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महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको  
ई-बलेुवटन 

            

 

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक 
योजना संक्षिप्तमा 

 

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक 
योजनाको पररदृष्य कानूनी 
शासनको सभुनक्षिििा रहेको 
छ। यसैगरी पररलक्ष्य वैज्ञाभनक 
प्रमाणमा आिाररि अभियोजन 
िथा प्रिावकारी प्रभिरिा गने 
व्यावसावयक संस्थाको रूपमा 
स्थावपि हनु ु रहेको छ। यस 
योजनाले अभियोजनलाई 
वस्िगुि र वैज्ञाभनक प्रमाणमा 
आिाररि बनाउन,े मदु्दा िथा 
ररटको प्रिावकारी प्रभिरिा 
गने, संवैिाभनक िथा कानूनी 
क्षजम्मेवारी प्रिावकारी रुपमा 
सम्पादन गने, सरकारी वकील 
सेवालाई व्यावसावयक बनाउने, 
संस्थागि सदुृढीकरण गने 
जस्िा पााँचवटा लक्ष्यहरु 
भनिाारण गरेको छ । सो लक्ष्य 
हाभसल गना ववभिन्न रणनीभि र 
वियाकलापहरु राक्षिएको छ। 

रणनीभि योजना कायाान्वयनका 
लाभग २०४ वियाकलापहरु 
समावेश गररएका छन।् यसको 
कायाान्वयनका लाभग पााँच 
बषाका लाभग रु. ४ अबा १७ 
करोड १० लाि ९४ हजार 
बजेटको प्रिेपण गररएको छ।  

 

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजना सावाजभनक ।
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माननीय महान्यायाभिवक्ता रमेश बडालले भमभि २०७७ साल असार १६ गिे महान्यायाभिवक्ताको कायाालयले आयोजना 
गरेको कायािममा िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजना सावाजभनक गनुािएको छ । महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको 
योजनाबद्ध ववकासको कायालाई भनरन्िरिा ददन भमभि २०७८।०३।०३ गिे बसेको िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजना 
िजुामा भनदेशक सभमभि िथा भमभि २०७८।०३।०४ गिे बसेको महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको व्यवस्थापन सभमभिको 
बैठकले महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजना (आ.व. २०७८/०७९-२०८२/०८३)  
पाररि गरेको छ। यो योजना आगामी आभथाक वषा अथााि २०७८ श्रावण १ बाट २०८३ असारसम्मका लाभग लागू 
हनुे छ। फौजदारी न्याय प्रशासन सम्बन्िी कायालाई प्रिावकारी र नभिजामिुी बनाउन आ. व. २०६८।०६९ देक्षि 
२०७२।०७३ सम्मका लाभग प्रथम पञ्चवषीय रणनीभिक योजना कायाान्वयनमा ल्याइएको भथयो। प्रथम पञ्चवषीय 
रणनीभिक योजनाका ३८.७१ प्रभिशि वियाकलाप कायाान्वयन िएको भथयो। प्रथम पञ्चवषीय रणनीभिक योजनाको 
अनिुव र भसकाइलाई ग्रहण गदै "संस्थागि सदुृढीकरण र व्यावसावयक ववकासमा केक्षन्िि" िई दोस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक 
योजना िजुामा गररएको भथयो। दोस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजनाको समीिा गदै सो योजनाले प्रिेपण गरे वमोक्षजमका 
६७ प्रभिशि लि परुा िएको छ।  

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजनाको िजुामाका िममा भलक्षिि राय सझुाव संकलन, सूचना संकलन, नीभि व्यवस्थापन 
समूहसाँग छलफल, परामशा कायािम, योजना ववज्ञहरूसाँगको बैठक िथा छलफल र राविय कायाशालाबाट सझुाव संकलन 
गररएको भथयो। यसैगरी वावषाक प्रभिवेदनहरूको अध्ययन, सरोकारवाला भनकायका रणनीभिक योजनाको सवेिण, सम्मेलन 
र कायाशालाबाट पाररि प्रस्िावको सवेिण, अभियोजन नीभि र मागादशानको अध्ययन, ववभिन्न अध्ययन प्रभिवेदनहरूको 
सवेिण, राविय योजना र नेपाल सरकारका वावषाक नीभि िथा कायािमहरूको सवेिण, सवोच्च अदालिबाट जारी िएका 
आदेशको सवेिण जस्िा ववभि र प्रकृया अवलम्बन गररएको भथयो। 

यस योजना ियार गना माननीय महान्यायाभिवक्ताको अध्यििामा १२ सदस्यीय भनदेशक सभमभि रहेको भथयो। सो 
सभमभिमा प्रिानमन्त्री िथा मक्षन्त्रपररष को कायाालयका सक्षचव, सवोच्च अदालिका रक्षजिार, नायब महान्यायाभिवक्ताहरु, 

अथा मन्त्रालयका सहसक्षचव, राविय योजना आयोगका सहसक्षचव, नेपाल प्रहरीका वररष्ठ अभिकृि सदस्य रहन ुिएको भथयो। 
यसैगरी नायब महान्यायाभिवक्ताको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय योजना िजुामा सभमभि र उपन्यायाभिवक्ताको संयोजकत्वमा  
९ सदस्यीय काया समूह गठन गररएको भथयो। 

 

माननीय महान्यायाभिवक्ता श्री रमेश बडाल समि महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजनाको 
प्रभिवेदन प्रस्ििु गनुाहुाँदै योजना िजुामा सभमभिका संयोजक वररष्ठिम ्नायब महान्यायाभिवक्ता श्री पद्मप्रसाद पाण्डेय।

 



 

  

महान्याया भिवक्ताको 
कायाालयको  

बुले वटन  

____________________  

२०७७ चैत्र ८ - २०७८ असार १६ 

____________________  

प्रमुि संरिक  

माननीय महान्याया भिवक्ता  
श्री रमेश वडाल  

 

सल्लाहकारहरु  

नायब महान्याया भिवक्ता         
श्री पद्मप्रसाद पाण्डेय  

नायब महान्याया भिवक्ता         
श्री ववश्वराज कोइराला  
नायब महान्याया भिवक्ता         

डा. श्री टेकबहादुर क्षिभमरे  

नायब महान्याया भिवक्ता       

श्री श्याम कुमार िट्टराई  

 

सम्पादन  

सहायक न्याया भिवक्ता       
श्री ववष्णुप्रसाद पनेरु  

सहायक न्याया भिवक्ता      
श्री  शुिाष िट्टराई  

सहायक न्याया भिवक्ता      
श्री प्रिाि िेत्री  

____________________  

महान्याया भिवक्ताको कायाालय, 
रामशाहपथ,  

काठमाडौं , नेपाल 
____________________ 
प्रस्िुि बुले वटन ियार गनाका 

ला भग महत्वपूणा पृष्ठपोषण प्रदान 
गनुाहु ने  सहन्याया भिवक्ता      
श्री लोकराज पराज ुली ,  

उपन्याया भिवक्ता श्री सोमकान्िा 
िण्डारी र  सहायक न्याया भिवक्ता 
श्री क्षशव वाग्लेप्र भि हा ददाक आिार 

प्रकट गना चाहन्छौं ।  

 

 

महान्यायाभिवक्ता कायाालयले सम्पादन गरेका ववभिन्न वियाकलापहरु समेटेर ई-बलेुवटन 
प्रकाशन प्रारम्ि गररएको छ। फौजदारी न्याय प्रशासनसाँग प्रत्यि सरोकार रहेको यस 
कायाालयबाट िएका काम कारवाही पारदशी हनु ुपदाछ िने्न हाम्रो मान्यिा रवह आएको छ। 
यस कायाालयको कामको अभिलेिलाई व्यवक्षस्थि बनाई र ववभिन्न भनकाय माझ सम्प्रवेषि 
गने उद्देश्यले बलेुवटन प्रकाशन शरुु गररएको छ । सरकारी वकीलहरुलाई आफ्नो संस्थाको 
गभिववभिका समवन्िमा जानकारी गराउन समेि बलेुवटन प्रकाशन अपररहाया िएको हो । 
सोही उद्देश्यलाई सम्बोिन गनाका लाभग महान्यायाभिवक्ताको कायाालयबाट यस वषा देक्षि 
चौमाभसक रुपमा बलेुवटन प्रकाशन शरुु गररएको छ । यस बलेुवटनमा २०७७ चैत्र ८ देक्षि 
असार १६ सम्मको गभिववभि समेवटएको छ । यसबाट अदालि, न्यावयक भनकायहरु, ववभिन्न 
सरकारी भनकाय, नागररक समाज, कमाचारी, ववद्याथी, सवासािारण एवं फौजदारी न्याय 
प्रशासनसाँग चासो राख्न ेसबैलाई सहयोग पगु्ने अपेिा गरेको छु । 

अन्त्यमा, यो बलेुवटन प्रकाशन कायामा प्रत्यि संलग्न हनु ुहनुे सम्पादक मण्डलको सदस्य 
िथा अप्रत्यि रुपमा सहयोग गनुाहनुे सवैलाई िन्यवाद ददाँदै आगामी ददनमा यसको गणुस्िर 
र भनरन्िरिामा हनुेछ िने्न अपेिा गरेको छु । 

२०७८ असार 

)रमेश वडाल(  

महान्यायाभिवक्ता 
 

 

वुलेटिन प्रकाशनको प्रारम्भ सम्बन्धमा 



 

 

 

 

 

  

माननीय 
महान्यायाभिवक्ताको 
संक्षिप्त पररचय 

 माननीय महान्यायाभिवक्ता श्री 
रमेश वडाल नेपालको विामान र 
सत्ताइसौं महान्यायाभिवक्ता 
हनुहुनु्छ। उहााँले िारिको पणेु 
ववश्वववद्यालयबाट श्रम कानून र 
श्रम कल्याण ववषयमा स्नाकोत्तर 
गनुा िएको छ। उहााँले अन्िरााविय 
श्रम संगठनको   अन्िरााविय  
श्रभमक मापदणड र कायास्थलमा  
अभिकारबारे मूल भसद्धान्िको 
िोषणापत्र ववषयमा इन्टरनेसनल 
टे्रभनङ्ग सेन्टर अफ आई.एल.ओ, 

इटभलबाट भडप्लोमा गनुा िएको 
छ।   

उहााँसाँग अभिवक्ताको रूपमा ववगि 
२७ बषादेक्षि कानून व्यवसायीको 
रुपमा काम गरेको अनिुव छ । 
उहााँले साववकको पनुरावेदन 
अदालि बार एसोभसएशन, पाटन 
(हाल उच्च अदालि वार 
एसोभसएसन, पाटन) को अध्यि र 
सक्षचवको रूपमा काम गनुािएको 
छ। उहााँले नेपाल बार 
एसोभसयसनका ववभिन्न 
सभमभिहरुमा पभन काम गनुा िएको 
छ। 

उहााँले श्रम कानूनको िेत्रमा 
ववज्ञिा हाभसल गनुा िएको छ। 
यसिन्दा पवहले उहााँले ववभिन्न श्रम 
संगठनहरूको नेितृ्व गनुा िएको 
भथयो। उहााँले श्रम कानून र 
मापदण्डको मस्यौदामा महत्वपूणा 
िभूमका िेल्न ु िएको भथयो। 
उहााँको सामाक्षजक सरुिा कोष र 
सामाक्षजक सरुिा योजनाको 
स्थापनामा ठूलो िभूमका रहेको छ 
। उहााँले ववभिन्न अन्िरााविय र 
राविय फोरमहरूमा ववशेषज्ञको 
रूपमा काम गनुा िएको छ ।   

 

 

        नवभनयकु्त महान्यायाभिवक्ता माननीय 
रमेश बडाललाई ले भमभि २०७७ साल चैत्र ८ 
गिे महान्यायाभिवक्ताको कायाालयमा पदबहाली 
गनुाियो। रािपभि कायाालयमा आयोक्षजि एक 
समारोहमा सम्माननीय प्रिान न्यायािीश चोलेन्ि 
शमसेर ज.ब.रा.ले उहााँलाई रािपभिज्यूको 
समपुक्षस्थभिमा पद िथा गोपभनयिाको शपथ 
गराउन ु िएको भथयो। उहााँलाई सम्माननीय 
रािपभि ववद्यादेवी िण्डारीले भमभि २०७७ साल 
चैत्र ६ गिे भनयकु्त गनुा िएको भथयो। 
महान्यायाभिवक्ताको कायाालयमा नवभनयकु्त 
महान्यायाभिवक्तालाई नायब 
महान्यायाभिवक्ताहरु िथा अन्य सरकारी 
वकीलहरु र कमाचारीहरुले स्वागि गनुाियो। 
कायाालयमा आयोक्षजि स्वागि कायािमलाई 
सम्बोिन गदै नवभनयकु्त महान्यायाभिवक्ताले 
आकक्षस्मक रुपमा यो क्षजम्मेवारीमा आएको र 
किै ियााङ बनाउन यो पदमा नआएको बिाउन ु
ियो। उहााँले अभियोजन र सरकारी मदु्दाको 
प्रभिरिा कायाको क्षजम्मेवारीमा रहाँदा संवविान र 
कानूनको पालना गदै इमान्दारी र भनष्ठापूबाक 
काया गने प्रभिबद्धिा व्यक्त गनुाियो। 

सरकारी वकीलको व्यावसावयकिा ववकास, 

संस्थागि सदुृढीकरण र प्रभिभनभित्वलाई 
प्रिावकारी बनाउने कुरामा समेि जोड 
ददनिुयो। 

अपराि अनसुन्िान र अभियोजनमा अबाक्षन्छि 
हस्ििेप हनु नददन,े सरोकारवालासाँग समन्वय 
ववस्िार गने र महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको 
िेश्रो पञ्चबषीय रणनीभिक योजना िजुामा गरी 
कायाान्वयन गररने बिाउन ु ियो। उहााँले 
कायासम्पादनमा सबैको सकारात्मक सहयोग प्राप्त 
हनुे अपेिा गनुाियो। 

समारोहमा भनविामान महान्यायाभिवक्ता अक्षग्न 
प्रसाद िरेललाई महान्यायाभिवक्ताको कायाालय 
िथा सरकारी वकील समाजका िफा बाट भबदाई 
गररएको भथयो। यसैगरी उक्त समारोहमा उच्च 
अदालिको न्यायािीश पदमा भनयकु्त हनुिुएका 
नायब महान्यायाभिवक्ता नारायण प्रसाद 
पौडेललाई पभन भबदाई िथा नाँया क्षजम्मेबारीका 
लाभग शिुकामना व्यक्त गररयो । कायािममा 
सरकारी वकील समाजका सक्षचव 
सहन्यायाभिवक्ता संजीवराज रेग्मीले सरकारी 
वकील समाजका िफा बाट र बररष्ठिम ् नायब 
महान्यायाभिवक्ता श्री पद मप्रसाद पाण्डेले 
कायाालयका िफा बाट नवभनयकु्त 
महान्यायाभिवक्तालाई स्वागि गदै कायाकालको 
सफलिाको शिुकामना व्यक्त गनुाियो । सो 
अवसरमा भनविामान महान्यायाभिवक्ता अक्षग्न 
प्रसाद िरेल िथा उच्च अदालिको न्यायािीश 
पदमा भनयकु्त हनुिुएका नायव महान्यायाभिवक्ता 
नारायण प्रसाद पौडेलले मन्िव्य राख्निुएको भथयो 
।  

 

माननीय महान्यायाभिवक्ता श्री रमेश वडालबाट पदबहाली 



  

  

 

  

मखु्य न्यायाभिवक्तासाँगको राविय कायााशाला सम्पन्न 

मखु्य न्यायाभिवक्ताको काम, कारवाही एवम ् महान्यायाभिवक्ताको 
कायाालयसाँगको अन्िरसम्बन्ि ववषयक िेस्रो राविय कायाशाला भमभि २०७७|१२|२७ 

मा काठमाडौंमा सम्पन्न िएको छ ।  

माननीय महान्यायाभिवक्ता रमेश वडालको प्रमिु आभिथ्यिामा सम्पन्न कायािमको 
अध्यििा वररष्ठिम ्नायब महान्यायाभिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले गनुा िएको भथयो । 

नायब महान्यायाभिवक्ता ववश्वराज कोइरालाले कायाशालाको उद्देश्य माभथ प्रकाश पादै 
अभिभथहरुलाई स्वागि गनुािएको भथयो ।  

कायाशालामा मखु्य न्यायाभिवक्ताको कायासम्पादनको अवस्था ववषयमा प्रदेश  नं. १ 
का मखु्य न्यायाभिवक्ता चडुामक्षण आचाया र महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको िेस्रो 
पञ्चवषीय रणनीभिक योजनाको िजुामाका ववषयमा  सहन्यायाभिवक्ता  श्री गोपालप्रसाद 
ररजालले कायापत्र प्रस्ििु गनुा िएको भथयो । 

प्रस्ििु कायापत्र उपर िथा मखु्य न्यायाभिवक्ताको कायाालयको कायासम्पादनका 
सम्वन्िमा मखु्य न्यायाभिवक्ताहरु ददपेन्ि झा,  ओमप्रसाद थपलीया, डा.  राजेन्ि क्षिभमरे, 
ठाकुर प्रसाद भड.सी. र मािकृा िनालले आफ्नो ववचार राख्न ुिएको भथयो । 

उक्त कायाशालामा  महान्यायाभिवक्ताको कायाालयका नायब महान्यायाभिवक्ताहरु, सािै 
प्रदेशका मखु्य न्यायाभिवक्ताहरु सहन्यायाभिवक्ताहरु, उपन्यायाभिवक्ता िथा अन्य 
सरकारी वकील एवम ्कमाचारीहरु समेि ४० जनाको उपक्षस्थभि रहेको भथयो। सो 
कायािमको सञ्चालन सहन्यायाभिवक्ता लोकराज पराजलुीले गनुा िएको भथयो। 

 

 

नवभनयकु्त सरकारी वकीलहरूको 
प्रक्षशिण कायािम सम्पन्न । 

महान्यायाभिवक्ताको कायाालय, 
अभियोजन प्रक्षशिण केन्िद्वारा २०७७ चैत्र 
१७ गिेदेक्षि चैत्र २३ गिेसम्म 
महान्यायाभिवक्ताको कायाालय, काठमाडौंमा 
आयोक्षजि राजपत्रांवकि दद्विीय शे्रणीका 
नवभनयकु्त सरकारी वकीलहरूको प्रक्षशिण 
कायािम सम्पन्न िएको छ । उक्त 
प्रक्षशिण कायािमको उद्घिाटन २०७७ 
चैत्र १७ गिे माननीय महान्यायाभिवक्ता 
रमेश वडालले गनुा िएको भथयो । 

उद्घिाटन समारोहलाई सम्बोिन गदै 
माननीय महान्यायाभिवक्ताले प्रक्षशिणले 
सहिागीहरूको ज्ञानमा वृवद्घ र िमिामा 
ववकास गरी पदीय क्षजम्मेवारी वहन गना 
सिाउ पगु्न े बिाउाँदै सरकारी वकीलले 
कसूरदारले कसूर गरेको मात्रा अनसुार 
ठीक अभियोजन गनुापनेमा जोड ददनिुयो। 
प्रक्षशिण कायािमको समापन गदै 
महान्यायाभिवक्ताको कायाालयका वररष्ठिम ्
नायब महान्यायाभिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले 
प्रक्षशिण कायािममा गररएको छलफल र 
भसकाइबाट जानेका कुराहरू सरकारी 
वकीलको काममा प्रयोग गरी सिुार िएको 
देक्षिनपुनेमा जोड ददनिुयो। सरकारी 
वकीलले भसकेको बझेुको कुरामा थप 
अध्ययन गरेमा प्रक्षशिण कायािमको 
साथाकिा हनुेिफा  ध्यानाकषाण समेि 
गराउन ुिएको भथयो। 



 

 

बाल न्याय सम्बन्िी िीन ददवसीय प्रक्षशिण कायािम  

महान्यायाभिवक्ताको कायाालय, अभियोजन प्रक्षशिण केन्िद्वारा २०७७ चैत्र २४ गिेदेक्षि चैत्र 
२६ गिेसम्म महान्यायाभिवक्ताको कायाालय, काठमाडौंमा आयोक्षजि बाल न्याय सम्बन्िी 
िीन ददवसीय प्रक्षशिण कायािम सम्पन्न िएको छ। उक्त प्रक्षशिण कायािमको उद्घिाटन 
२०७७ चैत्र २४ गिे माननीय महान्यायाभिवक्ता रमेश वडालले गनुािएको भथयो। माननीय 
महान्यायाभिवक्ताले उद्घिाटन समारोहलाई सम्बोिन गदै बालबाभलका सम्बन्िी मदु्दाको 
गोपभनयिा कायम गदै अनसुन्िान र अभियोजनमा संवेदनशीलिा अपनाई बालमैत्री वािावरण 
भसजाना गनुापने कायाहरूका बारेमा सहिागीहरूको िाभलमले िमिामा ववकास गरी पददय 
क्षजम्मेवारी वहन गना सिाउ परु् याउने बिाउनिुयो। अनसुन्िान अभिकृि र सरकारी 
वकीलबीच हनेु समन्वय र सहकायाले मात्र सरकारवादी मदु्दाको सही र  प्रिावकारी 
अनसुन्िान र अभियोजन हनेुमा जोड ददनिुएको भथयो।  दईु समूहमा वविाजन गरी सञ्चालन 
गररएको उक्त प्रक्षशिण कायािममा राजपत्रांवकि दद्विीय शे्रणीमा २७ जना सरकारी 
वकीलहरू र प्रहरी  भनरीिक र प्रहरी  नायव भनरीिक ३० जना गरी ५७ जनाको 
सहिागीिा रहेको भथयो।  

 

दा  

भमभि २०७७ साल चैत्र २२ गिे काठमाण्डौं उपत्यकाक्षस्थि सरकारी वकील 
कायाालयहरुको मदु्दा िथा जनशक्षक्त व्यवस्थापनको क्षस्थभि, सरोकारवाला 

भनकायसाँगको समन्वयन, दैभनक कायासम्पादनमा आइपरेका समस्या समेिका 
ववषयमा माननीय महान्यायाभिवक्ताको समपुक्षस्थभिमा अभियोजन छलफल 

कायािम। भमभि 

 
भमभि २०७८ साल वैशाि ९ गिे माननीय महान्यायाभिवक्ताको समसु्पभथभिमा 
सरकारी वकीलहरु र सरोकारवाला भनकायका प्रभिभनभिहरुबीच अभियोजन नीभि 
िथा मागादशान, २०७७ सम्बन्िी छलफल कायािमको आयोजना िएको भथयो। 
सो कायािममा सवोच्च अदालिका मखु्य रक्षजिार, नपेाल सरकारका सक्षचवहरु, 

नायब महान्यायाभिवक्ताहरु, उच्च अदालिका मखु्य न्यायाभिशहरु, न्यायाभिशहरु, 

प्रहरी अभिररक्ता महाभनरीि, क्षजल्ला अदालिका न्यायाभिशहरु  िथा ववभिन्न 
सरकारी भनकायहरुका प्रभिभनभिहरुको उपक्षस्थभि भथयो। 

 
भमभि २०७७ साल चैत्र २३ गिे माननीय महान्यायाभिवक्ताको समसु्पभथभिमा 
ववभि ववज्ञान ववशेषज्ञ र सरकारी वकीलहरुबीच िएको छलफल कायािम। 

 
भमभि २०७७ साल चैत्र २२ गिे माननीय महान्यायाभिवक्ताको समसु्पभथभिमा 
सरकारी वकीलहरु, नपेाल वार एसोभसएशन र सवोच्च वार एसोभसएशनका 
पदाभिकाररहरुबीच अभियोजन नीभि िथा मागादशान, २०७७ सम्बन्िी िएको 

छलफल कायािम। 

  

अनसुन्िान सभमभि गठन । 

नेपाल सरकार (मक्षन्त्रपररषद) को भमभि २०७८ साल वैशाि १३ गिे िथा महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको भमभि २०७७ साल चैत्र १८ गिेको भनणाय 
अनसुार मलुकुी फौजदारी कायाववभि संवहिा, २०७४ को दफा १८९ बमोक्षजमको महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको प्रशासन हेने नायब महान्यायाभिवक्ताको 
अध्यििामा अनसुन्िान सभमभि गठन िएको छ । यस सम्बन्िी सूचना भनम्न भलंकमा हेना सवकने छ :  https://ag.gov.np/oag-post/2374 ।  

httpshttps://ag.gov.np/oag-post/2374


यस कायािममा प्रदेश नं १, २ र वाग्मिी
प्रदेश अन्िरगिका राजपत्रांवकि ििृीय
शे्रणीका ५ जना सरकारी वकीलहरु, प्रदेश
नं १, २ र वाग्मिी प्रदेश (उपत्यका
बाहेक) अन्िगािका क्षजल्ला प्रहरी
कायाालयको मवहला िथा बालबाभलका
सेलमा कायारि २७ जना प्रहरी
भनरीिकहरु र ववराटनगर वीरगंज
मकवानपरु र िक्तपरुका बाल सिुार गहृका
४ जना प्रशासकीय प्रमिुहरु गरी ३६
जना सहिागीहरु भथए ।

भमभि 
२०७८।०२।
१३ देक्षि १८ 

गिे

यस कायािममा लकु्षम्बनी प्रदेश, गण्डकी कणााली
प्रदेश र सदुरुपक्षिम प्रदेश अन्िगािका
राजपत्रांवकि ििृीय शे्रणीका ५ जना सरकारी
वकीलहरु, गण्डकी प्रदेश लकु्षम्बनी प्रदेश कणााली
प्रदेश र सदुरुपक्षिम प्रदेश अन्िगािका क्षजल्ला
प्रहरी कायाालयको मवहला िथा बालबाभलका
सेलमा कायारि २७ जना प्रहरी भनरीिकहरु र
रुपन्देही, कास्की, बााँके र डोटीका बाल सिुार
गहृका ४ जना प्रशासकीय प्रमिुहरु गरी ३६
जना सहिागीहरु भथए ।

भमभि 
२०७८।०२।
१९ देक्षि २४ 

गिे

अनलाइनमाफा ि बाल न्याय सम्बन्िी प्रक्षशिण  कायािमहरु  सम्पन्न  िएका ।  
 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

  

  

 

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजना सावाजभनक, अभियोजन जनाल समेि ववमोचन र िवन उद्घाटन । 

भमभि २०७८ साल असार १६ गिे माननीय महान्यायाभिवक्ता रमेश वडालज्यूले अनलाइनमाफा ि िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक 
योजना सावाजभनक, अभियोजन जनाल समेिका प्रकाशनहरुको ववमोचन र िवन उद्घाटन गनुािएको छ ।  

 

मानननीय महान्यायाभिवक्ताले 
महान्यायाभिवक्ताको 

कायाालयको िेस्रो पञ्चवषीय 
रणनीभिक योजना 

(आ.व.२०७८/०७९-
२०८२/०८३) सावाजभनक 

गनुािएको छ।

मानननीय महान्यायाभिवक्ताले
भ्रष्टाचार भनवारण कानून सम्बन्िी
कायापत्रको संगालो (िाग १),
संगदठि अपराि भनवारण कानून
सम्बन्िी कायापत्रको संगालो (िाग
१), सेवा कानून सम्बन्िी कायापत्रको
संगालो (िाग १), मौभलक हक
सम्बन्िी स्रोि सामग्री, अभियोजन
जनाल, नजीर संग्रह र संवैिाभनक
वववादमा सवोच्च अदालिबाट
प्रभिपाददि भसद्धान्िहरु शषाकका
प्रकाशनहरु ववमोचन गनुा िएको
छ।

मानननीय 
महान्यायाभिवक्ताबाट ववद्यिुीय 
माध्यमबाट क्षजल्ला सरकारी 
वकील कायाालय काभलकोटको 
नवभनभमाि िवनको समदु्घाटन 

िएको छ। 

प्रक्षशिणमा समेवटएका 
ववषयहरु: 

बाल न्यायको अविारणा, 
कानूनी व्यवस्था, अनसुन्िान 
िथा अभियोजन, न्यावयक 

प्रविया, ददशान्िरण, पीभडिको 
हक, न्यावयक भसद्धान्िहरु र 
कायाान्वयनको अवस्था, बाल 
सिुार गहृ िथा भनगरानी कि, 

प्यानल छलफल समेि 



 

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजनाको राविय कायाशाला र परामशा कायािमहरु 

 

ि.स. भमभि परामशा कायािमका लक्षिि सहिागीहरु सहिागीहरु
को संख्या 

१. २०७८।१।२३ उच्च सरकारी वकील कायाालयहरुुः इलाम, ववराटनगर, िनकुटा, ओिलढुङ्गा र अन्िगाि क्षजल्ला सरकारी वकील 
कायाालयका सरकारी वकील िथा कमाचारीहरु 

३३ 

२. २०७८।१।२४ 

 
उच्च सरकारी वकील कायाालयहरुुः िलु्सीपरु, बटुवल, नेपालगञ्ज र अन्िगाि क्षजल्ला सरकारी वकील कायाालयका 
सरकारी वकील िथा कमाचारीहरु 

३० 

३. २०७८।१।२६ 

 
उच्च सरकारी वकील कायाालयहरुुः पोिरा, बाग्लङु, जनकपरु, राजववराज, वीरगञ्ज र अन्िगाि क्षजल्ला सरकारी 
वकील कायाालयका सरकारी वकील िथा कमाचारीहरु    

५१ 

४. २०७८।१।२७ 

 
उच्च सरकारी वकील कायाालयहरुुः सिेुि, जमु्ला, महेन्िनगर, ददपायल र अन्िगाि क्षजल्ला सरकारी वकील 
कायाालयका सरकारी वकील िथा कमाचारीहरु 

२८ 

५. २०७८।१।२८ 

 
माननीय महान्यायाभिवक्ता, नायब महान्यायाभिवक्ताहरु, िजुामा सभमभि िथा काया समूहका सदस्यहरु, ववशेष सरकारी 
वकील कायाालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकील कायाालयहरुुः हेटौंडा, पाटन र अन्िगाि क्षजल्ला सरकारी वकील 
कायाालयका सरकारी वकील िथा कमाचारीहरु 

४४ 

६. २०७८।१।३० महान्यायाभिवक्ताको कायाालयमा कायारि सरकारी वकील िथा कमाचारीहरु ३१ 

७. २०७८।१।३१ अन्य भनकायमा कायारि सरकारी वकील िथा कमाचारीहरु  १४ 

८. २०७८।२।२ 

 

सरकार वादी मदु्दाको अनसुन्िान गने भनकायका अनसुन्िान अभिकृि र िी भनकायका उच्च पदस्थ अभिकृिहरु, 

ववभिववज्ञान प्रयोगशालाहरूका अभिकारीहरू 

२३ 

९. २०७८।२।३ 

 

नेपाल बार एशोक्षशएसन िथा सवोच्च वार एशोक्षशएशन लगायि उपत्यकाका ववभिन्न वार एशोक्षशयसनका 
पदाभिकारीहरु िथा वररष्ठ अभिवक्ताहरु 

२५ 

१०. २०७८।२।४ न्याय र कानूनको िेत्रमा कायारि संचारकमीहरु ११ 

११. २०७८।२।५ सवोच्च अदालि लगायि न्यायालयका उच्च पदस्थ अभिकारीहरू, प्रिानमन्त्री िथा मक्षन्त्रपररष को कायाालय, कानून 
न्याय िथा संसदीय माभमला मन्त्रालय, अथा मन्त्रालयका प्रभिभनभिहरू 

७ 

१२. २०७८।२।६ पूवा महान्यायाभिवक्ता एवम ्पूवा नायब महान्यायाभिवक्ताहरु १३ 

 

पूवा महान्यायाभिवक्ताहरु परामशा कायािममा सहिागी हनुहुदैु । 

 

  

 

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजनाको राविय कायाशाला 
योजना िजुामा सभमभिले ियार पारेको योजनाको मस्यौदा उपर सरोकारवालासाँग भमभि २०७८।२।२८ मा ववद्युिीय माध्यमवाट राविय 
कायाशाला आयोजना गररएको भथयो। सो कायाशालामा सवोच्च अदालिका मखु्य रक्षजिार, नेपाल वार एसोक्षशयसनका अध्यि, सवोच्च अदालि 
वार एसोक्षशयसनका अध्यि, कानून, न्याय िथा संसदीय माभमला मन्त्रालयका सक्षचव, प्रहरी महाभनरीिक, मेभडको भलगल ववज्ञ हररहर वस्िी, 
संयुक्त रािसंिीय ववकास कायािमका प्रभिभनभि समेिले महत्वपूणा पृष्ठपोषण ददन ुिएको भथयो । प्राप्त िएका पृष्ठपोषण र सझुाव समेिलाई 
समावेश गरी महान्यायाभिवक्ताको कायाालयको िेस्रो पञ्चवषीय रणनीभिक योजनालाई अक्षन्िम रूप ददइएको भथयो। 



भनदेशन, सूचना र मागादशान 

 

महत्वपूणा भनदेशनहरु भलंक 
माननीय महान्यायाभिवक्ताको अध्यििामा भमभि २०७७।१२।२६ मा बसेको व्यवस्थापन सभमभिको बैठकबाट नेपाल सरकार वादी हनुे 
मदु्दाको अनसुन्िान र अभियोजनलाई प्रिावकारी बनाउन थप सजायको दाबी भलने सम्बन्िमा, भमलापत्र सम्बन्िI, चेक अनादर सम्बन्िी, 
बैंवकङ्ग कसूर मदु्दामा भमलापत्र सम्बन्िमा, पीभडिले गरेको पनुरावेदन/भनवेदनमा बहस पैरवी प्रभिरिा नगने सम्बन्िमा, िभिपूभिा शलु्क 
(कम्पेनसेसन लेिी) सम्बन्िी, वयस्क मवहलाले नाबालकलाई यौन दरुुपयोग गरे गराएमा मदु्दा दायर गने सम्बन्िी, जररवाना दामासाहीले 
हनुे गरी िएका फैसला उपर पनुरावेदन नगने बारे, कसूरको अनसुन्िान, अभियोजन िथा अन्य काम कारवाही गदाा नयााँ शब्दावलीको प्रयोग 
गने समेिको भनदेशनहरु जारी िएको छ ।  h
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महान्यायाभिवक्ताको अभिकार प्रत्यायोजन सम्बन्िी नपेाल राजपत्रमा भमभि २०७८।०१।१३ गिे प्रकाक्षशि राजपत्रको सूचना भलंक 
यस राजपत्रको सूचनाले साववकका ववभिन्न सूचना िारेज गरी सरकारी वकीलहरुको काम, किाव्य सम्बन्िी व्यवस्थालाई संशोिन र 
एकीकरण समेि गरी समयानकूुल बनाउन भनम्न नयााँ व्यवस्थाहरु गरेको छुः  

 आत्महत्या एवं प्रभिवादी नहनुे मदु्दा, वारदालबाट कसूर िएको देक्षिएको िर प्रभिवादी िलु्न नआएका मदु्दा र प्रभिवादी िलेुको 
िएपभन भनजको मतृ्यू िई सकेको मदु्दामा उच्च सरकारी वकील कायाालयको सहन्यायाभिवक्ताले अक्षन्िम भनकासा ददने ।  

 ववशेष सरकारी वकील कायाालयमा कायारि सहायक न्यायाभिवक्ताहरुले पभन ववभिन्न मदु्दाहरुमा मदु्दा चलाउने वा नचलाउने भनणाय 
गना सक्न े।  

 प्रचभलि कानूनबमोक्षजम क्षजल्ला न्यायाभिवक्ताको प्रयोग गने काम, किाव्य र अभिकार क्षजल्ला सरकारी वकील कायाालयमा 
सहन्यायाभिवक्ता िवटएको अवस्थामा सहन्यायाभिवक्ता वा भनजले िोकेको क्षजल्ला न्यायाभिवक्ताले प्रयोग गने ।  

 ववशेष सरकारी वकील कायाालयमा कायारि सहायक न्यायाभिवक्ताहरुले पभन ववभिन्न मदु्दाहरुमा मदु्दा चलाउने वा नचलाउने भनणाय 
गना सक्न े।  

 राजश्व चहुावट (अनसुन्िआन िथा भनयन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २० बमोक्षजम मदु्दा दायर हनुे उच्च अदालिको िौगोभलक 
िेत्राभिकारभित्र पने उच्च सरकारी वकील कायाालयका सहन्यायाभिवक्ता वा भनजले िोकेको उपन्यायाभिवक्ता वा सहायक 
न्यायाभिवक्ताले मदु्दा चलाउने वा नचलाउन ेभनणाय गरी महान्यायाभिवक्ताको कायाालयमा पठाई भनकासा िए बमोक्षजम गने ।  

 िास वकभसमका सानाभिना कसूरमा मदु्दा दायर नगने भनणाय गना सम्बक्षन्िि क्षजल्ला सरकारी वकीललाई स्वीकृिी प्रदान गने ।  

 मदु्दा नचलाइएको प्रभिवादीको हकमा सम्बक्षन्िि नायब महान्यायाभिवक्ताले मदु्दा चलाउन ेवा नचलाउने सम्बन्िमा आवश्यक 
भनदेशन ददने ।  

 सवासािारणको ठगी वा सवासािारणको सम्पक्षत्तको हाभन, नोक्सानी वा वैदेक्षशक रोजगारी सम्बन्िी मदु्दामा भमलापत्र गराउन सक्न े
अभिकार सम्बक्षन्िि नायब महान्यायाभिवक्ताले प्रयोग गने । 
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महान्यायाभिवक्ताको अभिकार प्रत्यायोजन सम्बन्िी नपेाल राजपत्रमा भमभि २०७८।०१।१९ गिे प्रकाक्षशि राजपत्रको सूचना 
माननीय महान्यायाभिवक्ताले आफुमा भनहीि अभिकार मलुकुी फौजदारी कायाववभि संवहिा, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोक्षजम 
भमलापत्र हनु सक्ने प्रकृभिका नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दामा मदु्दा चलाउने वा नचलाउने अक्षन्िम भनकासा ददने अभिकार नायब महान्यायाभिवक्ताले 
प्रयोग र पालना गने गरी प्रत्यायोजन गनुा िएको छ । [नोटुः यो सूचनाको भलंकुः http://rajpatra.dop.gov.np/welcome/book/?ref=24594]  

 

मखु्य न्यायाभिवक्ताको कायाालय अन्िगािका कमाचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्िी मागादशान, २०७८ जारी 
मखु्य न्यायाभिवक्ताको कायाालय अन्िगािका कमाचारीहरुको व्यवस्थापन, सरुवा गदाा समन्वयन, कानून व्यवसायीबाट प्रभिभनभित्व र वावषाक प्रभिवेदन 
सम्वन्िी ववषयमा भमभि २०७८/०१/१९ गिे मखु्य न्यायाभिवक्ताको कायाालय अन्िगािका कमाचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्िी मागादशान, २०७८ 
जारी िएको छ । [नोटुः यो सूचनाको भलंकुः http://rajpatra.dop.gov.np/welcome/book/?ref=24594]  

                

 


