 

 
उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

 

     ३.२३  र्ियाकलापः  ५.४.३.७कानून अध्यापन गराउन ेशैशक्षक संस्थासँग समन्वय गरी इन्टनाको सेवा धलन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कानून संकायका पदाधिकारीसँग सेवा धलने सम्बन्िी 
समन्वय वैठक गना कायािम स्वीकृत गरी पत्राचार गने   

असोज स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

२ समन्वय बैठकको धनष्कर्षा र इन्टना सेवा सम्बन्िी 
मापदण्डको आिारमा सेवा धलन े

काधताक 

 
स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

 

३.२४  र्ियाकलापः  ५.४.४.१जनशशक्त तथा स्रोत सािनको व्यवस्था गने 

 संगठन संरचना 
 काया र्ववरण 

 स्रोत सािनको उपलब्िता 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अधभयोजन प्रशशक्षण केन्रका लाधग आवश्यक जनशशक्त 
पर्हचान गरी कायाादेश सर्हत शजम्मेवारी ददने 

साउन ना.म.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
म.न्या.व 

२ आवश्यक स्रोत सािन उपलब्ि गराउन े साउन स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 
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   ३.२५  र्ियाकलापः  ५.४.५.३बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी वकीलहरू बीच  ुलफल गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ वहस गनजा पूवा प्रत्येक महाशाखामा सरकारी वकील बीच 
सामूर्हक ुलफल गने  

प्रत्येक ददन सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.व. 

२ बहसका लाधग गनजापने तयारी र नजीर कानून धसद्दान्तका 
बारेमा अनजभव आदानप्रदान गने  

धनरन्तर सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.व. 

 

३.२६  र्ियाकलापः ५.४.५.४बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस 
सीप समेतका लाधग व्यवहाररक अभ्यासमा सहभागी गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजभवी सरकारी वकीलसँग अन्य सरकारी वकील तोक्ने 
 

पेशी 
तोकेपधु 

नायब  

म.न्या.व. 
सहायक 
कमाचारी 

 

म.न्या.व. 

२ धमधसल अध्ययन गना लगाउन े 
सान्दधभाक कानून र सामाग्रीको संकलन गने   
 

पेशी 
तोकेपधु 

तोर्कएका 
 स. व. 

- ना.म.न्या.व. 

३ इजलासमा प्रस्तजत हजने तररका र वहस सीपका सम्बन्िमा 
जानकारी ददने  

पेशी 
तोकेपधु 

तोर्कएका 
 स. व. 

- ना.म.न्या.व. 

४ सँगै इजलासमा उपशस्थत भै प्रारशम्भक वहस गना शजम्मेवारी 
ददने  

पेशीको 
ददन 

तोर्कएका  

स. व. 
- ना.म.न्या.व. 

५ वहसको समीक्षा गने बहस गरेकै 
ददन 

तोर्कएका  

स. व. 
अन्य सरकारी 

वकील 
ना.म.न्या.व. 

 

३.२७  र्ियाकलापः ५.४.५.६सरकारी वकीललाई अध्ययन सामग्री उपलब्ि गराउन े

 ऐन कानून  
 नजीर संग्रह नकेाप बजलेर्टन 

 अन्य स्रोत सामग्री  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकारी वकीललाई उपलब्ि गराउन े अध्ययन सामाग्रीको 
सूची तयार गरी सामाग्री खररदको धनणाय गने 

साउन उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

२ सामाग्री खररद गरी र्वतरण गने 

 
काशत्तक स.न्या.व उ.न्या.व.   

/सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

 

३.२८  र्ियाकलाप ५.५.२.७मजद्दाको संख्या ५०० भन्दा बढी भएका उच्च सरकारी वकील कायाालयमा कायाालय प्रयोजनका 
लाधग एक वटा हलजका सवारी सािनको व्यवस्था गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ मजद्दाको अनजपातमा उच्च सरकारी वकील कायाालय पर्हचान 
गने 

मंधसर स.न्या.व उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ सवारी सािन खररद/व्यवस्थापनको लाधग प्रर्िया अगाधड 
बढाउन े

पजर्ष  स.न्या.व प्रमजख लेखा 
धनयन्त्रक 

ना.म.न्या.व. 
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३ उपलब्ि सवारी सािन हस्तान्तरण गने फागजन स.न्या.व उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
 

३.२९  र्ियाकलाप ५.५.२.९कायाबोझका आिारमा कायाालयको वगीकरण गरी फधनाचर, मेशशनरी औजार समेतका भौधतक 
सामग्री उपलब्ि गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाबोझको आिारमा कायाालयको बगीकरण गने 

 

 

असोज स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ सवारी सािन खररद/व्यवस्थापनको लाधग प्रर्िया अगाधड 
बढाउन े

काधताक स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ उपलब्ि भौधतक सामग्री हस्तान्तरण गने काधताक स.न्या.व प्रमजख लेखा 
धनयन्त्रक 

ना.म.न्या.व. 

 

३.३०  र्ियाकलापः ५.५.३.५सूचना प्रर्वधि महाशाखा र सरकारी वकील कायाालयमा सूचना प्रर्वधि जनशशक्तको दरवन्दी स्वीकृत 
गराउन काया गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सूचना प्रर्वधि जनशशक्तको लाधग संगठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण गना कायादल गठन गने 

साउन स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ कायादलले पेश गरेको प्रधतवेदनको आिारमा दरबन्दी 
स्वीकृतको लाधग सम्बशन्ित धनकायमा  पत्राचार गने  

काशत्तक स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.३१  र्ियाकलापः ५.५.३.७ल्यापटप उपलब्ि हजन नसकेका सरकारी वकीलहरूलाई ल्यापटप उपलब्ि गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकारी वकीलको सूची तयार गने असोज स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ ल्यापटप खररद/व्यवस्थापनको लाधग प्रर्िया अगाधड 
बढाउन े 

काधताक स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ उपलब्ि ल्यापटप हस्तान्तरण गने काधताक स.न्या.व प्रमजख लेखा 
धनयन्त्रक 

ना.म.न्या.व. 

 

३.३२  र्ियाकलापः ५.५.३.१२कायासम्पादनमाप्रभावकाररता ल्याउन सरकारी वकीलहरू र कमाचारीहरूलाई इन्टरनटेको सजर्विा 
उपलव्ि गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ इन्टरनेट उपलब्ि गराउने सरकारी वकीलहरुको सूची 
तयार गने  

साउन स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ इन्टरनेट सजर्विा उपलब्ि गराउने 
 

साउन देशख 
धनरन्तर  

स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.३३  र्ियाकलापः ५.५.४.२ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयले वर्षामा कम्तीमा दजई वटा समजदायमा सरकारी वकील कायािम 
संचालन गने (स्रोतको उपलब्िता र सहकायाबाट थप कायािम सञ्चालन गना सर्कन)े 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ समजदायमा सरकारी वकील कायािमको लाधग सहभागी पजस स.न्या.व उ.न्या.व./सहा ना.म.न्या.व. 
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सरोकारवालाको पर्हचान ,कायािममा प्रस्तजत गने र्वर्षय ,
धमधत ,स्थान र खचा समेत समावेश गरी कायािम स्वीकृत 
गने 

वैशाख .न्या.व. 

२ स्वीकृत कायािम बमोशजम पत्राचार ,प्रस्तजधतको शजम्मेवारी 
ददने सर्हतको पूवा तयारी गने 

माघ 

वैशाख 
स.न्या.व उ.न्या.व./सहा

.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

३ धनिााररत समयमा कायािको व्यवस्थापन, आयोजना र 
प्रधतवेदन 

धनिााररत 
धमधत 

स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

४ प्रधतवेदनको र्वद्यजतीय माध्यमबाट सम्प्ररे्षण र अधभलेख ३ ददन 
धभत्र 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व 

 

३.३४  र्ियाकलापः ५.५.४.३म.न्या.व.को कायाालय र मातहतका कायाालयको लाधग एकीकृत काया संचालन धनदेशशका तजजामा गरी 
कायाान्वयन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ एर्ककृत काया सञ्चालन धनदेशशका तयार गना कायाादेश ,
कायााविी र खचाको अनजमान समेतको अविारणापत्र तयार 
गरी कायादल गठन गरी शजम्मेवारी ददने 

भदौ स.न्या.व उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ कायादलवाट प्राप्त  धनदेशशकाको मस्यौदा  आवश्यकता 
अनजसार पररमाजान गरी व्यवस्थापन सधमधतवाट स्वीकृत गरी 
कायाान्वयनमा ल्याउने  

काधताक ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

 

   ३.३५  र्ियाकलापः  ५.५.४.४सरकारी वकील कायाालयबाट प्रवाह गररन ेसेवा सम्बन्िमा नागररक बडापत्र व्यवशस्थत गने 

 हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्चालन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्चालन गना र नागररक 
बडापत्रमा समावेश गनजापने र्वर्षयका सम्वन्िमा समेत 
अध्ययन गरी प्रधतवेदन ददन कायाादेश सर्हतको 
अविारणापत्र तयार गरी कायादल गठन गने 

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ काया दलको प्रधतवेदन आवश्यकता अनजसार पररमाजान गरी 
व्यवस्थापन सधमधतवाट स्वीकृत गने 

काधताक ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

३ स्वीकृत प्रधतवेनको कायाान्वयन गने काधताक स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

      ३.३६  र्ियाकलापः  ५.५.४.५सबै कायाालयमा प्राप्तउजजरी र गजनासोव्यवस्थापन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाादेश सर्हत गजनासो सजन्ने अधिकारी तोक्न ेधनणाय र 
शजम्मेवारी ददने  

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ गजनासो पेर्टका र गजनासो प्राप्तीको अन्य उपयजक्त व्यवस्था 
धनिाारण, स्वीकृधत र प्राप्त गजनासोको अधभलेशखकरण गने  

साउन गजनासो सजन्ने 
अधिकारी 

उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

म.न्या.व. 

३ प्राप्त गजनासो उपर आवश्यक ुानर्वन सर्हत गजनासो 
व्यवस्थापन गने 

साउन देशख 
धनरन्तर 

गजनासो सजन्ने 
अधिकारी 

स.न्या.व. म.न्या.व. 

 

    ३.३७  र्ियाकलापः  ५.५.४.६सरकारीवकील कायाालयको कायासम्पादनका सम्बन्िमा ुलफल गने 

 कानून व्यवसायी 
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 संचारकमी 
 पीधडत तथा साक्षी 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायािमको अविारणा सर्हत सहभागी, धमधत र प्रस्तजती 
शजम्मेवारी धनिाारण गरी कायािम स्वीकृत गने 

काधताक स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ कायािमका लाधग पत्राचार, फलोअप समेतका पूवा तयारी 
गने  

मंधसर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ स्वीकृत कायािमको व्यवस्थापन, प्रधतवेदन र अधभलेख धनिााररत 
धमधत 

स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

म.न्या.व. 

४ प्रधतवेदन बमोशजम कायाान्वयन धनरन्तर स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

म.न्या.व. 

 

    ३.३८  र्ियाकलापः ५.५.५.३पजस्तकालयमा पजस्तकको र्वद्यजतीय प्रधतको अधभलेख राखी सरकारी वकीलहरूलाई सम्प्ररे्षण गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकारी वकीलको काया सम्पादनसँग सम्बशन्ित पजस्तकको 
संकलन, सूची र अधभलेख समेतको कायाादेश तयार गरी 
कमाचारीलाई काया शजम्मेवारी ददने 

भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

म.न्या.व. 

२ सूचीकृत पजस्तकहरूको र्वद्यजतीय प्रधत तयार गने धनणाय गरी 
र्वद्यजतीय माध्यमवाट सरकारी वकीललाई सम्प्ररे्षण र 
अधभलेख राख्न े

काधताक 
देशख 

धनरन्तर 

तोर्कएका 
कमाचारी 

पजस्तकालय 
शाखाका 
सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

३.३९  र्ियाकलापः ५.५.५.४र्वदेशी ल ररपोट, जनाल र सान्दधभाक प्रकाशनहरू सव्सिाइभ (Subscribe)गरी इलाइवे्ररीको 
र्वकास गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ काया  सम्पादनमा उपयोगी हजने र्वदेशी ल ररपोटा, जनाल तथा 
अन्य सान्दधभाक प्रकाशनहरु सचा गरी सूची बनाउन ेसमेतको 
कायाादेश तयार गना समूह गठन गरी शजम्मेवारी ददने 

भदौ 
 

स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ सूचीकृत गररएका ररपोटा,जनाल तथा प्रकाशनहरुको 
प्राथधमकताको आिारमा Subscribe गने धनणाय गने 

भदौ 
 

स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ Subscribe गररएका प्रकाशन एवं सामग्री डाउनलोड गरी 
व्यवशस्थत रूपमा र्वद्यजतीय माध्यमबाट अभलेख राख्न े

काधताक 
देशख 

धनरन्तर 

तोर्कएका 
कमाचारी 

पजस्तकालय 
शाखाका 
सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

३.४०  र्ियाकलापः  ५.५.५.५अन्य धनकायका पजस्तकालयहरूसँग समन्वय गरी पजस्तक आदानप्रदान (र्वद्यजतीय माध्यमबाट समेत) 
गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अन्य धनकायका पजस्तकालयसँग सरकारी वकीललाई उपयोगी 
हजने प जस्तक र सो सम्बन्िी जानकारी आदान प्रदान गने  

असोज स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२  र्वद्यजतीय माध्यम समेतवाट पजस्तकको आदान प्रदान गरी 
अधभलेख राख्न े

चैतबाट 
धनरन्तर 

पजस्तकालय 
शाखा 

शाखाका 
सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
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३.४१र्ियाकलापः५.५.७.१सरकारी वकील कायाालय र सरकारी वकीलको सजरक्षा व्यवस्थाको बारेमा अध्ययन गना कायादल गठन 
गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सजरक्षा व्यवस्थाको बारेमा अध्ययन गना कायाादेश 
सर्हतअविारणापत्र तयार गरी कायादल गठनगने 

असोज स.न्या.व. उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ कायादलबाट प्राप्त प्रधतवेदन उपर आवश्यक परामशा र 
पररमाजान गरी कायाान्वयनका लाधग स्वीकृत गने  

माघ ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

३ स्वीकृत प्रधतवेदन बमोशजम सजरक्षा व्यवस्थाका लाधग पत्राचार 
र पहल गने  

फागजन 
देशख 

धनरन्तर 

ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 
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१. कायाालय/ र्वभाग/ महाशाखाको नामः महान्यायाधिवक्ताको कायाालय, अधभयोजन प्रशशक्षण केन्र 

२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः (धनरन्तर समेत) 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

१ 
 

५.१.२.५ अन्य धनकायबाट गररने अधभयोगपत्र तयारी र 
दायरीका सम्बन्िमा अनजसन्िानकताालाई प्रशशक्षण 
ददने,  

बैठक   /
पत्राचार   

धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

२ ५.१.२.१५ वार्र्षाक २ वटाका दरले अध्ययन प्रधतवेदन बमोशजम 
सजिार गनजापने र्वर्षयका सम्बन्िमा अनजसन्िानकताा र 
अधभयोजनकताालाई प्रशशक्षण ददने 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

३ ५.१.६.१ प्रत्येक सरकारी वकीललाई धनयजशक्त भएपधु 
अधभयोजन सम्बन्िी प्रशशक्षण ददने । 

 अधभयोजन सम्बन्िी आिारभतू अनलाइन 
प्रशशक्षणका लाधग सामग्री तयारी । 

    

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

४ ५.१.६.२ अनजसन्िान÷जाँचबजझ कायामा वस्तजगत र वैज्ञाधनक 
प्रमाण संकलन गने तथा प्रमाण परीक्षणलाई 
प्रभावकारी बनाउन,े सम्बन्िमा प्रत्येक वर्षा ६० जना 
सरकारी वकीलहरूलाई प्रशशशक्षत गने (रा.न्या.प्र. 
समेत) 

प्रशशक्षण 

 
धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

५ ५.१.६.३ मर्हला, दधलत, ज्येष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, 
सीमान्तकृत एवमअ्पाङ्गता भएका व्यशक्तहरू संलग्न 
भएका मजद्दामा प्रधत वर्षा ३० जना अनजसन्िानकताा र 
अधभयोजनकताालाई प्रशशक्षण प्रदान गने 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

६ ५.१.६.४ स्वच्ु सजनजवाइको अविारणाका बारेमा 
अनजसन्िानकताा र सरकारी वकीलको क्षमता अधभवरृ्द्ध 
गना प्रधत वर्षा ३० जनालाई प्रशशक्षण प्रदान गने 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

७ ५.१.६.५ बाल न्याय सम्बन्िी र्वर्षयमा प्रधत वर्षा ३० 
जनाअनजसन्िानकताा र अधभयोजनकताालाई प्रशशक्षण 
प्रदान गने 

 अनलाइन प्रशशक्षणका लाधग सामग्री तयारी समेत 
। 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

८ ५.१.६.६ बन्द इजलासबाट सजनजवाइ सम्बन्िी र्वर्षयमा प्रधत वर्षा 
३० जनालाई प्रशशक्षण प्रदान गने (रा.न्या.प्र) 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

९ 
५.१.६.७ 

गोपनीयता सम्बन्िी कायासञ्चालन कायार्वधि 
)एसओपी (को बारेमा प्रधत वर्षा ३० जनालाई 
प्रशशक्षण प्रदान गने(रा.न्या.प्र) 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

१० ५.१.६.८ र्वधिर्वज्ञान तथा मेधडको धलगलका र्वर्षयमाप्रधत वर्षा 
३० जना सरकारी वकीलहरूलाई प्रशशक्षण प्रदान 
गने(रा.न्या.प्र) 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

११ ५.१.६.९ सरकारी वकीलको र्वर्षयगत र्वशशष्टीकरण 
प्रशशक्षणलाई धनरन्तरता ददने  ) वार्र्षाक तीन वटा( 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 
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)वर्षाको एउटा अनलाइन प्रशशक्षण सामग्री तयारी( 
 वन तथा बन्यजन्तजसम्बन्िी कसूरका बारेमा 

पाठ् यिम र स्रोत सामग्री तयारी गने 
।(रा.न्या.प्र समेत) 

१२ ५.१.६.११ कानूनमा स्नातक योग्यता नभएका सरकारी 
वकीललाई काया सम्पादन सम्बन्िमा र्वशशष्ट प्रशशक्षण 
प्रदान गने 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

१३ ५.१.६.१२ प्रधत वर्षा १०० जना सहायक कमाचारीहरूलाई 
सरकारी वकील कायाालयबाट हजने सेवा प्रवाह 
सम्बन्िी र्वर्षयमा  क्षमता र्वकास प्रशशक्षण प्रदान गने 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

१४ ५.२.१.३ प्रत्येक वर्षा कम्तीमा ६० जना सरकारी वकीललाई 
बहसकला सम्बन्िी प्रशशक्षण प्रदान गने 

(सैद्धाशन्तक ४० प्रधतशत व्यावहाररक अभ्यास ६० 
प्रधतशत हजने गरी पाठ् यिम पजनरावलोकन गने) 
(रा.न्या.प्र समेत) 

प्रशशक्षण  धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

१५ ५.२.३.५ प्रत्येक वर्षा ६० जना सरकारीवकील तथा 
कमाचारीलाईपजनरावेदन तथा धनवेदनको सम्बन्िमा 
प्रशशक्षण प्रदान गने 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

१६ ५.२.४.९ मजख्य न्यायाधिवक्ताको कायाालयमा कायारत सरकारी 
वकीलहरूको क्षमता र्वकास गने 

प्रशशक्षण  धनरन्तर  जनशशक्त र्वभाग 

१७ ५.३.१.३ कानूनी राय सम्बन्िमा प्रधत वर्षा ३० जना सरकारी 
वकीललाई प्रशशक्षण प्रदान गने  

प्रशशक्षण  धनरन्तर  जनशशक्त र्वभाग 

१८ ५.३.४.६ फौजदारी कसूर )सजाय धनिाारण तथा कायाान्वयन (
ऐन, २०७४ र सजाय धनिाारणमा सरकारी वकीलको 
भधूमका र्वर्षयमा प्रधत वर्षा ३० जना सरकारी 
वकीललाई प्रशशक्षण प्रदान गने )रा.न्या.प्र समेत( 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

१९ ५.४.४.२ अधभयोजन प्रशशक्षण केन्र सञ्चालनका लाधग  
कायार्वधि तयार गने 

कायार्वधि २०७८ जनशशक्त र्वभाग 

२० ५.४.४.३ 

 
प्रशशक्षणका लाधग पाठ्यिम पजनरावलोकन र धनमााण  
गने    

पजनरावलोकन /
धनमााण 

२०७८ जनशशक्त र्वभाग 

२१ ५.४.४.४ 

 
स्वीकृत पाठ्यिम अनजसारको प्रशशक्षण स्रोत सामग्री 
तयार गने      

स्रोत सामग्री   धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

२२ ५.४.४.५ 

 
अन्य प्रशशक्षण प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गने 
   

समन्वय  धनरन्तर  जनशशक्त र्वभाग 

२३ ५.५.४.९ लेखासम्बन्िी काम गने कमाचारीलाई प्रधत वर्षा २५ 
जनालाई सम्बशन्ित र्वर्षयमा प्रशशक्षण प्रदान गने 

प्रशशक्षण धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयन सँगसम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 
रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
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कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु।  

 

    ३.१  र्ियाकलापः ५.१.२.५ अन्य  धनकायबाट गररन ेअधभयोगपत्र तयारी र दायरीका सम्बन्िमा अनजसन्िानकताालाई प्रशशक्षण 
ददन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने भदौ स. न्या. व.  उ. न्या. व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी शजम्मेवारी 

ददने 
असोज स. न्या. व.  उ. न्या. व. ना.म.न्या.व. 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन तयार 
गने 

काशत्तक स. न्या. व.  उ. न्या. व. ना.म.न्या.व. 

 

३.२  र्ियाकलापः ५.१.२.१५वार्र्षाक २ वटाका दरले अध्ययन प्रधतवेदन बमोशजम सजिार गनजापने र्वर्षयका सम्बन्िमा अनजसन्िानकताा 
र अधभयोजनकताालाई प्रशशक्षण ददन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने भदौ स.न्या. व.  उ. न्या. व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 

शजम्मेवारी ददने 
भदौ स.न्या. व.  सहा.न्या.व. स.न्या. व. 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

असोज स.न्या. व.  उ. न्या. व. ना.म.न्या.व. 

 

३.३  र्ियाकलापः  ५.१.६.१प्रत्येक सरकारी वकीललाई धनयजशक्त भएपधु अधभयोजन सम्बन्िी प्रशशक्षण ददन े 
 अधभयोजन सम्बन्िी आिारभतू अनलाइन प्रशशक्षणका लाधग सामग्री तयारी  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सहभागी सरकारी वकील, प्रशशक्षण ताधलका सर्हतको 
अविारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने  

धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. सह न्या. व.  

२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 
शजम्मेवारी ददने 

नयाँ 
धनयजशक्त 
हजना साथ 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. सह न्या. व.  

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

असोज स.न्या. व.  उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

४ अधभयोजन सम्बन्िी आिारभतू अनलाइन प्रशशक्षणका लाधग 
सामग्री तयार गना शजम्मेवारी ददने 

साउन स.न्या. व.  उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

५ तयार भएको सामग्रीका आिारमा अनलाइनबाट समेत 
प्रशशक्षण संचालन गरी प्रधतवेदन तयार गने 

असोज स.न्या. व.  उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.४  र्ियाकलापः  ५.१.६.२अनजसन्िान÷जाचँबजझ कायामा वस्तजगत र वैज्ञाधनक प्रमाण संकलन गने तथा प्रमाण परीक्षणलाई 
प्रभावकारी बनाउन,े सम्बन्िमा प्रत्येक वर्षा ६० जना सरकारी वकीलहरूलाई प्रशशशक्षत गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने मंधसर स.न्या. व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 

शजम्मेवारी ददने 
पजर्ष उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या. व. 
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३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

माघ स.न्या. व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.५  र्ियाकलापः  ५.१.६.३मर्हला, दधलत, ज्येष्ठ नागररक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवमअ्पाङ्गता भएका व्यशक्तहरू 
संलग्न भएका मजद्दामा प्रधत वर्षा ३० जना अनजसन्िानकताा र अधभयोजनकताालाई प्रशशक्षण प्रदान गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 

शजम्मेवारी ददने 
पजर्ष सरकारी 

वकील 
सहा.न्या.व. केन्रका 

प्रमजख 
३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 

तयार गने 

माघ स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.६  र्ियाकलापः  ५.१.६.४स्वच्ु सजनजवाइको अविारणाका बारेमा अनजसन्िानकताा र सरकारी वकीलको क्षमता अधभवरृ्द्ध 
गना प्रधत वर्षा ३० जनालाई प्रशशक्षण प्रदान गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने असोज स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी शजम्मेवारी 

ददने 
काधताक उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.७  र्ियाकलापः  ५.१.६.५बाल न्याय सम्बन्िी र्वर्षयमा प्रधत वर्षा ३० जनाअनजसन्िानकताा र अधभयोजनकताालाई प्रशशक्षण प्रदान 
गने 

 अनलाइन प्रशशक्षणका लाधग सामग्री तयारी समेत  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सहभागी सरकारी वकील, प्रशशक्षण ताधलका सर्हतको 
अविारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने  

भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी शजम्मेवारी 
ददने 

भदौ उ.न्या.व. सहा.न्या.व. केन्रका 
प्रमजख 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

असोज स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

४ अधभयोजन सम्बन्िी आिारभतू अनलाइन प्रशशक्षणका लाधग 
सामग्री तयार गना शजम्मेवारी ददने 

भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

५ तयार भएको सामग्रीका आिारमा अनलाइनबाट समेत 
प्रशशक्षण संचालन गरी प्रधतवेदन तयार गने 

मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.८  र्ियाकलापः  ५.१.६.६  बन्द इजलासबाट सजनजवाइ सम्बन्िी र्वर्षयमा प्रधत वर्षा ३० जनालाई प्रशशक्षण प्रदान गने  

३.९  र्ियाकलापः ५.१.६.७  गोपनीयता सम्बन्िी कायासञ्चालन कायार्वधि (एसओपी) को बारेमा प्रधत वर्षा ३० जनालाई प्रशशक्षण 
प्रदान गने 
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३.१०  र्ियाकलापः  ५.१.६.८ र्वधिर्वज्ञान तथा मेधडको धलगलका र्वर्षयमाप्रधत वर्षा ३० जना सरकारी वकीलहरूलाई प्रशशक्षण 
प्रदान गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रष्ट्रिष्ठानवाट सञ्चालन  गररने उष्ट्रललष्ट्रिि  

ष्ट्रवषयका प्रष्ट्रक्षण काययक्रकको लाष्ट्रग समन्वय र सहष्ट्रिकरषण गने 

 

रा.न्या.प्र.ले 
धनिाारण 
गरे 

वमोशजम 

स.न्या.व. उप / 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.११  र्ियाकलापः ५.१.६.९सरकारी वकीलको र्वर्षयगत र्वशशष्टीकरण प्रशशक्षणलाई धनरन्तरता ददन े(वार्र्षाक तीन वटा) 
 (वर्षाको एउटा अनलाइन प्रशशक्षण सामग्री तयारी) 
 वन तथा बन्यजन्तजसम्बन्िी कसूरका बारेमा पाठ् यिम र स्रोत सामग्री तयारी गने  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सहभागी सरकारी वकील, प्रशशक्षण कायािम स्वीकृत गने भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 

तयार गने 
माघ, चैत्र 
र 
२०७९वै
शाख 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. सहा.न्या.व. 

३ वन तथा वन्यजनन्तज सम्बन्िी कसूरका बारेमा पाठ्यिम 
स्वीकृत गरी स्रोत सामग्री तयार गने   

मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

४ अनलाइन प्रशशक्षणका लाधग सामग्री तयार गने मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
 

३.१२  र्ियाकलापः ५.१.६.११ कानूनमा स्नातक योग्यता नभएका सरकारी वकीललाई काया सम्पादन सम्बन्िमा र्वशशष्ट प्रशशक्षण 
प्रदान गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने माघ स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 

शजम्मेवारी ददने 
फागजन उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

चैत स.न्या.व.  उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.१३  र्ियाकलापः  ५.१.६.१२प्रधत वर्षा १०० जना सहायक कमाचारीहरूलाई सरकारी वकील कायाालयबाट हजन ेसेवा 
प्रवाह सम्बन्िी र्वर्षयमा क्षमता र्वकास प्रशशक्षण प्रदान गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 

शजम्मेवारी ददने 
मंधसर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

पजर्ष, फागजन 
र २०७९ 
वैशाख 

स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.१४  र्ियाकलापः ५.२.१.३प्रत्येक वर्षा कम्तीमा ६० जना सरकारी वकीललाई बहसकलासम्बन्िी प्रशशक्षण प्रदान गने 
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(सैद्धाशन्तक ४० प्रधतशत व्यावहाररक अभ्यास ६० प्रधतशत हजन ेगरी पाठ्यािम पजनरावलोकन गने) 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 

शजम्मेवारी ददने 
मंधसर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

पजस र 
फागजन 

स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.१५  र्ियाकलापः  ५.२.३.५प्रत्येक वर्षा ६० जना सरकारीवकील तथा कमाचारीलाईपजनरावेदन तथा धनवेदनको सम्बन्िमा 
प्रशशक्षण प्रदान गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने असोज स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 
शजम्मेवारी ददने 

काधताक उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

मंधसर र 
माघ 

स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

३.१६  र्ियाकलापः  ५.२.४.९मजख्य न्यायाधिवक्ताको कायाालयमा कायारत सरकारी वकीलहरूको क्षमता र्वकास गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत कायािम ताधलका स्वीकृत गने पजस स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 
शजम्मेवारी ददने 

पजस उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३ कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन तयार गने माघ स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

३.१७  र्ियाकलापः   ५.३.१.३कानूनी राय सम्बन्िमा प्रधत वर्षा ३० जना सरकारी वकीललाई प्रशशक्षण प्रदान गने  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने फागजन स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी शजम्मेवारी 
ददने 

फागजन उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

चैत स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

३.१८  र्ियाकलापः ५.३.४.६फौजदारी कसूर )सजाय धनिाारण तथा कायाान्वयन (ऐन, २०७४ र सजाय धनिाारणमा 
सरकारी वकीलको भधूमका र्वर्षयमा प्रधत वर्षा ३० जना सरकारी वकीललाई प्रशशक्षण प्रदान गने  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने २०७९ 
वैशाख 

स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी शजम्मेवारी २०७९ उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
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ददने वैशाख   
३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 

तयार गने 

२०७९ 
जेठ 

स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

३.१९  र्ियाकलापः  ५.४.४.२अधभयोजन प्रशशक्षण केन्र सञ्चालनका लाधग  कायार्वधि तयार गने  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने साउन  स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

२ कायार्वधि बनाउन कायादल गठन गरी शजम्मेवारी ददने साउन उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३ कायार्वधि स्वीकृत गने असोज स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

३.२०  र्ियाकलापः   ५.४.४.३प्रशशक्षणका लाधग पाठ्यिम पजनरावलोकन र धनमााण  गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने साउन स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

२ पाठ्यिम पररमाजान गना र्वर्षयगत कायादल बनाई शजम्मेवारी 
ददने 

साउन उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३ पाठ्यिम स्वीकृत गने असोज स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

३.२१  र्ियाकलापः ५.४.४.४स्वीकृत पाठ्यिम अनजसारको प्रशशक्षण स्रोत सामग्री तयार गने  
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने साउन स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

२ पररमाशजात पाठ्यिम अनजसार र्वर्षयतग रुपमा स्रोत सामग्री 
तयार गना शजम्मेवारी ददने 

असोज उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३ स्रोत सामग्री स्वीकृत गने चैत स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

३.२२  र्ियाकलापः  ५.४.४.५अन्य प्रशशक्षण प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ समन्वयका क्षेत्र पर्हचान गरी पत्राचार गने असोज स.न्या.व. 
 

उ उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

२ वैठकको व्यवस्थापन र धनणाय अधभलेख गने  काशत्तक 

 
स.न्या.व. 

 
उप/ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

 

३.२३  र्ियाकलापः  ५.५.४.९लेखासम्बन्िी काम गने कमाचारीलाई प्रधत वर्षा २५ जनालाई सम्बशन्ित र्वर्षयमा प्रशशक्षण 
प्रदान गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत प्रशशक्षण ताधलका स्वीकृत गने भदौ सहन्यायाधि
वक्ता 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 



28 
 

२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 
शजम्मेवारी ददने 

भदौ उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयार गने 

काशत्तक स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

 

१. कायाालय/ र्वभाग/ महाशाखाको नामःमहान्यायाधिवक्ताको कायाालय, अन्तराार्िय सम्बन्ि महाशाखा 
२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः ( धनरन्तर समेत) 

 

 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

१ ५.१.६.१० 

 

अधभयोजन सम्बन्िमा असल अभ्यास भएका मजलजकमा 
वर्षामा ५० जना सरकारी वकील र कमाचारीलाई 
प्रशशक्षणमा सहभागी गराउने 
(अनलाइन प्रशशक्षणकोप्रबन्ि समेत) 

वैदेशशक 
अध्ययन भ्रमण 

धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

२ ५.४.१.५ 

 

अधभयोजनकतााको अन्तराार्िय संस्था (IAP)) का 
र्ियाकलापमा सहभाधगता र समन्वय गने 

 फौजदारी कानून र फौजदारी न्याय प्रणालीका 
असल अभ्यासको जानकारी आदान प्रदान 

 नेपालको कानून प्रणालीका बारेमा जानकारी 
प्रवाह 

सहभाधगता धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

३ ५.४.५.५ सरकारी वकीललाई अन्य देशको अभ्यासको 
जानकारी ददन अवलोकन भ्रमणएवं अनजभव आदान 
प्रदान गने    

अवलोकन /

प्रशशक्षण 

धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

 
 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 
रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु।  

 

    ३.१  र्ियाकलापः  ५.१.६.१० अधभयोजन सम्बन्िमा असल अभ्यास भएका मजलजकमा वर्षामा ५० जना सरकारी वकील र 
कमाचारीलाई प्रशशक्षणमा सहभागी गराउन(ेअनलाइन प्रशशक्षणको प्रबन्ि समेत) 

 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ र्वधभन्न रािसँग जु ्ै पहल वा रार्िय न्यार्यक प्रधतष्ठान 
समेतसँग सहकाया गरी सरकारी वकील तथा कमाचारीका 
लाधग आवश्यक प्रशशक्षणका क्षेत्र र अवधि पर्हचान गरी 
सहभाधगता सजधनशित गने 

धनरन्तर स.न्या.व. उप/सहा.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ मापदण्ड समेतका आिारमा सरकारी वकीलको मनोनयन 
गने 

धनरन्तर स.न्या.व. उप/सहा.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

३ वैदेशशक भ्रमणका लाधग मनोनयन भएका सरकारी वकील 
र कमाचारीका लाधग आवश्यक सहजीकरण गने 

धनरन्तर उप/ 
सहा.न्या.व. 

- स.न्या.व. 
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४ वैदेशशक भ्रमण पधु प्रधतवेदन प्राप्त गरी सो सम्वन्िमा 
ुलफल/अनजभव आदान प्रदान गने 

फर्का एको ७ 
ददन धभत्र 

सम्बशन्ित 
स.व. 

उप/सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.२  र्ियाकलापः ५.४.१.५ अधभयोजनकतााको अन्तराार्िय संस्था (IAP) का र्ियाकलापमा सहभाधगता र समन्वय गने 

 फौजदारी कानून र फौजदारी न्याय प्रणालीका असल अभ्यासको जानकारी आदान प्रदान 

 नपेालको कानून प्रणालीका बारेमा जानकारी प्रवाह 

 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ IAP बाट सञ्चालन हजने सम्मेलन लगायत अन्य 
र्ियाकलापमा सहभाधगता र समन्वयका लाधग सम्बद्ध 
अधिकारीसँग पत्राचार र संवाद गने 

ष्ट्रनरन्िर स.न्या.व. उप/सहा.न्या.

व. 

ना.म.न्या.व. 

२ मापदण्ड समेतका आिारमा सरकारी वकीलको मनोनयन 
गने 

ष्ट्रनरन्िर स.न्या.व. उप/सहा.न्या.

व. 

ना.म.न्या.व. 

३ सहभागी हुन ेसरकारी वकील  लाष्ट्रग आवश्यक सहिीकरषण 

गन े

ष्ट्रनरन्िर उप/ 

सहा.न्या.व. 

- स.न्या.व. 

४ सहभाष्ट्रगिा पष्ट्रि प्रष्ट्रिवेदन प्राप्त गरी सो सम्वन्धमा 

िलफल/अनभुव आदान प्रदान गन े

फर्कयएको 

७ ददन 

ष्ट्रभत्र 

सम्बष्ट्रन्धि 

स.व. 

उप/सहा.न्या.

व. 

स.न्या.व. 

 

३.३  र्ियाकलापः  ५.४.५.५सरकारी वकीललाई अन्य देशको अभ्यासको जानकारी ददन अवलोकन भ्रमणएवं अनजभव आदान प्रदान 
गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ सरकारी वकीललाई अवलोकन भ्रमण र अनजभव 
आदानप्रदानका लाधग सम्बशन्ित मजलजक र क्षेत्रसमेत पर्हचान 
गरी भ्रमण सजधनशित गने 

धनरन्तर स.न्या.व. उप/सहा.न्या.
व. 

ना.म.न्या.व. 

२ मापदण्ड समेतका आिारमा सरकारी वकीलको मनोनयन 
गने 

धनरन्तर स.न्या.व. उप/सहा.न्या.
व. 

ना.म.न्या.व. 

३ अवलोकन भ्रमणका लाधग मनोनयन भएका सरकारी वकील 
लाधग आवश्यक सहजीकरण गने 

धनरन्तर उप/ 
सहा.न्या.व. 

- स.न्या.व. 

४ भ्रमण पधु प्रधतवेदन प्राप्त गरी सो सम्वन्िमा 
ुलफल/अनजभव आदान प्रदान गने 

फर्का एको 
७ ददन 
धभत्र 

सम्बशन्ित 
स.व. 

उप/सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 

५ अन्य मजलजकका अधभयोजनकताालाई आमन्त्रण गरी अनजभव 
आदानप्रदान गने 

धनरन्तर स.न्या.व. उप/सहा.न्या.
व. 

ना.म.न्या.व. 

 

 

१. कायाालय/ महाशाखा/ केन्रको नामःम.न्या.व.को कायाालय, योजना महाशाखा 
२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः (धनरन्तर समेत) 

 

 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

1.  ५.१.१.२ अनजसन्िान तथा अधभयोजन सम्बन्िी धनदेशशका तयार 
गरी लागू गने   

धनदेशशका २०७८ म.न्या.व. 
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2.  ५.१.१.५ 

 

 

संकधलत भौधतक प्रमाणको परीक्षण कायालाई 
प्रभावकारी बनाउन प्रयोगशालाकोस्तरोन्नधत र 
र्वस्तारका लाधग सहजीकरण गने 

 समन्वय बैठक 

 रार्िय कायाशाला 
 स्रोत उपलब्िताका लाधग सहजीरकण 

बैठक र 
पत्राचार 

धनरन्तर योजना र्वभाग 

3.  ५.१.२.६ 

 
अधभयोजन तथा प्रमाण संकलन र परीक्षणका 
सम्बन्िमा सरोकारवाला बीच ६÷६ मर्हनामा 
ुलफल तथा अन्तरर्िया गने   

प्रधतवेदन  धनरन्तर योजना र्वभाग 

4.  ५.१.२.८ सजायको मागदावीमा जुट ददने सम्बन्िी धनदेशशका 
तयार गने 

धनदेशशका २०७८ योजना र्वभाग 

5.  ५.१.४.५ 

 
साक्षी संरक्षण सम्बन्िी जु ्ैकानूनी व्यवस्थाका लाधग 
सहजीकरण गने     

 

समन्वय बैठक 
र पत्राचार 

२०७८ योजना र्वभाग 

6.  ५.१.४.७ पीधडतका अधिकार र कताव्यकाबारेमा पीधडतलाई 
जानकारी ददने 

 हाते पजशस्तका प्रकाशन र र्वतरण, 

 संचार माध्यमबाट स्थानीय भार्षामा समेत 
सूचना प्रवाह गने 

प्रकाशन र 
प्रवाह 

धनरन्तर योजना र्वभाग 

7.  ५.१.४.१० 

 
अधभयजक्त, पीधडत तथा साक्षीका लाधग दोभार्षकेो सेवा 
प्रदान गने सम्बन्िी कायार्वधि तयार गरी लागू गने
  

कायार्वधि २०७८ योजना र्वभाग 

8.  ५.१.५.१ स्वच्ु सजनजवाइको अविारणा र यसको कायाान्वयनमा 
सरकारी वकीलको भधूमका र्वर्षयक अध्ययन ,२०७६ 
ले पर्हचान गरेका सजिारका र्वर्षयहरू कायाान्वयनमा 
ल्याउने  

धनदेशन २०७८ योजना र्वभाग 

9.  ५.२.१.१ र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ सरकारी 
वकीलको नेततृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी वकीलको 
वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा 
समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

10.  ५.२.५.२ प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक पने 
र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 

 धनणाय धमधसल 

र्ववरण 
अद्यावधिक  

धनरन्तर सम्बशन्ित 
महाशाखा 

11.  ५.३.५.१ 

 
फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना 
सरकारी वकील कायाालय, स्थानीय तह, अनजसन्िान 
गने धनकाय, शशक्षण संस्था समेतमा साइन पोष्ट टाँस 
गने गराउन े (र्वशेर्ष गरी तेजाव प्रहार, मानव 

साइन पोष्ट टाँस 
हजन े  

धनरन्तर योजना र्वभाग 
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बेचधबखन, जवरजस्ती करणी, बोक्सी, ुाउपडी, जातीय 
र्वभेद, लागू और्षि,संगदठत अपराि बन तथा बन्यजन्तज 
सम्बन्िी) 

12.  ५.३.५.३ फौजदारी कानूनको कायाान्वयनका बारेमा 
सरोकारवाला धनकायहरूसँग अन्तरर्िया गने  

र्वर्षयगत अन्तर संवाद 

 संस्थागत संवाद 

 समजदायमा सरकारी वकील   

अन्तरर्िया /
अधभलेख 

धनरन्तर  म.न्या.व.को 
कायाालय 

13.  ५.४.१.२ सरकारी वकीलको पेशागत स्वतन्त्रता र व्यावसार्यक 
उन्मजशक्त सम्बन्िी कायाशाला आयोजना गने 

)प्रादेशशक तहमा वार्र्षाक एक पटक ( 

कायाशाला धनरन्तर योजना र्वभाग 

14.  ५.४.३.५ न्यार्यक जनशशक्तको प्राधप्त र 
र्वकासकासम्बन्िमाकानूनका प्राध्यापकसँग वर्षाको 
एक पटक अन्तरर्िया गने 

 पाठ् यिमका बारेमा सजझाव  

 उपलब्ि जनशशक्तको काया सम्पादनको स्तर 

अन्तरर्िया
  

धनरन्तर योजना र्वभाग 

15.  ५.४.३.६ सरकारी वकीलको सेवामा दक्ष जनशशक्तको 
आपूधताका लाधग प्रयास गने   

   

ुलफल 
कायािम, प्रचार 

प्रसार 

धनरन्तर योजना र्वभाग 

16.  ५.४.५.१ सरकारी वकीलको काया सम्पादनसँग सम्बशन्ित 
र्वर्षयमा कम्तीमा वर्षाको तीन वटा प्रवचन)Talk 

program) सञ्चालन गने   

कायािम  धनरन्तर योजना र्वभाग 

17.  ५.४.५.२ नवीनतम ् कानून र न्यार्यक दृर्ष्टकोणको बारेमा 
सरकारी वकीलहरूसँगुलफल गने  

ुलफल धनरन्तर योजना र्वभाग 

18.  ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी 
वकीलहरू बीच  ुलफल गने  

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

19.  ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी 
वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस सीप 
समेतका लाधग व्यावहाररक अभ्यासमा सहभागी 
गराउन े

अधभलेख धनरन्तर  म.न्या.व. 

20.  ५.५.४.१ सरकारी वकील ददग्दशानलाई अद्यावधिक गरी 
प्रकाशन गने 

प्रकाशन हजने २०७८ योजना र्वभाग 

21.  ५.५.४.७ सरकारी वकील कायाालयबाट सम्पादन हजने काम 
कारबाही र सेवा प्रवाह सम्बन्िमा र्टधभ कायािम 
संचालन गने 

कायािम 
संचालन  

धनरन्तर योजना र्वभाग 

22.  ५.५.८.१ म.न्या.व.को कायाालय र उच्च सरकारी वकील 
कायाालयमा योजना कायाान्वयन सधमधत गठन गरी 

कायाादेश २०७८ योजना र्वभाग 
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कायाादेश ददने 
23.  ५.५.८.२ कायायोजना तयार गना अधभमजखीकरण गने र नमजना 

कायायोजना बनाई सम्प्ररे्षण गने 
अधभमजखीकरण र 

सम्प्ररे्षण 
२०७८ योजना र्वभाग 

24.  ५.५.८.३ जनशशक्त र सरोकारवालासँग रणनीधतक योजना 
सम्प्ररे्षण गने 

सम्प्ररे्षण २०७८ योजना र्वभाग 

25.  ५.५.८.४ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको 
कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

कायाान्वयन धनरन्तर योजा र्वभाग / 
म.न्या.व. 

26.  ५.५.८.६ अिा वार्र्षाक रुपमा म.न्या.व.को कायाालयले 
मातहतका कायाालयहरूको समीक्षा गने 

समीक्षा धनरन्तर योजना र्वभाग 

27.  ५.५.८.७ योजना कायाान्वयनको धनयधमत अनजगमन गने /गराउने अनजगमन 
प्रधतवेदन 

धनरन्तर म.न्या.व. 

 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 

रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु।  

 

३.१  र्ियाकलापः ५.१.१.२ अनजसन्िान तथा अधभयोजन सम्बन्िी धनदेशशका तयार गरी लागू गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजसन्िान तथा अधभयोजन धनदेशशका तयार गना कायादलको 
गठन, कायाादेश, कायााविी र खचाको अनजमान समेतको 
अविारणापत्र तयार गरी कायादल गठनको धनणाय गने 

साउन स.न्या.व. 
 

उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम कायादलका पदाधिकारीलाई कायाादेश 
सर्हतको पत्र ददने 

धनणायको 
३ ददन 

सहा.न्या.व. - उ.न्या.व. 

३ कायाादेश बमोशजम कायादलवाट धनदेशशका पेश  काधताक कायादल योजना/आ.प्र. 
शाखा 

ना.म.न्या.
व. 

४ धनदेशशकामा प्रहरी प्रिान कायाालय लगायत अनजसन्िान गने 
धनकायका केशन्रय स्तरका धनकायवाट पषृ्ठपोर्षण प्राप्त गरी 
पररमाजान गने 

मंधसर १५ सह.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

५ धनदेशशका व्यवस्थापन सधमधतवाट स्वीकृत गने प्रवन्ि 
धमलाउन े

मंधसर ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

६ धनदेशशका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई कायाान्वयनमा 
ल्याउन े

पजस ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

 
 

३.२ र्ियाकलापः ५.१.१.५संकधलत भौधतक प्रमाणको परीक्षण कायालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयोगशालाको स्तरोन्नधत र र्वस्तारका 
लाधग सहजीकरण गने 

 समन्वय बैठक 

 रार्िय कायाशाला 
 स्रोत उपलब्िताका लाधग सहजीरकण 
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ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ भौधतक प्रमाण पररक्षण गने प्रयोगशाला र्वस्तार र स्तरोन्नती 
गना गररन ेसमन्वय बैठक र रार्िय कायाशालाको र्वर्षयवस्तज 
र सहभाधगको नाम, खचा समेतको प्रस्तार्वत कायािम तयार 
गरी पेश गरी धनणाय गने 

असोज स.न्या.व. 
 

उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम वैठक / रार्िय कायाशालाका लाधग 
पत्राचार र follow up  गने 

असोज 

पजस 
सहा.न्या.व. - उ.न्या.व. 

३ धनणाय बमोशजम समन्वय वैठक/रार्िय कायाशालाको 
आयोजना गने 

काधताक 

माघ 
स.न्या.व. 

 
उप/ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.

व.. 
४ कायािम सम्वन्िी प्रधतवेदन तयारी र पेश ३ ददन 

धभत्र 
सहा.न्या.व. - उ.न्या.व. 

५ धनणाय/प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग सम्बशन्ित धनकायमा 
पत्राचार र अधभलेख गने  

प्रधतवेदन 
पेश भएको 
३ ददन 
धभत्र  

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

 

३.३  र्ियाकलापः  ५.१.२.६  अधभयोजन तथा प्रमाण संकलन र परीक्षणका सम्बन्िमा सरोकारवाला बीच ६÷६ मर्हनामा 
ुलफल तथा अन्तरर्िया गने  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अधभयोजन तथा प्रमाण संकलन र परीक्षणका सम्बन्िमा 
ुलफल गना सहभाधग सरोकारवालाको पर्हचान, कायािममा 
प्रस्तजत गने र्वर्षय, धमधत, स्थान र खचा समेत समावेश गरी 
कायािम तयार गरी स्वीकृत गने 

मंधसर 

जेठ 
स.न्या.व. 

 
उप/सहा.न्या.

व. 
ना.म.न्या.

व. 

२ स्वीकृत कायािम बमोशजम पत्राचार, प्रस्तजधतको शजम्मेवारी 
ददने 

मंधसर 

जेठ 
उ.न्या.व. 

 
सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३ कायािमको आयोजना र व्यवस्थापन गने पजस 

असार 
स.न्या.व. 

 
उप/सहा.न्या.

व. 
ना.म.न्या.

व. 
४ प्रधतवेदन लेखन, पेश र अधभलेख गने पजस 

असार 
उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

५ प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार गने पजस 

असार 
उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 
 

३.४  र्ियाकलापः  ५.१.२.८सजायको मागदावीमा जुट ददन ेसम्बन्िी धनदेशशका तयार गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सजायमा जुट ददने सम्बन्िी धनदेशशका तयार गना   
कायादलको गठन, कायाादेश, कायााविी र खचाको अनजमान 
समेतको अविारणापत्र तयार गरी  कायादलको गठन 
सम्बन्िी धनणाय गने  

साउन सह. 
न्या.व. 

सहायक/ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम कायादलका पदाधिकारीलाई कायाादेश 
सर्हतको पत्र प्रबाह 

साउन सहा.न्या.व. - ना.म.न्या.
व. 

३ कायाादेश बमोशजम कायादलवाट धनदेशशका पेश  असोज कायादल योजना/आ.प्र. 
शाखा 

ना.म.न्या.
व. 
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४ धनदेशशकामा प्रहरी प्रिान कायाालय लगायत अनजसन्िान गने 
धनकायका केशन्रय स्तरका धनकायवाट पषृ्ठपोर्षण प्राप्त गरी 
पररमाजान गने 

काधताक 
१५ 

सह. 
न्या.व. 

सहायक/ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

५ धनदेशशका व्यवस्थापन सधमधतवाट स्वीकृत गने प्रवन्ि 
धमलाउन े

काधताक ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

६ धनदेशशका नेपाल सरकारवाट स्वीकृत गराई कायाान्वयनमा 
ल्याउन े

मंधसर ना.म.न्या.व. सह 

न्या.व. 
म.न्या.व. 

 
 

३.५ र्ियाकलापः  ५.१.४.५ साक्षी संरक्षण सम्बन्िी जु ्ैकानूनी व्यवस्थाका लाधग सहजीकरण गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ साक्षी संरक्षण सम्वन्िी जु ्ै कानूनी व्यवस्थाको लाधग 
सहजीकरण बैठकको अबिारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने 

 

  मंधसर स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

२ सहजीकरण बैठकको लाधग र्वर्षयवस्तज सर्हत पत्राचार र 
फलोअप गने  

  मंधसर उप 

न्या.व. 
सहा.न्या.व. सह.न्या.ब. 

३ सहजीकरण बैठक आयोजना, धनणाय र अधभलेख गने   मंधसर स.न्या.व. उप/सहा.न्या.
व. 

ना.म.न्या.
व. 

४ सहजीकरण बैठकको धनणाय सर्हत पत्राचार गने  वैठकको 
३ ददन 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

३.६ र्ियाकलापः ५.१.४.७ पीधडतका अधिकार र कताव्यकाबारेमा पीधडतलाई जानकारी ददन े

 हाते पजशस्तका प्रकाशन र र्वतरण, 

 संचार माध्यमबाट स्थानीय भार्षामा समेत सूचना प्रवाह गने 

  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्ष
ण 

१ पीधडतको अधिकार सम्बन्िी हाते पजशस्तका र संचार 
माध्यममा प्रवाह गने सामाग्री तयार गना कायादल गठन गरी 
शजम्मेवारी ददने  

भदौ स.न्या.व. उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

२ हाते पजशस्तका र सामाग्री स्वीकृत गरी प्रकाशन र प्रशारण 
गने गराउन े

काशत्तक स.न्या.व. उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

३ हाते पजशस्तका र सामाग्री मातहतका कायाालयमा प्रवाह गने मंधसर स.न्या.व. उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

 

३.७ र्ियाकलापः ५.१.४.१० अधभयजक्त, पीधडत तथा साक्षीका लाधग दोभार्षकेो सेवा प्रदान गने सम्बन्िी कायार्वधि तयार गरी लागू 
गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अधभयजक्त, पीधडत तथा साक्षीका लाधग दोभार्षकेो सेवा प्रदान 
गने सम्बन्िी कायार्वधि तयार गना  कायासमूह गठन, 
कायाादेश, कायााविी र खचाको अनजमान समेतको 
अविारणापत्र तयार गरी कायादल गठनको धनणाय गने  

साउन सह.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम कायादलका पदाधिकारीलाई कायाादेश 
सर्हतको पत्र प्रबाह 

साउन सहा.न्या.व. - उ.न्या.व. 

३ कायाादेश बमोशजम कायादलवाट धनदेशशका पेश  असोज कायासमूह योजना/आ.प्र. ना.म.न्या.
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शाखा व. 
४ कायार्वधिमा प्रहरी प्रिान कायाालय लगायत अनजसन्िान गने 

धनकायका केशन्रय स्तरका धनकायवाट पषृ्ठपोर्षण प्राप्त गरी 
पररमाजान गने 

काधताक 
१५ 

सह.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

५ कायार्वधि व्यवस्थापन सधमधतवाट स्वीकृत गने प्रवन्ि 
धमलाउन े

काधताक ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व 

६ कायार्वधि नेपाल सरकारवाट स्वीकृत गरी कायाान्वयनमा 
ल्याउन े

मंधसर ना.म.न्या.व. सह 

न्या.व. 
म.न्या.व 

 

३.८  र्ियाकलापः  ५.१.५.१ स्वच्ु सजनजवाइको अविारणा र यसको कायाान्वयनमा सरकारी वकीलको भधूमका र्वर्षयक अध्ययन ,
२०७६ ले पर्हचान गरेका सजिारका र्वर्षयहरू कायाान्वयनमा ल्याउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ स्वच्ु सजनजवाइको अविारणा र यसको कायाान्वयनमा 
सरकारी वकीलको भधूमका र्वर्षयक अध्ययन ,२०७६ ले 
पर्हचान गरेका सजिारका धबर्षयहरू यर्कन गरी कायाान्वयन 
गना उपयजक्त व्यवस्था तयार गरी धनणाय गने  

भदौ ना.म.न्या.व. सह.न्या.व. म.न्या.व. 

२ धनणाय कायाान्वयनका लाधग पररपत्र गने धनणाय 
भएको ३ 

ददन 

उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

 

३.९  र्ियाकलापः  ५.२.१.१ र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ सरकारी वकीलको नतेतृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व 
गने 

 र्वर्षयगत र्वज्ञताका आिारमा सरकारी वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ महाशाखामा दताा रहेका मजद्दा तथा ररटको धबर्षयका 
आिारमा बगीकरण गरी र्ववरण तयार गना ढाँचा धनिाारण 
गने 

साउन  उ.न्या.व. 
 

धनजी सहायक स.न्या.व. 

२ ढाँचा बमोशजम मजद्दा र सरकारी वकीलको र्ववरण (ताधलम, 
योग्यता र अनजभव) तयार गरी पेश गने 

साउन  धनजी 
सहायक/स
हायक 
कमाचारी 

 ना. 
म.न्या.व 

३ र्वर्षय र्वज्ञताका आिारमा मजद्दा तथा ररटमा बहस गने 
सरकारी वकील तोक्ने 

साउन 
देशख 

धनरन्तर 

ना.म.न्या.व. सम्वशन्ित 
सरकारी 
वकील 

म.न्या.व. 

४ प्रत्येक मर्हनाको अशन्तम शजिवार मजद्दा तथा ररटमा बहस 
सम्बन्िी ुलफल र काया समीक्षा गरी अधभलेख राख्न े

धनरन्तर सरकारी 
वकील 

धनजी सहायक ना. 
म.न्या.व 

 

 

३.१०  र्ियाकलापः  ५.२.५.२  प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 
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 धनणाय धमधसल 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ महाशाखामा दताा रहेका प्रत्येक मजद्दा तथा ररट धनवेदनमा 
संलग्न हजन जपने कागजात रहे नरहेको सम्बन्िमा तोर्कएको 
सरकारी वकीलले प्रारम्भ मै अध्ययन गरी नभएका 
कागजातको धमशशल संलग्न गने / गराउन े

धनरन्तर तोर्कएका 
सरकारी 
वकील/ 
फाँवाला 

नीशज सहायक ना.म.न्या.
व. 

२ माग भए बमोशजम कागजात, र्ववरण, धनणाय प्राप्त भए 
नभएको अनजगमन गरी फोकल पसान माफा त प्राप्तीका लाधग 
प्रयास गने 

धनरन्तर तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

नीशज सहायक ना.म.न्या.
व. 

 

 

३.११  र्ियाकलापः ५.३.५.१  फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना सरकारी वकील कायाालय, स्थानीय तह, 

अनजसन्िान गने धनकाय, शशक्षण संस्था समेतमा साइन पोष्ट टासँ गने गराउने  ) र्वशेर्ष गरी तेजाव प्रहार, मानव 
बेचधबखन, जवरजस्ती करणी, बोक्सी, ुाउपडी, जातीय र्वभेद, लागू और्षि,संगदठत अपराि बन तथा 
बन्यजन्तज सम्बन्िी( 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ तयार गनजापने साईनपोष्टको र्वर्षय र र्वर्षयवस्तज तथा ुपाई 
खचा सम्बन्िी मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरी  ुपाई सम्बन्िी 
धनणाय गने 

भदौ स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

२ साइनपोष्ट ुपाई गरी प्रवाह गने असोज उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

३.१२  र्ियाकलापः  ५.३.५.३ फौजदारी कानूनको कायाान्वयनका बारेमा सरोकारवाला धनकायहरूसँग अन्तरर्िया गने  

र्वर्षयगत अन्तर संवाद 

 संस्थागत संवाद 

 समजदायमा सरकारी वकील  

 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ फौजदारी कानूनको कायाान्वयनको अवस्था र सजिारका 
वारेमा सरोकारवाला धनकायका अधिकारीसँग अन्तरर्िया 
गने र्वर्षयवस्तज, र्वधि, धनकाय, समय र लागत समेत 
समावेश गरी अलग अलग अविारणापत्र तयार गरी काया 
शजम्मेवारी सर्हत कायािम स्वीकृत गने 

मंधसर 
पर्हलो 
साता 

स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, तयारी 
एवं फलोअप गने 

धनणायको 
३ ददन 

सहा.न्या.व. - उ.न्या.व. 

३ कायािम सञ्चालन, प्रधतवेदन एवं अधभलेशखकरण मंधसर स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

४ प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार  उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

३.१३  र्ियाकलापः ५.४.१.२ सरकारी वकीलको पेशागत स्वतन्त्रता र व्यावसार्यक उन्मजशक्त सम्बन्िी कायाशाला आयोजना गने 

(प्रादेशशक तहमा वार्र्षाक एक पटक) 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकारी वकीलको पेशागत स्वतन्त्रता र व्यावसार्यक माघ स.न्या.व. सहा.न्या.व./ ना.म.न्या.
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उन्मजशक्त सम्बन्िी प्रदेश स्तरीय कायाशाला आयोजना गना 
कायािम स्थल, सहभाधग, समय, प्रस्तजतीका र्वर्षय, र्वधि 
शजम्मेवारी, लागत समेतको प्रस्तार्वत कायािम तयार गरी  
शजम्मेवारी सर्हत कायािम स्वीकृत गने   

अशन्तम 
साता 

उ.न्या.व. 
 

व. 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, तयारी 
एवं फलोअप गने 

धनणायको 
३ ददन 

सहा.न्या.व. - उ.न्या.व. 

३ कायाशालाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, प्रधतवेदन एवं 
अधभलेशखकरण 

फागजन स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

४ प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार ७ ददन 
धभत्र 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

 

३.१४  र्ियाकलापः  ५.४.३.५ न्यार्यक जनशशक्तको प्राधप्त र र्वकासका सम्बन्िमा कानूनका प्राध्यापकसँग वर्षाको एक पटक 
अन्तरर्िया गने 

 पाठ् यिमका बारेमा सजझाव  

 उपलब्ि जनशशक्तको काया सम्पादनको स्तर 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ न्यार्यक जनशशक्तको प्राधप्त र र्वकासकासम्बन्िमा 
कानूनका प्राध्यापकसँग गररने अन्तरर्ियाको र्वर्षयवस्तज, 
सहभाधग, प्रस्तजती, र्वधि, शजम्मेवारी, लागत समय स्थान 
समेतको प्रस्तार्वत कायािम तजजामा गरी शजम्मेवारी सर्हत 
कायािम स्वीकृत गने 

असोज 

पर्हलो 
साता 

स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, तयारी 
एवं फलोअप गने 

धनणायको 
३ ददन 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ अन्तर्िा याको व्यवस्थापन, सञ्चालन, प्रधतवेदन एवं 
अधभलेशखकरण 

असोज स.न्या.व. सहा.न्या.व./उ
पन्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

४ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग 
पत्राचार 

कायािम
को ७ ददन 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

 

 

 

३.१५  र्ियाकलापः ५.४.३.६ सरकारी वकीलको सेवामा दक्ष जनशशक्तको आपूधताका लाधग प्रयास गने   
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकारी वकीलको सेवामा दक्ष जनशशक्त आपजधताका लाधग 
ुलफलका सहभाधग, धबर्षयवस्तज, र्वधि, समय र स्थान 
समेतका र्वर्षय समेटी कायािम सम्बन्िी अविारणा पत्र 
तयार गरी स्वीकृत गने  

काधताक 
पर्हलो 
साता 

स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम पत्राचार, तयारी एवं  फलोअप गने काधताक उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
३  वैठक आयोजना, धनणाय एवं अधभलेशखकरण काधताक स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 

उ.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.
व. 

४ धनणाय कायाान्वयनका लाधग पत्राचार वा प्रचार प्रसार गने काधताक उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
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३.१६  र्ियाकलापः  ५.४.५.१ सरकारी वकीलको काया सम्पादनसँग सम्बशन्ित र्वर्षयमा कम्तीमा वर्षाको तीन वटा प्रवचन)Talk 

program) सञ्चालन गने   
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकारी वकीलको कायासम्पादनसँग सम्वशन्ित धबर्षयमा 
प्रवचन ददन प्रभावकाधतता समेत र्वचार गरी र्वर्षय, वाचक, 
सहभाधग, र्वधि, लागत, समय र स्थान लगायत समेटी 
अविारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने,  

काधताक 

फागजन 

असार 

स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग शजम्मेवारी, जानकारी, 
तयारी एवं फलोअप गने 

काधताक 

फागजन 

असार 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३  कायािम व्यवस्थापन , सञ्चालन, प्रधतवेदन लेखन एवं 
अधभलेशखकरण 

काधताक 

फागजन 

असार 

स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

४ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार 
वा उपयजक्त काया गने। 

कायािम
को ७ ददन 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

 

३.१७  र्ियाकलापः ५.४.५.२ नवीनतम ्कानून र न्यार्यक दृर्ष्टकोणको बारेमा सरकारी वकीलहरूसँगुलफल गने  
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकारी वकीलसंग ुलफल गने नर्वनतम ्कानून र 
न्यायीक दृर्ष्टकोण सम्बन्िी र्वर्षयको प्रभावकाररता, 
प्रस्तजतीको तयारी गने शजम्मेवारी, सहभाधग, धमधत, स्थान, 
लागत समेत समेटी कायािम प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृत 
गने  

अशोज 

माघ 

जेठ 

स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, तयारी 
एवं फलोअप गने 

अशोज 

माघ 

जेठ 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३  कायािम व्यवस्थापन, सञ्चालन, प्रधतवेदन लेखन एवं 
अधभलेशखकरण 

अशोज 

माघ 

जेठ 

स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.
व. 

४ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार 
वा उपयजक्त काया गने। 

कायािम
को ७ ददन 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

 

३.१८  र्ियाकलापः ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी वकीलहरू बीच  ुलफल गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ महाशाखाबाट वहस गनजापने मजद्दा र ररटमा सम्बशन्ित 
सरकारी वकील बीच वहस गनजा पूवा सामूर्हक ुलफल 
गने  

प्रत्येक 
ददन 

सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.
व. 

२ बहसका लाधग गनजापने तयारी र नजीर कानून धसद्दान्तका 
बारेमा अनजभव आदानप्रदान गने  

धनरन्तर सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.
व. 

 

 

३.१९  र्ियाकलापः ५.४.५.४  बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस सीप 
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समेतका लाधग व्यावहाररक अभ्यासमा सहभागी गराउन े
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजभवी सरकारी वकीलसँग अन्य सरकारी वकील समेत 
तोक्न े

 

पेशीको 
जानकारी 
पधु 

ना.म.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

म.न्या.व 

२ धमधसल अध्ययन गना लगाउन े 
सान्दधभाक कानून र सामाग्रीको संकलन गने   
 

पेशी तोके 
पधु 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

ना.म.न्या.
व. 

३ अनजभवी सरकारी वकीलले इजलासमा प्रस्तजत हजने तररका र 
वहस सीपका सम्बन्िमा जानकारी ददने  

धमधसल 
अध्ययन 
पिात 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- ना.म.न्या.
व. 

४ सँगै इजलासमा उपशस्थत भै प्रारशम्भक वहस गना लगाई 
आवश्यक भए थप बहस गने   

पेशीको 
ददन 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- ना.म.न्या.
व. 

५ वहसको समीक्षा गने बहस 
गरेकै ददन 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

अरू सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.
व. 

 
 

३.२० र्ियाकलापः ५.५.४.१सरकारी वकील ददग्दशानलाई अद्यावधिक गरी प्रकाशन गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१  

सरकारी वकील ददग्दशान अद्यावधिकका लाधग कायाादेश 
सर्हत कायादल गठन गने 

साउन स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.  

म.न्या.व. 

२ कायादलबाट पेश भएको ददग्दशान स्वीकृत गने मंधसर ना. 
म.न्या.व. 

स.न्या.व. म.न्या.व. 

३ सरकारी वकील ददग्दशान प्रकाशन गरी सम्प्ररे्षण गने पजस स.न्या.व. 
व 

उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.  

म.न्या.व. 
 

३.२१  र्ियाकलापः ५.५.४.७  सरकारी वकील कायाालयबाट सम्पादन हजन ेकाम कारबाही र सेवा प्रवाह सम्बन्िमा र्टधभ 
कायािम संचालन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ र्टभी कायािम सञ्चालन सम्बन्िी अविारणापत्र तयार गना 
कायासमूह गठन गने 

भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.  

म.न्या.व. 
२ अविारणापत्र स्वीकृत गने मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. 

/ सहा.न्या.व. 
ना.  

म.न्या.व. 
३ स्वीकृत अविारणपत्र बमोशजम कायािम संचालन गने पजस स.न्या.व. उ.न्या.व. 

/ सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.

व. 
 

३.२२  र्ियाकलापः ५.५.८.१ म.न्या.व.को कायाालय र उच्च सरकारी वकील कायाालयमा योजना कायाान्वयन सधमधत गठन गरी 
कायाादेश ददन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयमा योजना कायाान्वयनका लाधग 
वररष्ठतम ् ना.म.न्या.व.को संयोजकत्वमा प्रत्येक र्वभागको 
प्रधतधनधित्व रहने गरी कायाादेश सर्हत योजना कायाान्वयन 

साउन ना. 
म.न्या.व. 

उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

म.न्या.व. 
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सधमधत गठन गने 
 
 
 

३.२३  र्ियाकलापः ५.५.८.२ कायायोजना तयार गना अधभमजखीकरण गने र नमजना कायायोजना बनाई सम्प्ररे्षण गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अधभमजखीकरण कायािम स्वीकृत गने साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना. 
म.न्या.व. 

२ म.न्या.व.को कायाालयबाट तयार गररएको रणनीधतक 
योजना कायाान्वयन कायायोजनाका सम्बन्िमा अनलाइन 
माफा त ७ वटै प्रदेशका सरकारी वकील तथा 
कमाचारीहरुका लाधग र्वद्यजतीय माध्यमबाट ५ वटा 
अधभमजखीकरण कायािमको व्यवस्थापन र अधभलेख 

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.
व. 

 
 

३.२४  र्ियाकलापः ५.५.८.३ जनशशक्त र सरोकारवालासँग रणनीधतक योजना सम्प्ररे्षण गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरोकारवालासँग म.न्या.व.को कायाालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय 
रणनीधतक योजना सम्प्ररे्षण सम्बन्िमा प्रस्तजतीकरणको 
शजम्मेवारी सर्हत कायािम स्वीकृत गने 

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.  

म.न्या.व. 

२ कायािमको व्यवस्थापन र अधभलेख साउन स.न्या.व. उप न्या व / 
सहा.न्या.व. 

ना. 
म.न्या.व. 

 
 

३.२५  र्ियाकलापः ५.५.८.४ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ उच्च सरकारी वकील कायाालयहरु, र्वशेर्ष सरकारी वकील 
कायाालय र म.न्या.व.को कायाालयको वार्र्षाक काया योजना 
प्राधप्त तथा पररमाजान गरी स्वीकृत गने । 

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना. 
म.न्या.व. 

२ स्वीकृत वार्र्षाक काया योजना कायान्वयन गने/गराउन े धनरन्तर स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.  

म.न्या.व. 
 
 

३.२६  र्ियाकलापः ५.५.८.६ अिा वार्र्षाक रुपमा म.न्या.व.को कायाालयले मातहतका कायाालयहरूको समीक्षा गने 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ मातहत सरकारी वकील कायाालय र म.न्या.व.को 
कायाालयको र्वभागहरु बाट योजना कायाान्वयनको समीक्षा 
प्रधतवेदन 
 प्राप्त गरी एकीकृत प्रधतवेदन योजना कायाान्वयन सधमधतमा 
पेश गने 

पजस 

असार 
स.न्या.व. उ.न्या.व. 

/ सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.
व. 

२  योजना कायाान्वयन सधमधतले एकीकृत प्रधतवेदनमा  ददएको 
धनदेशन कायाान्वयन गने / गराउने 

पजस 

असार 
स.न्या.व. उ.न्या.व. 

/ सहा.न्या.व. 
म.न्या.व. 

 
 

३.२७र्ियाकलापः ५.५.८.७ योजना कायाान्वयनको धनयधमत अनजगमन गने /गराउन े
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 
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१ योजना कायाान्वयन तथा अनजगमन कायार्वधि तयार गना 
कायादल गठन गने 

साउन स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना. 
म.न्या.व. 

२ कायार्वधि स्वीकृत गरी कायाान्वयन गने/गराउन े काशत्तक योजना 
कायाान्वयन 
सधमधत 

-  

म.न्या.व. 

 

१. कायाालय/ महाशाखा/ केन्रको नामःमहान्यायाधिवक्ताको कायाालय, सूचना प्रर्वधि महाशाखा 

२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः (धनरन्तर समेत) 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

१ 
 

५.२.१.६ 

 
सरकारी वकीलको काया सम्पादनसँग सम्बशन्ित 
कानून र सवोच्च अदालतबाट प्रधतपाददत 
धसद्धान्तवेवसाइटमा अपलोड गने 

अपलोड धनरन्तर योजना र्वभाग 

२ 
 

५.२.१.१० 

 
र्वद्यजतीय माध्यमबाट बहस पैरवी गने सम्बन्िमा 
सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राप्त प्रधतवेदन कायाान्वयनमा 
ल्याउने । 

प्रधतवेदन २०७८ योजना र्वभाग 

३ ५.३.५.२ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना, 
सरकारी वकील कायाालयको वेवसाइट, सामाशजक 
सञ्जाल, आमसञ्चारका  ) स्थानीय भार्षामा समेत (
माध्यमबाट सूचना प्रवाह गने 

सूचना प्रवाह धनरन्तर म.न्या.व.को 
कायाालय 

४ 
 
 

५.५.३.१ 

 

 

सफ्टवेयर धनमााण, पररमाजान तथा एकीकृत गरी 
संचालन गने 

 मजद्दा,  ररट तथा धनवेदनको कारवाही (मजद्दाको 
वगीकरण, दायरी, कारवाही र लगत क्ा) 
र्ववरणका लाधग सफ्टवेयर तयार गने 

 मजद्दाको कारवाही -जाहेरी, मजच जल्का, परीक्षण 
प्रधतवेदन, बयान, अधभयोगपत्र, बकपत्र, फैसला, 
फैसला प्राधप्त, पजनरावेदन 
प्रस्ताव÷मस्यौदा,दोहोर् याउने धनवेदन नगने 
धनणाय÷मस्यौदा_अपलोड गने] -CMS_ 

 पेशी व्यवस्थापन -CTS_ 

 ररट तथा प्रधतरक्षा -WDS_ 

 दताा चलानी -DMS_ 

सफ्टवेयर 
धनमााण  ,
पररमाजान र 
अपलोड  

धनरन्तर योजना र्वभाग 

५ 
 

 

५.५.३.३ 

 
 

माधसक तथा वार्र्षाक प्रधतवेदनका फारामहरूलाई 
सूचना प्रर्वधिमा आबद्ध गना सफ्टवेयर धनमााण गरी 
र्ववरण प्राप्त गने 

र्ववरणप्राधप्त २०७८ योजना र्वभाग 

६ 
 

५.५.३.१० 

 
सबैकायाालयको वेवसाइट अद्यावधिक गने अद्यावधिक २०७८ योजना र्वभाग 
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३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 
रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु।  

 

३.१  र्ियाकलापः ५.२.१.६ सरकारी वकीलको काया सम्पादनसँग सम्बशन्ित कानून र सवोच्च अदालतबाट प्रधतपाददत धसद्धान्त 
वेवसाइटमा अपलोड गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१. 
काया सम्पादनसँग सम्बशन्ित कानून र सवोच्च अदालतबाट 
प्रधतपाददत धसद्धान्तको र्वद्यजतीय प्रधत प्राप्त गने 

 

प्रत्येक 
मर्हनाको 
पर्हलो हप्ता 

उ.न्या.व. सूचना प्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

स.न्या.व. 

   २. 
काया सम्पादनसँग आवश्यक र महत्वपूणा कानून र धसद्धान्त 
अपलोड गने 

प्राधप्तको २ 
ददनधभत्र 

उ.न्या.व. सूचना प्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

स.न्या.व. 

 
 

३.२ र्ियाकलापः ५.२.१.१० र्वद्यजतीय माध्यमबाट बहस पैरवी गने सम्बन्िमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राप्त प्रधतवेदन कायाान्वयनमा 
ल्याउन े 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ 
सम्भाव्यता अध्ययनका लाधग अविारणापत्र तयारी र 
कायादल गठन गने 

 

भार सह.न्या.व. सहा.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ कायादलको प्रधतवेदन प्राधप्त र स्वीकृधत मंधसर सह.न्या.व. सहा.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
३ स्वीकृत प्रधतवेदन कायाान्वयन गने 

 
पजस सह.न्या.व. सूचना प्रधबधि 

ईशन्जधनयर 
ना.म.न्या.व. 

 

३.३  र्ियाकलापः  ५.३.५.२ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना, सरकारी वकील कायाालयको वेवसाइट, सामाशजक 
सञ्जाल, आमसञ्चारका) स्थानीय भार्षामा समेत (माध्यमबाट सूचना प्रवाह गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ 
फौजदारी कानून सम्बन्िी जानकारी मूलक अधडयो भीधडयो  
साईन पोष्ट तथा सूचना सामाग्री तयार गरी स्वीकृत गने  

काशत्तक स.न्या.व. उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२  

स्वीकृत सामाग्री सवै कायाालयको वेवसाइटमा अपलोड गने 
मंधसर सूचना प्रधबधि 

ईशन्जधनयर 
सूचना प्रधबधि 

सहायक 
 

स.न्या.व. 

३  

सामाग्रीहरु उपयजक्त संचार माध्यमबाट प्रवाह गराउने 
पजस स.न्या.व. उप/ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

 

३.४  र्ियाकलापः ५.५.३.१ सफ्टवेयर धनमााण, पररमाजान तथा एकीकृत गरी संचालन गने 

 मजद्दा,  ररट तथा धनवेदनको कारवाही (मजद्दाको वगीकरण, दायरी, कारवाही र लगत क्ा) र्ववरणका लाधग सफ्टवेयर तयार गने 

 मजद्दाको कारवाही  (जाहेरी, मजच जल्का, परीक्षण प्रधतवेदन, बयान, अधभयोगपत्र, बकपत्र, फैसला, फैसला प्राधप्त, पजनरावेदन 
प्रस्ताव/मस्यौदा,दोहोर् याउन ेधनवेदन नगने धनणाय/मस्यौदा)अपलोड गने(CMS) 

 पेशी व्यवस्थापन(CTS) 

 ररट तथा प्रधतरक्षा(WDS) 
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 दताा चलानी (DMS) 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ 
CMS लगायत सफ्टवेयर पररमाजान गना कायाादेश सर्हत 
कायादल गठन गने  

 असोज स.न्या.व. सूचना प्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

ना.म.न्या.व. 

२  

प्रधतवेदनका आिारमा सफ्टवेयर पररमाजान गने  
पजस  स.न्या.व. सूचना प्रधबधि 

इशन्जधनयर 
 

ना.म.न्या.व. 

३  

सफ्टवेयर कायाान्वयन गना म्यानजवल तयारी र स्वीकृत गने 

फागजन स.न्या.व. सूचना प्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

 

ना.म.न्या.व. 

४ सफ्टवेयर संचालन सम्बन्िी अधभमजखीकरण कायािम 
स्वीकृधत, संचालन र प्रधतवेदन  

फागजन स.न्या.व. सूचनाप्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

ना.म.न्या.व. 

 

३.५  र्ियाकलापः ५.५.३.३ माधसक तथा वार्र्षाक प्रधतवेदनका फारामहरूलाई सूचना प्रर्वधिमा आबद्ध गना सफ्टवेयर धनमााण गरी 
र्ववरण प्राप्त गने 

 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ 
सफ्टवेयर धनमााणका लाधग कायाादेश सर्हतको अविारणापत्र 
तयार गरी कायादल गठन गने 

साउन स.न्या.व. सूचना प्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

ना.म.न्या.व. 

२  

प्रधतवेदनका आिारमा सफ्टवेयर पररमाजान गने  
पजस  स.न्या.व. सूचना प्रधबधि 

इशन्जधनयर 
 

ना.म.न्या.व. 

३  

सफ्टवेयर कायाान्वयन गना म्यानजवल तयारी र स्वीकृत गने 

फागजन स.न्या.व. सूचना प्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

 

ना.म.न्या.व. 

४ सफ्टवेयर संचालन सम्बन्िी अधभमजखीकरण कायािम 
स्वीकृधत, संचालन र प्रधतवेदन  

फागजन स.न्या.व. सूचनाप्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

ना.म.न्या.व. 

 

   ३.६  र्ियाकलापः ५.५.३.१० सबैकायाालयको वेवसाइट अद्यावधिक गने 

 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ 
वेवसाइटमा राख्नजपने र हटाउनजपने सामाग्री सम्बन्िी 
मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गने 

भदौ स.न्या.व. सूचना प्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

ना.म.न्या.व. 

२ स्वीकृत मापदण्डका आिारमा वेवसाइट अध्यावधिक 
गने/गराउन े

असोज स.न्या.व. सूचना प्रधबधि 
ईशन्जधनयर 

ना.म.न्या.व. 

 

१. कायाालय/ महाशाखा/ केन्रकोनामः  मानव अधिकार संरक्षण, सजशासन तथा न्यायीक धसद्धान्त अनजगमन 
महाशाखा 

२. यसबर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः ( धनरन्तर समेत) 
धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 

सूचक 

समयाविी अनजगमन 
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1.  ५.२.१.१ र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ 
सरकारी वकीलको नेततृ्वमा समूहगत रूपमा 
प्रधतधनधित्व गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी 
वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा 
समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

2.  ५.२.५.२ प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक 
पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 

 धनणाय धमधसल 

र्ववरण 
अद्यावधिक  

धनरन्तर सम्बशन्ित महाशाखा 

3.  ५.३.३.१ र्हरासत, धनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल 
सजिार गहृ अनजगमन सम्बन्िी धनदेशशकाको 
पजनरावलोकन गने    

धनदेशशका 
पजनरावलोकन 

२०७८ म.न्या.व. 

4.  ५.३.३.२ र्हरासत, धनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल 
सजिार गहृको अनजगमन गने 

 म.न्या.व.को कायाालयबाट कम्तीमा 
वर्षाको३० शजल्ला 

 उच्च सरकारी वकील कायाालयबाट 
आफ्नो प्रादेशशक क्षेत्रधभत्र  

अनजगमन  

 
धनरन्तर म.न्या.व. 

 

5.  ५.३.३.३ एकीकृत प्रधतवेदन तयार गरी ुलफल गने 

 एकीकृत प्रधतवेदन तयार गने 

 प्रधतवेदनका सम्बन्िमा सरोकारवालाहरूसँग 
ुलफल गने  

एकीकृत 
प्रधतवेदन र 
ुलफल  

धनरन्तर म.न्या.व. 

6.  ५.३.३.६ र्वद्यमानकारागारको भौधतक सजिार र थप 
कारागार धनमााणका लाधग सहजीकरण गने  

बैठक/ 

ुलफल /
पत्राचार  

२०७८ म.न्या.व. 

7.  ५.३.३.९ कारागार तथा बाल सजिार गहृमा पजस्तक एवम ्
खेलकज दका सामग्री उपलब्ि गराउने )कम्तीमा 
वर्षाको १० वटा कारागार वा बालसजिार गहृको 
लाधग( 

उपलब्ि हजने धनरन्तर म.न्या.व. 

8.  ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा 
सरकारी वकीलहरू बीच  ुलफल गने  

अधभलेख 

  
धनरन्तर म.न्या.व. 

9.  ५.४.५.४ बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी 
सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई 
बहस सीप समेतका लाधग व्यावहाररक 

अधभलेख धनरन्तर  म.न्या.व. 
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अभ्यासमा सहभागी गराउन े
10.  ५.५.६.१ अपरािशास्त्रीय अनजसन्िान केन्रको सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापन गने  
 धनदेशशका तयार गने 

 जनशशक्त व्यवस्थापन 

 पूवािार व्यवस्थापन  

व्यवस्थापन २०७८ मानव अधिकार 
र्वभाग 

11.  ५.५.६.४ अपरािको वेसलाइन सवेक्षण गने 

 कायार्वधि 

 काया योजना 
 वेसलाइन सवेक्षण  
 प्रधतवेदन प्राधप्त  
 प्रकाशन 

सवेक्षण 
प्रधतवेदन तयार 

हजने 

२०७८ 

देशख 
मानव अधिकार 

र्वभाग 

12.  ५.५.८.४ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको 
कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

कायाान्वयन धनरन्तर योजा र्वभाग / 
म.न्या.व. 

 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 
रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु। 

३.१ र्ियाकलापः ५.२.१.१र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ सरकारी वकीलको नतेतृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ महाशाखामा दताा रहेका मजद्दा तथा ररटको धबर्षयका 
आिारमा बगीकरण गरी र्ववरण तयार गना ढाँचा धनिाारण 
गने 

साउन उप न्या.व धनजी 
सहायक 

स.न्या.व. 

२ ढाँचा बमोशजम मजद्दा र सरकारी वकीलको र्ववरण (ताधलम, 
योग्यता र अनजभव) तयार गरी पेश गने 

साउन धनजी 
सहायक/सहा
यक कमाचारी 

 ना.म.न्या.व.
व 

३ र्वर्षय र्वज्ञताका आिारमा सरकारी वकील तोक्ने साउन 
देशख 

धनरन्तर 

ना.म.न्या.व. सम्वशन्ित 
सरकारी 
वकील 

म.न्या.व. 

४ प्रत्येक मर्हनाको अशन्तम शजिवार काया समीक्षा गरी 
अधभलेख राख्न े

धनरन्तर सरकारी 
वकील 

धनजी 
सहायक 

ना.म.न्या.व. 

३.२ र्ियाकलापः ५.२.५.२प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 

 धनणाय धमधसल 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 
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1 महाशाखामा दताा रहेका प्रत्येक मजद्दा तथा ररट धनवेदनमा 
संलग्न हजन जपने कागजात रहे नरहेको सम्बन्िमा तोर्कएको 
सरकारी वकीलले प्रारम्भ मै अध्ययन गरी नभएका 
कागजातको धमशशल संलग्न गने / गराउन े

धनरन्तर तोर्कएका 
सरकारी 
वकील/ 
फाँवाला 

नीशज 
सहायक 

ना.म.न्या.व. 

2 माग भए बमोशजम कागजात, र्ववरण, धनणाय प्राप्त भए 
नभएको अनजगमन गरी फोकल पसान माफा त प्राप्तीका लाधग 
प्रयास गने 

धनरन्तर तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

नीशज 
सहायक 

ना.म.न्या.व. 

 

३.३ र्ियाकलापः ५.३.३.१र्हरासत, धनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सजिार गहृ अनजगमन सम्बन्िी धनदेशशकाको पजनरावलोकन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ धनदेशशका पररमाजान गना कायाादेश सर्हत कायादल गठन गने   असोज स.न्या.व. उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२  

पररमाशजात धनदेशशका स्वीकृत गरी कायाान्वयनमा ल्याउने 
मंधसर  स.न्या.व. उप/ 

सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

 

३.४ र्ियाकलापः ५.३.३.२र्हरासत, धनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सजिार गहृको अनजगमन गने 

 म.न्या.व.को कायाालयबाट कम्तीमा वर्षाको३० शजल्ला 
 उच्च सरकारी वकील कायाालयबाट आफ्नो प्रादेशशक क्षते्रधभत्र  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजगमन कायािम ताधलका बनाई स्वीकृत गने भदौ  स.न्या.व. उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ स्वीकृत ताधलका अनजसार अनजगमन गरी प्रधतवेदन धलने ताधलका 
अनजसार 

तोर्कएका 
अधिकारी 

उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ प्रधतवेदनको ताधलकीकरण र अधभलेखीकरण गने प्रधतवेदन 
प्राप्त 

भएपधु 

उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.५ र्ियाकलापः  ५.३.३.३एकीकृत प्रधतवेदन तयार गरी ुलफल गने 

 एकीकृत प्रधतवेदन तयार गने 

 प्रधतवेदनका सम्बन्िमा सरोकारवालाहरूसँग ुलफल गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ एकीकृतप्रधतवेदनतयारगनाकायासमूह गठनगरी स्वीकृत गने असोज स.न्या.व. उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ एकीकृतप्रधतवेदनतयारगने 

 
पजस कायासमूह - स.न्या.व. 

३ एकीकृतप्रधतवेदनमा सरोकारवालाधनकायसँगुलफल गने माघ स.न्या.व. उप/ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

४ एर्ककृत प्रधतवेदन प्रकाशनगरी कायाान्वयनका लाधग पत्राचार 
गने 

 

फागजन उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. सह.न्या.व. 

  

३.६ र्ियाकलापः  ५.३.३.६र्वद्यमानकारागारको भौधतक सजिार र थप कारागार धनमााणका लाधग सहजीकरण गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 



47 
 

१ बैठकको धमधत समय र र्वर्षयवस्तज सर्हत सरोकारवाला 
धनकायलाई पत्राचार 

चैत स.न्या.व. उप/सहा.न्या
.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

२ सरोकारवाला धनकायसँगको बैठक र धनणाय  
 

चैत स.न्या.व. उप/सहा.न्या
.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

३ बैठकको धनणाय कायाान्वयन गना पत्राचार  वैशाख उप.न्या.व. सहा.न्या.व. सह.न्या.व. 
  

३.७ र्ियाकलापः  ५.३.३.९कारागार तथा बाल सजिार गहृमा पजस्तक एवम ् खेलकज दका सामग्री उपलब्ि गराउने ( कशम्तमा 
बर्षाको १० वटा कारागार वा बाल सजिारगहृको लाधग) 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कारागारतथाबालसजिारगहृ र उपलब्ि गराउन े
सामग्रीुनोटगरी स्वीकृत गने 

असोज स.न्या.व. उप/सहा.न्या
.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

२ पजस्तकएवम्खेलकज दकासामग्रीको व्यवस्थापन गने काशत्तक स.न्या.व. उप/सहा.न्या
.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

३ सामग्रीहरुहस्तान्तरणगरी अधभलेख राख्न े काशत्तक अनजगमन टोली - ना.म.न्या.व. 
 

३.८ र्ियाकलापः  ५.४.५.३बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी वकीलहरू बीच  ुलफल गने  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ महाशाखाबाट वहस गनजापने मजद्दा र ररटमा सम्बशन्ित 
सरकारी वकील बीच वहस गनजा पूवा सामूर्हक ुलफल गने  

प्रत्येक 
ददन 

सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य 
सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.व. 

२ बहसका लाधग गनजापने तयारी र नजीर कानून धसद्दान्तका 
बारेमा अनजभव आदानप्रदान गने  

धनरन्तर सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य 
सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.व. 

 

 

३.९ र्ियाकलापः  ५.४.५.४बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस सीप 
समेतका लाधग व्यावहाररक अभ्यासमा सहभागी गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजभवी सरकारी वकीलसँग अन्य सरकारी वकील तोक्ने 
 

पेशी 
तोकेपधु 

ना.म.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

महा.न्या.व 

२ धमधसल अध्ययन गना लगाउन े 
सान्दधभाक कानून र सामाग्रीको संकलन गने   
 

पेशी 
तोकेपधु 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- ना.म.न्या.व. 

३ इजलासमा प्रस्तजत हजने तररका र वहस सीपका सम्बन्िमा 
जानकारी ददने  

पेशी 
तोकेपधु 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- ना.म.न्या.व. 

४ सँगै इजलासमा उपशस्थत भै प्रारशम्भक वहस गना शजम्मेवारी 
ददने  

पेशीको 
ददन 

तोर्कएकोसर
कारी वकील 

- ना.म.न्या.व. 
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५ वहसको समीक्षा गने बहस 
गरेकै ददन 

तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

अरू सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.व. 

 
 

३.१० र्ियाकलापः  ५.५.६.१अपरािशास्त्रीय अनजसन्िान केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने  
 धनदेशशका तयार गने 

 जनशशक्त व्यवस्थापन 

 पूवािार व्यवस्थापन 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत धनदेशशका तयार गना कायादल गठन गने साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/सहा.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

२ धनदेशशका स्वीकृत गने असोज स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/सहा.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

३ केन्रमा आवश्यक पने जनशशक्त व्यवस्थापनको काया गने असोज स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/सहा.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

४ केन्रमा आवश्यक पने स्रोत सािन सर्हतको पूवाािारका 
लाधग काया गने 

असोज स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/सहा.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

 

३.११ र्ियाकलापः ५.५.६.४अपरािको वेसलाइन सवेक्षण गने 

 कायार्वधि 

 काया योजना 
 वेसलाइन सवेक्षण  
 प्रधतवेदन प्राधप्त  
 प्रकाशन 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अविारणापत्र सर्हत कायार्वधि तथा काया योजना तयार गना 
कायादल गठन गने 

काशत्तक स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/सहा.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

२ कायार्वधि र काया योजना तयार गरी स्वीकृत गने फागजन स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/सहा.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

३ कायार्वधि र काया योजना प्रकाशन चैत स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/सहा.न्या.व. 

 

ना.म.न्या.व. 

 

३.१२ र्ियाकलापः ५.५.८.४ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयको कायायोजना योजना अनजसन्िान 
तथा अनजगमन र्वभागले तयार गरी व्यवस्थापन सधमधतबाट  
स्वीकृत गराउन े

साउन स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 / 
सहा.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 
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२ उच्च सरकारी वकील कायाालयहरु, र्वशेर्ष सरकारी वकील 
कायाालय र ७७ वटै शजल्ला सरकारी वकील 
कायाालयहरुले म.न्या.व.को कायाालयबाट तयार गरी 
पठाइएको नमजना कायायोजना अनजरुप आफ्नै तवरले 
अधनवाया रुपमा कायायोजना तयार गने । 

साउन स.न्या.व. 
शज. न्या. व  

स. शज. न्या. 
व 

उ.न्या.व. 
स.शज.न्या.व  

राजपत्र 
अनंर्कत 
कमाचारी 

ना.म.न्या.व. 

३ शज.स.व.का. को कायायोजना उ.स.व.का. बाट स्वीकृत गने 
र उ.स.व.का. एवम ् र्व.स.व.का.को कायायोजना 
म.न्या.व.को कायाालयबाट स्वीकृत गने 

साउन स.न्या.व. उप न्या व 
/ 
सहा.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

४ स्वीकृत कायायोजना अक्षरसः कायाान्वयन गने । साउन 

 
स.न्या.व. उ.न्या.व./ 

सहा.न्या.व. 
 

ना.म.न्या.व. 

 

 

१. कायाालय/ महाशाखा/ केन्रकोनामःम.न्या.व.को कायाालय, कानूनी राय महाशाखा 
२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः (धनरन्तर समेत) 

 

 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

1.  ५.३.१.४ कानूनी राय सम्बन्िमा वर्षाको कम्तीमा एक 
पटक सरोकारवाला धनकायहरूसँग ुलफल 
गने   

ुलफल 
कायािमको 
र्ववरण 

धनरन्तर मानव अधिकार 
संरक्षण, कानूनी राय 
तथा सजशासन र्वभाग 

 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 
रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु। 

 

३.१ र्ियाकलापः ५.३.१.४कानूनी राय सम्बन्िमा वर्षाको कम्तीमा एक पटक सरोकारवाला धनकायहरूसँग ुलफल गने   

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवके्षण 

१ ुलफलमा सहभागी, प्रस्तजधत शजम्मेवारी सर्हत कायािम 
स्वीकृत गने 

चैत स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, तयारी 
एवं फलोअप गने 

वैशाख उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३  कायािम व्यवस्थापन,  प्रधतवेदन लेखन एवं 
अधभलेशखकरण 

वैशाख स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

४ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार 
वा उपयजक्त काया गने। 

वैशाख उ.न्या.व. सहा.न्या.व.  स.न्या.व. 
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१. कायाालय/ महाशाखा/ केन्रकोनामःम.न्या.व.को कायाालय, मजद्दा व्यवस्थापन महाशाखा 
२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः (धनरन्तर समेत) 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

1.  ५.१.२.१३ अनजसन्िान र अधभयोजनमा हजनसक्ने कमजोरी ,
असर र सजिारका सम्बन्िमा अध्ययन गने 

प्रधतवेदन २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

2.  ५.१.४.१ अपराि पीधडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्िी 
देहायका काया गरी धनिााररत ढाँचामा अधभलेख 
राख्न े

 हेलो साक्षी कायािमलाई प्रभावकारी 
बनाउन,े 

 सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्रवाह गने, 

 साक्षीलाई सूचना तथा संचार प्रर्वधिको 
माध्यमबाट जानकारी ददने, 

 बकपत्रका लाधग आवश्यक सहजीकरण 
गने, 

 मजद्दाको काम कारबाहीको बारेमा अपराि 
पीधडतलाई जानकारी ददने  

 अपराि पीधडत र साक्षीको सजरक्षाको लाधग 
सहजीकरण गने, 

 जु वाुूत र र्वभेद पीधडतको संरक्षण गना 
र्वशेर्ष कायािम सञ्चालन गने, 

 अपराि पीधडत बालबाधलका र मानव 
बेचर्वखन पीधडतको संरक्षण र 
पजनस्थाापनको लाधग सहजीकरण गने । 

अधभलेख धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

3.  ५.२.१.१ र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ 
सरकारी वकीलको नेततृ्वमा समूहगत रूपमा 
प्रधतधनधित्व गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी 
वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा 
समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

4.  ५.२.१.४ ररटको प्रधतरक्षा र धलशखत जवाफको तयारी 
सम्बन्िमा सरोकारवाला धनकायसँग वर्षामा 
कम्तीमादजई पटक ुलफल गने 

ुलफल 
प्रधतवेदन  

धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

5.  ५.२.१.५ र्वधभन्न मन्त्रालय तथा सरकारी धनकायमा अन्तरर्िया धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
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रहेका कानून अधिकृत एवं सरकारी 
वकीलहरूसँगवर्षामाकम्तीमादजई पटक धलशखत 
जवाफ तयारी सम्बन्िी अन्तरर्िया गने  

र्वभाग 

6.  ५.२.१.७ सरकारीधनकायकासम्पका  व्यशक्त माफा त धमधसल 
कागजात र सूचना प्राप्त गरी अध्यावधिकगने 

 सम्पका  व्यशक्तको र्ववरण अद्यावधिक 

 सम्पका  व्यशक्तसँगको समन्वय 
बैठक/पत्रचार 

धमधसलअद्यावधिक धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

7.  ५.२.५.२ प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक 
पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 

 धनणाय धमधसल 

र्ववरण 
अद्यावधिक  

धनरन्तर सम्बशन्ित महाशाखा 

8.  ५.२.५.५ सरकारी वकील कायाालयका लाधग धनिााररत 
मजद्दा दायरी रशजष्टर पररमाजान गरी 
कायाान्वयनमा ल्याउन े

दायरी रशजष्टर २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
महाशाखा /उ .
स.व.का. 

9.  ५.२.५.६ सरकारी वकील कायाालयकोमजद्दाकोलगत 
अधभलेखलाई सम्बशन्ित  धनकायको 
अधभलेखसँग मेल खानेगरी लगत व्यवस्थापन 
गने 

लगत व्यवशस्थत २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
महाशाखा /उ .

स.व.का. 

10.  ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा 
सरकारी वकीलहरू बीच  ुलफल गने  

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

11.  ५.४.५.४ बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी 
सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई 
बहस सीप समेतका लाधग व्यावहाररक 
अभ्यासमा सहभागी गराउन े

अधभलेख धनरन्तर  म.न्या.व. 

12.  ५.५.८.४ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको 
कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

कायाान्वयन धनरन्तर योजा र्वभाग / 
म.न्या.व. 

 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 
रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु। 

 

३.१ र्ियाकलाप ५.१.२.१३अनजसन्िान र अधभयोजनमा हजनसक्न ेकमजोरी ,असर र सजिारका सम्बन्िमा अध्ययन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अध्ययनका लाधग अविारणापत्र तयार गरी कायादल गठन 
गने र शजम्मेवारी ददने 

 पजस स.न्या.व. सहा.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
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२ कायादलको प्रधतवेदन प्राधप्त  चैत स.न्या.व. सहा.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
३ प्रधतवेदनवाट प्राप्त सजझावको सम्प्ररे्षण  

 
२०७९ 
वैशाख 

उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

३.२ र्ियाकलाप ५.१.४.१अपराि पीधडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्िी देहायका काया गरी धनिााररत ढाचँामा अधभलेख राख्न े

 हेलो साक्षी कायािमलाई प्रभावकारी बनाउन,े 

 सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्रवाह गने, 

 साक्षीलाई सूचना तथा संचार प्रर्वधिको माध्यमबाट जानकारी ददन,े 

 बकपत्रका लाधग आवश्यक सहजीकरण गने, 

 मजद्दाको काम कारबाहीको बारेमा अपराि पीधडतलाई जानकारी ददन े  

 अपराि पीधडत र साक्षीको सजरक्षाको लाधग सहजीकरण गने, 

 जु वाुूत र र्वभेद पीधडतको संरक्षण गना र्वशेर्ष कायािम सञ्चालन गने, 

 अपराि पीधडत बालबाधलका र मानव बेचर्वखन पीधडतको संरक्षण र पजनस्थाापनको लाधग सहजीकरण गने । 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ ढाँचा धनमााणका लाधग कायाादेश सर्हतको कायासमूह गठन 
गने 

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ ढाँचा स्वीकृत गरी कायाान्वयनका लाधग मातहतका सरकारी 
वकील कायाालयलाई सम्प्ररे्षण गने 

असोज स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

 

३.३ र्ियाकलाप ५.२.१.१र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ सरकारी वकीलको नतेतृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ महाशाखामा दताा रहेका मजद्दा तथा ररटको धबर्षयका 
आिारमा बगीकरण गरी र्ववरण तयार गना ढाँचा धनिाारण 
गने 

साउन  उ.न्या.व. 
 

धनजी सहायक स.न्या.व. 

२ ढाँचा बमोशजम मजद्दा र सरकारी वकीलको र्ववरण (ताधलम, 
योग्यता र अनजभव) तयार गरी पेश गने 

साउन  धनजी 
सहायक/स
हायक 
कमाचारी 

- ना.म.न्या.व.
व 

३ र्वर्षय र्वज्ञताका आिारमा मजद्दा तथा ररटमा बहस गने 
सरकारी वकील तोक्ने 

साउन देशख 
धनरन्तर 

ना.म.न्या.व. सम्वशन्ित 
सरकारी 
वकील 

म.न्या.व. 

४ प्रत्येक मर्हनाको अशन्तम शजिवार मजद्दा तथा ररटमा बहस 
सम्बन्िी ुलफल र काया समीक्षा गरी अधभलेख राख्न े

धनरन्तर सरकारी 
वकील 

धनजी सहायक ना.म.न्या.व. 

 

३.४ र्ियाकलाप ५.२.१.४ररटको प्रधतरक्षा र धलशखत जवाफको तयारी सम्बन्िमा सरोकारवाला धनकायसँग वर्षामा कम्तीमादजई पटक 
ुलफल गने 
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ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ ुलफलमा सहभागी, प्रस्तजधत शजम्मेवारी सर्हत कायािम 
स्वीकृत गने 

पजस/जेठ स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, तयारी 
एवं फलोअप गने 

माघ/असार उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३  कायािम व्यवस्थापन,  प्रधतवेदन लेखन एवं अधभलेशखकरण माघ/असार स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

४ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार 
वा उपयजक्त काया गने। 

माघ/असार उ.न्या.व. सहा.न्या.व.  स.न्या.व. 

 

३.५ र्ियाकलाप ५.२.१.५र्वधभन्न मन्त्रालय तथा सरकारी धनकायमा रहेका कानून अधिकृत एवं सरकारी वकीलहरूसँग वर्षामा 
कम्तीमा दजई पटक धलशखत जवाफ तयारी सम्बन्िी अन्तरर्िया गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ ुलफलमा सहभागी, प्रस्तजधत शजम्मेवारी सर्हत कायािम 
स्वीकृत गने 

मंधसर/वैशा
ख 

स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उ.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, तयारी 
एवं फलोअप गने 

पजस/जेठ उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३  कायािम व्यवस्थापन,  प्रधतवेदन लेखन एवं अधभलेशखकरण पजस/जेठ स.न्या.व. सहा.न्या.व./ 
उपन्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

४ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग पत्राचार 
वा उपयजक्त काया गने। 

पजस/जेठ उ.न्या.व. सहा.न्या.व.  स.न्या.व. 

 

३.६ र्ियाकलाप ५.२.१.७सरकारी धनकायका सम्पका  व्यशक्त माफा त धमधसल कागजात र सूचना प्राप्त गरी अध्यावधिकगने 

 सम्पका  व्यशक्तको र्ववरण अद्यावधिक 

 सम्पका  व्यशक्तसँगको समन्वय बैठक/पत्रचार 
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ र्वधभन्न सरकारी धनकायका सम्पका  व्यशक्त र धनजको 
सम्पका  नं., इमेल समेत प्राप्त गने 

साउन उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

२ प्राप्त र्ववरण अद्यावधिक गरी वेवसाइटमा अपलोड गने साउन  उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
३  

सम्पका  व्यशक्तसँग समन्वय बैठक गरी अधभलेख राख्न े

काशत्तक स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व./सहा
.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.७ र्ियाकलाप ५.२.५.२प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 

 धनणाय धमधसल 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

1 महाशाखामा दताा रहेका प्रत्येक मजद्दा तथा ररट धनवेदनमा 
संलग्न हजन जपने कागजात रहे नरहेको सम्बन्िमा तोर्कएको 
सरकारी वकीलले प्रारम्भ मै अध्ययन गरी नभएका 

धनरन्तर तोर्कएका 
सरकारी 
वकील/ 

धनजी सहायक ना.म.न्या.व. 
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कागजातको धमशशल संलग्न गने / गराउन े फाँवाला 
2 माग भए बमोशजम कागजात, र्ववरण, धनणाय प्राप्त भए 

नभएको अनजगमन गरी फोकल पसान माफा त प्राप्तीका लाधग 
प्रयास गने 

धनरन्तर तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

धनजी सहायक ना.म.न्या.व. 

 

३.८  र्ियाकलाप ५.२.५.५सरकारी वकील कायाालयका लाधग धनिााररत मजद्दा दायरी रशजष्टर पररमाजान गरी कायाान्वयनमा ल्याउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ 
मजद्दा दायरी रशजष्टर पररमाजान गना कायासमूह गठन गने  

फागजन स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ मजद्दा दायरी रशजष्टर स्वीकृत गरी कायाान्वयन गने 
/गराउन े

जेठ उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

३.९ र्ियाकलाप ५.२.५.६सरकारी वकील कायाालयकोमजद्दाकोलगत अधभलेखलाई सम्बशन्ित  धनकायको अधभलेखसँग मेल खानगेरी 
लगत व्यवस्थापन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ 
मजद्दा तथा ररट धनवेदनमा भएको फैसला वा अशन्तम आदेश 
पिात धनिााररत ढाँचामा सम्बशन्ित अदालतको अधभलेख 
धभडाई लगत क्ा गने/ गराउन े

साउन स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.१० र्ियाकलाप ५.४.५.३बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी वकीलहरू बीच  ुलफल गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ महाशाखाबाट वहस गनजापने मजद्दा र ररटमा सम्बशन्ित 
सरकारी वकील बीच वहस गनजा पूवा सामूर्हक ुलफल गने  

प्रत्येक ददन सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.व. 

२ बहसका लाधग गनजापने तयारी र नजीर कानून धसद्दान्तका 
बारेमा अनजभव आदानप्रदान गने  

धनरन्तर सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.व. 

 

३.११  र्ियाकलाप ५.४.५.४बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस सीप 
समेतका लाधग व्यावहाररक अभ्यासमा सहभागी गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजभवी सरकारी वकीलसँग अन्य सरकारी वकील समेत 
तोक्न े

 

पेशीको 
जानकारी 
पधु 

नायब 
महा.न्या.व 

सहायक 
कमाचारी 

म.न्या.व 

२ धमधसल अध्ययन गना लगाउन े 
सान्दधभाक कानून र सामाग्रीको संकलन गने   
 

पेशी तोके 
पधु 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

ना.म.न्या.व. 

३ अनजभवी सरकारी वकीलले इजलासमा प्रस्तजत हजने तररका र धमधसल तोर्कएका - ना.म.न्या.व. 
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वहस सीपका सम्बन्िमा जानकारी ददने  अध्ययन 
पिात 

सरकारी 
वकील 

४ सँगै इजलासमा उपशस्थत भै प्रारशम्भक वहस गना लगाई 
आवश्यक भए थप बहस गने   

पेशीको 
ददन 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- ना.म.न्या.व. 

५ वहसको समीक्षा गने बहस गरेकै 
ददन 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

अरू सरकारी 
वकील 

ना.म.न्या.व. 

३.१२  र्ियाकलाप ५.५.८.४प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ उच्च सरकारी वकील कायाालयहरु, र्वशेर्ष सरकारी वकील 
कायाालय र म.न्या.व.को कायाालयको वार्र्षाक काया योजना 
प्राधप्त तथा पररमाजान गरी स्वीकृत गने । 

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ स्वीकृत वार्र्षाक काया योजना कायान्वयन गने/गराउन े धनरन्तर स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

१. कायाालय/ महाशाखा/ केन्रकोनामःमहान्यायाधिवक्ताको कायाालय, अधभयोजन अनजगमन मूल्याङ्कन महाशाखा 
२. यसबर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः ( धनरन्तर समेत) 

 

 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

1.  ५.१.२.१ 

 
अधभयोजन नीधत तथा मागादशानको प्रभावकारी 
कायाान्वयन गने  

 नीधत सम्प्ररे्षण 

 ुलफल कायािम 

प्रधतवेदन धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

2.  ५.१.२.३ 

 
अनजसन्िान प्रधतवेदन र अधभयोगपत्र लेखनमा 
सजिार गनजा पने र्वर्षयमा अध्ययन गने 

प्रधतवेदन २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

3.  ५.१.२.७ 

 

अधभयोजनको धनणाय र अधभयोगपत्र तयार गदाा 
र्वचार गनजा पने कज राहरुको चेकधलष्ट बनाई 
सम्प्ररे्षण गने    

चेकधलष्ट 
सम्प्ररे्षण   

२०७८  मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

4.  ५.१.२.१
१ 

अधभयोजन सम्बन्िी धनणायलाई सूचना प्रर्वधिमा 
आबद्ध गरी धनयधमत अनजगमन गने 

प्रधतवेदन धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

5.  ५.१.३.१ सरकारी वकील कायाालयको धनरीक्षण तथा 
अधभयोजन परीक्षण धनदेशशकालाई पररमाजान गरी 
अनजसन्िान तथा अधभयोजन परीक्षण धनदेशशका 
तयार गने 

धनदेशशका २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

6.  ५.१.३.२ वार्र्षाक रुपमा म.न्या.व.कोकायाालयबाट४० वटा 
सरकारी वकील कायाालयकोर उच्च सरकारी 
वकील कायाालयबाट मातहतका सबैशजल्ला 
सरकारी वकील कायाालयको अधभयोजन परीक्षण 
गने र धनिााररत ढाँचामा प्रधतवेदन पेश गने 

प्रधतवेदन धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

7.  ५.१.३.३ अनजसन्िान गने कायाालयको केन्रीय धनकायसँग प्रधतवेदन धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 



56 
 

समन्वय गरी प्रधत वर्षा कम्तीमा २५ वटा 
कायाालयको अनजसन्िान परीक्षण गने, गराउने 

र्वभाग 

8.  ५.१.३.४ 

 
अनजसन्िान र अधभयोजन परीक्षणबाट देशखएका 
र्वर्षयमा अनजसन्िानकताा र 
अधभयोजनकतााहरूसँग स्थलगत र केन्रीय 
तहमा अन्तरर्िया गने 

अन्तरर्िया धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

9.  ५.१.३.५ 

 
अन्तरर्िया कायािमबाट प्राप्त पषृ्ठपोर्षणका 
आिारमा सजिार गने गराउने 

धनदेशन÷समन्वय धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

10.  ५.१.३.६ 

 
अनजसन्िान र अधभयोजन परीक्षणको एकीकृत 
प्रधतवेदन तयार गने  

प्रधतवेदन धनरन्तर / 

प्रत्येक वर्षा भदौ 
मसान्त 

मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

11.  ५.२.२.१ 

 
अधभयोग पजर्ष्ट गने साक्षी र प्रमाण मात्र 
अधभयोगपत्रमा उल्लेख गने 

धनदेशन र 
अधभयोगपत्र  

धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 

रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु।  

 

३.१  र्ियाकलापः  ५.१.२.१ अधभयोजन नीधत तथा मागादशानको प्रभावकारी कायाान्वयन गने  

 नीधत सम्प्ररे्षण 

 ुलफल कायािम 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सबै सरकारी वकीलहरुलाई अधभयोजन नीधत सम्प्ररे्षण गने भदौ उ.न्या.व. 
 

पजस्तकालय 
शाखा 

स.न्या.व. 

२ अधभयोजन नीधत तथा मागादशानका सम्वन्िमा प्रदेशगत 
रूपमा अधभमजखीकरण/ुलफल कायािम स्वीकृत गने  

असोज स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
/ 

सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ कायािमको पूवा तयारी र फलोअप गने १५ ददन 
अगावै 

उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

४ कायािम व्यवस्थापन र प्रधतवेदन तयारी स्वीकृत 
भए 

बमोशजम 

स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ 

सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.२  र्ियाकलापः ५.१.२.३ अनजसन्िान प्रधतवेदन र अधभयोगपत्र लेखनमा सजिार गनजा पने र्वर्षयमा अध्ययन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजसन्िान प्रधतवेदन र अधभयोगपत्र लेखनमा गनजापने सजिार, 
धतनका ढाँचा, अधभयोगपत्रको चेक धलष्ट समेत तयार गना 
कायाादेश सर्हत कायादल गठन गने  

 भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 कायादलको प्रधतवेदन प्राधप्त र पररमाजान सर्हत स्वीकृत गने  मंधसर स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
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/ सहा.न्या.व. 
 अनजसन्िान प्रधतवेदन र अधभयोगपत्रको ढाँचा संशोिनको 

लाधग नेपाल सरकार समक्ष पेश गने 
पजस ना.म.न्या.व. स.न्या.व. म.न्या.व. 

 

३.३  र्ियाकलापः ५.१.२.७ अधभयोजनको धनणाय र अधभयोगपत्र तयार गदाा र्वचार गनजा पने कज राहरुको चेकधलष्ट बनाई सम्प्ररे्षण 
गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सवै सरकारी वकील कायाालयमा चेकधलष्ट 
सम्प्ररे्षण/वेवसाइटमा अपलोड गने  

 पजस स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२  

चेकधलष्ट बमोशजम काया सम्पादन गने/ गराउन े
पजस स.न्या.व. उ.न्या.व. 

/ सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

 

३.४  र्ियाकलापः ५.१.२.११  अधभयोजन सम्बन्िी धनणायलाई सूचना प्रर्वधिमा आबद्ध गरी धनयधमत अनजगमन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट भएका अधभयोजन सम्बन्िी धनणाय 
धनिााररत सफ्टवेयरमा अपलोड गने 

साउन  स.न्या.व. सूचना प्रर्वधि 
अधिकृत 

ना.म.न्या.व. 

२ मातहत कायाालयबाट अदालतमा अधभयोगपत्र दताा हजनासाथ 
धनिााररत सफ्टवेयरमा अपलोड भएको  अधभयोग पत्र प्राप्त 
गने र अपलोड गरे/नगरेको धनयधमत रुपमा सजपररवेक्षण गने  

धनरन्तर स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ अधभयोजन भएका धनणाय र अधभयोगपत्र धनयधमत रुपमा 
अनजगमन गरी त्र जर्ट सच्च्याउन धनदेशन ददने 

धनरन्तर स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.५  र्ियाकलापः ५.१.३.१ सरकारी वकील कायाालयको धनरीक्षण तथा अधभयोजन परीक्षण धनदेशशकालाई पररमाजान गरी 
अनजसन्िान तथा अधभयोजन परीक्षण धनदेशशका तयार गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ धनदेशशका पररमाजान गना कायाादेश सर्हत कायादल गठन गने   असोज स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२  

पररमाशजात धनदेशशका स्वीकृत गरी कायाान्वयनमा ल्याउने 
मंधसर  स.न्या.व. उ.न्या.व. 

/ सहा.न्या.व. 
ना.म.न्या.व. 

 

३.६  र्ियाकलापः ५.१.३.२ वार्र्षाक रुपमा म.न्या.व.कोकायाालयबाट४० वटा सरकारी वकील कायाालयकोर उच्च सरकारी वकील 
कायाालयबाट मातहतका सबैशजल्ला सरकारी वकील कायाालयको अधभयोजन परीक्षण गने र धनिााररत 
ढाचँामा प्रधतवेदन पेश गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अधभयोजन परीक्षण सम्बन्िी कायािम ताधलका बनाई 
स्वीकृत गने 

भदौ  स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ स्वीकृत ताधलका अनजसार अधभयोजन परीक्षण गरी प्रधतवेदन 
धलने 

ताधलका 
अनजसार 

तोर्कएका 
अधिकारी 

उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ प्रधतवेदनको ताधलकीकरण र अधभलेखीकरण गने प्रधतवेदन 
प्राप्त 

उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
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भएपधु 
 

३.७  र्ियाकलापः ५.१.३.३ अनजसन्िान गने कायाालयको केन्रीय धनकायसँग समन्वय गरी प्रधत वर्षा कम्तीमा २५ वटा कायाालयको 
अनजसन्िान परीक्षण गने, गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजसन्िान कायाको परीक्षण गना अनजसन्िान गने धनकायसँग 
समन्वयका लाधग अविारणापत्र स्वीकृत गने 

काधताक  स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ समन्वय बैठक गरी अनजगमन गररने कायाालयको पर्हचान र 
ताधलका धनिाारण गरी स्वीकृत गने 

मंधसर  स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ सरकारी वकील कायाालयको अनजगमन टोली गठन गरी 
शजम्मेवारी ददने 

मंधसर  स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

४ पर्हचान गररएका कायाालयसँगै सम्बशन्ित सरकारी वकील 
कायाालयको अधभयोजन सम्बन्िी परीक्षण गने 

पजस अनजगमन 
टोली प्रमजख 

टोलीका 
सदस्यहरु 

ना.म.न्या.व. 

 

३.८  र्ियाकलापः ५.१.३.४ अनजसन्िान र अधभयोजन परीक्षणबाट देशखएका र्वर्षयमा अनजसन्िानकताा र अधभयोजनकतााहरूसँग 
स्थलगत र केन्रीय तहमा अन्तरर्िया गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजसन्िान र अधभयोजनको परीक्षणबाट अपराि 
अनजसन्िानको प्रर्ियामा देशखएका त्र जर्टहरु पर्हचान गरी 
स्थलगत रुपमा अन्तर्िा या गने 

ताधलका 
अनजसार 

अनजगमन 
टोली प्रमजख 

टोलीका 
सदस्यहरु 

ना. 
म.न्या.व. 

२ अनजसन्िान र अधभयोजनको परीक्षणबाट अपराि 
अनजसन्िानको प्रर्ियामा देशखएका त्र जर्टहरुका सम्बन्िमा 
केशन्रय तहमा ुलफल गना सूची तयार गरी ुलफल 
कायािमको धनणाय गने  

चैत स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

३ कायािमको व्यवस्थापन र प्रधतवेदन वैशाख 

२०७९ 
स.न्या.व. उ.न्या.व. 

/ सहा.न्या.व. 
ना. 

म.न्या.व. 
 

३.९  र्ियाकलापः ५.१.३.५ अन्तरर्िया कायािमबाट प्राप्त पषृ्ठपोर्षणका आिारमा सजिार गने गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ 
अनजसन्िान र अधभयोजन परीक्षणका सम्बन्िमा केन्रीय 
तहमा भएको अन्तरर्ियाबाट प्राप्त भएका पषृ्ठपोर्षण समेतका 
आिारमा अनजसन्िान र अधभयोजनको प्रभावकाररताको लाधग 
धनदेशनको बजँदा तयार गरी स्वीकृत गने 

वैशाख 

२०७९ 

स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

ना. 
म.न्या.व. 

२ अनजसन्िान र अधभयोजन सजिारका लाधग स्वीकृत भएको 
धनदेशन सम्प्ररे्षण गने 

वैशाख 

२०७९ 

स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
 र 

सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

 

३.१० र्ियाकलापः ५.१.३.६ अनजसन्िान र अधभयोजन परीक्षणको एकीकृत प्रधतवेदन तयार गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजसन्िान र अधभयोजन परीक्षण गररएका प्रधतवेदनहरुलाई वैशाख स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 
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एकीकृत गरी प्रधतवेदन तयार गना काया समूह गठन गने २०७९ 

२ काया समूहले तयार गरेको एकीकृत प्रधतवेदन सम्बशन्ित 
सरोकारवाला समक्ष ुलफल कायािम स्वीकृत गने 

असार 

२०७९  

स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

३ कायािमको व्यवस्थापन र प्रधतवेदन असार 

२०७९ 
स.न्या.व. उप/ 

सहा.न्या.व. 
ना. 

म.न्या.व. 
 

३.११ र्ियाकलापः ५.२.२.१ अधभयोग पजर्ष्ट गने साक्षी र प्रमाण मात्र अधभयोगपत्रमा उल्लेख गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अधभयोगपत्रको प्रमाण खण्डमा उल्लेख गररने 
साक्षी/प्रमाणका सम्बन्िमा धनदेशनको मस्यौदा स्वीकृत गने 

साउन  स.न्या.व. उ.न्या.व. नायव 
म.न्या.व. 

२ धनदेशन सम्प्ररे्षण गने साउन  स.न्या.व. उ.न्या.व. नायव 
म.न्या.व. 

 

४. कायाान्वयन सधमक्षाः 

र्ियाकलापको 
संकेत नं. 

र्ियाकलाप कायाान्वयनको अवस्था कायाान्वयन हजन नसक्नाको कारण धसफाररस 

  
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

५. र्ियाकलाप कायाान्वयनको प्रभावः 
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१. कायाालयको नामः उच्च सरकारी वकील कायाालय, सबै । 

२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः (धनरन्तर समेत) 
 

धस.नं. संकेत नं. र्ियाकलाप काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

1.  ५.१.३.२ वार्र्षाक रुपमा म.न्या.व.कोकायाालयबाट४० वटा 
सरकारी वकील कायाालयको, 
उच्च सरकारी वकील कायाालयबाट मातहतका 
सबैशजल्ला सरकारी वकील कायाालयको अधभयोजन 
परीक्षण गने र धनिााररत ढाँचामा प्रधतवेदन पेश गने 

प्रधतवेदन धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

2.  ५.१.५.३ शंर्कतलाई कानून व्यवसायीसँग परामशा र 
आफन्तसँग भेटघाटको व्यवस्था गना धनदेशन ददन े

धनदेशन २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

3.  ५.१.६.१३ नयाँ धनयजक्त भएका सहायक कमाचारीहरूलाई 
प्रदेशगत रूपमा अधभमजशखकरण प्रशशक्षण प्रदान गने 

प्रशशक्षण धनरन्तर अधभयोजन 
प्रशशक्षण केन्र 

4.  ५.२.१.१ र्वर्षयको गशम्भरताका आिारमा र्वशेर्षज्ञ सरकारी 
वकीलको नेततृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व 
गने  

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

5.  ५.२.१.४ ररटको प्रधतरक्षा र धलशखत जवाफको तयारी 
सम्बन्िमा सरोकारवाला धनकायसँग वर्षामा 
कम्तीमादजई पटक ुलफल गने 

ुलफल प्रधतवेदन  धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

6.  ५.२.१.७ सरकारीधनकायकासम्पका  व्यशक्त माफा त धमधसल 
कागजात र सूचना प्राप्त गरी अध्यावधिकगने 

 सम्पका  व्यशक्तको र्ववरण अद्यावधिक 

 सम्पका  व्यशक्तसँगको समन्वय 
बैठक/पत्रचार 

धमधसलअद्यावधिक धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

7.  ५.२.२.३ सरकारी साक्षीसँग बकपत्र पूवा सरकारी वकीलले 
परामशा गने 

अधभलेख धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

8.  ५.२.४.५ वार्र्षाक रुपमा उच्च सरकारी वकील कायाालयको 
क्षेत्राधिकार धभत्रका सरकारी धनकायसँग 

अन्तरर्िया धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 
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अन्तरर्िया गने  
9.  ५.२.४.६ सबै तहका समन्वय सधमधतलाई प्रभावकारी 

बनाउन तै्रमाधसक रूपमा बैठक गने 
बैठक धनरन्तर म.न्या.व. 

10.  ५.२.५.२ प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक 
पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

 सूचना/जानकारी 
 कागजात/प्रधतवेदन 

 धनणाय धमधसल 

र्ववरण अध्तावधिक धनरन्तर सम्बशन्ित 
महाशाखा 

11.  ५.२.५.५ सरकारी वकील कायाालयका लाधग धनिााररत मजद्दा 
दायरी रशजष्टर पररमाजान गरी कायाान्वयनमा 
ल्याउने 

दायरी रशजष्टर २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
महाशाखा /उ .
स.व.का. 

12.  ५.२.५.६ सरकारी वकील कायाालयकोमजद्दाकोलगत 
अधभलेखलाई सम्बशन्ित  धनकायको अधभलेखसँग 
मेल खानेगरी लगत व्यवस्थापन गने 

लगत व्यवशस्थत २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
महाशाखा /उ .
स.व.का. 

13.  ५.३.१.४ कानूनी राय सम्बन्िमा वर्षाको कम्तीमा एक पटक 
सरोकारवाला धनकायहरूसँग ुलफल गने   

ुलफलकायािमको 
र्ववरण 

धनरन्तर मानव अधिकार 
संरक्षण, कानूनी 
राय तथा सजशासन 
र्वभाग 

14.  ५.३.३.२ र्हरासत, धनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सजिार 
गहृको अनजगमन गने 

 म.न्या.व.को कायाालयबाट कम्तीमा 
वर्षाको३० शजल्ला 

 उच्च सरकारी वकील कायाालयबाट आफ्नो 
प्रादेशशक क्षेत्रधभत्र  

अनजगमन  

 
धनरन्तर म.न्या.व. 

 

15.  ५.३.५.१ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना 
सरकारी वकील कायाालय, स्थानीय तह, अनजसन्िान 
गने धनकाय, शशक्षण संस्था समेतमा साइन पोष्ट 
टाँस गने गराउने  ) र्वशेर्ष गरी तेजाव प्रहार, मानव 
बेचधबखन, जवरजस्ती करणी, बोक्सी, ुाउपडी, 
जातीय र्वभेद, लागू और्षि,संगदठत अपराि बन 
तथा बन्यजन्तज सम्बन्िी( 

साइन पोष्ट टाँस 
हजन े  

धनरन्तर योजना र्वभाग 

16.  ५.३.५.२ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना, 
सरकारी वकील कायाालयको वेवसाइट, सामाशजक 
सञ्जाल, आमसञ्चारका (स्थानीय भार्षामा समेत) 
माध्यमबाट सूचना प्रवाह गने 

सूचना प्रवाह धनरन्तर म.न्या.व.को 
कायाालय 

17.  ५.३.५.३ फौजदारी कानूनको कायाान्वयनका बारेमा 
सरोकारवाला धनकायहरूसँग अन्तरर्िया गने  

र्वर्षयगत अन्तर संवाद 

 संस्थागत संवाद 

 समजदायमा सरकारी वकील   

अन्तरर्िया /
अधभलेख 

धनरन्तर  म.न्या.व.को 
कायाालय 

18.  ५.४.२.४ सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई कायाादेश 
सर्हत शजम्मेवारी ददने 

कायाादेश /
शजम्मेवारी  

धनरन्तर सम्बशन्ित 
सजपररवेक्षक 

19.  ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 
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वकीलहरू बीच  ुलफल गने    
20.  ५.४.५.४ बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी 

वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस सीप 
समेतका लाधग व्यावहाररक अभ्यासमा सहभागी 
गराउन े

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 
 

21.  ५.५.३.१ सफ्टवेयर धनमााण, पररमाजान तथा एकीकृत गरी 
संचालन गने 

 मजद्दा,  ररट तथा धनवेदनको कारवाही (मजद्दाको 
वगीकरण, दायरी, कारवाही र लगत क्ा) 
र्ववरणका लाधग सफ्टवेयर तयार गने 

 मजद्दाको कारवाही -जाहेरी, मजच जल्का, परीक्षण 
प्रधतवेदन, बयान, अधभयोगपत्र, बकपत्र, 
फैसला, फैसला प्राधप्त, पजनरावेदन 
प्रस्ताव÷मस्यौदा,दोहोर् याउने धनवेदन नगने 
धनणाय÷मस्यौदा_अपलोड गने] -CMS_ 

 पेशी व्यवस्थापन -CTS_ 

 ररट तथा प्रधतरक्षा -WDS_ 

 दताा चलानी -DMS_ 

सफ्टवेयर धनमााण ,
 पररमाजान र 
अपलोड  

धनरन्तर योजना र्वभाग 

22.  ५.५.३.३ माधसक तथा वार्र्षाक प्रधतवेदनका फारामहरूलाई 
सूचना प्रर्वधिमा आबद्ध गना सफ्टवेयर धनमााण गरी 
र्ववरण प्राप्त गने 

र्ववरणप्राधप्त २०७८ योजना र्वभाग 

23.  ५.५.३.१० सबै कायाालयको वेव साईट अध्यावधिक गने अध्यावधिक २०७८ योजना र्वभाग 
24.  ५.५.४.२ प्रत्येकसरकारी वकील कायाालयलेवर्षामा कम्तीमा 

दजई वटा  समजदायमा सरकारी वकील कायािम 
संचालन गने (स्रोतको उपलब्िता र सहकायाबाट 
थप कायािम सञ्चालन गना सर्कने) 

कायािम 

प्रधतवेदन 
धनरन्तर उ.स.व.का./ 

म.न्या.व.को 
कायाालय 

25.  ५.५.४.४ सरकारी वकील कायाालयबाट प्रवाह गररने सेवा 
सम्बन्िमा नागररक बडापत्र व्यवशस्थत गने 

हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्चालन गने 

व्यवशस्थत २०७८ जनशशक्त र्वभाग 

26.  ५.५.४.५ सबै कायाालयमा प्राप्तउजजरी र गजनासोव्यवस्थापन 
गने 

 

व्यवस्थापन धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

27.  ५.५.४.६ सरकारीवकील कायाालयको कायासम्पादनका 
सम्बन्िमा ुलफल गने 

 कानून व्यवसायी 
 संचारकमी 
 पीधडत तथा साक्षी 

ुलफल  धनरन्तर  जनशशक्त र्वभाग 

28.  ५.५.५.३ पजस्तकालयमापजस्तककोर्वद्यजतीय प्रधतको अधभलेख 
राखी सरकारी वकीलहरूलाई सम्प्ररे्षण गने 

र्ववरण अधभलेख २०७८ सम्बशन्ित 
कायाालय 
प्रमजखहरू 

29.  ५.५.८.४ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको 
कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

कायाान्वयन धनरन्तर योजा र्वभाग / 
म.न्या.व. 

30.  ५.५.८.५ अिावार्र्षाक रुपमा उच्च सरकारी वकील समीक्षा प्रधतवेदन  धनरन्तर योजना अनजसन्िान 
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कायाालयले आफ्नो र मातहतका 
कायाालयकोयोजना कायाान्वयनको समीक्षा गरी 
प्रधतवेदन प्रस्तजत गने 

तथा अनजगमन 
महाशाखा 

31.  ५.५.८.७ योजना कायाान्वयनको धनयधमत अनजगमन गने 
/गराउने 

अनजगमन प्रधतवेदन  धनरन्तर म.न्या.व. 

 
 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः  

रष्टव्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी 
एउटै अधभयानमा कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा शजल्ला सरकारी वकील 
कायाालय वा अन्य सम्वद्ध कायाालयसँग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु।  

 

३.१  र्ियाकलापः ५.१.३.२  वार्र्षाक रुपमा म.न्या.व.को कायाालयबाट४० वटा सरकारी वकील कायाालयको र उच्च सरकारी 
वकील कायाालयबाट मातहतका सबैशजल्ला सरकारी वकील कायाालयको अधभयोजन परीक्षण गने र धनिााररत ढाचँामा प्रधतवेदन 
पेश गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अधभयोजन परीक्षण सम्बन्िी कायािम ताधलका बनाई 
स्वीकृत गने 

भदौ  स.न्या.व. 
 

सहा.न्या.
व. 

नायब.  

म. न्या. व. 
२ स्वीकृत ताधलका अनजसार अधभयोजन परीक्षण गरी 

प्रधतवेदन धलने 
ताधलका 
अनजसार 

तोर्कएका 
अधिकारी 

उ.न्या.व. 
/ 
सहा.न्या.
व. 

नायब.  

म. न्या. व. 

३ प्रधतवेदनको ताधलकीकरण र अधभलेखीकरण गने प्रधतवेदन 
प्राप्त 
भएपधु 

सहा.न्या.व. - स.न्या.व 

४ काया सम्पादन सजिारका लाधग धनदेशन र धनदेशन 
पालनाको अनजगमन गने, 

धनरन्तर उ.न्या.व. 
/ सहा.न्या.व. 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व 

 
 

३.२  र्ियाकलापः ५.१.५.३  शंर्कतलाई कानून व्यवसायीसँग परामशा र आफन्तसँग भेटघाटको व्यवस्था गना धनदेशन ददन े
ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 
१ परामशा तथा भेटघाट गना नपाएको उजजरी ददन सर्कने 

कज राको सावाजधनक सूचना तयार गरी सूचनापाटीमा टाँस 
गने / गराउन े

भदौ स.न्या.व.  सहायक 
कमाचारी 

म.न्या.का. 

२ उजजरी वा जानकारीको अधभलेशखकरण गरी पेश गने धनरन्तर तोर्कएका 
कमाचारी 

- स.न्या.व 

३ उजजरी वा जानकारीको सत्यता उपर ुानर्वन गरी 
सम्बशन्ित अधिकारीलाई धनदेशन ददने 

धनरन्तर स.न्या.व.  तोर्कएका 
अधिकृत 

म.न्या.का. 

४ धनदेशनको अधभलेख राख्न ेतथा अनजगमन गने धनरन्तर तोर्कऐका 
कमाचारी 

- स.न्या.व 
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३.३  र्ियाकलाप ५.१.६.१३नया ँधनयजक्त भएका सहायक कमाचारीहरूलाई प्रदेशगत रूपमा अधभमजशखकरण प्रशशक्षण प्रदान गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ आफ्नो कायाालय मातहत कायारत सहायक नयाँ धनयजक्त 
कमाचारीको र्ववरण, प्रशशक्षण ताधलका, आवश्यक बजेट  
सर्हतको अविारणापत्र तयार गरी स्वीकृत गने  

धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या.
व.- 

स.न्या.व. 

२ प्रशशक्षाथीको मनोनयन र प्रशशक्षकको ुनौट गरी 
शजम्मेवारी ददने 

स्वीकृत 
कायािम 
बमोशजम 

उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 

३ प्रशशक्षण कायािमको व्यवस्थापन, संचालन र प्रधतवेदन 
तयारी र अधभलेशखकरण गने 

कायािम 
सम्पन्न भएको 
३ ददन 

उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.
व./ 
उ.न्या.व. 

स.न्या.व. 

 

३.४  र्ियाकलाप ५.२.१.१र्वर्षयको गशम्भरताका आिारमा र्वशेर्षज्ञ सरकारी वकीलको नतेतृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाालयमा दताा रहेका मजद्दा तथा ररटको धबर्षयका 
आिारमा बगीकरण गरी र्ववरण तयार गना ढाँचा 
धनिाारण गने 

भदौ उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 
 

२ ढाँचा बमोशजम मजद्दा र सरकारी वकीलको र्ववरण 
(ताधलम, योग्यता र अनजभव) तयार गरी पेश गने 

भदौ सहायक 
कमाचारी 

- स.न्या.व. 
 

३ र्वर्षय र्वज्ञताका आिारमा मजद्दा तथा ररटमा बहस गने 
सरकारी वकील तोक्ने 

भदौ देशख 
धनरन्तर 

स.न्या.व. सम्वशन्ित 
सरकारी 
वकील 

म.न्या.का.  

४ प्रत्येक मर्हनाको अशन्तम शजिवार मजद्दा तथा ररटमा 
बहस सम्बन्िी ुलफल र काया समीक्षा गरी अधभलेख 
राख्न े

धनरन्तर सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.५  र्ियाकलाप ५.२.१.४ ररटको प्रधतरक्षा र धलशखत जवाफको तयारी सम्बन्िमा सरोकारवाला धनकायसँग वर्षामा कम्तीमा दजई 
पटक ुलफल गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ ररट तथा धलशखत जवाफमा देशखएका त्रटूी का साथै 
ुलफलमा उठाउनज पने र्वर्षयको बजँदा तयार गना 
शजम्मेवारी ददने 

भदौ उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व 

२ ुलफलमा सहभागी, प्रस्तजधत शजम्मेवारी सर्हत कायािम 
स्वीकृत गने 

पजस/जेठ उ.न्या.व. सहा.न्या.
व.- 

स.न्या.व 

३ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, 
तयारी एवं फलोअप गने 

माघ/असार उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व 

४  कायािम व्यवस्थापन,  प्रधतवेदन लेखन एवं 
अधभलेशखकरण 

माघ/असार उप न्या.व सहायक/ 
उ.न्या.व. 

स.न्या.व 

५ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग 
पत्राचार वा उपयजक्त काया गने। 

माघ/असार उ.न्या.व. सहा.न्या.
व.- 

स.न्या.व 

 

३.६  र्ियाकलाप५.२.१.७ सरकारी धनकायका सम्पका  व्यशक्त माफा त धमधसल कागजात र सूचना प्राप्त गरी अध्यावधिक गने 
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• सम्पका  व्यशक्तको र्ववरण अद्यावधिक 

• सम्पका  व्यशक्तसँगको समन्वय बैठक/पत्राचार 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ र्वधभन्न सरकारी धनकायका सम्पका  व्यशक्त र धनजको 
सम्पका  नं., इमेल समेत प्राप्त गने 

भदौ सहा.न्या.व. - स.न्या.व. 
 

२ प्राप्त र्ववरण अद्यावधिक गरी वेवसाइटमा अपलोड गने भदौ सहा.न्या.व. - स.न्या.व. 
 

३ बैठकको र्वर्षयवस्तज तयार गरी सम्पका  व्यशक्तसँग 
समन्वय बैठक गने कायािम स्वीकृत गने 

अशोज उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 
 

४ वैठकका लाधग पत्राचार, फलोअप गरी समन्वय वैठक 
गरी धनणाय अधभलेख राख्न े

धनिााररत धमधत उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 
 

५ धनणाय कायाान्वयनका लाधग पत्राचार बैठक भएको 
३ ददन धभत्र 

सहा.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

उ.न्या.व. 

 

 

३.७  र्ियाकलापः ५.२.२.३ सरकारी साक्षीसँग वकपत्र पूवा सरकारी वकीलले परामशा गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ उच्च अदालतमा बकपत्र गनजापने सरकारी साक्षीको सम्पका  
र्ववरण धमधसलमा अध्यावधिक गरी बकपत्र हजने ददनको 
जानकारी गराउने  

सूचना प्राप्त 
भएपधु 

सहायक 
कमाचारी 

- तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

२ साक्षीलाइा बकपत्रपूवा बकपत्रको र्वधि र प्रर्ियाका र्वर्षयमा 
परामशा ददन े

बकपत्र 
तोर्कएको धमधत 

तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

सहायक 

कमाचारी 
स.न्या.व. 
 

३ बकपत्रपधु मजद्दाको र्वर्षयमा सरकारी साक्षीलाई जानकारी ददई 
दैधनक भ्रमण खचा उपलब्ि गराउन प्रहरी कायाालयमा पत्राचार 
गने । 

बकपत्र सम्पन्न 
भए कै ददन 

तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

सह न्या.व 

 

 

 

३.८  र्ियाकलाप५.२.४.५वार्र्षाक रुपमा उच्च सरकारी वकील कायाालयको क्षते्राधिकार धभत्रका सरकारी धनकायसँग अन्तरर्िया 
गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अन्तरर्ियामा सहभागी, धबर्षयवस्तजको तयारी, प्रस्तजधत 
शजम्मेवारी सर्हत कायािम स्वीकृत गने 

काधताक उ.न्या.व. 
 

स.न्या.व स.न्या.व. 
 

२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, 
तयारी एवं फलोअप गने 

स्वीकृत धमधत 
भन्दा ७ ददन 
अगावै 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व
. 

उ.न्या.व. 
 

३  कायािम व्यवस्थापन,  प्रधतवेदन लेखन एवं 
अधभलेशखकरण 

स्वीकृत 
धमधतमा 

उ.न्या.व. स.न्या.व स.न्या.व. 
 

४ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग 
पत्राचार वा उपयजक्त काया गने। 

कायािम 
सम्पन्न भएको 
३ ददन 

सहा.न्या.व. नायब 
सजव्वा 

उ.न्या.व. 

३.९र्ियाकलापः ५.२.४.६ सबै तहका समन्वय सधमधतलाइा प्रभावकारी बनाउन तै्रमाधसक रूपमा वैठक गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ बैठकको धमधत समय र र्वर्षयवस्तज सर्हत सदस्यहरुलाई साउन उ.न्या.व./ सहायक स.न्या../ 
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पत्राचार फागजन 

जेठ 
सहा.न्या.व. कमाचारी धन.स.न्या.व. 

२ समन्वय सधमधतको बैठक र धनणाय  
 

साउन 

फागजन 

जेठ 

सदस्य 
सशचव 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व 

३ बैठकको धनणाय कायाान्वयन गना पत्राचार ३ ददन धभत्र सदस्य 
सशचव 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व 

 

३.१०  र्ियाकलाप५.२.५.२प्रधतरक्षा गनजा पने मजद्दा/ररट धनवेदनमा आवश्यक पने र्ववरण अद्यावधिक गने 

• सूचना/जानकारी 
• कागजात/प्रधतवेदन 

• धनणायधमधसल 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

1  दताा रहेका प्रत्येक मजद्दा तथा ररट धनवेदनमा संलग्न 
हजन जपने कागजात रहे नरहेको सम्बन्िमा तोर्कएको 
सरकारी वकीलले प्रारम्भ मै अध्ययन गरी नभएका 
कागजातको धमधसल संलग्न गने/गराउने 

धनरन्तर तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

2 माग भए बमोशजम कागजात, र्ववरण, धनणाय प्राप्त भए 
नभएको अनजगमन गरी फोकल पसान माफा त प्राधप्तका 
लाधग प्रयास गने 

धनरन्तर तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.११  र्ियाकलाप५.२.५.५सरकारी वकील कायाालयका लाधग धनिााररत मजद्दा दायरी रशजष्टर पररमाजान गरी कायाान्वयनमा ल्याउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१. म.न्या.व.को कायाालयबाट स्वीकृत मजद्दा दायरी 
रशजष्टरको ढाँचा प्राप्त गने,  

जेठ उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 

२ पररमाशजात मजद्दा दायरी रशजष्टर कायाान्वयन गने/गराउने जेठ उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 

 

३.१२  र्ियाकलाप ५.२.५.६सरकारीवकीलकायाालयकोमजद्दाकोलगतअधभलेखलाईसम्बशन्ितधनकायकोअधभलेखसँग मेल खानगेरी लगत 
व्यवस्थापन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ मजद्दा तथा ररट धनवेदनमा भएको फैसला वा अशन्तम 
आदेश पिात धनिााररत ढाँचामा सम्बशन्ित अदालतको 
अधभलेख धभडाई लगत क्ा गने/ गराउन े

साउन उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 

 

३.१३  र्ियाकलाप५.३.१.४कानूनी राय सम्बन्िमा वर्षाको कम्तीमा एक पटक सरोकारवाला धनकायहरूसँग ुलफल गने 

 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ ुलफलमा उठाउनज पने र्वर्षयवस्तज, सहभागी, प्रस्तजधत 
शजम्मेवारी सर्हत कायािम स्वीकृत गने 

मंशशर उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.
व 

स.न्या.व. 
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२ धनणाय बमोशजम कायािमका लाधग जानकारी प्रवाह, 
तयारी एवं फलोअप गने 

कायािमको ७ 
ददन अगावै  

उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

उ.न्या.व. 
 

३  कायािम व्यवस्थापन,  प्रधतवेदन लेखन एवं 
अधभलेशखकरण 

धनिााररत 
धमधतमा 

उ.न्या.व. सहा.न्या.
व 

स.न्या.व. 
 

४ आवश्यकता अनजसार प्रधतवेदन कायाान्वयनका लाधग 
पत्राचार वा उपयजक्त काया गने। 

वैशाख सहा.न्या.व. नायब 
सजव्वा 

उ.न्या.व. 

 

३.१४  र्ियाकलाप ५.३.३.२ र्हरासत, धनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सजिार गहृको अनजगमन गने 

• म.न्या.व.को कायाालयबाट कम्तीमा वर्षाको ३०शजल्ला 
• उच्च सरकारी वकील कायाालयबाट आफ्नो प्रादेशशक क्षते्र धभत्र  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजगमन कायािम ताधलका बनाई स्वीकृत गने भदौ  स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ 
सहा.न्या.
व. 

नायव 
म.न्या.व. 

२ स्वीकृत ताधलका अनजसार अनजगमन गरी प्रधतवेदन धलने ताधलका 
अनजसार 

तोर्कएका 
अधिकारी 

उ.न्या.व. 
/ 
सहा.न्या.
व. 

नायव 
म.न्या.व. 

३ प्रधतवेदनको ताधलकीकरण र अधभलेखीकरण गने प्रधतवेदन प्राप्त 
भएपधु 

सहा.न्या.व. 
 

   - उ.न्या.व. 
 

 

३.१५  र्ियाकलाप५.३.५.१ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना सरकारी वकील कायाालय, स्थानीय तह, अनजसन्िान 
गने धनकाय, शशक्षण संस्था समेतमा साइन पोष्ट टासँ गने गराउन े (र्वशेर्ष गरी तेजाव प्रहार, मानव बेचधबखन, जवरजस्ती 
करणी, बोक्सी, ुाउपडी, जातीय र्वभेद, लागू और्षि, संगदठत अपराि बन तथा बन्यजन्तज सम्बन्िी) 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट साईनपोष्ट प्राप्ती र अधभलेख - सम्बशन्ित 
कमाचारी 

- कायाालय 
प्रमजख 

२ प्राप्त साईनपोष्ट र्वतरण गने धनकाय र प्रधत यर्कन गरी 
धबतरण गना स्वीकृत गने  

प्राप्त भएको ७ 
ददन  

सम्बशन्ित 
कमाचारी 

- कायाालय 
प्रमजख 

३ धनणाय बमोशजम साईनपोष्ट र्वतरण, अधभलेख र टाँस भए 
नभएको अनजगमन  

धनणाय भए 
पधु ३ ददन 

सहा.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

३.१६  र्ियाकलाप५.३.५.२ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना, सरकारी वकील कायाालयको वेवसाइट, सामाशजक 
सञ्जाल, आमसञ्चारका )स्थानीय भार्षामा समेत (माध्यमबाट सूचना प्रवाह गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सचेतना अधभवरृ्द्ध गने सामग्री म.न्या.व.को कायाालयबाट 
प्राप्त  गरी अधभलेख राख्न े 

  सहा.न्या.व कमाचारी स.न्या.व. 

२ सचेतना बरृ्द्ध गने गरी स्थानीय स्तरमा कज नै सामग्री 
तयार गररएको भए स्वीकृतीको लाधग म.न्या.का. मा पेश 
गने 

धनरन्तर स.न्या.व.  उ.न्या.व. म.न्या.का. 

३ म.न्या.का.बाट प्राप्त र स्वीकृत सामग्री संचार धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या. स.न्या.व. 
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माध्यमवाट प्रवाह गरी अधभलेख राख्न े व. 
 

३.१७  र्ियाकलाप५.३.५.३ फौजदारी कानूनको कायाान्वयनका बारेमा सरोकारवाला धनकायहरूसँग अन्तरर्िया गने 

 र्वर्षयगत अन्तर संवाद 

 संस्थागत संवाद 

 समजदायमा सरकारी वकील 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरोकारवालासँग अन्तरसंवाद गने गने र्वर्षय वस्तज, 
सहभाधग, खचाको अनजमान, व्यवस्थापन, कायािम गने 
स्थान, प्रस्तजती शजम्मेवारी, कायािमको तररका समेतका 
र्वर्षयमा अविारणापत्र तयार गरी कायािम स्वीकृत गने,  

भदौ उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व.  

२ स्वीकृत कायािमको तयारी, व्यवस्थापन र कायािमको 
आयोजना 

स्वीकृत 
कायािम 
अनजसार 

उ.न्या.व. सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 

३ कायािमको प्रधतवेदन, अधभलेख तथा संप्ररे्षण कायािमको ३ 
ददन 

सहा.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

उ.न्या.व. 

 

३.१८  र्ियाकलाप५.४.२.४सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई कायाादेश सर्हत शजम्मेवारी ददन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट स्वीकृत एर्ककृत काया 
सञ्चालन धनदेशशकबमोशजम प्रत्येक सरकारी वकील तथा  
कमाचारीलाई कायाादेश सर्हत शजम्मेवारी ददने,  

 कायारत सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई  

 नयाँ पदबहाली गनेलाई  

 
 
 
 
 
 

काशत्तक 
 

३ ददन धभत्र 

स.न्या.व.  सहा.न्या.
व/ 
उ.न्या.व. 
 

जनशशक्त 
र्वभाग 

 

३.१९  र्ियाकलाप ५.४.५.३बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी वकीलहरू बीच ुलफल गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ वहस गनजापने मजद्दा र ररटमा सम्बशन्ित सरकारी 
वकील बीच वहस गनजा पूवा सामूर्हक ुलफल गने  

प्रत्येक ददन सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य सरकारी 
वकील 

स.न्या.व. 
 

२ बहसका लाधग गनजापने तयारी र नजीर कानून 
धसद्दान्तका बारेमा अनजभव आदानप्रदान गने  

धनरन्तर सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

अन्य सरकारी 
वकील 

स.न्या.व. 
 

३.२०   र्ियाकलाप ५.४.५.४बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस सीप 
समेतका लाधग व्यावहाररक अभ्यासमा सहभागी गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजभवी सरकारी वकीलसँग अन्य सरकारी वकील 
समेत तोक्ने 
 

पेशीको 
जानकारी 
पधु 

स.न्या.व 

 
सहायक 
कमाचारी 

मजद्दा 
व्यवस्थापन 
र्वभाग 



69 
 

२ धमधसल अध्ययन गना लगाउन े 
सान्दधभाक कानून र सामाग्रीको संकलन गने   
 

पेशी तोके 
पधु 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व 

 

३ अनजभवी सरकारी वकीलले इजलासमा प्रस्तजत हजने 
तररका र वहस सीपका सम्बन्िमा जानकारी ददने  

धमधसल 
अध्ययन 
पिात 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- स.न्या.व. 
 

४ सँगै इजलासमा उपशस्थत भै प्रारशम्भक वहस गना 
लगाई आवश्यक भए थप बहस गने   

पेशीको ददन तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- स.न्या.व. 
 

५ वहसको समीक्षा गने बहस गरेकै 
ददन 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

अन्य 
सरकारी 
वकील 

स.न्या.व. 
 

 

३.२१  र्ियाकलाप५.५.३.१ सफ्टवेयर धनमााण, पररमाजान तथा एकीकृत गरी संचालन गने 

 मजद्दा,  ररट तथा धनवेदनको कारवाही (मजद्दाको वगीकरण, दायरी, कारवाही र लगत क्ा) र्ववरणका लाधग सफ्टवेयर 
तयार गने 

 मजद्दाकोकारवाही: जाहेरी, मजच जल्का, परीक्षण प्रधतवेदन, बयान, अधभयोगपत्र, बकपत्र, फैसला, फैसला प्राधप्त, पजनरावेदन 
प्रस्ताव/मस्यौदा, दोहोर् याउन ेधनवेदन नगने धनणाय/मस्यौदाअपलोड गने CMS 

 पेशीव्यवस्थापनCTS 

 ररटतथाप्रधतरक्षा  - WDS 

 दतााचलानी  - DMS 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट तयार भएको मजद्दासंग 
सम्बशन्ित र्वधभन्न सफ्टवेयर सम्बन्िी जानकारी प्राप्त गने 

धनरन्तर स.न्या.व. 
 

सबै 
सरकारी 
वकील 
तथा 
कमाचारी 

सूचना प्रर्वधि 
महाशाखा 

२ सफ्टवेयरमा कामकारवाहीको र्ववरण तथा कागजात 
प्रर्वष्ट गने शजम्मेवारी तोकी प्रर्वष्ट गने 

धनरन्तर तोर्कएका 
कमाचारी 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.२२  र्ियाकलापः ५.५.३.३ माधसक तथा वार्र्षाक प्रधतवेदनका फारामहरूलाई सूचना प्रर्वधिमा आबद्ध गना सफ्टवेयर धनमााण गरी 
र्ववरण प्राप्त गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट तयार भएको कामकारबाहीको 
माधसक तथा बार्र्षाक प्रधतवेदन सम्बन्िी सफ्टवेयरका 
वारेमा जानकारी प्राप्त गने 

फागजन देशख 
धनरन्तर 

स.न्या.व. 
 

सबै 
सरकारी 
वकील 
तथा 
कमाचारी 

सूचना प्रर्वधि 
महाशाखा 

२ माधसक तथा बार्र्षाक प्रधतवेदन सफ्टवेयरबाट पठाउने  चैत्र देशख 
धनरन्तर 

उ.न्या.व. 
 / 
सहा.न्या.व. 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
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३.२३  र्ियाकलापः ५.५.३.१० सबै कायाालयको वेवसाइट अद्यावधिक गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालय सजचना प्रर्वधि महाशाखाबाट 
वेवसाइट अध्यावधिक गने सम्बन्िी मापदण्ड प्राप्त गरी 
जानकारी गने / गराउन े

अशोज स.न्या.व. 
 

सबै 
सरकारी 
वकील 
तथा 
कमाचारी 

सूचना प्रर्वधि 
महाशाखा 

२ मापदण्ड बमोशजम वेवसाईट अध्यावधि गने / गराउन े धनरन्तर तोर्कएका 
कमाचारी 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.२४  र्ियाकलाप ५.५.४.२ सरकारी वकील कायाालयले वर्षामा कम्तीमा दजई वटा समजदायमा सरकारी वकील कायािम संचालन 
गने (स्रोतको उपलब्िता र सहकायाबाट थप कायािम सञ्चालन गना सर्कन)े 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ समजदायमा सरकारी वकील कायािमको लाधग सहभागी 
सरोकारवालाको पर्हचान, कायािममा प्रस्तजत गने र्वर्षय, 

धमधत, स्थान र खचा समेत समावेश गरी कायािम 
स्वीकृत गने 

भदौ उ.न्या.व. सहा.न्या.
व./ 
नायब 
सजव्वा 

स.न्या.व. 
 

२ स्वीकृत कायािम बमोशजम पत्राचार, प्रस्तजधतको 
शजम्मेवारी ददने सर्हतको पूवा तयारी गने 

कायािम 
भन्दा ७ ददन 
अगावै 

उ.न्या.व. सहा.न्या.
व./ 
नायब 
सजव्वा. 

स.न्या.व. 
 

३ धनिााररत समयमा कायािमको व्यवस्थापन, आयोजना र 
प्रधतवेदन 

धनिााररत धमधत उ.न्या.व. सहा.न्या.
व./ 
नायब 
सजव्वा. 

स.न्या.व. 
 

४ प्रधतवेदनको र्वद्यजतीय माध्यमबाट सम्प्ररे्षण र अधभलेख ३ ददन धभत्र सहा.न्या.व. नायब 
सजव्वा 

उ.न्या.व. 

 

३.२५  र्ियाकलाप५.५.४.४सरकारी वकील कायाालयबाट प्रवाह गररन ेसेवा सम्बन्िमा नागररक बडापत्र व्यवशस्थत गने 

• हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्चालन गने 

 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्लान र नागररक 
बडापत्रमा समावेश गनजापने र्वर्षयका सम्वन्िमा 
म.न्या.व.को कायाालयबाट र्वर्षयवस्तज र र्वधि प्राप्त गने,  

भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व. 
 /स 
सहा.न्या.
व. 
 

नायब  

म.न्या.व. 

२ प्राप्त र्वर्षयवस्तज समेत समावेश गरी नागररक बडापत्र 
तयार गरी सबैले देख्न ेठाउँमा राख्न,े  

असोज उ.न्या.व. 
 /सहा.न्या.व 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व 

३ हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्चालन गने कायार्वधि प्राप्त 
भए पधु 
धनरन्तर 

उ.न्या.व. 
 /सहा.न्या.व 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
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३.२६  र्ियाकलाप ५.५.४.५सबै कायाालयमा प्राप्त उजजरी र गजनासो व्यवस्थापन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाादेश सर्हत गजनासो सजन्ने अधिकारी तोक्ने धनणाय र 
शजम्मेवारी ददने  

साउन स.न्या.व उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ गजनासो पेर्टका र गजनासो प्राप्तीको अन्य उपयजक्त व्यवस्था 
धनिाारण, स्वीकृधत र प्राप्त गजनासोको अधभलेशखकरण गने  

साउन गजनासो सजन्न े
अधिकारी 

उ.न्या.व. 
/ 
सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 

३ प्राप्त गजनासो उपर आवश्यक ुानर्वन सर्हत गजनासो 
व्यवस्थापन गने 

साउन देशख 
धनरन्तर 

गजनासो सजन्न े
अधिकारी 

स.न्या.व. स.न्या.व 

 

३.२७  र्ियाकलाप५.५.४.६ सरकारी वकील कायाालयको कायासम्पादनका सम्बन्िमा ुलफल गने 

•  कानूनव्यवसायी 
•  संचारकमी 
 पीधडततथासाक्षी 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायािमको अविारणा सर्हत सहभागी, धमधत र प्रस्तजती 
शजम्मेवारी धनिाारण गरी कायािम स्वीकृत गने 

काधताक स.न्या.व. उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

म.न्या.का 

२ कायािमका लाधग पत्राचार, फलोअप समेतका पूवा 
तयारी गने  

मंधसर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ स्वीकृत कायािमको व्यवस्थापन, प्रधतवेदन र अधभलेख धनिााररत 
धमधत 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

४ प्रधतवेदन बमोशजम कायाान्वयन धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३.२८  र्ियाकलाप५.५.५.३ पजस्तकालयमा पजस्तकको र्वद्यजतीय प्रधतको अधभलेख राखी सरकारी वकीलहरूलाई सम्प्ररे्षण गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालय, सूचना प्रर्वधि महाशाखावाट वा 
आधिकारीक वेवसाईटबाट पजस्तकको र्वद्यजतीय प्रधत प्राप्त 
गरी स्रोत खजलाई एर्ककृत गने, 

धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
. 

२ पजस्तकको र्वद्यजतीय प्रधत सबै सरकारी वकील एवं 
कमाचारीलाई र्वद्यजतीय माध्यमबाट उपलब्ि गराई 
अधभलेख राख्न,े  

धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

३.२९  र्ियाकलाप ५.५.८.४प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको कायायोजना स्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ आगामी आ.ब.को बार्र्षाक काया योजना तयार गना 
शजम्मेवारी ददने 

जेठ उ.न्या.व. 
 

सहा.न्या.
व. 

स.न्या.व. 
 

२ काया जना उपर ुलफल र पररमाजान सर्हत स्वीकृधतका 
लाधग माधथल्लो धनकायमा पठाउन े

जेठ स.न्या.व. उ.न्या.व. 
/ 
सहा.न्या.
व. 

योजना 
महाशाखा 
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३.३०  र्ियाकलाप५.५.८.५अिावार्र्षाक रुपमा उच्च सरकारी वकील कायाालयले आफ्नो र मातहतका कायाालयको योजना 
कायाान्वयनको समीक्षा गरी प्रधतवेदन प्रस्तजत गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ प्रत्येक मर्हना मातहत शजल्ला सरकारी वकील 
कायाालयबाट योजना कायाान्वयनको सधमक्षा र 
र्ियाकलाप कायाान्वयनको प्रभाव सम्बन्िी प्रधतवेदन 
प्राप्ती, एर्ककृत अधभलेख राख्न े

धनरन्तर योजना 
कायाान्वयन 
सधमधत 

- स.न्या.व. 
 

२ आफ्नो कायाालयबाट समपादन गररएका यस काया 
योजना बमोशजमका कायाहरूको धनिााररत ढाँचामा प्रत्येक 
मर्हना सधमक्षा र कायाान्वयनको प्रभाव उल्लेख गरी 
म.न्या.व.को कायाालयको योजना कायाान्वयन सधमधत 
समक्ष प्रधतवेदन गने  

प्रत्येक मर्हना 
समाप्त भएको 
७ ददन धभत्र  

योजना 
कायाान्वयन 
सधमधत 

- स.न्या.व. 
 

३ एर्ककृत प्रधतवेदन उपर संभवभएसम्म सम्वशन्ित शजल्ला 
सरकारी वकील समेतको उपशस्थधतमा सधमक्षा वैठक 
गरी अधभलेख राख्न े

६/६ 
मर्हनामा 

योजना 
कायाान्वयन 
सधमधत 

- स.न्या.व 

 

४ वैठकको धनणाय बमोशजम आवश्यक धनदेशन गने बैठकको ३ 
ददन धभत्र 

स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
/ 
सहा.न्या.
व. 

म.न्या.का 

५ सधमक्षा बैठक र धनदेशनको व्यहोरा सर्हतको प्रधतवेदन 
तायर गरी म.न्या.व.को योजना कायाान्वयन सधमधत 
समक्ष पेश गने 

बैठकको ७ 
ददन धभत्र 

उप/ 
सहा.न्या.व. 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.३१  र्ियाकलाप५.५.८.७ योजना कायाान्वयनको धनयधमत अनजगमन गने/गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ मातहत कायाालयको धनररक्षण / अनजगमन गदाा योजना 
कायाान्वयन सम्वन्िी कायाको समेत अनजगमन गरी 
धनदेशन ददने, योजना कायाान्वयन र्ववरण योजना 
कायाान्वयन सधमधतलाई उपलब्ि गराउन े

स्वीकृत 
कायाताधलका 
अनजसार 

स.न्या.व. 
 

उ.न्या.व. 
/ 
सहा.न्या.
व. 

म.न्या.का 

२ योजना कायाान्वयनको अिाबार्र्षाक सधमक्षा गदाा योजना 
अनजगमन सम्बन्िी र्ववरण समेत समावेश गने 

६/६ 
मर्हनामा 

योजना 
कायाान्वयन 
सधमधत 

- स.न्या.व. 

३ शजल्ला सरकारी वकील कायाालयका कायाान्वयन हजन 
नसकेका बार्र्षाक काया योजना सम्बन्िी कायाहरू 
औशचत्यका आिारमा सम्बशन्ित उच्च सरकारी वकील 
कायाालयले संशोिन गने र उच्च सरकारी वकील 
कायाालयको बार्र्षाक काया योजना संशोिान गना  
म.न्या.व.को कायाालयको, योजना कायाान्वयन सधमधतमा 
पठाउन े। 

आवश्यकता 
अनजसार 

स.न्या.व उ.न्या.व. 
/ 
सहा.न्या.
व. 

म.न्या.का 

 

 

४. कायाान्वयन सधमक्षाः  

र्ियाकलापको कायाान्वयनको अवस्था कायाान्वयन हजन नसक्नाको कारण धसफाररस 
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संकेत नं. 
 
 

   

५. र्ियाकलाप कायाान्वयनको प्रभावः 
 

 

 

 

 

 

 

 

१. कायाालय/ महाशाखा/ केन्रकोनामःधबशेर्ष सरकारी वकील कायाालय, काठमाडौं 
२. यस बर्षाको लाधग रणनीधतक योजनाले धनिाारण गरेका र्ियाकलापः (धनरन्तर समेत) 

धस.नं. संकेत नं.  काया सम्पादन 
सूचक 

समयाविी अनजगमन 

2.  ५.१.१.३ प्रारशम्भक अनजसन्िान प्रधतवेदन प्राधप्त र धनदेशन 
ददने कायालाई थपप्रभावकारी बनाउन े

धनदेशन धनरन्तर सम्बशन्ित 
सजपरीवेक्षक 

3.  ५.१.१.४ कसूरको अनजसन्िानकोसम्बन्िमाअनजसन्िान 
अधिकारीहरू र सरकारी वकील बीच प्रत्येक 
मर्हना काया समीक्षा बैठक गने 

बैठक धनरन्तर अधभयोजन अनजगमन, 

मूल्यांकन महाशाखा 

4.  ५.१.२.११ अधभयोजन सम्बन्िी धनणायलाई सूचना प्रर्वधिमा 
आवद्ध गरी धनयधमत रूपमा आबद्ध गने 

प्रधतवेदन धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

5.  ५.१.४.१ अपराि पीधडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्िी देहायका 
काया गरी धनिााररत ढाँचामा अधभलेख राख्न े

 हेलो साक्षी कायािमलाई प्रभावकारी बनाउने, 
 सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्रवाह गने, 

 साक्षीलाई सूचना तथा संचार प्रर्वधिको 
माध्यमबाट जानकारी ददने, 

 बकपत्रका लाधग आवश्यक सहजीकरण गने, 

 मजद्दाको काम कारबाहीको बारेमा अपराि 
पीधडतलाई जानकारी ददने  

 अपराि पीधडत र साक्षीको सजरक्षाको लाधग 
सहजीकरण गने, 

 जु वाुूत र र्वभेद पीधडतको संरक्षण गना 
र्वशेर्ष कायािम सञ्चालन गने, 

 अपराि पीधडत बालबाधलका र मानव 
बेचर्वखन पीधडतको संरक्षण र पजनस्थाापनको 
लाधग सहजीकरण गने । 

अधभलेख  धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग÷ 

 

उच्च सरकारी 
वकील कायाालय 

6.  ५.१.४.७ पीधडतका अधिकार र कताव्यकाबारेमा पीधडतलाई 
जानकारी ददने 
 हाते पजशस्तका प्रकाशन र र्वतरण, 

 संचार माध्यमबाट स्थानीय भार्षामा समेत 
सूचना प्रवाह गने 

प्रकाशन र 
प्रवाह 

धनरन्तर म.न्या.का. 
÷उ.स.व.का. 
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7.  ५.१.४.८ सरकार वादी मजद्दाको फैसला तथा आदेश 
कायाान्वयनमा पीधडतलाई सहयोग र सहजीकरण 
गने  

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.का. 
÷उ.स.व.का. 

8.  ५.१.४.९ अपराि पीधडतलाई मनोसामाशजक परामशा उपलव्ि 
गराउन र पीधडतको पजनस्थाापना र 
सामाशजकीकरणका लाधग समन्वयकारी भधूमका 
धनवााह गने 

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.का. 
÷उ.स.व.का. 

9.  ५.२.१.१ र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ सरकारी 
वकीलको नेततृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व 
गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी 
वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा 
समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

अधभलेख धनरन्तर म.न्या.व. 

10.  ५.२.२.३ सरकारी साक्षीसँग बकपत्र पूवा सरकारी वकीलले 
परामशा गने 

अधभलेख धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

11.  ५.२.२.४ भौधतक प्रमाणको परीक्षण प्रधतवेदन समयमै प्राप्त 
गना अनजसन्िानकताा र प्रयोगशालासँग समन्वय गने 

समन्वय बैठक 
र ुलफल 

धनरन्तर म.न्या.व.को 
कायाालय 

12.  ५.२.४.६ सबै तहका समन्वय सधमधतलाई प्रभावकारी 
बनाउन तै्रमाधसक रुपमा बैठक गने  

  

बैठक धनरन्तर म.न्या.व. 

13.  ५.२.४.१३ फैसला कायाान्वयनमा सहजीकरण गने सहजीकरण धनरन्तर मजद्दा व्यवस्थापन 
र्वभाग 

14.  ५.२.५.१ धमधसल व्यवशस्थत र अद्यावधिक गने 

 प्रारशम्भक प्रधतवेदन पिात प्रत्येक मजद्दाको 
नक्कल धमधसल तयार गने 

 म्याद थप हजँदासम्मका कागजात समावेश गने 

 अनजसन्िान प्रधतवेदन साथ संलग्न थप 
कागजात समावेश गने 

 मजद्दाको सजनजवाइको िमका अदालतमा तयार 
भएका कागजात समयमै प्राप्त गरी धमधसलमा 
अद्यावधिक गने 

धमधसल 
अद्यावधिक  

धनरन्तर कायाालय प्रमजख 

15.  ५.२.५.५ सरकारी वकील कायाालयका लाधग धनिााररत मजद्दा 
दायरी रशजष्टर पररमाजान गरी कायाान्वयनमा 
ल्याउने 

दायरी रशजष्टर २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
महाशाखा /उ .
स.व.का. 

16.  ५.२.५.६ सरकारी वकील कायाालयकोमजद्दाकोलगत 
अधभलेखलाई सम्बशन्ित  धनकायको अधभलेखसँग 
मेल खानेगरी लगत व्यवस्थापन गने 

लगत व्यवशस्थत २०७८ मजद्दा व्यवस्थापन 
महाशाखा /उ .
स.व.का. 

17.  ५.३.५.१ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना साइन पोष्ट टाँस 
हजने  

धनरन्तर योजना र्वभाग 
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सरकारी वकील कायाालय, स्थानीय तह, अनजसन्िान 
गने धनकाय, शशक्षण संस्था समेतमा साइन पोष्ट 
टाँस गने गराउने  ) र्वशेर्ष गरी तेजाव प्रहार, मानव 
बेचधबखन, जवरजस्ती करणी, बोक्सी, ुाउपडी, 
जातीय र्वभेद, लागू और्षि,संगदठत अपराि बन 
तथा बन्यजन्तज सम्बन्िी( 

18.  ५.३.५.२ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना, 
सरकारी वकील कायाालयको वेवसाइट, सामाशजक 
सञ्जाल, आमसञ्चारका  ) स्थानीय भार्षामा समेत (
माध्यमबाट सूचना प्रवाह गने 

सूचना प्रवाह धनरन्तर म.न्या.व.को 
कायाालय 

19.  ५.३.५.३ फौजदारी कानूनको कायाान्वयनका बारेमा 
सरोकारवाला धनकायहरूसँग अन्तरर्िया गने  

र्वर्षयगत अन्तर संवाद 

 संस्थागत संवाद 

 समजदायमा सरकारी वकील   

अन्तरर्िया /
अधभलेख 

धनरन्तर  म.न्या.व.को 
कायाालय 

20.  ५.४.२.४ सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई कायाादेश 
सर्हत शजम्मेवारी ददने 

कायाादेश /
शजम्मेवारी  

धनरन्तर सम्बशन्ित 
सजपररवेक्षक 

21.  ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी 
वकीलहरू बीच  ुलफल गने  

अधभलेख 

  
धनरन्तर म.न्या.व. 

22.  ५.४.५.४ बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी 
वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस सीप 
समेतका लाधग व्यावहाररक अभ्यासमा सहभागी 
गराउन े

अधभलेख धनरन्तर  म.न्या.व. 

23.  ५.५.३.१ सफ्टवेयर धनमााण, पररमाजान तथा एकीकृत गरी 
संचालन गने 

 मजद्दा,  ररट तथा धनवेदनको कारवाही (मजद्दाको 
वगीकरण, दायरी, कारवाही र लगत क्ा) 
र्ववरणका लाधग सफ्टवेयर तयार गने 

 मजद्दाको कारवाही -जाहेरी, मजच जल्का, परीक्षण 
प्रधतवेदन, बयान, अधभयोगपत्र, बकपत्र, 
फैसला, फैसला प्राधप्त, पजनरावेदन 
प्रस्ताव÷मस्यौदा,दोहोर् याउने धनवेदन नगने 
धनणाय÷मस्यौदा_अपलोड गने] -CMS_ 

 पेशी व्यवस्थापन -CTS_ 

 ररट तथा प्रधतरक्षा -WDS_ 

 दताा चलानी -DMS_ 

सफ्टवेयर 
धनमााण  ,
पररमाजान र 
अपलोड  

धनरन्तर योजना र्वभाग 

24.  ५.५.३.३ माधसक तथा वार्र्षाक प्रधतवेदनका फारामहरूलाई 
सूचना प्रर्वधिमा आबद्ध गना सफ्टवेयर धनमााण 

र्ववरणप्राधप्त २०७८ योजना र्वभाग 
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गरी र्ववरण प्राप्त गने 
25.  ५.५.३.१० सवै कायाालयको वेवसाईट अध्यावधिक गने अध्यावधिक २०७८ योजना र्वभाग 
26.  ५.५.४.२ प्रत्येकसरकारी वकील कायाालयलेवर्षामा कम्तीमा 

दजई वटा  समजदायमा सरकारी वकील कायािम 
संचालन गने  ) स्रोतको उपलब्िता र सहकायाबाट 
थप कायािम सञ्चालन गना सर्कने( 
 

कायािम 

प्रधतवेदन 
धनरन्तर उ.स.व.का./ 

म.न्या.व.को 
कायाालय 

27.  ५.५.४.४ सरकारी वकील कायाालयबाट प्रवाह गररने सेवा 
सम्बन्िमा नागररक बडापत्र व्यवशस्थत गने 

 हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्चालन 
गने 

व्यवशस्थत २०७८ जनशशक्त र्वभाग 

28.  ५.५.४.५ सबै कायाालयमा प्राप्तउजजरी र गजनासोव्यवस्थापन 
गने 

 

व्यवस्थापन धनरन्तर जनशशक्त र्वभाग 

29.  ५.५.४.६ 
 

सरकारीवकील कायाालयको कायासम्पादनका 
सम्बन्िमा ुलफल गने 

 कानून व्यवसायी 
 संचारकमी 
 पीधडत तथा साक्षी 

ुलफल  धनरन्तर  जनशशक्त र्वभाग 

30.  ५.५.५.३ पजस्तकालयमापजस्तककोर्वद्यजतीय प्रधतको अधभलेख 
राखी सरकारी वकीलहरूलाई सम्प्ररे्षण गने 

र्ववरण अधभलेख २०७८ सम्बशन्ित कायाालय 
प्रमजखहरू 

31.  ५.५.८.४ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको 
कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

कायाान्वयन धनरन्तर योजा र्वभाग / 
म.न्या.व. 

 

३. र्ियाकलाप कायाान्वयनसँग सम्बशन्ित र्वस्ततृ कायाः 
रष्टब्यः कायािम आयोजना सम्बन्िी धनणाय र काया सम्पादन गदाा कायाप्रकृधत, सहभाधगता र स्थान हेरी एउटै अधभयानमा 
कायािम गदाा सरल, धमतब्ययी र सजर्विायजक्त हजनेमा अन्तर र्वभाग समन्वय गरी संयजक्त वा फरक फरक रूपमा एकै पटक 
कायािम सञ्चालन हजने गरी गनजापनेु। 

 

३.१ र्ियाकलापः ५.१.१.३ प्रारशम्भक अनजसन्िान प्रधतवेदन प्राधप्त र धनदेशन ददन ेकायालाई थपप्रभावकारी बनाउन े

  

ि.सं
. 

सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ प्रारशम्भक अनजसन्िान प्रधतवेदन प्राप्त हजनासाथ दताा गरी जु ्ा 
जु ्ै फाइल खडागरी कायाालय प्रमजखबाट सरकारी वकील 

तोक्ने 

प्राप्त भएकै 
ददन 

सहायक 
कमाचारी 

- कायाालय 
प्रमजख 

२ धनदेशन ददनज पने नपने र्वर्षय यर्कन गरी आवश्यक भए 
वस्तजपरक भै धनदेशन ददने 

३ ददन 
धभत्र 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

कायाालय 
प्रमजख 

३ धनदेशनको एर्ककृत अधभलेख राख्न ेढाँचा (फाराम) तयार गरी धनरन्तर सहायक - तोर्कएका 
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प्रर्वष्ट गने कमाचारी सरकारी 
वकील 

४ धनदेशन बमोशजम अनजसन्िान काया भए नभएको धनगरानी राख्न े धनरन्तर तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

कायाालय 
प्रमजख 

५ पजनः धनदेशन / धनदेशन पालना नगनेलाई आवश्यकता 
अनजसार र्वभागीय कारबाहीको लाधग लेशख पठाउन े

आवश्यकता 
अनजसार 

कायाालय 
प्रमजख 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

म.न्या.व. 

 

३.२  र्ियाकलापः  ५.१.१.४कसूरको अनजसन्िानकोसम्बन्िमाअनजसन्िान अधिकारीहरू र सरकारी वकील बीच प्रत्येक मर्हना काया 
समीक्षा बैठक गने 

  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजसन्िान धनकायसँग समन्वय गरी बैठकको धमधत धनिाारण 
गने 

भदौ उ.न्या.व. सहा.न्या.व. कायाालय 
प्रमजख 

२ सबै सरकारी वकीलसँग ुलफल / सजझाव धलई बैठकमा 
ुलफल गनजापने र्वर्षय संकलन / तयारी गरीराख्न शजम्मेवार 
अधिकृत तोकी र्वर्षयवस्तज तयार गने 

बैठक हजनज 
भन्दा तीन 
ददन अगावै 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. कायाालय 
प्रमजख 

३ धनिााररत धमधतमा बैठक गना फलोअप गरी बैठकको 
व्यवस्थापन, आयोजना र धनणाय अधभलेख 

धनिााररत 
धमधत 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. कायाालय 
प्रमजख 

४ धनणाय कायाान्वयनका लाधग पत्राचार ३ ददन 
धभत्र 

सहा.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

उ.न्या.व. 

५ आगामी प्रत्येक वैठकमा पूवा वैठकका धनणाय कायाान्वयनको 
सधमक्षा समेत गने 

धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. कायाालय 
प्रमजख 

 

३.३  र्ियाकलापः ५.१.२.११ अधभयोजन सम्बन्िी धनणायलाई सूचना प्रर्वधिमा आवद्ध गरी धनयधमत रूपमा आबद्ध गने 

  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अधभयोजन सम्वशन्ि धनणाय र अधभयोगपत्र सफ्टवेयर र 
वेवसाईटमा अफलोड गने सम्बन्िमा म.न्या.व.को कायाालय, 
सूचना प्रर्वधि महाशाखाबाट जानकारी प्राप्त गने / गराउन े

साउन स.न्या.व. अन्य 
सरकारी 

वकील तथा 
कमाचारी 

सूचना 
प्रर्वधि 

महाशाखा 

२ आफ्नो कायाालयबाट भएका अधभयोजन सम्बन्िी धनणाय र 
मजद्दा दताा भए पधु अधभयोग पत्र धनिााररत सफ्टवेयरमा र 
कायाालयको वेवसाईटमा अपलोड गने / गराउन े

धनरन्तर तोर्कएका 
कमाचारी 

सहायक 
कमाचारी 

कायाालय 
प्रमजख 

 

३.४  र्ियाकलापः ५.१.४.१अपराि पीधडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्िी देहायका काया गरी धनिााररत ढाचँामा अधभलेख राख्न े

 हेलो साक्षी कायािमलाई प्रभावकारी बनाउन,े 

 सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्रवाह गने, 

 साक्षीलाई सूचना तथा संचार प्रर्वधिको माध्यमबाट जानकारी ददन,े 

 बकपत्रका लाधग आवश्यक सहजीकरण गने, 

 मजद्दाको काम कारबाहीको बारेमा अपराि पीधडतलाई जानकारी ददन े  

 अपराि पीधडत र साक्षीको सजरक्षाको लाधग सहजीकरण गने, 
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 जु वाुूत र र्वभेद पीधडतको संरक्षण गना र्वशेर्ष कायािम सञ्चालन गने, 

 अपराि पीधडत बालबाधलका र मानव बेचर्वखन पीधडतको संरक्षण र पजनस्थाापनको लाधग सहजीकरण गने, 
  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अपराि पीधडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्िी कायाको अधभलेख 
राख्न ेधनिााररत ढाँचा म.न्या.व.को कायाालय, मजद्दा व्यवस्थापन 
महाशाखावाट प्राप्त गने 

अशोज कायाालय 
प्रमजख 

अन्य 
सरकारी 

वकील तथा 
कमाचारी 

मजद्दा 
व्यवस्थापन 
महाशाखा 

२ प्रत्येक धमधसलमा साक्षीको स्पष्ट पर्हचान सम्पका  सजत्र र 
सम्पका  गने माध्यम समेतको र्ववरण जु ्ै तयार गने,  

धनरन्तर सहायक 
कमाचारी 

- सम्वशन्ित 
सरकारी 
वकील 

३ अपराि पीधडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्िी हेलो साक्षी 
कायािम, साक्षीलाई बकपत्र हजने धमधत लगायतको मजद्दाको 
कामकारबाहीको जानकारी सूचना प्रर्वधिको माध्ययम 
समेतवाट ददई अधभलेख राख्न,े  

धनरन्तर सहायक 
कमाचारी 

- सम्वशन्ित 
सरकारी 
वकील 

४ बकपत्र गना साक्षीलाई सहशजकरण गने धनरन्तर सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

कायाालय 
प्रमजख 

५ अपराि पीधडत र साक्षीको सजरक्षा, जुवाुूत र र्वभेद 
पीधडतको संरक्षण, बालबाधलका र मानव बेचर्वखन पीधडतको 
संरक्षण र पजनस्थाापना समेतका र्वर्षयमा सजरक्षा एवं सम्बद्ध 
धनकायसँग ुलफल गना सरकारी वकीलहरूसँग ुलफल 
सजझाव धलई र्वर्षय धनिाारण गरी र्वर्षयवस्तज सर्हत वैठक 
व्यवस्थापन, आयोजना र अधभलेख राख्न े

आवश्यकता 
अनजसार 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व 
/ अन्य 
सहयक 
कमाचारी 

कायाालय 
प्रमजख 

६ बैठकको धनणाय कायाान्वयनका लाधग पत्राचार र धनणाय 
कायाान्वयनको धनगरानी राख्न े

बैठक 
भएको ३ 
ददन / 
धनरन्तर 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व 
/ अन्य 
सहयक 
कमाचारी 

कायाालय 
प्रमजख 

 

 

३.५  र्ियाकलापः ५.१.४.७ पीधडतका अधिकार र कताव्यकाबारेमा पीधडतलाई जानकारी ददन े

 हाते पजशस्तका प्रकाशन र र्वतरण, 

 संचार माध्यमबाट स्थानीय भार्षामा समेत सूचना प्रवाह गने 

  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ पीधडतको अधिकार सम्बन्िी हाते पजशस्तका र संचार 
माध्यमबाट प्रकाशन गने सामाग्री म.न्या.व.को कायाालयबाट 
प्राप्त गरी अधभलेख राख्न े

पजस उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

२ हाते पजशस्तका र्वतरण गने सूची तयार गरी र्वतरण गने पजस उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

३ पीधडतका अधिकार सम्बन्िी सामग्री प्रशारण गने पजस उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

३.६  र्ियाकलापः ५.१.४.८ सरकार वादी मजद्दाको फैसला तथा आदेश कायाान्वयनमा पीधडतलाई सहयोग र सहजीकरण गने 
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ि.सं
. 

सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकार वादी मजद्दाको फैसला तथा आदेश प्राधप्त गने धनरन्तर उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

२ सम्बशन्ित पीधडतलाई फैसला तथा आदेशको जानकारी गराई 
अधभलेख राख्न े

धनरन्तर उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

३ पीधडतसँग समन्वय गरी फैसला कायाान्वयनमा सहयोग र 
सहजीकरण गने  

धनरन्तर उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

३.७   र्ियाकलापः ५.१.४.९ अपराि पीधडतलाई मनोसामाशजक परामशा उपलव्ि गराउन र पीधडतको पजनस्थाापना र 
सामाशजकीकरणका लाधग समन्वयकारी भधूमका धनवााह गने 

  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अपराि पीधडतलाई मनोसामाशजक परामशा र पीधडतको 
पजनस्थाापना र सामाशजकीकरणसँग सम्बशन्ित धनकायसँग 
ुलफल गने र्वर्षयवस्तज तयार गने 

फागजन उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

२ परामशा बैठकको व्यवस्थापन, संचालन र अधभलेख राख्न े चैत उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

३ बैठकको धनणाय बमोशजम सहजीकरणका लाधग पत्राचार गने धनणाय 
भएको ३ 

ददन 

उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

३.८  र्ियाकलापः ५.२.१.१र्वर्षयको गम्भीरताका आिारमा र्वर्षयर्वज्ञ सरकारी वकीलको नतेतृ्वमा समूहगत रूपमा प्रधतधनधित्व गने 

 र्वर्षयगतर्वज्ञताकाआिारमा सरकारी वकीलको वगीकरण 

 र्वर्षयगत गम्भीरताको आिारमा बहसपूवा समूहगत ुलफल 

 र्वर्षयवस्तज र्वभाजन गरी प्रधतधनधित्व 

  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाालयमा दताा रहेका मजद्दाको र्वर्षयका आिारमा बगीकरण 
गरी र्ववरण तयार गना ढाँचा धनिाारण गने 

भदौ उ. न्या.व सहायक 
न्याव 

स.न्या.व. 

२ ढाँचा बमोशजम मजद्दा र सरकारी वकीलको र्ववरण (ताधलम, 
योग्यता र अनजभव) तयार गरी पेश गने 

भदौ सहा.न्या.व सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

३ र्वर्षय र्वज्ञताका आिारमा सरकारी वकील तोक्ने भदौ देखी 
धनरन्तर 

स.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

 

४ प्रत्येक मर्हनाको अशन्तम शजिवार काया समीक्षा गरी 
अधभलेख राख्न े

धनरन्तर सहा.न्या.व सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

 

३.९  र्ियाकलापः ५.२.२.३सरकारी साक्षीसँग बकपत्र पूवा सरकारी वकीलले परामशा गने 

  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अदालतमा बकपत्र गनजापने सरकारी साक्षीको सम्पका  
र्ववरण धमधसलमा अध्यावधिक गरी बकपत्र हजन ेददनको 

सूचना प्राप्त 
भएपधु 

सहायक 
कमाचारी 

- तोर्कएका 
सरकारी 
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जानकारी गराउन े वकील 
२ साक्षीलाइा बकपत्र पूवा बकपत्रको र्वधि र प्रर्ियाका 

र्वर्षयमा परामशा ददने 
बकपत्र 
तोर्कएको 
धमधत 

तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

सहायक 

कमाचारी 
स.न्या.व. 

 

३ बकपत्र पधु मजद्दाको र्वर्षयमा सरकारी साक्षीलाई 
जानकारी ददई दैधनक भ्रमण खचा उपलब्ि गराउन 
प्रहरी कायाालयमा पत्राचार गने । 

बकपत्र 
सम्पन्न भए 
कै ददन 

तोर्कएको 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.१०  र्ियाकलापः ५.२.२.४भौधतक प्रमाणको परीक्षण प्रधतवेदन समयमै प्राप्त गना अनजसन्िानकताा र प्रयोगशालासँग समन्वय गने 

  

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ भौधतक प्रमाणको परीक्षण प्रधतवेदन समयमै प्राप्त गना 
ुलफल गने र्वर्षयवस्तज तयार गने 

भदौ उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

सहन्यायाधिव 
स.न्या.व. 

क्ता 
२ बैठकको व्यवस्थापन, संचालन र अधभलेख राख्न े असोज उ.न्या.व. सहायक 

कमाचारी 
सहन्यायाधिव

क्ता 
३ बैठकको धनणाय बमोशजम सहजीकरणका लाधग पत्राचार 

गने 
धनणाय 

भएको ३ 
ददन 

उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

सहन्यायाधिव
क्ता 

 

३.११  र्ियाकलापः ५.२.४.६सबै तहका समन्वय सधमधतलाई प्रभावकारी बनाउन तै्रमाधसक रुपमा बैठक गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ बैठकको धमधत समय र र्वर्षयवस्तज सर्हत सदस्यहरुलाई 
पत्राचार 

साउन 

फागजन 

जेठ 

उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

२ समन्वय सधमधतको बैठक र धनणाय  
 

साउन 

फागजन 

जेठ 

सदस्य सशचव सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

३ बैठकको धनणाय कायाान्वयन गना पत्राचार ३ ददन 
धभत्र 

सदस्य सशचव सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

 

३.१२  र्ियाकलापः ५.२.४.१३ फैसला कायाान्वयनमा सहजीकरण गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरकार वादी मजद्दाको फैसला प्राधप्त गने धनरन्तर उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

२ फैसला कायाान्वयनको लाधग आवश्यकता अनजसार 
पत्राचार गरी अधभलेख राख्न े

धनरन्तर उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

३ फैसला कायाान्वयनका लाधग सम्बशन्ित धनकायसँग 
समन्वय बैठक गरी सहजीकरण गने  

धनरन्तर उ.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

३.१३  र्ियाकलापः ५.२.५.१ धमधसल व्यवशस्थत र अद्यावधिक गने 

 प्रारशम्भक प्रधतवेदन पिात प्रत्येक मजद्दाको नक्कल धमधसल तयार गने 

 म्याद थप हजँदासम्मका कागजात समावेश गने 
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 अनजसन्िान प्रधतवेदन साथ संलग्न थप कागजात समावेश गने 

 मजद्दाको सजनजवाइको िमका अदालतमा तयार भएका कागजात समयमै प्राप्त गरी धमधसलमा अद्यावधिक गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ प्रारशम्भक प्रधतवेदन पिात प्रत्येक मजद्दाको नक्कल धमधसल 
तयार गने 

 

धनरन्तर सहायक 
कमाचारी 

 सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

२ म्याद थप हजँदासम्मका कागजात समावेश गने 

 
धनरन्तर सहायक 

कमाचारी 
 सम्बशन्ित 

सरकारी 
वकील 

३ अनजसन्िान प्रधतवेदन साथ संलग्न थप कागजात 
समावेश गने 

 

धनरन्तर सहायक 
कमाचारी 

 सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

४ मजद्दाको सजनजवाइको िमका अदालतमा तयार भएका 
कागजात समयमै प्राप्त गरी धमधसलमा अद्यावधिक गने 

 

धनरन्तर सहायक 
कमाचारी 

 सम्बशन्ित 
सरकारी 
वकील 

 

३.१४  र्ियाकलापः ५.२.५.५ सरकारी वकील कायाालयका लाधग धनिााररत मजद्दा दायरी रशजष्टर पररमाजान गरी कायाान्वयनमा 
ल्याउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१. म.न्या.व.को कायाालयबाट स्वीकृत मजद्दा दायरी 
रशजष्टरको ढाँचा प्राप्त गने,   

जेठ उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

२ पररमाशजात मजद्दा दायरी रशजष्टर कायाान्वयन गने/गराउने जेठ उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

३.१७  र्ियाकलापः ५.२.५.६ सरकारी वकील कायाालयको मजद्दाको लगत अधभलेखलाई सम्बशन्ित  धनकायको अधभलेखसँग मेल 
खानगेरी लगत व्यवस्थापन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायाालयमा दताा रहेका मजद्दाको लगतलाई फैसला वा 
अशन्तम आदेश पिात धनिााररत ढाँचामा सम्बशन्ित 
अदालतको अधभलेख धभडाई लगत क्ा गने/ गराउन े

साउन उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.१८  र्ियाकलापः ५.३.५.१ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना सरकारी वकील कायाालय, स्थानीय तह, अनजसन्िान 
गने धनकाय, शशक्षण संस्था समेतमा साइन पोष्ट टासँ गने गराउने  ) र्वशेर्ष गरी तेजाव प्रहार, मानव 
बेचधबखन, जवरजस्ती करणी, बोक्सी, ुाउपडी, जातीय र्वभेद, लागू और्षि,संगदठत अपराि बन तथा 
बन्यजन्तज सम्बन्िी( 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट साईनपोष्ट प्राप्ती र अधभलेख - सम्बशन्ित 
कमाचारी 

- कायाालय 
प्रमजख 

२ प्राप्त साईनपोष्ट र्वतरण गने धनकाय र प्रधत यर्कन गरी 
धबतरण गना स्वीकृत गने  

प्राप्त 
भएको ७ 

ददन  

सम्बशन्ित 
कमाचारी 

- कायाालय 
प्रमजख 

३ धनणाय बमोशजम साईनपोष्ट र्वतरण, अधभलेख र टाँस भए 
नभएको अनजगमन  

धनणाय भए 
पधु ३ 

सहा.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
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ददन 
 

३.१९  र्ियाकलापः ५.३.५.२ फौजदारी कानूनका बारेमा सचेतना अधभवरृ्द्ध गना, सरकारी वकील कायाालयको वेवसाइट, सामाशजक 
सञ्जाल, आमसञ्चारका  ) स्थानीय भार्षामा समेत (माध्यमबाट सूचना प्रवाह गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सचेतना अधभवरृ्द्ध गने सामग्री म.न्या.व.को कायाालयबाट 
प्राप्त गरी अधभलेख राख्न े 

  सहा.न्या.व कमाचारी स.न्या.व. 

२ सचेतना बरृ्द्ध गने गरी स्थानीय स्तरमा कज नै सामग्री 
तयार गररने भए सो को र्ववरण स्वीकृतीको लाधग 
म.न्या.का. मा पेश गने 

धनरन्तर स.न्या.व.  उ.न्या.व. म.न्या.का. 

३ म.न्या.का.बाट प्राप्त र स्वीकृत सामग्री संचार 
माध्यमवाट प्रवाह गरी अधभलेख राख्न े

धनरन्तर उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.२०  र्ियाकलापः ५.३.५.३ फौजदारी कानूनको कायाान्वयनका बारेमा सरोकारवाला धनकायहरूसँग अन्तरर्िया गने  

 र्वर्षयगत अन्तर संवाद 

 संस्थागत संवाद 

 समजदायमा सरकारी वकील 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ सरोकारवालासँग अन्तरसंवाद गने गने र्वर्षय वस्तज, 
सहभाधग, खचाको अनजमान, व्यवस्थापन, कायािम गने 
स्थान, प्रस्तजती शजम्मेवारी, कायािमको तररका समेतका 
र्वर्षयमा अविारणापत्र तयार गरी कायािम स्वीकृत 
गने,  

भदौ उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

२ स्वीकृत कायािमको तयारी, व्यवस्थापन र कायािमको 
आयोजना 

स्वीकृत 
कायािम 
अनजसार 

उ.न्या.व. सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ कायािमको प्रधतवेदन, अधभलेख तथा संप्ररे्षण कायािम
को ३ 
ददन 

सहा.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

उ.न्या.व. 

 

३.२१  र्ियाकलापः ५.४.२.४ सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई कायाादेश सर्हत शजम्मेवारी ददन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट स्वीकृत एर्ककृत काया 
सञ्चालन धनदेशशकबमोशजम प्रत्येक सरकारी वकील तथा  
कमाचारीलाई कायाादेश सर्हत शजम्मेवारी ददने,  

 कायारत सरकारी वकील तथा कमाचारीलाई  

 नयाँ पदबहाली गनेलाई  

 
 
 
 

काशत्तक 
 

३ ददन 
धभत्र 

स.न्या.व. सहा.न्या.व 
/ उ.न्या.व. 

जनशशक्त 
र्वभाग 

 

३.२२  र्ियाकलापः ५.४.५.३ बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गनजा पने र्वर्षयमा सरकारी वकीलहरू बीच  ुलफल गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ वहस गनजापने मजद्दा र ररटमा सम्बशन्ित सरकारी वकील 
बीच वहस गनजा पूवा सामूर्हक ुलफल गने  

प्रत्येक 
ददन 

सम्बशन्ित 
सरकारी 

अन्य 
सरकारी 

स.न्या.व. 
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वकील वकील 
२ बहसका लाधग गनजापने तयारी र नजीर कानून 

धसद्दान्तका बारेमा अनजभव आदानप्रदान गने  
धनरन्तर सम्बशन्ित 

सरकारी 
वकील 

अन्य 
सरकारी 
वकील 

स.न्या.व. 

 

३.२३  र्ियाकलापः ५.४.५.४ बहस पैरवी र प्रधतरक्षाका लाधग अनजभवी सरकारी वकीलले अन्य सरकारी वकीललाई बहस सीप 
समेतका लाधग व्यावहाररक अभ्यासमा सहभागी गराउन े

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ अनजभवी सरकारी वकीलसँग अन्य सरकारी वकील 
समेत तोक्ने 
 

पेशीको 
जानकारी 
पधु 

स.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

मजद्दा 
व्यवस्थापन 
र्वभाग 

२ धमधसल अध्ययन गना लगाउन े 
सान्दधभाक कानून र सामाग्रीको संकलन गने   
 

पेशी तोके 
पधु 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

३ अनजभवी सरकारी वकीलले इजलासमा प्रस्तजत हजने 
तररका र वहस सीपका सम्बन्िमा जानकारी ददने  

धमधसल 
अध्ययन 
पिात 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- स.न्या.व. 

४ सँगै इजलासमा उपशस्थत भै प्रारशम्भक वहस गना लगाई 
आवश्यक भए थप बहस गने   

पेशीको 
ददन 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

- स.न्या.व. 

 वहसको समीक्षा गने बहस 
गरेकै ददन 

तोर्कएका 
सरकारी 
वकील 

अन्य 
सरकारी 
वकील 

स.न्या.व. 
 

 

३.२४  र्ियाकलापः ५.५.३.१सफ्टवेयर धनमााण, पररमाजान तथा एकीकृत गरी संचालन गने 

 मजद्दा,  ररट तथा धनवेदनको कारवाही (मजद्दाको वगीकरण, दायरी, कारवाही र लगत क्ा) र्ववरणका लाधग सफ्टवेयर तयार गने 

 मजद्दाको कारवाही -जाहेरी, मजच जल्का, परीक्षण प्रधतवेदन, बयान, अधभयोगपत्र, बकपत्र, फैसला, फैसला प्राधप्त, पजनरावेदन 
प्रस्ताव÷मस्यौदा,दोहोर् याउन ेधनवेदन नगने धनणाय÷मस्यौदा_अपलोड गने] -CMS_ 

 पेशी व्यवस्थापन -CTS_ 

 ररट तथा प्रधतरक्षा -WDS_ 

 दताा चलानी -DMS_ 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट तयार भएको मजद्दासंग 
सम्बशन्ित र्वधभन्न सफ्टवेयर सम्बन्िी जानकारी प्राप्त 
गने 

धनरन्तर स.न्या.व. 
 

सबै सरकारी 
वकील तथा 
कमाचारी 

सूचना 
प्रर्वधि 

महाशाखा 
२ सफ्टवेयरमा काम कारवाहीको र्ववरण तथा कागजात 

प्रर्वष्ट गने शजम्मेवारी तोकी प्रर्वष्ट गने 
धनरन्तर सहायक 

कमाचारी 
सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.२५  र्ियाकलापः ५.५.३.३  माधसक तथा वार्र्षाक प्रधतवेदनका फारामहरूलाई सूचना प्रर्वधिमा आबद्ध गना सफ्टवेयर धनमााण गरी 
र्ववरण प्राप्त गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालयबाट तयार भएको फागजन स.न्या.व. सबै सरकारी सूचना 
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कामकारबाहीको माधसक तथा बार्र्षाक प्रधतवेदन सम्बन्िी 
सफ्टवेयरका वारेमा जानकारी प्राप्त गने 

देशख 
धनरन्तर 

 वकील तथा 
कमाचारी 

प्रर्वधि 
महाशाखा 

२ माधसक तथा बार्र्षाक प्रधतवेदन सफ्टवेयरबाट पठाउने  चैत्र देशख 
धनरन्तर 

उ.न्या.व. 
/सहा.न्या.व. 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.२६  र्ियाकलापः ५.५.३.१० सबै कायाालयको वेवसाइट अद्यावधिक गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालय सूचना प्रर्वधि महाशाखाबाट 
वेवसाइट अध्यावधिक गने सम्बन्िी मापदण्ड प्राप्त गरी 
जानकारी गने / गराउन े

अशोज स.न्या.व. 
 

सबै सरकारी 
वकील तथा 
कमाचारी 

सूचना 
प्रर्वधि 
महाशाखा 

२ मापदण्ड बमोशजम वेवसाईट अध्यावधि गने / गराउन े धनरन्तर सहायक 
कमाचारी 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 
 

 

३.२६  र्ियाकलापः ५.५.४.२ प्रत्येकसरकारी वकील कायाालयलेवर्षामा कम्तीमा दजई वटा  समजदायमा सरकारी वकील कायािम 
संचालन गने (स्रोतको उपलब्िता र सहकायाबाट थप कायािम सञ्चालन गना सर्कन)े 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ समजदायमा सरकारी वकील कायािमको लाधग सहभागी 
सरोकारवालाको पर्हचान, कायािममा प्रस्तजत गने र्वर्षय, 

धमधत, स्थान र खचा समेत समावेश गरी कायािम 
स्वीकृत गने 

भदौ उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

२ स्वीकृत कायािम बमोशजम पत्राचार, प्रस्तजधतको 
शजम्मेवारी ददने सर्हतको पूवा तयारी गने 

कायािम 
भन्दा ७ 

ददन अगावै 

उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ धनिााररत समयमा कायािको व्यवस्थापन, आयोजना र 
प्रधतवेदन 

धनिााररत 
धमधत 

उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

४ प्रधतवेदनको र्वद्यजतीय माध्यमबाट सम्प्ररे्षण र अधभलेख ३ ददन 
धभत्र 

सहा.न्या.व. सहायक 
कमाचारी 

उ.न्या.व. 

 

३.२७  र्ियाकलापः ५.५.४.४ सरकारी वकील कायाालयबाट प्रवाह गररन ेसेवा सम्बन्िमा नागररक बडापत्र व्यवशस्थत गने 

 हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्चालन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्लान र नागररक 
बडापत्रमा समावेश गनजापने र्वर्षयका सम्वन्िमा 
म.न्या.व.को कायाालयबाट र्वर्षयवस्तज र र्वधि प्राप्त गने,  

भदौ स.न्या.व. उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

ना.म.न्या.व. 

२ प्राप्त र्वर्षयवस्तज समेत समावेश गरी  नागररक बडापत्र 
तयार गरी सबैले देख्न ेठाउँमा राख्न,े  

असोज उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

३ हेलो सरकारी वकील कायािम सञ्चालन गने कायार्वधि 
प्राप्त भए 
पधु 

धनरन्तर 

उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

सहायक 
कमाचारी 

स.न्या.व. 

 

३.२८  र्ियाकलापः ५.५.४.५ सबै कायाालयमा प्राप्तउजजरी र गजनासोव्यवस्थापन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 
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१ कायाादेश सर्हत गजनासो सजन्ने अधिकारी तोक्ने धनणाय र 
शजम्मेवारी ददने  

साउन स.न्या.व. उ.न्या.व. ना.म.न्या.व. 

२ गजनासो पेर्टका र गजनासो प्राप्तीको अन्य उपयजक्त 
व्यवस्था धनिाारण, स्वीकृधत र प्राप्त गजनासोको 
अधभलेशखकरण गने  

साउन गजनासो सजन्न े
अधिकारी 

उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

स.न्या.व. 

३ प्राप्त गजनासो उपर आवश्यक ुानर्वन सर्हत गजनासो 
व्यवस्थापन गने 

साउन 
देशख 

धनरन्तर 

गजनासो सजन्न े
अधिकारी 

स.न्या.व. स.न्या.व. 

 

३.२९  र्ियाकलापः ५.५.४.६ सरकारीवकील कायाालयको कायासम्पादनका सम्बन्िमा ुलफल गने 

 कानून व्यवसायी 
 संचारकमी 
 पीधडत तथा साक्षी 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ कायािमको अविारणा सर्हत सहभागी, धमधत र प्रस्तजती 
शजम्मेवारी धनिाारण गरी कायािम स्वीकृत गने 

काधताक स.न्या.व. उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

म.न्या.का 

२ कायािमका लाधग पत्राचार, फलोअप समेतका पूवा 
तयारी गने  

मंधसर उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

३ स्वीकृत कायािमको व्यवस्थापन, प्रधतवेदन र अधभलेख धनिााररत 
धमधत 

उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 

४ प्रधतवेदन बमोशजम कायाान्वयन धनरन्तर उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

३.३०  र्ियाकलापः ५.५.५.३पजस्तकालयमापजस्तककोर्वद्यजतीय प्रधतको अधभलेख राखी सरकारी वकीलहरूलाई सम्प्ररे्षण गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ म.न्या.व.को कायाालय, सूचना प्रर्वधि महाशाखावाट वा 
आधिकारीक वेवसाईटबाट पजस्तकको र्वद्यजतीय प्रधत प्राप्त 
गरी स्रोत खजलाई एर्ककृत गने, 

धनरन्तर उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

२ पजस्तकको र्वद्यजतीय प्रधत सबै सरकारी वकील एवं 
कमाचारीलाई र्वद्यजतीय माध्यमबाट उपलब्ि गराई 
अधभलेख राख्न,े  

धनरन्तर उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

 

३.३१  र्ियाकलापः ५.५.८.४ प्रत्येक सरकारी वकील कायाालयको कायायोजनास्वीकृत गराई कायाान्वयन गने 

ि.सं. सम्पादन गररन ेकाया समयावधि शजम्मेवारी सहयोगी सजपररवेक्षण 

१ आगामी आ.ब.को बार्र्षाक काया योजना तयार गना 
शजम्मेवारी ददने 

जेठ उ.न्या.व सहा.न्या.व. स.न्या.व. 
 

२ काया जना उपर ुलफल र पररमाजान सर्हत 
स्वीकृधतका लाधग माधथल्लो धनकायमा पठाउने 

जेठ स.न्या.व. उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

योजना 
महाशाखा 

३ बार्र्षाक काया योजनाको माधसक कायाान्वयन सधमक्षा र 
र्ियाकलाप कायाान्वयनको प्रभाव सम्वन्िी र्ववरण 
प्रर्वष्ट गरी म.न्या.व.को कायाालय, योजना कायाान्वयन 
सधमधतमा र्वद्यजतीय माध्यमबाट पठाउन े

मर्हना 
समाप्त 

भएको ७ 
ददन  

स.न्या.व. उ.न्या.व./ 
सहा.न्या.व. 

योजना 
महाशाखा 

 

४. कायाान्वयन सधमक्षाः 
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र्ियाकलापको 
संकेत नं. 

कायाान्वयनको अवस्था कायाान्वयन हजन नसक्नाको कारण धसफाररस 

  
 

  

 

५. र्ियाकलाप कायाान्वयनको प्रभावः 


