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वैठक नॊ २ 

मभमत् २०७५/०५/०६ गते भहान्मामामधवक्ताको कामाारम, काठभाडौंभा  फसेको सभन्वम 
समभमतको वैठकरे उच्च सयकायी वकीर कामाारम तहभा सभन्वम समभमतको स्थाऩना गयी 
अनसुन्धान, अमबमोजन य प्रमतयऺाराइा सदुृढ य प्रबावकायी फनाउने प्रमोजनाथा  सभन्वम 
समभमत गठन बएकोभा उक्त समभमतको वैठक २०७ ७/३/२१ गते आ इातफाय, उच्च 
सयकायी वकीर कामाारम, जमु्राभा फसी देहाम फभोजजभ मनणाम बमो । 

उऩजस्थमत 

श्री ऩणु्मप्रसाद ऩाठक, मनमभत्त सहन्मामामधवक्ता, उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा 
: सॊमोजक 
श्री ओभप्रकाश देवकोटा, सहामक प्रभखु जजल्रा अमधकायी, जजल्रा प्रशासन कामाारम, 
जमु्रा: सदस्म 
श्री रारफहादयु धाभी, प्रहयी नामव उऩयीऺक, जजल्रा प्रहयी कामाारम,  
जमु्रा् सदस्म(प्रमतमनमध, श्री सॊघीम प्रहयी इकाइा कामाारम, सखेुत) 
श्री नगेन्र रम्सार, सहामक न्मामामधवक्ता, उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा,  

सदस्म सजचव 

आभजन्ित् 
श्री याभकृष्ण ऩाण्डे, खरयदाय, भदु्दा शाखा, जजल्रा प्रशासन कामाारम, जमु्रा 
छरपरका ववषमहरू 

१) सवायी ज्मान भदु्दाभा तमाय गरयने सडक दघुाटना प्रमतवेदन य सवायी साधनको 
भेकामनकर चेकजाॉच प्रमतवेदन सम्फन्धभा । 

२) प्रहयी वहयासत कऺभा यहेका थनुवुाहरूराइा बेटघाट गना छुटै्ट डेस्कको प्रफन्ध गने 
सम्फन्धभा । 

३) भदु्दाको अनसुन्धान य अमबमोजन प्रबावकायी फनाउन सयकायी वकीर य अनसुन्धान 
अमधकृतफीच वैठक आमोजना सम्फन्धभा । 

४) सयकायवादी भदु्दाको ववषमभा जनस्तयभा सचेतना गयाउन सभदुामभा सयकायी वकीर 
कामाक्रभ य सभदुाम प्रहयी साझेदायी कामाक्रभ रगामतका अन्म कामाक्रभहरू सॊमकु्त रूऩभा 
आमोजना गने सम्फन्धभा । 

५) अनसुन्धान य अमबमोजनभा खरुाउनऩुने ववषमहरूभा सम्फन्धभा । 

६) उच्च सयकायी वकीर कामाारम जमु्राको आ.व. ०७७।०७८ को वावषाक कामा 
मोजनाको भस्मौदा सम्फन्धभा । 

७) कायागाय कामाारम हमु्राभा थनुवुा/कैदी गहृ व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा । 
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मनणामहरू  ्

१) वुॉदा नॊ १ का सम्फन्धभा छरपर गदाा प्रहयीफाट अनसुन्धान गरयने सवायी ज्मान 
भदु्दाभा तमाय गरयने सडक दघुाटना प्रमतवेदन य सवायी साधनको भेकामनकर चेकजाॉच 
प्रमतवेदनहरू उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा अन्तगातका भातहत कामाारमहरू 
जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम कामरकोट, जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम डोल्ऩा य 
जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम जमु्राफाट प्राप्त मभमसरहरूभा एकरूऩता नदेजखएकोरे 
उक्त प्रमतवेदनहरूको ढाॉचाभा एकरूऩता कामभ गने सम्फन्धभा सॊघीम प्रहयी इाकाइा 
कामाारम, सखेुतरे भातहत प्रहयी कामाारमहरूभा आवश्मक सभन्वम गने । प्रहयी प्रधान 
कामाारम, ट्रावपक मनदेशनारमफाट तमाय गरयएको सवायी दघुाट्ना प्रमतवेदनराइा आवश्मक 
ऩरयभाजान गयी सवायी तथा मातामात ब्मवस्था मनमभावरी, २०५४ को अनसूुचीभा याख्न े
तथा सवायी साधनको भेकामनकर चेकजाॉच प्रमतवेदनको मनजित ढाॉचा तमाय गयी सो सभेत 
उक्त मनमभावरीभा सभावेश गना उऩमुाक्त देजखएको हुॉदा सो को रागी भहान्मामामधवक्ताको 
कामाारमभा यहेको सभन्वम समभमतको सजचवारमभा य प्रहयी प्रधान कामाारमभा अनयुोध  
गने ।  

२) वुॉदा नॊ २ का सम्फन्धभा छरपर गदाा प्रहयी वहयासत कऺभा यहेका थनुवुाहरूराइा 
बेटघाट गना आउने आपन्त य काननु व्मवसामीहरूराइा बेटघाटको सहज प्रफन्ध गनाका 
रामग जजल्रा प्रहयी कामाारमहरू डोल्ऩा, कामरकोट, जमु्रा, हमु्रा य भगुभुा छुटै्ट बेटघाट 
डेस्क स्थाऩनाका रामग आवश्मक ब्मवस्था गना सम्बव बएसम्भ सम्फजन्धत प्रहयी 
कामाारमहरूफाट ब्मवस्था गने य तत्कार छुटै्ट डेस्क मनभााण गना सम्बव नबएभा आवश्मक 
सॊयचनाको ऩूवााधाय मनभााणका रामग ऩहर गने सम्फन्धभा भहान्मामामधवक्ताको कामाारमभा 
यहेको सभन्वम समभमतको सजचवारमभा य प्रहयी प्रधान कामाारमभा अनयुोध गने ।  

३) वुॉदा नॊ ३ का सम्फन्धभा छरपर गदाा भदु्दाको अनसुन्धान य अमबमोजनराइा 
प्रबावकायी फनाउन भहान्मामामधवक्ताको कामाारमको दोस्रो ऩञ्चवषीम यणनीमतक मोजनारे 
मनर्दाष्ट गये अनसुाय अनसुन्धान अमधकृत य सयकायी वकीरफीच भदु्दाको अमबमोजन य 
अनसुन्धानराइा प्रबावकायी फनाउने ववषमभा छरपर कामाक्रभ अमनवामा रूऩभा आगाभी 
आ.व. देजख उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा अन्तगातका जजल्रा सयकायी वकीर 
कामाारमहरूरे सयकायवादी भदु्दाको अनसुन्धान गने प्रहयी, वन य मनकुञ्ज रगामतका 
सयकायी मनकामहरूसॉग सभन्वम गयी वैठक आमोजना गयी उक्त वैठकको भाइन्मटु उच्च 
सयकायी वकीर कामाारम, जमु्राभा ऩठाउने । मस सम्फन्धभा भातहतका सयकायी वकीर 
कामाारमहरूराइा उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा य सम्फजन्धत जजल्रा प्रहयी 
कामाारमहरूराइा सॊघीम प्रहयी इकाइा कामाारम, सखेुतरे सभन्वम गने । 

४) वुॉदा नॊ ४ का सम्फन्धभा छरपर गदाा भहान्मामामधवक्ताको कामाारमको मोजना, 
अनसुन्धान तथा अनगुभन ववबागको च.नॊ. ४५९०, मभमत् २०७६।७।२९ को ऩिानसुाय 
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२०७६ भॊमसय ४ गते सभदुामभा सयकायी वकीर य प्रहयी साझेदायी कामाक्रभ आमोजना 
गने सम्फन्धभा उल्रेख बए अनसुाय देशबयका सयकायी वकीर कामाारम य प्रहयी 
कामाारमहरूरे सॊमकु्त रूऩभा कामाक्रभ आमोजना गयेकोभा सभदुाम स्तयभा सयकायवादी 
भदु्दाको अनसुन्धान य अमबमोजनका सम्फन्धभा सचेतना जगाउने ववषमभा वावषाक 
कामामोजना अनसुाय आ.व. ०७७।०७८ भा उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा 
भातहतका जजल्रा सयकायी वकीर कामाारमहरू य सम्फजन्धत जजल्रा प्रहयी कामाारमहरूरे 
सयकायवादी भदु्दाको अनसुन्धान य अमबमोजन सम्फन्धी कायफाही प्रकृमाका फायेभा 
सभदुामस्तयभा सॊमकु्त रूऩभा सचेतना सम्फन्धी कामाक्रभ आमोजना गना य सो को प्रमतवेदन 
उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा, भहान्मामामधवक्ताको कामाारम य भामथल्रो 
मनकामको प्रहयी कामाारमहरूभा ऩठाउने ब्मवस्था गने सम्फन्धभा सम्फजन्धत सयकायी 
वकीर य प्रहयी कामाारमराइा मनदेशन र्दने ।  

५) वुॉदा नॊ ५ का सम्फन्धभा छरपर गदाा अनसुन्धान य अमबमोजनराइा प्रबावकायी 
फनाउन ऩीमडत य अमबमकु्तको उभेय खरुाउने प्रभाण कागजातहरू मभमसर सॊरग्न गने । 
ऩीमडत, जाहेयवारा य अमबमकु्तको अमनवामा रूऩभा ऩरयचम, ठेगाना य उभेय खलु्ने 
नागरयकता रगामत नेऩार सयकायद्वाया जायी ऩरयचम ऩिको प्रमतमरऩी मभमसरभा सॊरग्न  
गने । ऩरयचम ऩि उऩरब्ध हनु नसक्ने अवस्था बएभा जाहेयवारा, ऩीमडत य प्रमतवादीको 
सम्फजन्धत स्थानीम तहसॉग सभन्वम गयी ऩरयचम, उभेय य ठेगाना खलु्ने वववयण सॊरग्न गने 
सम्फन्धभा उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा अन्तगातका सयकायी वकीर 
कामाारमहरू य सम्फजन्धत प्रहयी कामाारमहरूराइा मनदेशन र्दने । भहान्मामामधवक्ताको 
कामाारमको च.नॊ. ११०१, मभमत्२०७६।११।८ को ऩरयऩि अनसुाय सयकायी वकीर 
कामाारमफाट ऩेश गरयने अमबमोग ऩिभा अमनवामा रूऩभा प्रमतवादीको ठेगानाको अमतरयक्त 
नागरयकता नॊ, जायी जजल्रा य जायी मभमत सभेत उल्रेख गनुा हनु बनी ऩिाचाय बएकोभा 
सोही फभोजजभ अमबमोग ऩिभा खरुाउन उच्च सयकायी वकीर कामाारम, जमु्रा 
अन्तगातका सयकायी वकीर कामाारमहरूराइा मनदेशन र्दने । जचवकत्सक, स्वास््मकभी य 
सम्फजन्धत ववऻफाट रेजखने बौमतक प्रभाण ऩरयऺण प्रमतवेदनहरूभा स्ऩष्ट फजुझने गयी नेऩारी 
य अॉग्रजेी दवैु बाषाभा वववयण खरुाउन सम्फजन्धत मनकामराइा जजल्रा प्रहयी कामाारम य 
जजल्रा सयकायी वकीर कामाारमहरूरे ऩहर य सभन्वम गने ।  

६) वुॉदा नॊ ६ का सम्फन्धभा छरपर गदाा उच्च सयकायी वकीर कामाारम जमु्राको 
आ.व. ०७७।०७८ को वावषाक कामा मोजनाको भस्मौदाभा भदु्दाको अनसुन्धान, अमबमोजन 
य सयकायवादी भदु्दाको कायफाही प्रकृमा रगामत ऩीमडतको अमधकाय, शॊवकतको अमधकाय, 
साऺी सॊयऺण रगामत वावषाक कामामोजनाभा उल्रेख बएका ववषमहरूको कामाक्रभ 
आमोजना य कामाान्वमन गना सभन्वम समभमतभा यहेका कामाारमहरूरे उच्च सयकायी 
वकीर कामाारम, जमु्राराइा सभन्वम य सहमोग गने । 
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७) वुॉदा नॊ ७ का सम्फन्धभा छरपर गदाा जजल्रा तहको सभन्वम समभमत हमु्राको 
मभमत्२०७६।११।१९ गते फसेको वैठकको मनणाम नॊ ४ भा हमु्रा जजल्राभा कायागाय 
कामाारम यहेता ऩमन थनुवुा/कैदी गहृ नबएकारे जजल्रा प्रहयी कामाारम, हमु्राको वहयासत 
कऺ सभेतको प्रमोग गयी थनुवुा/कैदी याख्न ेकामा गयी ब्मवस्थाऩन बइा यहेको बनी उल्रेख 
बएकोरे कायागाय कामाारम, हमु्रा अन्तगात थनुवुा/कैदी गहृ स्थाऩनाका रामग आवश्मक 
ऩहर गना भहान्मामामधवक्ताको कामाारमभा यहेको सभन्वम समभमतको सजचवारमभा 
जानकायी गयाउने मनणाम गरयमो । 

 


