


dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf]
a'n]l6g

k|sfzs
dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no

/fdzfxky, sf7df8f}+

k"0ff{° @), jif{ !) c+s !

:yfkgf lbj; ljz]iff°
@)&* k';



;+/Ifs

dfggLo dxfGofoflwjQmf >L vDdaxfb'/ vftL 

;Nnfxsf/x¿

gfoa dxfGofoflwjQmf >L s[i0fhLjL l3ld/]

gfoa dxfGofoflwjQmf >L kBk|;fb kf08]o 

gfoa dxfGofoflwjQmf >L ljZj/fh sf]O/fnf 

gfoa dxfGofoflwjQmf 8f= >L 6]saxfb'/ l3ld/]

;Dkfbg 

pkGofoflwjQmf >L ;f]dsfGtf e08f/L 

;xfos GofoflwjQmf >L lzj jfUn]

;xfos GofoflwjQmf >L k|eft If]qL

;xof]u 

sDKo'6/ ck/]6/ >L gf/fo0f :j0f{sf/



ljifo ;"rL

l;=g+= ljifo k]h g+=

!= ;/sf/L jsLn ljut / jt{dfg 

 gfoa dxfGofoflwjQmf >L s[i0fhLjL l3ld/]

!

@= dxfGofoflwjQmfsf] lgo'lQm tyf kbjxfnL !*

#= t];|f] k~rjifL{o /0fgLlts of]hgf th{'df @)

$= k|lzIf0f @$

$=!=  gjlgo'Qm ;/sf/L jsLnx¿sf nflu ;~rflnt cfwf/e"t 

k|lzIf0f sfo{qmd

@$

$=@= gjlgo'Qm ;/sf/L jsLnx¿sf nflu ;~rflnt ;]jf  
k|j]z  k|lzIf0f

@^

$=#   afn Gofo ;DaGwL k|lzIf0f sfo{qmd @*

%= ultljlw @(

%=!=   k"j{ dxfGofoflwjQmfx?;Fu 5nkmn tyf e]63f6 sfo{qmd 

;DkGg 

@(

%=@=  dxfGofoflwjQmf / d'Vo GofofoflwjQmf aLr sfo{zfnf #!

%=#=  ;d'bfodf ;/sf/L jsLn sfo{qmd #@

%=$=  cleof]ukq j]e;fO6df cknf]8 ug{ k|f/De ##



^= dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no tyf dftxt sfof{nosf] PsLs[t 
sfo{ ;~rfng sfo{ljlw, @)&*

#$

&= lgb]{zg tyf /fhkqsf] ;"rgf !@$

&=!= cleof]ukqdf ug{' kg]{ ;'wf/ ;DaGwL lgb]{zg !@$

&=@= d'2fsf] cg';Gwfg / cleof]hgnfO{ k|efjsf/L agfpg] 
;DaGwL lgb]{zg

!#@

&=#= s;'/hGo sfo{sf] cf/f]k nfu]sf afnaflnsfnfO{ oGq0fdf 
lnFbf ckgfpgkg]{ k|s[of ;DaGwL lgb]{zg

!#$

&=$= clwsf/ k|Tofof]hg ;DaGwL /fhkqsf] ;"rgf – ! !$$

&=%= clwsf/ k|Tofof]hg ;DaGwL /fhkqsf] ;"rgf – @ !%@

*= sfof{no, lx/f;t tyf sf/fuf/x?sf] cg'udg !%$

*=!= cleof]hg k/LIf0f tyf sfof{no cg'udg !%$

*=@= lx/f;t tyf sf/fuf/x?sf] cg'udg !%$

(= International Relations !^#

cg';"rLx?

cg';"rL – ! dfggLo dxfGofoflwjQmfHo"4f/f t];|f] k~rjifL{o 
/0fgLlts of]hgfsf] ;DaGwdf ljB'tLo dfWodaf6 ;/sf/L 
jsLnx¿nfO{ ug{'ePsf] ;Daf]wg

!^^

cg';"rL – @ d'Vo GofoflwjQmfsf] sfd, sf/jfxL Pjd\ 
dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no;Fusf] cGt/;DaGw ljifos rf}
yf] /fli6«o sfo{zfnfdf ;xGofoflwjQmf >L ;+hLj/fh /]UdLaf6 
k|:t't sfo{kq

!&!

cg';"rL – # n'lDagL k|b]zsf d'Vo GofoflwjQmf >L >Ls[i0f  
;'j]bLaf6 k|:t't ul/Psf] sfo{kq

!&&



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

1





१. सरकारी वकील िवगत र वतर्मान 

 कृंणजीवी िघिमरे 

नायब महान्यायािधवक्ता

१. पिरचय  

सरकारी वकील भ�ाले सामान्यतया सरकारको वकील भ�े बिुझन्छ।सरकारी वकीलले राज्यको 

फौजदारी कानून उल्लंघन गन� िव�� अिभयोजन गन� र सजायको मागदावी िलई अदालत समक्ष 

म�ुा दायर गन� गदर्छ।यसैगरी नेपाल सरकार एवम ् नेपाल सरकारका िनकायले राय मागेको 

खण्डमा लाई कानूनी सल्लाह िदने कायर् गदर्छ । साथै िविभ� तहका अदालतमा नपेाल सरकारको 

ूितिनिधत्व गद� बहस, पैरवी एवम ् ूितरक्षा गन� गदर्छ।संवैधािनक िवकासबमको ६८ वषर्मा 

पिहलो पटक नेपालको संिवधानमा नै सरकारी वकील भ�े शब्दावलीलाई उल्लेख गिरएको 

छ।सरकारी वकीलको पिरभाषा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ ले गरेको छ। 

जसअनसुार “सरकारी वकील” भ�ाले महान्यायािधवक्ता, नायब महान्यायािधवक्ता, सहन्यायािधवक्ता, 

उपन्यायािधवक्ता, िजल्ला न्यायािधवक्ता र सहायक िजल्ला न्यायािधवक्तालाई सम्झन ु पछर्।यःतै 

सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ ले समेत सरकारी वकीलको पिरभाषा गद� 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा कायर्रत राजपऽांिकत ततृीय 

ौेणीको अिधकृतलाई सहायक न्यायािधवक्ताको �पमा समेत  पिरभाषा गरेको छ।उपयुर्क्त 

पिरभाषाले महान्यायािधवक्ता समेतलाई सरकारी वकीलको �पमा पिरभािषत गरेको छ भने िनजले 

तोकेको अन्य अिधकृत समेत सरकारी वकील हनु सक्न े व्यवःथा गरी सरकारी वकीलको क्षेऽ 

व्यापक बनाएको छ। 

समममा सरकारी वकील नेपाल सरकारको कानूनी सल्लाहकार हो।नेपाल सरकारको हक, िहत र 

सरोकार िनिहत रहेको म�ुामा नेपाल सरकारको तफर् बाट अदालतमा ूितिनिधत्व गन� पदािधकारी 

हो।नेपाल सरकार मखु्य अिभयोजनकतार् हो।न्यायको पहरेदार हो।पीिडतलाई न्याय र पीडकलाई 
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सजाय िदलाउने पदािधकारी हो।अदालतको सहयोगी हो ।कानूनी शासनको ूवधर्नकतार् 

हो।सरकारी वकीलको तहगत वगीर्करण सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ ले गरेको 

छ।जसअनसुार महान्यायािधवक्ताको पद संवैधािनक पद र सो बाहेक अन्य सरकारी वकीलको पद 

िनजामती सेवाको नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहको राजपऽांिकत पद हो। 

२. सरकारी वकीलको िवकासबम 

नेपालको पिहलो संिवधानको �पमा ःवीकार गिरएको नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४ को 

धारा १२ मा कानूनको िवषयमा समय–समयमा सरकारलाई आवँयक परेको राय सल्लाह पेश गनर् 

एउटा ूधान कानूनी सल्लाहकार ौी ३ बाट िनयकु्त हनु ेभ�े व्यवःथा गरी सरकारको कानूनी 

सल्लाहकार अथार्त ् एटनीर् जनरल सम्बन्धी अवधारणाको पिरकल्पना गिरएको िथयो।तर, सो 

संिवधान लागू नै    भएन । २००७ सालमा राणाशासनको पतनप�ात ल्याइएको ूधान न्यायालय 

ऐन, २००८ को दफा ४१ मा एटनीर् जनरलले नेपाल सरकारले कानून िवभाग माफर् त म�ुा-

मािमलामा, ऐन कानून सम्बन्धी िवषयह�मा सल्लाह मागेका कलमह�मा सल्लाह िदन ेर खटाएका 

बखत म�ुामािमलामा अदालतमा गई कारबाही गन� र सरकारी कानूनी काम जनुसकैु परी आएमा 

गन� भ� े व्यवःथा गिरएको िथयो।कायर्कािरणी आदेशबाट २००८ पौष ८ गते पिहलो 

महान्यायािधवक्ताको �पमा कालीूसाद उपाध्याय िनयकु्त हनु ुभएको िथयो । महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयले सो िदनलाई आधार मानेर ूत्येक वषर् पौष ८ गते महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको 

ःथापना िदवस मनाउँदै आएको छ। २००७ सालअिघ र २००७ सालपिछ सरकारी वकील 

सम्बन्धी व्यवःथाको िवकासबमको सन्दभर्मा केही तथ्यह� देहाय बमोिजम रहेको छः 

२=१  २००७ सालसम्म  

नेपालमा राणा ूधानमन्ऽी ौी ३ चन्ि शमसेरको पालामा िव. सं. १९५५ सालमा मलुकुी ऐन 

अदालती बन्दोबःतको �पमा अिमनी जावता जारी हनुपुवुर् नपेालको न्याय व्यवःथामा सरकार वादी 

र दिुनया ँवादी भनी कानूनतः म�ुालाई छु�ाइएको  देिखँदैन।सामान्यतः अिभयकु्त पबाउ गन� र 

िनज उपर कारवाही गन� काम ग�डा गो�ाराका हािकम, बडाहािकमबाटै गिरन्थ्यो।अिमनी जावता 

जनसमक्ष आएपिछ जघन्य अपराध मािनएका ज्यानमान�, जबरजःती करणी जःता १५ िकिसमका 

म�ुालाई सरकार वादी भई हेिरने म�ुा भिनएको िथयो।न्यायपािलका राज्यको ःवतन्ऽ अंगको 

�पमा अिःतत्वमा नरही कायर्पािलका अन्तगर्त नै अथार्त ्ूधानमन्ऽीले नै न्याय िनसाफ समेतको 
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कायर् गन� व्यवःथा रहेको िथयो ।िव. सं. १९९७ साल कायर्पािलकाबाट न्यायपािलका अलग 

भएको िथयो।ौावण १ गते राणा ूधानमन्ऽी ौी ३ ज�ुशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई 

नेपालमा ूधान न्यायालयको ःथापना भएको िथयो।सो सनद बमोिजम न्यायाधीश जनरलको 

िनवार्चन भई बहादरु शमशेर न्यायाधीश जनरल पदमा िनवार्िचत भएको पाइए पिन त्यसमा कानूनी 

सल्लाहकार तथा महान्यायािधवक्ता सम्बन्धी कुनै व्यवःथा िथएन। 

नेपालको पिहलो संिवधानको �पमा ःवीकार गिरएको नेपाल सरकार वैधािनक कानून, २००४ को 

धारा १२ मा कानूनको िवषयमा समय–समयमा सरकारलाई आवँयक परेको राय सल्लाह पेश गनर् 

एउटा ूधान कानूनी सल्लाहकार ौी ३ बाट िनयकु्त हनु ेभ�े व्यवःथा गरी सरकारको कानूनी 

सल्लाहकार सम्बन्धी अवधारणाको पिरकल्पना गिरएको िथयो।उक्त व्यवःथामा ूधान कानूनी 

सल्लाहकारलाई हर एक अ�ा–अदालतमा गई सरकारका तफर् बाट छलफल गन� अिधकार ूदान  

गिरयो।तर उक्त वैधािनक कानून कायार्न्वयनमा नआएकोले ूधान कानूनी सल्लाहकार सम्बन्धी 

व्यवःथा व्यवहारमा लागू हनु नपाएपिन महान्यायािधवक्ताको िनयिुक्त र काम, कतर्व्य अिधकारको 

सन्दभर्मा िनमार्ण भएको पिहलो संवैधािनक व्यवःथाको �पमा िलन सिकन्छ। 

२=२ २००७ देिख २०१७ सालसम्म 

नेपालमा ूजातन्ऽ ूाि� प�ात िव.सं. २००७ साल चैऽ २९ गतेदेिख लागू भएको नेपालको 

अन्तिरम शासन िवधान, २००७ मा कानूनी सल्लाहकार तथा एटनीर् जनरल सम्बन्धी कुनै व्यवःथा 

गिरएको िथएन।तथािप सोही िवधानले िदएको अिधकार ूयोग गरी २००८ साल भदौमा नपेाल 

सरकार�ारा जारी गिरएको नेपाल पिब्लक सिभर्स किमसन कारवाइ बन्देजको सवाल को िनयम ३ 

को (ग) मा ूधान न्यायाधीश र ूधान न्यायालयका न्यायाधीशह�, महालेखक (एिडटर जनरल), 

महाअिधवक्ता (एडभोकेट जनरल) समेतको िनयिुक्त तथा योग्यताका सम्बन्धमा पिब्लक सिभर्स 

किमसनको सल्लाह िलई रहन ु नपन� व्यवःथा गिरयो।तत्प�ात सरकारको लािग कानूनी 

सल्लाहकारको आवँयकता महससु गरी कायर्कािरणी आदेशबाटै २००८ साल पौष ८ गते नपेाल 

सरकारबाट कालीूसाद उपाध्यायलाई नेपालको पिहलो एटनीर् जनरलको �पमा िनयकु्त गिरएको 

िथयो। िव.सं. २००९ साल वैशाख २६ गते लालमोहर लािग सोही वषर्को पषु ८ गतेदेिख लागू 

भएको नपेाल ूधान न्यायालयको ऐन, २००८ मा महान्यायािधवक्ता सम्बन्धी कुनै व्यवःथा 

िथएन। एटनीर् जनरलको िनयिुक्त पिछ माऽ यसलाई कानूनी �प ूदान गनर् ऐन लागू अगावै 
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२००९ साल आि�न ३१ गते सो ऐनमा ूथम संशोधन गरी दफा ४० र ४१ थप गिरयो।ऐनको 

दफा ४१ मा एटनीर् जनरलको सेवाका शतर्ह�, योग्यता, काम, कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धी 

व्यवःथा उल्लेख गिरएको िथयो।ूधान न्यायालय ऐन, २००८ मा रहेको एटनीर् जनरल सम्बन्धी 

व्यवःथा माऽै त्यस बखत कायम िथयो।सो ऐनमा भएको तेॐो संशोधनले दफा ४१ मा मूल 

दफामा नै संशोधन गिरएको िथयो।उक्त दफाले एटनीर् जनरललाई पूवर्वत �पमा रहेको ूाइभेट 

ूािक्टस गनर् बन्देज लगाएको िथयो। 

िमित २०१२ साल आि�न ७ गते न्याय ूशासन (पनुगर्ठन) ऐन जारी गिरयो।सो ऐनको दफा 

१३ मा सरकारी प्लीडर तथा ूोिसक्यटुर शीषर्क अन्तगर्त हरेक िजल्लाको लािग सरकारले प्लीडर 

तथा ूोिसक्यटुर िनयिुक्त गनर् सक्न ेर त्यःता प्लीडर तथा ूोिसक्यटुर वडाहािकमको मातहत हनु,े 

िनजह�ले िजल्ला अदालतमा परेको सबै म�ुा सरकारको तफर् बाट चलाउने र बहस पैरवी गन�, 

अिमनी अदालत र फौजदारीका हािकमले गरी आएका सरजिमन तहिककात सम्बन्धी सबै कामह� 

अब न्यायाधीशले नगरी ूोिसक्यूटर र प्लीडरले गन� व्यवःथा िथयो। यसबाट सरकार वादी हनु े

म�ुाको तहिककात गन� एवं त्यःतो म�ुा चलाउन े िनणर्य सरकारी वकील (ूोिसक्यटुर)ले गन� भ� े

ूचिलत व्यवःथा नेपालको कानूनी इितहासमा िव.सं. २०१२ सालमा नै ःवीकार गिरएको मा� 

सिकन्छ। तर यो ऐन लागू हनु सकेन र सरकारी वकीलको ःथापना पिन िविधवत �पमा हनु 

सकेन।ूधान न्यायालय ऐन २००८ लाई ूितःथापन गरी गरी िव.सं. २०१३ साल जेठ ८ गते 

जारी भएको सव��च अदालत ऐन, २०१३ मा एटनीर् जनरल सम्बन्धी व्यवःथा नगिरएकोले एटनीर् 

जनरलको पूवर् व्यवःथा समेत समा� भयो।फलःव�प कालीूसाद उपाध्याय ःवतः खारेजीमा 

पनुर्भयो र िसंहदरबारको पिहलो चोकको कानून तथा संसदीय ूबन्ध मन्ऽालयको ल�सँगै रहेको 

केही कोठे एटनीर् जनरलको कायार्लय पिन उहाँको बिहगर्मनसँगै बन्द हनु पगु्यो। 

सव��च अदालत खडा भएको केही ह�ािभऽै त्यहा ँ एउटा महत्वपूणर् संवैधािनक म�ुा पनर् 

आयो।तत्कालीन ूधानमन्ऽी ट�ूसाद आचायर्ले वीरगंजमा संिवधानसभा वा संसद के को चनुाव 

गराउन े टंुगो नलागेका भनी िदएको वक्तव्य २००७ सालको शाही घोषणा र २००८ सालको 

जनूितिनिधत्व ऐन िव�� भएको भनी िव.िप. कोइरालाले सव��च अदालतमा एउटा िरट िनवेदन 

दायर गनुर्भयो।सो िरटको ूितरक्षा गनर् सरकारलाई वकीलको खाँचो परेको र सरकारी वकीलको 

व्यवःथा संिवधान तथा कानूनमा नभएकाले सव��च अदालत ऐन, २०१३ को दफा २१ ले ूदान 

गरेको अिधकार ूयोग गरी गहृ मन्ऽालयको २०१३ साल ौावण १ गतेको नेपाल गजेटमा 
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ूकािशत सूचनाबाट सरकारलाई सरोकार पन� म�ुा मािमलामा आवँयकतानसुार गभम�ण्ट 

एडभोकेटले सव�च्च अदालत लगायत नेपालको जनुसकैु अ�ा अदालतमा हािजर भई बहस पैरवी 

गन� कानूनी व्यवःथा गिरयो।तत्प�ात नेपाल सरकारको तफर् बाट बहस गनर् २०१३ साल ौावण 

८ मा कानून मन्ऽालयका एिसःटेण्ट सेबेटरी शम्भ ुू साद �वालीलाई पदेन गभनर्मेन्ट एडभोकेटको 

�पमा िनयकु्त गिरयो।एिसःटेण्ट सेबेटरीबाट डेपटुी सेबेटरीमा बढुवा हनु ु भएका शम्भ ुू साद 

�वालीलाई २०१३ साल भदौ २८ गते कानून मन्ऽालयले राजपऽमा सचुना ूकािशत गरी पनुः 

पदेन गभम�ण्ट एडभोकेटको पदमा नै िनयिुक्त कायम गरेको िथयो।गभम�न्ट एडभोकेटमा िनयकु्त 

शम्भ ुू साद �वाली िबदामा बसेको अवःथामा िमित २०१३ साल माघ १९ गतेको नपेाल गजेटमा 

सूचना ूकािशत गरी कानून तथा संसदीय ूबन्ध मन्ऽालयका अिसःटेन्ट सेबेटरी कृंणूसाद 

उपाध्यायलाई पदेन गभम�न्ट एडभोकेटमा िनयकु्त गिरएकोमा पनुः उहा ँ हािजर भएप�ात िमित 

२०१३ फागनु ३० मा सचुना ूकािशत गरी शम्भ ुू साद �वालीले नै गभम�न्ट एडभोकेटको काम 

गन� भनी तोिकएको िथयो।यःतै शम्भ ुू साद �वाली पनुः िवदामा बःदा िमित २०१५ साल मंसीर 

१७ तथा माघ २१ गते गरी दईु पटक कानून तथा संसदीय ूबन्ध मन्ऽालयका का.म.ु नायब 

सिचव वेदूसाद िधताललाई गभम�न्ट एडभोकेटमा िनयकु्त गिरएको िथयो । 

िव.सं. २०१३ साल असोज ९ गतेको गजेटमा सूचना ूकाशन गरी जारी गिरएको सव�च्च 

अदालत िनयमावली, २०१३ को पिरच्छेद ३ अन्तगर्त िनयम १८ देिख ३० सम्म वकील सम्बन्धी 

व्यवःथा गिरएकोमा िनयम २० मा “म�ुामा अदालतलाई सम्बोधन गन� हक एटनीर् जनरल वा 

सरकारी वकीलको ःथान सबै वकील भन्दा मािथ हनुेछ“ भनी उल्लेख गिरएको पाइन्छ।२०१३ 

साल पषु २४ गतेको गजेटमा सोही िनयमावलीको पिरच्छेद ६ मा सरकारी वकील रहेका म�ुामा 

सरकारी वकीललाई पेशीको जानकारी अदालतले नै िदनपुन� व्यवःथा गिरयो । 

ूजातािन्ऽक शासन प�ित अगँालेको नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०१५ मा महान्यायािधवक्ता 

सम्बन्धी कुनै व्यवःथा भएन ।२०१५ सालको आम िनवार्चन िनंपक्ष नभएको भन्दै डा.के.आइ. 

िसंहले सव�च्च अदालतमा म�ुा दायर गनुर् भए प�ात तत्कालीन ूधानमन्ऽी िव.पी. कोइरालाले सो 

म�ुामा सरकारको तफर् बाट बहस गराउनका लािग २०१६ साल भाि ९ गतेको कायर्कािरणी 

िनणर्य बमोिजम पनुः कानून तथा संसदीय ूबन्ध मन्ऽालयका सेबेटरी पदमा पदो�ित भैसक्न ु

भएका शम्भ ुू साद �वालीलाई एटनीर् जनरल पदमा नै िनयिुक्त गनुर् भयो।गभनर्मेण्ट एडभोकेटमा ौी 

वेदूसाद िधताल र ौी रमानन्दूसाद िसंहलाई तोिकयो।िव.सं. २०१६ पषु १ गते नेपाल गजेटमा 
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ूकािशत न्याय ूशासन ऐन, २०१६ लाई नेपालको संसद िनिमर्त पिहलो ऐन भएको मािनन्छ । 

यो ऐनले सव�च्च अदालत मातहत उच्च, िजल्ला र इलाका गरी चार तहका अदालत रहन ेव्यवःथा 

गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ११ मा सरकारलाई सरोकार पन� म�ुा मािमलामा सरकारी 

वकील�ारा बहस पैरवी हनु ेव्यवःथा गिरएको िथयो ।  

२=३ २०१७ सालदेिख २०४९ सालसम्म 

िव.सं. २०१८ साल वैशाख १ गतेदेिख ूारम्भ हनु े गरी आएको सरकारी म�ुा सम्बन्धी ऐन, 

२०१७ ले पिहलो पटक सरकारी वकीलको पिरभाषा गरेको िथयो । यस ऐनले सरकारी वकील 

भ�ाले एटर्नीर् जनरल, गभनर्मेन्ट एडभोकेट, गभनर्मेन्ट िप्लडर र पिब्लक ूोिसक्यटुर, एिससटेन्ट 

गभनर्मेन्ट िप्लडर र एिससटेन्ट पिब्लक ूोिसक्यटुरलाई सम्झनपुदर्छ भनी उल्लेख गरेको      

पाइन्छ । सरकार वादी हनु े म�ुामा कायर्पािलका तफर् का अिधकारीबाट ूारिम्भक तहिककात, 

जाँचबझु र अदालतमा म�ुा चल्दा यथोिचत ूितिनिधत्व गनर् एवं सरकार वा सरकारी काम 

कारवाहीमा सरकारी कमर्चारी ूितवादी हनुे म�ाको ूितरक्षा पिन यथोिचत ढंगबाट हनु आवँयक 

भएको भ�े र सरकारी अिधकारीलाई कानूनी राय सल्लाह िदई म�ुा परेमा त्यसको सचुा� �पमा 

पिरचालन गरी न्याय ूशासन स�ुढ पानर्मा अिधकािधक सहयोग गनर् सरकारी वकीलको समेत 

यथोिचत व्यवःथा गनर् उपयकु्त देिखएको आधारमा सो ऐन िनमार्ण गिरएको भ�े कुरा सरकारी म�ुा 

सम्बन्धी ऐन, २०१७ को ूःतावनामा उल्लेख गिरएको िथयो।सरकार वादी हनुे फौजदारी म�ुामा 

(सो ऐनको अनसूुची १ का म�ुा) तहिककात एवं अनसुन्धान गन� तथा अदालतमा म�ुा दायर गन� 

कायर् ूहरी र सरकारी वकीलबाट हनु ेव्यवःथा गिरयो । सरकार वादी हनुे देवानी म�ुाह� दायर 

गन� काम पिन सरकारी वकीलबाटै (सरकारी अिभवक्ता) हनु ेव्यवःथा सरकारी म�ुा सम्बन्धी ऐन, 

२०१७ ले गर् यो । सरकार वादी हनुे म�ुामा वहस, पैरवी, ूितरक्षा, पनुरावेदन र िनवदेन गन� 

समेतका कायर्ह� पिन सरकारी वकीलले गनुर् पन� कतर्व्य कानूनले समु्पेको िथयो। सरकार वादी 

हनु ेम�ुाको अनसुन्धान, जाचँबझु, म�ुा दायर गन� कायर् ूहरी र सरकारी वकीलबाट संयकु्त �पमा 

हनुे तथा सरकार वा सरकारी काम कारबाहीमा सरकारी कमर्चारीको तफर् बाट ूितरक्षा गन� कायर् 

एवं सरकारलाई कानूनी राय ूदान गन� काम, कतर्व्य, अिधकार सरकारी वकीलको हनुे व्यवःथा 

गरेको िथयो ।िव.सं. २०१७ साल अगािड नेपालमा आफ्नै मौिलक ूकारको अनसुन्धानात्मक 

फौजदारी न्याय ूणाली ूचलनमा रहेकोमा तत्कालीन सरकारी म�ुा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ूारम्भ 

भए प�ात अिभयोजनात्मक प�ितको अनशुरण गिरयो।यस ऐनको दफा ९ ले एिससटेन्टले पिन 
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गभनर्मेन्ट िप्लडर र पिब्लक ूोिसक्यटुरका अिधकारह� ूयोग गनर् पाउने गरी व्यवःथा गरेको 

िथयो। यसरी २०१७ सालमा देशका सबै िजल्लामा सरकारी वकील रहन ेकानूनी व्यवःथा रहेको 

पाइन्छ । 

सरकारी म�ुा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी नपेाल सरकारले २०१८ 

वैशाख १ गते देिख ूारम्भ हनुे गरी बनाएको सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०१७ ले 

सरकारी वकीलह� एटनीर् जनरलको मातहत एवं िनजको सामान्य ूशासकीय िनयन्ऽणमा रहने 

व्यवःथा गरी सरकारी वकीलको काम, कतर्व्य र अिधकारको िवःततृ व्यवःथा गरेको िथयो।उक्त 

िनयमावलीको िनयम ९ मा तोिकएको शतर्ह�को अधीनमा रही सरकारी वकीललाई ूाइभेट 

ूािक्टसको सिुवधा पिन िदएको िथयो।सो िनयमावलीले सरकारी वकीलका सेवा सतर् अिफस 

ूशासन र काम कतर्व्य समेतका बारेमा व्यवःथा गरेको िथयो।  

सरकारी म�ुा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी नपेाल सरकारले २०१८ 

फागनु १ गते देिख ूारम्भ हनुे गरी बनाएको सरकारी म�ुा सम्बन्धी िनयमावली, २०१८ मा 

सरकार वादी हनुे फौजदारी म�ुाको तहिककात गन� सम्बन्धमा सरजिमन तथा मौका तहिककातको 

काममा ूहरी कमर्चारी र पिब्लक ूिसक्यटुरका बीचमा हनुपुन� समन्वयको कुरालाई ःप� �पमा 

खलुाएको पाइन्छ।न्याय ूशासन (िविवध व्यवःथा) ऐन, २०१८ ले अदालतह� सव��च, अ�ल र 

िजल्ला गरी तीन तहको हनु े व्यवःथा गरे अन�ुप सोही बमोिजम सरकारी वकील कायार्लयह� 

रहने व्यवःथा भयो।उक्त ऐनको व्यवःथा अनसुार सरकार वादी फौजदारी म�ुाको अनसुन्धान 

तहिककात र अिभयोजनको कायर् ूहरी र सरकारी वकीलले संयकु्त �पमा गनुर् पदर्थ्यो।य�िप 

अदालतमा म�ुा दायर भएपिछ अदालतले पनुःअनसुन्धान गनर् गराउन सक्दथ्यो।बहस पैरवी र 

ूितरक्षाको िजम्मा सरकारी वकीलकै िथयो। 

िमित २०१९ साल पसु १ गते जारी भएको नेपालको संिवधान, २०१९ ले सवरू् थम एटनीर् 

जनरललाई संवैधािनक िनकायको �पमा ःथािपत गर् यो । जसअनसुार महान्यायािधवक्ताको कतर्व्य 

सरकारी म�ुामा सव��च अदालत लगायत सम्पूणर् न्याियक िनकायमा सरकारको ूितिनिधत्व गनुर्को 

अितिरक्त ौी ५, ौी ५ को सरकार वा ौी ५ बाट तोिकएका अन्य अिधकारीलाई राय सल्लाह 

िदन ु िथयो।सो संिवधानले पिन महान्यायािधवक्तालाई अिभयोजनको अिधकार ूदान गरेको 

िथएन।उक्त संिवधानको २०२३ सालमा भएको ूथम संशोधनबाट जित पिन अंमजेी शब्दह� 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

8

नेपालको ूशासिनक पदह�मा ूयोग गिरएका िथए नेपाली शब्दमा �पान्तरण गिरयो।सोही बममा 

एटनीर् जनरललाई महान्यायािधवक्तामा �पान्तर गरेको र २०३७ सालमा भएको तेॐो संशोधनले 

राजाको इच्छा अनसुारको अविधसम्म पदमा बहाल रहन े व्यवःथाको स�ा ६ वषर्को कायर्काल 

िनधार्रण गरेको पाइन्छ।उक्त संिवधानको भाग १४, धारा ७९ र ८० मा महान्यायािधवक्ताको 

िनयिुक्त, पदाविध, सेवाका शतर् एवं काम, कतर्व्यका बारेमा व्यवःथा गिरएको िथयो। 

सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०१७ लाई खारेज गरी २०२८ साल भदौ १५ मा 

सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली जारी गिरयो।यसले महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहने गरी 

विर� सरकारी अिधवक्ता, सरकारी अिधवक्ता, सरकारी अिभवक्ता तथा सरकारी अिभयोक्ता सम्बन्धी 

व्यवःथा गरेको िथयो।यस िनयमावलीले सरकारी म�ुा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनसूुची १ मा 

उल्लेिखत फौजदारी म�ुा, अनसूुची २ मा उल्लेिखत देवानी म�ुा र सरकारलाई सरोकार पन� भनी 

सरकारले तोिकिदएको म�ुालाई सरकारलाई सरोकार पन� म�ुा भनी पिरभािषत गरेको िथयो।न्याय 

ूशासन सधुार ऐन, २०३१ मा अदालतका सव�च्च, क्षेऽीय, अ�ल र िजल्ला अदालत गरी चार तह 

भए अन�ुप नै महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, क्षेऽीय सरकारी वकील कायार्लय, अ�ल सरकारी 

वकील कायार्लय र िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह�को व्यवःथा भयो । 

नेपाल अिधराज्यको संिवधान, २०४७ को भाग १६ अन्तगर्त धारा १०९ देिख १११ सम्म 

महान्यायािधवक्ता सम्बन्धी व्यवःथा गिरएको िथयो।सो संिवधानले महान्यायािधवक्तालाई संवैधािनक 

िनकायको �पमा िनरन्तरता िदँदै सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार र ूमखु अिभयोजनकतार्को 

�पमा ःथािपत गरेको िथयो।कुनै अदालत वा न्याियक अिधकारीका समक्ष ौी ५ को सरकारको 

तफर् बाट म�ुा चलाउने वा नचलाउन े भ� े कुराको अिन्तम िनणर्य गन� अिधकार 

महान्यायािधवक्तालाई हनुेछ भ�े व्यवःथा गरेर पिहलो पटक यस संिवधानले महान्यायािधवक्तालाई 

देशको ूमखु अिभयोजनकतार्को �पमा व्यवःथा गरेको िथयो।यसैगरी ौी ५ को सरकारको हक, 

िहत वा सरोकार िनिहत रहेको म�ुामा महान्यायािधवक्ता वा िनजको मातहतका अिधकृतह�बाट 

सरकारको ूितिनिधत्व गिरन ेव्यवःथगा गरेको िथयो।कुनै अदालत वा न्याियक अिधकारी समक्ष 

सरकारको तफर् बाट म�ुा चलाउने नचलाउने अिन्तम िनणर्य गन� अिधकार महान्यायािधवक्तालाई हनु े

संवैधािनक व्यवःथा गरेको िथयो।यसैगरी सो संिवधानले महान्यायािधवक्तालाई संसदको कुनै पिन 

सदन वा त्यसको कुनै सिमितको बैठकमा वा संसदको संयकु्त अिधवेशनमा उपिःथत भई कुनै 

कानूनी ू�को सम्बन्धमा राय व्यक्त गन� अिधकार समेत ूदान गरेको िथयो। 
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२=४  २०४९ सालदेिख २०६३ सालसम्म 

िव.सं. २०४९ साल पषु ८ गते सरकारी म�ुा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लागू भयो।सो ऐनको दफा 

२ (क) ले सरकारी वकीलको पिरभाषा गरेको िथयो।सो पिरभाषामा सरकारी वकील भ�ाले 

महान्यायािधवक्ता, नायब महान्यायािधवक्ता, सहन्यायािधवक्ता, उपन्यायािधवक्ता, िजल्ला न्यायािधवक्ता 

र सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता तथा महान्यायािधवक्ताले सरकारी वकील भई काम गनर् तोकेको 

कुनै कमर्चारीलाइ जनाउँछ भनी उल्लेख गिरएको िथयो।ूःततु ऐनले फौजदारी न्याय ूशासनमा 

सारभतू पिरवतर्न गरी अपराध अनसुन्धान र अिभयोजनको क्षेऽलाई छु�ायो।अनसुन्धान 

तहिककातको कायर्मा सरकारी वकीललाई िनद�शनात्मक भिूमकामा राखी ूमखु िजम्मेवारी 

अनसुन्धान अिधकृतलाई िदइयो र अिभयोजनको अिधकार सरकारी वकीललाई समु्पेको िथयो।यो 

ऐन जारी भएपिछ संयकु्त अनसुन्धान र संयकु्त अिभयोजनको अवधारणामा सारभतू पिरवर्तन भयो ।  

िव. सं. २०५५ सालमा जारी गिरएको सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली २०५५ को िनयम ३ 

को उपिनयम (२) र (३) मा महान्यायािधवक्ताको पद संवैधािनक र सो बाहेक अन्य सरकारी 

वकीलको पद िनजामती सेवा अन्तगर्तको नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकील समूहको राजपऽांिकत 

पद हनु े कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ।सो िनयमावलीको २०६८ साउन २ भएको संशोधनले 

नेपालको अन्तिरम संिवधानको ममर् अन�ुप िनयम १० मा महान्यायािधवक्ताको िविभ� काम 

कतर्व्य र अिधकार तोिकएको पाइन्छ।िजल्ला अदालतको मकुाम रहेको ःथानमा िजल्ला सरकारी 

वकील कायार्लय रहने व्यवःथा सरकारी वकील िनयमावली, २०५५ को िनयम ४ को उपिनयम 

(४) मा गिरएको छ।सो अन�ुप िजल्ला अदालतह� रहेका ःथानमा िजल्ला सरकारी वकील 

कायार्लयह�को ःथापना भई कायर्सम्पादन हुँदै आएको हो । 

िव.सं. २०६३ सालको राजनीितक पिरवतर्न प�ात ् जारी भएको नेपालको अन्तिरम संिवधान, 

२०६३ ले नपेाल सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार र मखु्य अिभयोजनकतार्को �पमा 

महान्यायािधवक्ताको व्यवःथा गरेको िथयो।महान्यायािधवक्तालाई म�ुा मािमलाका रोहमा सव��च 

अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा ूितपादन गरेको कानूनी िस�ान्तको कायार्न्वयन भए वा 

नभएको अनगुमन गन� वा गराउन,े िहरासतमा रहेको व्यिक्तलाई यस संिवधानको अधीनमा रही 

मानवोिचत व्यवहार नगरेको वा त्यःतो व्यिक्तलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी माफर् त भेटघाट 

गनर् निदएको भ�े उजरुी परेमा वा जानकारी हनु आएमा छानबीन गरी त्यःतो हनुबाट रोक्न 
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सम्बिन्धत अिधकारीलाई आवँयक िनद�शन िदन े अिधकार समेत महान्यायािधवक्तालाई हनु े

व्यवःथा गिरएको िथयो ।जनु अिधकार नेपाल अिधराज्यको संिवधान २०४७ मा 

महान्यायािधवक्तालाई ूदान गिरएको अिधकार भन्दा थप अिधकार हो।  

२=५ २०७२ सालदेिख हालसम्म 

नेपालको संिवधानको भाग १२ धारा १५८ मा नपेाल सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार र 

मखु्य अिभयोजनकतार्को �पमा महान्यायािधवक्ताको व्यवःथा गिरएको छ।यःतै नेपाल सरकारको 

हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहेको म�ुामा महान्यायािधवक्ता वा िनजको मातहतका सरकारी 

वकीलबाट नेपाल सरकारको ूितिनिधत्व गिरने, नेपाल सरकारको तफर् बाट दायर भएको म�ुा िफतार् 

िलँदा महान्यायािधवक्ताको राय िलन ुपन� व्यवःथा गरेको छ। 

महान्यायािधवक्तालाई िवगतको संिवधानमा ूदान गिरए झै आफ्नो कतर्व्य पालन गदार् नेपाल 

सरकार वादी वा ूितवादी भई दायर भएका म�ुा मािमलामा नेपाल सरकारको तफर् बाट ूितरक्षा 

गन�, म�ुा मािमलाका रोहमा सव��च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा ूितपादन गरेको 

कानूनी िस�ान्तको कायार्न्वयन भए वा नभएको अनगुमन गन� वा गराउन,े िहरासतमा रहेको 

व्यिक्तलाई यस संिवधानको अधीनमा रही मानवोिचत व्यवहार नगरेको वा त्यःतो व्यिक्तलाई 

आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी माफर् त भेटघाट गनर् निदएको भ�े उजरुी परेमा वा जानकारी हनु 

आएमा छानबीन गरी त्यःतो हनुबाट रोक्न सम्बिन्धत अिधकारीलाई आवँयक िनद�शन िदन े

अिधकार समेत महान्यायािधवक्तालाई हनु े व्यवःथा गिरएको छ।यसैगरी संिवधानको धारा १५८ 

को उपधारा (४) अनसुार महान्यायािधवक्तालाई संघीय संसद वा त्यसको कुनै सिमितको बैठकमा 

उपिःथत भई कुनै कानूनी ू�को सम्बन्धमा राय व्यक्त गन� अिधकार समेत रहेको छ। 

संिवधानमा गिरएका यी व्यवःथाह�बाट महान्यायािधवक्ताले कायर्पािलकालाई कानूनी सल्लाह ूदान 

गन�, व्यवःथािपकालाई कानूनी ू�मा राय िदन ेर न्यायपािलकामा नेपाल सरकारको तफर् बाट म�ुा 

मािमलामा ूितिनिधत्व र ूितरक्षा गन� िजम्मेवारी तोिकएको छ।यसबाट महान्यायािधवक्ताले आफ्नो 

पदीय िजम्मेवारी राज्यका तीन वटै िनकायसगँ आब� भई िनवार्ह गिररहेको अवःथा छ।तर यस 

संिवधानले महान्यायािधवक्ताको पदलाई संवैधािनक िनकायको �पमा भन ेःथािपत गरेन।नपेालको 

संिवधानको धारा १५८ को उपधारा (७) मा महान्यायािधवक्ताले उक्त धारा बमोिजम आफ्नो 
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काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकएको शतर्को अधीनमा रही ूयोग र पालन गन� गरी मातहतका 

अिधकृतलाई समु्पन सक्न ेव्यवःथा छ।  

२०७५ भदौ १ गतेदेिख मलुकुी अपराध संिहता, २०७४, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 

२०७४ कायार्न्वयनमा आएका छन ्। यी संिहता लागू भए पिछ सािवकको सरकारी म�ुा सम्बन्धी 

ऐन, २०४९ लगायतका कानूनह� खारेज भएका छन ्।  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 

२०७४ को दफा ३४ ले कुनै खास िकिसमको सानाितना कसूरमा म�ुा दायर गनुर् व्यवहािरक 

नभएको वा सावर्जिनक िहतलाई खास असर नपन� देिखएमा सरकारी वकीलले महान्यायािधवक्ताको 

ःवीकृित िलई त्यःतो ब्यिक्त िव�� म�ुा दायर नगन� िनणर्य गनर् सक्नेछ भ� े व्यवःथा गरेको 

छ।यःतै अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको म�ुामा थप ूमाण फेला परी पिहले िलएको माग 

दावी संशोधन गनुर् पन� देिखएमा महान्यायािधवक्ताको ःवीकृित िलई सम्बिन्धत सरकारी वकीलले 

अिभयोगपऽमा संशोधन गनर् श�ु तहको सम्बिन्धत अदालतमा कारण खलुाई िनवेदन िदन सक्ने 

व्यवःथा पिन संिहताको दफा ३६ मा गिरएको छ।यःतै सोही संिहताको दफा ११७ को उपदफा 

२ ले सवर्साधारणको ठगी वा सवर्साधारणको सम्पि�को हािन, नोक्सानी वा वैदेिशक रोजगारी 

सम्बन्धी म�ुामा ूितवादी र पीिडत दवैुले िमलापऽ गराई पाऊँ भनी सम्बिन्धत सरकारी वकील 

समक्ष िदएको िनवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यःतो व्यहोरा मनािसब लागमेा महान्यायािधवक्ताले 

िमलापऽ गराउन आदेश िदन सक्ने व्यवःथा गरेको छ।यःतै कायर्िविध संिहताको दफा १९४ ले 

सरकार वादी म�ुाको अनसुन्धान तथा अिभयोजनसगँ संलग्न िनकायका बीचमा आवँयकता अनसुार 

समन्वय कायम गरी अनसुन्धान तथा अिभयोजन सम्बन्धी कायर्मा ूभावकािरता ल्याउन 

महान्यायािधवक्ताको अध्यक्षतामा गहृ मन्ऽालयका सिचव, कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला 

मन्ऽालयका सिचव तथा ूहरी महािनरीक्षक समेत सदःय रहेको समन्वय सिमितको व्यवःथा 

गरेको छ। 

संिहताको दफा ९९ ले कानून बमोिजम अनसुन्धान वा अिभयोजन गन� िजम्मेवारी भएको 

अिधकारीले िनद�� व्यिक्तलाई फसाउने वा वाःतिवक कसूरदारलाई जोगाउने मनशायले 

बदिनयतपूवर्क अनसुन्धान गन� र अिभयोग लगाउने कायर्लाई कसूर कायम गरी सजायको व्यवःथा 

गरेको छ।दफा ९९ बमोिजमको बदिनयतपूवर्क अनसुन्धान र अिभयोजन गरेको कसूरको 

सम्बन्धमा अनसुन्धान गनर् अनसुन्धान सिमितको व्यवःथा गरेको छ।संिहताको दफा १८९ को 

उपदफा (१) अनसुार अनसुन्धान सिमितको गठन देहाय बमोिजम हनु ेव्यवःथा छः 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

12

(क) महान्यायािधवक्ताले तोकेको किम्तमा राजपऽांिकत ूथम ौेणीको सहन्यायािधवक्ता  - 

 अध्यक्ष 

(ख) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको किम्तमा राजपऽांिकत ूथम ौेणीको अिधकृत-     

सदःय 

(ग) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल ूहरीको किम्तमा राजपऽांिकत ूथम ौेणीको अिधकृत  -     

सदःय 

 

उिल्लिखत व्यवःथा बमोिजम महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको नायब महान्यायािधवक्ताको 

संयोजकत्वमा ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयका सहसिचव र नेपाल ूहरीको ूहरी 

नायब महािनरीक्षक सदःय रहने गरी अनसुन्धान सिमितको गठन भई कायर् गद� आइरहेको 

छ।अनसुन्धान सिमितले आवँयक अनसुन्धान तहिककात गदार् बदिनयतपूबर्क अनसुन्धान वा 

अिभयोजन गरेको देिखएमा त्यस सम्बन्धमा म�ुा चलाउन सम्बिन्धत सरकारी वकीलको 

कायार्लयमा लेखी पठाउन े व्यवःथा छ ।बदिनयतपूबर्क अनसुन्धान वा अिभयोजन गरेको भ�े 

कसूरको अनसुन्धान र तहिककात गन�  तथा अिभयोजन गन� िविध र ूिबयाका वारेमा सो दफामा 

कुनै उल्लेख नभएता पिन सरकार वादी म�ुाका सम्बन्धमा अनसुन्धान र अिभयोजनगन� व्यवःथा 

यसमा पिन लागू हनु्छ । 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १९६ को उपदफा -१_ ले िदएको अिधकार 

ूयोग गरी २०७७ जेठ २६ गते देिख लागू हनु े गरी सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, 

२०७७ कायार्न्वयनमा आएको छ।यस िनयमावलीमा महान्यायािधवक्ता लगायत अन्य सरकारी 

वकीलह�को काम कतर्व्य र अिधकारह� उल्लेख गिरएको पाइन्छ।साथै सो िनयमावलीले 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय अन्तगर्त सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई ूिशक्षण ूदान गनर् 

अिभयोजन ूिशक्षण केन्ि र अपराधको ूविृ� समेतको अध्ययन अनसुन्धान गनर् अपराधशा�ीय 

अनसुन्धान केन्िको व्यवःथा गरेको छ । 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

13

 

३. महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको संगठनात्मक ःव�प तथा दरबन्दीको िवकासबम 

पिहलो एटनीर् जनरलको कायार्लय स�ालनका लािग िसंहदरबारको पिहलो चोकको कानून तथा 

संसदीय ूबन्ध मन्ऽालयको ल�सँगै गिरएको िथयो।सो एटनीर् जनरलको कायार्लय कािलूसाद 

उपाध्यायाको बिहगर्मनसगैँ बन्द भएको िथयो ।पिछ िव.सं. २०१६ सालमा िसंहदरवारको पिहलो 

चोकको दिक्षण िःथत मािथल्लो तल्लाको एउटा कोठामा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय ःथापना 

भएको पाइन्छ।न्याय ूशासन ऐन, २०१६ मा उल्लेख भए बमोिजम िजल्ला/िजल्लामा िनयकु्त 

गभनर्मेन्ट िप्लडरह�लाई एटनीर् जनरलको मातहतमा राख्न ेगरी िमित २०१७ वैशाख २० गते 

िनणर्य भएको पाइन्छ।यसैगरी िमित २०१७ साल चैऽ २७ गते नेपाल गजेटमा सचुना ूकािशत 

गरी ूत्येक िजल्लामा गभनर्मेन्ट िप्लडर तथा पिब्लक ूोिसक्यटुरह� खडा गिरए।सोही सूचनामा 

सरकारी वकीलको अनपुिःथितमा एिसःटेन्ट गभनर्मेन्ट िप्लडर र एिससटेन्ट पिब्लक ूोिसक्यटुरको 

�पमा िजल्ला अदालतका ॐेःतेदारले पदेन भई काम गन� गरी तोक्नकुा साथै िविभ� २३ जना 

सरकारी वकीलह�को �पमा पोि�� र सरकारी वकील कायार्लयको मकुाम पिन तोकेको 

पाइन्छ।िमित २०१८ साल बैशाख १२ गतेको नेपाल गजेटको सूचना अनसुार सरकारी वकील 

कायार्लय सम्बिन्धत उच्च, िजल्ला र इलाका अदालत भवनमा ठाउँ पगेुसम्म बःन े सूचना जारी 

गिरयो। 

िमित २०१८ साल जेठ ९ गतेको नपेाल राजपऽको “सरकारी वकील अिफस बारेको िववरण 

सवर्साधारणको जानकारीका लािग“ शीषर्कको सचुना अनसुार ८७ वटा सरकारी वकील कायार्लयको 

िववरण िदइएको छ।एटनीर् जनरलको कायार्लय काठमाड�मा रहन े र सोही भवनमा मध्यमा�ल 

गभनर्मेन्ट एडभोकेट अिफस रहन े सूचना यसले िदएको छ।साथै पूवार्�लको िवराटनगर र 

पि�मा�लको नेपालग�मा गभनर्मेन्ट एडभोकेट अिफस रहने व्यवःथा छ।यःतै सोही सूचनाले 

गभनर्मेन्ट एडभोकेट अिफस अन्तगर्त मध्यमा�लमा ७, पूवार्�लमा ६ र पि�मा�लमा ७ गभनर्मेन्ट 

िप्लडर तथा पिब्लक ूोिसक्यटुर अिफसको व्यवःथा गरेको देिखन्छ।गभनर्मेन्ट िप्लडर तथा 

पिब्लक ूोिसक्यटुर अिफस अन्तगर्त पिन िजल्ला अदालत तहमा अिसःटेन्ट पिब्लक ूिसक्यटुर 

तथा अिसःटेन्ट गभनर्मेन्ट प्लीडरको अिफसको व्यवःथा गिरयो।सोही िमितको अक� सूचना 

अनसुार एटर्नीर् जनरल लगायत िविभ� सरकारी वकीलले कानूनी राय िदने र अदालती िलखत 

मःयौदा गन� गराउने सम्बन्धमा ूिबया िनधार्रण गरेको िथयो।   
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तर, २०१८ साल माघ १८ गतेको िनणर्यले २०१८ साल जेठ ९ गते जारी सरकारी वकीलको 

संगठन सम्बन्धी व्यवःथालाई खारेज गर् यो।सो िनणर्यानसुार भक्तपरु, रामेछाप, मेची महाकाली, 

जमु्ला र गोरखामा रहेका गभनर्मेन्ट िप्लडर तथा पिब्लक ूोिसक्यटुर अिफस खारेज गिरए।यसैगरी 

गभनर्मेन्ट िप्लडर तथा पिब्लक ूोिसक्यटुर अिफस काठमाड� र लिलतपरु काठमाड� पिहलो फाँट 

र दोॐो फाँटमा पिरणत गिरए।पूवार्�लको िवराटनगर र पि�मा�लको नेपालग�मा गभनर्मेन्ट 

एडभोकेट अिफसह� समेत खारेज गिरए।सोही सूचनामा उपरोक्त पिरवतर्न पिछका िविभ� ७८ 

सरकारी वकील कायार्लयह�को िवःतािरत सूची िदइएको छ । 

२०२० साल भदौ १७ गतेको नेपाल गजेटको “सरकारी वकील अिफसका नया ँयोजना “ शीषर्कको 

सूचना बमोिजम त्यस बेलाका १४ गभनर्मेन्ट िप्लडर तथा पिब्लक ूोिसक्यटुर अिफसलाई 

सम्बिन्धत अ�लको अ�लाधीश कायार्लय र ६३ वटा अिस�ेन्ट गभनर्मेन्ट िप्लडर तथा पिब्लक 

ूोिसक्यटुर अिफसलाई सम्बिन्धत िजल्लाको बडा हािकम वा मिज�ेटको ूशासकीय िनयन्ऽण तथा 

रेखदेखमा रहने गरी अ�लाधीश अिफस, ग�डा, गढी, गो�ारा र मिज�ेट अिफसमा 

गािभयो।गभनर्मेन्ट िप्लडर तथा पिब्लक ूोिसक्यटुरलाई ूािविधक काम कुरामा एटनीर् जनरल 

मातहत राख्न ेतर कामको हकमा हाल खिटएको �पमा अ�लाधीश, बडाहािकम र मिज�ेट मातहत 

यथावत राख्न ेर सरकारी वकील सम्बन्धी ूशासन कानून तथा न्याय मन्ऽालयबाट स�ालन गन� 

गराउन ेगरी २०२१ साल असार २० गते िनणर्य भएको पाइन्छ।२०१८ सालमा संःथागत �पमा 

िवकिसत भएको सरकारी वकीलको दरवन्दी हेदार् २०१८ देिख २०२७ सम्म महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयमा महान्यायािधवक्ता १ र ३ जना सरकारी अिधवक्ताको दरवन्दी रहेकोमा २०२७ 

सालको अन्तितर १ विर� सरकारी अिधवक्ता र २ अितिरक्त सरकारी अिधवक्ताको दरवन्दी थप 

भएको देिखन्छ।२०२० सालसम्म सरकारी वकीलको ूशासन महान्यायािधवक्ता कायार्लयबाट 

भएको भए पिन २०२० देिख २०२७ सालसम्म सरकारी वकील कायार्लयलाई किहले अ�लाधीश 

कायार्लय र िजल्ला कायार्लयमा गाभ्नकुा साथै सरकारी वकीलह�को ूशासनको काम कानून तथा 

न्याय मन्ऽालयले गदर्थ्यो।  

िव.सं. २०२७ सालमा सरकारी वकीलको ूशासन पनुः महान्यायािधवक्ताको कायार्लय मातहतमा 

रहने र कायार्लय पिन छु�ै रहन े व्यवःथा भयो।सोही बमोिजम िव.सं. २०२७ सालमा 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको भवन बनाउने कायर् ूारम्भ भई २०२९ साल वैशाख २ गते 

तत्कालीन राजा वीरेन्िबाट सो भवनको उ�ाटन गिरएको िथयो।भवन उ�ाटनको अवसरमा 
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आमिन्ऽत िॄिटश राजदूतले काठमाण्डौमा सरकारले बनाएको कायार्लय भवनमा यित राॆो र काम 

गनर् सिुवधायकु्त भवन अक� आफुले नदेखेको ूितिबया िदन ुभएको िथयो भनी शम्भ ुू साद �वालीले 

आफ्नो पःुतकमा लेख्नभुएको छ।त्यसपिछ माऽ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको सांगठिनक 

ःव�पले ःथाियत्व ूा� गरेको पाइन्छ । २०२८ साल भदौ १५ गतेको नेपाल राजपऽमा 

ूकािशत सूचना बमोिजम अ�ल तथा िजल्लाःतरीय सरकारी वकील कायार्लयको व्यवःथा गिरएको 

िथयो ।२०३० साल चैऽ २९ गतेको सूचनाले फेिर केही सरकारी वकील कायार्लय गाभ्ने र केही 

खडा गन� उल्लेख भएको िथयो।२०३१ सालमा क्षेऽीय अदालतको ःथापना प�ात ्िजल्ला, अ�ल, 

क्षेऽीय तथा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय गरी ४ तहका सरकारी वकील कायार्लयह�को ःथापना 

गिरएको िथयो ।  

दरबन्दीको व्यवःथा हेदार् आ.व. २०३५/०३६ सम्म सरकारी वकीलमा राजपऽांिकत ४५ र 

राजपऽ अनंिकत २ गरी जम्मा ४७ जना सरकारी वकीलको दरवन्दी रहेको पाइन्छ।२०३८ 

सालमा सरकारी वकीलको दरबन्दीलाई अपमडे गरी िजल्ला िःथत सरकारी वकील पिन 

राजपऽांिकत ततृीय ौेणीको हनुे व्यवःथा भएपिछ माऽ कानूनमा ःनातक गरेका धेरै व्यिक्तह� 

सरकारी वकीलको सेवामा ूवशे गरेको पाइन्छ।२०४१ सालमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, 

क्षेऽीय, अ�ल र िजल्ला सबै तहका जम्मा राजपऽांिकत तहमा १०५ सरकारी वकील र राजपऽ 

अनंिकत सरकारी वकील ८ जना गरी महान्यायािधवक्ता सिहत जम्मा ११४ जना सरकारी 

वकीलका साथै ११ जना राजपऽांिकत, २६० जना राजपऽ अनंिकत कमर्चारी र २४७ जना िपयन 

वा सो सरहका कमर्चारी गरी ६३२ जनाको दरवन्दी रहेको पाइन्छ ।  

२०४५ सालमा महान्यायािधवक्ताको साथै १ जना मखु्य न्यायािधवक्ता तथा १ जना अितिरक्त 

न्यायािधवक्ता समेत गरी ७७१ जनाको दरबन्दी रहेको पाइन्छ।२०४७ साल जेठसम्ममा 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय १, क्षेऽीय सरकारी वकील कायार्लयह� (धनकुटा, पोखरा, सखु�त, 

िदपायल) ४, अ�ल सरकारी वकील कायार्लयह� १२ र िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह� ६१ 

रहनकुा साथै सबै तहका जम्मा संवैधािनक १, राजपऽांिकत तहमा १२५ सरकारी वकील र 

राजपऽांिकत कमर्चारी २५, राजपऽ अनंिकत ३२३, िपयन वा सो सरह २९४ जना गरी 

महान्यायािधवक्ता सिहत जम्मा ७६८ जनाको दरवन्दी रहेको पाइन्छ।नेपाल अिधराज्यको संिवधान, 

२०४७ लागू भए प�ातअ्दालतको तीन तह कायम भए अन�ुप सरकारी वकील कायार्लयको पिन 

तीन तह कायम गरी सम्बिन्धत ऐन िनयममा संशोधन भई सािवकको क्षेऽीय तथा अ�ल सरकारी 
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वकील कायार्लयह� िमित २०४९।३।२४ देिख कायम नरही पनुरावेदन सरकारी वकील 

कायार्लयको संख्या ९ रहेको पाइन्छ।पनुरावेदन सरकारी वकील कायार्लयह�को संख्या 

आ.व.२०५१/०५२ मा ११ रहेकोमा आ.व.२०५२/०५३ मा यो संख्या १६ भएको 

पाइन्छ।यःतै िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह�को संख्या आ.व.२०५१/०५२ मा ६६ 

रहेकोमा आ.व.२०५२/०५३ मा यो संख्या ६२ कायम भएको पाइन्छ ।  

नेपाल सरकारको िनणर्य अनसुार २०५७।१।१ बाट तत ् तत ् िजल्लाह�मा िजल्ला सरकारी 

वकील कायार्लयको छु�ै कायार्लय ःथापना भई १६ पनुरावेदन सरकारी वकील कायार्लयह� र 

७५ िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयह� स�ालनमा आएको िथयो।२०६३ सालमा 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, पनुरावेदन र िजल्ला सबै तहमा गरी १ संवैधािनक पद, ४ 

राजपऽांिकत िविश� ौेणी समेत २४२ जना सरकारी वकीलका साथै राजपऽ अनंिकत कमर्चारी 

६१९ जना गरी ८६१ जनाको दरवन्दी रहेको िथयो।महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको पिहलो 

प�वष�य रणनीितक योजना कायार्न्वयनको पिहलो वषर् अथार्त ्आ.व.२०६८।०६९ को तथ्यांक 

हेदार् महान्यायािधवक्ता समेत २७७ जना सरकारी वकीलह� तथा ६४२ अन्य कमर्चारीह� समेत 

गरी कुल ९१९ संख्याका जनशिक्त महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका सरकारी वकील 

कायार्लयमा कायम रहेको देिखन्छ।  

नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७०।७।२५ को िनणर्यानसुार िबशेष अदालतको मकुाम 

रहेको ःथान काठमाण्डौमा तीन तहका सरकारी वकील बाहेक िबशेष सरकारी वकील कायार्लयको 

ःथापना भएको हो।उक्त कायार्लयबाट िवशेष अदालत काठमाड�, राज� न्यायािधकरण काठमाड�, 

वैदेिशक रोजगार न्यायािधकरण काठमाड�, ूशासकीय अदालत तथा उच्च अदालत पाटनमा रहेका 

वािणज्य इजलासबाट सनुवुाइ हनुे सरकार वादी म�ुाह�मा बहस पैरवी तथा ूितरक्षा गनर् 

सहन्यायािधवक्ताको नेततृ्वमा अन्य सरकारी वकील तथा कमर्चारी रहने व्यवःथा गिरएको 

छ।नेपालको संिवधान लागू भए प�ात ्जारी भएको न्याय ूशासन ऐन, २०७३ बमोिजम ःथािपत 

उच्च अदालतह� र उच्च अदालतका इजलास रहेका ःथानह�मा उच्च सरकारी वकील 

कायार्लयह� ःथापना भई कायर्सम्पादन हुँदै आएको छ।हाल उच्च सरकारी वकील 

कायार्लयह�को संख्या १८ रहेको छ।उच्च सरकारी वकील कायार्लय नपेाल न्याय सेवा सरकारी 

वकील समूहका राजपऽाि�त ूथम ौेणीका सहन्यायािधवक्ताको नेततृ्वमा रहने व्यवःथा छ।न्याय 

ूशासन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा ूत्येक िजल्लामा एउटा िजल्ला अदालत रहने व्यवःथा 
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अन�ुप ूत्येक िजल्ला अदालतको मकुाम रहेको ःथानमा िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय रहेका 

छन ्।काठमाण्डौ िजल्लामा राजपऽांिकत ूथम ौेणीका र अन्य ७६ िजल्लामा राजपऽांिकत ��तीय 

ौेणीका सरकारी वकीलको नेततृ्व रहेको छ। 

हाल महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा १ संवैधािनक, ४ रा.प. िविश� ौेणी, १४ रा.प. ूथम ौेणी, 

२४ रा.प. ��तीय ौेणी र १६ रा.प. ततृीय ौेणीका गरी जम्मा ५९ जना सरकारी वकीलको 

दरबन्दी रहेको छ।उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा १८ रा.प. ूथम ौेणी, ३२ रा.प. ��तीय 

ौेणी र ६१ रा.प. ततृीय ौेणीका गरी जम्मा १११ जना सरकारी वकील, िबशेष सरकारी वकील 

कायार्लयमा १ रा.प. ूथम ौेणी, १४ रा.प. ��तीय ौेणी र ५ रा.प. ततृीय ौेणीका गरी जम्मा 

२० सरकारी वकीलको दरबन्दी रहेको छ।िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयमा १ रा.प. ूथम 

ौेणी, ८६ रा.प. ��तीय ौेणी र १७१ रा.प. ततृीय ौेणीका गरी जम्मा २५८ सरकारी वकील 

गरी सरकारी वकील कायार्लयह�मा हाल ४४८ सरकारी वकीलको दरबन्दी रहेको र सरकारी 

वकील कायार्लय बाहेकका अन्य िनकायमा ४ रा.प. ूथम ौेणी, १८ रा.प. ��तीय ौेणी र ५१ 

रा.प. ततृीय ौेणीका गरी जम्मा ७३ सरकारी वकीलको दरवन्दी गरी कुल सरकारी वकीलको 

दरवन्दी  ५२१ रहेको छ। 

हाल महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहतका सरकारी वकील कायार्लयह�मा रहेको 

जनशिक्तको अवःथा हेदार् महान्यायािधवक्ता १, िविश� ौेणीका नायब महान्यायािधवक्ता ४, ूथम 

ौेणीका सहन्यायािधवक्ता ३४, ��तीय ौेणीका उपन्यायािधवक्ता वा िजल्ला न्यायािधवक्ता १५६ र 

ततृीय ौेणीका सहायक न्यायािधवक्ता/सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ता २५३ गरी जम्मा सरकारी 

वकील ४४८, लेखा तथा ूािविधक अिधकृत ५ जना, राजपऽ अनंिकत सहायक ःतरका कमर्चारी 

६६०, ौेणी िविहन हलकुा सवारी चालक र कायार्लय सहयोगी ४८३ गरी जम्मा दरबन्दी संख्या 

१५०६ पगुेको छ। 

सन्दभर् साममी 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको प�वष�य रणनीितक योजनाह� 

महान्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदनह�  

अिभयोजन जनर्लका िविभ� अंकमा ूकािशत लेखह� 

िविभ� िमितमा ूकािशत नेपाल राजपऽ 
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२. महान्यायािधवक्ताको िनयिुक्त तथा पदवहाली
 

 

माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीले िमित 2078।04।01 गते 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पदवहाली गनुर्भयो । सम्माननीय ूधानमन्ऽी ौी शेरबहादरु 

देउवाको िसफािरसमा सम्माननीय रा�पित ौीमती िव�ादेवी भण्डारीले िमित 2078।0३।३१ 

गते उहाँलाई महान्यायािधवक्ता पदमा िनयिुक्त गनुर्भएको िथयो । महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा 

आयोिजत एक कायर्बममा उहाँलाई सो कायार्लयका नायब महान्यायािधवक्ताह� तथा सम्पूणर् 

कमर्�ारीह�ले ःवागत गनुर्भएको िथयो । ःवागत कायर्बमलाई सम्बोधन गद� नविनयकु्त 

महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीले संिवधान र कानून बमोिजम कायर्सम्पादन गनर् र 

सेवामाहीह�लाई न्याय ूदान गन� कायर्मा केिन्ित भएर लाग्न सबै सरकारी वकील तथा 

कमर्�ारीह�लाई आमह गनुर्भयो । सम्बोधनका बममा उहाँले महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको 

तेॐो प�व��य रणनीितक योजनालाई कायार्न्वयन गन� तथा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको मूल्य 

र मान्यतालाई कायम राख्दै कानूनको शासन कायम गन� कुरामा आफु ूितब� रहेको     

बताउनभुयो । 
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महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तफर् बाट व�र�तम ् नायब महान्यायािधवक्ता ौी पद् मूसाद 

पाण्डेयले ःवागत मन्तव्य व्यक्त गनुर्भएको िथयो भन ेसो कायर्बमको स�ालन सहन्यायािधवक्ता ौी 

लोकराज पराजलुीले गनुर्भएको िथयो । यसअिघ सव��च अदालतमा आयोिजत एक कायर्बमका 

बीच सम्माननीय ूधानन्यायाधीश ौी चोलेन्ि सम्शेर जबराले नविनयकु्त महान्यायािधवक्तालाई पद 

तथा गोपनीयताको शपथ गराउनभुएको िथयो। 



सम्माननीय ूधान न्यायाधीश समक्ष नविनयकु्त माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु 

खातीज्यू सपथ महण गनुर्हुँदै ।
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३. तेॐो प�ववषीर् रणनीितक ीर्ोजना तजुर्मा

 

तेॐो प�ववषीर् रणनीितक ीर्ोजना तजुर्मा संलग्न पदािधकारीह� 

नितजामखुी र ूभावकारी फौजदारी न्ीर्ाीर्मा केिन्ित महान्ीर्ाीर्ािधवक्ताको काीर्ार्लीर्को ूथम 

प�ववषीर् रणनीितक ीर्ोजना ीर्ोजनाब� संःथागत िवकासका लािग महत्वपूणर् रहेको िथीर्ो। 

रणनीितक ीर्ोजनाको िनरन्तरता िदँदै संःथागत स�ु�ीकरण र व्ीर्ावसािीर्क िवकासमा जोड िदई 

दोॐो प�ववषीर् रणनीितक ीर्ोजना तजुर्मा गरी काीर्ार्न्वीर्न गिरएको िथीर्ो।सो ीर्ोजनाले ूक्षेपण 

गरेका ६७ ूितशत ि�ीर्ाकलापह� स�प� भएका िथए।महान्ीर्ाीर्ािधवक्ताको काीर्ार्लीर्ले 

ीर्ोजनाब� िवकासको िनरन्तरता २०७८ साउन १ गते देिख लागू गन� गरी तेॐो प�ववषीर् 

रणनीितक ीर्ोजना तजुर्मा गरेको छ।“अिभीर्ोजनमा सधुार तथा व्ीर्ावसािीर्कता िवकास”लाई 

ूाथिमकतामा राखी तजुर्मा गिरएको तेॐो रणनीितक ीर्ोजनाले ५ वटा लआीर्, २९ वटा रणनीित 

तथा रणनीित काीर्ार्न्वीर्नको लािग २०४ वटा ि�ीर्ाकलापह� ूक्षेपण गरेको 

छ।महान्ीर्ाीर्ािधवक्ताको काीर्ार्लीर् तथा मातहतका सरकारी वकील काीर्ार्लीर्ह�को िव�मान 

वःतिुःथितको िव�वेण गरी सबल र कमजोर (Strength & Weakness) पक्षह� तथा अवसर र 

चनुौती (Opportunity & Threat) को पिहचान गरी तेॐो प�ववषीर् रणनीितक ीर्ोजनाको तजुर्मा 
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गिरएको हो।महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प�व��य रणनीितक योजनाले राखेका पिर��य, 

पिरलआय, मूल्यह� तथा लआय र रणनीितह� यसूकार रहेका छनः् 

पिर��य: कानूनी शासनको सिुनि�तता 

पिरलआय: वै�ािनक ूमाणमा आधािरत अिभयोजन तथा ूभावकारी ूितरक्षा गन� व्यावसाियक 

संःथाको �पमा ःथािपत हनु ु

मूल्यह�: कानून र न्यायका मान्य िस�ान्तको अवलम्बन, ःवच्छ सनुवुाइ, उ�रदाियत्व र 

जवाफदेिहता, व्यावसाियकता, मानव अिधकारको संरक्षण, अपराध पीिडतलाई न्याय, बाल मैऽी तथा 

लैि�क संवेदनशीलता, सावर्जिनक िहतको संरक्षण, ःवािमत्वबोध र िनरन्तर िसकाइ र सधुार 

 

  योजनाका लआय र रणनीितह�   

लआय १: अिभयोजनलाई वःतगुत र वै�ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउन े

लआय ूाि�का रणनीितह� 

 ूमाण संकलन र परीक्षणलाई ूभावकारी बनाउन े

 वःतगुत ूमाणका आधारमा अिभयोजन गन� 

 अनसुन्धान तथा अिभयोजन परीक्षणलाई ूभावकारी बनाउन े

 अपराध पीिडत र साक्षीको संरक्षण गन� 

 ःवच्छ सनुवुाइका आधारभतू मान्यताको ूभावकारी कायार्न्वयन गन�  

 जनशिक्तको क्षमता िवकास गन� 

लआय २: म�ुा तथा िरटको ूभावकारी ूितरक्षा गन� 

लआय ूाि�का रणनीितह� 

 म�ुाको सनुवुाइ र िरटको ूितरक्षालाई ूभावकारी बनाउन े

 साक्षी ूमाणको ूःतिुत र परीक्षण ूभावकारी �पमा गन� 
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 मपदण्डका आधारमा पनुरावेदन तथा िनवेदन गन�  

 सरोकारवालासँगको समन्वयलाई ूभावकारी बनाउन े

 िमिसल व्यवःथापन ूभावकारी बनाउन े

 

लआय ३: संवैधािनक तथा कानूनी िजम्मेवारी ूभावकारी �पमा व्यवःथापन गन� 

लआय ूाि�का रणनीितह� 

 कानूनी राय ूदान गनर् संःथागत क्षमता िवकास गन� 

 सव��च अदालतबाट भएका व्याख्या र ूितपािदत िस�ान्तको कायार्न्वयन गनर् सहजीकरण 

गन�  

 िहरासत, िनगरानी कक्ष, कारागार तथा बाल सधुार गहृको अनगुमन गरी सधुारका लािग 

सहजीकरण गन�  

 दण्ड ूणालीको सधुार र सोसगँ सम्बिन्धत बोडर्, सिमितलाई िबयाशील गराउने 

 फौजदारी कानूनको बारेमा सचेतना अिभविृ� गन� 

 

लआय ४: सरकारी वकील सेवालाई व्यावसाियक बनाउन े

लआय ूाि�का रणनीितह� 

 सरकारी वकीलको व्यावसाियक ःवतन्ऽता र उन्मिुक्तको संरक्षण र सम्ब�र्न गन� 

 सरकारी वकीलको काम कारवाहीलाई उ�रदायी बनाउने  

 मानव संशाधनको व्यवःथापन र िवकास गन�  

 अिभयोजन ूिशक्षण केन्िको संःथागत िवकास गन� 

 िनरन्तर िसकाइ िविध अवलम्बन गन�  
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लआय ५: संःथागत स�ु�ढीकर गन� 

लआय ूाि�ीा करनीितह� 

 संगठनात्मी संकचना पनुकावलोीन गन� 

 भौिती पूवार्धाक िवीास गन� 

 ीायर्सम्पादनलाई सूचना तथा स�ाक ूिविधमा आब� गन� 

 सेवा ूवाहलाई गरुःतकढय बनाउन े

 पःुतीालय आधिुनीीीकर गन�  

 अपकाधशा�ीय अनसुन्धान ीेन्िलाई स�ु� गन� 

 सकीाकढ वीील ीायार्लयीो सकुक्षा व्यवःथा गन�  

 योजना ीायार्न्वयनलाई ूभावीाकढ बनाउन े 

यो योजना ीायार्न्वयनीा लािग योजना ीायार्न्वयनीो पिहलो आिथर्ी वषर् २०७८।७९ मा �. 

९१,४१,९५,०००।–, दोॐो आिथर्ी वषर् २०७९।०८०मा �. ९१,८६,६५,०००।–, तेॐो आिथर्ी 

वषर् २०८०।०८१ मा �.८८,७३,७५,०००।–, चौथो आिथर्ी वषर् २०८१।०८२ मा �. 

७२,६०,२५,०००।– क योजनाीो अिन्तम आिथर्ी वषर् २०८२।०८३ मा �. 

७२,४८,३४,०००।– गकढ जम्मा �. ४,१७,१०,९४,०००।– अक्षकेपी चाक अबर् सऽ ीकोड दश 

लाख चौकानब्बे हजाक �पैया ँआिथर्ी लागत लाग्ने ूक्षेपर गिकएीो छ । 
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४. ूिशक्षण कायर्बमह� 
  

४.१. नविनयकु्त सरकारी वकीलह�का लािग स�ािलल आधारभलू ूिशक्षण 

कायर्बम सम्प� । 

 

माहान्यायािधवक्ताको कायार्लय, अिभयोजन ूिशक्षण केन्��ारा िमिल २०७८।०४।०६ को 

ूधानमन्ऽी लथा मन्ऽीपिरषद्को कायार्लयको बढुवा सिमिलको बैठकले सरकारी वकील समहुमा 

कायर्रल राजपऽ अनंिकल ूथम ौेणीका कमर्�ारीह�को रा.प. ललृीय ौेणीमा बढुवा हनुभुएका 

नवोिदल १७ सरकारी वकीलह�का लािग आधारभलू ूिशक्षण कायर्बम िमिल २०७८ साल ौावण 

१७ गले देिख ौावण २५ गले सम्म स�ालन भएको िथयो।उक्त लािलममा मखु्य �पमा सरकारी 

वकीलको काम, कलर्व्य र अिधकारसँग सम्बिन्धल पा�बम आधािरल रही लािलम स�ालन 

गिरएको िथयो।सो लािलम नपेाल न्याय सेवाका िविश� व्यिक्तत्व लथा सरकारी वकीलज्यूह�ले 

ॐोल व्यिक्तको �पमा लािलममा आफ्नो िवषयमा �ान िदन ु भएको िथयो। माननीय 
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महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीबाट उक्त ूिशक्षण कायर्बमको सम�ुाटन भएको 

िथयो।यसैगरी, ूिशक्षाथ�ह�लाई महान्यायािधवक्ता ौी खम्म बहादरु खातीले ूमाणपऽ समेत 

िवतरण गरी कायर्बम समापन गिरएको िथयो। 

यस तािलम कायर्बमबाट रा.प. ततृीय ौेणीका सरकारी वक�लह�ले आफ्नो व्यवसाियकता र 

दक्षता अिभव�ृी गन� सनुौलो मौकाको �पमा िलन ुभएको व्यहोरा समेत सहभागीह�को तफर् बाट 

सहायक न्यायािधवक्ता पुं पा चािलसे र ौी ूकाश सवुेदीले आ-आफ्नो भनाई समेत राख्न ुभएको 

िथयो। 

उक्त कायर्बममा िनम्न सरकारी वक�लह�को सहभागीता िथयोः  

१. ौी खडानन्द पोखरेल 

२. ौी लोकराज पोखरेल 

३. ौी िवनोद भ�राई 

४. ौी अमतृ सवुेदी 
५. ौी ौीधर अिधकारी 
६. ौी पुं पा चािलसे 

७. ौी िशवराज पौडेल 

८. ौी पुं कर न्यौपान े

९. ौी गौर िसंह महर 

१०.  ौी भपुेन्ि राज अवःथी 
११.  ौी िटका कुमारी रोका केसी 
१२.  ौी ूकाश सवुदेी 
१३.  ौी िशव ूसाद कुवर 

१४.  ौी कृंण कुमारी भण्डारी 
१५.  ौी राजीव न्यौपान े

१६.  ौी ई�रा गड्तौला खनाल 

१७.  ौी भरत कुमार मैनाली 
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४.२. नविनयकु्त सरकारी वकीलह�का लािग स�ािलल सेवा ूवेश सम्प� । 

 

 

 

लोक सेवा आयोगको िमिल २०७८।०४।२७ को िनणर्यले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील 

समहुमा १६ जनालाई रा.प. ललृीय ौेणीमा खलुा ूिलःपधार्को निलजा िनकाली िसफािरश गरेको 

अवःथामा िनयकु्ती हनुभुएका सरकारी वकीलह�का लागी सेवा ूवेश सम्बन्धी लािलम 

२०७८/०५/१७ गलेदेिख २०७८/०६/११ २५ गले सम्म स�ालन भएको िथयो। उक्त 

लािलममा मखु्य �पमा सरकारी वकीलको काम, कलर्व्य र अिधकारसंग सम्बिन्धल पा��म 

आधािरल रही लािलम स�ालन गिरएको िथयो।सो लािलम नपेाल न्याय सेवाका िविश� व्यिक्तत्व 

लथा सरकारी वकीलज्यूह�ले ॐोल व्यिक्तको �पमा लािलममा आफ्नो िवषयमा �ान िदन ुभएको 

िथयो।   

न्याय सेवा लािलम केन्िबाट ूा� जानकारी अनसुार नव िनयकु्त न्याय सेवा अन्लरगल िलनै वटा 

समहुका कमर्चारीह�लाई िमिल २०७८।०५।०१ गले बाट ५ कायर् िदनको लािलम िनजामली 

लािलम ूिल�ान लिललपरुले ूदान गन� र सो प�ाल ् िमिल २०७८।०५।०९ गले बाट ५ कायर् 

िदनको लािलम न्याय सेवा लािलम केन्िले ूदान गन� लथा त्यस प�ाल ् िमिल २०७८।०५।१६ 

गले बाट २० कायर् िदनको लािलम महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट संचालन गनुर् पन� हुँदा ूथम 
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चरणको १० कायर्िदनको हािजर सिहतको तािलम अन्य िनकायमा हनु े र सो प�ात ् २० 

कायर्िदनको हािजर सिहतको भौितक उपिःथितमा हनु ेहुँदा उक्त तािलम यस महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयबाट संचालन भएको हो।माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीबाट उक्त 

ूिशक्षण कायर्बमको सम�ुाटन भएको िथयो।यसैगरी, ूिशक्षाथ�ह�लाई महान्यायािधवक्ता ौी 

खम्म बहादरु खातीज्यूले ूमाणपऽ समेत िवतरण गरी कायर्बम सम्प� भएको िथयो। 

यस तािलम कायर्बमबाट नवोिदत सरकारी वकील कमर्चारीह�ले आफ्नो व्यवसाियकता र दक्षता 

अिभविृ� गन� सनुौलो मौकाको �पमा िलन ुभएको व्यहोरा समेत सहभागीह�को तफर् बाट सहायक 

न्यायािधवक्ता ःमिृत चौहान र ौी अनकुुल वाराकोटीले आ-आफ्नो भनाई समेत राखन ु भएको 

िथयो। 

उक्त कायर्बममा िनम्न सरकारी वकीलह�को सहभागीता िथयोः 

१. ःमिृत चौहान 

२. स�ु दाहाल 

३. ताराूसाद ओली 

४. अनकुुल बाराकोटी 

५. िदनेश कुमार आचायर् 

६. सिुनल लािमछाने 

७. अमतृ रेग्मी 

८. िबकास बन्जारा 

९. रिव शंकर चौधरी 

१०. सिमक्षा बन्जाडे 

११. शान्तीदेवी शमार् 
१२. र�चन्� गौतम 

१३. लआमी न्यौपान े
१४. अरिबन्द कुमार मेहता 
१५. ूमोद कुमार बमार् 
१६. ब�ु बहादरु थापा 
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४.३. बाल न्याय सम्बन्धी ूिशक्षण कायर्बम 

 

 

िमित २०७८।०७।१२ देिख १४ गतेसम्म जमु्लाको खलंगामा बाल न्याय सम्बन्धी ूिशक्षण 

कायर्बमको आयोजना गिरएको िथयो।सो कायर्बममा सरकारी वकील,  नेपाल ूहरीका अनसुन्धान 

अिधकृतह�, वैतिनक कानून व्यवसायी, कानून व्यवसायीह�, ूोबेसन अिधकृत लगायत २८ जनाको 

सहभािगता रहेको िथयो । उक्त ूिशक्षण कायर्बममा नायब महान्यायािधवक्ता ौी कृंणजीवी 

िघिमरे नायब महान्यायािधवक्ता ौी िव�राज कोइराला तथा सहन्यायािधवक्ता ौी गोपालूसाद 

िरजाल, िनिम� सहन्यायािधवक्ता ौी शम्भ ुगौतमसमेत ॐोत व्यिक्तको �पमा रहनभुएको िथयो । 

उक्त ूिशक्षण कायर्बममा बाल न्यायको अवधारणा एवम ्बालबािलका सम्बिन्ध ऐन २०७५ र 

कायर्िविध २०७६ मा भएका मखु्य मखु्य व्यव�थाह�, अनसुन्धान र अिभयोजनमा देिखएका 

सम�याह�, गोपिनयता, अपराध पीिडतको हक, बाल अदालत लगायतका िवषयमा छलफल 

गिरएको िथयो। सो कायर्बमको स�ालन सहायक न्यायािधवक्ता ौी िशव वाग्लेले गनुर्भएको   

िथयो । 
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५. गितिविध 


५.१. मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कारवाही एवम ्महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयसँगको अन्तरसम्बन्ध िवषयक च�थो राि�य कायर्शाला सम्प�

 

िमित २०७८|०७|२६ र २७ गते िचतवनको सौराहामा मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कारवाही 

एवम ्महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँको अन्तरसम्बन्ध िवषयक च�थो राि�य कायर्शाला सम्प� 

भएको छ।  

िमित २०७८।०७।२६ गते शबुबार ूमखु अितिथ माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु 

खातीबाट पानसमा ब�ी बाली सम�ुाटन गिरएको सो कायर्शालाको अध्यक्षता विर�तम नायब 

महान्यायािधवक्ता ौी कृंणजीवी िघिमरेले गनुर् भएको िथयो।नायब महान्यायािधवक्ता ौी िव�राज 

कोइरालाले कायर्शालाको ��ेँय मािथ ूकाश पाद� अितिथह�ला� ःवागत गनुर्भएको िथयो ।  
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 कायर्शालामा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायर् सम्पादनको अवःथा िवषयमा लमु्बीनी ूदेशका मखु्य 

न्यायािधवक्ता ौी ौीकृंण सवुेदी र महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प�वष�य रणनीितक 

योजना र मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँको समन्वय र सहकायर् िवषयमा  सहन्यायािधवक्ता  ौी 

संजीवराज रेग्मीले कायर्पऽ ूःततु गनुर् भएको िथयो । 

दवैु कायर्पऽ ूःततु भैसके प�ात छलफल सऽमा नायब महान्यायािधवक्ता ौी प�ूसाद पाण्डेय, 

नायब महान्यायािधवक्ता डा. ौी टेकबहादरु िघिमरे ूदेश नं २ का मखु्य न्यायािधवक्ता ौी िदपेन्ि 

झा, गण्डकी ूदेशका मखु्य न्यायािधवक्ता ौी रोिहत राज बाःँतोला र सदुरुपि�म ूदेशका 

मखु्यन्यायािधवक्ता ौी कुलानन्द उपाध्याय तथा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयमा कायर्रत 

उपन्यायािधवक्ताह� ौी कृंणबटु भण्डारी, ौी िोणूसाद पौडेल र ौी सूयरू् साद पौडेलले 

कायर्पऽमा उठेका िवषयवःतहु� उपर आफ्नो धारणा राख्न ु भएको िथयो। तत्प�ात कायर्पऽ 

ूःततुकतार्ह�ले केही िज�ासाको सम्बोधन गनुर्भएको िथयो।  

कायर्शालाको समापनको बममा बोल्दै माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्मबहादरु खातीले 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले िवगत देिख नै मखु्य न्यायािधवक्ता र मखु्य न्यायािधवक्ताको 

कायार्लयलाई महत्वका साथ समन्वय र सहकायर् गद� आइरहेको छ।सो बमको िनरन्तरता ःव�प 

आज चौथो राि�य कायर्शालाको आयोजना गिरएको हो।यसलाई सदैव िनरन्तरता िदनपुछर्।यस 

कायर्शालामा हामीले एकअकार्लाई दोषारोपण गद� िववादका लािग िववाद गरेन�, िनकासका लािग 

छलफल ग�य� । केही अःप�ताह� अझै पिन छन ् त्यसलाई ःप� पानर् महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयबाट साझा धारणा बनाएर मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयह�मा जानकारी सम्ूषेण 

गिरनेछ।हामी समन्वय र सहकायर्बाट अगािड बढ्ने नै हो।यस िकिसमका कायर्बमह� मखु्य 

न्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट पिन आयोजना गनुर्होस महान्यायािधवक्ताको कायार्लय सदैव 

समन्वयका लािग तयार रहेको ःप� समेत पानुर्भयो। 

कायर्शालाको समापन गद� विर�तम ् नायब महान्यायािधवक्ता ौी कृंणजीवी िघिमरेले मखु्य 

न्यायािधवक्ताह�सँग कमर्चारी दरबन्दी र स�वाको सन्दभर्मा परामशर् भएको छ ।हामी पिन त्यस 

कायार्लयमा दरबन्दी अन�ुपका नै सरकारी वकील पठाउन उ�त त छ� तर हाॆो कायार्लयमा 

सरकारी वकीलको संख्या कित छन भ�े कुरा यहाँह�ले पिन बिुझिदनपुछर्।तरपिन हामीले 

सकेसम्म दरबन्दी िरक्त नहनु भरमग्दरु ूयासमा नै रहेका छ� ।यस कायर्शालाले ूदेश अन्तरगत 
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रहेको मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयह�लाई संघीय िनकायसँग र संघ अन्तरगतको 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयसँग आफ्ना िवषयवःतहु� 

राख्नका लािग पिन space ूदान गरेको छ।कायर्शाला सफल �पमा सम्प� हुँदैछ। दवैु 

कायार्लयका िबचमा समन्वय रही आएको र सोबमलाई आगामी िदनमा समेत िनरन्तरता िदनपुन�मा 

जोड िदनभुएको िथयो। 

उक्त कायर्शालामा  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका नायब महान्यायािधवक्ता, चार वटा ूदेशका 

मखु्य न्यायािधवक्ता सहन्यायािधवक्ता, महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका उपन्यायािधवक्ता मखु्य 

न्यायािधवक्ताको कायार्लयमा कायर्रत उपन्यायािधवक्ता तथा अन्य सरकारी वकील एवम ्

कमर्चारीह� समेत ३० जनाको उपिःथित रहेको िथयो । 

सो कायर्बमको स�ालन सहन्यायािधवक्ता ौी गोपालूसाद िरजालले गनुर्भएको िथयो । 

५.२. छलफल तथा भेटघाट कायर्बम सम्प� 

 

िमित २०७८।०५।१३ गते बधुबार माननीय महान्यायािधवक्ता ौी खम्म बहादरु खाती, नायब 

महान्यायािधवक्ताह� समेतको उपिःथितमा पूवर् महान्यायािधवक्ता एवम ् पूवर् नायब 

महान्यायािधवक्ताह�सँग भेटघाट तथा अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको िथयो।सो 

छलफल कायर्बममा ३० जनाजितको उपिःथित रहेको िथयो ।  
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५.३. समदुायमा सरकारी वकील कायर्बम 

 

२०७८ काितर्क मिहनाको १४ गते अपरान्ह कणार्ली ूदेशको जमु्लाको कनकासनु्दरी 

गाउँपािलका कायार्लयमा गाउँ कायर्पािलकाका पदािधकारीह� एवम ् सवर्साधारणह�को 

उपिःथितमा समदुायमा सरकारी वकील तथा कानूनी सचेतना कायर्बम स�ालन गिरएको 

िथयो। 

सो सचेतना कायर्बम अघी कनकासनु्दरी गाउँपािलकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले नायब 

महान्यायािधवक्ताज्यूह� एवम ् सहन्यायािधवक्ताज्यू समेतको टोलीलाई ःवागत गनुर्भएको 

िथयो।ःवागत प�ात श�ु भएको औपचािरक कायर्बमको उ�ेँय मािथ ूकाश पाद� 

सहन्यायािधवक्ता ौी गोपालूसाद िरजालले सरकारी वकील तथा सरकारी वकील कायार्लयको 

पिरचय र सरकारी वकीलले गन� काम कारवाहीका सम्बन्धमा ूःततुीकरण गनुर्भएको िथयो। 

त�प�ात नायब महान्यायािधवक्ता ौी िव�राज कोइरालाले फौजदारी म�ुाका सन्दभर्मा 

ूःततुीकरण गनुर्भएको िथयो।ूःततुीकरणको अिन्तम ूःतोताका �पमा नायब महान्यायािधवक्ता 
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ौी कृंणजीवी िघिमरेले अपराध पीिडतको हक र क्षितपूितर्का िवषयमा ूःततुीकरण गनुर्भएको 

िथयो।ूःततुीकरणप�ात िनम्न सहभागीह�ले िविभ� ू�ह� राख्नभुएको िथयो। 

छलफबाट उठेका िज�ासाह�को नायब महान्यायािधवक्ता ौी िव�राज कोइराला र नायब 

महान्यायािधवक्ता ौी कृंणजीवी िघमीरेले सम्बोधन गनुर् भएको िथयो।अन्त्यमा गाउँपािलका 

अध्यक्षले सो ःथानमा कानूनी सचेतनाको कायर्बम गनुर्भएकोमा हािदर्क आभार ूकट गनुर्भएको 

िथयो। 

सो कायर्बममा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको नायब महान्यायािधवक्ताह�, 

सहन्यायािधवक्ताह�, उच्च सरकारी वकील कायार्लय जमु्लाका ूमखु िजल्ला सरकारी वकील 

कायार्लयका सहायक िजल्ला न्यायािधवक्ताका साथै कनकासनु्दरी गाउँपािलकाको अध्यक्ष नरिवर 

रावत, उपाध्यक्ष उिमर्ला खऽी भण्डारी एवम ् सो गाउँपािलकाका ूमखु कायर्कारी अिधकृत 

नैनिसंह बढुा गाउँपािलकाका पदािधकारीह�का साथै कानून व्यवसायीह�, गैरसरकारी संःथाका 

ूितिनधीह� एवम ् ःथानीयबासी गरी ५६ जनाको सहभािगता रहेको िथयो । ॐोत व्यिक्तका 

�पमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका नायब महान्यायािधवक्ता, सहन्यायािधवक्ताह� रहन ु

भएको िथयो।सो कायर्बमको स�ालन सहायक न्यायािधवक्ता ौी िशव वाग्लेले गनुर्भएको 

िथयो  

 

५.४. अिभयोगपऽ वेभसाइटमा अपलोड गनर् ूारम्भ 

 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको व्यवःथापन सिमितको िनणर्यानसुार सरकारी वकीलह�बाट िजल्ला 

अदालत उच्च अदालत एवम ् म�ुा हेन� अिधकारीह�समक्ष अिभयोगपऽ दतार् भइसकेप�ात 

अिभयोगपऽलाई PDF ढाचँामा ःक्यान गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको वेभसाइटमा अपलोड 

गन� व्यवःथा ूारम्भ भएको छ।न्याियक तथा अधर्न्याियक िनकायमा अिभयोगपऽ दतार् भैसकेप�ात 

म�ुाका पीिडत एवम ्पक्षह�को सहजताका लािग अिभयोगपऽ अपलोड गिरएको हो । 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

34

 

६. महान्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा मातहत कायार्लयको 
एकीकृत कायर् स�ालल कायर्िविध, २०७८ 

 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा मातहत कायार्लयमा िवभाग, महाशाखा, केन्ि, शाखा र फाटँको 

ःथापला गरी कायर् स�ालल व्यविःथत गलर् तथा सरकारी वकील तथा अन्य कमर्चारीह�को कायर् 

िववरण िलि�त गलर् वाञ्छलीय भएकाले, सरकारी वकील सम्बन्धी िलयमावली, २०७७ को िलयम 

४ को उपिलयम (६) बमोिजम महान्यायािधवक्ताबाट देहाय बमोिजमको कायर्िविध ःवीकृत भई 

जारी गिरएको छ । 

पिरच्छेद – एक 

ूारिम्भक 

 

१ संिक्ष� लाम र ूारम्भः 
 

१.१  यस कायर्िविधको लाम “महान्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा मातहत कायार्लयको एकीकृत 

कायर् संचालल कायर्िविध, २०७८”  रहेको छ। 

१.२  यो कायर्िविध त�ुन्त ूारम्भ हलुेछ । 

२ पिरभाषाः िवषय वा ूसँगले अक� अथर् ललागमेा यस कायर्िविधमा, 

२.१  “कायार्लय” भ�ाले महान्ययािधवक्ताको कायार्लय र सो मातहतका उच्च सरकारी वकील 

कायार्लय, िवशेष सरकारी वकील कायार्लय र िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयलाई 

जलाउँछ।   

२.२  “िलयम” भ�ाले सरकारी वकील सम्बन्धी िलयमावली, २०७७ को िलयम सम्झल ुपछर् ।  

२.३  “ूकरण” भ�ाले यस कायर्िविधको ूकरण लम्बर सम्झल ुपछर् । 

२.४  “योजला” भ�ाले महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको चाल ुरणलीितक योजला सम्झल ुपछर् ।  
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२.५  “वािषर्क कायर् योजना” भ�ाले चाल ु प�वष�य रणनीितक योजनाको वािषर्क कायर् योजना 

सम्झन ुपछर् ।  

२.६   “िवभाग” भ�ाले सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ४ को उपिनयम 

(३) बमोिजमका ूकरण ३.१ मा उिल्लिखत िवभागलाई जनाउँछ । 

२.७  “िवषयगत म�ुा महाशाखा” भ�ाले ूकरण 3.३ मा उिल्लिखत म�ुा महाशाखा सम्झन ु

पछर्।  

२.८ “व्यवःथापन सिमित” भ�ाले सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ४३ 

बमोिजमको व्यवःथापन सिमित सम्झन ुपछर् ।  

  

पिरच्छेद– दईु 

िवभाग, महाशाखा, केन्ि, सिचवालय, शाखा तथा फाटँको ःथापना 
 

३=  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा िवभाग, महाशाखा, केन्ि, सिचवालय, शाखा तथा फाटको 

ःथापनाः 
 

३.१ िवभागः महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको कामलाई सवु्यविःथत �पले स�ालन गनर्का 

लािग िनयम ४ को उपिनयम (३) बमोिजम देहायका िवभाग रहन ेछनः्— 

 (क) म�ुा व्यवःथापन िवभाग 

 (ख)  योजना, अनसुन्धान तथा अनगुमन िवभाग 

 (ग)  कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभाग 

 (घ)  मानव अिधकार संरक्षण तथा कानूनी राय िवभाग 

३.१.१  कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभागको ूमखु विर�तम ्नायब महान्यायािधवक्ता  

हनुेछ । 

३. १.२ िवभागको ूमखु र िवषयगत म�ुा महाशाखाको �पमा काम गनर् महान्यायािधवक्ताले 

कायार्देश सिहत नायब महान्यायािधवक्तालाई िजम्मेवारी तोक्नछे । 
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३.१.३ कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभागका नायब महान्यायािधवक्ताले िवभाग र 

िवषयगत म�ुा महाशाखा अन्तगर्त रहन ेअन्य सरकारी वकील तथा कमर्चारीको िजम्मेवारी 

हेरफेर गनर् सक्नेछ। 

3.२  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा िवभाग अन्तगर्त रहन े महाशाखा, केन्ि तथा शाखाको 

गठनः िवभागबाट सम्पादन हनुे कायर्का लािग िनयम ४ को उपिनयम (५) बमोिजम 

िवभाग अन्तगर्त रहन ेमहाशाखा, केन्ि र शाखा देहाय बमोिजम हनुेछन;् 

3.२.1 म�ुा व्यवःथापन िवभाग अन्तगर्त रहने महाशाखा तथा शाखाः 

 (क) अिभयोजन अनगुमन तथा मू�या�न महाशाखा 

 (ख)  म�ुा तथा बहस व्यवःथापन महाशाखा 

 (ग)  पनुरावेदन शाखा 

 (घ) म�ुा तथा िरट शाखा 

 (ङ)  अिभलेख शाखा 

 (च)  अिभयोजन अनगुमन शाखा 

3.२.२ योजना, अनसुन्धान तथा अनगुमन िवभाग अन्तगर्त रहने महाशाखा तथा शाखाः 

 (क)  योजना, अनसुन्धान तथा अनगुमन महाशाखा (छोटकरीमा योजना महाशाखा) 

 (ख) योजना कायार्न्वयन तथा अनगुमन शाखा (छोटकरीमा योजना शाखा) 

 (ग)  अनसुन्धान तथा ूितवदेन शाखा 

 (घ)  साइवर सरुक्षा र सूचना, संचार, ूिविध महाशाखा (Cyber Security and ICT 
Division) 

 (ङ)  साइवर सरुक्षा शाखा 

 (च)  सूचना  ूिविध शाखा  

3.२.३ कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभाग अन्तगर्त रहने महाशाखा, केन्ि तथा शाखाः 

 (क)  मानव संसाधन महाशाखा 

 (ख)  अन्तरार्ि�य सम्बन्ध महाशाखा 

 (ग)  अिभयोजन ूिशक्षण केन्ि 
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 (घ)  कमर्चारी ूशासन शाखा 

 (ङ)  आिथर्क ूशासन शाखा 

 (च)  पःुतकालय तथा संमाहलय व्यवःथापन शाखा 

 (छ)  िजन्सी शाखा 

 (ज)  दतार् चलानी तथा सोधपछु फाटँ  

3.२.४ मानव अिधकार संरक्षण तथा कानूनी राय िवभाग अन्तगर्त रहने महाशाखा, केन्ि तथा 

शाखा 

 (क)  मानव अिधकार संरक्षण तथा न्याियक िस�ान्त अनगुमन महाशाखा 

 (ख)  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण शाखा 

 (ग)  कानूनी राय महाशाखा 

 (घ)  अपराधशा�ीय अनसुन्धान केन्ि 

3.२.५ महाशाखा र केन्िको ूमखुमा सहन्यायािधवक्ता र शाखाको ूमखुमा उपन्यायािधवक्ता, 

ूमखु लेखा िनयन्ऽक, सहायक न्यायािधवक्ता र अन्य अिधकृत तथा सहायकःतरका 

कमर्चारी रहनेछन ्। 

3.२.६ िवभाग अन्तगर्त रहन ेमहाशाखा, केन्ि तथा शाखामा कायर्रत रहने सरकारी वकील तथा 

कमर्चारी सम्बिन्धत िवभागको ूमखुसगँ समन्वय गरी कायार्लय तथा जनशिक्त 

व्यवःथापन िवभागको ूमखुले हेरफेर गनर् सक्नेछ। 

3.३  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा िवषयगत म�ुा महाशाखाको गठनः कायार्लयबाट ूा� हनुे 

म�ुामा महान्यायािधवक्ताबाट ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजम िनणर्य/िनकासा िदन र 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट सव��च अदालतमा बहस पैरवी, ूितरक्षा तथा ूितिनिधत्व 

गिरने म�ुा तथा िरटमा िवषयगत िविश�ीकरण अन�ुप कायर् गनर् व्यवःथापन सिमितको 

परामशर्ममा महान्यायािधवक्ताले तोकेको नायब महान्यायािधवक्ताको नेततृ्वमा देहाय बमोिजम 

िवषयगत म�ुा महाशाखाह� रहनेछन;् 

 (क) संवैधािनक म�ुा महाशाखा  

 (ख)  राजँ व तथा ��ाचार म�ुा महाशाखा 
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 (ग)  भिूम सम्बन्धी तथा िविवध म�ुा महाशाखा  

 (घ)  कमर्चारी म�ुा महाशाखा  

3.३.१ ूकरण 3.३ बमोिजमका म�ुा महाशाखामा रहने सरकारी वकील तथा कमर्चारी सम्बिन्धत 

नायब महान्यायािधवक्तासगँ समन्वय गरी कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभागको 

ूमखुले तोके बमोिजम हनुेछन।् 

3.३.२ ूकरण 3.३.१ बमोिजम म�ुा महाशाखामा तोिकएका सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई 

सम्बिन्धत नायब महान्यायािधवक्तासँग समन्वय गरी कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन 

िवभागको ूमखुले हेरफेर गनर् सक्नेछन।्   

3.4  महान्यायािधवक्ताको सिचवालयः महान्यायािधवक्तासँग परामशर् गरी कायार्लय तथा जनशिक्त 

िवभागले तोके बमोिजमको सरकारी वकील र सहयोगी कमर्चारी रहन े गरी 

महान्यायािधवक्ताको सिचवालय रहनेछ । 

3.५   योजना कायार्न्वयन तथा अनगुमन सिमितको गठनः 

3.५.1 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा विर�तम ् नायब महान्यायािधवकताको संयोजकत्वमा 

ूत्येक िवभाग अन्तगर्तका एक/एक जना सहन्यायािधवक्ता सदःय, आिथर्क ूशासन 

शाखाका ूमखु सदःय र योजना शाखाका उपन्यायािधवक्ता सदःय सिचव रहेको योजना 

कायार्न्वयन तथा अनगुमन सिमित रहनेछ, 

3.५.२ ूत्येक उच्च सरकारी वकील कायार्लय, िवशेष सरकारी वकील कायार्लय तथा िजल्ला 

सरकारी वकील कायार्लयमा कायार्लय ूमखुको संयोजकत्वमा एक योजना कायार्न्वयन 

तथा अनगुमन सिमित रहनेछ,  

3.५.३ योजना कायार्न्वयन तथा अनगुमन सिमितको गठन, काम कतर्ब्य र अिधकार सम्बन्धी 

व्यवःथा महान्यायािधवक्ताले ःवीकृत गरेको योजना कायार्न्वयन तथा अनगुमन सम्बन्धी 

कायर्िविधमा उल्लेख भए बमोिजम हनुेछ, 

3.५.४  ूकरण 3.५.3 बमोिजमको कायर्िविधको मःयौदाको तजुर्मा र सोको पिरमाजर्न ूकरण 

3.५.1. बमोिजमको सिमितले गठन गरेको कायर् समूहले गन�छ, 

3.५.५ यस ूकरण बमोिजमको सिमितले ूकरण 3.५.3. बमोिजमको कायर्िविधमा उिल्लिखत 

व्यवःथाको ूितकूल नहनु ेगरी आफ्नो कायर्सम्पादन आफै व्यविःथत गनर् सक्नेछ। 
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3.६  अिभयोजन सहजीकरण सिमितको गठनः 

3.६.1 सरकारी वकीललाई अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य गनर् कुनै ि�िवधा, अःप�ता वा समःया 

आई परेमा सो सम्बन्धमा उपयकु्त अिभयोजन सम्बन्धी सझुाव तथा सल्लाह िदन 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा एक अिभयोजन सहजीकरण सिमित (यस ूकरणमा यस 

पिछ सिमित भिनएको) रहनेछ, 

3.६.२ सिमितमा महान्यायािधवक्ताले तोकेको नायब महान्यायािधवक्ता संयोजक र कायार्लय तथा 

जनशिक्त व्यवःथापन िवभागका नायब महान्यायािधवक्ताले तोकेका अिभयोजन सम्बन्धी 

कायर्मा कम्तीमा पाँच वषर्को अनभुव भएका अन्य चार जना सरकारी वकील सदःय तथा 

आवँयक संख्यामा अन्य कमर्चारी रहने छन,् 

3.६.३ सिमितको संयोजकलाई महान्यायािधवक्ताले र अन्य सदःय तथा कमर्चारीलाई आवँयकता 

अनसुार कायार्लय तथा जनशिक्त िवभागको ूमखुले हेरफेर गनर् सक्नेछ, 

3.६.४ सिमितले िलिखत वा मौिखक �पमा सोधनी भएका समःयामूलक िवषयका सम्बन्धमा 

सिमितमा छलफल गरी िनकासका लािग सझुाव िदई सोको अिभलेख राख्न ुपन�छ, 

3.६.५ सिमितले िवषयवःतकुो गम्भीरताका आधारमा व्यवःथापन सिमित समक्ष समःयामूलक 

िवषयवःत ुराखी िनद�शन िलन सक्नेछ, 

3.६.६ सिमित समक्ष समःयामूलक िवषयवःतकुो ूाि�को तिरका, त्यसको अिभलेख, समःयाका 

सम्बन्धमा छलफल गन� र सझुाव िदने समय र ूिबया सम्बन्धमा सिमितले आफै 

व्यविःथत गन�छ,  

3.६.७ सिमितले आफु समक्ष ूा� भएको समःयामूलक िवषयमा यथाशीय सझुाव िदनेछ। 

४  उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा शाखा तथा फाटँको ःथापनाः उच्च सरकारी वकील 

कायार्लयबाट सम्पादन गिरने कायर्लाई ूभावकारी र व्यविःथत बनाउन देहाय बमोिजम 

शाखा तथा फाटँ रहनेछन;्  

 (क) म�ुा तथा िरट शाखा 

 (ख)  बहस पैरवी व्यवःथापन शाखा 

 (ग)  ूशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा 
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 (घ)  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण र िहरासत अनगुमन शाखा 

 (ङ)  साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखा 

  (Cyber Security and ICT Section) 
 (च)  पःुतकालय शाखा 

 (छ)  आिथर्क ूशासन फाँट 

 (ज)  दतार् चलानी तथा सोधपछु फाटँ 

4.1 उच्च सरकारी वकील कायार्लयका ूमखुले कायर् क्षमता र जे�ता समेतलाई िवचार गरी 

ूकरण ४ बमोिजमका शाखाको ूमखुमा उपन्यायािधवक्ता वा सहायक न्यायािधवक्तालाई 

तथा शाखाको सहयोगीमा सहायक न्यायािधवक्ता/ सहायक कमर्चारी र फाटँमा सहायक 

कमर्चारीलाई कायार्देश सिहत िजम्मेवारी िदनेछ, 

4.2 उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा सरकारी वकीलको पद िरक्त वा अपयार्� रहेको 

अवःथामा कायार्लय ूमखु ःवयंले शाखा ूमखुको िजम्मेवारी िनवार्ह गनर् वा कुनै सरकारी 

वकीललाई एक भन्दा बढी शाखाको ूमखुको िजम्मेवारी तोक्न सक्नेछ, 

4.3 उच्च सरकारी वकील कायार्लयका ूमखुले समय समयमा आवँयकता अनसुार 

शाखा/फाटँ ूमखु तथा सहयोगीको िजम्मेवारी हेरफेर गनर् सक्नेछ, 

4.4 उच्च सरकारी वकील कायार्लयले यस दफा बमोिजम शाखा तथा फाटँको िजम्मेवारी 

ूदान गरेको िववरण महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, मानव संसाधन महाशाखामा उपलब्ध 

गराउन ुपन�छ। 

५  िवशेष सरकारी वकील कायार्लयमा शाखा तथा फाटँको ःथापनाः िवशेष सरकारी वकील  

कायार्लयबाट सम्पादन गिरन ेकायर्लाई ूभावकारी र व्यविःथत गराउन देहाय बमोिजम 

शाखा र फाँट रहनेछन;्  

 (क) ��ाचार तथा सम्पि� श�ुीकरण म�ुा शाखा 

 (ख)  वािणज्य म�ुा शाखा 

 (ग)  वैदेिशक रोजगार, राजःव तथा िविवध म�ुा शाखा 

 (घ)  ूशासन तथा योजना शाखा 
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 (ङ)  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण शाखा 

 (च)  अिभलेख व्यवःथापन तथा ूितवेदन तयारी शाखा  

 (छ)  साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखा 

  (Cyber Security and ICT Section) 
 (ज)  पःुतकालय शाखा 

 (झ)  आिथर्क ूशासन फाँट 

 (ञ)  दतार् चलानी तथा सोधपछु फाटँ 

5.1 िवशेष सरकारी वकील कायार्लयका ूमखुले ूकरण ५ बमोिजमको शाखाको ूमखुमा कायर् 

क्षमता र जे�ता समेतलाई िवचार गरी उपन्यायािधवक्तालाई तथा शाखाको सहयोगीमा 

सहायक न्यायािधवक्ता/सहायक कमर्चारी र फाँटमा सहायक कमर्चारीलाई कायार्देश सिहत 

िजम्मेवारी िदनछे।  

5.2 िवशेष सरकारी वकील कायार्लयका ूमखुले शाखा ूमखु तथा सहयोगीको िजम्मेवारी हेरफेर 

गनर् सक्नेछ। 

5.3 िवशेष सरकारी वकील कायार्लयले यस दफा बमोिजम शाखा तथा फाँटको िजम्मेवारी ूदान 

गरेको िववरण महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, मानव संसाधन महाशाखामा उपलब्ध गराउन ु

पन�छ। 

६  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयमा शाखा तथा फाटँको ःथापनाः िजल्ला सरकारी वकील 

कायार्लयको काम कारबाहीलाई व्यविःथत र ूभावकारी बनाउन देहाय बमोिजम शाखा तथा 

फाँट रहनछेन ्; 

 (क) म�ुा तथा अिभलेख व्यवःथापन शाखा 

 (ख)  ूशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा 

 (ग)  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण शाखा 

 (घ)  साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखा 

  (Cyber Security and ICT Section) 
 (ङ)  पःुतकालय शाखा 
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 (च)  दतार् चलानी तथा सोधपछु फाटँ   

6.1 िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयका ूमखुले शाखाको ूमखुमा कायर् क्षमता र जे�ता 

समेतलाई िवचार गरी सरकारी वकील तथा शाखाको सहयोगीमा अन्य सरकारी 

वकील/सहायक कमर्चारी र फाँटमा सहायक कमर्चारीलाई कायार्देश सिहत िजम्मेवारी 

िदनेछ, 

6.2 कायार्लय ूमखु बाहेक अन्य सरकारी वकीलको पद िरक्त वा अपयार्� रहेको अवःथामा 

शाखा ूमखुको िजम्मेवारी कायार्लय ूमखुले नै िनवार्ह गन� वा कुनै सरकारी वकीललाई 

एक भन्दा बढी शाखा ूमखुको िजम्मेवारी तोक्न सक्नेछ, 

6.3 िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयका ूमखुले आवँयकता अनसुार शाखा ूमखु तथा 

सहयोगीको िजम्मेवारी हेरफेर गनर् सक्नेछ, 

6.4 िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयले यस ूकरण बमोिजम शाखा तथा फाटँको िजम्मेवारी 

ूदान गरेको िववरण सम्बिन्धत उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 
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पिरच्छेद – तीन 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट सम्पादन हनेु कायर् िववरण 

 

7   महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका िवभाग, महाशाखा, केन्ि, सिचवालय, शाखा तथा फाटँबाट 

सम्पादन हनु ेकायर् िववरणः 
 

7.1 म�ुा व्यवःथापन िवभागः यस िवभागबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन एवं व्यवःथापन 

हनुेछनः्– 

7.1.1  कायार्लयबाट ूा� म�ुा चलाउन/ेनचलाउने, म�ुा दोहोर् याउन िनवदेन गन�, 

अन्तरकालीन आदेश उपर िनवेदन गन�, पनुरावेदन गन�/नगन�, आिंशक िनणर्य समथर्न 

गन�/नगन� तथा िमलापऽ गनर् आदेश िदन/ेनिदने सम्बन्धमा ूा� िमिसल तोिकएका 

सरकारी वकील समक्ष पेश गनर् लगाई भएको िनकासा िनणर्य बमोिजम कायार्न्वयन 

गन�/ गराउने, 

7.1.२ कायार्लयबाट ूा� भएका ूकरण 7.१.1. मा उिल्लिखत िवषयमा 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट िदइन े िनकासा, आदेश वा िनणर्यमा एक�पता 

कायम गन� सम्बन्धमा सरकारी वकील बीच आवँयक नीितगत छलफल र समन्वय 

गरी व्यवःथापन सिमित समक्ष पेश गरी िनणर्य कायर्न्वयन गन�/गराउने, 

7.1.३ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट सव�च्च अदालतमा दतार् गिरन े पनुरावदेन तथा 

िनवेदनपऽमा गणुःतरीयता र एक�पता कायम गनर् अन्तिबर् या, छलफल र समन्वय 

गन�, 

7.1.४ म�ुा तथा िरट िनवेदनमा ूभावकारी �पमा ूितरक्षा/बहस पैरवी गनर् चाल्नपुन� कदम 

तथा आइपन� समःयाको व्यवःथापन सम्बन्धमा नीितगत र व्यावहािरक उपायको 

तजुर्मा गरी व्यवःथापन सिमित समक्ष पेश गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन�/गराउने,  

7.1.५ सव�च्च अदालतमा बहस गनर् खिटएका सम्बिन्धत सरकारी वकीललाई बहस पैरवीका 

लािग समयमै उपिःथत हनु ेगरी सूचना िदन ेव्यवःथा िमलाउने, 
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7.1.६ म�ुा व्यवःथापन िवभाग र सो अन्तगर्तका महाशाखा, शाखाबाट सम्पादन गन� गरी 

योजनाले िनधार्िरत गरेको िजम्मेवारी र सोको अनगुमन सम्बन्धी वािषर्क कायर्योजना 

अनसुारका कायर् ूभावकारी �पमा सम्पादन गन�/गराउन,े 

7.1.७  सरकार वादी म�ुाको अिभयोजनमा सधुार र अिभयोजन अनगुमनका सम्बन्धमा 

आवँयक नीितगत व्यवःथा र सोको कायार्न्वयन गन�/गराउने, 

7.1.८  सव��च अदालतबाट भएका फैसला वा अिन्तम आदेश उपर पनुरावलोकन गनुर्पन�मा 

आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत िनकायसँग समन्वय गरी पनुरावलोकन गन�/गराउन े

कायर्को व्यवःथापन गन�, 

7.1.९ सव��च अदालतमा साक्षी परीक्षण हनु ेअवःथामा सोसम्बन्धी कायर् र अन्य व्यवःथापन 

गन�, 

7.1.१० िविभ� सरकारी िनकायह�बाट महान्यायािधवक्ताको कायार्लय माफर् त सव��च 

अदालतमा पेश गिरने िलिखत जवाफ िरतपूवर्क भए नभएको, िलिखत जवाफ साथ 

आवँयक कागजात रहे नरहेको हेरी िलिखत जवाफ दतार्का लािग अदालतमा पठाउन े

तथा त्यःता िनकायबाट िलिखत जवाफ तयार गनुर् अिघ जवाफ लेख्न तथा िलिखत 

जवाफ साथ संलग्न गनुर्पन� कागजातका लािग सल्लाह िलने पिरपािटको िवकास गनर् 

आवँयक समन्वय/अन्तरिबया गन� लगायत िलिखत जवाफसँग सम्बिन्धत अन्य 

व्यवःथापन गन�, 

7.1.११  सव��च अदालतमा पेश गनुर्पन� बहसनोट तयार गनर् बहस गरेको वा गन� सरकारी 

वकीललाई सूचना िदने र सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अिभलेख गरी 

संःथागत गन� तथा बहसनोट सम्बन्धमा अन्य व्यवःथापन गन�, 

7.1.१२  सव��च अदालतबाट ूा� पेशीको सूचना समयमै सम्बिन्धत म�ुा महाशाखामा संूिेषत 

गन� लगायत पशेी व्यवःथापनसँग सम्बिन्धत अन्य कायर् गन�, 

7.1.१३  पनुरावेदन गन�/नगन�, दोहोर् याइ पाउन ेतथा अन्य िनवेदन सम्बन्धी कारवाहीका लािग 

कायार्लयबाट ूा� िमिसलमा नक्कल कागजात द�ुःत रहे नरहेको हेरी द�ुःत गनर् 

लगाउन ेलगायत िमिसल व्यवःथापन गन�, 
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7.1.१४  सव��च अदालतमा दतार् भएका नेपाल सरकार वादी भएका म�ुा वा नपेाल सरकारको 

हकिहत वा सरोकार िनिहत रहेको िरटको िवषयगत र िनकायगत �पमा वगीर्करण 

गरी दतार्, फैसला, फैसला ूा� िमित, फैसलाको संिक्ष� ब्यहोरा, फैसलाको संूषेण 

लगायत अन्य आवँयक कुराको िनि�त ढाचँामा अिभलेखीकरण गन�, 

7.1.१५  सव��च अदालतबाट भएका आदेश र फैसला ूा� भएपिछ सम्बिन्धत 

िनकाय/कायार्लयमा फैसला आदेश सिहतको िमिसल पठाउने, 

7.1.१६  मातहत कायार्लयबाट ूा� भएका म�ुा र िरट िनवेदन सम्बन्धी िमिसल कायार्लय तथा 

जनशिक्त व्यवःथापन िवभागका ूमखुबाट तोके िवषयगत म�ुा महाशाखामा पठाउन,े 

7.1.१७  म�ुा र बहस व्यवःथापन सम्बन्धमा अन्तर म�ुा महाशाखा समन्वय र सम्पकर्  कायम 

गन�, 

7.1.१८  िवभाग मातहतका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक कायर् 

िववरण र त्यसको गणुःतर देिखने िनि�त ढाँचाको फाराम तयार गरी ूत्येक तीन 

मिहनामा कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभागमा िसफािरस साथ पठाउने, 

7.2  अिभयोजन अनगुमन तथा मूल्याकंन महाशाखाः म�ुा व्यवःथापन िवभाग मातहतमा रहन े

यस महाशाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछनः्– 

7.2.1  मातहत कायार्लयबाट अिभयोगपऽ/िफरादपऽको ूाि�, त्यसको अिभलेखीकरण, िनि�त 

मापदण्डका आधारमा परीक्षण र अिभयोजन सधुार सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.2.२  म�ुा चल्ने नचल्ने िनणर्यमा एक�पता कायम गन�, अिभयोगपऽ लेखन सम्बन्धमा 

सरकारी वकील बीच आवँयक नीितगत छलफल र समन्वय गरी आवँयक िनणर्य र 

सोको कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन�,  

7.2.३  अिभयोजन सम्बन्धी कायर्को परीक्षण गन� सम्बन्धमा वािषर्क कायर् तािलका बनाई 

िनि�त ढाँचामा अिभयोजन परीक्षण, सोको मूल्या�न र िनद�शन तथा सधुार सम्बन्धी 

कायर् गन�,  

7.2.४  अिभयोजन बमोिजम कसूर कायम र सफाइको सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गरी 

कसूर कायम नहनुकुा कारण तथ्यमूलक आधारमा पिहचान गन� र सधुारका उपायह� 

ूक्षेपण गन�, 
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7.2.५  अिभयोजन सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धानका आधारमा सधुार सम्बन्धी कायर् गन�,  

7.2.६  योजना तथा वािषर्क कायर् योजनामा यस महाशाखाले सम्पादन गन� भनी िनधार्िरत 

रणनीितक िबयाकलापको ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गरी सोको अिभलेख राख्न,े 

7.2.७  िवभागको ूमखुले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बिन्धत अन्य कायर् गन�। 

7.3  म�ुा तथा बहस व्यवःथापन महाशाखाः म�ुा व्यवःथापन िवभागको मातहतमा रहने 

यस महाशाखाबाट देहायका कायर्सम्पादन हनुछेन ्

7.3.1  म�ुा व्यवःथापन िवभागबाट सम्पादन गनुर्पन� कायर्को ूभावकारी कायर्सम्पादन गनर् 

कायर्बम तयार गरी/गराई िवभागीय ूमखु समक्ष िनणर्याथर् पेश गरी िनणर्य 

कायार्न्वयन गराउने, 

7.3.२  वािषर्क कायर् योजनामा म�ुा व्यवःथापन महाशाखाका लािग िनधार्िरत रणनीितक 

िबयाकलाप कायार्न्वयन गन�/ गराउन,े 

7.3.३  आफु मातहतका शाखाबाट गिरन े कायर् ूभावकारी �पमा सम्पादन भए नभएको 

िनयिमत अनगुमन गरी िवभागको ूमखुलाई जानकारी गराई आवँयक िनद�शन िदने, 

7.3.४  सम्बिन्धत नायब महान्यायािधवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बिन्धत अन्य कायर्   

गन� । 

7.4  पनुरावदेन शाखाः म�ुा तथा बहस व्यवःथापन महाशाखा अन्तगर्त रहेको यस 

शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेनः्– 

7.4.1  मातहतका कायार्लयबाट ूा� ूःताव मध्ये पनुरावेदन गन� गरी िनकासा भएका म�ुामा 

सम्बिन्धत सरकारी वकीलको सहकायर्मा पनुरावेदनपऽ तयार गरी सव��� अदालतमा 

दायर गन�, साथै पनुरावेदन नगन� गरी िनकासा भएका म�ुामा िनणर्यको ूितिलिप साथै 

राखी ूा� िमिसल सम्बिन्धत कायार्लयमा पठाई सोको अिभलेख राख्न,े 

7.4.२  न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा १५, मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 

२०७४ को दफा ७३ एवं अन्य कानूनी व्यवःथा बमोिजम सव��� अदालतमा 

िनवेदन गनर् ूा� भएका मःयौदा उपर िनवेदन गन� गरी िनणर्य भएका म�ुामा 

सम्बिन्धत सरकारी वकीलसँगको सहकायर्मा िनवेदनपऽ तयार गरी सव��� अदालतमा 

दायर गन�, साथै िनवेदन गनुर् नपन� गरी िनणर्य भएका म�ुाको हकमा िनणर्यको 
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ूितिलिप साथै राखी िमिसल सम्बिन्धत सरकारी विकल कायार्लयमा िफतार् पठाई 

सोको अिभलेख राख्न,े 

7.4.३  मातहत कायार्लयबाट ूा� ूःताव मध्ये म�ुा दोहोर् याउन ेगरी िनकासा भएका म�ुामा 

िटप्पणी पेश गन� सम्बिन्धत सरकारी वकीलको सहकायर्मा म�ुा दोहोर् याउन े िनवेदन 

तयार गरी सम्बिन्धत नायब महान्यायािधवक्ताको नामबाट सव��च अदालतमा दायर 

गन�, साथै म�ुा दोहोर् याउन िनवेदन नगन� गरी िनकासा भएका म�ुामा िनणर्यको 

ूितिलिप साथै राखी ूा� िमिसल सम्बिन्धत कायार्लयमा पठाई सोको अिभलेख राख्न,े 

7.4.४  पनुरावलोकन गन� गरी िनणर्य भएका सरकार वादी म�ुामा बहस गन� सरकारी 

वकीलको सहकायर्मा पनुरावलोकनका लािग िनवेदनपऽ तयार गरी सव��च अदालतमा 

दतार् गन�, 

7.4.५  यस ूकरण बमोिजम सव��च अदालतमा दतार् भएका पनुरावेदनपऽ, अन्तरकालीन 

आदेश उपरको िनवेदन, म�ुा दोहोर् याइ हेरी पाउन ेिनवेदन र पनुरावलोकनको िनवेदन 

सव��च अदालतमा दतार् गरेपिछ अिभलेख राखी यथाशीय िमिसल म�ुा तथा िरट 

शाखामा बझुाउने, 

7.4.६  म�ुामा िनणर्य िनकासाका बममा कुनै सरकारी वकील वा कमर्चारीका उपर कारबाही 

गन� वा सरकारी वकील कायार्लयमा पिरपऽ गन� गरी िनणर्य भएकोमा सो हदसम्म 

िनणर्य कायार्न्वयनका लािग िनणर्यको ूितिलिप यथाशीय मानव संसाधन महाशाखामा 

पठाउने, 

7.4.७  पनुरावेदन, म�ुा दोहोर् याउने, पनुरावलोकन तथा अन्य िनवेदन सम्बन्धी िनणर्यका ूित 

िव�तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखामा पठाई 

िनणर्यको सक्कल ूित अिभलेख राख्न अिभलेख शाखामा बझुाउने, 

7.4.८  वािषर्क कायर् योजना कायार्न्वयनमा सम्बिन्धत महाशाखा ूमखुलाई सहयोग गन�, 

7.4.९  िवभागको ूमखु र महाशाखा ूमखुबाट तोिकएको अन्य कायर् गन�। 

7.5  म�ुा तथा िरट शाखाः म�ुा तथा बहस व्यवःथापन महाशाखा अन्तगर्त रहने यस 

शाखाबाट देहायका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 
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7.5.1  पनुरावेदन, म�ुा दोहोर् याउन े िनवेदन, पनुरावलोकन, तथा अन्तरकालीन आदेश उपरको 

िनवेदन अदलतमा दतार् भएपिछ सोको िमिसल पनुरावेदन शाखाबाट ूा� गरी दतार् 

िकताबमा दतार् गरी सम्बिन्धत िवषयगत म�ुा महाशाखामा बझुाउन,े 

7.5.२  सव��च अदालतमा दायर भएका कायार्लयबाट ूितरक्षा गनुर्पन� िरट िनवेदनको ूित 

अदालतबाट ूा� गरी िमिसल खडा गरी िमिसलमा िरट िनवेदनको मखु्य मागदाबी 

छोटकरीमा उल्लेख गरी कायार्लय तथा जनशिक्त िवभागका ूमखुबाट ूितरक्षा गन� 

गरी तोक आदेश भए बमोिजम सम्बिन्धत िवषयगत म�ुा महाशाखागत दायरीमा दतार् 

गरी िमिसल सम्बिन्धत िवषयगत म�ुा महाशाखामा बझुाउने, 

7.5.३  कुनै िवषयगत म�ुा महाशाखामा पठाएको िमिसल अक� िवषयगत म�ुा महाशाखामा 

पठाएको जानकारी ूा� भएकोमा सम्बिन्धत म�ुा महाशाखासँग समन्वय गरी एकीकृत 

दायरी अ�ाबिधक गन�,  

७.५.४  कायार्लय माफर् त सव��च अदालतमा दतार् गनुर्पन� िलिखत जवाफ िरतपूवर्क छ छैन 

हेरी िरत परु् याउन लगाई दतार्का लािग पठाई िनःसा सिहत िलिखत जवाफ िवषयगत 

म�ुा महाशाखामा वझुाउने।िरत नपगुेको वा म्याद नाघेको कारण सव��च अदालतबाट 

िफतार् भएका िलिखत जवाफ सम्बिन्धत कायार्लयमा िफतार् पठाउन,े 

7.5.५  िरट िनवेदनमा सव��च अदालतबाट भएको अन्तिरम आदेशको ूित तत्काल ूा� गरी 

सम्बिन्धत म�ुा महाशाखा र सरकारी िनकायमा पठाउने।साथै सव��च अदालतबाट 

भएको अन्तिरम आदेश बदरका लािग सरकारी िनकायबाट पशे हनु आएको िनवेदनको 

अिभलेख राखी पऽ साथ दतार्का लािग पठाई िनवेदन दतार् भएपिछ एक ूित 

िनवेदनको नक्कल िमिसल संलग्न गनर् सम्बिन्धत म�ुा महाशाखामा बझुाउने, 

7.5.६  पेशीका सूचना पेशी िकताबमा चढाई सव��च अदालतबाट माग भएको िमिसल वा 

जवाफ पठाउन ेसम्बन्धी पऽ समेत बझुी सम्बिन्धत म�ुा महाशाखामा बझुाउने, 

7.5.७  सव��च अदालतबाट सा�ािहक तथा दैिनक पेशी सूची ूा� गरी ूत्येक िदन 

इजलासमा पेश हनु ेन्यायाधीशह�को नाम र बम संख्या समेत खलु्न ेम�ुाको दैिनक 

पेशी सूची तयार गरी अिभलेख राखी आवँयकता अनसुार सरकारी वकीलह�लाई 

िवतरण गन�, 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

49

7.5.८  सरकारी वकीलबाट अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य गरे बाहेकका सरकार वादी म�ुामा 

भएका फैसला वा सरकारी वकीलबाट ूितरक्षा गिरएका िरट िनवेदनमा भएका अिन्तम 

आदेश सव��च अदालतबाट ूा� भएपिछ दायरी लगत क�ा गरी सम्बिन्धत म�ुा 

महाशाखाबाट िमिसल ूा� गरी फैसला वा अिन्तम आदेशको ूितिलिप साथै राखी 

िमिसल सम्बिन्धत िनकायमा िफतार् पठाउन ेर फैसला वा अिन्तम आदेशको ूितिलिप 

िव�तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा र सूचना स�ार ूिविध शाखा र अिभलेख 

शाखामा बझुाउने, 

7.5.९  कायार्लयबाट म�ुा नचलाउन ेगरी ूा� सक्कल िमिसल दतार् गरी तोिकएको सरकारी 

वकील समक्ष पेश गन� र त्यःता म�ुामा िनणर्य िनकासा भई िमिसल ूा� भएपिछ 

हदम्याद नगळुन े व्यवःथा िमलाई यथाशीय िनणर्यको ूितिलिप साथै राखी िमिसल 

सम्बिन्धत कायार्लयमा पठाई सोको अिभलेख राख्न,े 

7.5.१०  मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा ११७ को उपदफा (२) 

बमोिजम िमलापऽ हनु सक्न े सरकार वादी म�ुामा ूा� िमिसल/िनवेदन दतार् गरी 

तोिकएको सरकारी वकील समक्ष पशे गन� र त्यःता म�ुामा िनकासा भए अनसुार 

िनणर्य कायर्न्वयनका लािग लेखी पठाई सोको अिभलेख राख्न,े 

7.5.1१  सरकार वादी म�ुामा सव��च अदालतबाट ूा� फैसला/अिन्तम आदेश बझुी दायरी 

लगत क�ा गरी फैसलाको ूितिलिप िव�तुीय माध्यमबाट अिभलेखीकरण गनर् साइवर 

सरुक्षा र सूचना, स�ार, ूिविध शाखा र पनुरावलोकन गन� नगन� िनकासाका लािग 

सम्बिन्धत म�ुा महाशाखामा बझुाउने। 

7.5.1२ अदालतबाट अिन्तम िनणर्य भएका सरकार वादी म�ुाको िमिसल िवषयगत म�ुा 

महाशाखासगँको समन्वयमा अिभलेख राखी सम्बिन्धत कायार्लयमा िफतार् पठाउने, 

7.5.1३  कारागार कायार्लय, बाल सधुार गहृसमेतबाट सव��च अदालतमा पनुरावेदन वा 

पनुरावलोकन परे नपरेको वा म�ुा अिन्तम भए नभएको भनी ूा� भएका पऽमा माग 

भए बमोिजम जवाफ पठाउने  

7.5.1४  म�ुा सम्बन्धी काम कारबाहीको िनधार्िरत ढाचँामा मािसक/वािषर्क ूितवेदन तयार गरी 

समयमै वािषर्क ूितवेदन तथा ूकाशन शाखामा पठाउने, 
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7.5.1५  वािषर्क कायर् योजना कायार्न्वयनमा सम्बिन्धत महाशाखा ूमखुलाई सहयोग गनुर्का 

साथै िवभागको ूमखु र महाशाखा ूमखुबाट तोिकएका अन्य कायर् गन� ।  

7.6  अिभलेख शाखाः म�ुा तथा बहस व्यवःथापन महाशाखा अन्तगर्त रहन ेयस शाखाबाट 

देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछनः्– 

7.6.1  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट भएका म�ुा चल्ने नचल्न े िनणर्यका सक्कल ूित 

मािसक �पमा छुि�ने गरी िसलिसलेवार िनणर्य नम्बर अन�ुप फाइिल� गरी वषर् 

वषर्को छु�ाछु�ै बाइिण्डङ गरी व्यविःथत �पमा अिभलेख राख्न,े 

7.6.२  कायार्लयबाट सव��च अदालतमा दतार् गन� गरी भएका पनुरावेदन, म�ुा दोहोर् याउने, 

पनुरावलोकन सम्बन्धी सक्कल िनणर्य र कायार्लयबाट भएका िमलापऽ गनर् आदेश 

िदने/निदने, आिंशक िनणर्य सदर गन�/नगन� सम्बन्धी सक्कल िनणर्य म�ुा/पनुरावेदन 

शाखाबाट ूा� गरी िवषय र मिहना ःप� छुि�न ेगरी छु�ाछु�ै फाइिल� गरी वषर् 

वषर्को वाइिण्ड� गरी व्यविःथत अिभलेख राख्न,े 

7.6.३  सव��च अदालतबाट भएका सरकार वादी म�ुा तथा सरकारी िनकाय पक्ष/िवपक्ष 

भएका िरट िनवेदनमा भएका अिन्तम आदेशका ूित म�ुा तथा िरट शाखाबाट ूा� 

गरी िरट र म�ुाको छु�ाछु�ै मिहना मिहनाको अलग अलग िमिसलमा राखी फैसला वा 

आदेश अविध छुि�न ेगरी वाइिण्ड� गरी व्यविःथत �पमा अिभलेख राख्न,े 

7.6.४  अिभलेख शाखाबाट सम्पादन गन� गरी िवभागको ूमखु तथा महाशाखा ूमखुबाट 

तोिकएका अन्य कायर् गन� ।  

7.7   अिभयोजन अनगुमन शाखाः अिभयोजन अनगुमन तथा मूल्या�न महाशाखाको मातहतमा 

रहने यस शाखाबाट देहायका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.7.1 कायार्लयबाट अ�ा अदालतमा दायर भएका अिभयोगपऽ/िफरादपऽ िव�तुीय 

माध्यमबाट ूा� गरी कायार्लयगत छु�ाछु�ै अिभलेख बनाई वषर् वषर्को िवषयगत 

�पमा छुि�न ेगरी अिभयोगपऽ संकलन गन�, 

7.7.२  संकिलत अिभयोगपऽ कानूनी र तथ्यगत आधारमा परीक्षण गनर् मापदण्ड बनाई 

ःवीकृत गरी आविधक �पमा छनौट गिरएका अिभयोगपऽ परीक्षणका लािग पेश गरी 

परीक्षण ूितवेदनका आधारमा नीितगत सधुार र िनद�शनका लािग पेश गन�, 
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7.7.३  महाशाखाबाट सम्पादन गिरन े वािषर्क कायर्योजना कायार्न्वयनका लािग कायर्बम 

ःवीकृत गनर् पशे गरी कायार्न्वयन र अिभलेख राख्न,े 

7.7.४  महाशाखाबाट सम्पािदत हनु े कायर्मा िवभागको ूमखु तथा महाशाखा ूमखुको 

कायर्सम्पादनमा सहयोग गन�।  

7.8  योजना, अनसुन्धान तथा अनगुमन िवभागः यस िवभागबाट देहाय बमोिजम कायर्सम्पादन 

गिरनेछः 

7.8.1 कायार्लयका लािग आविधक रणनीितक योजनाको तजुर्मा, सोको कायार्न्वयन, अनगुमन 

र मू�या�न सम्बन्धी कायर् गन�/ गराउने, 

7.8.२  सरोकारवाला िनकायका रणनीितक योजना कायार्न्वयन गन� सम्बन्धमा समन्वय र 

सहकायर् गन�, 

7.8.३  सरकार वादी म�ुाको अनसुन्धान र अिभयोजनको कायर्लाई ूभावकारी बनाउन 

आवँयक कायर्िविध, िनद� िशकाको पिहचान, तजुर्मा र सम्ूषेण सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.8.४  कायार्लयको संःथागत िवकास र सरकारी वकीलको व्यावसाियक दक्षता िवकासका 

लािग अध्ययन, अनसुन्धान गरी ूितवदेन ूकािशत गन�, 

7.8.५  कायार्लयको लािग आवँयक पन� जग्गा, भवन िनमार्ण, ममर्त सम्बन्धी आवँयक कायर् 

गन�,  

7.8.६  कायार्लयबाट सम्पादन हनु े कायर्लाई िव�तुीय माध्यमबाट अिभलेखीकरण र 

व्यवःथापन गन� कायर्लाई ूभावकारी बनाउन ई एटनीर्को अवधारणा अन�ुपको कायर् 

गन� / गराउन,े 

7.8.७  सरकारी वकील र सरकारी वकील कायार्लयको संःथागत र व्यावसाियक दक्षता 

िवकासका लािग संयकु्त रा�संघीय दात ृ िनकायसँग सम्पकर् , छलफल र तत्सम्बन्धमा 

कायर्बम तथा ूःताव तयार गरी सहयोग ूा� गन� िवषयमा कायर् गन�, 

7.8.८  मातहत सरकारी वकील कायार्लयबाट मािसक तथा वािषर्क �पमा ूा� हनुे 

ूितवेदनह� िव�तुीय माध्यमबाट समयमै ूा� गन� व्यवःथा गरी त्यसको जाचँ, 

अिभलेख र िव�षेण गरी आवँयकता अनसुार सधुार गन� कायर् गन�/गराउन,े  
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7.8.९  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको वािषर्क ूितवेदन तयार गरी समयमै कानूनले 

तोकेको समय िभऽ रा�पित समक्ष पेश गन� व्यवःथा िमलाउने, 

7.8.1० िनयिमत �पमा अिभयोजन जनर्ल (नेपाली र अंमजेी भाषामा) र महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको बलेुिटन ूकाशन गरी सूचना ूवाह गन�, 

7.8.1१  सामियक िवषयह�मा सरोकारवालाह�सँग अन्तरिबया, छलफल ौृ�ला कायर्बम 

स�ालन गन�, 

7.8.1२  फौजदारी कानूनको सचेतना बढाउन,े समदुायमा सरकारी वकील कायर्बम तथा 

फौजदारी न्याय ूशासनका सरोकारवाला तथा सेवामाही सन्तिु� सव�क्षण र 

अन्तरिबया सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.8.1३  िवभाग मातहतका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक कायर् 

िववरण, त्यसको गणुःतर देिखने िनि�त ढाचँाको फाराम तयार गरी ूत्येक तीन तीन 

मिहनामा कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभागमा िसफािरस साथ पठाउने, 

7.8.1४  योजनाले यस िवभाग र सो अन्तगर्तका महाशाखा, शाखाबाट सम्पादन गन� गरी 

िनधार्िरत िजम्मेवारी र सोको अनगुमन सम्बन्धी वािषर्क कायर्योजना अनसुारका 

कायर्ह� ूभावकारी �पमा सम्पादन गन�/गराउने, 

7.9  योजना, अनसुन्धान तथा अनगुमन महाशाखाः योजना, अनसुन्धान तथा अनगुमन 

िवभागको मातहतमा रहने यस महाशाखाबाट देहायका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.9.1  ूकरण ७.८ मा उिल्लिखत कायर्ह� मध्ये साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध 

महाशाखासगँ सम्बिन्धत कायर् बाहेक अन्य कायर्का सम्बन्धमा कायर्बम तजुर्मा गरी 

िनणर्य कायार्न्वयन गन�/गराउने, 

7.9.२  वािषर्क कायर् योजनामा योजना महाशाखाका लािग िनधार्िरत रणनीितक िबयाकलाप 

कायार्न्वयन गन�/ गराउने,  

7.9.३  कायार्लयको लािग आवँयक पन� जग्गा खिरद, भवन िनमार्ण तथा ममर्त सम्बन्धी 

कायर्बम तजुर्मा गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन� / गराउने, 

7.9.४  मातहतका शाखाको कायर्को सपुिरवेक्षण तथा िनद�शन िदने सम्बन्धी कायर् गन�, 
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7.9.५  सम्बिन्धत नायब महान्यायािधवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बिन्धत अन्य कायर्   

गन� । 

7.10  योजना  कायार्न्वयन तथा अनगुमन शाखाः योजना महाशाखा अन्तगर्त रहन े यस 

शाखाबाट देहायका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.10.१  वािषर्क कायर् योजनाको अिभलेखीकरण, समीक्षा तथा योजना कायार्न्वयनमा देखा 

परेका समःयाको समाधान सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.10.२  सालवसाली वािषर्क कायर् योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र पिरमाजर्नका सम्बन्धमा योजना 

महाशाखाको कायर्सम्पादनमा सहयोग गन�, 

7.10.३  कायार्लयका घर जग्गाको अिभलेख व्यविःथत गन�, जग्गा नभएका सरकारी वकील 

कायार्लयका नाममा जग्गा उपलब्ध हनु/गराउन सम्बिन्धत कायार्लयसँग समन्वय गरी 

आवँयक िनणर्यका लािग पेश गन�, 

7.10.४  नया ँ बिनरहेका कायार्लय भवनको ूगित अवःथाको अ�ाविधक जानकारी िलई 

आवँयकता अनसुार िनरीक्षण गरी/गराई समयमै िनमार्ण सम्प� गन� गराउन े

सम्बन्धमा आवँयक िनणर्यका लािग पेश गन�,   

7.10.५  कायार्लयका नयाँ भवन िनमार्ण, िवःतार, ममर्त संभार सम्बन्धमा महाशाखाको कायर् 

सम्पादनमा सहयोग गन�, 

7.10.६  कायार्लयमा रहेका सरकारी भौितक सम्पि� जःतै; भवन, जग्गा, सवारी साधन, 

मेिसनरी औजार, िव�तुीय उपकरण, फिनर्चर आिदको िववरण अ�ाबिधक गरी 

कायार्लयगत एकीकृत भौितक ूोफाइल तयार गन�,  

7.10.७  कायार्लयबाट स�ािलत समदुायमा सरकारी वकील सम्बन्धी कायर्बमको एकीकृत 

अिभलेख तयार गरी यसमा थप ूभावकािरता ल्याउन आवँयक नीितगत र 

व्यवःथापकीय सधुारका लािग पेश गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन� / गराउने,  

7.10.८  फौजदारी कानूनको सचेतना, कानूनी साक्षरता सम्बन्धी कायर्बमको तजुर्मा र िनणर्य 

कायार्न्वयन गन�/गराउने,  

7.10.९  िवभागको ूमखु र महाशाखा ूमखुबाट तोिकएको अन्य कायर् गन� । 
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7.11  अनसुन्धान तथा ूितवदेन शाखाः योजना महाशाखा अन्तरर्गत रहन े यस शाखाबाट 

देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछनः्– 

7.१1.1  सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनसँग सम्बिन्धत िवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गन� 

सम्बन्धी कायर्को तजुर्मा गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन�/गराउने, 

7.१1.२  कायार्लयबाट भएका िविभ� अनसुन्धानमूलक अध्ययन ूितवेदन/साममीको ूाि� र 

व्यविःथत अिभलेख राखी अनसुन्धान ूितवेदनह�ले  औल्याएका स�ुावह� 

कायार्न्वयनका लािग पशे गन�, 

7.1१.३  कायार्लयबाट अनसुन्धानमूलक अध्ययन भएका साममीको ूकाशन सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.1१.४  कायार्लयबाट सम्पादन भएका महत्वपूणर् कायर् र गितिविधको सम्बन्धमा सामामी 

संलग्न गरी आविधक �पमा बलेुिटन ूकाशन गन�, 

7.१1.५ फौजदारी न्याय तथा कानून सम्ब� िवषयमा अिभयोजन जनर्ल (नेपाली र अंमजेी 

भाषामा समेत) तयारी र ूकाशन सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.१1.६  सरकारी वकील कायार्लयबाट मािसक तथा वािषर्क �पमा तयार गनुर्पन� ूितवेदनको 

ढाँचा आवँयकता अनसुार पिरमाजर्न गरी िनधार्िरत ढाचँामा मािसक तथा वािषर्क 

ूितवेदन िव�तुीय माध्यमबाट समयमै ूा� गरी अविध र कायार्लय छुि�न े गरी 

अिभलेख राखी त्यसको िव�षेण गन�, 

7.१1.७  महान्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदनमा समावशे गनुर्पन� आवँयक सूचना तथा त�या� 

समयमै ूा� गरी वािषर्क ूितवेदन तयारी र ूकाशन सम्बन्धी कायर् गन�/गराउने, 

7.१1.८  कायार्लयबाट ूकाशन भएका वािषर्क ूितवेदन, बलेुिटन, अिभयोजन जनर्ल एवं अन्य 

ूकाशन सरकारी वकील एवं अन्य सरोकारवाला तथा सम्ब� िनकायमा िवरतण गन� 

व्यवःथा िमलाउने, 

7.१1.९   िवभागको ूमखु एवं महाशाखा ूमखुबाट तोकेका अन्य कायर् गन�। 

7.12  साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध महाशाखा (Cyber Security and ICT 

Division) 
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 योजना अनसुन्धान तथा अनगुमन िवभाग मातहतमा रहने यस महाशाखाबाट साइवर 

अपराध तथा साइवर सरुक्षा एवं ई-एटनीर्को आवधारणा अन�ुप देहायका बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.12.1  कायार्लयबाट सम्पादन हनु े काम कारबाही िव�तुीय माध्यमबाट सम्पादन गनर् 

आवँयक िव�तुीय उपकरण, िविधको िवकास सम्बन्धी कायर् गन�/गराउने,  

७.१२.२  कायार्लयमा रहने िव�तुीय त�या� अिभलेखको सरुक्षा (Data protection) र साइवर 

आबमण (Cyber Attack) बाट हनु सक्ने क्षितबाट बच्न आवँयक कायर् गन�/गराउने, 

७.१२.३  कायार्लयको आवँयकता अनसुार हाडर्वेयर र सफ्टवयेर (Hardware and Software) 

को िनमार्ण, खिरद तथा ूाि� सम्बन्धी कायर् गन�/गराउन,े 

७.१२.४  साइवर अपराध तथा साइवर सरुक्षा एवं ई-एटनीर्सँग सम्बिन्धत सरोकारवाला िनकाय 

बीच समन्वय र सहकायर् गन�/गराउन,े 

७.१२.५  साइवर अपराध तथा साइवर सरुक्षा एवं ई-एटनीर्को आवधारणा कायार्न्वयनका लािग 

आवँयक अनसुन्धान तथा िवकास (Research and Development) गनर् आवँयक कायर् 

गन�, 

7.12.६  कायार्लयको कायर्सम्पादनका सम्बन्धमा तयार भएका िविभ� सफ्टवेयरको स�ालन, 

अनगुमनका साथै पिरमाजर्न, एकीकरण सम्बन्धी कायर् गन�/गराउने, 

7.12.७  वािषर्क कायर्योजना बमोिजम महाशाखाबाट सम्पादन गन� गरी िनधार्रण गरेका 

िबयाकलाप कायार्न्वयन गन� गराउने, 

7.12.८  कायार्लयबाट भएका िनकासा िनणर्य सम्बन्धी कायर्को कायार्लय र िवषय समेत छुि�न े

गरी िव�तुीय माध्यममा अिभलेख राख्न,े 

7.12.१०  कायार्लयको वभेसाइट अ�ाविधक बनाई आवँयक सूचना, साममी सिहतको वेभसाइट 

व्यवःथापन गन�/गराउन ेर सोको अनगुमन गरी सधुारका लािग िवभाग ूमखु समक्ष 

पेश गन�, 

7.12.११  कायार्लयको कायर्सम्पादनमा सहायक हनु े र माग भएका जानकारी/सूचना, त�या� 

उपलब्ध गराई सोको अिभलेख राख्न,े  
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7.12.१२ कायार्लय बीच िव�तुीय माध्यमबाट सम्पकर्  ःथािपत गन� ूिविध, साममीको 

व्यवःथापन, जडान तथा स�ालन सम्बन्धी आवँयक कायर् गन�, 

7.12.1३ कायार्लयमा साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखा/ फाटँको ःथापना र 

स�ालनका लािग आवँयक जनशिक्तको व्यवःथापन र क्षमता िवकास सम्बन्धी कायर् 

गन�, 

7.12.1३ कायार्लयह�को कायर्सम्पादन िव�तुीय माध्यमबाट अनगुमन गनर्का लािग आवँयक 

पूवार्धार िवकास गन�,  

7.12.1४ साइवर अपराधको अनसुन्धान अिभयोजनमा ूभावकािरता ल्याउन सरोकारवाला 

िनकायसगँ समन्वय, िवषय िवशेष�को राय सझुाव तथा साइवरमा िविश�ीकृत सरकारी 

वकीलह�सँगको सहकायर् तथा परामशर् गरी साइवर सरुक्षा सम्बन्धी नीितगत र 

व्यवःथापकीय कायर् गन�, 

7.12.1५ अिभयोजन ूिशक्षण केन्िसगँ सहकायर् गरी सूचना ूिविध सम्बन्धी स�ाल र 

कायार्लयमा कायर्रत जनशिक्तका लािग सूचना ूिविध सम्बन्धी पा�बम िनधार्रण गरी 

तािलम स�ालन गनर् अवधारणा सिहत कायर्बम ःवीकृत गरी कायार्न्वयन गन� गराउने, 

7.12.1६ कायार्लयमा िस.िस.िट.िभ./इन्शानटे जडान तथा सोको ूभावकारी ूयोग भए नभएको 

अनगुमन गरी/गराई सधुार तथा कारबाहीका लािग िवभाग ूमखु समक्ष पशे गन�,  

7.12.1७  ई-एटनीर् (e-Attorney) कायार्न्वयनका लािग आवँयक अन्य कायर् गन�/गराउने,  

7.12.१८ सरकारी वकील कायार्लयमा रहेका कम्प्यटुर लगायत सूचना ूिविध सम्ब� साममीको 

अ�ाबिधक अिभलेखीकरण, थप साममीको आवँयकता पिहचान, खिरद र िवतरणका 

सम्बन्धमा मानव संसाधन महाशाखासँग सहकायर् गन�, 

7.12.१९ िवभागको ूमखुबाट तोके बमोिजम साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध सम्बन्धी 

अन्य कायर् गन� । 

7.13  साइवर सरुक्षा शाखाः साइवर सरुक्षा र सूचना, संचार, ूिविध महाशाखा अन्तगर्त रहन े

यस शाखाले महाशाखाको कायर्सम्पादनमा सहयोग परु् याउन देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

57

7.1३.१  साइवर सम्बन्धी कसूरमा अदालतमा दतार् भएका २०७५ साल देिख हालसम्म र 

त्यस पिछ िनयिमत �पमा अिभयोगपऽ, स�ु, उच्च र सव�च्च अदालतबाट भएका 

फैसलाको ूितिलिप ूा� गरी िनधार्िरत ढाचँा अन�ुपको फाराममा िववरण ूिव� गन�,  

7.1३.२ िनि�त समयाविधको (कम्तीमा दईु वषर्को) ूकरण 7.1३.1. बमोिजमको फाराममा 

ूिव� िववरणका आधारमा अनसुन्धान, अिभयोजन र फैसलाको िव�षेण गरी सधुारका 

लािग आवँयक कायर् गन�, 

7.1३.३  साइवर अपराध िनयन्ऽणका लािग सम्ब� िनकाय र िव�सँग समन्वय र सहकायर् गन�, 

7.1३.४  साइवर अपराध िनयन्ऽणका लािग अन्तरार्ि�य िनकायसगँ समन्वय गरी सूचना, 

जानकारी, तािलम तथा ूिविधको आदानूदान गन� सम्बन्धमा अन्तरार्ि�य सम्बन्ध 

महाशाखासगँ समन्वय गरी कायर्सम्पादन गन�, 

7.1३.५  Digital Forensic Lab को ूभावकारी व्यवःथापनका लािग नपेाल सरकार लगायत 
सम्ब� संघ संःथाको समन्वयमा आवँयक कायर् गन�,  

7.1३.६  साइवर सरुक्षा/अपराधको िवषयवःतमुा सूचना तथा त�या� संकलन तथा िव�षेण गरी 

नेपाल सरकारलाई राय तथा सल्लाह सझुाव िदन सोसँग सम्बिन्धत Critical 
Infrastructure Hold गन� िनजी तथा सावर्जिनक िनकायह�सगँ समन्वय सहकायर् गन�, 

7.1३.७  शाखाबाट सम्पादन गरेका कायर्को व्यविःथत अिभलेख राख्न,े 

7.1३.८  िवभाग/महाशाखाबाट तोिकएका अन्य कायर् गन� । 

 7.1४  सूचना, स�ार ूिविध शाखाः साइवर सरुक्षा र सूचना, संचार, ूिविध महाशाखा अन्तगर्त 

रहने यस शाखाबाट महाशाखाको कायर्सम्पादनमा सहयोग परु् याउन देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.1४.१  मातहत कायार्लयका सूचना, संचार, ूिविध शाखाबाट सम्पािदत कायर्को अनगुमन तथा 

िनद�शन िदने सम्बन्धमा आवँयक िनणर्य गरी कायार्न्वयन गन�/गराउने,  

7.1४.२  कायार्लयका लािग आवँयक पन� सफ्टवेयर िनमार्ण, पिरमाजर्न र एकीकरण गरी 

संचालन सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.1४.३  कायार्लयमा रहेको कम्प्यटुर, िस.िस.िट.िभ. तथा िव�तुीय सामामीको अवःथा 

अ�ाबिधक गरी चाल ुअवःथामा राख्न आवँयक कायर् गन�, 
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7.1४.४  कायार्लय तथा कमर्चारीसगँको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफर् त माऽ 
गन�/गराउन ेव्यवःथा िमलाउन,े 

7.1४.५  कायार्लयबाट भएका म�ुा चल्ने नचल्ने िनणर्य, पनुरावेदन सम्बन्धी िनणर्य, म�ुा 

दोहोर् याउन िनवेदन गन�/नगन� िनणर्य, िमलापऽका िनणर्य, पनुरावलोकन गन� िनणर्य 

आिद म�ुा तथा पनुरावेदन शाखाबाट ूा� गरी अविध, कायार्लय र िवषय समेत छुि�न े

गरी िव�तुीय माध्यमको अिभलेख राख्न,े 

7.1४.६  नेपाल सरकार वादी भएको म�ुा र िरट िनवदेनमा सव��च अदालतबाट भएका फैसला 

वा अिन्तम आदेश ूा� गरी िवषयगत �पमा अिभलेख राखी सरकारी वकीलको 

कायर्सम्पादनमा सहयोगी हनु े निजर तथा ूितपािदत िस�ान्त छनौट गरी िनयिमत 

�पमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको वभेसाइटमा अपलोड गन�, 

7.1४.७  कायार्लयको महत्वपूणर् सूचना, तथ्यांकको ूाि� उपयकु्तताको छनौट गरी समय र 

िवषयगत �पमा अ�ाविधक गरी अिभलेखीकृत गन�, 

7.1४.८  महाशाखाबाट सम्पादन गिरन े कायर्को कायर्बम िनणर्यका लािग महाशाखा ूमखु 

समक्ष पेश गन� र िनणर्य कायार्न्वयन गरी अिभलेख राख्न,े  

7.1४.९  कायार्लयमा रहेका िव�तुीय साममीको अिभलेख, थप साममीको आवँयकताको 

पिहचान र उपलब्धताको ॐोत व्यवःथापन आकंलन गरी िनणर्याथर् पेश गरी िनणर्यको 

कायार्न्वयन गन�, 

7.1४.1० िवभागको ूमखु तथा महाशाखा ूमखुबाट तोकेका साइवर सरुक्षा र सूचना संचार 

ूिविध सम्बन्धी अन्य कायर् गन�। 

7.15  कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभागः यस िवभागबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.15.1  कायार्लयको काम कारबाहीलाई व्यविःथत बनाउन कायर्बोझ, आवँयकता र 

उपयकु्तता समेत िवचार गरी तत्कालीन र दीघर्कालीन मानव संशाधन योजना िनमार्ण 

गन�, 
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7.15.२  मानव संसाधन योजना बमोिजम सरकारी वकील कायार्लयको संगठन तथा व्यवःथापन 

लगायत सबै सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई कायार्देश/कायर् िववरण सिहतको 

िजम्मेवारी िदने,  

7.15.३  कायार्लयको कायर् स�ालन एवं आन्तिरक व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन�,  

7.15.४  कायार्लयको आिथर्क तथा भौितक सम्पि� व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन�,  

7.15.५  कायार्लयमा ई-लाइॄेरीको अवधारणा समेतको िवकास हनु े गरी पःुतकालय 

व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन�,  

7.15.६  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको स�वा, बढुवा, पदःथापन लगायत न्याय सेवा 

आयोगसँग सम्बिन्धत कायर् गन� । यसका लािग आवँयक कागजात तथा ूःताव 

ूमािणत गरी न्याय सेवा आयोगमा पठाउने,  

7.15.७ सरकारी वकील तथा कमर्चारीका लािग आवँयक तािलमको पिहचान, पा��म 

िनमार्ण/पनुरावलोकन, ःवदेश तथा िवदेशमा स�ालन हनु े अध्ययन, ॅमण, तािलम, 

गो�ी, सेिमनार आिदमा िनि�त प�ितका आधारमा मनोनयन/सहभागी गराई 

क्षमता/विृ� िवकासको अवसर िदलाउने, 

7.15.८  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको स�वा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी 

लागू गन�, 

7.15.९  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको अिभलेख व्यवःथापन, ूशासकीय रेखदेख, िनयन्ऽण, 

उत्ूरेणा तथा िवभागीय कारबाही, कायार्लय अनगुमन तथा आन्तिरक िनरीक्षण/ 

िनयन्ऽण सम्बन्धी कायर् गन� / गराउने, 

7.15.१० कायार्लयमा ूवक्ता, सूचना अिधकारी, नोडल अिधकृत (गनुासो स�ु ेअिधकारी) को 

व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्का साथै उजरुी र गनुासो व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.15.1१ नपेाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहेको म�ुामा अन्तरार्ि�यःतरमा नेपाल 

सरकारको तफर् बाट ूितिनिधत्व गन�, नेपाल सरकारका िव�� अन्तरार्ि�य िनकाय म�ुा 

मािमलाको ूितरक्षा गन� वा गराउने ूणालीको िवकास गन� तथा अन्तरार्ि�य सम्बन्ध 

िवःतार सम्बन्धी कायर् गन�, 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

60

7.15.1२ िवभाग मातहतका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक कायर् 

िववरण, त्यसको गणुःतर देिखन े गरी ूत्येक तीन/तीन मिहनाको िनि�त ढाचँाको 

फाराम तयार गरी, अन्य िवभागबाट ूा� यःता िववरण फाराम एकीकृत गरी 

व्यवःथापन सिमित समक्ष पशे गरी िनणर्य भए बमोिजम आवँयक कारबाही गन�,  

7.15.1३ योजनाले यस िवभाग र सो अन्तगर्तका महाशाखा, शाखाबाट सम्पादन गन� गरी 

िनधार्िरत िजम्मेवारी र सोको अनगुमन सम्बन्धी वािषर्क कायर्योजना अनसुारका 

कायर्ह� ूभावकारी �पमा सम्पादन गन�/गराउने, 

7.15.1४ सरकारी वकीलको तथा सरकारी वकील र अनसुन्धानकतार् ूहरीको संयकु्त आविधक 

सम्मेलनको आयोजना र व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.15.1५ महान्यायािधवकताको कायार्लयको व्यवःथापन सिमित तथा केिन्िय समन्वय सिमित 

सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.15.1६  कायार्लय तथा मानव संशाधन व्यवःथापन लगायतका अन्य िविवध िवषय र भैपरी 

आउने कायर् गन� । 

7.16   मानव संसाधन महाशाखाः यस महाशाखाबाट िवभाग ूमखुको कायर्सम्पादनमा सहयोग 

परु् याउन देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेनः्– 

7.16.1  कायार्लयको तत्कालीन र दीघर्कालीन मानव संशाधन योजना तयार गरी िनणर्य भए 

बमोिजम कायार्न्वयन गन�, 

7.16.२  कायार्लयको संगठन तथा व्यवःथापन सव�क्षण सम्बन्धी कायर् गन�,  

7.16.३  यस कायर्िविधको अधीनमा रही सबै सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायर् िववरण 

तयार गरी कायार्देश सिहतको िजम्मेवारी िदने/िदलाउने,  

7.16.४  कायार्लयमा कमर्चारीको िवःततृ िववरण सिहतको व्यिक्तगत ूोफाइल तयार गरी 

िव�तुीय माध्यममा समेत व्यविःथत �पमा अिभलेख राख्न,े 

7.16.५  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको स�वा तथा काज सम्बन्धी कायर् गन�/गराउने, 

7.16.६  सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई ःवदेश तथा िवदेशमा स�ालन हनु ेअध्ययन, ॅमण, 

तािलम, गो�ी, सेिमनार आिदमा मनोनयन/सहभागी सम्बन्धी कायर् गन�, 
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7.16.७  कायार्लयको कमर्चारीको अिभलेख व्यवःथापन, ूशासकीय रेखदेख, िनयन्ऽण, उत्ूरेणा 

तथा िवभागीय कारबाही, कायार्लय अनगुमन तथा आन्तिरक िनरीक्षण/ िनयन्ऽण 

सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.16.८  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा अिधकृतःतरको मिहनामा एक पटक र सबै 

कमर्चारीको तीन मिहनामा एक पटक िनयिमत �पमा बैठकको व्यवःथापन र 

अिभलेख राख्न,े  

7.16.९  महाशाखा अन्तगर्तका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक 

कायर् िववरण, त्यसको गणुःतर देिखन े गरी ूत्येक तीन मिहनामा िनि�त ढाचँाको 

फाराम तयार गरी िवभाग ूमखु समक्ष पशे गन� साथै अन्य िवभागबाट ूा� यःता 

िववरण फाराम एकीकृत गरी आवँयकता अनसुार व्यवःथापन सिमित समक्ष पेश गन� 

ूःताव तयार गन�,  

7.16.1० योजनाले यस महाशाखाबाट सम्पादन गन� गरी िनधार्िरत िजम्मेवारी र सोको अनगुमन 

सम्बन्धी वािषर्क कायर्योजना अनसुारका कायर्ह� ूभावकारी �पमा सम्पादन 

गन�/गराउने।  

7.16.1१ व्यवःथापन सिमित तथा समन्वय सिमितमा पेश गन� ूःताव तयार गन�,  

7.16.1२ योजना महाशाखासँग सहकायर् गरी सरकारी वकील कायार्लयह�को लािग वािषर्क 

कायर्बम तथा बजेटको तजुर्मा, आिथर्क अनसुाशन, िमतव्यियता कायम गनर् नीित 

तजुर्मा सम्बन्धी ूःताव तयार गरी िनणर्याथर् पेश गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन�/ 

गराउन,े 

7.16.1३ िवभागको ूमखुबाट अिधकार ूत्यायोजन भए बमोिजम आिथर्क ूशासन सम्बन्धी कायर् 

गनुर्का साथै सरकारी वकील कायार्लयह�को भौितक सम्पि�को संरक्षण र व्यवःथापन 

सम्बन्धी कायर् गन�,  

7.16.1४ कायार्लयको सरुक्षा व्यवःथा सम्बन्धमा आवँयक ूःताव तयार गरी िनणर्याथर् पेश 

गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन�/ गराउन,े 
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७.१६.१५ सरकारी वकीलको तथा सरकारी वकील र अनसुन्धानकतार् ूहरीको संयकु्त आविधक 

सम्मेलनको आयोजना र व्यवःथापन सम्बन्धी ूःताव तयार गरी िनणर्य कायार्न्वयन 

गन�/गराउन,े 

7.16.1६ कायार्लय, जनशिक्त तथा मानव संशाधन व्यवःथापन लगायतका अन्य िविवध िवषय र 

भैपरी आउने कायर् गन�।  

7.17   अन्तरार्ि�य सम्बन्ध महाशाखाः कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभाग अन्तगर्त 

रहने यस महाशाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 

7.17.1  नेपाल सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहेका वा नेपाल सरकार िव�� 

अन्तरार्ि�य िनकायमा परेका म�ुामा नेपाल सरकारको तफर् बाट ूितिनिधत्व एवं 

ूितरक्षा गनर् नपेाल सरकार समक्ष गनुर्पन� समन्वय/पहलका लािग आवँयक कायर् 

गन�,  

7.17.२  अन्तरार्ि�यःतरमा नेपाल सरकारको तफर् बाट ूितिनिधत्व/ूितरक्षा गनर् सक्षम हनु ेगरी 

सरकारी वकीलको लािग आवँयक दक्षता अिभविृ� गनर् उच्च अध्ययन, 

ूिशक्षण/तािलम उपलब्ध गराउन आवँयक कायर् गन�,  

7.17.३  नेपाल सरकारका िविभ� मन्�ालयह�मा ःथापना भएका अन्तरार्ि�य सम्बन्ध तथा 

वैदेिशक सहयोग महाशाखाह�सँग िनरन्तर सम्पकर्  तथा समन्वय िवकास गरी 

अन्तरार्ि�यःतरमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको सम्बन्ध िवकास तथा िवःतार गन�, 

7.17.४  नेपालको संिवधान तथा ूचिलत कानून बमोिजम महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले 

सम्पादन गनुर् पन� िजम्मेवारीसँग मेल खान े िवदेशी राि�य तथा अन्तरार्ि�य संघ 

संःथाह�सँग ��पक्षीय तथा बहपुक्षीय सम्झौता, सहयोग, सम्बन्ध तथा सम्पकर्  िवकास 

गनर् आवँयक कायर् गन�, 

7.17.५  महाशाखा अन्तगर्तका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक 

कायर् िववरण, त्यसको गणुःतर देिखने गरी ूत्येक तीन/तीन मिहनाको िनि�त 

ढाँचाको फाराम तयार गरी िवभाग ूमखुबाट ूमािणत गराई मानव संसाधन 

महाशाखामा पठाउन,े  



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

63

7.17.६  अिभयोजकतार्को अन्तरार्ि�य संःथा (International  Association of Prosecutors -

IAP) को िबयाकलापमा सहभािगता र यस सम्बन्धी आवँयक कायर् गन�, 

7.17.७  योजनाले यस महाशाखाबाट सम्पादन गन� गरी िनधार्िरत िजम्मेवारी र सोको अनगुमन 

सम्बन्धी वािषर्क कायर्योजना अनसुारका कायर्ह� ूभावकारी �पमा सम्पादन 

गन�/गराउन,े 

7.17.८   िवभागको ूमखुले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बिन्धत अन्य कायर् गन�। 

7.18  अिभयोजन ूिशक्षण केन्िः कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभाग अन्तगर्त रहन े

यस केन्िबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.18.1  अिभयोजन ूिशक्षण केन्ि स�ालन सम्बन्धी कायर्िविधको तजुर्मा र ःवीकृित गरी 

व्यविःथत �पमा स�ालन गन� तफर्  आवँयक कायर् गन�, 

7.18.२  सरकारी वकीलको दक्षता अिभविृ�, सेवा िविश�ीकरण र पनुतार्जगी ूिशक्षण 

लगायतका कायर्बमको आवँयकता पिहचान गरी ूिशक्षण कायर्बम संचालन गन�,  

7.18.३  सरकारी वकील तथा कमर्चारीका लािग आवँयक ूिशक्षण/तािलमको पा�बम 

तजुर्मा र पनुरावलोकन गनर् िवभागको ूमखु समक्ष पेश गरी िनणर्य भए बमोिजम 

कायार्न्वयन गन�/गराउने, 

7.18.४  नेपाल सरकार वादी भएका म�ुामा अनसुन्धान गन� अनसुन्धानकतार्, अधर्न्याियक 

िनकायका पदािधकारीलाई ूिशक्षण िदन े ूयोजनका लािग गहृ मन्ऽालय, राि�य 

िनकु�, ूहरी ूधान कायार्लय लगायतका सम्ब� िनकायसँगको समन्वय र सहकायर्मा 

पा�बम तजुर्मा र ूिशक्षण स�ालन गन�/गराउने, 

7.18.५  योजना महाशाखासँग समन्वय गरी सरकारी वकील तथा कमर्चारी एवं अनसुन्धान 

अिधकारीलाई ूदान गन� ूिशक्षण/तािलमको वािषर्क कायर् तािलका बनाई कायर्बम 

स�ालन गन�/गराउने,  

7.18.६  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको तािलम सम्बन्धी िवःततृ ूोफाइल तयार गरी 

िव�तुीय माध्यममा समेत अिभलेख राख्न,े 

7.18.७  सरकारी वकीललाई ूिशक्षक ूिशक्षण ूदान गन� कायर्बम तजुर्मा गरी ूिशक्षक 

ूिशक्षण आयोजना गन�, 
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7.18.८  कायर्बम ूिशक्षण/तािलममा सहजीकरण गनर् िवषयगत िव� सरकारी वकीलका साथै 

बा� ूिशक्षकह�को समेत सूची र सम्पकर्  िववरण तयार गरी िवभागको ूमखुबाट 

ःवीकृत गराई ूिशक्षकको सेवा िलन,े 

7.18.९  अिभयोजन अनगुमन महाशाखा समेतसँगको सहकायर्मा तािलम पूवर्को 

कायर्सम्पादनःतर मू�या�न र तािलम प�ातको कायर्सम्पादनःतरका आधारमा 

पा�बम पनुरावलोकन गनर् आवँयक कायर् गन�, 

7.18.1०  ू िशक्षण ूदायक िनकायसँग समन्वय र सहकायर् गन�, 

7.18.1१  लिक्षत समूहिभऽ तािलमको ूभाव मू�या�न गरी आवँयक सधुार गन�, 

7.18.1२ ूिशक्षण केन्िका लािग आवँयक भौितक पूवार्धार, साममी, ॐोत लगायतका कायर् गनर् 

सरकार, दात ृिनकायह�को सहयोग ूा� गनर् योजना महाशाखासँग सहकायर् गन�, 

7.18.1३ केन्ि अन्तगर्तका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक कायर् 

िववरण, त्यसको गणुःतर देिखन े गरी ूत्येक तीन/तीन मिहनाको िनि�त ढाचँाको 

फाराम तयार गरी िवभाग ूमखुबाट ूमािणत गराई मानव संसाधन महाशाखामा 

पठाउने,  

7.18.1४ योजनाले केन्िबाट सम्पादन गन� गरी िनधार्िरत िजम्मेवारी र सोको अनगुमन सम्बन्धी 

वािषर्क कायर्योजना अनसुारका कायर्ह� ूभावकारी �पमा सम्पादन गन�/गराउने, 

7.18.1५  िवभागको ूमखुले तोकेका तथा केन्िसँग सम्बिन्धत अन्य कायर् गन�। 

7.19  कमर्चारी ूशासन शाखाः मानव संसाधन महाशाखा अन्तगर्त रहने यस शाखाबाट 

महाशाखाको कायर्सम्पादनमा सहयोग गन� गरी देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन 

हनुेछन;् 

7.19.1  कायार्लयमा कायर्बोझका आधारमा सरकारी वकील तथा कमर्चारीको स�वा वा काज 

गनर् नामावली र औिचत्य तयार गरी महाशाखा समक्ष पेश गन�, 

7.19.२  कायार्लयको ूशासन र व्यवःथापकीय सधुार सम्बन्धी कायर्बम तजुर्मा र िनणर्य 

कायार्न्वयन गन�,  

7.19.३  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायर्सम्पादन मू�या�न र सम्पि� िववरण सम्बन्धी 

कायर् गरी सोको व्यविःथत अिभलेख राख्न,े 
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7.19.४  कायर्सम्पादन मू�या�नका आधारमा सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई परुःकार र 

दण्ड सम्बन्धी कायर्का लािग महाशाखा समक्ष पेश गन�,  

7.19.५  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको स�वा तथा काज गन� सम्बन्धी समय र 

कायर्तािलका सिहतको स�वा मापदण्ड र नीितको मःयौदा तयार गरी पेश गन�, 

7.19.६  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको िनयिुक्त, स�वा, बढुवा, शैिक्षक योग्यता, दण्ड, 

परुःकार, िवभागीय कारबाही, ध्यानाकषर्ण लगायतका िववरण देिखने व्यिक्तगत िववरण 

अ�ाविधक गरी िव�तुीय माध्यममा समेत अिभलेख राख्न,े 

7.19.७  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको उपिःथितलाई िनयिमत गनर् िव�तुीय हािजरी (e-

Attendance) समेतको व्यवःथापन, आकिँमक छड्के, िनरीक्षणका साथै िबदा, काज, 

औषधी उपचार खचर्, पेँकी सम्बन्धी कायर्मा आधार र औिचत्य खलुाई िनणर्याथर् पेश 

गरी ियनको िववरण समेतको अिभलेख अ�ाबिधक गन�, 

7.19.८  सम्बिन्धत महाशाखा/ िनकायसँग समन्वय गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र 

सरकारी वकील कायार्लयमा कायर्रत सरकारी वकील तथा कमर्चारीको ःवदेशी एवं 

वैदेिशक अध्ययन, गो�ी, तािलम, अवलोकन, िनरीक्षण ॅमणको एकीकृत अिभलेख 

अ�ाविधक गरी िव�तुीय माध्यममा समेत अिभलेख राख्न,े  

7.19.१० सरकारी वकील तथा कमर्चारी दरबन्दी तािलका बनाई ूत्येकको व्यिक्तगत अिभलेख 

िमिसल अ�ाबिधक बनाई राख्न े। 

7.19.1० कायार्लयको लािग चािहन ेसामान खिरद गनर् खिरद सिमित गठन गरी िनयमानसुार 

खिरद गनर्का लािग पशे गन�, 

7.19.1१ कायार्लयको सरुक्षा व्यवःथा, पालो पहरा, बग�चा व्यवःथापन, कायार्लय र पिरसर 

सरसफाई गन�/गनर् लगाउन,े 

7.19.1२ कायार्लयको भौितक सामानह� (सवारी साधन, िव�तुीय उपकरण, फिनर्चर आिद) को 

रेखदेख, ममर्त सम्भार, िललाम, िमनाहा सम्बन्धी कायर्का लािग आधार र औिचत्य 

खलुाई िनणर्याथर् पेश गरी िनणर्यानसुार गन� । भौितक सामान समिुचत सदपुयोग, िठक 

द�ुःत अवःथामा राख्न/ेराख्न लगाउन,े 
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7.19.1३ सरकारी वकील तथा कमर्चािरको िनयिमत बैठकका लािग एजेण्डा तयार गरी बैठकको 

आयोजना र अिभलेख राख्न,े 

7.19.1४ कायार्लयमा नागिरक बडापऽ, उजरुी पेिटकाको व्यवःथा, उजरुीको छानिबन तथा 

कारवाही सम्बन्धी ूःताव तयार गरी िनणर्याथर् पेश गन�, 

7.19.1५  िवभागको ूमखुबाट अिधकार ूत्यायोजन भए बमोिजम आिथर्क ूशासन, खिरद 

एकाइ, िजन्सी िनरीक्षण सम्बन्धी कायर्का लािग आधार र औिचत्य खलुाई पशे गन�, 

7.19.१६  सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेको संख्यात्मक कायर् िववरण, त्यसको 

गणुःतर देिखन ेगरी ूत्येक तीन/तीन मिहनाको िनि�त ढाँचाको फाराम तयार गरी 

महाशाखामा ूमखु समक्ष पेश गन�, 

7.19.१७ शाखा अन्तगर्तका फाँटबाट सम्पािदत कामको अनगुमन तथा िनद�शन िदनकुा साथै 

महाशाखा ूमखुबाट तोिकएका अन्य कायर् गन� । 

7.20  आिथर्क ूशासन शाखाः मानव संसाधन महाशाखा अन्तगर्त रहने यस शाखाबाट देहाय 

बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 

7.20.1  मानव संसाधन महाशाखा तथा योजना महाशाखासँग समन्वय गरी महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लय तथा मातहत कायार्लयको वािषर्क कायर्बम तथा बजेट तजुर्मा गरी िवभाग 

ूमखु समक्ष पशे गरी िनणर्य बमोिजम अथर् मन्ऽालय तथा राि�य योजना आयोगमा 

पठाउने,  

7.20.२  कायार्लयका लािग ःवीकृत बजेट िनधार्िरत सफ्टवेयरमा समयमै ूिवि� (LMBIS 

Entry) गरी ःवीकृत वािषर्क बजेट सम्बिन्धत सरकारी वकील कायार्लयह�मा पठाउन े

व्यवःथा िमलाउने, 

7.20.३  आिथर्क ूशासनसँग सम्बिन्धत िवषयमा लेखा उ�रदायी अिधकारीको िनणर्य बमोिजम 

कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय लगायतका िनकायसगँ समन्वय कायम गरी बजेट 

सम्बन्धी आवँयक िनद�शन, पऽाचार र बजेट िनकासा िलने, 

7.20.४  िविनयोिजत बजेट रकम अन्तगर्त रही सम्बिन्धत बजेट शीषर्कमा िनयमानसुार 

आवँयकता, औिचत्यता र िमतव्यियताका िहसाबले बे�ज ुनहनु ेगरी खचर् लेख्न,े  
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7.20.५  खचर् लेख्दा िनयमानसुार कटाउन ुपन� पािरौिमक कर, संचय कोष र नागिरक लगानी 

कोष, िवमा आिद क�ा गरी सम्बिन्धत कोषमा यथासमयमा दािखल गन�, 

7.20.६  लेखा सम्बन्धी िबल भरपाई, बजेट, खाता, ॐेःता िठक द�ुःत राखी िनधार्िरत ढाचँामा 

ूितवेदन तयार गरी ःवीकृत गराई राख्न,े  

7.20.७  कायार्लयको लािग आवँयक थप वजेट िनकासा, रकमान्तर, कायर्बम पिरवतर्न 

समेतका लािग आवँयकता र औिचत्यता खलुाई िनणर्याथर् लेखा उ�रदािय अिधकारी 

समक्ष पेश गरी अथर् मन्ऽालयबाट थप बजेट िनकासा, रकमान्तर, कायर्बम 

पिरवतर्नका लािग ःवीकृित िलई खचर् गन� व्यवःथा गन� गराउने, 

7.20.८  पेँकी खचर् लेखी अिभलेख अ�ाबिधक गरी िनधार्िरत समय िभऽै पेँकी फर् ��ट गन� 

/ गराउने, 

7.20.९  ःवीकृत वािषर्क कायर्बमका लािग िनधार्िरत बजेट रकम िनधार्िरत समयमा कायर्बम 

सम्प� गरी खचर् गन� गराउन े सम्बन्धमा िबयाशील रही बजेट िृज हनु नपाउन े

व्यवःथा गन�,  

7.20.१०  खचर् भएको रकमको आन्तिरक तथा अिन्तम लेखा परीक्षण गराउन,े  

7.20.११ कायार्लयको सािवक देिख हालसम्मको बे�ज ु सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको 

िवभागसँग सम्पकर्  राखी अ�ाबिधक लगत राखी वे�ज ुफर् ��ट गराउन अमसर हनुे, 

7.20.१२ महालेखा परीक्षकको िवभाग र महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयबाट उठाइएको बे�ज,ु 

सम्परीक्षण/ फर् ��ट गराउन सम्बिन्धत व्यिक्त वा िनकायमा पऽाचार गरी सरकारी 

वकील कायार्लयलाई बे�ज ुशनु्य िनकाय बनाउने, 

7.20.१३ कायार्लयमा कायर्रत लेखामा काम गन� कमर्चारीह�लाई आवँयक लेखा सम्बन्धी 

ूिशक्षण, तािलम, अनिुशक्षण ूदान गनर् अिभयोजन ूिशक्षण केन्िसँग समन्वय गरी 

पा�बम तजुर्मा/पनुरावलोकन गरी कायर्बम स�ालन गन�/गराउन ेकायर्मा सहकायर् 

गन�, 

7.20.१४ मातहत सरकारी वकील कायार्लयको आिथर्क ूशासन सम्बन्धी कायर्को अनगुमन, 

िनरीक्षण गरी िनद�शन िदई आिथर्क अनशुासन कायम गन�/ गराउन,े 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

68

7.20.१५ िवभाग ूमखु / लेखा उ�रदायी अिधकारीबाट तोिकए बमोिजम आिथर्क ूशासन 

सम्बन्धी अन्य कायर् गन� । 

7.21   पःुतकालय तथा संमहालय व्यवःथापन शाखाः मानव संसाधन महाशाखा अन्तगर्त रहन े

यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

पःुतकालय तफर् ः 

7.21.1  कायार्लयको पःुतकालयलाई व्यविःथत गनर् साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध 

शाखासँग सहकायर् गरी पःुतकाय सम्बन्धी सफ्टवेयर िनमार्ण गरी कायार्न्वयनमा 

ल्याउने, 

7.21.२  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा रहेका पःुतक एवं अन्य अध्ययन साममीको 

रिज�रमा र िव�तुीय माध्यमबाट समेत सूचीकरण तथा वगीर्करण गरी व्यविःथत 

िकिसमले ूत्येक पःुतक/ अध्ययन साममीमा संकेत नम्बर (बार कोड) राख्न,े 

7.21.३  पःुतकालय िभऽ अनशुासन र मयार्दा कायम हनु े गरी सरकारी वकील, कमर्चारी, 

कानून व्यवसायी एवं कानूनका िव�ाथीर्ले समेत अध्ययन गनर् सक्ने व्यवःथा 

िमलाउने, 

7.21.४  िविभ� ूकाशक तथा िबबेतासँगको सम्पकर् बाट बजारमा उपलब्ध पःुतक पिऽका 

आिदको सूची तयार गरी िविनयोिजत बजेटको पिरिध िभऽ रही कायार्लयको 

कायर्सम्पादनसगँ सम्बिन्धत पःुतक/ अध्ययन साममीको खिरद ूिबया अगािड 

बढाउन महाशाखा ूमखु समक्ष पेश गरी िनणर्यानसुार गन�,  

7.21.५  सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई आवँयक पन� ऐन िनयम लगायतका पःुतक, 

राजपऽ, तथा पऽपिऽका भरपाई गरी उपलव्ध गराउन ेर सोको व्यविःथत अिभलेख 

राख्न,े  

7.21.६  पःुतकालयमा रहेका कायर्सम्पादनको लािग उपयोगी पःुतक तथा अन्य पा�साममी 

िसिमत समयका लािग सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई माऽ आवासमा लैजान े र 

समयमै िफतार् गन� व्यवःथा िमलाउन े। यसरी लिगएका पःुतक वा अन्य साममी कुनै 

व्यहोराले िमनाहा नगन� र हराएको अवःथामा बजारमा उपलब्ध हनु ेत्यःता पःुतक नै 

दािखला गराउन ेव्यवःथा िमलाउने, 
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7.21.७  कमर्चारी स�वा वा अवकाश हुँदा रमाना गनुर् वा कायार्लयबाट िसफािरसपऽ िदन ुअिघ 

िनजको िजम्मामा रहेका पःुतक िफतार् िलई चकु्ता िसफािरस गनुर्पन� प�ितको िवकास 

गन�, 

7.21.८  राि�य तथा अन्य देशका पःुतकालयसँग समन्वय गरी त्यःता पःुतकालयमा रहेका 

पःुतक अध्ययन साममी अध्ययन गनर् पा�साममी िव�तुीय माध्यमबाट आदानूदान 

गनर् अवलम्बन गनुर्पन� कायर्का सम्बन्धमा ूःताव तयार गरी महाशाखा ूमखु समक्ष 

पेश गरी िनणर्यानसुार िव�तुीय पःुतकालयको िवकास गन�,  

7.21.९  पःुतकालयलाई व्यविःथत र थप ूभावकारी बनाउन पःुतकालय िवकास सम्बन्धी 

नीित तथा योजना तयार गरी महाशाखा ूमखु समक्ष पेश गरी िनणर्यानसुार 

कायार्न्वयन गन�,  

7.21.१० कायार्लयको कायर्सम्पादनका लािग आवँयक ऐन, िनयम, कानून पिऽका लगायत 

अन्य सै�ािन्तक िवषयका पःुतकको िव�तुीय ूित डाउनलोड गरी िवषयगत �पमा 

वगीर्करण गरी व्यविःथत �पमा अिभलेख राखी सहज पहुँचको व्यवःथा िमलाउने, 

7.21.1१ िविभ� ूकाशक एवं लेखकका वेभसाइट सब्सबाइव गरी सरकारी वकीलको 

कायर्सम्पादनका लािग आवँयक पःुतक, पिऽकाका िव�तुीय ूितको ूाि�, अिभलेख 

र पहुँचको व्यवःथा गन�,  

7.21.1२ महाशाखा ूमखुबाट तोके बमोिजम पःुतकालय व्यवःथापन र ूभावकारी स�ालन 

सम्बन्धी अन्य कायर् गन� । 

संमहालय तफर्  

7.21.1३ महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा ःथािपत संमहालयमा रहेका सम्पूणर् साममीको 

िव�तुीय माध्यमबाट अिभलेख राखी उिचत संरक्षणको व्यवःथा गन�, 

7.21.1४ सरकारी वकीलको ऐितहािसकता झल्कने खालका परम्परागत वःत,ु िलखत अवकाश 

ूा� अिधकारीसँग सम्पकर्  गरी ूा� गरी संमहालयमा राख्न,े 

7.21.1५ अवकाश भएका व्यिक्तत्व वा िनजका पिरवारका सदःयबाट सरकारी वकील कायार्लय 

र कायर्सम्पादनको अनभुव, संःथागत अवःथा र संःथा सम्बन्धी  लेख, आत्मकथा 
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ूा� गरी वा अन्तवार्तार् िलई िलिपब� गनर् ूःताव तयार गरी िनणर्यानसुार कायार्न्वयन 

गन�, 

7.21.1६ ूकरण 7.21.15 बमोिजम ूा� गरेका साममी संमहालयमा राख्न ेव्यवःथा गन�, 

७.२१.१७ कायार्लय ःथापनादेिख हालसम्म कायर्रत महान्यायािधवक्ता/नायब महान्यायािधवक्ताको 

फोटो सिहतको कायर्काल देिखने िववरण अ�ाबिधक गरी राख्न ेव्यवःथा गन�, 

7.21.1८ कायार्लयको ःथापना हुँदा देिखको कानून (ऐन, िनयम), महान्यायािधवक्ता िनयिुक्त, 

अिधकार ूत्यायोजन सम्बन्धी राजपऽ, नेपाल कानून आयोग, सरकारी िनकाय, अन्य 

पःुतकालय, संःथाबाट ूा� गरी संमहालयमा राख्न ेव्यवःथा गन�,  

7.21.1९ संमहालयमा रहेका साममीको बा� अवलोकन वा संमहालयमै अध्ययन गनर् सिकन े

आवँयक व्यवःथा िमलाउने, 

7.21.२० पःुतकालय तथा संमहालयको संचालन, व्यवःथापन र िवकासका लािग िवभागको 

ूमखु तथा महाशाखा ूमखुबाट तोके बमोिजम अन्य कायर् गन� । 

7.22  िजन्सी शाखाः मानव संसाधन महाशाखा अन्तगर्त रहने यस शाखाबाट देहाय 

बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 

7.22.1  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा रहेको सरकारी सम्पि�को िजम्मा त्यसको लगत, 

संरक्षण र बरबझुारथ सम्बन्धी काम गन� गराउन ेसाथै खचर् भएर जान ेर खचर् भएर 

नजाने िजन्सी एवं मेिसनरी सामानको ॐेःता अ�ाबिधक गन�, 

7.22.२  खिरद एकाइबाट भएको िनणर्य बमोिजम खिरद गिरएका कायार्लयको लािग चािहने 

कागज, कलम, मसी, फिनर्चर आिद भौितक िचजवःतहु� �ज ु गरी बझुी आम्दानी 

बाँध्ने, मौज्दात राख्न,े संरक्षण गन�, 

7.22.३  ःवीकृत माग फारमका आधारमा मौजदातबाट सामान उपलव्ध गराई यसरी उपलब्ध 

गराइएका साममी कमर्चारीगत �पमा अिभलेख राख्न,े  

7.22.४  खचर् भएर नजाने के कित िजन्सी सामानह� कुन कुन कोठामा छन ् ितनको कःतो 

िःथित छ, व्यविःथत अिभलेख राखी त्यःता सामानको सूची सम्बिन्धत कोठामा सबैले 

देख्न ेःथानमा राख्न,े 
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7.22.५  समय समयमा खिरद आदेश र माग फाराम एवं मौज्दातको िहसाब िमलेको छ/ छैन 

हेरी िजन्सी िनरीक्षण िनद�शनको पालना गन�,  

7.22.६  आन्तिरक लेखा परीक्षण एवं अिन्तम लेखा परीक्षण डोरलाई िजन्सी सामानको लेखा 

परीक्षण गन� कायर्मा सघाउन,े 

7.22.७  कायार्लयमा रहेका सवारी तथा अन्य िव�तुीय साधन लगायत भौितक साममी ममर्त 

संभार गनुर्पन� आवँयकता पिहचान गरी ममर्त नगरी नहनु ेसाधनको लागत अनमुान 

तयार गरी/ गराई महाशाखा ूमखुबाट ःवीकृत गराई गणुःतरीय, िटकाउ र 

िमतव्ययी हनुे गरी ममर्त गन�, 

7.22.८  िवभाग ूमखु एवं महाशाखा ूमखुबाट तोकेका िजन्सी शाखा सम्बन्धी अन्य कायर्  

गन� ।  

7.23  दतार् चलानी तथा सोधपछु फाटँः मानव संसाधन महाशाखा अन्तगर्त रहने यस 

शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 

7.23.1  कायार्लयमा ूा� भएका िचठीपऽ / कागजात बझुी बझु्नेको नाम, पद र िमित ःप� 

खलुाई भरपाई िदने र यसरी ूा� भएका ूत्येक कागजपऽ िनधार्िरत ढाचँाको दतार् 

िकताबमा र िव�तुीय माध्यममा (कम्प्यटुरमा) त�ुन्त दतार् गरी दतार् नम्बर र िमित 

ूिव� गन�,  

7.23.२  महान्यायािधवक्तालाई सम्बोधन गिरएका खामबन्दी िचठीह� नखोली खामको बािहर 

दतार् नम्बर उल्लेख गरी त�ुन्त महान्यायािधवक्ताको सिचवालयमा पठाउने । 

कायार्लयको नाममा ूा� भएका गोप्य पऽ नखोली िवभाग ूमखु समक्ष पेश गरी तोक 

आदेश बमोिजम सम्बिन्धत महाशाखा/शाखामा बझुाई बझुाएको अिभलेख राख्न,े 

7.23.३  ूकरण 7.2३.2 बाहेकका अन्य कागजपऽ खाम खोली दतार् गरी महाशाखा ूमखु 

समक्ष पेश गरी तोक आदेश बमोिजम तत्काल सम्बिन्धत शाखा/फाटँमा बझुाई दतार् 

िकताबमा अिभलेख राख्न,े 

7.23.४  ूकरण 7.2३.3 मा जनुसकैु कुरा उल्लेख भएता पिन सम्बिन्धत महाशाखा / शाखा 

खलु्ने गरी ूा� भएका वा कुनै महाशाखा/शाखासँग सम्बिन्धत पऽह� ूा� भएमा सो 

पऽसँग सम्बिन्धत िवषयको चलानी िकताब हेरी यिकन गरी सम्बिन्धत 
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महाशाखा/शाखा प�ा लगाई दतार् गरी पऽ ूा� भएकै िदन सम्बिन्धत महाशाखा / 

शाखाको ूमखु समक्ष पेश गरी दतार् िकताबमा अिभलेख राख्न,े   

7.23.५  कायार्लयबाट अन्यऽ पठाउन े पऽ, कागजात पऽको िमित, पऽको िवषय, पठाइन े

कायार्लय वा अदालतको नाम, सम्बिन्धत शाखा उल्लेख गरी िनधार्िरत ढाँचाको चलानी 

रिज�र र िव�तुीय माध्यममा समेत चलानी गन�, 

7.23.६  अन्य कायार्लयमा पठाइने िचठ�पऽह� चलानी गरे कै िदन भरपाई िकताबमा चढाई 

वा कायार्लय ूितमा नै बझु्नकेो नाम दजार् र िमित खलु्न े व्यहोराको भरपाई गराई 

वझुाउने / हलुाक दािखला गन�, 

7.23.७  दतार् चलानी सम्बन्धी कायर् गदार् कुनै बाधा अड्चन परे कमर्चारी ूशासन शाखाको 

ूमखुबाट िनकासा िलई कायर् गन�। 

7.23.८  कायार्लयबाट सम्पादन हनु े कायर्सँग समबिन्धत िवषयमा सेवामाहीलाई आवँयक 

जानकारी ूदान गन� । 

7.23.९  कायार्लयबाट सम्पादन हनु ेकायर्ह� मध्ये सेवामाहीको सरोकार रहेको कायर्सम्पादन 

हनुे िवभाग, महाशाखा र शाखाको जानकारी ूदान गन� । 

7.24   मानव अिधकार संरक्षण तथा कानूनी राय िवभागः यस िवभागबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.24.1  नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदािधकारीलाई संवैधािनक एवम ्कानूनी 

िवषयमा ूदान गिरने राय परामशर् सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.24.२  नेपाल सरकारका िविभ� िनकायबाट कानूनी राय माग्नपुन� िवषयमा कायर्िविध 

सम्बन्धी जानकारी गराउन े कानूनी राय सम्बन्धी िदग्दशर्न तजुर्मा, कायार्न्वयन, 

मूल्या�न र पिरमाजर्न सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.24.३  कानूनी रायका िवषयमा नेपाल सरकारका िनकाय वा पदािधकारीह�सँग छलफल, 

अन्तिबर् या र गो�ी आिद कायर्बम व्यवःथापन र स�ालन गन�, 

7.24.४  कानूनी रायका सम्बन्धमा मातहतका सरकारी वकील कायार्लयलाई आवँयक िनद�शन 

िदने तथा कानूनी रायमा एक�पता ल्याउन आवँयक कदम चाल्न,े 

7.24.५ कायार्लयले िदएको कानूनी रायको अिभलेख व्यविःथत गन�, 
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7.24.६  िहरासत र कारागारमा रहेको व्यिक्तलाई मानवोिचत व्यवहार गरे नगरेको िवषयमा 

अनगुमन र आवँयक िनद�शन सम्बन्धी गन�/गराउन,े 

7.24.७  सव��च अदालतबाट भएका कानूनको व्याख्या वा ूितपािदत कानूनी िस�ान्त 

कायार्न्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गन�/गराउन,े 

7.24.८  िवभाग मातहतका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेका संख्यात्मक कायर् 

िववरण, त्यसको गणुःतर देिखने िनि�त ढाचँाको फाराम तयार गरी ूत्येक तीन तीन 

मिहनामा कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभागमा िसफािरस साथ पठाउने,  

7.24.९  संिवधान तथा ूचिलत कानून बमोिजम यस िवभागसँग सम्बिन्धत अन्य कायर् गन�। 

7.25  मानव अिधकार संरक्षण तथा न्याियक िस�ान्त अनगुमन महाशाखाः मानव अिधकार 

संरक्षण, कानूनी राय िवभाग अन्तगर्त रहने यस महाशाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.25.१  िहरासत तथा कारागारमा रहेका व्यिक्तलाई मानवोिचत व्यवहार गरे नगरेको 

सम्बन्धमा िनयिमत �पमा अनगुमन गन� गराउने सम्बन्धी कायर्बम तजुर्मा गरी 

कायार्न्वयन गन�,  

7.25.२  िहरासत तथा कारागारको एकीकृत अनगुमन ूितवेदन तयार गरी ूितवेदनमा 

औल्याइएका तथ्यगत िववरण, यसमा गनुर्पन� सधुार र अन्य समसामियक सझुावका 

िवषयमा सरोकारवालासँग छलफल/अन्तिबर् या सम्बन्धी कायर्बम तजुर्मा गरी िनणर्य 

कायार्न्वयन गन�, 

7.25.३  िहरासतमा रहेको व्यिक्तलाई संिवधानको अधीनमा रही मानवोिचत व्यवहार नगरेको 

वा त्यःतो व्यिक्तलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी माफर् त भेटघाट गनर् निदएको 

भ�े उजरुी परेमा वा जानकारी हनु आएमा छानिबन/िनणर्य गरी त्यःतो हनुबाट रोक्न 

सम्बिन्धत अिधकारीलाई आवँयक िनद�शन िदने सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.25.४  संिवधान तथा ूचिलत कानून बमोिजम अपराध पीिडतको संरक्षण र ितनका हक 

अिधकारको ूत्याभिूतका लािग सरकारी वकीलबाट अवलम्बन गनुर्पन� नीित तजुर्मा र 

कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.2५.५  कसूर पीिडत सहायता र साक्षी संरक्षण सम्बन्धी केन्िीय एकाइको �पमा काम गन�, 
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7.25.६  म�ुा मािमलाको रोहमा सव��च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा ूितपादन 

गरेको कानूनी िस�ान्तको कायार्न्वयन भए वा नभएको अनगुमन गन�, गराउन े

सम्बन्धमा कायर्बम तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गन�, 

7.25.७  आफु मातहतका शाखाबाट गिरन े कायर् ूभावकारी �पमा सम्पादन भए नभएको 

िनयिमत अनगुमन गरी िवभागको ूमखुलाई जानकारी गराई आवँयक िनद�शन िदने, 

7.2५.८  सव��च अदालतबाट िरट िनवेदनमा भएको अिन्तम आदेश सम्बिन्धत िनकायमा 

जानकारी िदन,े 

7.2५.९  सव��च अदालतबाट भएको कानूनको व्याख्या वा ूितपािदत िस�ान्तको कायार्न्वयनका 

सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको अिभलेख राख्न,े 

7.2५.१० महाशाखा मातहतका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेका संख्यात्मक 

कायर् िववरण, त्यसको गणुःतर देिखन ेिनि�त ढाँचाको फाराम तयार गरी ूत्येक तीन 

तीन मिहनामा िवभाग ूमखु समक्ष पेश गन�,  

7.25.११ सम्बिन्धत नायब महान्यायािधवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासगँ सम्बिन्धत अन्य कायर्    

गन� । 

7.2६  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण शाखाः मानव अिधकार संरक्षण तथा न्याियक िस�ान्त 

अनगुमन महाशाखा अन्तगर्त रहने यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन 

हनुेछन;् 

7.2६.1  संिवधान तथा ूचिलत कानून बमोिजम अपराध पीिडतको संरक्षण र ितनका हक 

अिधकारको ूत्याभिूतका लािग सरकारी वकीलबाट सम्पादन गन� कायर् सम्बन्धी 

कायर्बम तयार गरी कायार्न्वयन गन�, 

7.2६.२  अपराध पीिडत सहायताका लािग सरकारी वकील कायार्लयमा फोकल पशर्न तोक्ने, 

पीिडत मैऽी कक्षको व्यवःथापन र सदपुयोग सम्बन्धी कायर् गन�,  

7.2६.३  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा र निजर अ�ाविधक गरी 

सरकारी वकीलह�लाई जानकारी गराउने, 

7.2६.४  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण सम्बन्धी अिभलेख व्यविःथत गन�, 
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7.2६.५  कसूर पीिडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल ूहरी तथा अनसुन्धान गन� अन्य 

िनकायसगँ समन्वय र सहकायर् गन�, 

7.2६.६  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षणको अवःथाका बारेमा अनगुमन गरी ूितवदेन तयार 

गन�, 

7.2६.७  कसूर पीिडत तथा साक्षीका गनुासाह� सनुवुाइ गन� र आवँयक सझुाव िदने, 

7.2६.८  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण सम्बन्धी अन्य कायर्ह� गन�, 

7.2६.८  िवभागको ूमखु तथा महाशाखा ूमखुबाट तोिकए बमोिजमका अन्य कामह� गन�। 

7.2७  कानूनी राय महाशाखाः मानव अिधकार संरक्षण, कानूनी राय िवभाग अन्तगर्त रहने यस 

महाशाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

7.2७.1  नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेको पदािधकारीलाई संवैधािनक एवम ्कानूनी 

िवषयमा राय परामशर् ूदान गन�, 

7.2७.२ कानूनी राय माग्नपुन� िवषयमा कायर्िविध सम्बन्धी जानकारी गराउने तथा कानूनी राय 

सम्बन्धी िदग्दशर्न तजुर्मा, कायार्न्वयन र पिरमाजर्न सम्बन्धी कायर् गन�, 

7.2७.३  कानूनी रायका िवषयमा नेपाल सरकारका िनकाय वा पदािधकारीह�सँग छलफल, 

अन्तिबर् या र गो�ी स�ालन गन�, 

7.2७.४  कायार्लयले िदएको कानूनी राय अिभलेखीकरण गरी व्यविःथत गन�, 

7.2७.५  महाशाखा मातहतका सरकारी वकील तथा कमर्चारीले सम्पादन गरेका संख्यात्मक 

कायर् िववरण, त्यसको गणुःतर देिखने िनि�त ढाँचाको फराम तयार गरी ूत्येक तीन 

तीन मिहनामा िवभाग ूमखु समक्ष पेश गन�,  

7.२७.६  सम्बिन्धत नायब महान्यायािधवक्ताले तोकेका तथा महाशाखासँग सम्बिन्धत अन्य कायर् 

गन�। 

7.२८  अपराधशा�ीय अनसुन्धान केन्िः मानव अिधकार संरक्षण, कानूनी राय िवभाग अन्तगर्त 

रहने यस केन्िबाट देहाय बमोिजमका कायर्ह� सम्पादन हनुछेन;् 

7.२८.1  अपराधको कारण, ूविृ�, रोकथामका उपाय समेतका अपराधका आयामह� तथा 

अपराध र फौजदारी न्याय ूशासन सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गन� । 
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7.२८.1  अपराधको सूचना संकलन र तथ्यांक व्यवःथापनका सम्बन्धमा अपराध अनसुन्धान, 

अिभयोजन गन� िनकायसगँ समन्वय गन� । 

7.२८.३  नेपाल सरकारबाट मःयौदा भएका फौजदारी कानूनसगँ सम्बिन्धत िवधेयकह�मा राय 

ूितिबया ूदान गन�  

7.२८.४  दण्ड नीित, यसको कायार्न्वयन र ूभावकािरता समेतको अध्ययन अनसुन्धान गरी 

सम्ब� िनकायमा सझुाव पेश गन�, 

7.२८.५  फौजदारी कानून कायार्न्वयनको ूभावकािरताका सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गरी 

सझुाव पेश गन�। 

7.२८.६  नयाँ िकिसमका अपराधको पिहचान र सजाय गनर् आवँयक पन� कानून िनमार्णका 

लािग सझुाव पशे गन�,  

7.२८.७  फौजदारी न्याय ूशासनसँग सम्बिन्धत ूचिलत कानून कायार्न्वयनको बममा कुनै 

किठनाई आई परेमा वा कुनै िवषयमा कानून बनाउन ु पन� वा भई रहेको कानून 

संशोधन गनर् वा बनी रहेको कानून लागू गनुर्पन� देिखएमा नेपाल सरकार समक्ष ूःततु 

गन� सझुाव तयार गन�, 

७.२८.८  योजनाले केन्िबाट सम्पादन हनुे गरी िनधार्िरत िबयाकलाप सम्पादन गनुर्का साथै 

िवभागको ूमखुबाट तोिकएका अन्य कायर् गन�। 

7.२९  िवषयगत म�ुा महाशाखाः ूकरण 3.३ मा उिल्लिखत िवषयगत म�ुा महाशाखाबाट 

देहाय बमोिजम कायर्सम्पादन हनुेछन;्  

7.२९.1  िवषयगत म�ुा महाशाखाले बहस पैरवी गन� गरी म�ुा तथा िरट शाखाबाट ूा� भएका 

िमिसलको म�ुा तथा िरटको छु�ाछु�ै िवषयगत िववरण सिहतको दायरी अिभलेख तयार 

गरी िमिसल कागजात अ�ाबिधक गरी राख्न,े 

7.२९.२  अन्तरकालीन आदेश उपर िनवेदन, पनुरावेदन, म�ुा दोहोर् याउन िनवेदन, 

पनुरावलोकनको िनवेदन गनर् कायार्लयबाट सव��च अदालतमा दतार् भएका र 

ूितवादीबाट दतार् भई कायार्लयबाट ूितरक्षा गनुर्पन� सरकार वादी म�ुा, िरट एवं 

अन्तिरम आदेश बदर गरी पाउन िदएका िनवेदनमा कायर् िवभाजन भए अनसुार 
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सम्बिन्धत िवषयगत म�ुा महाशाखाबाट त्यःतो म�ुा/िरटमा बहस पैरवी तथा ूितरक्षा 

गन�, 

७.२९.३  आफुलाई तोिकएको म�ुामा साक्षी परीक्षण सम्बन्धी कायर्को लािग सम्बिन्धत सरकारी 

वकील अदालतमा उपिःथत भई बकपऽमा सामेल हनुे वा कानून बमोिजम ौब्य 

��यका संवाद (Video Conferencing) माफर् त बकपऽ हनुेमा सम्ब� अिधकारीसँग 

समन्वय र सहकायर् गन�, 

7.२९.४  िवषयगत म�ुा महाशाखामा खिटएका सरकारी वकीलबाट आ-आफुलाई तोिकए 

बमोिजम मातहत कायार्लयबाट ूा� म�ुा चल्ने/ नचल्न,े अन्तरकालीन आदेश उपर 

िनवेदन गन�/नगन�, आिंशक िनणर्य सदर गन�/नगन�, म�ुामा िमलापऽ गनर् आदेश 

िदने/निदने, पनुरावेदन गन� नगन�, म�ुा दोहोर् याउने िनवेदन गन� िमिसलमा आधार र 

कारण खलुाई िनणर्याथर् िटप्पणी पेश गन�,  

७.२९.५  ूकरण ७.२९.३ बमोिजम पशे भएका म�ुामा सम्बिन्धत नायब महान्यायािधवक्ताले 

महान्ययािधवक्ताबाट ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजम अिन्तम िनकासा िदने र 

महान्यायािधवक्ताबाट िनणर्य हनुपुन� म�ुामा राय सिहत पेश गन�, 

७.२९.६  िवषयगत म�ुा महाशाखामा खिटएका सम्बिन्धत सरकारी वकीलले आफुबाट िटप्पणी 

पेश भएका म�ुामा अन्तरकालीन आदेश उपर िनवेदन गन�, पनुरावेदन गन�, म�ुा 

दोहोर् याउन िनवदेन गन�, पनुरावलोकनको िनवदेन गन� गरी िनणर्य भएकोमा पनुरावेदन 

शाखाबाट भई आएको पनुरावेदन/िनवेदन जाँची पिरमाजर्न गरी सम्बिन्धत नायब 

महान्यायािधवक्ता समक्ष पेश गन�, 

७.२९.७  आफुले बहस पैरवी गरेको वा िवषयगत म�ुा महाशाखाको ूमखुले तोकेका नपेाल 

सरकार वादी भएका म�ुामा सव��च अदालतबाट भएका फैसला उपर पनुरावलोकनको 

िनवेदन गन� नगन� सम्बन्धमा िनणर्याथर् िवषयगत म�ुा महाशाखा ूमखु समक्ष राय पेश 

गन�, 

७.२९.८  पनुरावलोकनका लािग िनवेदन गन� िनणर्य भएका म�ुामा ूकरण ७.२९.५ मा 

उल्लेख भए बमोिजम गन� र पनुरावलोकन नगन� गरी िनणर्य भएका म�ुाको िमिसल 
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सम्बिन्धत कायार्लयमा पठाउन ेूयोजनका लािग म�ुा तथा िरट शाखामा िफतार् पठाई 

सोको अिभलेख राख्न,े 

७.२९.९  कुनै िवषयगत म�ुा महाशाखाबाट हेन� गरी तोिकएको म�ुा वा िरट अक� म�ुा 

महाशाखाबाट हेन� िवषयवःतकुो रहेको अवःथामा आधार र कारण खलुाई नायब 

महान्यायािधवक्ताले तोक आदेश गरी पठाएको म�ुामा बहस पैरवी तथा ूितरक्षा गन�,  

7.२९.१०  ू करण 7.२९.८ बमोिजम म�ुा वा िरट अक� म�ुा महाशाखामा पठाएकोमा म�ुा 

पठाउने महाशाखाको दायरी लगत क�ा गरी सोको जानकारी म�ुा तथा िरट शाखामा 

त�ुन्त िदने, 

7.२९.११ कुनै म�ुा वा िरट कुन महाशाखाबाट हेन� भ�े सम्बन्धमा ि�िवधा भएमा कायार्लय तथा 

जनशिक्त व्यवःथापन िवभागका ूमखुले तोके बमोिजम हनुे,  

7.२९.१२ िवषयवःतकुो गम्भीरता वा आवँयकताका आधारमा कुनै िवषयगत म�ुा महाशाखामा 

दतार् रहेका म�ुा तथा िरटमा िवषयगत म�ुा महाशाखा ूमखु बीच समन्वय/सल्लाह 

गरी अन्य म�ुा महाशाखाका ूमखु वा सरकारी वकीलले समेत बहस पैरवी तथा 

ूितरक्षा गन�, 

7.२९.१३ िवषयगत म�ुा महाशाखामा दतार् भएका म�ुा तथा िरट िनवेदनमा फैसला वा अिन्तम 

आदेश भएपिछ त्यःता म�ुाको महाशाखा दतार्मा फैसला/अिन्तम आदेशको व्यहोरा 

जनाई लगत क�ा गरी सम्बिन्धत िमिसल कागजात म�ुा तथा िरट शाखामा िफतार् 

पठाउने।  

7.3०  महान्यायािधवक्ताको सिचवालयः ूकरण 3.4 बमोजमको सिचवालयबाट देहाय 

बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेनः्– 

7.3०.1  महान्यायािधवक्ता समक्ष िनणर्य िनकासाका लािग पेश हनु े िमिसलह� अध्ययन गरी 

महान्यायािधवक्तालाई जानकारी गराउने, 

7.3०.२  महान्यायािधवक्ताबाट िनकासा भए बमोिजम िनणर्य तयार गरी िनणर्यको ूित सिहतको 

िमिसल म�ुा चलाउन/ेनचलाउन ेिनणर्यको हकमा म�ुा तथा िरट शाखामा र पनुरावेदन 

तथा पनुरावलोकनका हकमा पनुरावेदन शाखामा बझुाउने,  
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7.3०.३  संिवधान तथा ूचिलत कानून बमोिजम महान्यायिधक्ताको अध्यक्षता वा 

महान्यायािधवक्ता सदःय हनुे िविभ� बोडर्, सिमित लगायतको कायर् सम्बन्धी कायर्बम 

तयार गरी पेश गन�, 

7.3०.४  महान्यायिधवक्ताको कायर्सम्पादनमा सहयोग गनुर्का साथै बोडर्, सिमितबाट भए गरेका 

िनणर्य, कायर्को व्यविःथत �पमा अिभलेख राखी कायार्न्वयनका लािग पठाउने, 

7.3०.५  िविभ� व्यिक्तत्व वा पदािधकारीसँग महान्यायािधवक्ताको भेटघाट, परामशर्, बैठक 

आिदको कायर्बम बनाई आितथ्यता र कायर्बमलाई व्यविःथत बनाउन,े 

7.3०.६  महान्यायािधवक्ताको कायर्कक्ष र सिचवालयको लािग आवँयक पन� सरसामान र 

पःुतकह�को िजम्मा, व्यवःथापन गन�,  

7.3०.७  महान्यायािधवक्ता समक्ष टेिलफोन र िव�तुीय माध्यमबाट ूा� उजरुी/गनुासोको 

िटपोट बनाई, पेश गरी िनणर्य बमोिजम कायार्न्वयन गन�, 

7.3०.८  महान्यायािधवक्ताबाट िदइएका आदेश र िनणर्यह�को कायार्न्वयनको लािग सम्ब� 

कायार्लय, िवभाग वा महाशाखामा संूिेषत गरी कायार्न्वयनको अवःथाबारे जानकारी 

िलई महान्यायािधवक्ता समक्ष पेश गन�,  

7.3०.९  महान्यायािधवक्ताबाट सम्पादन भएका काम कारबाहीको िव�तुीय माध्यमबाट समेत 

अिभलेख राख्न,े  

7.3०.१० महान्यायािधवक्ता वा कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन िवभागको ूमखुबाट तोकेका 

म�ुा/िरटमा बहस पैरवी तथा ूितरक्षा गन�, 

7.3०.1१ महान्यायािधवक्ताको सिचवालयलाई व्यविःथत गनर् महान्यायािधवक्ताबाट िनद�शन भए 

बमोिजका अन्य काम गन�। 

7.3०.1२  महान्यायािधवक्ताबाट भएका िनणर्यह� व्यविःथत �पमा अिभलेख तयार गन�।  
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पिरच्छेद-चार 

मातहतका कायार्लयबाट सम्पादन हनेु कायर् िववरण 

 

8   उच्च सरकारी वकील कायार्लयः यस कायार्लयमा रहेका देहायका शाखा/ फाटँबाट 

देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

८.१  म�ुा तथा िरट शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 

८.१.१  मातहत कायार्लयबाट ूा� म�ुाका िमिसलमा िनणर्य िनकासाको िटप्पणी पशे गनर् 

सरकारी वकील वीच समानपुाितक र उपयकु्तताका आधारमा िजल्ला िवभाजन गरी 

िजम्मेवारी तोक्ने ूःताव तयार गरी कायार्लय ूमखु समक्ष िनणर्याथर् पेश गन�, 

८.१.२  मातहत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयबाट ूा� म�ुा चलाउन/ेनचलाउन,े 

अन्तरकालीन आदेश उपर िनवेदन गन�/नगन�, पनुरावेदन गन�/नगन�, आिंशक िनणर्य 

समथर्न गन�/नगन� सम्बन्धमा ूा� िमिसल तथा िमलापऽका िनवेदनमा कायार्लय 

ूमखुबाट तोिकएका िजल्लाको तोिकएका सरकारी वकील समक्ष यथाशीय पेश गरी 

अिभलेख राख्न,े  

८.१.३  मातहत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयबाट ूा� भएका ूकरण ८.१.२. मा 

उिल्लिखत िवषयमा कायार्लयबाट िदइन े िनकासा, आदेश वा िनणर्यमा एक�पता कायम 

गन� सम्बन्धमा सरकारी वकील बीच आवँयक छलफल र समन्वय गरी एक�पता 

कायम गन�, 

८.१.४  िनकासा िनणर्य भए पिछ सम्बिन्धत सरकारी वकील कायार्लयमा िनणर्य कायार्न्वयनका 

लािग िमिसल िफतार् पठाउन ुपन�मा िनणर्यको ूितिलिप साथै राखी हदम्याद नगळुन ेगरी 

त�ुन्त पठाउन,े आफ्नै कायार्लयबाट पनुरावेदन वा िनवेदन दतार् गनुर् पन�मा िटप्पणी पेश 

गन� सरकारी वकीलको समन्वयमा पनुरावेदनपऽ वा िनवेदनपऽ तयार गरी सम्बिन्धत 

अदालतमा दायर गन�, िनकासाका लािग िमिसल महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा 

पठाउनपुन�मा िनणर्यको ूितिलिप साथै राखी म्याद/हदम्यादलाई ख्याल गरी म्याद 

ननाघ्ने गरी यथासंभव िछटो पठाउने, 
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८.१.५  महान्यायािधवक्ताबाट ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजम कायार्लयबाट म�ुा नचलाउन ेगरी 

अिन्तम िनकासा भएका म�ुाको िनणर्य सिहत छु�ै अिभलेख राख्न,े 

८.१.६  िविभ� सरकारी िनकायह�बाट कायार्लय माफर् त उच्च अदालतमा पेश गिरने िलिखत 

जवाफ िरतपूवर्क भए नभएको, आवँयक कागजात रहे नरहेको िवचार गरी दतार्का 

लािग अदालतमा पठाउने, िरत नपगुेको वा म्याद नाघेको कारण अदालतबाट िफतार् 

भएका िलिखत जवाफ सम्बिन्धत कायार्लयमा िफतार् पठाउन।े 

८.१.७  सरकारी िनकायबाट कायार्लय माफर् त िलिखत जवाफ तयार गनुर् अिघ जवाफ लेख्न, 

िलिखत जवाफ साथ संलग्न गनुर्पन� कागजातका लािग सल्लाह िलने पिरपािटको िवकास 

गनर् आवँयक समन्वय/अन्तरिबया गन� लगायत िलिखत जवाफसँग सम्बिन्धत अन्य 

व्यवःथापन गन� । 

८.१.८  उच्च अदालतमा दतार् भएका सरकार वादी म�ुा, अन्तरकालीन आदेश उपरको िनवेदन, 

पनुरावेदन, सरकार वादी म�ुामा ूितवादीको तफर् बाट परेका पनुरावेदन, िनवेदन र 

ूितरक्षाका लािग ूा� भएका म�ुा तथा िरट िनवदेनको िनधार्िरत ढाँचाको अिभलेख 

िकताबमा िववरण ूिव� गरी िमिसल कागजात मगाई अ�ाबिधक गरी बहस पैरवी 

व्यवःथापन शाखामा बझुाउने, 

८.१.९  कायार्लयबाट बहस पैरवी तथा ूितरक्षा गरेका म�ुा तथा िरटमा उच्च अदालतबाट 

फैसला वा अिन्तम आदेश भए पिछ अदालतको अिभलेख िमल्न ेगरी दायरी रिज�रमा 

लगत क�ा गरी िववरण जनाउने, 

८.१.१० म�ुा सम्बन्धी काम कारवाहीको िनधार्िरत ढाँचाको मािसक तथा वािषर्क ूितवदेन तयार 

गरी समयमै महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाउन,े यसरी ूितवेदन तयार गदार् 

फैसला/आदेशको पिरणाम खलुाउन फैसलाको जानकारी ूा� नभएकोमा पेशी िकताब र 

बहस गन� सम्बिन्धत सरकारी वकीलले िमिसलमा खलुाएको व्यहोराको आधार समेत 

िलने, 

८.१.११ कायार्लयबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा गिरएका सरकार वादी म�ुामा उच्च अदालतबाट 

फैसलाको जानकारी ूा� भएपिछ फैसलाको ूितिलिप सिहत बहस गन� सरकारी वकील 

कायार्लयमा उपिःथत भए िनज र अन्यऽ स�वा भई वा अन्य कारणले अनपुिःथत भए 

कायार्लय ूमखुबाट तोिकएका सरकारी वकील समक्ष पेश गन�, 
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८.१.१२ ूकरण ८.१.११ बमोिजम िमिसल ूा� भए पिछ सम्बिन्धत सरकारी वकीलले फैसला 

/ अिन्तम आदेश अध्ययन गरी पनुरावेदन / म�ुा दोहोर् याउन िनवेदन गनुर् नपन�मा 

आधार कारण खलुाई कायार्लय ूमखुबाट ूमािणत/ िनणर्य गराउने, पनुरावेदन/म�ुा 

दोहोर् याउन े िनवेदन गनुर् पन�मा मःयौदा तयार गरी/ गराई िवभागीय पिरपऽबाट भएको 

िनद�शन बमोिजम आफै वा कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयमा पठाउन ेव्यवःथा िमलाउन,े  

८.१.१३ कायार्लयबाट ूितरक्षा गिरएका िरट िनवेदनमा अिन्तम आदेश भए पिछ त्यःतो आदेशको 

ूितिलिप साथै राखी आवँयक कारबाहीका लािग सम्बिन्धत िनकायमा िमिसल िफतार् 

पठाई सोको अिभलेख राख्न,े 

८.१.१४ उच्च अदालतबाट फैसला भएका सरकार वादी म�ुामा पनुरावेदन सम्बन्धी कारवाही गनुर् 

नपन� गरी कायार्लय ूमखुबाट िनणर्य/ूमािणत भएका िमिसल ूितवादीबाट पनुरावेदन 

परी ूत्यथीर् िझकाउन ेआदेश बमोिजम महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट िमिसल माग 

हनु सक्न ेअवःथा र अविध िवचार गरी त्यःता अिन्तम िकनारा लागेका म�ुाको िमिसल 

सम्बिन्धत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयमा िफतार् पठाई त्यसको ःप� अिभलेख राख्न,े  

८.१.१५ कायार्लयबाट भएका म�ुा चलाउन े/ नचलाउन े िनणर्य, म�ुा दोहोर् याउन े िनवेदन नगन� 

िनणर्यका सक्कल ूित मािसक �पमा छुि�न े गरी िसलिसलेबार िनणर्य नम्बर अन�ुप 

फाइिल� गरी वषर् वषर्को छु�ाछु�ै वाइि��� गरी व्यविःथत �पमा अिभलेख राख्न,े 

८.१.१६ कायार्लयबाट बहस पैरवी तथा ूितरक्षा गिरएका म�ुा तथा िरटमा उच्च अदालतबाट 

भएका फैसला वा अिन्तम आदेशको ूित िव�तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा र 

सूचना, स�ार ूिविध शाखामा उपलब्ध गराई फैसला वा अिन्तम आदेश िवषयगत र 

सालवसाली �पमा छु�ाछु�ै फाइिल� गरी फैसलाको पिरमाण अनसुार वषर् वषर्को 

वाइि��� गरी व्यविःथत �पमा अिभलेख राख्न,े  

८.१.१७ कायार्लय ूमखुबाट तोिकएका अन्य कायर् गन� ।  

८.२  बहस पैरवी व्यवःथापन शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 
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८.२.१  कायार्लयबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा गनुर् पन� िरट तथा म�ुामा ूभावकािरता ल्याउन 

िवषयगत िविश�ीकरण र कायर् समानपुाितकता हनु ेगरी सरकारी वकील वगीर्करण 

गन� ूःताव तयार गरी िनणर्याथर् कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�, 

८.२.2  कायार्लयबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा गनुर्पन� म�ुामा अदालतबाट पेशीको जानकारी 

पऽ ूा� हनुा साथ िनधार्िरत ढाँचाको पेशी िकताबमा चढाई पेशी भन्दा सामान्यतया 

सात िदन अगावै सम्बिन्धत सरकारी वकील समक्ष वा सरकारी वकील नतोिकएकोमा 

कायार्लय ूमखुबाट सरकारी वकील तोकाई िमिसल पेश गन�, 

८.२.3  आफुलाई तोिकएको म�ुामा साक्षी परीक्षण सम्बन्धी कायर्को लािग सम्बिन्धत सरकारी 

वकील अदालतमा उपिःथत भई बकपऽमा सामेल हनुे वा कानून बमोिजम ौब्य 

��यका संवाद (Video Conferencing) माफर् त बकपऽ हनुेमा सम्ब� अिधकारीसँग 

समन्वय र सहकायर् गन�,  

८.२.४  पेशीको िदन अदालतबाट भएको नितजा सम्बिन्धत सरकारी वकीलले ू� बिुझने गरी 

सम्बिन्धत िमिसलमा र तोिकएका कमर्चारीले पेशी िकताबमा जनाउन े। पेशीको िदन 

फैसला/अिन्तम आदेश भएका िमिसल म�ुा, पनुरावदेन तथा िरट शाखामा बझुाई 

अिभलेख राख्न,े 

८.२.५  म�ुा तथा िरट िनवेदनमा उठाइएका वा रहेका िवषयबःतकुो गम्भीरताका आधारमा 

समूहगत �पमा सरकारी वकीलको ूितिनिधत्व गनुर्पन� देखेमा कायार्लय ूमखु समक्ष 

पेश गरी बहस गन� िवषय िवभाजन गरी समूहगत �पमा अदालतमा ूःततु हनुे,  

८.२.६  अदालतबाट बहसको पालो आएको सम्बिन्धत सरकारी वकीललाई खबर गन� 

व्यवःथालाई चःुत बनाउन ेर सामियक �पमा सधुारका उपाय अवलम्बन गद� जाने, 

८.२.७  उच्च अदालतबाट सा�ािहक तथा दैिनक पेशी सूची ूा� गरी ूत्येक िदन इजलासमा 

पेश हनु ेन्यायाधीशह�को नाम र बम संख्या समेत खलु्न ेम�ुाको दैिनक पेशी सूची 

तयार गरी अिभलेख राखी आवँयकता अनसुार सरकारी वकीलह�लाई िवतरण गन�,  

८.२.८  अदालतमा पेश गनुर्पन� बहसनोट बारे बहस गन� सरकारी वकीललाई सूचना िदन ेर 

सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अिभलेख गरी संःथागत गन� तथा 

बहसनोट सम्बन्धमा अन्य व्यवःथापन गन�,  
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८.२.९  बहस पैरवी व्यवःथापन सम्बन्धमा कायार्लय ूमखुबाट तोिकएका अन्य आवँयक 

कायर् गन�। 

८.३  ूशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

ूशासन तफर् ः 

८.३.१  यस कायर्िविधको अधीनमा रही कायार्लयमा िनयकु्त वा पदःथापन हनु ेूत्येक सरकारी 

वकील तथा कमर्चारीलाई कायार्लयमा कायार्देश सिहतको िजम्मेवारी िदने,  

८.३.२  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको अलग अलग व्यिक्तगत फाइल खडा गरी स�वा, 

काज, िबदा, योग्यता, तािलम, कारवाही, परुःकार आिद सम्बन्धी िववरण खलु्न े

एकीकृत अिभलेखका साथै व्यिक्तगत फाइल अ�ाबिधक गन�, 

८.३.३  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायार्लयमा उपिःथितलाई िनयिमत र व्यविःथत 

बनाउन िव�तुीय हािजरी (e-Attendance) सिहतको हािजरी तथा िबदाको 

व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन�,  

८.३.४  सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्या�न तथा सम्पि� िववरण फाराम 

ूा� गरी समयमै अिमम कारवाहीका लािग सम्बिन्धत अिधकारी/िनकायमा पशे गन�, 

८.३.५  सबै शाखामा सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायर्क्षमता र कामको िवचार गरी 

अनपुात िमलाई कमर्चारी खटाउन े हेरफेर गन� सम्बन्धमा कायार्लय ूमखु समक्ष पेश 

गन�, 

८.३.६  िनयिमत �पमा कमर्चारी बैठकको बन्दोबःत िमलाई छलफलको िववरणको अिभलेख 

राख्न ेएवम ्कायार्न्वयन गराउन,े 

८.३.७  कायार्लयको भौितक सामानको शाखागत अ�ाबिधक लगत, संरक्षण, ममर्त संभार, 

िललाम, िमनाहा गरी समिुचत उपयोगको व्यवःथा िमलाउने, 

८.३.८  गनुासो स�ु ेअिधकारी एवं सूचना अिधकारी तोक्न कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी 

नागिरक बडापऽ, उजरुी पेिटकाको व्यवःथापन लगायत सेवामाही सन्तिु� सम्बन्धी 

कायर् गन�, 

८.३.९  अन्तरशाखा समन्वय र सहकायर् गन�, 
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८.३.१०  कायार्लय भवन पिरसरको सरसफाई, बग�चा एवं कायार्लयको सरुक्षाका लािग पालो 

पहरा लगायतको कायर् गन�, 

८.३.११  कायार्लयका लािग चािहन ेकागज, कलम, मसी, फिनर्चर आिद भौितक िचजवःतहु� 

ूचिलत सावर्जिनक खिरद ऐन, िनयम अन�ुपको ूिबया अपनाई खिरद गन�, मौज्दात 

राख्न,े संरक्षण गन� र ःवीकृत मागफारामका आधरमा खचर् गन�, 

८.३.१२   कानून बमोिजम िजन्सी िनरीक्षण गरी ूितवेदन व्यविःथत गन�, 

८.३.१३  मातहत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयको काम कारबाहीको आविधक/आकिःमक 

िनरीक्षण/अनगुमन गरी िनद�शन िदई िनधार्िरत ढाचँामा ूितवेदन तयार गरी एकीकृत 

अिभलेख राख्नकुा साथै िनरीक्षण सम्बन्धी व्यहोरा र िववरण िव�तुीय माध्यमबाट 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय मानव संसाधन महाशाखा र योजना, अनसुन्धान तथा 

अनगुमन महाशाखामा पठाउन,े 

८.३.१४  कायार्लय र मातहत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयका सरकारी वकील लगायत 

कमर्चारीको काम कारबाहीको गणुःतरीयता, अमसरता र उपयकु्तताका आधारमा 

मूल्या�न गन� प�ितको िवकास गरी परुःकार तथा िवभागीय कारबाही गनर् कायार्लय 

ूमखु समक्ष पशे गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन� । 

८.३.१५ कायार्लयबाट सम्पादन गनुर्पन� अन्य शाखा वा फाँटलाई नतोिकएका र कायार्लय 

ूमखुबाट तोिकएका कमर्चारी ूशासन र व्यवःथापन सम्बन्धी अन्य आवँयक कायर् 

गन�।  

योजना तफर् ः 

८.३.१६ वािषर्क कायर् योजना बमोिजम कायार्लयबाट सम्पादन गनुर्पन� रणनीितक िबयाकलाप 

कायार्न्वयन, समीक्षा र ूितवदेन गन� कायर्मा योजना कायार्न्वयन सिमितसगँ सहकायर् 

गरी योजनाको ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गन� गराउन,े 

८.३.१७ म�ुा, िरट तथा पनुरावेदन शाखाबाट ूा� भएको छलफलका िवषयवःतलुाई िवचार 

गरी िविभ� अनसुन्धान िनकाय एवं कायार्लयबाट ूितरक्षा गिरन ेसरकारी िनकायका 

अिधकारीसँग अन्तिबर् या, छलफल तथा समन्वय बैठक गन� कायर्बम बनाई िनणर्याथर् 

कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी िनणर्यको कायार्न्वयन गन�,  
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८.३.१८  महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, अिभयोजन ूिशक्षण केन्िसँग समन्वय गरी आफ्नो 

कायार्लय र मातहत िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयमा कायर्रत सहायकःतरका 

कमर्चारीह�ला� कायर्सम्पादनसँग सम्बिन्धत ूिशक्षण पा�बम तजुर्मा गरी ूिशक्षण 

स�ालन गन�, 

८.३.१९  कायार्लय ूमखुबाट तोिकएका योजना सम्बन्धी अन्य आवँयक कायर् गन�।  

कानूनी राय तफर् ः 

८.३.२०  कानूनी रायका लािग ूा� फाइल कागजातह� दतार् गरी अिभलेख राख्न,े 

८.३.२१  माग भएको कानूनी राय ूदान गनर् िनधार्िरत ढाँचा अन�ुप र संलग्न गनुर्पन� 

कागजातह� भए नभएको अध्ययन गरी कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�,  

८.३.२२  कायार्लय ूमखुबाट भएको िनणर्यको कायार्न्वयन गरी ूदान गिरएका कानूनी राय 

सम्बन्धी िववरण िनधार्िरत ढाचँामा (िव�तुीय माध्यममा समेत) अिभलेख राख्न,े 

८.३.२३  कानूनी रायका िवषयमा नेपाल सरकारका सम्ब� िनकाय वा पदािधकारीह�सँग 

छलफल, अन्तिबर् या र गो�ी आिद कायर्बम िनमार्ण गरी िनणर्यका लािग पेश गरी 

कायर्बम स�ालन गन�। 

८.४  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण र िहरासत अनगुमन शाखाः यस शाखाबाट देहाय 

बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 

८.४.1  म�ुाको काम कारवाहीमा पक्षको गोपनीयता कायम गन� लगायत कसूर पीिडत तथा 

साक्षी मैऽी व्यवहारका लािग आवँयक ूबन्ध गन� गराउने, 

८.४.२  कसूर पीिडत तथा साक्षीसगँ बकपऽ गनुर् अिघ सम्बिन्धत सरकारी वकीलबाट 

परामशर्का साथै बकपऽ प�ात दैिनक ॅमण भ�ा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गन�,  

८.४.३  म�ुाको सनुवुाइमा कसूर पीिडतको सहभािगताका लािग सहजीकरण गनुर्का साथै 

पीिडतले कानून बमोिजम ूा� गन� क्षितपूितर् र िनजको पनुःथार्पना गन� कायर्मा सहयोग 

र सहजीकरण गन�, 

८.४.४  कसूर पीिडत तथा साक्षीका गनुासाह� सनुवुाइ गरी आवँयक सझुाव िदने,  

८.४.५  कसूर पीिडत तथा साक्षीको िववरण र ितनको संरक्षण सम्बन्धी अिभलेख व्यविःथत 

गन�, 
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८.४.६  कसूर पीिडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल ूहरी तथा अनसुन्धान गन� र अन्य 

सम्ब� िनकायसँग समन्वय र सहकायर् गन�, 

८.४.७  ूादेिशक क्षेऽािधकार िभऽ पन� िहरासत अनगुमन गन� कायर्तािलका तयार गरी 

महान्यायािधवक्ताबाट ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजम भएको िहरासत अनगुमन एवं 

िनद�शनको एकीकृत ूितवेदन तयार गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई 

अिभलेख अ�ाबिधक गरी राख्न,े 

८.४.८  िहरासत अनगुमन सम्बन्धी कायर्को सम्पकर्  शाखाको �पमा कायर् गन� 

८.४.९  िहरासत अनगुमनबाट देिखएका समःया समाधानका लािग सम्बिन्धत िनकायका 

ूितिनिधह�सँग बैठक, छलफलको व्यवःथा गनर् कायर्बम तजुर्मा गरी पेश गन�, 

८.४.१०  कायार्लय ूमखुबाट तोिकए बमोिजमका अन्य कामह� गन�। 

८.५  साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

८.५.१  सरकारी वकील कायार्लयको कायर्सम्पादनमा सम्बन्धमा तयार भएका िविभ� 

सफ्टवयेरको पिरमाजर्न, एकीकरण गन� सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताको कयार्लयसँग 

समन्वय गरी आवँयक कायर् गन�/गराउने,  

८.५.२  कायार्लयबाट सम्पादन हनु े काम कारबाही संभव भएसम्म िव�तुीय माध्यमबाट 

सम्पादन गनर् आवँयक िव�तुीय उपकरण, ूिविध आिदको िवकास गनर् कायर्बम 

तयार गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन�/गराउन,े  

८.५.३ कायार्लयबाट भएका म�ुा चलाउन/ेनचलाउन ेिनणर्यका ूित म�ुा, पनुरावेदन तथा िरट 

शाखाबाट ूा� गरी कायार्लय र समयाविध छुि�न ेगरी िव�तुीय माध्यमबाट अिभलेख 

राख्न,े 

८.५.४   कायार्लयबाट दायर भएका अिभयोगपऽ, पनुरावेदन िनयिमत �पमा वभेसाइटमा 

अपलोड गन�, 

८.५.५  कायार्लयबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा भएका म�ुाको फैसलाका ूित म�ुा, पनुरावेदन 

तथा िरट शाखाबाट ूा� गरी िवषय र अविध खलु्न े गरी िव�तुीय माध्यमबाट 
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अिभलेख राखी सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनमा सहयोगी हनुे फैसलाह� 

कायार्लयको वभेसाइटमा अपलोड गन�, 

८.५.६  कायार्लयको महत्वपूणर् सूचना, तथ्यांक ूाि� र उपयकु्तताको छनौट गरी समय र 

िवषयगत �पमा अ�ाविधक गरी अिभलेखीकृत गन�, 

८.५.७  कायार्लयको वभेसाइट अ�ाबिधक बनाई आवँयक सूचना, साममी सिहतको वेभसाइट 

व्यवःथापन गन�,  

८.५.८  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ िव�तुीय माध्यमबाट सम्पकर्  ःथािपत गन� ूिविध, 

साममीको व्यवःथापन, जडान तथा स�ालन सम्बन्धी आवँयक कायर् गन�, 

८.५.९  कायार्लयमा सूचना ूिविध तथा िव�तुीय अिभलेख शाखाको ूभावकारी �पमा 

स�ालनका लािग आवँयक जनशिक्तको व्यवःथापन र क्षमता िवकास सम्बन्धी कायर् 

गन�, 

८.५.१०  Assest  Management System (AMS) सम्बिन्धत सम्पूणर् भौितक साममीको 

िववरणह�  सफ्टवेयरमा अपलोड गन�, 

८.५.११  Case Management System (CMS) मा िववरण ूिव� गन�, 

८.५.१२  कायार्लयमा रहेको कम्प्यटुर, िव�तुीय सामामीको तथा िस.िस.िट.िभ. समेतको सामामी 

चाल ुअवःथामा राख्न आवँयक कायर् गन�, 

८.५.१३  साइवर अपराधसँग सम्बिन्धत कुनै समःया वा अल्झन आए महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध महाशाखा अन्तगर्तको साइवर 

यिुनटसँग समन्वय गन�, 

८.५.१४  कायार्लय तथा कमर्चारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफर् त माऽ 
गन�/गराउन ेव्यवःथा िमलाउन,े 

८.५.१५  कायार्लयमा कम्प्यटुर/सहायक कम्प्यटुर अपरेटर िनयिुक्त गदार् Technical Support 
(IT) Staff  हनु ेगरी िनयिुक्त गन� व्यवःथा गन�, 

८.५.१६  कायार्लय ूमखुबाट तोके बमोिजम साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध सम्बन्धी 

अन्य कायर् गन� । 

८.६   पःुतकालय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 
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८.६.१  कायार्लयमा रहेका पःुतक एवं अन्य अध्ययन साममीको रिज�रमा र िव�तुीय 

माध्यमबाट समेत सूचीकरण तथा वगीर्करण गरी व्यविःथत िकिसमले ूत्येक पःुतक/ 

अध्ययन साममीमा संकेत नम्बर (बार कोड) राख्न,े 

८.६.२  पःुतकालय िभऽ अनशुासन र मयार्दा कायम हनु े गरी सरकारी वकील, कमर्चारी, 

कानून व्यवसायी एवं कानूनका िव�ाथीर्ले समेत अध्ययन गनर् सक्ने व्यवःथा 

िमलाउने, 

८.६.३  िविभ� ूकाशक तथा िबबेतासँगको सम्पकर् बाट बजारमा उपलब्ध पःुतक पिऽका 

आिदको सूची तयार गरी िविनयोिजत बजेटको पिरिध िभऽ रही कायार्लयको 

कायर्सम्पादनसगँ सम्बिन्धत पःुतक/ अध्ययन साममीको खिरद ूिबया अगािड 

बढाउन महाशाखा ूमखु समक्ष पेश गरी िनणर्यानसुार गन�,  

८.६.४  सरकारी वकीललाई आवँयक पन� ऐन िनयम लगायतका पःुतकह�, राजपऽ तथा 

पऽपिऽकाह� भरपाई गरी उपलव्ध गराउन,े  

८.६.५  पःुतकालयमा रहेका कायर्सम्पादनमा उपयोगी पःुतक तथा अन्य पा�साममी सरकारी 

वकील तथा कमर्चारीलाई माऽ अिभलेख राखी िसिमत समयका लािग आवासमा लैजान े

र समयमै िफतार् गन� व्यवःथा गन� । यसरी लिगएका पःुतक वा अन्य साममी कुनै 

व्यहोराले िमनाहा नगन� बजारमा उपलब्ध त्यःता पःुतक नै दािखला गनुर्पन� व्यवःथा 

िमलाउने, 

८.६.६  कमर्चारीह� स�वा वा अवकाश हुँदा रमाना गनुर् वा कायार्लयबाट िसफािरसपऽ िदन ु

अिघ िनजह� िजम्मामा रहेका पःुतक िफतार् िलई चकु्ता िसफािरस गनुर्पन� प�ितको 

िवकास गन�, 

८.६.७  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ परामशर् गरी िव�तुीय पःुतकालयको िवकास गनुर्का 

साथै अन्य पःुतकालय बीच सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् गन�,  

८.६.८  पःुतकालयलाई व्यविःथत र थप ूभावकारी बनाउन पःुतकालय िवकास सम्बन्धी 

नीित तथा योजना तयार गरी कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी कायार्न्वयन गन� । 

८.७  आिथर्क ूशासन फाटँः  ूशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा अन्तगर्त रहने यस 

फाँटबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 
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८.७.१  ूशासन तथा योजना शाखासगँको समन्वयबाट कायार्लयको वािषर्क कायर्बम तथा 

बजेट तजुर्मा गरी कायार्लय ूमखुबाट ःवीकृत गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

आिथर्क ूशासन शाखामा पठाउने,  

८.७.२  कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय समेतसँग समन्वय गरी बजेट सम्बन्धी आवँयक 

िनद�शन र बजेट िनकासा िलन े 

८.७.३  कायार्लयका लािग िविनयोिजत बजेट रकम अन्तगर्त रही सम्बिन्धत बजेट शीषर्कमा 

िनयमानसुार िविध र ूिबया पूरा गरी, आवँयक िबल भरपाई तथा कागजात संलग्न 

गरी  समानपुाितकता, िमतव्यियता र गणुःतरीयता र पारदिशर्ता कायम हनु ेगरी खचर् 

लेख्न,े 

८.७.४  खचर्को भकु्तानी गदार् ब�क माफर् त भकु्तानी गनुर्का साथै यसरी भकु्तानी गदार् 

िनयमानसुार कटाउनपुन� पािरौिमक कर, संचय कोष र नागिरक लगानी कोष, िबमा 

आिद क�ा गरी सम्बिन्धत िनकायमा यथासमयमा पठाउन,े  

८.७.५  कुनै कायर्बम वा दाियत्वका लािग बजेट थप गनुर्पन� वा रकमान्तर गनुर्पन�मा भरसक 

एकै पटक ःप� आधार कारण र औिचत्य खलुाई थप बजेट िनकासा वा रकमान्तरका 

लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, आिथर्क ूशासन शाखामा पठाउन,े 

८.७.६  आवँयकता अन�ुप िदएको पेँ की समयमै फ��ट गन� गराउने,  

८.७.७  कायार्लयको आिथर्क ूशासन सम्बन्धी लेखा, ॐेःताको अिभलेख चःुत द�ुःत राखी 

समयमै मािसक तथा वािषर्क ूितवेदन तयार गरी पठाउने, 

८.७.८  आिथर्क कारोवार एवं खचर् भएका रकमको लेखाको आन्तिरक र अिन्तम लेखा 

परीक्षण गराउन,े  

८.७.९  महालेखा परीक्षकको कायार्लय तथा महान्यायिधवक्ताको कायार्लयसगँ सम्पकर्  राखी 

बे�ज ुलगत अ�ाबिधक गरी कायम भएका बे�ज ुफ��ट गराई कायार्लयलाई बे�ज ु

शनु्य बनाउने, 

८.७.१०  कायार्लय ूमखुले तोकेका आिथर्क ूशासनसँग सम्बिन्धत अन्य आवँयक कायर्     

गन� । 
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८.८  दतार् चलानी तथा सोधपछु फाटँः ूशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा अन्तगर्त 

रहने यस फाटँबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

८.८.१   कायार्लयमा ूा� भएका िचठीपऽ/कागजात बझुी बझु्नेको नाम, पद र िमित �प� 

खलुाई भरपाई िदने र यसरी ूा� भएका ूत्येक कागज पऽ िनधार्िरत ढाचँाको दतार् 

िकताबमा र िव�तुीय माध्यममा (कम्प्यटुरमा) त�ुन्त दतार् गरी दतार् नम्बर र िमित 

ूिव� गन�,  

८.८.२   गोप्य र कायार्लय ूमखुलाई सम्बोधन गिरएका खामबन्दी िचठीह� नखोली खामको 

बािहर दतार् नम्बर उल्लेख गरी त�ुन्त कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी भएको तोक 

आदेश बमोिजम सम्बिन्धत शाखामा बझुाउने, 

८.८.३   ूकरण 8.८.2 बाहेकका अन्य कागजपऽ ूशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखाका 

ूमखु समक्ष पशे गरी भएको तोक आदेश बमोिजम तत्काल सम्बिन्धत शाखा/फाँटमा 

बझुाई दतार् िकताबमा अिभलेख राख्न,े 

८.८.४   ूकरण 8.८.३ मा जे सकैु उल्लेख भएता पिन म�ुा तथा िरटसँग सम्बिन्धत िमिसल 

कागजात भए दतार् गरी पऽ ूा� भएकै िदन म�ुा, पनुरावेदन तथा िरट शाखाको 

ूमखु समक्ष पशे गरी दतार् िकताबमा अिभलेख राख्न,े   

८.८.५   कायार्लयबाट अन्यऽ पठाउन े पऽ, कागजात, पऽको िमित, पऽको िवषय, पठाइन े

कायार्लय वा अदालतको नाम, सम्बिन्धत शाखा उल्लेख गरी िनधार्िरत ढाँचाको चलानी 

रिज�र र िव�तुीय माध्यममा समेत चलानी गन�, 

८.८.६   अन्य कायार्लयमा पठाइने िचठीपऽह� यथाशीय भरपाई िकताबमा चढाई वा कायार्लय 

ूितमा नै बझु्नकेो नाम दजार् र िमित खलु्न े व्यहोराको भरपाई गराई बझुाउन े / 

हलुाक दािखला गन�, 

८.८.७  दतार् चलानी सम्बन्धी कायर् गदार् कुनै बाधा अड्चन परे ूशासन, योजना तथा कानूनी 

राय शाखाको ूमखुबाट िनकासा िलन,े  

८.८.८  कायार्लयबाट सम्पादन हनु े कायर्सँग समबिन्धत िवषयमा सेवामाहीलाई आवँयक 

जानकारी ूदान गन� । 
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८.८.९  कायार्लयबाट सम्पादन हनु ेकायर्ह� मध्ये सेवामाहीको सरोकार रहेको कायर्सम्पादन 

हनुे शाखा र फाँटको जानकारी ूदान गन� । 

 

९  िवशेष सरकारी वकील कायार्लयः यस कायार्लयमा देहायका शाखा/फाँटबाट देहाय 

बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 

९.१   ॅ�ााार तथा सम्पि� श�ुीकरर म�ुा शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

९.१.१   सम्पि� श�ुीकरर सम्बन्धी म�ुामा म�ुा ाल्न ेनाल्ने िनरर्यका लािग ूा� िमिसलको 

सरकारी वकील तोक्न कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी म�ुा ाल्ने/नाल्न ेसम्बन्धी 

िनरर्य/िनकासा िलने र अिभयोगपऽ दतार् गनर् िमिसल अनसुन्धान अिघकारी समक्ष 

पठाउने, 

९.१.२  सम्पि� श�ुीकरर म�ुामा सरकारी वकीलबाट भएको म�ुा ाल्न ेवा नाल्न ेिनरर्यको 

ूित िव�तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा र सूाना, स�ार ूिविध शाखामा र 

अिभलेख व्यवःथापन तथा ूितवेदन तयारी शाखामा पठाउने, 

९.१.३  ॅ�ााार म�ुा र सम्पि� श�ुीकरर सम्बन्धी म�ुामा ूितरक्षाका लािग ूा� िमिसल 

शाखा दतार् िकताबमा दतार् गरी अिभयोगपऽको एक ूित एकीकृत दतार्का लािग 

अिभलेख व्यवःथापन तथा ूितवेदन तयारी शाखामा बझुाउने, 

९.१.४ शाखामा दतार् भएको म�ुामा साक्षी परीक्षर, बहस पैरवी र ूितरक्षा गन� सरकारी 

वकील तोक्न िमिसल कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�,  

९.१.५  आफुलाई तोिकएको म�ुामा साक्षी परीक्षर सम्बन्धी कायर्को लािग सम्बिन्धत सरकारी 

वकील अदालतमा उपिःथत भई बकपऽमा सामेल हनुे वा कानून बमोिजम ौब्य 

��यका संवाद (Video Conferencing) माफर् त बकपऽ हनुेमा सम्ब� अिधकारीसँग 

समन्वय र सहकायर् गन�, 

९.१.६  पेशीका िदन तोिकएका वकील अनपुिःथत रहेकोमा अक� सरकारी वकील तोक्न 

त�ुन्त कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�, 

९.१.७  ूितरक्षा गन� सरकारी वकीलसगँ समन्वय गरी म�ुाको िमिसलमा रहनपुन� ूितरक्षाका 

लािग आवँयक पन� िमिसल कागजात �ज ु गरी, आवँयक कागजात सम्बिन्धत 
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िनकायबाट माग गरी र म�ुा सनुवुाइको बममा अदालतमा खडा भएका कागज 

ूमाणको ूितिलिप यथाशीय ल्याई िमिसल अ�ाबिधक गरी राख्न,े 

९.१.८   अदालतबाट ूा� पेशीको सूचना सम्बिन्धत िमिसलमा समावेश गरी शाखाको पेशी 

रिज�रमा पेशी सम्बन्धी व्यहोरा ूिव� गरी पशेीको िमित भन्दा सामान्यतया सात िदन 

अगावै सम्बिन्धत सरकारी वकील समक्ष पेश गन�, 

९.१.९   शाखाबाट ूितरक्षा गनुर्पन� म�ुामा म�ुाको गम्भीरताका आधारमा कायार्लय ूमखु 

समेतको उपिःथितमा ूितरक्षामा उठाउनपुन� तथ्य, तकर् , कानून र निजरका सम्बन्धमा 

पेशीको िमित अगावै छलफल गरी आवँयकता अनसुार सामूिहक ूितिनिधत्व गन� 

लगयत बहस व्यवःथापन र तयारी सम्बन्धी कायर् गन�, 

९.१.१०  अदालतमा पेश गनुर्पन� बहसनोट बारे बहस गन� सरकारी वकीललाई सूचना िदन ेर 

सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अिभलेख गरी संःथागत गन� तथा 

बहसनोट सम्बन्धमा अन्य व्यवःथापन गन�, 

९.१.११  म�ुाको सनुवुाइका बममा भएका अन्तरकालीन आदेश उपर मलुकुी फौजदारी 

कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा 

१५ बमोिजम िनवेदन गनुर्पन�मा आदेशको ूितिलिप यथाशीय ल्याई ��ाचार म�ुाको 

हकमा आवँयक कारबाहीका लािग अिख्तयार द�ुपयोग अनसुन्धान आयोगमा पठाउन े

र सम्पि� श�ुीकरण म�ुाको हकमा अन्तरकालीन आदेश उपर िनवेदन गनर् बहस गन� 

सरकारी वकीलले कायार्लय ूमखुसँग परामशर् गरी मःयौदा तयार गरी िमिसल 

यथाशीय महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाउने साथै सम्पि� श�ुीकरण म�ुामा 

अन्तरकालीन आदेश उपर िनवेदन गनुर् नपन� भए कायार्लय ूमखुबाट व्यहोरा ूमािणत 

गराई राख्न,े 

९.१.१२  म�ुामा बहस गन� सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी पेशी पिरणाम पेशी सम्बन्धी 

अिभलेख रिज�रमा िनयिमत �पमा िववरण ूिव� गन�, 

९.१.१३  अदालतबाट म�ुामा फैसला भएको जानकारी ूा� भए पिछ शाखा दायरी रिज�रमा 

लगत क�ा गरी फैसलाको ूितिलिप त�ुन्त ूा� गरी फैसलाको नक्कल िव�तुीय 

अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखामा र अिभलेख 

व्यवःथापन तथा ूितवेदन तयारी शाखामा पठाउने,   
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९.१.१४  फैसलाको ूितिलिप िमिसल समावेश गरी पनुरावेदन सम्बन्धी कारबाहीका लािग 

फैसला यथाशीय ��ाचार म�ुाको हकमा अिख्तयार द�ुपयोग अनसुन्धान आयोगमा र 

सम्पि� श�ुीकरण सम्बन्धी म�ुाको हकमा बहस पैरवी गन� सरकारी वकील समक्ष 

पठाई/पेश गरी अिभलेख राख्न,े 

९.१.१५  ूकरण 9.1.1४ बमोिजम िमिसल ूा� भए पिछ बहस गन� सरकारी वकीलले 

कायार्लय ूमखुसँग आवँयक परामशर् गरी आधार र कारण खलुाई फैसलाको 

पिरणामका आधारमा पनुरावदेन गन� वा नगन� ूःताव तयार गरी यथाशीय 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाउन ेव्यवःथा िमलाउने, 

९.१.१६  अिभयोग मागदावी बमोिजम फैसला भएको कारण पनुरावेदन गनुर् नपन� सम्पि� 

श�ुीकरण सम्बन्धी म�ुामा पनुरावेदन गनुर् नपन� व्यहोरा कायार्लय ूमखुबाट ूमािणत 

गराई राखी ूितवादीबाट पनुरावेदन गन� अवःथा व्यितत भए पिछ िमिसल सरुिक्षत 

राख्न सम्बिन्धत अनसुन्धान िनकायमा िफतार् पठाई सोको व्यविःथत अिभलेख राख्न,े 

९.१.१७  शाखाबाट ूितरक्षा गिरन ेम�ुाको अनसुन्धान, अिभयोजन तथा ूितरक्षा सम्बन्धी कायर् 

ूभावकािरताका लािग अनसुन्धान कतार् र अिभयोजनकतार् बीच 

अन्तरिबया/छलफल/बैठक गनर् कायर्बममा उठाउनपुन� अवधारणापऽ सिहतको 

िवषयवःत ुतयार गरी ूशासन तथा योजना शाखामा पठाउने,  

९.१.१८  आफ्नो शाखा अन्तगर्तका म�ुामा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट माग भएका 

िमिसल कागजात त�ुन्त पठाउन सिकन ेगरी अ�ाबिधक गरी राख्न,े 

९.१.१९   शाखाबाट सम्पादन गिरन े कायर् िवभाजन गनुर्का साथै अनसुन्धान अिधकारीलाई 

िनद�शन िदन,े म�ुा चल्न/ेनचल्ने िनणर्य गन�, म�ुामा बहस पैरवी ूितरक्षा गन� कायर्को 

ःतरीयता, व्यवःथापन र ूभावकािरताका सम्बन्धमा सरकारी वकील तथा कमर्चारी 

बीच िनरन्तर छलफल र सधुार गन� साथै भए गरेका हरेक काम कारबाहीको िनयिमत 

अिभलेख व्यवःथापन गन�। 

९.१.२०  कायार्लय ूमखुबाट तोिकएका अन्य कायर् गन�, 

९.२  वािणज्य म�ुा शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 
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९.२.१  सरुिक्षत कारोवार ऐन, २०६३, बैिक� कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा उच्च 

अदालतको वािणज्य इजलासमा दायर हनुे र कायार्लयबाट अिभयोजन सम्बन्धी कायर् 

गनुर्पन� कसूर सम्बन्धी म�ुामा ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन ूा� भए पिछ अपराध 

दतार् िकताबमा दतार् गरी छु�ै िमिसल खडा गरी सरकारी वकील तोक्नका लािग 

कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�, 

९.२.२  तोिकएका सरकारी वकीलबाट आवँयकता अनसुार अनसुन्धान अिधकारीलाई िनद�शन 

िदने, शंिकतको बयान गराउन ेलगायत म�ुा चल्न ेनचल्न ेिनणर्य सम्बन्धी कायर् समेत 

यथासंभव पिहले तोिकएकै सरकारी वकीलबाट सम्प� गन� व्यवःथा िमलाउने, 

९.२.३  शंिकतको बयान गराउँदा कानून बमोिजम सम्पादन गनर् निमल्ने गरी ��य��यका 

साधनबाट समेत बयान अिभलेखीकरण गन� वा आवँयकता अनसुार ��य��य संवाद 

(Video Conferencing) का माध्यमबाट बयान गन�/गराउन े व्यवःथाका लािग 

अनसुन्धान अिधकारीसँग समन्वय र सहकायर् गन�, 

९.२.४  ूकरण ९.२.१ बमोिजमका म�ुामा अनसुन्धान सम्प� गरी म�ुा चल्न/ेनचल्न े

िनणर्यका लािग ूा� िमिसलको अपराध दतार् िकताबमा िववरण जनाई तोिकएका 

सरकारी वकीलबाट आवँयकता अनसुार कायार्लय ूमखु एवं अनसुन्धान अिधकारीसँग 

समन्वय गरी थप अनसुन्धानका लािग िनद�शन, आधार र कारण खोली म�ुा 

चल्न/ेनचल्न े सम्बन्धी िनणर्य/िनकासा िलन े र अिभयोगपऽ तयार गरी दतार् गन� 

व्यवःथा िमलाउने, 

९.२.५  सरकारी वकीलबाट भएको म�ुा चल्न ेवा नचल्न े िनणर्य तयार गरी िनणर्यको ूित र 

अदालतमा दतार् भएको अिभयोगपऽको ूित िव�तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा 

र सूचना, स�ार ूिविध शाखा र एकीकृत दतार् एवं अिभलेखका लािग अिभलेख 

व्यवःथापन तथा ूितवेदन तयारी शाखामा पठाउने, 

९.२.६  शाखामा दतार् भएको म�ुामा साक्षी परीक्षण, बहस पैरवी र ूितरक्षा गन� कायर् 

तोिकएका सरकारी वकीलबाट गन�, तोिकएका सरकारी वकील तोक्न िमिसल 

कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�, यसरी म�ुा तोक्दा अिभयोजनको िनणर्य गन� सरकारी 

वकील भए िनजलाई नै तोक्न,े 
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९.१.७  आफुलाई तोिकएको म�ुामा साक्षी परीक्षण सम्बन्धी कायर्को लािग सम्बिन्धत सरकारी 

वकील अदालतमा उपिःथत भई बकपऽमा सामेल हनुे वा कानून बमोिजम 

��य��यका संवाद (Video Conferencing) माफर् त बकपऽ हनुेमा सम्ब� 

अिधकारीसँग समन्वय र सहकायर् गन�,  

९.१.८  पेशीका िदन तोिकएका वकील अनपुिःथत रहेकोमा अक� सरकारी वकील तोक्न 

त�ुन्त कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�, 

९.२.९  म�ुा सनुवुाइको बममा अदालतमा तयार भएका कागज ूमाणको ूितिलिप यथाशीय 

ल्याई िमिसल अ�ाबिधक गरी राख्न,े 

९.२.१०  अदालतबाट ूा� पेशीको सूचना सम्बिन्धत िमिसलमा समावशे गरी शाखाको एकीकृत 

पेशी रिज�रमा पेशी सम्बन्धी व्यहोरा ूिव� गरी पेशीको िमित भन्दा सामान्यतया सात 

िदन अगावै सम्बिन्धत सरकारी वकील समक्ष पेश गन�, 

९.२.११  शाखाबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा गनुर्पन� म�ुामा म�ुाको गंभीरताका आधारमा 

कायार्लय ूमखु समेतको उपिःथितमा बहसमा उठाउनपुन� तथ्य, तकर् , कानून र 

निजरका सम्बन्धमा पेशीको िमित अगावै छलफल गरी आवँयकता अनसुार सामूिहक 

ूितिनिधत्व गन� लगयत बहस व्यवःथापन र तयारी सम्बन्धी कायर् गन�, 

९.२.१२  अदालतमा पेश गनुर्पन� बहसनोट बारे बहस गन� सरकारी वकीललाई सूचना िदन ेर 

सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अिभलेख गरी संःथागत गन� तथा 

बहसनोट सम्बन्धमा अन्य व्यवःथापन गन�, 

९.२.१३  म�ुाको सनुवुाइका बममा भएका अन्तरकालीन आदेश उपर मलुकुी फौजदारी 

कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा 

१५ बमोिजम िनवेदन गनुर्पन� अवःथामा आदेशको ूितिलिप ल्याउन लगाई बहस गन� 

सरकारी वकीलले कायार्लय ूमखुसगँ परामशर् गरी िनवदेनको मःयौदा तयार गरी 

िमिसल यथाशीय महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाउन ेसाथै अन्तरकालीन आदेश 

उपर िनवेदन गनुर् नपन� भए कायार्लय ूमखुबाट व्यहोरा ूमािणत गराई राख्न।े  

९.२.१४  म�ुामा बहस गन� सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी पेशी पिरणाम पेशी सम्बन्धी 

अिभलेख रिज�रमा िनयिमत �पमा िववरण ूिव� गन�, 
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९.२.१५  चेक बाउन्स सम्बन्धी बैिक� कसूर म�ुामा पीिडत जाहेरवाला र ूितवादीले मलुकुी 

फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोिजम 

िमलापऽको आदेशका लािग िनवेदन गरेमा सो म�ुामा बहस पैरवी गनर् खिटएका 

सरकारी वकीलले ूचिलत कानून बमोिजम िमलापऽ सम्बन्धी कारबाही अगािड 

बढाउन,े 

९.२.१६  फैसला भएको जानकारी ूा� भए पिछ शाखा दायरी रिज�रमा लगत क�ा गरी 

फैसलाको ूितिलिप त�ुन्त ूा� गरी फैसलाको नक्कल िव�तुीय अिभलेखका लािग 

साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखामा र अिभलेख व्यवःथापन तथा ूितवेदन 

तयारी शाखामा पठाउन,े   

९.२.१७  फैसलाको ूितिलिप िमिसलमा समेत समावशे गरी पनुरावदेन सम्बन्धी कारबाहीका 

लािग फैसला ल्याएकै िदन बहस पैरवी गन� सरकारी वकील समक्ष पठाई/पेश गरी 

अिभलेख राख्न,े 

९.२.१८  ूकरण ९.२.१७ बमोिजम िमिसल ूा� भए पिछ बहस गन� सरकारी वकीलले 

कायार्लय ूमखुसँग आवँयक परामशर् गरी आधार र कारण खलुाई फैसलाको 

पिरणामका आधारमा पनुरावदेन गन� वा नगन� ूःताव तयार गरी यथाशीय 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाउन ेव्यवःथा िमलाउने, 

९.२.१९ अिभयोग मागदावी बमोिजम फैसला भएको कारण पनुरावेदन गनुर् नपन� म�ुामा 

पनुरावेदन गनुर् नपन� व्यहोरा कायार्लय ूमखुबाट ूमािणत गराई राखी ूितवादीबाट 

पनुरावेदन गन� अवःथा व्यितत भए पिछ िमिसल सरुिक्षत राख्न सम्बिन्धत अनसुन्धान 

िनकायमा िफतार् पठाई सोको व्यविःथत अिभलेख राख्न,े 

९.२.२०  म�ुाको अनसुन्धान र अिभयोजन सम्बन्धी कायर् ूभावकािरताका लािग अनसुन्धान कतार् 

र अिभयोजनकतार् बीच अन्तरिबया/छलफल/बैठक गनर् कायर्बममा उठाउनपुन� 

िवषयवःत ुतयार गरी ूशासन तथा योजना शाखामा पठाउने,  

९.२.२१  आफ्नो शाखा अन्तगर्तका म�ुामा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट माग भएका 

िमिसल कागजात त�ुन्त पठाउन सिकन ेगरी अ�ाबिधक गरी राख्न,े 
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९.२.२२  शाखाबाट सम्पादन गिरने कायर् गनर् सरकारी वकील तथा अन्य सहायक/ 

सहयोगीःतरका कमर्चारी बीच कायर् िवभाजन गनुर्का साथै अनसुन्धान अिधकारीलाई 

िनद�शन िदन,े म�ुा चल्न/ेनचल्ने िनणर्य गन�, म�ुामा बहस पैरवी ूितरक्षा गन� कायर्को 

ःतरीयता, व्यवःथापन र ूभावकािरताका सम्बन्धमा सरकारी वकील तथा कमर्चारी 

बीच िनरन्तर छलफल र सधुार गन�, साथै भए गरेका हरेक काम कारबाहीको 

िनयिमत अिभलेख व्यवःथापन गन�। 

९.२.२३  कायार्लय ूमखुबाट तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन� । 

९.३   वैदेिशक रोजगार, राजःव तथा िविवध म�ुा शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

९.३.१  वैदेिशक रोजगार िवभागबाट अनसुन्धान तहिककात भई म�ुा चल्ने नचल्ने िनणर्यका 

लािग ूा� भएका िमिसल दतार् गरी सरकारी वकील तोक्न कायार्लय ूमखु समक्ष पेश 

गन�, 

९.३.२  तोिकएका सरकारी वकीलबाट सम्बिन्धत अनसुन्धान अिधकारीसँग समन्वय र सम्पकर्  

गरी कायार्लय ूमखुसँगको परामशर्मा थप अनसुन्धानका लािग िनद�शन िदन,े म�ुा 

चल्न/ेनचल्ने िनणर्य गरी म�ुा चलाउने िनणर्य भएकोमा अिभयोगपऽ तयार गरी दतार् 

गनर् सम्बिन्धत अनसुन्धान अिधकारीलाई िनणर्यको ूितिलिप सिहत सक्कल िमिसल 

बझुाउन े व्यवःथा िमलाउने र म�ुा नचलाउने िनणर्य भएकोमा िनकासाका लािग 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा िमिसल पठाई िनकासा भए बमोिजम कारबाही गन�/ 

गराउन,े  

९.३.३  वैदेिशक रोजगार कसूरमा सरकारी वकीलबाट भएको म�ुा चल्न ेवा नचल्न े िनणर्यको 

ूित िव�तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखा र 

अिभलेख व्यवःथापन तथा ूितवेदन तयारी शाखामा बझुाउने, 

९.३.४  वैदेिशक रोजगार कसूरमा वैदेिशक रोजगार न्यायािधकरणमा अिभयोगपऽ दतार् गरी 

ूितरक्षाका लािग ूा� िमिसल, राजँ व न्यायािधकरण काठमा��मा दतार् भएका 

ूितरक्षाका लािग ूा� भएका जानकारी तथा िमिसल, ूशासकीय अदालत काठमा��मा 

दतार् भएका ूितरक्षाका लािग ूा� भएका जानकारी तथा िमिसल शाखा दतार् िकताबमा 
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दतार् गरी अिभयोगपऽ वा उजरुीको एक ूित एकीकृत दतार्का लािग अिभलेख 

व्यवःथापन तथा ूितवेदन तयारी शाखामा बझुाउने, 

९.३.५  शाखामा दतार् भएको म�ुामा ूितरक्षा गन� सरकारी वकील तोक्न िमिसल कायार्लय 

ूमखु समक्ष पशे गन�,   

९.३.६  तोिकएका सरकारी वकीलसगँ समन्वय गरी म�ुाको िमिसलमा रहनपुन� ूितरक्षाका 

लािग आवँयक पन� िमिसल कागजात �ज ु गरी, आवँयक कागजात सम्बिन्धत 

िनकायबाट माग गरी र म�ुा सनुवुाइको बममा अदालत/न्यायािधकरणमा खडा भएका 

कागज ूमाणको ूितिलिप यथाशीय ल्याई िमिसल अ�ाबिधक गरी राख्न,े 

९.३.७  अदालत/न्यायािधकरणबाट ूा� पेशीको सूचना सम्बिन्धत िमिसलमा समावेश गरी 

शाखाको पेशी रिज�रमा पशेी सम्बन्धी व्यहोरा ूिव� गरी पेशीको िमित भन्दा 

सामान्यतया सात िदन अगावै सम्बिन्धत सरकारी वकील समक्ष पेश गन�, 

९.३.८  शाखाबाट ूितरक्षा गनुर्पन� म�ुामा म�ुाको गंभीरताका आधारमा कायार्लय ूमखु 

समेतको उपिःथितमा ूितरक्षामा उठाउन ु पन� तथ्य, तकर् , कानून र निजरका 

सम्बन्धमा पेशीको िमित अगावै छलफल गरी आवँयकता अनसुार सामूिहक 

ूितिनिधत्व गन� लगयत बहस व्यवःथापन र तयारी सम्बन्धी कायर् गन�, 

९.३.९  म�ुाको सनुवुाइका बममा भएका अन्तरकालीन आदेश उपर मलुकुी फौजदारी 

कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा ७३ वा न्याय ूशासन ऐन, २०७३ को दफा 

१५ बमोिजम िनवेदन गनुर्पन� अवःथामा आदेशको ूितिलिप ल्याउन लगाई बहस गन� 

सरकारी वकील समक्ष पेश गरी तोिकएको सरकारी वकीलले कायार्लय ूमखुसगँ 

परामशर् गरी िनवेदनको मःयौदा तयार गरी िमिसल यथाशीय महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयमा पठाउने साथै यःता म�ुामा अन्तरकालीन आदेश उपर िनवेदन गनुर् नपन� 

भए कायार्लय ूमखुबाट व्यहोरा ूमािणत गराई राख्न,े 

९.३.१०  म�ुामा बहस गन� सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी पेशी पिरणाम पेशी सम्बन्धी 

अिभलेख रिज�रमा िनयिमत �पमा िववरण ूिव� गन�, 

९.३.११  वैदेिशक रोजगार म�ुामा पीिडत जाहेरवाला र ूितवादीले मलुकुी फौजदारी कायर्िविध 

संिहता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोिजम िमलापऽको आदेशका 
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लािग िनवदेन गरेमा सो म�ुामा बहस पैरवी गनर् खिटएका सरकारी वकीलले ूचिलत 

कानून बमोिजम िमलापऽ सम्बन्धी कारबाही अगािड बढाउने, 

९.३.१२  अदालत/न्यायािधकरणबाट म�ुामा फैसला/अिन्तम आदेश भएको जानकारी ूा� भए 

पिछ शाखा दायरी रिज�रमा लगत क�ा गरी फैसलाको ूितिलिप त�ुन्त ूा� गरी  

फैसलाको नक्कल िव�तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध 

शाखामा र अिभलेख व्यवःथापन तथा ूितवेदन तयारी शाखामा पठाउने,   

९.३.१३  फैसलाको ूितिलिप िमिसलमा समेत समावशे गरी पनुरावदेन सम्बन्धी कारबाहीका 

लािग बहस पैरवी गन� सरकारी वकील समक्ष पठाई/पेश गरी अिभलेख राख्न,े 

९.३.१४  ूकरण 9.३.१४ बमोिजम िमिसल ूा� भए पिछ बहस गन� सरकारी वकीलले 

कायार्लय ूमखुसँग आवँयक परामशर् गरी आधार र कारण खलुाई फैसलाको 

पिरणामका आधारमा पनुरावदेन गन� वा नगन� ूःताव तयार गरी यथाशीय 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाउन ेव्यवःथा िमलाउने, 

९.३.१५  अिभयोग मागदावी वा नेपाल सरकारको िजिकर बमोिजम फैसला/अिन्तम आदेश 

भएको कारण पनुरावेदन गनुर् नपन�मा पनुरावेदन गनुर् नपन� व्यहोरा कायार्लय ूमखुबाट 

ूमािणत गराई राखी ूितवादीबाट पनुरावेदन गन� अवःथा व्यितत भए पिछ िमिसल 

सरुिक्षत राख्न सम्बिन्धत अनसुन्धान िनकायमा िफतार् पठाई सोको व्यविःथत अिभलेख 

राख्न,े 

९.३.१६  शाखाबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा गन� म�ुामा अनसुन्धान, अिभयोजन, ूितरक्षा 

सम्बन्धी कायर् ूभावकािरताका लािग अनसुन्धान कतार् र अिभयोजनकतार् बीच 

अन्तरिबया/छलफल/बैठक गनर् कायर्बममा उठाउनपुन� िवषयवःत ु तयार गरी 

ूशासन तथा योजना शाखामा पठाउने, 

९.३.१७  अदालतमा पेश गनुर्पन� बहसनोट बारे बहस गन� सरकारी वकीललाई सूचना िदन ेर 

सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अिभलेख गरी संःथागत गन� तथा 

बहसनोट सम्बन्धमा अन्य व्यवःथापन गन�,  

९.३.१८  आफ्नो शाखा अन्तगर्तका  म�ुामा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट माग भएका 

िमिसल कागजात त�ुन्त पठाउन सिकन ेगरी अ�ाबिधक गरी राख्न,े 
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९.३.१९   शाखाबाट सम्पादन गिरन ेयस ूकरण बमोिजमको कायर्सम्पादन गनर् सरकारी वकील 

तथा अन्य सहायक/ सहयोगीःतरका कमर्चारी बीच कायर् िवभाजन गनुर्का साथै 

अनसुन्धान अिधकारीलाई िनद�शन िदन,े म�ुा चल्न/ेनचल्न े िनणर्य गन�, म�ुामा बहस 

पैरवी ूितरक्षा गन� कायर्को ःतरीयता, व्यवःथापन र ूभावकािरताका सम्बन्धमा 

सरकारी वकील तथा कमर्चारी बीच िनरन्तर छलफल र सधुार गन�,  साथै भए गरेका 

हरेक काम कारबाहीको िनयिमत अिभलेख व्यवःथापन गन�।  

९.३.२०  कायार्लय ूमखुबाट तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन� ।  

९.४   ूशासन तथा योजना शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

९.४.१  यस कायर्िविधको अधीनमा रही कायार्लयमा िनयकु्त वा पदःथापन हनुे सरकारी वकील 

तथा कमर्चारीलाई कायार्लयमा बहाल हनुा साथ कायार्देश सिहतको िजम्मेवारी िदन,े 

९.४.२   सरकारी वकील तथा कमर्चारीको अलग अलग व्यिक्तगत फाइल खडा गरी स�वा, 

काज, िबदा, योग्यता, तािलम, कारवाही, परुःकार आिद सम्बन्धी प�ह� व्यिक्तगत 

फाइलमा अ�ाबिधक गन�, 

९.४.३   सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायार्लयमा उपिःथितलाई िनयिमत र व्यविःथत 

बनाउन ई हािजरी (e–Attendance) लगायत हािजरी तथा िबदाको अिभलेख 

व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन�,  

९.४.४   सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्या�न तथा सम्पि� िववरण फाराम 

ूा� गरी समयमै अिमम कारवाहीका लािग सम्बिन्धत अिधकारी / िनकायमा पेश 

गन�, 

९.४.५   दरबन्दी तािलका अनसुार सरकारी वकील तथा कमर्चारीको िनयिुक्त, स�वा, बढुवा, 

शैिक्षक योग्यता, दण्ड, परुःकार, िवभागीय कारबाही लगायतका िववरण देिखने 

व्यिक्तगत िववरण अ�ाबिधक गन�, 

९.४.६   सबै शाखामा सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायर्क्षमता र कायर् चापको िवचार 

गरी अनपुात िमलाई कमर्चारी खटाउन ेहेरफेर गन� सम्बन्धमा कायार्लय ूमखु समक्ष 

पेश गन�, 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

102

९.४.७   िनयिमत �पमा कमर्चारी बैठकको बन्दोबःत िमलाई छलफलको िववरणको अिभलेख 

राख्न ेएवम ्कायार्न्वयन गराउन,े 

९.४.८  कायार्लयको भौितक सामानको शाखागत अ�ाबिधक लगत, संरक्षण, ममर्त संभार, 

िललाम गरी यथोिचत उपयोगको व्यवःथा िमलाउने, 

९.४.९   गनुासो स�ु ेअिधकारी एवं सूचना अिधकारी तोक्न कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी 

नागिरक बडापऽ, उजरुी पेिटकाको व्यवःथापन लगायत सेवामाही सन्तिु� सम्बन्धी 

कायर् गन�, 

९.४.१०  अन्तरशाखा समन्वय र सहकायर् गन�, 

९.४.११  कायार्लय भवन पिरसरको सरसफाई, बग�चा एवं कायार्लयको सरुक्षाका लािग पालो 

पहरा लगायतको कायर् गन�, 

९.४.१२  कायार्लयका लािग चािहन ेकागज, कलम, मसी, फिनर्चर आिद भौितक िचजवःतहु� 

ूचिलत सावर्जिनक खिरद ऐन, िनयम अन�ुपको ूिबया अपनाई खिरद गन�, मौज्दात 

राख्न,े संरक्षण गन� र ःवीकृत मागफारामका आधारमा खचर् गन�, 

९.४.१३   कानून बमोिजम िजन्सी िनरीक्षण गरी ूितवेदन व्यविःथत गन�, 

९.४.१४  वािषर्क कायर् योजना बमोिजम कायार्लयबाट सम्पादन गनुर्पन� रणनीितक िबयाकलाप 

कायार्न्वयन, समीक्षा र ूितवदेन गन� कायर्मा योजना कायार्न्वयन सिमितसगँ सहकायर् 

गरी योजनाको ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गन� गराउन,े 

९.४.१५  म�ुा शाखाह�बाट ूा� भएको छलफलका िवषयवःतलुाई िवचार गरी िविभ� 

अनसुन्धान िनकाय एवं कायार्लयबाट ूितरक्षा गिरन ेसरकारी िनकायका अिधकारीसगँ 

अन्तिबर् या, छलफल तथा समन्वय बैठक गन� कायर्बम बनाई िनणर्याथर् कायार्लय 

ूमखु समक्ष पशे गरी िनणर्यको कायार्न्वयन गन�,  

९.४.१६  कायार्लयबाट सम्पादन गनुर्पन� अन्य शाखाको िजम्मेवारी िभऽ नपरेका कायर्का साथै 

कायार्लय ूमखुबाट यस शाखाबाट सम्पादन गन� गरी तोिकएका कायर् गन�। 

९.५  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

103

९.५.1  म�ुाको काम कारवाहीमा पक्षको गोपनीयता कायम गन�, पीिडतमैऽी कक्षको 

व्यवःथापन गन� लगायत कसूर पीिडत तथा साक्षीमैऽी व्यवहारका लािग आवँयक 

ूबन्ध गन� गराउने, 

९.५.२  पीिडतलाई मनोसामािजक परामशर् िदनपुन�, ःवाःथ्य उपचार गनुर् पन�मा सम्बिन्धत 

िनकायह�सगँ समन्वय गरी सो सेवा उपलव्ध गराउन सहजीकरण गन�,  

९.५.३  कसूर पीिडत तथा साक्षीसगँ बकपऽ गनुर् अिघ सम्बिन्धत सरकारी वकीलबाट 

परामशर्का साथै बकपऽ प�ात दैिनक ॅमण भ�ा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गन�,   

९.५.४  म�ुाको सनुवुाइमा कसूर पीिडतको सहभािगताका लािग सहजीकरण गनुर्का साथै 

फैसला कायार्न्वयनमा सहयोग गन�, 

९.५.५  कसूर पीिडत तथा साक्षीका गनुासाह� सनुवुाइ गरी आवँयक सझुाव िदने,  

९.५.६  कसूर पीिडत तथा साक्षीको िववरण र ितनको संरक्षण सम्बन्धी अिभलेख व्यविःथत 

गन�, 

९.५.७  कसूर पीिडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल ूहरी तथा अनसुन्धान गन� र अन्य 

सम्ब� िनकायसँग समन्वय र सहकायर् गन�, 

९.५.८  कायार्लय ूमखुबाट तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन� । 

९.६  अिभलेख व्यवःथापन तथा ूितवदेन तयारी शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

९.६.१   कायार्लय िःथत िवषयगत म�ुा शाखाबाट भएका म�ुा चल्न ेनचल्न े िनणर्यका सक्कल 

ूित मािसक �पमा छुि�न ेगरी िसलिसलेवार िनणर्य नम्बर अन�ुप िवषयगत �पमा 

फाइिल� गरी वषर् वषर्को छु�ाछु�ै बाइिण्डङ गरी व्यविःथत �पमा अिभलेख राख्न,े  

९.६.२  कायार्लयबाट अदालतमा दतार् भएका अिभयोगपऽ र अन्य िनकाय/व्यिक्तबाट 

अदालतमा दतार् भई सरकारी पक्षको ूितरक्षाका लािग कायार्लयमा ूा� हनु आएका 

अिभयोगपऽ/ उजरुी सम्बिन्धत म�ुा शाखाबाट िनयिमत �पमा ूा� गरी एकीकृत 

दतार् िकताबमा िववरण ूिव� गन�,  
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९.६.३   कायार्लयबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा गिरएका म�ुामा अदालतबाट भएका फैसला 

सम्बिन्धत म�ुा शाखाबाट िनयिमत �पमा ूा� गरी एकीकृत दतार् िकताबमा िववरण 

जनाई दायरी लगत क�ा गन�, 

९.६.४   ूकरण ९.६.३ बमोिजम ूा� भएका फैसला िवषयगत र सालवसाली �पमा छु�ाछु�ै 

फाइिल� गरी फैसलाको पिरमाण अनसुार वषर् वषर्को वाइि��� गरी व्यविःथत �पमा 

अिभलेख राख्न,े 

९.६.५   म�ुा सम्बन्धी कारबाहीको िनधार्िरत मािसक/वािषर्क ूितवदेन तयार गनर् आवँयक 

पन� त�या�, िववरण वा जानकारी सम्बिन्धत म�ुा शाखाबाट ूा� गरी समयमै मािसक 

तथा वािषर्क ूितवेदन तयार गरी पठाउने,    

९.६.६   अिभलेख तथा ूितवदेन तयारी शाखाबाट सम्पादन गन� गरी कायार्लय ूमखुबाट 

तोिकएका अन्य कायर् गन� ।  

९.७  साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

९.७.१  कायार्लयको कायर्सम्पादनमा सम्बन्धमा तयार भएका िविभ� सफ्टवेयरको पिरमाजर्न, 

एकीकरण गन� सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताको कयार्लयसगँ समन्वय गरी आवँयक 

कायर् गन�/गराउने,  

९.७.२  कायार्लयबाट सम्पादन हनु े काम कारबाही संभव भएसम्म िव�तुीय माध्यमबाट 

सम्पादन गनर् आवँयक िव�तुीय उपकरण, िविधको िवकास गनर् अवधारणापऽ सिहत 

कायर्बम तयार गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िनणर्य कायार्न्वयन 

गन�/गराउन,े  

९.७.३ कायार्लयबाट भएका म�ुा चलाउन/ेनचलाउन ेिनणर्यका ूित सम्बिन्धत म�ुा शाखाबाट 

िनरन्तर ूा� गरी िवषय र समयाविध छुि�न ेगरी िव�तुीय माध्यमबाट अिभलेख राख्न,े 

९.७.४  कायार्लयबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा भएका म�ुाको फैसलाका ूित सम्बिन्धत म�ुा 

शाखाबाट िनरन्तर ूा� गरी िवषय र अविध खलु्ने गरी िव�तुीय माध्यमबाट अिभलेख 

राखी सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनमा सहयोगी हनु े फैसलाह� कायार्लयको 
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वेभसाइटमा अपलोड गन� र म�ुा सम्बन्धी िववरण म�ुा व्यवःथापन ूणाली (CMS) 

सम्बन्धी सफ्टवयेरमा ूिव� गन�, 

९.७.५  कायार्लयको महत्वपूणर् सूचना, तथ्यांक ूाि� र उपयकु्तताको छनौट गरी समय र 

िवषयगत �पमा अ�ाविधक गरी अिभलेखीकृत गन�, 

९.७.६  कायार्लयको वभेसाइट अ�ाविधक बनाई आवँयक सूचना, साममी सिहतको वेभसाइट 

व्यवःथापन गन�,  

९.७.७  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ िव�तुीय माध्यमबाट सम्पकर्  ःथािपत गन� ूिविध, 

साममीको व्यवःथापन, जडान तथा स�ालन सम्बन्धी आवँयक कायर् गन�, 

९.७.८  कायार्लयमा सूचना ूिविध तथा िव�तुीय अिभलेख शाखाको ूभावकारी �पमा 

स�ालनका लािग आवँयक जनशिक्तको व्यवःथापन र क्षमता िवकास सम्बन्धी कायर् 

गन�, 

९.७.९  Assest Management System (AMS) सम्बिन्धत सम्पूणर् भौितक साममीको 

िववरणह�  सफ्टवेयरमा अपलोड गन�, 

९.७.१०  कायार्लयमा रहेको कम्प्यटुर तथा िव�तुीय सामामीको अवःथा अ�ाबिधक गरी चाल ु

अवःथामा राख्न आवँयक कायर् गन�, 

९.७.११  कायार्लयमा रािखएको िस.िस.िट.िभ. समेतको सामामी चाल ुअवःथामा राख्न आवँयक 

कायर् गन� कायार्लयमा रािखएको िस.िस.िट.िभ. समेतको सामामी चाल ुअवःथामा राख्न 

आवँयक कायर् गन�, 

९.७.१२  साइवर अपराधसँग सम्बिन्धत कुनै समःया वा अल्झन आए महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध महाशाखा अन्तगर्तको साइवर 

यिुनटसँग समन्वय गन�, 

९.७.१३  कायार्लय तथा कमर्चारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफर् त माऽ 
गन�/गराउन ेव्यवःथा िमलाउन,े 

९.७.१४  कायार्लयमा कम्प्यटुर/ सहायक कम्प्यटुर अपरेटर िनयिुक्त गदार् Technical Support 
(IT) Staff को व्यवःथा गन�, 
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९.७.१५  कायार्लय ूमखुबाट तोके बमोिजम साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध सम्बन्धी 

अन्य कायर् गन� । 

९.८   पःुतकालय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

९.८.१  कायार्लयमा रहेका पःुतक एवं अन्य अध्ययन साममीको रिज�रमा र िव�तुीय 

माध्यमबाट समेत सूचीकरण तथा वगीर्करण गरी व्यविःथत िकिसमले ूत्येक पःुतक/ 

अध्ययन साममीमा शंकेत नम्बर (कोड बार) राख्न,े 

९.८.२  पःुतकालय िभऽ अनशुासन र मयार्दा कायम हनु े गरी सरकारी वकील, कमर्चारी, 

कानून व्यवसायी एवं कानूनका िव�ाथीर्ले समेत अध्ययन गनर् सक्ने व्यवःथा 

िमलाउने, 

९.८.३  िविभ� ूकाशक तथा िबबेतासँगको सम्पकर् बाट बजारमा उपलब्ध पःुतक पिऽका 

आिदको सूची तयार गरी िविनयोिजत बजेटको पिरिध िभऽ रही कायार्लयको 

कायर्सम्पादनसगँ सम्बिन्धत पःुतक/ अध्ययन साममीको खिरद ूिबया अगािड 

बढाउन महाशाखा ूमखु समक्ष पेश गरी िनणर्यानसुार गन�,  

९.८.४  सरकारी वकीललाई आवँयक पन� ऐन िनयम लगायतका पःुतकह�, राजपऽ, तथा 

पऽपिऽकाह� भरपाई गरी उपलव्ध गराउन,े  

९.८.५  पःुतकालयमा रहेका कायर्सम्पादनमा उपयोगी पःुतक तथा अन्य पा�साममी सरकारी 

वकील तथा कमर्चारीलाई माऽ अिभलेख राखी िसिमत समयका लािग आवासमा लैजान े

र समयमै िफतार् गन� व्यवःथा गन�।यसरी लिगएका पःुतक वा अन्य साममी कुनै 

व्यहोराले िमनाहा नगन� बजारमा उपलब्ध त्यःता पःुतक नै दािखला गनुर्पन� व्यवःथा 

िमलाउने, 

९.८.६  कमर्चारीह� स�वा वा अवकाश हुँदा रमाना गनुर् वा कायार्लयबाट िसफािरसपऽ िदन ु

अिघ िनजह� िजम्मामा रहेका पःुतक िफतार् िलई चकु्ता िसफािरस गनुर्पन� प�ितको 

िवकास गन�, 

९.८.७  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ परामशर् गरी िव�तुीय पःुतकालयको िवकास गनुर्का 

साथै अन्य पःुतकालय बीच सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् गन�,  
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९.८.८  पःुतकालयमा सािवक देिख हालसम्मका कायार्लय ूमखुको फोटो सिहतको िववरण 

राख्न,े  

९.८.९  पःुतकालयलाई व्यविःथत र थप ूभावकारी बनाउन पःुतकालय िवकास सम्बन्धी 

नीित तथा योजना तयार गरी कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी कायार्न्वयन गन�। 

९.९  आिथर्क ूशासन फाटँ: यस फाटँबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

९.९.१  ूशासन तथा योजना शाखासगँको समन्वयबाट कायार्लयको वािषर्क कायर्बम तथा 

बजेट तजुर्मा गरी कायार्लय ूमखुबाट ःवीकृत गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय 

आिथर्क ूशासन शाखामा पठाउने,  

९.९.२  कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय समेतसगँ समन्वय कायम गरी बजेट सम्बन्धी 

आवँयक िनद�शन र बजेट िनकासा िलन,े 

९.९.३  कायार्लयका लािग िविनयोिजत बजेट रकम अन्तगर्त रही सम्बिन्धत बजेट शीषर्कमा 

िनयमानसुार िविध र ूिबया पूरा गरी, आवँयक िबल भरपाई तथा कागजात संलग्न 

गरी समानपुाितकता, िमतव्यियता र गणुःतरीयता र पारदिशर्ता कायम हनु ेगरी खचर् 

लेख्न,े 

९.९.४  खचर्को भकु्तानी गदार् ब�क माफर् त भकु्तानी गनुर्का साथै यसरी भकु्तानी गदार् 

िनयमानसुार कटाउनपुन� पािरौिमक कर, संचय कोष र नागिरक लगानी कोष, िबमा 

आिद क�ा गरी सम्बिन्धत िनकायमा यथासमयमा पठाउन,े  

९.९.५  कुनै कायर्बम वा दाियत्वका लािग बजेट थप गनुर्पन� वा रकमान्तर गनुर्पन�मा भरसक 

एकै पटक ःप� आधार कारण र औिचत्य खलुाई थप बजेट िनकासा वा रकमान्तरका 

लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, आिथर्क ूशासन शाखामा पठाउन,े 

९.९.६  अिनवायर् आवँयकता अन�ुप िदएको पेँकी समयमै फ��ट गन� गराउन,े  

९.९.७  कायार्लयको आिथर्क ूशासन सम्बन्धी लेखा, ॐेःताको अिभलेख चःुत द�ुःत राखी 

समयमै मािसक तथा वािषर्क ूितवेदन तयार गरी पठाउने, 

९.९.८  आिथर्क कारोवार एवं खचर् भएका रकमको लेखाको आन्तिरक र अिन्तम लेखा 

परीक्षण गराउन,े  
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९.९.९  महालेखा परीक्षक तथा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ सम्पकर्  राखी बे�ज ुलगत 

अ�ाबिधक गरी कायम भएका बे�ज ु फछ्र्यौट गराई कायार्लयलाई बे�ज ु शनु्य 

बनाउन,े 

९.९.१०  कायार्लय ूमखुले तोकेका आिथर्क ूशासनसँग सम्बिन्धत अन्य आवँयक कायर्     

गन� । 

९.१० दतार् चलानी फाटँ: यस फाँटबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

९.१०.१  कायार्लयमा ूा� भएका िचठीपऽ / कागजात बझुी बझु्नेको नाम, पद र िमित �प� 

खलुाई भरपाई िदने र यसरी ूा� भएका ूत्येक कागज पऽ िनधार्िरत ढाचँाको दतार् 

िकताबमा र िव�तुीय माध्यममा (कम्प्यटुरमा) त�ुन्त दतार् गरी दतार् नम्बर र िमित 

ूिव� गन�,  

९.१०.२  गोप्य र कायार्लय ूमखुलाई सम्बोधन गिरएका खामबन्दी िचठीह� नखोली खामको 

बािहर दतार् नम्बर उल्लेख गरी त�ुन्त कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी भएको तोक 

आदेश बमोिजम सम्बिन्धत शाखामा बझुाउने, 

९.१०.३  ूकरण ९.१०.२ बाहेकका अन्य कागजपऽ ूशासन तथा योजना शाखाका ूमखु 

समक्ष पेश गरी भएको तोक आदेश बमोिजम तत्काल सम्बिन्धत शाखा/फाँटमा 

बझुाई दतार् िकताबमा अिभलेख राख्न,े 

९.१०.४  ूकरण ९.१०.३ मा जे सकैु उल्लेख भएता पिन म�ुा शाखा खलु्न ेगरी ूा� भएका 

वा चलानी िकताब हेरी यिकन गरी म�ुा शाखा प�ा लगाई म�ुासँग सम्बिन्धत िमिसल 

कागजात दतार् गरी पऽ ूा� भएकै िदन सम्बिन्धत म�ुा शाखाको ूमखु समक्ष पेश 

गरी दतार् िकताबमा अिभलेख राख्न,े   

९.१०.५  कायार्लयबाट अन्यऽ पठाउन े पऽ, कागजातपऽको िमित, पऽको िवषय, पठाइन े

कायार्लय वा अदालतको नाम, सम्बिन्धत शाखा उल्लेख गरी िनधार्िरत ढाँचाको चलानी 

रिज�र र िव�तुीय माध्यममा समेत चलानी गन�, 

९.१०.६  अन्य कायार्लयमा पठाइन ेिचठीपऽह� भरपाई िकताबमा चढाई वा कायार्लय ूितमा नै 

बझु्नेको नाम दजार् र िमित खलु्ने व्यहोराको भरपाई गराई बझुाउन े/ हलुाक दािखला 

गन�, 
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९.१०.७  दतार् चलानी सम्बन्धी कायर् गदार् कुनै बाधा अड्चन परे ूशासन तथा योजना शाखाको 

ूमखुबाट िनकासा िलन े। 

९.१०.८  कायार्लयबाट सम्पादन हनु े कायर्सँग समबिन्धत िवषयमा सेवामाहीलाई आवँयक 

जानकारी ूदान गन� । 

९.१०.९  कायार्लयबाट सम्पादन हनु ेकायर्ह� मध्ये सेवामाहीको सरोकार रहेको कायर्सम्पादन 

हनुे शाखा र फाँटको जानकारी ूदान गन� । 

१०  िजल्ला सरकारी वकील कायार्लयः यस कायार्लयका देहायका शाखा/फाटँबाट देहाय 

बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुछेन;् 

१०.१   म�ुा तथा अिभलेख व्यवःथापन शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन 

हनुेछन;् 

१०.१.१  जाहेरी दरखाःत वा सूचना दतार् नगरेको भ� ेउजरुीको छु�ै लगत राखी कायार्लय 

ूमखु समक्ष पशे गरी िनणर्य बमोिजम गन�, 

१०.१.२  अनसुन्धान गन� िनकायह�बाट ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन ूा� भए पिछ 

तोिकएको अपराध दतार् िकताबमा िववरण ूिव� गरी छु�ाछु�ै िमिसल खडा गरी 

सरकारी वकील तोक्न कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�, 

१०.१.३  ॅमपूणर्, झ�ुा वा काल्पिनक जाहेरी दरखाःत तामेलीमा राख्न ूा� भएका ूितवेदनको 

छु�ै अिभलेख राखी कायार्लय ूमखु समक्ष पशे गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन�,   

१०.१.४  ूकरण १०.१.२ बमोिजम तोिकएका सरकारी वकीलले आवँयकता अनसुार 

कायार्लय ूमखुसँग परामशर् गरी िनद�शन, म्याद थप, शंिकतको बयान, अनसुन्धान 

सम्बन्धमा राय सल्लाह तथा म�ुा चलाउन/ेनचलाउन ेसम्बन्धी कायर् गन�, 

१०.१.५  म्याद थपको िनवेदन अदालतमा ूःततु गदार् शंिकतलाई िहरासतमै राख्नपुन� ःप� 

आधार र कारण खलुाउने, िनद�शन िदँदा अनसुन्धानलाई सहयोग पगु्ने गरी वःतिुन� 

ूमाण संकलन हनुे गरी िदने,  

१०.१.६  शंिकतको बयान गराउँदा कानून बमोिजम सम्पादन गनर् निमल्ने गरी ��य��यका 

साधनबाट समेत बयान अिभलेखीकरण गन� वा आवँयकता अनसुार ��य��य संवाद 
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(Video Conferencing) का माध्यमबाट बयान गन�/गराउन े व्यवःथाका लािग 

अनसुन्धान अिधकारीसँग समन्वय र सहकायर् गन�, 

१०.१.७  अनसुन्धान ूितवेदन ूा� भए पिछ िनधार्िरत अपराध दतार् िकताबमा िववरण ूिव� 

गरी तोिकएका सरकारी वकील वा िनज कायार्लयमा नभएमा कायार्लय ूमखुबाट 

तोकेको सरकारी वकीलले महान्यायािधवक्ताबाट ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजम म�ुा 

चलाउन े वा नचलाउन े िनणर्य गरी िनणर्यको ूित साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार 

ूिविध फाटँमा िव�तुीय अिभलेखका लािग पठाई कायार्लयबाट भएका यःता िनणर्यको 

एकीकृत �पको िसलिसलेवार िनणर्य नम्बर ूिव� गरी अविध खलु्न ेगरी बाइिन्�� 

गरी राख्न,े  

१०.१.८  सरकारी वकीलबाट म�ुा नचलाउन े गरी वा आिंशक �पमा म�ुा नचलाउन े गरी 

भएको िनणर्यको ूितिलिप िनकासाका लािग उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा 

पठाउने, 

१०.१.९  ूितवादी नभएका वा ूितवादी नखलेुको कारण कोही कसै उपर म�ुा नचलाउन ेगरी 

भएका िनणर्यको िसलिसलेवार िनणर्य नम्बर सिहत छु�ै एकीकृत िनणर्य िकताब तयार 

गरी कानून बमोिजम िनकासाका लािग उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा पठाउने, 

यःता म�ुामा अिन्तम िनकासा भई आए पिछ सक्कल िमिसल समेत अिभलेख जनाई 

सरुिक्षत राख्न सम्बिन्धत अनसुन्धान िनकायमा िफतार् पठाउने, 

१०.१.१० कायार्लयबाट भएको म�ुा चलाउन े िनणर्य बमोिजम अदालतमा दायर भएको 

अिभयोगपऽ तथा कायार्लयबाट ूितरक्षा गनुर् पन� िरट/िनवेदन सम्बन्धी िववरण 

िनधार्िरत दतार् िकताबमा ूिव� गरी िव�तुीय अिभलेखका लािग साइवर सरुक्षा र 

सूचना, स�ार ूिविध फाँटमा पठाउन,े 

१०.१.११ कायार्लयमा दतार् भएका म�ुा तथा िरट/िनवेदनमा अदालतमा बहस पैरवी तथा ूितरक्षा 

गनर् सरकारी वकील तोक्न कायार्लय ूमखु समक्ष पशे गरी, िमिसल कागजात 

अ�ाबिधक वनाई त्यःता िमिसल पेशी भन्दा सामान्यतया सात िदन अगावै सम्बिन्धत 

सरकारी वकीललाई उपलब्ध गराउन,े 

१०.१.१२ अदालतबाट भएको थनुछेक तथा अन्य अन्तरकालीन आदेश उपर कानून बमोिजम 

िनवेदन गनुर् पन�मा आवँयकता अनसुार कायार्लय ूमखुसगँ परामशर् गरी तोिकएका 
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सरकारी वकीलले िनवेदनको मःयौदा तयार गरी िमिसल कागजात द�ुःत पारी 

यथाशीय उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा पठाउन,े यःता अन्तरकालीन आदेश पर 

िनबेदन गनुर् नपन�मा आधार र कारण खलुाई कायार्लय ूमखुबाट ूमािणत गरी राख्न,े  

१०.१.१३ आफुलाई तोिकएको म�ुामा साक्षी परीक्षण सम्बन्धी कायर्को लािग सम्बिन्धत सरकारी 

वकील अदालतमा उपिःथत भई बकपऽमा सामेल हनुे वा कानून बमोिजम 

��य��यका संवाद (Video Conferencing) माफर् त बकपऽ हनुेमा सम्ब� 

अिधकारीसँग समन्वय र सहकायर् गन�,  

१०.१.१४ म�ुा तथा िरट िनवेदनह�मा ूभावकारी �पमा ूितरक्षा/बहस पैरवी गनर् चाल्नपुन� 

समसामियक कदम, आई पन� समःयाको व्यवःथापन सम्बन्धमा आवँयकतानसुार 

नीितगत व्यवःथा र व्यावहािरक उपायको तजुर्मा गरी िनणर्यका लािग कायार्लय ूमखु 

समक्ष पेश गरी िनणर्य कायार्न्वयन गन�, 

१०.१.१५ म�ुा तथा िरट िनवेदनमा उठाइएका वा रहेका िवषयबःतकुो गंभीरताका आधारमा 

समूहगत �पमा सरकारी वकीलको ूितिनिधत्व गनुर्पन� देखेमा कायार्लय ूमखु समक्ष 

पेश गरी बहस गन� िवषय िवभाजन गरी समूहगत �पमा अदालतमा ूःततु हनुे,  

१०.१.१६  अदालतबाट बहसको पालो आएको सम्बिन्धत सरकारी वकीललाई खबर गन� 

व्यवःथालाई चःुत बनाउन ेर सामियक �पमा सधुारका उपाय अवलम्बन गद� जाने, 

१०.१.१७ अदालतबाट सा�ािहक तथा दैिनक पेशी सूची ूा� गरी ूत्येक िदन इजलासमा पेश 

हनुे न्यायाधीशह�को नाम र बम संख्या समेत खलु्न ेम�ुाको दैिनक पेशी सूची तयार 

गरी अिभलेख राखी आवँयकता अनसुार सरकारी वकीलह�लाई िवतरण गन�,  

१०.१.१८ उपयकु्त र तकर् संगत कारण नपरी सरकारी वकीलबाट म�ुाको पेशी ःथिगत नगन�, 

१०.१.१९ अदालतमा पेश गनुर्पन� बहसनोट बारे बहस गन� सरकारी वकीललाई सूचना िदने र 

सरकारी वकीलले पेश गरेको बहसनोटलाई अिभलेख गरी संःथागत गन� तथा 

बहसनोट सम्बन्धमा अन्य व्यवःथापन गन�,  

१०.१.२० पेशीको िदन अदालतबाट भएको नितजा सम्बिन्धत सरकारी वकीलले ू� बिुझने गरी 

सम्बिन्धत िमिसलमा र तोिकएका कमर्चारीले पेशी िकताबमा जनाउने, 
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१०.१.२१ कसूर िनधार्रण सम्बन्धी आदेश भएपिछ तोिकएको सरकारी वकीलले सम्ब� िनकाय 

वा अिधकारीसँग समन्वय गरी सजाय पूवर्को ूितवेदन तयार गरी पेश गन�, 

१०.१.२२ पशेीको िदन फैसला/अिन्तम आदेश भएका म�ुाको अदालतको अिभलेख िमलान हनु े

गरी दायरी लगत क�ा गन�,  

१०.१.२३ अदालतबाट फैसलाको जानकारी ूा� भएपिछ िनधार्िरत समयमै बहस पैरवी गनर् 

तोिकएका सरकारी वकील वा िनज नभए कायार्लय ूमखुबाट तोिकएका सरकारी 

वकीलले अिभयोग मागदावी बमोिजम फैसला नभएका म�ुाका हकमा आवँयकता 

अनसुार कायार्लय ूमखुसगँ परामशर् गरी पनुरावेदन गन�/नगन� ूःताव तयार गरी 

उच्च सरकारी वकील कायार्लयमा पठाउन,े 

१०.१.२४ अिभयोग मागदावी बमोिजम कसूर कायम एवं सजाय भएका पनुरावेदन सम्बन्धी 

कारबाही गनुर् नपन� म�ुामा कायार्लय ूमखुबाट ूमािणत गराई पनुरावेदनको 

अविधसम्म िमिसल सरुिक्षत राखी तालकु कायार्लयबाट िमिसल माग भएमा बाहेक 

अिभलेखमा िववरण जनाई सम्बिन्धत अनसुन्धान िनकायमा िमिसल सरुिक्षत राख्न िफतार् 

पठाउने।  

१०.१.२५ सरकार वादी म�ुामा पनुरावेदन सम्बन्धी कारबाहीको अिन्तम िकनारा भई कायार्लयमा 

ूा� हनु आएका िमिसल अिभलेखमा िववरण जनाई सम्बिन्धत अनसुन्धान िनकायमा 

िमिसल सरुिक्षत राख्न िफतार् पठाउन।े  

१०.१.२६ कानून बमोिजम िमलापऽ गन� आदेशका लािग ूा� भएका िनवेदनको अिभलेख राखी 

अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य गन� सरकारी वकील वा िनज नभएमा कायार्लय ूमखुबाट 

तोिकएका सरकारी वकीलले त्यःता िनवेदनमा सनाखत गराई राय साथ 

महान्यायिधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िनणर्य कायार्न्वयन गन� गराउने,    

१०.१.२७ कायार्लय माफर् त अदालतमा पेश गनर् ूा� िलिखत जवाफ रीतपूवर्क भए नभएको, 

िलिखत जवाफ साथ आवँयक कागजात रहे नरहेको िवचार गरी िलिखत जवाफ 

दतार्का लािग अदालतमा पठाउने तथा त्यःता कायार्लयबाट िलिखत जवाफ तयार गनुर् 

अिघ जवाफ लेख्न, िलिखत जवाफ साथ संलग्न गनुर्पन� कागजातका लािग सल्लाह 

िलने पिरपािट िवकास गनर् आवँयक समन्वय गन� लगायत िलिखत जवाफसँग 

सम्बिन्धत अन्य व्यवःथापन गन�, 
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१०.१.२८ कायार्लयबाट ूितरक्षा भएका िरट िनवेदनमा अिन्तम आदेशको जानकारी ूा� भए 

पिछ अिभलेखमा व्यहोरा जनाई आदेश सिहतको िमिसल सम्बिन्धत िनकायमा िफतार् 

पठाउने, 

१०.१.२९ म�ुा तथा िरट िनवेदनमा भएका फैसला/अिन्तम आदेशको ूित िव�तुीय अिभलेखका 

लािग साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध फाँटलाई उपलब्ध गराउन,े 

१०.१.३० म�ुा सम्बन्धी मािसक तथा वािषर्क ूितवेदन तथा रणनीितक योजना अनसुारका 

िववरणह� तयार गरी सम्बिन्धत उच्च सरकारी वकील कायार्लय तथा 

महान्यायािधवक्ता कायार्लयमा आविधक �पमा समयमै पठाउने, 

१०.१.३१  शाखाबाट सम्पादन गिरन ेयस ूकरण बमोिजमको कायर्सम्पादन गनर् सरकारी वकील 

तथा अन्य सहायक/ सहयोगीःतरका कमर्चारी बीच कायर् िवभाजन गनुर्का साथै 

अनसुन्धान अिधकारीलाई िनद�शन िदन,े म�ुा चल्न/ेनचल्न े िनणर्य गन�, म�ुामा बहस 

पैरवी ूितरक्षा गन� कायर्को ःतरीयता, व्यवःथापन र ूभावकािरताका सम्बन्धमा 

सरकारी वकील तथा कमर्चारी बीच िनरन्तर छलफल र सधुार गन�, साथै भए गरेका 

हरेक काम कारबाहीको िनयिमत अिभलेख व्यवःथापन गन�। 

१०.१.३२ म�ुा, िरट िनवेदन तथा बहस पैरवी सम्बन्धमा कायार्लय ूमखुबाट तोके बमोिजम 

अन्य कायर् गन�, 

१०.२   ूशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

१०.२.१  यस कायर्िविधको अधीनमा रही कायार्लयमा िनयकु्त वा पदःथापन हनु े सरकारी 

वकील तथा कमर्चारीलाई कायार्लयमा बहाल हनुा साथ कायार्देश सिहतको िजम्मेवारी 

िदने,  

१०.२.२   सरकारी वकील तथा कमर्चारीको अलग अलग व्यिक्तगत फाइल खडा गरी स�वा, 

काज, िबदा, योग्यता, तािलम, कारवाही, परुःकार आिद सम्बन्धी प�ह� व्यिक्तगत 

फाइलमा अ�ाबिधक गन�, 
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१०.२.३   सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायार्लयमा उपिःथितलाई िनयिमत र व्यविःथत 

बनाउन ई हािजरी (e–Attendance) लगायत हािजरी तथा िबदाको अिभलेख 

व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् गन�,  

१०.२.४   सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायर्सम्पादन मू�या�न तथा सम्पि� िववरण 

फाराम ूा� गरी समयमै अिमम कारवाहीका लािग सम्बिन्धत अिधकारी/ िनकायमा 

पेश गन�, 

१०.२.५   दरबन्दी तािलका अनसुार सरकारी वकील तथा कमर्चारीको िनयिुक्त, स�वा, बढुवा, 

शैिक्षक योग्यता, दण्ड, परुःकार, िवभागीय कारबाही लगायतका िववरण देिखन े

व्यिक्तगत िववरण अ�ाविधक गन�, 

१०.२.६  सबै शाखामा सरकारी वकील तथा कमर्चारीको कायर्क्षमता र कायर् चापको िवचार 

गरी अनपुात िमलाई कमर्चारी खटाउन ेहेरफेर गन� सम्बन्धमा कायार्लय ूमखु समक्ष 

पेश गन�, 

१०.२.७   िनयिमत �पमा कमर्चारी बैठकको बन्दोबःत िमलाई छलफलको िववरणको अिभलेख 

राख्न ेएवम ्कायार्न्वयन गराउन,े 

१०.२.८  कायार्लयको भौितक सामानको शाखागत अ�ाबिधक लगत, संरक्षण, ममर्त संभार, 

िललाम गरी यथोिचत उपयोगको व्यवःथा िमलाउने, 

१०.२.९   गनुासो स�ु ेअिधकारी एवं सूचना अिधकारी तोक्न कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी 

नागिरक बडापऽ, उजरुी पेिटकाको व्यवःथापन लगायत सेवामाही सन्तिु� सम्बन्धी 

कायर् गन�, 

१०.२.१०  अन्तरशाखा समन्वय र सहकायर् गन�, 

१०.२.११  कायार्लय भवन पिरसरको सरसफाई, बग�चा एवं कायार्लयको सरुक्षाका लािग पालो 

पहरा लगायतको कायर् गन�, 

१०.२.१२  कायार्लयका लािग चािहन ेकागज, कलम, मसी, फिनर्चर आिद भौितक िचजवःतहु� 

ूचिलत सावर्जिनक खिरद ऐन, िनयम अन�ुपको ूिबया अपनाई खिरद गन�, मौज्दात 

राख्न,े संरक्षण गन� र ःवीकृत मागफारामका आधरमा खचर् गन�, 

१०.२.१३  कानून बमोिजम िजन्सी िनरीक्षण गरी ूितवेदन व्यविःथत गन�, 
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१०.२.१४ वािषर्क कायर् योजना बमोिजम कायार्लयबाट सम्पादन गनुर्पन� रणनीितक िबयाकलाप 

कायार्न्वयन, समीक्षा र ूितवेदन गन� कायर्मा योजना कायार्न्वयन सिमितसँग सहकायर् 

गरी योजनाको ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गन� गराउन,े 

१०.२.१५  म�ुा शाखाह�बाट ूा� भएको छलफलका िवषयवःतलुाई िवचार गरी िविभ� 

अनसुन्धान िनकाय एवं कायार्लयबाट ूितरक्षा गिरने सरकारी िनकायका अिधकारीसँग 

अन्तिबर् या, छलफल तथा समन्वय बैठक गन� कायर्बम बनाई िनणर्याथर् कायार्लय 

ूमखु समक्ष पशे गरी िनणर्यको कायार्न्वयन गन�,  

१०.२.१६  कायार्लयको वािषर्क कायर्बम तथा बजेट तजुर्मा गरी कायार्लय ूमखुबाट ःवीकृत 

गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लय आिथर्क ूशासन शाखामा पठाउन,े  

१०.२.१७ कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय समेतसगँ समन्वय कायम गरी बजेट सम्बन्धी 

आवँयक िनद�शन र बजेट िनकासा िलन,े 

१०.२.१८ कायार्लयका लािग िविनयोिजत बजेट रकम अन्तगर्त रही सम्बिन्धत बजेट शीषर्कमा 

िनयमानसुार िविध र ूिबया पूरा गरी, आवँयक िबल भरपाई तथा कागजात संलग्न 

गरी समानपुाितकता, िमतव्यियता र गणुःतरीयता र पारदिशर्ता कायम हनु ेगरी खचर् 

लेख्न,े 

१०.२.१९  खचर्को भकु्तानी गदार् ब�क माफर् त भकु्तानी गनुर्का साथै यसरी भकु्तानी गदार् 

िनयमानसुार कटाउनपुन� पािरौिमक कर, संचय कोष र नागिरक लगानी कोष, िबमा 

आिद क�ा गरी सम्बिन्धत िनकायमा यथासमयमा पठाउन,े  

१०.२.२०  कुनै कायर्बम वा दाियत्वका लािग बजेट थप गनुर्पन� वा रकमान्तर गनुर्पन�मा भरसक 

एकै पटक ःप� आधार कारण र औिचत्य खलुाई थप बजेट िनकासा वा 

रकमान्तरका लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, आिथर्क ूशासन शाखामा 

पठाउने, 

१०.२.२१  अिनवायर् आवँयकता अन�ुप िदएको पेँकी समयमै फ��ट गन� गराउन,े  

१०.२.२२  कायार्लयको आिथर्क ूशासन सम्बन्धी लेखा, ॐेःताको अिभलेख चःुत द�ुःत राखी 

समयमै मािसक तथा वािषर्क ूितवेदन तयार गरी पठाउने, 
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१०.२.२३  आिथर्क कारोवार एवं खचर् भएका रकमको लेखाको आन्तिरक र अिन्तम लेखा 

परीक्षण गराउन,े  

१०.२.२४ महालेखा परीक्षक तथा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसँग सम्पकर्  राखी व�ेज ुलगत 

अ�ाबिधक गरी कायम भएका बे�ज ु फ��ट गराई कायार्लयलाई बे�ज ु शनु्य 

बनाउन,े 

कानूनी राय तफर् ः 

१०.२.२५  कानूनी रायका लािग ूा� फाइल कागजातह� दतार् गरी अिभलेख राख्न,े 

१०.२.२६  माग भएको कानूनी राय ूदान गनर् िनधार्िरत ढाँचा अन�ुप र संलग्न गनुर्पन� 

कागजातह� भए नभएको अध्ययन गरी कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गन�,  

१०.२.२७  कायार्लय ूमखुबाट भएको िनणर्यको कायार्न्वयन गरी ूदान गिरएका कानूनी राय 

सम्बन्धी िववरण िनधार्िरत ढाचँामा (िव�तुीय माध्यममा समेत) अिभलेख राख्न े, 

१०.२.२८  कानूनी रायका िवषयमा नेपाल सरकारका सम्ब� िनकाय वा पदािधकारीह�सँग 

छलफल, अन्तिबर् या र गो�ी आिद कायर्बम िनमार्ण गरी िनणर्यका लािग पेश गरी 

कायर्बम स�ालन गन�। 

१०.२.२९ कायार्लयबाट सम्पादन गनुर्पन� अन्य शाखाको िजम्मेवारी िभऽ नपरेका कायर्का साथै 

कायार्लय ूमखुबाट यस शाखाबाट सम्पादन गन� गरी तोिकएका कायर् गन�। 

 

१०.३  कसूर पीिडत तथा साक्षी संरक्षण शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

१०.३.1  म�ुाको काम कारवाहीमा पक्षको गोपनीयता कायम गन�, पीिडत मैऽीकक्षको 

व्यवःथापन गन� लगायत कसूर पीिडत तथा साक्षी मैऽी व्यवहारका लािग आवँयक 

ूबन्ध गन� गराउने, 

१०.३.२  पीिडतलाई मनोसामािजक परामशर् िदनपुन�, ःवाःथ्य उपचार गनुर् पन�मा सम्बिन्धत 

िनकायह�सगँ समन्वय गरी सो सेवा उपलव्ध गराउन सहजीकरण गन�,  

१०.३.३  कसूर पीिडत तथा साक्षीसँग बकपऽ गनुर् अिघ सम्बिन्धत सरकारी वकीलबाट 

परामशर्का साथै बकपऽ प�ात दैिनक ॅमण भ�ा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गन�,   
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१०.३.४  म�ुाको सनुवुाइमा कसूर पीिडतको सहभािगताका लािग सहजीकरण गनुर्का साथै 

फैसला कायार्न्वयनमा सहयोग गन�, 

१०.३.५  कसूर पीिडत तथा साक्षीका गनुासाह� सनुवुाइ गरी आवँयक सझुाव िदने,  

१०.३.६  कसूर पीिडत तथा साक्षीको िववरण र ितनको संरक्षण सम्बन्धी अिभलेख व्यविःथत 

गन�, 

१०.३.७  कसूर पीिडत र साक्षी संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल ूहरी तथा अनसुन्धान गन� र अन्य 

सम्ब� िनकायसँग समन्वय र सहकायर् गन�, 

१०.३.८  कायार्लय ूमखुबाट तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन� । 

 

१०.४  साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका 

कायर्सम्पादन हनुेछन;् 

१०.४.१  कायार्लयको कायर्सम्पादनमा सम्बन्धमा तयार भएका िविभ� सफ्टवयेरको पिरमाजर्न, 

एकीकरण गन� सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताको कयार्लयसगँ समन्वय गरी आवँयक 

कायर् गन�/गराउने,  

१०.४.२   कायार्लयबाट सम्पादन हनुे काम कारबाही संभव भएसम्म िव�तुीय माध्यमबाट 

सम्पादन गनर् आवँयक िव�तुीय उपकरण, िविधको िवकास गनर् अवधारणापऽ सिहत 

कायर्बम तयार गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पठाई िनणर्य कायार्न्वयन 

गन�/गराउन,े  

१०.४.३ कायार्लयबाट भएका म�ुा चलाउन/ेनचलाउने िनणर्यका ूित सम्बिन्धत म�ुा 

शाखाबाट िनरन्तर ूा� गरी िवषय र समयाविध छुि�ने गरी िव�तुीय माध्यमबाट 

अिभलेख राख्न,े 

१०.४.४  कायार्लयबाट बहस पैरवी र ूितरक्षा भएका म�ुाको फैसलाका ूित सम्बिन्धत म�ुा 

शाखाबाट िनरन्तर ूा� गरी िवषय र अविध खलु्न े गरी िव�तुीय माध्यमबाट 

अिभलेख राखी सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनमा सहयोगी हनुे फैसलाह� 

कायार्लयको वभेसाइटमा अपलोड गन� र म�ुा सम्बन्धी िववरण म�ुा व्यवःथापन 

ूणाली (CMS) सम्बन्धी सफ्टवेयरमा ूिव� गन�, 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

118

१०.४.५  कायार्लयको महत्वपूणर् सूचना, तथ्यांक ूाि� र उपयकु्तताको छनौट गरी समय र 

िवषयगत �पमा अ�ाविधक गरी अिभलेखीकृत गन�, 

१०.४.६  कायार्लयको वभेसाइट अ�ाबिधक बनाई आवँयक सूचना, साममी सिहतको वेभसाइट 

व्यवःथापन गन�,  

१०.४.७  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ िव�तुीय माध्यमबाट सम्पकर्  ःथािपत गन� ूिविध, 

साममीको व्यवःथापन, जडान तथा स�ालन सम्बन्धी आवँयक कायर् गन�, 

१०.४.८   कायार्लयमा सूचना ूिविध तथा िव�तुीय अिभलेख शाखाको ूभावकारी �पमा 

स�ालनका लािग आवँयक जनशिक्तको व्यवःथापन र क्षमता िवकास सम्बन्धी कायर् 

गन�, 

१०.४.९  Assest  Management System (AMS) सम्बिन्धत सम्पूणर् भौितक साममीको 

िववरणह�  सफ्टवेयरमा अपलोड गन�, 

१०.४.१०  कायार्लयमा रहेको कम्प्यटुर तथा िव�तुीय सामामीको अवःथा अ�ाबिधक गरी चाल ु

अवःथामा राख्न आवँयक कायर् गन�, 

१०.४.११  कायार्लयमा रािखएको िस.िस.िट.िभ. समेतको सामामी चाल ुअवःथामा राख्न आवँयक 

कायर् गन� कायार्लयमा रािखएको िस.िस.िट.िभ. समेतको साममी चाल ुअवःथामा राख्न 

आवँयक कायर् गन�, 

१०.४.१२ साइवर अपराध सँगसम्बिन्धत कुनै समःया वा अल्झन आए महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध महाशाखा अन्तगर्तको साइवर 

यिुनटसँग समन्वय गन� , 

१०.४.१३ कायार्लय तथा कमर्चारीको Email को काम कारवाही @ag.gov.np माफर् त माऽ 
गन�/गराउन ेव्यवःथा िमलाउन,े 

१०.४.१४  कायार्लयमा कम्प्यटुर/ सहायक कम्प्यटुर अपरेटर िनयिुक्त गदार् Technical 
Support (IT) Staff को व्यवःथा गन�, 

१०.४.१५  कायार्लय ूमखुबाट तोके बमोिजम साइवर सरुक्षा र सूचना, स�ार ूिविध सम्बन्धी 

अन्य कायर् गन� । 

१०.५   पःुतकालय शाखाः यस शाखाबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन हनुेछन;् 
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१०.५.१  कायार्लयमा रहेका पःुतक एवं अन्य अध्ययन साममीको रिज�रमा र िव�तुीय 

माध्यमबाट समेत सूचीकरण तथा वगीर्करण गरी व्यविःथत िकिसमले ूत्येक 

पःुतक/ अध्ययन साममीमा शंकेत नम्बर (कोड बार) राख्न,े 

१०.५.२  पःुतकालय िभऽ अनशुासन र मयार्दा कायम हनुे गरी सरकारी वकील, कमर्चारी, 

कानून व्यवसायी एवं कानूनका िव�ाथीर्ले समेत अध्ययन गनर् सक्न े व्यवःथा 

िमलाउने, 

१०.५.३  िविभ� ूकाशक तथा िबबेतासँगको सम्पकर् बाट बजारमा उपलब्ध पःुतक पिऽका 

आिदको सूची तयार गरी िविनयोिजत बजेटको पिरिध िभऽ रही कायार्लयको 

कायर्सम्पादनसगँ सम्बिन्धत पःुतक/ अध्ययन साममीको खिरद ूिबया अगािड 

बढाउन महाशाखा ूमखु समक्ष पेश गरी िनणर्यानसुार गन�,  

१०.५.४  सरकारी वकीललाई आवँयक पन� ऐन िनयम लगायतका पःुतकह�, राजपऽ, तथा 

पऽपिऽकाह� भरपाई गरी उपलव्ध गराउन,े  

१०.५.५  पःुतकालयमा रहेका कायर्सम्पादनमा उपयोगी पःुतक तथा अन्य पा�साममी 

सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई माऽ अिभलेख राखी िसिमत समयका लािग 

आवासमा लैजाने र समयमै िफतार् गन� व्यवःथा गन� । यसरी लिगएका पःुतक वा 

अन्य साममी कुनै व्यहोराले िमनाहा नगन� बजारमा उपलब्ध त्यःता पःुतक नै 

दािखला गनुर्पन� व्यवःथा िमलाउने, 

१०.५.६  कमर्चारीह� स�वा वा अवकाश हुँदा रमाना गनुर् वा कायार्लयबाट िसफािरस पऽ िदन ु

अिघ िनजह� िजम्मामा रहेका पःुतक िफतार् िलई चकु्ता िसफािरस गनुर्पन� प�ितको 

िवकास गन�, 

१०.५.७  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ परामशर् गरी िव�तुीय पःुतकालयको िवकास गनुर्का 

साथै अन्य पःुतकालय बीच सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् गन�,  

१०.५.८  पःुतकालयमा सािवक देिख हालसम्मका कायार्लय ूमखुको फोटो सिहतको िववरण 

राख्न,े  

१०.५.९  पःुतकालयलाई व्यविःथत र थप ूभावकारी बनाउन पःुतकालय िवकास सम्बन्धी 

नीित तथा योजना तयार गरी कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी कायार्न्वयन गन� । 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

120

१०.६ दतार् चलानी तथा सोधपछु फाटँ यस फाटँबाट देहाय बमोिजमका कायर्सम्पादन 
हनुेछन;् 

१०.६.१  कायार्लयमा ूा� भएका िचठीपऽ / कागजात बझुी बझु्नेको नाम, पद र िमित �प� 
खलुाई भरपाई िदन ेर यसरी ूा� भएका ूत्येक कागजपऽ िनधार्िरत ढाचँाको दतार् 
िकताबमा र िव�तुीय माध्यममा (कम्प्यटुरमा) त�ुन्त दतार् गरी दतार् नम्बर र िमित 
ूिव� गन�,  

१०.६.२  गोप्य र कायार्लय ूमखुलाई सम्बोधन गिरएका खामबन्दी िचठीह� नखोली खामको 
बािहर दतार् नम्बर उल्लेख गरी त�ुन्त कायार्लय ूमखु समक्ष पेश गरी भएको तोक 
आदेश बमोिजम सम्बिन्धत शाखामा बझुाउने, 

१०.६.३  ूकरण १०.६.२ बाहेकका अन्य कागजपऽ ूशासन तथा योजना शाखाका ूमखु 
समक्ष पशे गरी भएको तोक आदेश बमोिजम तत्काल सम्बिन्धत शाखा/फाँटमा 
बझुाई दतार् िकताबमा अिभलेख राख्न,े 

१०.६.४  ूकरण १०.६.३ मा जे सकैु उल्लेख भएता पिन म�ुा शाखा खलु्न ेगरी ूा� भएका 
वा चलानी िकताब हेरी यिकन गरी म�ुा शाखा प�ा लगाई म�ुासँग सम्बिन्धत 
िमिसल कागजात दतार् गरी पऽ ूा� भएकै िदन सम्बिन्धत म�ुा शाखाको ूमखु 
समक्ष पेश गरी दतार् िकताबमा अिभलेख राख्न,े   

१०.६.५  कायार्लयबाट अन्यऽ पठाउन े पऽ, कागजात पऽको िमित, पऽको िवषय, पठाइन े
कायार्लय वा अदालतको नाम, सम्बिन्धत शाखा उल्लेख गरी िनधार्िरत ढाचँाको 
चलानी रिज�र र िव�तुीय माध्यममा समेत चलानी गन�, 

१०.६.६  अन्य कायार्लयमा पठाइन े िचठीपऽह� भरपाई िकताबमा चढाई वा कायार्लय ूितमा 
नै बझु्नेको नाम दजार् र िमित खलु्न े व्यहोराको भरपाई गराई बझुाउन े / हलुाक 
दािखला गन�, 

१०.६.७  दतार् चलानी सम्बन्धी कायर् गदार् कुनै बाधा अड्चन परे ूशासन तथा योजना 
शाखाको ूमखुबाट िनकासा िलने। 

१०.६.८  कायार्लयबाट सम्पादन हनु े कायर्सँग समबिन्धत िवषयमा सेवामाहीलाई आवँयक 
जानकारी ूदान गन� । 

१०.६.९  कायार्लयबाट सम्पादन हनुे कायर्ह� मध्ये सेवामाहीको सरोकार रहेको कायर्सम्पादन 
हनुे शाखा फाटँको जानकारी ूदान गन� । 
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पिरच्छेदÑपाचँ 

िविवध 

 

११   व्यवःथापन सिमितः  िनयम ४३ बमोिजम गठन भएको व्यवःथापन सिमितले सोही 

िनयमको उपिनयमह�मा भएको व्यवःथाको सवर्सामान्यतामा ूितकूल असर नपन� गरी 

देहायका कायर्सम्पादन गन�छ;  

११.१  कानूनी राय बाहेकका अन्य िवषयमा राय परामशर् िदन ेसम्बन्धमा महान्यायािधवक्तालाई 

राय िदने, 

११.२  फौजदारी कानूनमा सधुार, संशोधन वा नया ँकानून िनमार्ण गन� सम्बन्धमा सझुाव िदन,े 

११.३  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट तजुर्मा गिरने िविभ� िनद� िशका, कायर्िविध, नीित, 

मागर्दशर्न, योजना, कायार्न्वयन योजनालाई पिरमाजर्न गन� र पािरत गन�,  

११.४  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको संःथागत स�ु�ीकरण, सरकारी वकीलको 

कायर्सम्पादन एवं व्यावसाियकता िवकास आिदका िवषयमा नीितगत िनणर्य गन�,  

११.५  सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनमा देखा परेका समःयाको समाधान गन�, 

११.६  वषर् सरकारी वकील तथा उत्कृ� कायर्सम्पादन गन� सरकारी वकील एवं कमर्चारीलाई 

परुःकार ूदान गन�, 

११.७  प�वष�य रणनीितक योजना तथा सोको वािषर्क कायर्योजनाको तजुर्मा सम्बन्धमा सझुाव 

िदने, 

११.८  सम्बिन्धत िवभागीय ूमखुले पेश गरी िनणर्य गनुर् पन� िवषय बाहेक अन्य िवषयमा 

महान्यायािधवक्ता वा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट हनुे िनणर्य गनर्को लािग 

िसफािरस वा परामशर् पेश गन� । 

१२   नीित व्यवःथापन समूहः िनयम ४५ बमोिजमको यस समूहले सोही िनयमको िविभ� 

उपिनयममा भएको व्यवःथाको ूितकूल नहनु ेगरी देहायका कायर्ह� गन�छ; 
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१२.१  सरकारी वकीलको कायर्सम्पादनमा सधुार, व्यावसाियकता िवकास र संःथागत 

स�ु�ीकरण सम्बन्धी नीितगत, समूहमा छलफल गनुर्पन� िवषयवःत ुयिकन गरी िनयिमत 

�पमा बैठक छलफल गरी व्यवःथापन सिमितलाई सझुाव/ सल्लाह िदई सोको 

अिभलेख राख्न,े 

१२.२  व्यवःथापन सिमितले तोकेका िवषयमा छलफल गरी यिकन राय सल्लाह िदने, 

१२.३  महान्यायािधवक्ताले तोकेका नीितगत िनणर्य गनुर्पन� अन्य िवषयमा सझुाव िदने, 

१२.४  समूहको कायर्लाई व्यविःथत र संःथागत गनर् कायर् िवभाजन वा िजम्मेवारी बाँडफाडँ 

गन�, 

१२.५  समूहले आफ्नो कायर्सम्पादन आफै व्यविःथत गन� । 

१३.  कायर्  िववरण तथा  कायार्देशको समीक्षा र अनगुमनः 

१३.१  आफुलाई ूा� कायर् िववरण अनसुारको कायर्सम्पादनको अवःथाको बारेमा मािसक 

�पमा नायब महान्यायायिधवक्ताले महान्यायािधवक्ता समक्ष, महाशाखा ूमखु एवं शाखा 

ूमखुले सम्बिन्धत नायब महान्यायािधवक्ता समक्ष र अन्य कमर्चारीह�ले सम्बिन्धत 

शाखा ूमखु समक्ष ूितवेदन गनुर् पन�छ, 

१३.२  उच्च सरकारी वकील कायार्लय र िवशेष सरकारी वकील कायार्लयका 

सहन्यायािधवक्ताले सम्बिन्धत क्षेऽ हेन� नायब महान्यायािधवक्ता समक्ष, अन्य सरकारी 

वकील र अिधकृतह�ले सम्बिन्धत सहन्यायािधवक्ता वा िजल्ला न्यायािधवक्ता समक्ष र 

अन्य कमर्चारीह�ले सम्बिन्धत सपुिरवेक्षक समक्ष कायर् िववरण अनसुारको 

कायर्सम्पादनको अवःथाको बारेमा मािसक �पमा ूितवेदन पेश गनुर् पन�छ, 

१३.३  िनधार्िरत कायर् िववरण अनसुार कायर्सम्पादन भए नभएको सम्बन्धमा मािथल्लो 

अिधकारीबाट आविधक वा आकिःमक �पमा िनरीक्षण गरी िनद�शन िदन ुपन�छ, 

१३.४  सपुिरवेक्षकबाट िदइएको िनद�शनको पालना नगन� वा कायर्सम्पादन सन्तोषजनक नहनु े

सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई सेवा, शतर् सम्बन्धी कानून बमोिजम कारवाही हनुछे, 
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१३.५  हाल कायर्रत रहेका सबै तहका सरकारी वकील तथा कमर्चारीह�लाई यो कायर्िविध 
जारी भएको एक मिहना िभऽै र नयाँ िनयकु्त भएको सरकारी वकील तथा कमर्चारीलाई 
पदःथापनासँगै संिवधान, ूचिलत कानून तथा यस कायर्िविध बमोिजम कायर् िववरण िदन ु
पन�छ, 

१४  ूचिलत कानून बमोिजम हनुःे यस कायर्िविध बमोिजम िवभाग, महाशाखा, केन्ि, 
सिचवालय, शाखा वा फाँटबाट कायर्सम्पादन गदार् सम्पादन गन� कामका सम्बन्धमा 
ूचिलत कानूनले व्यवःथा गरेको कायर्िविधको अनशुरण गरी ूचिलत कानून बमोिजम 
आफुलाई िनणर्य गन� अिधकार भएमा आफुले वा आफुलाई नभएमा अिधकार भएको 
अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पन�छ।िवभागह� बीच समन्वय गनुर् पन� वा राय सल्लाह 
िलन ुपन�मा सो बमोिजम गनुर् पन�छ। 

१६  कमर्चारी बैठकः िवभाग अन्तगर्तका र मातहत ूत्येक सरकारी वकील कायार्लयका 
सरकारी वकील तथा कमर्चारीह�को मिहनाको एकपटक िवभागःतरमा र 
कायार्लयसतरमा बैठक बसी मािसक कायर्समीक्षा, कायर्सम्पादनमा आई परेका 
समःयाह� र ितनको समाधानमा चाल्न ु पन� कदमह� सम्बन्धमा छलफल गनुर् 
पन�छ।तत्सम्बन्धमा कुनै असिुवधा वा ि�िवधा भएमा िवभागको हकमा व्यवःथापन 
सिमितमा र कायार्लयको हकमा मानव संसाधन महाशाखा समक्ष पेश गनुर् पन�छ। 

१७  बाधा अड्काउ फुकाउनःे यस कायर्िविधको कायार्न्वयन वा कायार्लयबाट सम्पादन हनु ु
पन� कुनै कामका सम्बन्धमा कुन िवभाग, महाशाखा वा शाखाबाट गन� भ� े ि�िवधा 
उत्प� भएमा वा कायर्क्षऽे बािझन गएमा व्यवःथापन सिमितको िसफािरसमा 
महान्यायािधवक्ताले िनणर्य गरी बाधा अड्काउ फुकाउनेछ।िवभाग अन्तगर्तका 
महाशाखा र शाखाको कायर्का सम्बन्धमा िवभागको ूमखुले िनणर्य गरी बाधा अड्काउ 
फुकाउनेछ। 

१८  खारेजी  र बचाउः 

१८.१  महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको कायर् स�ालन तथा कायर् िववरण िनद� िशका, २०७३ 
खारेज गिरएको छ, 

१८.२  ूकरण १८.१ बमोिजमको िनद� िशका अनसुार भए गरेका काम कारबाही यसै कायर्िविध 
बमोिजम भए गरेको मािनन ेछ । 

महान्यायािधवक्ताबाट ःवीकृत िमितः २०७८।८।२२ 
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 ७. िनद�शन तथा राजपऽको सूचना 

 



७.१. म�ुाको अनसुन्धान र अिभयोजनलाई ूभावकारी बनाउने सम्बन्धी िनद�शन 

िमितः २०७८।०१।०२ 
 

िवषय :- िनद�शन सम्बन्धमा 

 

ौी उच्च सरकारी वकील कायार्लय, सबै। 

ौी िवशेष सरकारी वकील कायार्लय, काठमाड� । 

ौी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, सबै । 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा माननीय महान्यायािधवक्ताज्यूको अध्यक्षतामा िमित २०७७।१२।२६ मा 

बसेको व्यवःथापन सिमितको बैठकबाट सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, 2077 को िनयम 

42 को उपिनयम (1) बमोिजम नेपाल सरकार वादी हनु ेम�ुाको अनसुन्धान र अिभयोजनलाई 

ूभावकारी बनाउन देहाय बमोिजमका िनद�शनह� जारी गन�िनणर्य भएको हुँदा सो बमोिजम गनुर् 
गराउनहनु िनणर्यानसुार अनरुोध गिरन्छ। 

देहाय 

िनद�शन नं. १.मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा 43 अनसुार एकीकृत कसूर वापत थप 

सजायको दाबी िलन ेसम्बन्धमाः- 

यस दफाको उपदफा (२) मा जन्म कैदको सजाय हनु ेकसूरदारमा बाहेक एकीकृत कसूर गन� 

कसूरदारलाई थप सजाय हनु ेव्यवःथा छ। सोही दफाको उपदफा (१) मा कुनै व्यिक्तले एउटै 



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

125

वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेमा त्यःतो व्यिक्तले एकीकृत कसूर गरेको मािननेछ भनी 

एकीकृत कसूरको पिरभाषा गिरएको छ। एउटा वारदातमा कुनै एक कसूर गदार् सो कसूरसँग 

अन्योन्यािौत �पमा सँगै जोिडएर आउन ेकायर्लाई ूचिलत कानूनले कसूर मानेको रहेछ भन े

त्यसरी जोिडएर आएको कायर्लाई यस उपदफाको पिरभाषा अनसुार एकीकृत कसूर मािनदैँन। 

एकीकृत कसूर हनु एकै वारदातमा दईुवटा फरक फरक (Independent) कसूर भएको हनु ु

पदर्छ। महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारवाहीका लािग ूा� हनु े

िमिसल हेदार् कितपय म�ुामा हाडनातामा जबरजःती करणी गरेको कसूर, सामूिहक �पमा गरेको 

जबरजःती करणीको कसूर आिदमा पिन यस दफा बमोिजम एकीकृत कसूर वापत थप सजाय हनु 

मागदाबी िलएको तर अदालतबाट सो दाबी कायम नभएको देिखएको छ। तसथर् एउटा कायर् गदार् 

छु�ाउन नसिकने िकिसमको अक� कायर् (Inextricable act) भएको अवःथामा एकीकृत कसूर 

वापत थप सजायको दाबी  निलने तर कुनै एउटा कसूर गन� िसलिसलामा कानून�ारा िनषिेधत 

कसूर मािनने अक� छु�ै (Separate) कायर् भएको अवःथा जःतैः जबरजःती करणीको कसूर गन� 

िसलिसलामा पीिडतको धनमाल चोरेको, घरमा आगो लगाएको, पीिडतको हार गहुार सनुी 

पीिडतलाई उ�ार गनर् आउन े व्यिक्तह� उपर कुनै कसूर गरेको आिद जःता अवःथामा माऽ 

त्यसरी भएका ूत्येक कसूरबापत दाबी  िलई दफा 43 बमोिजम एकीकृत कसूर बापत थप 

सजायको मागदाबी िलने। 

िनद�शन नं. २. मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा 44 अनसुार थप सजायको दाबी 

सम्बन्धमाः- 

यस दफाको उपदफा (१) मा जन्म कैदको सजाय पाएको कसूरदारको हकमा बाहेक जघन्य वा 

गम्भीर कसूरमा सजाय पाएको व्यिक्तले अक� कसूर गरेमा िनजले पिछल्लो पटक गरेको कसूरमा 

हनुे सजायको दोब्बरसम्म सजाय हनुे तथा सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) 

बमोिजमको कसूर बाहेक अन्य कसूरमा सजाय पाएको व्यिक्तले त्यःतो सजाय भकु्तान गरेको पाँच 

वषर्िभऽ अक� कसूर गरेमा िनजलाई पिछल्लो पटक गरेको सजायको दोब्बरसम्म सजाय हनु े

व्यवःथा छ। यो कानूनी व्यवःथा अनसुार थप सजाय हनुका लािग जघन्य वा गम्भीर कसूरमा 

अदालतबाट सजाय पाईसकेको (तर सजाय भकु्तान गरेको हनु ु नपन�) र सो बाहेकका अन्य 

कसूरमा सजाय पाएर सो सजाय भकु्तान गरेको पाँच वषर्िभऽ अक� कसूर गरेको हनुपुन� पूवर्शतर् 

रहेको छ। महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा पनुरावेदन/िनवेदन सम्बन्धी कारबाहीका लािग ूा� 
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भएका कितपय िमिसलबाट सो पूवर्शतर् नरहेको अवःथा जःतैः अिघल्लो कसूरसम्बन्धी म�ुा 

अदालतमा िवचाराधीन रिहरहेको वा एकैपटक वा एकभन्दा बढी कसूर गरेको तर अदालतबाट 

सजाय पाइ नसकेको अवःथामा पिन थप सजायको मागदाबी िलएको भएपिन अदालतबाट फैसला 

हुँदा सो दाबी नपगुने गरी फैसला भएको देिखएको छ। तसथर् कानूनले ू� शब्दमा िनधार्रण 

गरेका मािथ उल्लेिखत पूवर् शतर्ह� नरहेको अवःथामा दफा 44 बमोिजम थप सजायको मागदाबी 

निलने। यःतो थप मागदाबी मलुकुी अपराध संिहता, 2074 लागू भएपिछ अथार्त ्

2075।05।01 वा सो भन्दा पिछ कसूर गरी सजाय पाएको वा सजाय भकु्तान गरेको 

ूितवादीको हकमा माऽ िलने। 

िनद�शन नं. ३.िमलापऽ गराउन आदेश िदन सिकन े ूकृितका सरकार वादी फौजदारी म�ुामा 

ूितवादीको पनुरावदेन/िनवदेन परेको तर ूत्याथीर् िझकाउन ेआदेश वा िनःसा नभइसकेको अवःथामा 

िमलापऽको कारवाही अगािड बढाउन ेसम्बन्धमाः- 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 117 को उपदफा (2) अनसुार िमलापऽ 

गराउन आदेश िदन सिकन े ूकृितका फौजदारी म�ुामा कसूर कायम भई ूितवादीको 

पनुरावेदन/दोहोर् याई पाउन/ेपनुरावलोकन िनवेदन परेको तर ूत्यथीर् िझकाउनेआदेश वा िनःसा 

नभइसकेका म�ुाह�मा पिन िमलापऽ सम्बन्धी ूिबया अगािड बढाउने। 

िनद�शन नं. ४. म�ुासँग सरोकार नराख्न ेपीिडत उपिःथत नभए पिन िमलापऽ हनु ेसम्बन्धमाः-  

ूचिलत कानून बमोिजम िमलापऽ हनु ेूकृितका म�ुामा धेरै पीिडतह� रहेका तर केही पीिडतले 

माऽ जाहेरी िदएको वा म�ुामा सरोकार देखाएको अवःथामा अदालत वा सरकारी वकील 

कायार्लयबाट खोजी गदार् उपिःथत नहनु ेवा म�ुासँग सरोकार नराख्न ेपीिडतह�ले िमलापऽको लािग 

िनवेदन निदएको भए पिन म�ुामा सरोकार राख्न ेपीिडत आफ� ले वा सम्पकर् मा आएका वा नआएका 

पीिडतका तफर् बाट पीिडतका एकासगोलका पिरवारका सदःय वा कानूनबमोिजमका संरक्षकले आ-

आफ्नो हकमा िमलापऽ गनर् िनवेदन िदएमा सम्बिन्धत सरकारी वकील कायार्लयले िमलापऽको 

ूिबया अगािड बढाउन।े सम्पकर् मा नरहेका वा सम्पकर् मा आउन ेअवःथा नदेिखएका पीिडतका 

हकमा त्यःता पीिडतह�को नोक्सानी भए अनसुारको रकम, सोमा कानून बमोिजम लाग्ने हजार्ना र 

अन्य खचर् समेत ूितवादीले सरुिक्षत राखेको (धरौटी वा अन्य उपायबाट) र त्यःता पीिडतह� पिछ 
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सम्पकर् मा आएका बखत त्यःतो रकम ूा� गनर् सक्न े देिखएमा उपिःथत भएका पीिडत र 

ूितवादीको िनवदेन परेमा समेत िमलापऽको लािग कारवाही अगािड बढाउने। 

िनद�शन नं. ५. चेक अनादर सम्बन्धी ब�िक� कसूर म�ुामा िमलापऽ गराउन आदेश िदन े

सम्बन्धमाः- 

सव�च्च अदालतबाट प�ु�ो�म दंगाल िव�� महान्यायािधवक्ताको कायार्लय समेत भएको परमादेश 

म�ुामा (077-WO-0015) िमित 2077।10।08 मा भएको आदेश समेतलाई िवचार गरी 

ब�िक� कसूर तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा 3 को खण्ड (ग) अनसुारका सवर्साधारण पीिडत 

भएको ब�िक�कसूर म�ुामा पीिडत पक्ष र ूितवादीले िमलापऽ गराई पाउँ भनी िनवदेन िदएमा 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 117 को उपदफा (2) अनसुार िमलापऽ 

सम्बन्धी कारवाही अगािड बढाउने। 

िनद�शन नं. ६.चेक अनादर सम्बन्धी ब�िक� कसूर म�ुामा ूितवादीले पीिडतलाई िबगो बझुाई सकेको 

अवःथामा म�ुा नचलाउन ेर पनुरावदेन नगन� सम्बन्धमाः  

ब�िक� कसूर तथा सजाय ऐन, 2064 को दफा 3 को खण्ड (ग) अनसुारका कसूर अन्तगर्तको 

लिलता कुमारी िसंहको जाहेरीले वादी नपेाल सरकार ूितवादी रेँमा शाह भएको ब�िक� कसूर 

(चेक अनादर) म�ुा (075-RB-0141) मा "जाहेरवालाले ूितवादीबाट िबगो रकम ूा� 

गिरसकेको छु भनी अदालतमा गरेको बकपऽ साथै रकम ूा� भएको भरपाई समेत पेश गरेको 

देिखएकोले िबगो बाकँी नहुँदा ूितवादीलाई िबगो बमोिजम जरीवाना र िबगो भराईिदन ुनपन� ठहर 

गरी उच्च अदालत िदपायल, महेन्�नगर इजलासबाट भएको फैसला सदर हनु"े भनी सव�च्च 

अदालतबाट िमित 2076।03।02 मा भएको फैसला उपर ूितवादीलाई िबगो बमोिजम 

जरीवाना नभएको हकमा सव�च्च अदालतमा पनुरावलोकनका लािग िनवदेन गिरएकोमा (076-

RB-02२4) पनुरावलोकनको अनमुित नहनु ेगरी िमित 2077।01।0८ मा आदेश भएको छ। 

यस ूकृितका कसूरमा पीिडत पक्ष र ूितवादीले िमलापऽ गराई पाउँ भनी िनवदेन िदएमा मलुकुी 

फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 117 को उपदफा (2) मा उिल्लिखत 

"सवर्साधारणको हािन, नोक्सानी" को कसूर अन्तगर्त िमलापऽ सम्बन्धी कारबाही अगािड बढाउन े
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भनी आजै व्यवःथापन सिमितबाट िनणर्य भएको छ। कानून बमोिजम िमलापऽ हनु सक्न े र 

िमलापऽ गनर् उपयकु्त हनु े ूकृितका सरकार वादी फौजदारी म�ुामा अनसुन्धानकै बममा वा 

अिभयोजन गनुर् अगािड पीिडत र ूितवादी िमलापऽ गनर् सहमत भएका म�ुामा सामान्यतया 

अिभयोजन गिरने छैन भ�े महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको नीित रहेको (महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको अिभयोजन नीित तथा मागर्दशर्न, 2077 को पिरच्छेद 2 को 2.2(2.2.26)) छ। 

अतः यस ूकृितका म�ुामा अिभयोजन पूवर् ूितवादीबाट पीिडतले रकम ूा� गिरसकेको भए म�ुा 

नचलाउन े िनणर्य गन� र अदालतमा म�ुा दायर भएपिछ पीिडतले त्यःतो रकम ूा� गिरसकेको 

अवःथामा त्यःतो फैसला उपर पनुरावदेन नगन�। 

िनद�शन नं. ७. अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, 2075 को दफा 20 अनसुार पीिडतले गरेको 

पनुरावदेन/िनवदेनमा बहस पैरवी ूितरक्षा नगन� सम्बन्धमाः- 

नेपाल सरकार वादी हनु े म�ुामा अदालतबाट भएका आदेश/फैसला उपर नेपाल सरकारको 

तफर् बाट िनवेदन/पनुरावदेन नगन� िनणर्य भइसकेको अवःथामा अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, 2075 

को दफा 20 अनसुार पीिडतको िनवेदन/पनुरावेदन परेको र सरकारी वकील कायार्लयमा सो 

म�ुाको पेशीको सूचना ूा� हनु आएमा नेपाल सरकारको तफर् बाट िनवेदन/पनुरावदेन नगन� िनणर्य 

भएको व्यहोराको जानकारीसिहत त्यःता िनवेदन/पनुरावेदनमा नेपाल सरकारका तफर् बाट बहस 

पैरवी ूितरक्षा नगिरन ेव्यहोरा अदालतलाई लेखी पठाउने। 

िनद�शन नं. ८. अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, 2075 को दफा 41 अनसुारको क्षितपूितर् शलु्क 

(कम्पेनसेसनलेभी) सम्बन्धी दाबी  नपगुकेो अवःथामा पनुरावदेन नगन�:- 

अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, 2075 को दफा 41 अनसुार क्षितपूितर् शलु्क (कम्पेनसेसन लेभी) 

पीिडत राहत कोषमा बझुाउन समेतको मागदाबी अिभयोग पऽमा िलइएको रहेछ र त्यःतो म�ुामा 

अन्य दाबी पगुकेो वा िमिसल संलग्न ूमाण बमोिजम फैसला िमलेको देिखएको तर क्षितपूितर् 

शलु्कको माऽ दाबी नपगुेको वा तत ्सम्बन्धमा केही नबोिलएको अवःथामा सो सम्बन्धमा माऽ 

पनुरावेदन नगन� । 
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िनद�शन नं. ९. वयःक मिहलाले नाबालकलाई यौन द�ुपययो ोरे ोराएमा म�ुा दायर ोन�:-  

मलुकुी अपराध संिहता, 2074 कय दफा 225 कय उपदफा (2)  एवम ्बालबािलका सम्बन्धी 

ऐन, 2075 कय दफा 66 कय उपदफा (3) कय खण्ड (ो), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ट) 

मा उल्लेख भएकय कसूर बािलकाका िव�� माऽ नहनु े भै बालकका िव�� पिन हनु ेभएकयले 

मलुकुी अपराध संिहता, 2074 कय दफा 225 कय उपदफा (2) र बालबािलका सम्बन्धी ऐन, 

2075 कय दफा 66 कय उपदफा (2) र (3) मा उल्लेिखत जनुसकैु कसूर कुनै वयःक 

मिहलाले बालक वा बािलका जयसकैु उपर ोरेकय भए पिन त्यस िव�� उजूरी पनर् आएमा त्यःता 

मिहला उपर उक्त कानूनी व्यवःथा अनसुारकय कसूरमा अनसुन्धान तथा अिभययजन सम्बन्धी 

कारवाही ोन�। 

िनद�शन नं. १०: सरकार वादी फौजदारी म�ुाकय अनसुन्धान तहिककातबाट संकिलत काोजात मध्ये 

अिभययो लोाइएकय दाबीलाई समथर्न नोन� ूमाण काोज िमिसलमा नराख्न ेोरी छनौट ोनर् नसिकन े

सम्बन्धमाः-  

पनुरावेदन सरकारी वकील कायार्लय नेपालो� िव�� राज ुथापा भएकय परमादेश म�ुा (ने.का.प. 

2057, अंक 10/11, िन नं. 6953) मा सव��च अदालतबाट "सरकारी वकील कायार्लयले 

आफू समक्ष ूहरी कायार्लयबाट पेश ोरेका िमिसल काोजातमध्ये कुनै काोज िमिसलमा राख्न ु

नपन� देिखएमा सम्बिन्धत िमिसलबाट त्यःतय काोज िनकाल्न वा िमिसल संलग्न नोनर् सक्ने ोरी 

त्यःतय कुनै तजिबजी अिधकार, कतर्व्य र दाियत्व सरकारी म�ुा सम्बन्धी ऐन, 2049 कय कुनै 

पिन कानूनी व्यवःथाबाट सरकारी वकीललाई ूदान नोरेकय" भनी िमित 2056।12।07 मा 

सव��च अदालतबाट फैसला भएकय छ। यय आदेश मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 ले 

ोरेकय कानूनी व्यवःथाका सम्बन्धमा पिन उि�कै सान्दिभर्क छ। अनसुन्धानकतार् एवम ्

अिभययजनकतार्ले राज्यकय तफर् बाट िनंपक्ष �पमा काम ोनुर्पन� हनु्छ। तसथर्, जे जःता ूमाणह� 

संकलन हनु आएका छन ्कसूर ठहरकय पक्षमा नहनु ेभए पिन िमिसलबाट अलो नोरी िमिसल 

सामेल राखी त्यःतय ूमाणलाई अिभययो दाबी पिु� ोनर् सहययो पगु्न ेूमाणकय आधारमा खण्डन 
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गन�। तर कसूर ठहरको पक्षमा नहनु ेत्यःता ूमाण कागजलाई अिभयोग पऽको ूमाण खण्डमा 

भने उल्लेख नगन�।  

िनद�शन नं. ११: ूचिलत कानूनमा जनही जिरवाना हनु ेभनी उल्लेख भएकोमा बाहेक जिरवाना 

दामासाहीले हनु ेगरी  भएका फैसला उपर पनुरावेदन नगन�:- 

ने.का.प. 2063, अंक ९, िनणर्य नं. 7767, प�ृ 1235 (नेपाल सरकार िव�� इन्िूसाद 

नेपाल समेत, म�ुा ठगी),  ने.का.प. 2061, अंक 3, िन.नं. 7348, प�ृ 310 (समीन अन्सारी 

िव�� नेपाल सरकार, म�ुा डाँका), ने.का.प. 2072, अंक 1, िन.नं. 9329, प�ृ 99 

(दयाूसाद िघिमरे िव�� नपेाल सरकार, म�ुा : ठगी), ने.का.प. 2065, अंक 10, िन.नं. 8028, 

प�ृ 1271 (नेपाल सरकार िव�� बाजे राना समेत, म�ुाः वनपैदावार हटाई पाऊँ) मा सव��च 

अदालतबाट ूितपादन भएका नजीरह�बाट दईु वा सो भन्दा बढी कसूरदार भएको म�ुामा ूचिलत 

कानूनमा जनही जिरवाना हनु े भनी उल्लेख भएकोमा बाहेक जिरवानादामासाहीले हनु े िस�ान्त 

ःथािपत भएको छ। तसथर् सोही कुरालाई िवचार गरी जनही जिरवाना हनु ेभनी ूचिलत कानूनमा 

उल्लेख भए बाहेकका म�ुाह�मा दामासाहीले जिरवाना गन� गरी भएका फैसला उपर पनुरावेदन 

नगन�। 

िनद�शन नं. १२. कसूरको अनसुन्धान, अिभयोजन तथा अन्य काम कारवाही गदार् नया ँ

शब्दावलीकोूयोग गन�:-  

मलुकुी संिहताह� समेतका नयाँ कानूनह�ले गरेको कानूनी व्यवःथा तथा यस क्षेऽमा िव�मा 

आएको पिरवितर्त अवधारणा समेतलाई मध्यनजर गरी अनसुन्धान, अिभयोजन तथा अन्य काम 

कारवाहीमा ूयोग गिरद� आएको शब्दावलीह�को स�ा िनम्नानसुारका शब्दावली ूयोग गन�ः-  

ूयोग गिरद� आएको शब्दावली अब ूयोग गन� शब्दावली 

अपराध कसूर 

अपराधी कसूरदार 

ूारिम्भक ूितवदेन ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन 

राय ूितवेदन अनसुन्धान ूितवेदन 
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सफल कसूर ठहर 

असफल कसूर ठहर नभएको/सफाई 

बालबािलकाको हकमा

ूितवादी कानूनको िववादमा परेका बालक/बािलका 

अपराध कसूरजन्य कायर्

िहरासत िनगरानी कक्ष

पबाउ िनयन्ऽणमा िलने

बयान सोधपछु

 

           

            ....................... 

         लोकराज पराजलुी 

सहन्यायािधवक्ता 

अवगताथर्ः 

माननीय महान्यायािधवक्ताज्यूको सिचवालय, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, 

ौीमान ् नायब महान्यायािधवक्ताज्यूह�, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय । 

 

बोधाथर्ः 

ौी ूवक्ताज्यू, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय, 

ौी म�ुा व्यवःथापन महाशाखा, महान्यायािधवक्ताको कायार्लय । 
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७.२. कसरुजन्य कायर्को आरोप लागकेा बालबािलकालाई िनयन्ऽणमा िलँदा 

अपनाउनपन� ूकृया सम्बन्धी िनद�शन 

 

िमितः २०७७।१२।०२ 

 

िवषय:- कसरुजन्य कायर्को आरोप लागकेा बालबािलकालाई िनयन्ऽणमा िलँदा अपनाउनपन� ूकृया 

सम्बन्धमा। 

 

ौी उच्च सरकारी वकील कायार्लय, सबै । 

ौी िवशेष सरकारी वकील कायार्लय, का�माड� । 

ौी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, सबै । 

 

कसरुजन्य कायर्को आरोप लागेका बालबािलकालाई िनयन्ऽणमा िलँदा अपनाउनपुन� ूकृयाका 

सम्बन्धमा बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ ले गरेको काननुी व्यवःथा बारे त्यस 

कायार्लयलाई अवगत नै छ । 

यसै सम्बन्धमा लआमी (नानी) थापा िव�� �कुम िजल्ला अदालत, �कुम पि�म समेत भएको 

बन्दीूत्यक्षीकरण समेत (िरट नं. ०७-WH-०३८८) म�ुामा सम्मािनत सव�च्च अदालतबाट िमित 

२०७७।०३।२१ "अब उूान्त कसरुजन्य कायर्को आरोप लगाई िनयन्ऽणमा िलइएका 

बालबािलकालाई अनसुन्धानको लािग िनगरानी कक्षमा राख्न अदालतको अनमुित माग गदार् अिनवायर् 

�पमा बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१(७) बमोिजम एक पटकमा पाचँ िदनमा 

नबढ्ने गरी बढीमा एक्काईस िदनसम्मको म्याद थपको माग गनर्, िनजह�को तत्काल बयान गराउन 

र सोही कसरुमा अन्य उमेर पगुेका व्यिक्त भए िनजह�को छु�ै िमिसल खडा गनर् आवँयक 

व्यवःथा िमलाउन भनी सवै िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय तथा ूहरी कायार्लयह�लाई सूिचत 

गनर् महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई ... जानकारी िदन"ु भ�े िनद�शनात्मक आदेश भएको छ । 
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अतः तहाँ कायार्लय अन्तगर्तको समन्वय सिमितमा छलफल समेत गरी सम्मािनत सव��� 

अदालतबाट भएको  उक्त िनद�शनात्मक आदेशको कायार्न्वयन गनर् गराउनका लािग अनरुोध छ । 

पनु�ः सम्मािनत सव��� अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पूणर् पाठ यस कायार्लयको वेभसाइट 

www.ag. gov.np मा अपलोड गिरएको व्यहोरा समेत अनरुोध छ । 

 

बोधाथर् तथा कायार्थर्ः 

ौी ूहरी ूधान कायार्लय, नक्साल काठमाडौः सम्मािनत सव��� अदालतबाट भएको उक्त 

आदेशको पूणर् पाठ ूितिलिप यसैसाथ संलग्न छ । मािथ उिल्लिखत िनद�शनात्मक आदेशको 

कायार्न्वयन गनर् गराउनका लािग सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयह�ला� िनद�शन जारी गिरिदनका लािग 

अनरुोध छ । 

 

बोधाथर्ः 

ौी सव��� अदालत, फैसला कायार्न्वयन िनद�शनालय, 

बबरमहल काठमाडौः जानकारीका लािग । 

 

 

       लोकराज पराजलुी 

       सहन्यायािधवक्ता 
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७.३. अिभयोगपऽमा गनुर् पन� सधुार सम्बन्धी िनद�शन 

 

 

िवषयः अिभयोजन सधुार सम्बन्धमा िनद�शन। 

 

ौी उच्च सरकारी वकील कायार्लय, सबै। 

ौी िवशेष सरकारी वकील कायार्लय, का�मा��। 

ौी िजल्ला सरकारी वकील कायार्लय, सबै। 

 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले चाल ुआ.व. 2077/078 लाई अिभयोजन सधुार वषर्को �पमा 

घोषणा गरी कायार्न्वयनमा ल्याउन िविभ� सूचकह� सावर्जिनक गिरसकेको व्यहोरा अवगतै        

छ । सोही सन्दभर्मा अिभयोजन सम्बन्धी कामकारबाहीलाई थप ूभावकारी बनाउनका लािग देहाय 

बमोिजम गनर्/गराउन सबै सरकारी वकील कायार्लयह�लाई िनद�शन िदन े भनी व्यवःथापन 

सिमितबाट िमित २०७७।6।22 मा िनणर्य भएकोले सो अनसुार गनर् गराउन ु हनु अनरुोध 

गिरन्छः 

(क)  अनसुन्धानमा िनद�शन गन� सम्बन्धमा 

१. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १० बमोिजम अनसूुची १ र २ मा 

उिल्लिखत कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनसुन्धान अिधकारीबाट ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन 

सरकारी वकील कायार्लयमा ूा� भएपिछ सरकारी वकीलले त्यसको अध्ययन गरी 

कसूरसँग सम्बिन्धत कुनै थप िवषयमा अनसुन्धान गनर् अनसुन्धान अिधकारीलाई आवँयक 

िनद�शन िदन ुपन� देिखएमा त्यसको कारण खलुाई आवँयक िनद�शन िदन सक्न े व्यवःथा 

रहेको हुँदा उक्त कानूनी व्यवःथाको उ�ेँय अन�ुप ूारिम्भक अनसुन्धान ूितवेदन समयमा 

नै ूा� गन� र त्यसको अध्ययन गरी कसूरको अनसुन्धानमा आवँयक देिखएका कागज 

ूमाण संकलन लगायतका िवषयमा अनसुन्धानकतार्लाई िनद�शन िदने गरी सो कानूनी 

व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयन गन�। 

िमितः 2077/0६/22 
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२. अनसुन्धानकतार्बाट कसूरको अनसुन्धान पूरा भएपिछ अनसुन्धान ूितवेदन सिहतको िमिसल 

सरकारी वकील समक्ष ूा� भएप�ात िमिसल अध्ययन गरी म�ुा चल्न ेवा नचल्न े िनणर्य 

गन� िसलिसलामा थप ूमाण संकलन गनर् वा थप अनसुन्धान गनर् अनसुन्धान अिधकारीलाई 

िनद�शन िदन सक्ने मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा ३१ को उपदफा 

(४) मा रहेको कानूनी व्यवःथाको आधारमा कसूरसँग सम्बिन्धत र आवँयक देिखएका 

िवषयमा थप अनसुन्धान गनर् वा थप ूमाण संकलन गनर् अनसुन्धान अिधकारीलाई िनद�शन 

गरी सो कानूनी व्यवःथाको ूभावकारी कायार्न्वयन गन�। 

३. अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, 2075 को दफा 25 को कानूनी व्यवःथा अनसुार अपराध 

पीिडतले चाहेमा कसूरको कारणले आफूलाई ूत्यक्ष�पमा परेको क्षित वा ूभावको उल्लेख 

गरी कसूरको अिभयोगपऽ दायर हनुभुन्दा अगावै अिभयोजन गन� अिधकारी समक्ष वा 

पीिडतको काव ु बािहरको पिरिःथित परी अिभयोगपऽ दायर हनु ु अगावै त्यःतो ूितवेदन 

अिभयोजन गन� अिधकारी समक्ष पेश गनर् नसकेमा अिभयोगपऽ दायर भएको िमितले एक 

मिहना िभऽ अिभयोजन गन� अिधकारी समक्ष त्यःतो ूितवेदन पेश गनर् सिकन े व्यहोरा 

अपराध पीिडतलाई म�ुाको अनसुन्धानकै बममा अनसुन्धान अिधकारी माफर् त जानकारी 

गराई सोको िनःसा िमिसल संलग्न गनर् लगाउने। 

)ख (  अिभयकु्तसँग बयान िलन ेसम्बन्धमा 

१. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १६ मा अनसुन्धान अिधकारीले 

सरकारी वकील समक्ष सम्बिन्धत अिभयकु्तको बयान िलन ेव्यवःथा गरेको छ। अिभयकु्तको 

बयान िलन े सम्बन्धमा सरकारी वकीलले फाईल अध्ययन गरी अिभयकु्तका अिधकारको 

सम्मान र संरक्षणमा ध्यान िदई कसूरको सत्यता प�ा लगाउन कसूरसँग सम्बिन्धत िवषयमा 

खलुाउनपुन� सबै कुरा खलु्न े गरी सरकारी वकीलले अिनवायर् आफ्नो उपिःथितमा बयान 

िलने र यसका लािग अनसुन्धान अिधकारीसँग समन्वय गन�।  

)ग (  पबाउ परेको व्यिक्तलाई िहरासतमा राख्न म्याद थप िलन ेसम्बन्धमा  

१. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, २०७४ को दफा १४ बमोिजम कसूरको अनसुन्धानको 

िसलिसलामा पबाउ परेको कसूरदारलाई २४ घण्टा भन्दा बढी िहरासतमा राखी अनसुन्धान 

गनर् आवँयक र मनािसव देिखएमा िहरासतमा राख्नपुन� आधार र कारण ू� �पमा उल्लेख 
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गरी फौजदारी कसूरको अनसुन्धान सम्बन्धी िनयमावली, २०७५ को अनसूुची- ८ को 

ढाँचामा म्याद थपका लािग अनसुन्धान अिधकारीले सरकारी वकील समक्ष फाईल पशे 

गनुर्पन� र सरकारी वकीलले अिभयकु्तलाई िहरासतमा राख्नपुन� आधार र कारण, िनज उपरको 

अिभयोग, अनसुन्धानको ूगित लगायतका िवषय उल्लेख गरी ूहरी िहरासतमा राख्न 

अनमुितका लािग अदालत समक्ष िनवेदन पशे गनुर्पन� व्यवःथा अनसुार अनसुन्धान अिधकारी 

तथा सरकारी वकीलले िहरासतमा राख्नपुन� आधार र कारण अिनवायर् �पमा उल्लेख गरी 

म�ुा हेन� अिधकारी समक्ष िहरासतमा राख्न े म्याद थपका लािग िनवेदन गन� व्यवःथाको 

कायार्न्वयन गन�।यसका लािग सम्बिन्धत सरकारी वकीलले अनसुन्धान अिधकारीसँग 

आवँयक समन्वय र िनद�शन गन�।   

 (घ)  अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य  

१. अनसुन्धान ूितवेदन सिहतको िमिसल ूा� भएपिछ संकिलत सबदु ूमाणको मूल्याकंनबाट 

कसूर भएको देिखएको र म�ुा चल्न ेपयार्� आधार देिखएमा म�ुा चलाउन े िनणर्य गन� र 

सवदु ूमाणको अभाव देिखएमा म�ुा नचलाउन े िनणर्य गन� अिधकार सरकारी वकीलमा 

रहेको िविदतै छ। अिभयोजनमा िनंपक्षता कायम गन�, ूमाणमा आधािरत भएर माऽ 

अिभयोजन गन� तथा ःवच्छ र वःतिुन� अिभयोजन गन� कुरामा िवशेष ध्यान िदई म�ुा चल्न े

नचल्ने िनणर्यमा िलने आधार र ूमाण तथा ितनको सही र िनंपक्ष िव�षेण गरी भएको 

िनणर्यबाट माऽ अिभयोजनमा सधुार गनर् सिकने हुँदा ती कुरामा िवशेष ध्यान िदन।े 

२. अिभयोजनको िनणर्यमा एक�पता कायम गनर् िनणर्य पिुःतकामा िनम्न ढाचँा अबलम्बन गनर्ः-            
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ौी................कायार्लयका.......................ले गरेको 

                                        िनणर्य 

िनणर्य नं.-         िनणर्य िमितः-
  

म�ुाः-                                                    

वारदात िमितः- 

जाहेरवालाः-                                               

जाहेरी दतार् िमितः- 

ूितवादीः-          

िमिसल ूा� िमितः- 

िमिसल पेश गन� कायार्लय र अनसुन्धान अिधकारीः-    

िनणर्यको व्यहोराः 

 

................................................................................................................... 

३. अिभयोजन सम्बन्धी िनणर्य गदार् कानूनले एक भन्दा बढी िनणर्य गनुर्पन� व्यवःथा गरेकोमा 

बाहेक पटक पटक िनणर्य नगरी एकै पटक िनणर्य गन�।(जःतैः कुनै कसूरमा बयःक र 

बालबािलका संलग्न भएको म�ुा चलाउन/ेनचलाउन े वा केही ूितवादीको हकमा म�ुा 

चलाउन ेर केही ूितवादीको हकमा म�ुा नचलाउन े (आिंशक) िनणर्य गदार्  पटक पटक 

िनणर्य नगरी एकैपटक िनणर्य गन�।) 

(ङ)  अिभयोगपऽ तयारी सम्बन्धमाः-  

 अिभयोगपऽ तयार गदार् अन्य कुराका अितिरक्त िनम्न िवषयमा ध्यान िदनेः- 

१. म�ुा हेन� क्षेऽािधकारका आधारमा अिभयोगपऽ पेश गिरन ेिनकाय यिकन गरी सो िनकायको 

नाम उल्लेख गन�। 
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२. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 32, सोही संिहताको अनसूुची- 20 

तथा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075 को िनयम ११ ले िनिदर्� गरेका 

कानूनी व्यवःथा अनसुार अिभयोगपऽ तयार गन� साथै अिभयकु्तको उमेर, नाम, थर, वतन 

लगायतका पिरचयात्मक िववरण खलु्न ेकागज अिनवायर् �पमा समावेश गन�।  

३. अिभयोगपऽको तथ्य व्यहोरा खण्डलाई संिक्ष� �पमा उल्लेख गन�। सो खण्डमा संक्षेपमा 

म�ुाका तथ्यह�लाई घटनाबमका आधारमा बमशः उल्लेख गन�। अिभयोगलाई समथर्न 

गन� तथ्यह� लेख्न नछुटाउने। अिभयोगलाई समथर्न नगन� िववरण उल्लेख 

नगन�।अनसुन्धान अिधकृतबाट ूा� भएको रायमा उिल्लिखत तथ्यलाई जःताको तःतै किप 

पे� नगरी आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत िमिसल कागजातका आधारमा पिरमाजर्न गरी 

उल्लेख गन� । 

४. फरार रहेका अिभयकु्तलाई अिभयोजन गदार् मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को 

दफा 58 को उपदफा (15) तथा दफा 65 को उपदफा (१) को ूयोजनाथर् सोही 

संिहताको दफा ३२ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ१) एवम ्मलुकुी फौजदारी कायर्िविध 

िनयमावली, 2075 को िनयम ११ को उपिनयम (१) को कानूनी व्यवःथाले िनद�श गरे 

बमोिजम अिनवायर् �पमा अिभयकु्तको सम्पि� तथा अन्य िववरण र िनज कुनै सावर्जिनक 

पद धारण गरेको व्यिक्त भए सोको िववरण समेत उल्लेख गन�। 

५. सहअिभयकु्त वा अपराध पीिडतबाट अिभयकु्तको पिहचान खलु्ने खालका कुनै िववरण वा 

फोटो आिद ूा� भएमा सनाखत गराई पिछसम्म पिहचान फरक नपन� गरी माऽ अिभयोजन 

गन�।     

६. म�ुाको संिक्ष� तथ्य खण्डमा उल्लेख गिरएका िवषयलाई किप पे� गरी अिभयोग खण्डमा 

पनुः दोहोिरन े गरी नराख्न।े आवँयक तथ्यको संिक्ष� िव�षेण गरी ू�सँग कसूरसँगको 

सम्वन्ध ःथािपत गन�। 

७. अिभयोग खण्डमा अिभयकु्तले गरेको कसूर, सम्बिन्धत कानून, अिभयकु्तलाई हनु ेसजाय र 

लागू हनुे कानूनको दफा तथा सो कसूर पिु� गन� ूमाण उल्लेख गन�।   

८. अपराध पीिडत वा िनजका आिौत व्यिक्तलाई तत्काल उपचार गराउनपुन� वा क्षितपूितर् वा 

कुनै ूकारको राहत रकम िदनपुन� अवःथा िव�मान रहेको भए त्यःता व्यिक्तलाई अपराध 
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पीिडत संरक्षण ऐन, 2075 को दफा 29, मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा 48 

(बालबिलका सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा 66 अनसुारका बालबािलका िव��को कसूर 

कायम गरी सोही ऐनको दफा 72 अनसुार सजाँय हनु तथा दफा 73 अनसुार क्षितपूितर् 

भराइिदन अिभयोग दाबी िलइएका म�ुामा सोही ऐनको दफा 73 को उपदफा (४) समेत) 

तथा फौजदारी कसूर (पीिडत राहत कोष) िनयमावली, 2077 को िनयम 10 को कानूनी 

व्यवःथाले िनद�श गरे बमोिजम औषिध उपचार गराउन वा अन्तिरम �पमा क्षितपूितर् वा 

राहत रकम उपलब्ध गराउन आधार र कारण खलुाई म�ुा हेन� िनकाय समक्ष मागदाबी 

गन�। 

९. अपराध पीिडतलाई क्षितपूितर्को दाबी िलन ुपन� अवःथामा क्षितपूितर् भराई िदनपुन� कसूरसँग 

सम्बिन्धत कानूनी व्यवःथाका अितिरक्त मलुकुी फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा 

कायार्न्वयन) ऐन, 2074 को दफा 41, अपराध पीिडत संरक्षण ऐन, 2075 को दफा 

48, फौजदारी कसूर (पीिडत राहत कोष) िनयमावली, 2077 को िनयम 17 एवम ्मलुकुी 

फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075 को िनयम ११ को उपिनयम (४) समेतका 

कानूनी आधार र खलुाउन सकेसम्मका अन्य आधार एवम ्औिचत्य सिहत क्षितको ःप� 

िववरण र ूकृित समेत उल्लेख गरी मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 

32 को खण्ड (ड) ले िनद�श गरे बमोिजम दाबी गन�। क्षितपूितर् भराउने ूयोजनका लािग 

मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075 को िनयम ११ को उपिनयम (४) को 

खण्ड (क) देिख (च) सम्मका कानूनी व्यवःथाले िनद�श गरे बमोिजम सम्बिन्धत 

ूितवादीको हक पगु्न े सम्पि�को सम्भव भएसम्मको िववरण ूमाण सिहत खलुाई सोही 

िनयमको उपिनयम (५) बमोिजम त्यःतो सम्पि� रोक्का राख्न समेत माग गन�। अिभयोगपऽ 

दायर भइसकेपिछ सरकारी वकील कायार्लय माफर् त अपराध पीिडतले ूितवादीको कुनै 

सम्पि� देखाई रोक्का राख्न िनवेदन िदएमा सोही िनयमको उपिनयम (६) बमोिजमको 

ूकृयाका लािग कारबाही गन�। िबगो भराउन मागदाबी िलनपुन� अवःथाका म�ुामा 

भराउनपुन� िबगो यिकन गरी सोको कानूनी आधारसिहत मागदाबी िलने। 

१०. िवशेष ूकृितको म�ुामा पक्षको गोपनीयता कायम गनुर् पन� तथा बन्द इजलासबाट सनुवुाइ 

गनुर् पन� अवःथामा कानूनी आधार सिहत अिभयोगपऽमा सो सम्बन्धी िववरण उल्लेख     

गन� । पक्षको गोपनीयता राख्दा िनधार्िरत ूकृया बमोिजम राख्न े।  
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११. बालबािलका संलग्न भएका म�ुामा अिभयोजन गदार् बालबािलकाको सव��म िहत समेतलाई 

�ि�गत गरी संवेदनशील भएर अिभयोजन गन�। बालबािलका सम्बन्धी ऐन, 2075 को 

दफा 83 तथा बाल न्याय सम्पादन (कायर्िविध) िनयमावली, 2076 को िनयम 37 ले 

िनधार्रण गरे बमोिजमको आधार अनसुार उमेर यिकन गरी सोको ूमाण समेत पेश गन�।  

१२. एकै म�ुामा एक भन्दा बढी अिभयकु्त भएमा आधार र ूमाण सिहत ूितव्यिक्त कसूर र 

सजायको दाबी िलने ।  

१३. अनसुन्धानको बममा ूितवादीको सम्पि� वा कुनै िववरण रोक्का गिरएको भए सोको िववरण 

र मूल्यांकन खलेु सो समेत अिभयोगपऽमा उल्लेख गन� । 

१४. सबदु ूमाण खण्डमा साक्षीको नाम, थर र वतन ःप� उल्लेख गन� । सम्भव भएसम्म 

सम्पकर्  नम्बर र वतन खलु्न ेकागज समेत राख्न े। अिभयोग दाबीलाई समथर्न नगन� वा 

असम्ब� मािनस तथा कागजलाई साक्षी ूमाणको �पमा ूःततु नगन�।गो�ारा �पमा 

बिुझएका मािनस/कागज गन� मािनसह� जःता भाषा उल्लेख नगन�।  

१५. अिभयोगपऽमा दसी ूमाणका �पमा पशे भएका वा जफतको मागदाबी िलइएका मालसामान 

तथा अन्य सम्पि�को हकमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075 को िनयम 

11 को उपिनयम (३) को खण्ड (क) देिख (च) सम्मका कानूनी व्यवःथाले िनद�श गरे 

बमोिजमको िववरण खलुाई ू� �पमा नै उल्लेख गन�। असम्ब� वा असान्दिभर्क बःतलुाई 

दशीको �पमा ूःततु नगन�। दसी ूमाण खण्डमा म�ुासँग असम्बिन्धत गो�ारा �पमा 

बरामदी मचुलु्कामा उल्लेख भएका चीजवःत ुनलेख्न।े 

१६. िवशेष� समक्ष परीक्षण गनर् पठाइएका ूमाणको परीक्षण ूितवेदन समयमा ूा� गनर् 

समन्वय गन�। सम्भव भएसम्म परीक्षण ूितवेदन ूा� भएपिछ माऽ अिभयोजन गन�। 

परीक्षण ूितवेदनमा उिल्लिखत िवशेष�को रायलाई अिभयोगपऽमा समावेश गदार् भािषक 

श�ुता कायम गनर् िवशेष सतकर् ता अपनाउन।े 

१७. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075 को अनसूुची 30 मा उिल्लिखत म�ुामा 

सोही िनयमावलीको िनयम 96अनसुार िनरन्तर सनुवुाइका लािग मागदाबी िलने र िनरन्तर 

सनुवुाइ ूिबयामा तदा�कता देखाउने।  
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१८. मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा 43 अनसुार एकीकृत कसूर बापत सोही 

संिहताको दफा 44 अनसुार पटके बापत तथा अन्य संव� कानूनले िनधार्रण गरेको िवशेष 

अवःथामा थप सजाय हनु ेअवःथा छ/छैन भ�े बारेमा िवशेष ध्यान िदई कानूनले िनिदर्� 

गरेको मकस� बमोिजम थप दाबी िलने।  

१९. म�ुाको ूकृित अनसुार कानूनी व्यवःथाका आधारमा नैितक पतनमा दाबी िलन ुपन� अवःथा 

देिखएमा सोको दाबी िलन।े 

(च)  िविवधः-    

१. अिभयोजनका बारेमा कुनै जिटलता आइपरेमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा रहेको 

सहजीकरण सिमितबाट िनकासा िलन े।  

२. उच्च सरकारी वकील कायार्लयका सहन्यायािधवक्ताले आफ्नो कायार्लय र मातहतका 

सरकारी वकील कायार्लयह�मा कायर्रत ूत्येक सरकारी वकीलले अिभयोजन गरेका 

अिभयोगपऽबाट तथा िवशेष सरकारी वकील कायार्लयका सहन्यायािधवक्ताले आफ्नो 

कायार्लयका ूत्येक सरकारी वकीलले अिभयोजन गरेका अिभयोगपऽबाट कम्तीमा पाचँवटा 

उत्कृ� अिभयोगपऽ छनौट गरी 2077 काितर्क मिहनािभऽ महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयमा पठाउने। 

३. मलुकुी अपराध संिहता, 2074 को दफा ४७ तथा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 

2074 को दफा 33 तथा अन्य िवषयगत िवशेष ऐनको कानूनी व्यवःथा अनसुार कुनै 

अिभयकु्तका हकमा सजाँय छुट िदन सिकने अथार्त सजाय कम गन� मागदाबी िलई 

अिभयोगपऽ दायर गनर् सिकन ेअवःथा भएमा सोको आधार कारण खलुाई मलुकुी फौजदारी 

कायर्िविध िनयमावली, 2075 को िनयम 11 को उपिनयम (२) को कानूनी व्यवःथाले 

िनद�श गरे बमोिजम छुट िदन ूःताव गिरएको सजायको ूितशत ःप� �पमा उल्लेख गरी 

सजाय कम गन� मागदाबी िलई अिभयोजन गन�। यःतो मागदाबी भएका अिभयकु्तले म�ुा 

हेन� िनकायमा अनसुन्धान अिधकारी वा सरकारी वकील समक्ष िदएको भन्दा ूितकूल बयान 

वा ूमाण िदएमा वा आफ्नो कसूर इन्कार गरेमा वा न्याियक कारबाहीमा सहयोग 

नपरु् याएमा (मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 33 को उपदफा (६) 

को अवःथा भएमा) सोही संिहताको दफा 33 को उपदफा (७) एवम ्मलुकुी फौजदारी 
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कायर्िविध िनयमावली, 2075 को िनयम 18 र 20 ले िनिदर्� गरेको कानूनी व्यवःथा 

अनसुार त्यःतो अिभयकु्तलाई ूःताव गिरएको छुट सजायँ र� गरी थप सजाँयको मागदाबी 

गरी तत्काल म�ुा हेन� िनकायमा िनवेदन िदन।े 

४. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 35 अनसुार थप दाबी िलई म�ुा 

दायर गदार् त्यःतो अिभयोगपऽमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध िनयमावली, 2075 को 

िनयम 21 को उपिनयम (१) को कानूनी व्यवःथाले िनद�श गरे बमोिजमका िववरण 

अिनवायर् �पमा उल्लेख गन�। 

५. अिभयोगपऽ संशोधन िवषय िनयम (Rule) नभएकोले मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 

2074 को दफा 36 ले िनिदर्� गरेको अवःथा ःप� देिखए माऽ सोको कारबाही ूारम्भ 

गन�। 

६. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 37 को उपदफा (२) को 

ःप�ीकरण खण्डमा उल्लेख भए अनसुार अिभयोगपऽमा "सानाितना ऽटुी" सच्याउन पन� 

अवःथा भएमा श�ु तहबाट म�ुाको फैसला हनु ुअगावै त्यःतो ऽटुी भएको थाहा भएपिछ 

तत्काल सोही संिहताको दफा 37 को उपदफा (१) अनसुार म�ुा हेन� िनकाय समक्ष 

िनवेदनपऽको ढाँचामा पेश गन� र त्यसरी िनवेदन िदएको व्यहोरा अिभयोगपऽमा जनाई 

त्यःतो िनवेदन िदने सरकारी वकीलले दःतखत गरी ूमािणत गन�। 

७. मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 34 को उपदफा (३) मा उल्लेख 

भए अनसुारका खास िकिसमका सानाितना कसूरमा सोही दफाको उपदफा (१) को 

ूयोजनाथर् नपेाल राजपऽ, खण्ड ६८, 2075 असोज १, संख्या 26, भाग-4 मा ूकािशत 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको सूचनामा उल्लेख भए अनसुार माननीय 

महान्यायािधवक्ताज्यूबाट सबै िजल्लाका सरकारी वकीलह�लाई अिधकार ूत्यायोजन भए 

बमोिजम कानूनले िनद�श गरेका ूकृया पूरा गरी म�ुा दायर नगन� िनणर्य गन�। 

८. अिभयोगपऽमा उल्लेख गरेको कुनै साक्षी तत्काल उपिःथत नगराएमा पिछ उपिःथत 

गराउन नसिकने अवःथा भएमा मलुकुी फौजदारी कायर्िविध संिहता, 2074 को दफा 

101 को उपदफा (५) ले िनद�श गरेको कानूनी व्यवःथा बमोिजम ूमाण सिहत त्यःतो 
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कारण देखाई त्यःता साक्षीलाई तत्कालै उपिःथत गराई बकपऽ गराउन अिभयोगपऽमा नै 

अनरुोध गन�। 

 

 

      ............................. 

      लोकराज पराजलुी 

      सहन्यायािधवक्ता 

 

बोधाथर्  

ूहरी ूधान कायार्लय, ूहरी महािनरीक्षकको सिचवालयः यस पिरपऽमा उल्लेख भएका कुराह� 

बारेमा अपराध अनसुन्धान गदार्का बखत तथा अनसुन्धान ूितवेदन तयार गन� सन्दभर्मा ध्यान िदन 

अपराध अनसुन्धान गन� सबै ूहरी एका�ह�मा पिरपऽ गिरिदनहुनु।माऽ  
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७.४. अिधकार ूत्यायोजन सम्बन्धी राजपऽको सूचना - १ 
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७.५. अिधकार ूत्यायोजन सम्बन्धी राजपऽको सूचना - २  
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८. कायार्लय, िहरासत तथा कारागारह�कक अनगुमन 

 

८.१. अिभयकजन परीक्षण तथा कायार्लय अनगुमन  

 

अिभयकजन परीक्षण तथा कायार्लय अनगुमनसम्बन्धी िनद� िशका जारी गरी कायर् सम्पादनकक 

अवःथाकक अनगुमनलाई व्यविःथत बनाउने ूयास ःव�प २०७८ असकज मिहनाकक दकॐक साता 

का�मा�� उपत्यकाका ५ वटा सरकारी वकील कायार्लयह�कक अिभयकजन परीक्षणका साथै 

कायार्लय अनगुमन गिरएकक िथयक।यःतै असकज र काितर्क मिहनामा िविभ� टकली�ारा सरकारी 

वकील कायार्लयह�मा अिभयकजन परीक्षण तथा कायार्लय अनगुमन सम्प� भएकक िथयक।सक 

अनगुमनबाट सरकारी वकीलकक कायर् सम्पादन खास गरी संिहताकक कायार्न्वयनकक अवःथाकक 

बारेमा जानकारी िलन सहयकग पगुेकक छ भने कायर् सम्पादनमा सधुारका लािग मागर्दशर्न समेत 

ूदान गरेकक छ ।सक सम्बिन्ध िवःततृ िववरण तािलकामा उल्लेख गिरएकक छ । 

८.२. कायार्लय, िहरासत तथा कारागारह�कक अनगुमन 

माननीय महान्यायािधवक्ताबाट तथा महान्यायािधवक्ताबाट अिधकार ूत्यायकजन भएबमकिजम 

नायब महान्यायािधवक्ता र सहन्यायािधवक्ताह�कक टकली�ारा िविभ� िजल्लाका िहरासत कारागार 

तथा बाल सधुार गृहकक अनगुमन सम्प� गिरएकक िथयक ।सक सम्बिन्ध िवःततृ िववरण 

तािलकामा उल्लेख गिरएकक छ । 

मा. महान्यायािधवक्ता खम्मबहादरु खातीबाट िज.स.व.का. काःकी र तनहुँ, उ.स.व.का. 

पकखरा तथा िजल्ला ूहरी कायार्लय, काःकीकक िहरासत कक्ष अनगुमन तथा िनरीक्षण भएकक 

िथयक । उक्त अनगुमन तथा िनरीक्षण टकलीमा नायब महान्यायािधवक्ता ौी िव�राज 

ककइराला, सहन्यायािधवक्ता ौी हरी ूसाद जकशी, उप-न्यायािधवक्ता ौी सिुशल देवककटा तथा 

सहायक न्यायािधवक्ता ौी  िबन्दकुुमारी धामी रावलकक संलग्नता रहेकक िथयक । 
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महान्यायािधवक्ताबाट अिधकार ूत्यायोजन भएबमोिजम नायब महान्यायािधवक्ता र 

सहन्यायािधवक्ताह�को टोली 

िस.नं./ 

पद 

नायब 

महान्यायािधवक्ता/ 

सहन्यायािधवक्ता 

 

सहन्यायािधवक्ता/ 

उपहन्यायािधवक्ता  

सहायक 

न्यायािधवक्ता 

िनरीक्षण र अनगुमन 

भएका सरकारी वकील 

कायार्लय1 

1. 
ौी कृंणजीवी 

िघिमरे 

ौी सोमकान्ता 

भण्डारी  

िजसवका मःुता� र 

म्याग्दी 

2. 
ौी कृंणजीवी 

िघिमरे 

ौी गोपाल ूसाद 

िरजाल 
 

उसवका सखु�त, 

िजसवका कािलकोट र 

मगु ु 

3. 
ौी कृंणजीवी 

िघिमरे 

ौी गोपाल ूसाद 

िरजाल, ौी 

सोमकान्ता भण्डारी, 

ौी सिुशल देवकोटा 

 िजसवका का�माड� 

4. 
ौी पद् म ूसाद 

पाण्डेय 

ौी ँयाम ूसाद 

दाहाल 

ौी  रोशी 

भण्डारी 

उसवका बटुवल, 

िजसवका अघार्खाँची र 

गलु्मी 

                                 
1 िनम्न सरकारी वकील कायार्लयह�को अनगुमन गदार् उक्त िजल्लामा िःथत ूहरी कायार्लयह� 
तथा िजल्ला कारागार कायार्लयह�को अनगुमन गिरएको िथयो ।      
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5. 
ौी पद् म ूसाद 

पाण्डेय 

ौी िचरन्जीवी 

पराजलुी, ौी लोक 

बहादरु कटुवाल 

ौी  रोशी 

भण्डारी 
उसवका पाटन 

6. 
ौी िव�राज 

कोइराला 

ौी लोक बहादरु 

कटुवाल 

ौी सिरता 

पोभले 

उसवका िवराटनगर, 

मोर�  

7. 
ौी िव�राज 

कोइराला 

ौी चन्िकान्त 

खनाल, ौी िबना 

दाहाल 

ौी सिरता 

पोभले 
िजसवका लिललपरु 

8. 
ौी िव�राज 

कोइराला  

ौी िशव 

वाग्ले 

उसवका जमु्ला, िजसवका 

जमु्ला  

9. 
ौी िव�राज 

कोइराला  

ौी गोपाल ूसाद 

िरजाल 
 

िजसवका भोजपरु र 

ते॑थमु  

10. 
डा.ौी टेकबहादरु 

िघिमरे 
ौी सिबता शमार् 

ौी रि�ता 

पोभले 

िजसवका बैतडी, डडेल्धरुा 

र बझाङ 

11. 
डा.ौी टेकबहादर 

िघिमरे 

ौी हिर ूसाद 

रेग्मी, ौी िवंण ु

ूसाद पौडेल 

ौी रि�ता 

पोभले 
िजसवका भक्तपरु 

12. 
ौी गोपाल ूसाद 

िरजाल 

ौी कमल राज 

पन्थी 

ौी िशव 

वाग्ले 

िजसवका ताप्लेज�ु, 

पाँचथर, सलार्ही र 

सनुसरी 

13. 
ौी िचरि�वी 
पराजलुी 

ौी िवदरु कुमार 
काकीर् 

ौी आँमा 
खड्का 

उसवका धनकुटा, 
िजसवका स�री र 
धनकुटा  
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14. 
डा.ौी गोपीचन्ि 

भ�राई 
ौी दशरथ पंगनेी 

ौी तलुसा 

भण्डारी 

उसवका हेट�डा, िजसवका 

धािदङ र िचतवन 

15. ौी संजीवराज रेग्मी 
ौी िवंण ुूसाद 

पौडेल 

ौी भगवती 

देबी गौतम 
िजसवका पवर्त र म्याग्दी 

16. 
ौी लोकराज 

पराजलुी 

ौी गोकुल बहादरु 

िनरौला 

ौी िवंण ु

ूसाद पने� 

िजसवका दाच ुर्ला र 

क�नपरु 

17. ौी खेमराज �वाली
ौी कैलाश खऽी 

क्षेऽी 

ौी ूभात 

क्षेऽी 

उसवका इलाम, 

िजसवका झापा र इलाम 

18. ौी हिरूसाद जोशी
ौी याम बहादरु 

बानीया 

ौी िबन्द ु

रावल धामी 

उसवका िदपायल, 

िजसवका कैलाली र 

डोटी 

19. 
ौी उ�वूसाद 

पडुासैनी 
ौी बासदेुव लम्साल 

ौी 

िबनोदलाल 

ौे� 

िजवसका रामेछाप, 

िसन्धलुी र दोलखा 

20. ौी शंकर खऽी ौी िवना दाहाल 
ौी  सवुास 

भ�राई 

िजसवका िसराहा र 

उदयपरु 

21. 
ौी इ�रीूसाद 

बन्जाडे 

ौी शािन्त ूसाद 

लईुटेल  

िजसवका मकवानपरु र 

पसार् 

22. ौी हिरूसाद रेग्मी 
ौी िशव ूसाद 

आचायर् 

ौी िदपक 

बःयाल 

िजसवका बाँके, दैलेख र 

सखु�त 
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23. ौी शम्भ ुकाकीर् ौी सशुील देवकोटा 
ौी लिलता 

ौे� 

िजसवका सोलखुमु्ब,ु 

ओखलढु�ा र खोटा� 

24. 
ौी पणु्यूसाद 

पाठक 

ौी शािन्त ूसाद 

लईुटेल 

ौी भरत 

कुमार 

मैनाली 

िजसवका रोल्पा र 

प्यठुान 

25. 
ौी चन्िकान्त 

खनाल 
ौी रेशम आचायर् 

 
पाल्पा, ःया�जा 

26. ौी सूयर्राज दाहाल ौी बिु�लाल ौे� 
 

किपलवःत,ु �पन्देही र 

दा� 
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कायार्लय, िहरासत तथा कारागारह�कक अनगुमनका तिःवरह� 
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9. International Relations 

 
Attorney General of Nepal Mr. Khamma Bahadur Khati met Charge d’Affaires of the Indian 
Embassy Ms. Namgya C. Khampa and discussed about the bilateral cooperation between India 
and Nepal in the legal sector on 21 Spetmber 2021. 

_____________________________________________________________________________ 

 
Hon. Attorney General of Nepal Mr. Khamma Bahadur Khati met Professor Olivier De 
Schutter, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, along with 
other delegates to discuss about the issues of access to justice to the proverty on 01 December 
2021.   

_____________________________________________________________________________ 
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Joint Government Attorney Mr. Hari Prasad Joshi participated in the “Third high-level 
and technical meetings on launching SAN-PVE, the Regional Network of PVE 
Practitioners of South Asia” which was held in Male, Maldives, on 1 and 2 December 
2021. He led the delegation of the Government of Nepal in the said program. The 
regional event aimed at building on success of the Second High-level Dialogue, held 
in May 2021, in which the Regional Network of Prevention of Violent Extremism 
Practitioners of South Asia (SAN-PVE) online platform was presented. Continuing the 
implementation of the Roadmap on the Development of the Regional PVE Network in 
South Asia, the objective of the event was to officially launch SAN-PVE to the 
representatives of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal and Sri Lanka. In this 
regard, the event was also aimed at setting up the SAN-PVE Advisory Board with the 
identified National Contact Points (NCPs) nominated by their respective Governments 
and promoting engagement and partnership with civil society organizations within the 
framework of the Network. 
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१०. अनसूुचीह� 
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अनसूुची - १ 

माननीय महान्यायािधवक्ताज्यू�ााा तेॐो प�ववषय ाणनीितक योजनाको सम्बन्धमा 

िव�तुीय माध्यमबाट साकााी वकीलह�लाा गनुर्भएको सम्बोधन 

 

िमित २०७८।४।१२ गते वािवर्क कायर्योजना सम्बन्धी अिभमखुीकाण कायर्बम सम्प� भए 

प�ात ् महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको सभाहलमा कायार्लयका उच्चपदःथ कमर्चााीह�समेतको 

उपिःथितमा ाणनीितक योजनाका सम्बन्धमा माननीय महान्यायािधवक्ताज्यूबाट अनलाइन माफर् त 

सम्बोधन गनुर्भएको िथयो । सो सम्बोधनको पूणर् पाठ यसूकाा ाहेको छः 

 

ौी नायब महान्यायािधवक्ताज्यूह�, 

सहन्यायािधवक्ताज्यूह�, 

सम्पूणर् साकााी वकीलह� । 

 नया ँआिथर्क ववर्को ूााम्भसगैँ मैले २०७८ ौावण १ गतेदेिख महान्यायािधवक्ताको 

िजम्मेवााीमा तपाइँह�को नेततृ्व गाेा कायर्सम्पादन गद� आइाहेको छु । म सगँ सगैँ 

सबै साकााी वकीलह� नयाँ आिथर्क ववर्को स�ुवातसँगै नयाँ उत्साहका साथ कायर्क्षेऽमा 

आ आफ्नो िजम्मेवााीका साथ िबयाशील ाहेका छ� । 

 िवगतमा गिाएका कायर्बमह�को समीक्षा एवं हािसल उपल�धीह�को मूल्यांकन गद� 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प�ववषय ाणनीितक योजनाको कायार्न्वयनको चाल ु

पिहलो ववर्मा ाणनीितक योजना कायार्न्वयनका लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका 

िवभागह�, महाशाखाह�, उच्च साकााी वकील कायार्लयह�, िवशेव साकााी वकील 

कायार्लय ा िजल्ला साकााी वकील कायार्लयह�ले वािवर्क कायर्योजना तजुर्मा गनर्मा 

सम्बिन्धत साकााी वकील ा कमर्चााीह� िबयाशील ाहेको पाएको छु । 
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 कोिभड १९ को संबमणले केही वषर् यतादेिख हाॆा कामह� नराॆरी ूभािवत भएका 

छन ् । कोिभडको संबमणले पूरै िव� ूभािवत भएको अवःथामा नपेालका सरकारी 

िनकाय र सरकारी वकील कायार्लयह�को काम पिन ूभािवत हनु ुःवाभािवक नै हो । 

हामीले यो जोिखम पूणर् पिरिःथितमा पिन हाॆा कामह�लाई ःवाःथ्य सरुक्षा मापदण्ड 

अपनाउँदै िनरन्तरता िदनपुन�     छ ।  

 म ूत्येक सरकारी वकील र कमर्चारीलाई रणनीितक योजना अन्तगर्त आ आफ्नो 

कायार्लय, िवभाग र महाशाखाको वािषर्क कायर् योजना िनमार्ण र कायार्न्वयनमा ःवािमत्व 

िलनका लािग अनरुोध गदर्छु । 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय तथा मातहत सरकारी वकील कायार्लयह�को भौितक 

िवकास तथा ती कायार्लयह�मा कायर्रत सरकारी वकील र कमर्चारीह�को व्यावसाियक 

सीप र दक्षता विृ� गनर्का लािग रणनीितक योजनामा उल्लेख गिरएका िबयाकलापह�को 

सफल कायार्न्वयनले महत्वपूणर् भिूमका िनवार्ह गछर् । 

 कुनै पिन संःथा र ब्यिक्तको योजनाब� क्षमता अिभविृ� र िवकासका लािग सफल 

रणनीितक योजनाको कायार्न्वयन महत्वपूणर् हनु्छ । 

 कुनै पिन संःथा र ती संःथामा कायर्रत व्यिक्तह�को िवशेष क्षमता र पिहचान कायम 

गनर्का लािग सफल रणनीितक योजनाको ूभावकारी कायार्न्वयन हनुपुछर् । 

 ूत्येक सरकारी वकील र कमर्चारीले रणनीितक योजनाको ममर्को बारेमा गहन �पमा 

अध्ययन गनर्, बझु्न र महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको रणनीितक योजनामा समावेश 

भएका िबयाकलापह�को बारेमा अध्ययन गनर्, िसजर्नात्मक सोच र पिरकल्पनाह� िवकास 

गनर् र आ आफ्नो कायार्लयले िनमार्ण गन� वािषर्क कायर्योजना िनमार्णमा योगदान गनर् र 

वािषर्क कायर् योजनामा उल्लेख गिरएका िबयाकलापह� कायार्न्वयन गनर्मा िबयाशील 

हनुपुछर् । 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प�वष�य रणनीितक योजनाको मध्याविध मूल्यांकन 

गदार् कम्तीमा पिन ८० ूितशत कायार्न्वयन भएको ूगित िववरण िनःकन े गरी 
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ूभावकारी �पमा कायर् सम्प� गनर् म सबै तहका िजम्मेवार सरकारी वकीलह�लाइर् 

िनद� िशत गदर्छु । 

 कुनै पिन कायार्लयको पिहचान ती कायार्लयह�मा कायर्रत कमर्चारीको िनयम पालना र 

अनशुासनबाट कायम हनु्छ।म ूत्येक सरकारी वकील र कमर्चारीलाई सरकारी वकील 

तथा सरकारी वकील कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीह�को आचारसंिहता, २०७५ को पूणर् 

�पमा पालना गनर् िनद� िशत गदर्छु।आचारसंिहताको पालना नगन� सरकारी वकील र 

कमर्चारीलाइर् िनयमानसुार सम्बिन्धत सपुिरवके्षक र ूमखुबाट आवँयक कारबाही गिरने 

छ । 

 सरकारी वकीलले नेपालको संिवधान र कानूनले िदएको िजम्मेवारी अनसुार कायर् सम्पादन 

गनुर्पछर् । अिभयोजन, वहस पैरवी र ूितरक्षा जःता व्यावसाियक सीप सम्बन्धी कायर् गदार् 

व्यवसाियक िजम्मेवारी अनसुार कायर् सम्प� गनुर्पछर् । नेपालको संिवधान, ूचिलत कानून 

र महान्यायािधवक्ताले ूत्यायोिजत अिधकार अनसुार िजम्मेवारी वहन गदार् सरकारी वकील 

कुनै पिन िकिसमको दबाव र ूभावबाट मकु्त हनुपुछर् ।तपाइँह�ले कानून बमोिजम 

िजम्मेवारी वहन गदार् गन� कायर्को लािग तपाइँह�को नेततृ्वकतार्को �पमा सम्पूणर् 

कामको ःवािमत्व मैले िलनेछु । 

 तपाइँह�ले सरकारी वकीलको �पमा िजम्मेवारी वहन गदार् कुनै पिन िनकायबाट कुनै 

िकिसमको अवरोध वा सरुक्षामा कुनै चनुौती देिखएमा तत्काल मािथल्लो सरकारी वकील 

कायार्लय, नायब महान्यायािधवक्ताज्यूह� र मेरो सिचवालयमा समेत अिवलम्ब िछटो 

साधन�ारा खबर गनर् अनरुोध गदर्छु । 

 सरकारी वकीलको ब्यावसाियक क्षमता र दक्षता विृ�, सरकारी वकील कायार्लयह�को 

भौितक िवकासका लािग म राज्यका िनकायह�सँग समन्वय गिररहेको छु । यस कायर्मा 

केन्िीय ःतरका िनकायह�मा उिचत पहल गनर् महान्यायािधवक्ताको कायार्लयमा कायर्रत 

नायब महान्यायािधवक्ताज्यूह�, सहन्यायािधवक्ताज्यूह� र िवशेष दख्खल राख्न े सरकारी 

वकील र कमर्चारीलाई पिन िजम्मेवारी सिहत पिरचालन गिरन ेछ । 

 उच्च सरकारी वकील कायार्लय तहमा कायर्रत सहन्यायािधवक्ताज्यूह� र िजल्ला 

न्यायािधवक्ताज्यूह� एवं ूत्येक सरकारी वकीलले पिन आ आफ्नो तहमा सरकारी 
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वकीलको ब्यवसाियक क्षमता र दक्षता विृ�, सरकारी वकील कायार्लयह�को भौितक 

िवकासका लािग सामूिहक �पमा सबैले आवँयक पहल गनुर्पछर् । 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहत कायार्लयमा कायर्रत ूत्येक सरकारी वकील र 

कमर्चारीलाई कायार्देश सिहत िजम्मेवारी तोिकने छ । महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको 

तेॐो प�वि�र्य रणनीितक योजना र महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको कायर्स�ालन तथा 

कायर्िववरण िनद� िशका, २०७३ ले पिन ूत्येक सरकारी वकील र कमर्चारीलाइर् कायार्देश 

सिहत िजम्मेवारी तोक्न ेउल्लेख गरेको छ । कायार्देश सिहतको िजम्मेवारी उिचत �पले 

सम्प� गरी कायर् सम्प� ूितवेदन तोिकएको ढाचँा र अविध प�ात ् सम्बिन्धत 

सपुिरवेक्षक समक्ष पेश    गनुर्पन�छ । 

 सरकारी वकीलको कामको मूल्यांकन सरकारी वकीलको व्यावसाियक क्षमता, दक्षता, 

आचरण र अनशुासन पालन, ूभावकारी वहस पैरवी, अिभयोजन, िनणर्य क्षमता, म�ुाको 

िविभ� मःयौदाह�को तयारी, कायार्लय ब्यवःथापन, रणनीितक योजनाको कायार्न्वयन, र 

सूचना ूिविधको अिधकतम ूयोगबाट झिल्कन्छ । 

 म ूत्येक सरकारी वकीललाई कुनै पिन कायर्लाई िसजर्नात्मक प�ितको अवलम्बन गरी  

अ�का लािग पिन अनकुरणीय हनुे गरी कायर्सम्प� गनर्का लािग िनद� िशत गदर्छु । 

यहाँह�बाट भएका नयाँ र िसजर्नात्मक कायर्ह�को जानकारी मेरो सिचवालयमा गराउन 

समेत अनरुोध गदर्छु । यहाँह�लाई उिचत अवसर र िजम्मेवारी ूदान गदार् यहाँह�को 

क्षमता, संःथाूितको अपनत्व, इमान्दािरता, नयाँ र िसजर्नात्मक कायर् गन� प�ितलाई पिन 

हेिरने छ । यसका लािग म ूत्येक सरकारी वकीलको व्यिक्तगत िववरण १५ िदन िभऽ 

तयार गरी महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको कायार्लय तथा जनशिक्त व्यवःथापन 

िवभागले तयार गरी व्यवःथापन सिमितको वैठकमा पेश गनर् िनद� िशत गदर्छु । यसले 

सरकारी वकील जनशिक्तको हालको अवःथा र जनशिक्त िवकासका लािग गनुर्पन� 

कायर्ह�का बारेमा योजना र कायर्बम िनमार्ण गनर्मा सघाउ परु् याउँछ । 

 कुनै पिन संःथा र ती संःथामा कायर्रत कमर्चारीह�को उ�ित र ूगित आपसी समन्वय, 

सहकायर्, सकारात्मक सोच, िसजर्नशील �पमा काम गन� चाहना र सामूिहक भावनाले 

गिरन ेकामले माऽ ूभावकारी �पमा कायर्सम्पादन सम्प� भई नितजाबाट देिखन्छ । 
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ूत्येक सरकारी वकील र कमर्चारीलाइर् िसजर्नशील र नितजामखुी काम गनर्का लािग 

ूिेरत गदर्छु । ूत्येक तहमा नेततृ्व गनुर्हनु ेसरकारी वकीलह�ले असल अभ्यास, नया ँर 

िसजर्नशील सोचका साथ कायार्लयमा कायर्रत सरकारी वकील र कमर्चारीह�लाई काममा 

उत्ूिेरत गनुर्पछर् भ� ेमेरो मान्यता रहेको छ । 

 महान्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई व्यावसाियक, ूभावकारी र जनिव�ास ूा� संःथाको 

�पमा ःथािपत भई कानूनको शासन ूव�र्न गनुर् नै महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको 

पिर��य रहेको छ। कायार्लयको तेॐो प�व��य रणनीितक योजनाको सफल 

कायार्न्वयनमा  सरकारी वकीलह� कायर्रत कायार्लयह�मा िसजर्नात्मक िबयाशीलताको 

अपेक्षा गदर्छु। यहाँह��ा� महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र मातहत कायार्लयको 

संःथागत सधुारका कायर्बमह�मा सकारात्मक सहयोग, साथ र समथर्न रहने नै छ। 

सरकारी वकील र कमर्चारीह�को दक्षता र क्षमता अिभविृ�का लािग िसजर्नात्मक 

िबयाशीलतासगैँ स�ुावह� ूा� हनुे नै छन ्। अन्त्यमा, यहाँह�को सःुवाःथ्यको कामना 

गदर्छु।   

 

धन्यवाद । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अनसूुची - २ 

मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कारवाही एवम ्महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयसँगको अन्तरसम्बन्ध िवषयक चौथो राि�य कायर्शालामा 

सहन्यायािधवक्ता ौी संजीवराज रेग्मीबाट ूःततु कायर्पऽ 

 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प�वषषय रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनमा मखु्य 

न्यायािधवक्ताको समन्वय र सहकायर् 

  

सहन्यायािधवक्ता ौी संजीवराज रेग्मी 
 

महान्यायािधवक्ता र मखु्य न्यायािधवक्ता सम्बन्धी संवैधािनक व्यवःथा 

नेपालको संिवधानको धारा १५८ मा  महान्यायािधवक्ता संघीय सरकारको ूमखु कानूनी 

सल्लाहकार हनु ेव्यवःथा रहेको छ।संघीय सरकारको तफर् बाट अदालतमा ूितिनिधत्व गन� 

िजम्मेवारी िनजमा रहेको छ।यसैगरी नेपाल सरकारको तफर् बाट कुनै पिन अदालत वा 

न्याियक िनकायमा म�ुा चलाउन े वा नचलाउन े अिभयोजनको अिधकार िनिहत रहेको 

छ।तसथर् मखु्य अिभयोजनकतार्को �पमा महान्यायािधवक्तालाई िलइन्छ ।  

यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा १६० मा ूत्येक ूदेशमा एकजना मखु्य न्यायािधवक्ता 

रहने र िनज ूदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुे ूबन्ध रहेको छ।ूदेश 

सरकारको तफर् वाट अदालतमा कानूनी ूितिनिधत्व गन� र ूदेश सरकारको कानूनी 

सल्लाहकार मखु्य न्यायािधवक्ता हनुे व्यवःथा रहेको छ।मखु्य न्यायािधवक्तालाई 

अिभयोजनको अिधकार रहेको छैन।मखु्य न्यायािधवक्ता  मखु्य मन्ऽीको िसफािरसमा ूदेश 

ूमखुले िनयकु्त गदर्छन।्मखु्य न्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहन ेउल्लेख 

संिवधानमा गिरएको छ भने मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय अन्तगर्तका कमर्चारीह�को 

व्यवःथापन महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले गन� व्यवःथा छ।यही संवैधािनक व्यवःथाका 
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अनसूुची - २ 

मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कारवाही एवम ्महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयसँगको अन्तरसम्बन्ध िवषयक चौथो राि�य कायर्शालामा 

सहन्यायािधवक्ता ौी संजीवराज रेग्मीबाट ूःततु कायर्पऽ 

 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प�वषषय रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनमा मखु्य 

न्यायािधवक्ताको समन्वय र सहकायर् 

  

सहन्यायािधवक्ता ौी संजीवराज रेग्मी 
 

महान्यायािधवक्ता र मखु्य न्यायािधवक्ता सम्बन्धी संवैधािनक व्यवःथा 

नेपालको संिवधानको धारा १५८ मा  महान्यायािधवक्ता संघीय सरकारको ूमखु कानूनी 

सल्लाहकार हनु ेव्यवःथा रहेको छ।संघीय सरकारको तफर् बाट अदालतमा ूितिनिधत्व गन� 

िजम्मेवारी िनजमा रहेको छ।यसैगरी नेपाल सरकारको तफर् बाट कुनै पिन अदालत वा 

न्याियक िनकायमा म�ुा चलाउन े वा नचलाउन े अिभयोजनको अिधकार िनिहत रहेको 

छ।तसथर् मखु्य अिभयोजनकतार्को �पमा महान्यायािधवक्तालाई िलइन्छ ।  

यसैगरी नेपालको संिवधानको धारा १६० मा ूत्येक ूदेशमा एकजना मखु्य न्यायािधवक्ता 

रहने र िनज ूदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुे ूबन्ध रहेको छ।ूदेश 

सरकारको तफर् वाट अदालतमा कानूनी ूितिनिधत्व गन� र ूदेश सरकारको कानूनी 

सल्लाहकार मखु्य न्यायािधवक्ता हनुे व्यवःथा रहेको छ।मखु्य न्यायािधवक्तालाई 

अिभयोजनको अिधकार रहेको छैन।मखु्य न्यायािधवक्ता  मखु्य मन्ऽीको िसफािरसमा ूदेश 

ूमखुले िनयकु्त गदर्छन।्मखु्य न्यायािधवक्ता महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहन ेउल्लेख 

संिवधानमा गिरएको छ भने मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय अन्तगर्तका कमर्चारीह�को 

व्यवःथापन महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले गन� व्यवःथा छ।यही संवैधािनक व्यवःथाका 
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आधारमा अन्तरसम्बन्ध र समन्वयलाई यही हेन ुर्पन� हनु्छ। 

कानूनी व्यवःथा 

सरकारी वकील सम्बन्धी िनयमावली, २०७७ को िनयम ११ मा महान्यायािधवक्ताले मखु्य 

न्यायािधवक्ताको काम कारबाहीको सम्बन्धमा एक�पता र ूभावकािरताका लािग आवँयक 

सहजीकरण र समन्वय गन�, संिवधान तथा स�ीय कानूनको कायार्न्वयनको सम्बन्धमा मखु्य 

न्यायािधवक्तालाई आवँयक िनद�शन िदन,े ूदेश सरकारको व्यवःथापनमा रहेका िहरासत 

,सधुार गहृ वा थनुवुा कक्षमा रहेका थनुवुाह� उपर मानवोिचत व्यवहार भए वा नभएको 

सम्बन्धमा मखु्य न्यायािधवक्ताबाट अनगुमन गराउने व्यवःथा गिरएको छ।यसैगरी फौजदारी 

कसूर तथा सजाय िनधार्रण ऐनको दफा ३८ मा महान्यायािधवक्ता संघीय प्यारोल तथा 

ूोवेशन बोडर्को अध्यक्ष हनु े र मखु्य न्यायािधवक्ता ूदेश प्यारोल बोडर्को अध्यक्ष हनुे 

व्यवःथा रहेको हुँदा ती िनकायको काम कारबाही व्यविःथत गन� िजम्मेवारी रहेको छ।मखु्य 

न्यायािधवक्ताको काम कतर्व्य र अिधकार तथा सेवा शतर् सम्बन्धी ूदेश कानूनमा 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँको समन्वय र सहकायर् सम्बन्धमा िनम्न व्यवःथा रहेको 

पाइन्छ। 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयसगँ कमर्चारी माग गन� र सो कायार्लयले खटाउने,  

िहरासत तथा थनुवुा उपर मानवोिचत व्यवहार भए नभएको महान्यायािधवक्तासँग 

समन्वय गरी अनगुमन गन� र ूितवेदन महान्यायािधवक्ता समक्ष पठाउन,े  

संिवधान र संघीय कानून कायार्न्वयनको सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताले िदएको 

िनद�शन पालना गन�,  

वािषर्क ूितवेदन महान्यायािधवक्ता समक्ष पठाउन,े   

मखु्य न्यायािधवक्ताको भिूमका 

ूदेश सरकारको ूमखु कानूनी सल्लाहकार,  

ूदेश सरकार र ूदेश सरकारले तोकेको ूदेश सरकारको अिधकारीलाई कानूनी राय 

ूदान गन�,  

ूदेश सरकारको तफर् बाट अदालतमा वहस पैरवी तथा ूितरक्षा गन�,  

िहरासत तथा थनुवुाको अवःथाको अनगुमन गन�,  
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ूदेश सभा र सिमितमा उपिःथत भै कानूनी ू�मा राय िदन,े  

संिवधान, संघीय कानून र ूदेश कानूनको पालना र कायार्न्वयन गन� गराउन,े  

महान्यायािधवक्ता र मखु्य न्यायािधवक्ता बीच समन्वय र सहकायर्का के्षऽह� 

संवैधािनक र कानूनी िजम्मेवारीका सम्बन्धमा एक�पता र ूभावकािरता कायम गन�,  

संिवधान र संघीय कानूनको कायार्न्वयन,  

संगठन सव�क्षण र जनशिक्त व्यवःथापन,  

अन्तरसम्बन्ध िवःतार र सहजीकरण,  

रणनीितक योजना कायार्न्वयन,  

िहरासत, कारागार अनगुमन र ूोवेशन तथा प्यारोल बोडर्को काम व्यवःथापन,  

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट गिरएका कायर्ह� 

मखु्य न्यायािधवक्ताको अिधकार क्षेऽ, ूशासन स�ालन एवम ्ूदेश सरकारको ूितिनिधत्व र 

ूितरक्षाको िवषयमा ःप� र साझा �ि�कोण िनमार्ण गन�, समन्वय र सहकायर् िवःतार गन� 

उ�ेँयले कायार्शाला सम्प� भएका छन।जस अन्तरगत २०७५।२।११ मा काठमाण्ड�मा 

पिहलो कायर्शाला सम्प� भएको िथयो।यसैगरी िमित २०७६।८।६ मा काठमाण्ड�मा दोॐो 

कायर्शाला भएको िथयो भने  िमित २०७७।१२।२७ मा काठमाण्ड�मा तेॐो कायर्शाला 

सम्प� भएको छ।कायर्शालाह�को छलफलबाट केही िनंकषर्ह� ूा� भएका िथए। 

कायर्शालाका िनंकषर्ह� 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प�वष�य रणनीितक योजनामा समावशे गनुर्पन� 

िबयाकलाप,  

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयको दरबन्दीमा पनुरावलोकन गन� , 

बाल सधुार गहृको ःथापना, ःतरो�ित तथा अनगुमन गन� , 

कानून व्यवसायीको सेवा िलनसक्ने गरी मापदण्ड बनाउन,े 

ूोबेसन तथा प्यारोल बोडर्को िबयाशीलता बढाउन,े 

मखु्य न्यायािधवक्ताको मयार्दाबम पनुरावलोकन गनर् सहजीकरण गन�,  

सरकारी वकीलको व्यवःथापन तथा स�वामा समन्वय गन�, 
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कमर्चारीको क्षमता िवकास गन� , 

सरकारी तथा सावर्जिनक सम्पितको संरक्षणका लािग महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र 

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय�ारा साझा ूितरक्षा गिरन,े 

संगठन स�ु�ीकरण गन�,  

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट गिरएका कायर्ह� 

संवैधािनक व्यवःथा अनसुार मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयको संरचना र 

जनशिक्तका सम्बन्धमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले संगठन तथा व्यवःथापन सव�क्षण 

गरी न्याय सेवा सरकारी वकील समूह तथा अन्य सेवाको दरबन्दी रहन े गरी जनशिक्त 

व्यवःथापनको ूितवेदन तयार गरेको िथयो।सो ूितवेदन अनसुार नेपाल सरकारले संगठन 

संरचना र दरबन्दी ःवीकृत गरी लागू गरेको छ।ःवीकृत दरबन्दी अनसुार 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयले उपन्यायािधवक्ता र सहायक न्यायािधवक्ताको जनशिक्त 

उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयको कमर्चारी व्यवःथापन सम्बन्धी मागर्दशर्न, 

२०७८।१।९ मा जारी गरी दरबन्दी अनसुार महान्यायािधवक्ता कायार्लयले कमर्चारी 

उपलब्ध गराउने, उपलब्ध नगराएमा वा असमथर् भएमा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयले 

आवँयक व्यवःथा गनर्सक्न,ेकमर्चारी स�वामा समन्वय गन�, कानून व्यवसायीको सेवा 

िलनसक्न ेर बािषर्क ूितवेदन पठाउन ेगरी मागर्दशर्न पािरत गिरएको छ।  

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको तेॐो प�वषषय रणनीितक योजना (२०७८/०७९–

२०८२/०८३) कायार्न्वयनमा समन्वय र सहकायर् 

अिभयोजनमा सधुार र व्यवसाियकता िवकास भ� ेमूल नाराका साथ तजुर्मा भै २०७८ साउन 

देिख कायार्न्वयनमा आएको छ।योजनाले पिर�ँयमा कानूनी शासनको सिुनि�तता, 

पिरलआयमा वै�ािनक ूमाणमा आधािरत अिभयोजन तथा ूभावकारी ूितरक्षा गन� 

व्यावसाियक संःथाको �पमा ःथािपत हनु ेसंकल्प िलएको छ। योजनाका मूल्यह�मा कानून 

र न्यायका मान्य िस�ान्तको अवलम्बन, ःवच्छ सनुवुाइ, उ�रदाियत्व र जवाफदेिहता, 

व्यावसाियकता,  मानव अिधकारको संरक्षण, अपराध पीिडतलाई न्याय, बाल मैऽी तथा 

लैि�क संवेदनशीलता, सावर्जिनक िहतको संरक्षण, ःवािमत्वबोध र िनरन्तर िसकाइ र सधुार 
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रहेका छन।् 

 

योजनाका लआयह� 

लआय १ अिभयोजनलाई वःतगुत र वै�ािनक ूमाणमा आधािरत बनाउन े । यस 

अन्तगर्त ६ वटा रणनीित र ५७ िबयाकलाप समावेश छन।्  

लआय २ म�ुा तथा िरटको ूभावकारी ूितरक्षा गन�।यस अन्तगर्त ५ वटा रणनीित र 

३८ वटा िबयाकलाप रहेका छन।्  

लआय ३ संवैधािनक तथा कानूनी िजम्मेवारी ूभावकारी �पमा सम्पादन गन�।यस 

अन्तगर्त ५ वटा रणनीित र २७ वटा िबयाकलाप रहका छन।् 

लआय ४ सरकारी वकील सेवालाइर् व्यावसाियक बनाउन े  यस अन्तगर्त ५ वटा 

रणनीित र २८ िबयाकलाप रहेका छन।् 

लआय ५ संःथागत स�ु�ीकरण गन� यस अन्तगर्त ८ वटा रणनीित र ५४ िबयाकलाप 

रहेका छन।्  

कुल २९ वटा रणनीित र २०४ वटा िबयाकलाप समावशे गिरएको छन।् 

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयसँग सम्बिन्धत कायर्ह� 

लआय २ रणनीित ४. सरोकारवालासगँ समन्वय ूभावकारी बनाउन े  

िबयाकलाप नं. ५.२.४.७  

वािषर्क �पमा मखु्य न्यायािधवक्तासँग कायर्शालाको आयोजना गन�, 

िबयाकलाप नं. ५.२.४.८  

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयको संगठन संरचना र दरवन्दीको पनुरावलोकन गनर् 

सहजीकरण गन�,  २०७९ मा कायार्न्वयन गन� कायर्योजना रहेको, 

िबयाकलाप नं. ५.२.४.९  

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयमा कायर्रत सरकारी वकीलह�को क्षमता िवकास गन�  

िबयाकलाप नं. ५.२.४.११ 

रणनीितक योजना कायार्न्वयनका सम्बन्धमा समन्वय तथा सहकायर् गन� - िनरन्तर  
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रणनीितक योजनाको कायार्न्वयनसगँ सम्बिन्धत िवषयह� 

सरकारी वकील कायार्लयको काममा ूभावकािरता ल्याउन ेकायर्, 

बाल सधुार गहृ ःतरो�ित र िवःतारमा सहजीकरण गनर् राि�य कायर्शाला गन�,  

कारागार सधुार र थप िनमार्णका लािग सहजीकरण र समन्वय, 

दण्ड ूणालीको सधुार र सोसगँ सम्बिन्धत बोडर् तथा सिमितलाई िबयाशील बनाउन,े  

अपराधको वेसलाईन सव�क्षण,  

फौजदारी कानून लगायत अन्य कानूनको बारेमा सचेतना अिभबिृ� गन� कायर्बम 

संचालन गन�, 

संिहता कानून लगायतका फौजदारी कानून कायार्न्वयनमा समन्वय गन�, 

सरकारी वकील कायार्लयको काम कारवाहीमा सधुारका लािग ूदेश सरकारबाट ॐोत 

साधन उपलब्ध गराउन ेकुरामा सहयोग गन�, 

वैदेिशक ॅमण, अध्ययन सामामी आदान ूदान,  

केही सबालह� 

मखु्य न्यायािधवक्ता सम्बन्धी संवैधािनक व्यवःथामा भएका कितपय ूावधानको 

पनुरावलोकन, 

ःवाय�ता र उ�रदािय�वको िवषय,  

मखु्य न्यायािधवक्तालाई अिभयोजनको िजम्मेवारीको िवषय, 

संगठन संरचना र जनशिक्त व्यवःथापनमा पनुरावलोकन, 

मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य सम्बन्धी कानून िनमार्ण र समावशे हनुपुन� 

िवषयमा एक�पता, 

िजल्ला तथा उच्च सरकारी वकील कायार्लयसँगको समन्वय । 

 

 

 

अनसूुची - ३ 

लिुम्बनी ूदेशका मखु्य न्यायािधवक्ता ौी ौीकृंण सवेुदीबाट ूःततु गिरएको 

कायर्पऽ 

 

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट सम्पािदत कायर्को समीक्षा र यसमा महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको सहयोग र अपके्षा 

ौी ौीकृंण सवुदेी  

मखु्य न्यायािधवक्ता, लिुम्बनी ूदेश 

प�ृभिूम 

नेपाली जनताले पटक पटक गद� आएका ऐितहािसक जन आन्दोलन, सश� संघषर्, त्याग र 

बिलदानीको फलःव�प नेपाल संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यको �पमा ःथािपत 

भएको छ । िव.सं. २०७० सालमा संिवधान सभाबाट संिवधान जारी संिवधानले नेपाललाई एक 

संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको मा�यम�ारा िदगो शािन्त सशुासन, िवकास 

र समिृ�को अकांक्षा पूरा गन� गरी संिवधान जारी गर् यो। जनु संिवधान अनसुार नेपाल एक 

संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यको �पमा ःथािपत भएको छ।नेपालको संिवधानले तीन 

तहको सरकारको व्यवःथा गरेको छ।त्यसरी गठन भएका सरकारलाई कानूनी राय, सल्लाह 

उपलब्ध गराउनका लािग संघमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय ूदेशमा मखु्य न्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको गठन नेपालको संिवधानले गरेको छ ।  

नेपालको संिवधानको धारा १६० मा महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहन ेगरी ूत्येक ूदेशमा 

एक मखु्य न्यायािधवक्ता रहन,े मखु्य न्यायिधवक्ताको िनयिुक्त सम्बिन्धत ूदेशको मखु्यमन्ऽीको 

िसफािरसमा ूदेश ूमखुबाट हनु,े मखु्य न्यायािधवक्ता ूदेश सरकारको मखु्य कानूनी 

सल्लाहाकार हनुे र संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा ूदेश सरकार वा ूदेश सरकारले 

तोिकिदएको अन्य अिधकािरलाई राय सल्लाह िदन ुपन�छ भ� ेव्यवःथा रहेको छ।  
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अनसूुची - ३ 

लिुम्बनी ूदेशका मखु्य न्यायािधवक्ता ौी ौीकृंण सवेुदीबाट ूःततु गिरएको 

कायर्पऽ 

 

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट सम्पािदत कायर्को समीक्षा र यसमा महान्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको सहयोग र अपके्षा 

ौी ौीकृंण सवुदेी  

मखु्य न्यायािधवक्ता, लिुम्बनी ूदेश 

प�ृभिूम 

नेपाली जनताले पटक पटक गद� आएका ऐितहािसक जन आन्दोलन, सश� संघषर्, त्याग र 

बिलदानीको फलःव�प नेपाल संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यको �पमा ःथािपत 

भएको छ । िव.सं. २०७० सालमा संिवधान सभाबाट संिवधान जारी संिवधानले नेपाललाई एक 

संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको मा�यम�ारा िदगो शािन्त सशुासन, िवकास 

र समिृ�को अकांक्षा पूरा गन� गरी संिवधान जारी गर् यो। जनु संिवधान अनसुार नेपाल एक 

संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यको �पमा ःथािपत भएको छ।नेपालको संिवधानले तीन 

तहको सरकारको व्यवःथा गरेको छ।त्यसरी गठन भएका सरकारलाई कानूनी राय, सल्लाह 

उपलब्ध गराउनका लािग संघमा महान्यायािधवक्ताको कायार्लय ूदेशमा मखु्य न्यायािधवक्ताको 

कायार्लयको गठन नेपालको संिवधानले गरेको छ ।  

नेपालको संिवधानको धारा १६० मा महान्यायािधवक्ताको मातहतमा रहन ेगरी ूत्येक ूदेशमा 

एक मखु्य न्यायािधवक्ता रहन,े मखु्य न्यायिधवक्ताको िनयिुक्त सम्बिन्धत ूदेशको मखु्यमन्ऽीको 

िसफािरसमा ूदेश ूमखुबाट हनु,े मखु्य न्यायािधवक्ता ूदेश सरकारको मखु्य कानूनी 

सल्लाहाकार हनुे र संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा ूदेश सरकार वा ूदेश सरकारले 

तोिकिदएको अन्य अिधकािरलाई राय सल्लाह िदन ुपन�छ भ� ेव्यवःथा रहेको छ।  
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उक्त संवैधािनक व्यवःथा बमोिजम यस लिुम्बनी ूदेशमा िमित २०७४ चैऽ २ गते मखु्य 

न्यायािधवक्ताको िनयिुक्त भए देिख मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय ःथापना भई कायर् संचालन 

भईरहेको छ।सोही संवैधािनक व्यवःथा अनसुार अन्य छ ूदेशमा पिन मखु्य न्यायािधवक्ताको 

कायार्लय ःथापना भई मखु्य न्यायिधवक्ताह�को िनयिुक्त भई ूदेश सरकार पिरवतर्नसँगै मखु्य 

न्यायािधवक्ताह�को पिरवतर्न हनु े गरेकोमा हाल तीन वटा ूदेशमा उक्त पद िरक्त भई 

पदपूितर्को बममा छ। 

नेपालको संिवधानको धारा १६० को उपधारा ७ मा मखु्य न्यायािधवक्ताको पािरौिमक तथा 

अन्य सिुवधा उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हनुे र मखु्य न्यायािधवक्ताको काम कतर्व्य र 

अिधकार तथा सेवाका अन्य शतर् ूदेश कानून बमोिजम हनुेछ भ� ेव्यवःथा भए अनसुार यस 

लिुम्बनी ूदेशको ूदेश सभाबाट मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य, अिधकार र सेवाका अन्य 

शतर्सम्बन्धी  ऐन, २०७५ (यसपिछ  ऐन भिनएको) िमित २०७५।०४।2८ जारी भएको छ । 

अन्य ूदेशमा पिन उक्त ऐन जारी भई लागू रहेको अवःथा छ।सोही ऐनह�ले मखु्य 

न्यायािधवक्ताको काम कतर्व्य र अिधकारको िवषयमा उल्लेख गिरएको छ ।  

मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र अिधकारः  

(१)  नेपालको संिवधानको धारा १६० को उपधारा (५) र (७) मा उल्लेिखत काम, कतर्व्य र 

अिधकारका साथै मखु्य न्यायािधवक्ताको मखु्य काम, कतर्व्य र अिधकार ऐनबाट िनम्न 

तोिकएका छन:्-  

(क)  ूदेश सरकार वादी वा ूितवादी भएको वा ूदेश सरकारको हक, िहत वा सरोकार रहेको, 

संिवधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जिटल संवैधािनक वा कानूनी ू� समावशे 

भएको वा सम्बिन्धत ूदेशको सन्दभर्मा सावर्जिनक सरोकारको िवचारािधन म�ुामा ूदेश 

सरकार वा ूदेश सरकारको तफर् बाट अदालत वा न्याियक िनकायमा ूदेश सरकारको 

नामबाट म�ुा दायर गन� तथा सम्बिन्धत अदालतमा उपिःथत भई ूितरक्षा गन� , गराउन,े  

(ख)  ूदेश सरकार र मातहतका िनकायह�का नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको 

ूभावकारी कायार्न्वयन गनर्̧  गराउन ूदेशको मन्ऽालय, सिचवालय, िवभाग वा 

कायार्लयलाई पऽाचार गरी कायार्न्वयनको अनगमुन गन�¸ गराउन,े  

(ग)  ूचिलत ूदेश कानूनको कायार्न्वयनको बममा कुनै किठनाई आइपरेमा वा ूदेशको 

कायर्क्षेऽको कुनै िवषयमा तत्काल कानून बनाउन ुपन� वा भैरहेको कानून संशोधन गनर् वा 

बिनरहेको कानून लागू गनुर् पन� देिखएमा कारण खलुाई ूदेश सरकार समक्ष राय सझुाव 

पेश गन�,  

(घ)  ूदेश सरकारका मन्ऽालय, सिचवालय र सो अन्तगर्तका कायार्लयबाट अदालतमा ूःततु 

हनुे िलिखत जवाफ लगायतका कानूनी िलखतमा ःतर कायम गनर् कायार्लयह� बीच 

आवँयक समन्वय गन�¸  

(ङ)  ूदेशिभऽका िहरासत तथा थनवुा कक्षको अनगमुन र िनरीक्षण गरी थनुवुाह� उपर 

मानवोिचत व्यवहार नभएको भए मानवोिचत व्यवहार गनर् सम्बिन्धत िनकायलाई आवँयक 

िनद�शन िदने।  

(च)  ूदेश सरकारलाई सरोकार पन� कुनै म�ामा बहस पैरवी वा ूितरक्षाको लािग सम्बिन्धत 

अिधकारीले मखु्य न्यायािधवक्तालाई अनरुोध गरी पठाएमा मखु्य न्यायािधवक्ता आफैले 

ूितिनिधत्व गनर् वा अन्य न्यायािधवक्तालाई ूितिनिधत्व गनर् खटाउन सक्नछे ।  

(छ) कुनै अदालत वा अधर्न्याियक िनकायबाट भएको िनणर्य वा अदेशबाट ूदेश सरकारको 

हकिहत वा सावर्जिनक िहतमा असर पन� रहेछ र त्यःतो िनणर्य वा आदेश िव�� म�ुा 

दायर गनर्, पनुरावेदन गनर् वा पनुरावलोकनको लािग िनवेदन िदन वा अन्य कुनै कानूनी 

उपचार ूा� गनर् कानून बमोिजम कुनै अिधकारी तोिकएको रहेनछ भन े मखु्य 

न्यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको अन्य न्यायािधवक्ताले त्यःतो िनणर्य वा अदेश िव�� 

कानून बमोिजम सम्बिन्धत िनकायमा म�ुा दायर गनर्, पनुरावेदन गनर् वा पनुरावलोकनको 

लािग िनवेदन िदन सक्नेछ । 

 (ज)  ूदेश कानून बमोिजम ःथािपत संःथा वा िनकायले गरेको कुनै िनणर्य वा काम 

कारबाहीबाट ूदेश सरकारको हकिहत ूितकूल भएको वा संिवधान वा ूचिलत कानूनको 

उल्लघंन वा सावर्जिनक िहत िवपिरत भएको छ भ� ेमखु्य न्यायािधवक्तालाई लागेमा र 

त्यःतो िनणर्य वा काम कारवाही िव�� उजरु गनर् कानूनले कुनै अिधकारी तोिकएको 

रहेनछ भने मखु्य न्यायािधवक्ता आफैले वा िनजले तोकेको अन्य न्यायािधवक्ताले त्यःतो 

िनणर्य वा काम कारवाही िव�� कानूनी उपचार ूा� गनर् सक्नेछ । 

 (झ) मखु्य न्यायािधवक्तालाई ूदेश सरकारको हकिहत र सरोकार रहेको िवषयमा नपेालको 

जनुसकैु अदालत, न्याियक िनकाय, कायार्लय र पदािधकारी समक्ष उपिःथत हनु ेअिधकार 

हनुेछ । 
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बिनरहेको कानून लागू गनुर् पन� देिखएमा कारण खलुाई ूदेश सरकार समक्ष राय सझुाव 

पेश गन�,  

(घ)  ूदेश सरकारका मन्ऽालय, सिचवालय र सो अन्तगर्तका कायार्लयबाट अदालतमा ूःततु 

हनुे िलिखत जवाफ लगायतका कानूनी िलखतमा ःतर कायम गनर् कायार्लयह� बीच 

आवँयक समन्वय गन�¸  

(ङ)  ूदेशिभऽका िहरासत तथा थनवुा कक्षको अनगमुन र िनरीक्षण गरी थनुवुाह� उपर 

मानवोिचत व्यवहार नभएको भए मानवोिचत व्यवहार गनर् सम्बिन्धत िनकायलाई आवँयक 

िनद�शन िदने।  

(च)  ूदेश सरकारलाई सरोकार पन� कुनै म�ामा बहस पैरवी वा ूितरक्षाको लािग सम्बिन्धत 

अिधकारीले मखु्य न्यायािधवक्तालाई अनरुोध गरी पठाएमा मखु्य न्यायािधवक्ता आफैले 

ूितिनिधत्व गनर् वा अन्य न्यायािधवक्तालाई ूितिनिधत्व गनर् खटाउन सक्नछे ।  

(छ) कुनै अदालत वा अधर्न्याियक िनकायबाट भएको िनणर्य वा अदेशबाट ूदेश सरकारको 

हकिहत वा सावर्जिनक िहतमा असर पन� रहेछ र त्यःतो िनणर्य वा आदेश िव�� म�ुा 

दायर गनर्, पनुरावेदन गनर् वा पनुरावलोकनको लािग िनवेदन िदन वा अन्य कुनै कानूनी 

उपचार ूा� गनर् कानून बमोिजम कुनै अिधकारी तोिकएको रहेनछ भन े मखु्य 

न्यायािधवक्ता वा िनजले तोकेको अन्य न्यायािधवक्ताले त्यःतो िनणर्य वा अदेश िव�� 

कानून बमोिजम सम्बिन्धत िनकायमा म�ुा दायर गनर्, पनुरावेदन गनर् वा पनुरावलोकनको 

लािग िनवेदन िदन सक्नेछ । 

 (ज)  ूदेश कानून बमोिजम ःथािपत संःथा वा िनकायले गरेको कुनै िनणर्य वा काम 

कारबाहीबाट ूदेश सरकारको हकिहत ूितकूल भएको वा संिवधान वा ूचिलत कानूनको 

उल्लघंन वा सावर्जिनक िहत िवपिरत भएको छ भ� ेमखु्य न्यायािधवक्तालाई लागेमा र 

त्यःतो िनणर्य वा काम कारवाही िव�� उजरु गनर् कानूनले कुनै अिधकारी तोिकएको 

रहेनछ भने मखु्य न्यायािधवक्ता आफैले वा िनजले तोकेको अन्य न्यायािधवक्ताले त्यःतो 

िनणर्य वा काम कारवाही िव�� कानूनी उपचार ूा� गनर् सक्नेछ । 

 (झ) मखु्य न्यायािधवक्तालाई ूदेश सरकारको हकिहत र सरोकार रहेको िवषयमा नपेालको 

जनुसकैु अदालत, न्याियक िनकाय, कायार्लय र पदािधकारी समक्ष उपिःथत हनु ेअिधकार 

हनुेछ । 
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(ञ)  मखु्य न्यायािधवक्ताले ूदेश सभा वा सोको कुनै सिमितले गरेको आमन्ऽण बमोिजम त्यःतो 

बैठकमा उपिःथत भई कानूनी ू�को सम्बन्धमा राय व्यक्त गनर् सक्नेछ । 

 (ट)  मखु्य न्यायािधवक्ताले आफुलाई ूा� अिधकारह� मध्ये केही अिधकार मातहतका अन्य 

न्यायािधवक्तालाई ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

(ठ)  मखु्य न्यायािधवक्ताले आफ्नो पदीय दाियत्व पूरा गन� बममा ूदेश सरकारका तफर् बाट 

कुनै मातहत िनकाय वा कायार्लयलाई िदएको राय वा िनजले आफ्नो कतर्व्यको पालना 

गन� िसलिसलामा व्यक्त गरेको रायलाई िलएर िनज उपर कसैले म�ुा चलाउन पाइने  

छैन । 

        ऐनले उपयुर्क्त बमोिजमको व्यवःथा गनुर्का साथै कितपय  व्यवःथाह� अझै पिन अभाव 

देिखँदा मखु्य न्यायािधवक्ता पदलाई संिवधान बमोिजम ूभावकारी बनाउन एवं मखु्य 

न्यायािधवक्ताको कायर्लाई दक्षतापूणर् �पमा संचालन गनर् सो ऐनमा  समयानकूुल 

संसोधान गनुर्पन� आवःयकता  छ। 

        उपयुर्क्त सन्दभर्मा महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको ःवीकृत कायर्बम अन्तगर्तको 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय र सातैवटा ूदेशका मखु्य न्यायािधवक्ताह�को सहभािग 

चौथो राि�य कायर्शालामा सातैवटा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयका तफर् बाट ूःततु 

मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट सम्पािदत कायर्को समीक्षा र यसमा 

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयको सहयोग र अपके्षा िवषयक कायर्पऽ पेश गरेको छु।  

१. मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयबाट सम्पािदत कायर्को समीक्षा: 

क) अन्तर ूदेश अनभुव आदानूदान:  

           यस ूदेशबाट अन्य छ ूदेश एवं अन्य ूदेशबाट यस ूदेशमा वािषर्क कायर्बम अनसुार 

ूदेश बीच अन्तर ूदेशःतरीय अनभुव आदानूदानको कायर्बम गरी उक्त कायर्बममा  

परःपरमा ूदेशबाट मायाको िचनो समेत आदानूदान गिरनकुा साथै एक आपसमा  

ूदेशमा भएका कायर्ह� एवं समःयाह�को बारेमा समेत छलफल गरी अनभुव 

आदानूदान गन� गिरएको     छ । 

ख) िरट ूितरक्षा र कानूनी रायमा ःतरीयता सम्बन्धी अन्तरिबया कायार्बम : 

           संिवधानले मखु्य न्यायािधवक्तालाई ूदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुे र 

संवैधािनक एवं कानूनी िबषयमा ूदेश सरकार वा ूदेश सरकारले तोिकिदएको अन्य 

अिधकारीलाई राय सल्लाह िदन संवैधािनक िजम्मेवारी तोकेको छ।सोही सन्दभर्मा ूदेश 

सरकार र अन्तगतर्का िनकायह�ले मखु्य न्यायािधवक्तासँग कानूनी राय माग गदार् 

अवलम्बन गनुर्पन� िविध र ूिबयाको �पमा सरोकारवाला िनकायह�लाई जानकारी 

गराउन,े कायार्लयबाट तयार गिरने िलिखत जवाफले न्याियक िनरोपणको िसलिसलामा 

महत्वपूणर् भिूमका खेल्न े भएकोले त्यःतो िलिखत जवाफ तयार गदार् ःतरीय एवं 

िनवेदकले माग दावी गरेका िवषयमा कायार्लयको धारणा तथा ूमाणह� ःप� �पले 

देिखन े गरी ःतरीय िलिखत जवाफ तयारको लािग सम्बिन्धत शाखामा कायर्रत 

जनशिक्तलाई आवँयक जानकारी गराउन े उदेँयले मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय 

लिुम्बनी ूदेशको वािषर्क कायर्बम अनसुार िरट ूितरक्षा, कानून राय र िलिखत जवाफमा 

ःतरीयता िवषयक अन्तरिबया कायर्बम गन� गिरएको छ।  

ग) कारागार तथा िहरासत व्यवःथापन सम्बन्धी अन्तरिबया कायर्बम : 

          मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र अिधकार तथा सेवाको शतर् सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

ले मखु्य न्यायािधवक्तालाई ूदेश िभऽका िहरासत तथा थनुवुा कक्षको अनगुमन र 

िनिरक्षण गरी थनुवुाह� उपर मानवोिचत व्यवहार गनर् आवँयक िनद�शन िदने कतर्व्य 

तोकेको सन्दभर्मा ूदेश अन्तगतर्का कागागार कायार्लयका ूमखु तथा सरुक्षा ूमखुलाई 

थनुवुाह�को मानवअिधकारको िवषयमा जानकारी गराउने तथा िनजह� उपर मानवोिचत 

व्यहारको लािग िनद� िशत गन� उ�ेँयका साथ कारगार तथा िहरासत व्यवःथापन सम्बन्धी 

अन्तरिबया ःवीकृत कायर्बम गन� गिरएको छ।   

घ) म�ुा ूितरक्षा तफर्  (लिुम्बनी ूदेश)  

           ूदेश सरकार र यस मातहतका िनकायलाई िवपक्षी बनाइएका जम्मा म�ुा ९७ म�ुा मध्ये 

अिघल्लो आ.व. बाट सरी आएका म�ुाको संख्या ४१ िथयो भने आ.व. २०७७/७८ मा 

जम्मा ३८ वटा म�ुा परेका िथए । यस आ.व. मा १८ वटा म�ुा दतार् भएको समेत ती 

मध्ये 53 वटा म�ुा सव�च्च अदालतमा, ७ वटा म�ुा उच्च अदालत तलु्सीपरुमा, २5 

वटा उच्च अदालत तलुसीपरु बटुवल इजलास, 8 उच्च अदालत तलुसीपरु, नेपालग� 

इजलासमा, १ वटा उच्च अदालत पाटनमा र १ ूशासकीय अदालत काठमाण्डौमा र 

१/१ वटा िजल्ला अदालत �पन्देही र दा�मा रहेका िथए ।त्यसैगरी अन्य ६ वटा 

ूदेशको ूितरक्षा गनुर्पन� म�ुाको िःथित हेदार् िनम्न बमोिजम देिखन्छ।  
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अिधकारीलाई राय सल्लाह िदन संवैधािनक िजम्मेवारी तोकेको छ।सोही सन्दभर्मा ूदेश 

सरकार र अन्तगतर्का िनकायह�ले मखु्य न्यायािधवक्तासँग कानूनी राय माग गदार् 

अवलम्बन गनुर्पन� िविध र ूिबयाको �पमा सरोकारवाला िनकायह�लाई जानकारी 

गराउन,े कायार्लयबाट तयार गिरने िलिखत जवाफले न्याियक िनरोपणको िसलिसलामा 

महत्वपूणर् भिूमका खेल्न े भएकोले त्यःतो िलिखत जवाफ तयार गदार् ःतरीय एवं 

िनवेदकले माग दावी गरेका िवषयमा कायार्लयको धारणा तथा ूमाणह� ःप� �पले 

देिखन े गरी ःतरीय िलिखत जवाफ तयारको लािग सम्बिन्धत शाखामा कायर्रत 

जनशिक्तलाई आवँयक जानकारी गराउन े उदेँयले मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय 

लिुम्बनी ूदेशको वािषर्क कायर्बम अनसुार िरट ूितरक्षा, कानून राय र िलिखत जवाफमा 

ःतरीयता िवषयक अन्तरिबया कायर्बम गन� गिरएको छ।  

ग) कारागार तथा िहरासत व्यवःथापन सम्बन्धी अन्तरिबया कायर्बम : 

          मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र अिधकार तथा सेवाको शतर् सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

ले मखु्य न्यायािधवक्तालाई ूदेश िभऽका िहरासत तथा थनुवुा कक्षको अनगुमन र 

िनिरक्षण गरी थनुवुाह� उपर मानवोिचत व्यवहार गनर् आवँयक िनद�शन िदने कतर्व्य 

तोकेको सन्दभर्मा ूदेश अन्तगतर्का कागागार कायार्लयका ूमखु तथा सरुक्षा ूमखुलाई 

थनुवुाह�को मानवअिधकारको िवषयमा जानकारी गराउने तथा िनजह� उपर मानवोिचत 

व्यहारको लािग िनद� िशत गन� उ�ेँयका साथ कारगार तथा िहरासत व्यवःथापन सम्बन्धी 

अन्तरिबया ःवीकृत कायर्बम गन� गिरएको छ।   

घ) म�ुा ूितरक्षा तफर्  (लिुम्बनी ूदेश)  

           ूदेश सरकार र यस मातहतका िनकायलाई िवपक्षी बनाइएका जम्मा म�ुा ९७ म�ुा मध्ये 

अिघल्लो आ.व. बाट सरी आएका म�ुाको संख्या ४१ िथयो भने आ.व. २०७७/७८ मा 

जम्मा ३८ वटा म�ुा परेका िथए । यस आ.व. मा १८ वटा म�ुा दतार् भएको समेत ती 

मध्ये 53 वटा म�ुा सव�च्च अदालतमा, ७ वटा म�ुा उच्च अदालत तलु्सीपरुमा, २5 

वटा उच्च अदालत तलुसीपरु बटुवल इजलास, 8 उच्च अदालत तलुसीपरु, नेपालग� 

इजलासमा, १ वटा उच्च अदालत पाटनमा र १ ूशासकीय अदालत काठमाण्डौमा र 

१/१ वटा िजल्ला अदालत �पन्देही र दा�मा रहेका िथए ।त्यसैगरी अन्य ६ वटा 

ूदेशको ूितरक्षा गनुर्पन� म�ुाको िःथित हेदार् िनम्न बमोिजम देिखन्छ।  



dxfGofoflwjQmfsf] sfof{nosf] a'n]l6g :yfkgf lbj; ljz]iff°

182

१ न. ूदेश Ñ ८३ थान मध्ये ३७ थान फ�ौट भएको (यस आ.व.को समेत) 

२ नं ूदेश Ñ  १७९ थान जसमध्ये १० थान फ�ौट भई १६९ थान बांकी (यस 

आ.व.को समेत) 

बागमती ूदेश- ८७ थान मध्ये  १३ थान फ�ौट , ७४ बांकी ( आ. व. 

०७७/०७८ सम्मको ) 

गण्डकी ूदेश- ७१  थान मध्ये १७ थान फ�ौट, ५३ बांकी ( आ. व. 

०७७/०७८ सम्मको ) 

कणार्ली ूदेश- ६५  थान मध्ये १४ थान फ�ौट, ५१ बांकी (आ. व. 

०७७/०७८ सम्मको ) 

सदुरु पि�म ूदेश-   ४५  थानमध्ये १२ थान फ�ौट,३३ बांकी (आ. व. 

०७७/०७८ सम्मको) 
 

म�ुा दतार्को सममताम हेदार् म�ुा दतार्को बम िदन ूितिदन बढ्दो देिखन्छ। 

ङ) िहरासत तथा थनुवुा कक्ष अनगुमन तथा िनरीक्षण 

            मखु्य न्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य, अिधकार र सेवाका अन्य शतर् सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ मा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयलाई आफ्नो ूदेश िभऽका िहरासत तथा 

थनुवुा कक्षको अनगुमन र िनरीक्षण गन� िजम्मेवारी तोिकएको छ।सो सम्बन्धमा यस 

कायार्लयबाट यस ूदेश िभऽका रहेका िहरासत तथा थनुवुा कक्षको अनगुमन तथा 

िनरीक्षण गरी मखु्य न्यायािधवक्ताको वािषर्क ूितवेदनमा समेट्नकुा साथै थनुवुा तथा 

बन्दीह�लाई मानवोिचत व्यवहार भए नभएको, भौितक संरचनाको िःथितका बारेमा बझुी 

सम्बिन्धत िनकायलाई आवँक िनद�शन तथा सझुाव िदन ु यो अनगुमन र िनरीक्षणको 

ूमखु भिूमका रहेको छ। सोही अन�ुप िविभ� िमितमा लिुम्बनी ूदेश िभऽका िजल्लामा 

रहेका थनुवुाकक्षको साथै िहरासत कक्षको अनगुमन तथा िनरीक्षण गरी यथाथर् 

बःतिुःथितको बारेमा जानकारी िलईएको िथयो । 

च) ःथानीय तहह��ारा िनिमर्त कानूनह�को संकलन 

            ःथानीय सरकार सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ४ मा 

ूत्येक नगरपािलका तथा गाउँपािलकाले िनमार्ण गरेको कानून ूदेश सरकार र नेपाल 

सरकार समक्ष पठाउन ुपन� व्यवःथा बमोिजम यस ूदेश नं. ५ अन्तगतर्का सबै ःथानीय 

तहह��ारा िनिमर्त कानूनह�को संकलन तथा अध्ययन िव�षेण गन� िजम्मेवारी ूदेश 

सरकारले यस कायार्लयलाई ूदान गरेबमोिजम यस ूदेश िभऽका कुल १०९ ःथानीय 

तहह� मध्ये किरब ८० भन्दा बढी ःथानीय तहह��ारा िनिमर्त कानूनह�को संकलन 

भैसकेको तथा अन्य ःथानीय तहह�बाट समेत कानून संकलन गन� तथा संकिलत 

कानूनह�को अध्ययन कायर् ूाय सबै ूदेशमा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयबाटै 

भैरहेको छ। 

छ) कानूनी रायः  

            नेपालको संिवधानको धारा 160 को उपधार (5) बमोिजम संवैधािनक एवं कानूनी 

िवषयमा ूदेश सरकार र ूदेश सरकारले तोिकिदएको अन्य अिधकारीलाई राय सल्लाह 

िदन ुमखु्य न्यायािधवक्ताको कतर्व्य तोिकएतापिन हालसम्म व्यबहारमा हरेक कायार्लयले 

ूदेश कानून मन्ऽालयको राय माग्न ेतर संवैधािनक व्यवःथा अनसुार मखु्य न्यायािधवक्ता 

संग माग्न संकोच माग्ने ूचलनले ूितरक्षा कमजोर हनु े। 

ज) ूदेश कानूनह�को िनमाणर्मा सहजीकरण  

         नेपालको संिवधानको धारा ५७ को उपधारा २ को अनसूुची ६ मा ूदेश सरकारको एकल 

अिधकारको व्यवःथा गिरएको छ।ूदेश सरकारको अिधकार सूचीमा िविभ� २१ वटा 

िवषयह�मा ूदेशलाई कानून िनमार्ण गन� अिधकार ूदान गिरएको छ।ूदेश सरकार�ारा 

आफ्नो एकल सूचीका अिधकार अन्तगर्त कानून िनमार्ण गन� कायर्मा सहयोग परु् याउन, 

ूदेश सभामा पेश गिरने िवधेयकह�को मःयौदा तयार गनर् मखु्य न्यायािधवक्ताबाट 

आफ्नो िव�ताको ूयोग गरी आवँयक सहयोग र समन्वय हुँदै आएको र हाल आएर 

कानून िनमार्ण ूिबयालाई सहजीकरण गनर्का लािग  ूाय सबै ूदेशमा मखु्य 

न्यायािधवक्ताको संयोजकत्वमा कानून मःयौदा कायर्दल वा त्यःतै नामको अन्य कायर्दल 

गठन भई कायर्  भैरहेको छ र कायार्दलले िविभ� मन्ऽालयह�सँग सम्पकर् मा रहेर 

मन्ऽालयह�लाई तत्काल आवँयक पन� कानूनह�को पिहचान गरी मन्ऽालयह��ारा 

तयार गरेका ऐनको मःयौदा, िनयमावली, कायर्िविध, िविनयमावलीह�का मःयौदा समेत 
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ूत्येक नगरपािलका तथा गाउँपािलकाले िनमार्ण गरेको कानून ूदेश सरकार र नेपाल 

सरकार समक्ष पठाउन ुपन� व्यवःथा बमोिजम यस ूदेश नं. ५ अन्तगतर्का सबै ःथानीय 

तहह��ारा िनिमर्त कानूनह�को संकलन तथा अध्ययन िव�षेण गन� िजम्मेवारी ूदेश 

सरकारले यस कायार्लयलाई ूदान गरेबमोिजम यस ूदेश िभऽका कुल १०९ ःथानीय 

तहह� मध्ये किरब ८० भन्दा बढी ःथानीय तहह��ारा िनिमर्त कानूनह�को संकलन 

भैसकेको तथा अन्य ःथानीय तहह�बाट समेत कानून संकलन गन� तथा संकिलत 

कानूनह�को अध्ययन कायर् ूाय सबै ूदेशमा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लयबाटै 

भैरहेको छ। 

छ) कानूनी रायः  

            नेपालको संिवधानको धारा 160 को उपधार (5) बमोिजम संवैधािनक एवं कानूनी 

िवषयमा ूदेश सरकार र ूदेश सरकारले तोिकिदएको अन्य अिधकारीलाई राय सल्लाह 

िदन ुमखु्य न्यायािधवक्ताको कतर्व्य तोिकएतापिन हालसम्म व्यबहारमा हरेक कायार्लयले 

ूदेश कानून मन्ऽालयको राय माग्न ेतर संवैधािनक व्यवःथा अनसुार मखु्य न्यायािधवक्ता 

संग माग्न संकोच माग्ने ूचलनले ूितरक्षा कमजोर हनु े। 

ज) ूदेश कानूनह�को िनमाणर्मा सहजीकरण  

         नेपालको संिवधानको धारा ५७ को उपधारा २ को अनसूुची ६ मा ूदेश सरकारको एकल 

अिधकारको व्यवःथा गिरएको छ।ूदेश सरकारको अिधकार सूचीमा िविभ� २१ वटा 

िवषयह�मा ूदेशलाई कानून िनमार्ण गन� अिधकार ूदान गिरएको छ।ूदेश सरकार�ारा 

आफ्नो एकल सूचीका अिधकार अन्तगर्त कानून िनमार्ण गन� कायर्मा सहयोग परु् याउन, 

ूदेश सभामा पेश गिरने िवधेयकह�को मःयौदा तयार गनर् मखु्य न्यायािधवक्ताबाट 

आफ्नो िव�ताको ूयोग गरी आवँयक सहयोग र समन्वय हुँदै आएको र हाल आएर 

कानून िनमार्ण ूिबयालाई सहजीकरण गनर्का लािग  ूाय सबै ूदेशमा मखु्य 

न्यायािधवक्ताको संयोजकत्वमा कानून मःयौदा कायर्दल वा त्यःतै नामको अन्य कायर्दल 

गठन भई कायर्  भैरहेको छ र कायार्दलले िविभ� मन्ऽालयह�सँग सम्पकर् मा रहेर 

मन्ऽालयह�लाई तत्काल आवँयक पन� कानूनह�को पिहचान गरी मन्ऽालयह��ारा 

तयार गरेका ऐनको मःयौदा, िनयमावली, कायर्िविध, िविनयमावलीह�का मःयौदा समेत 
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अध्ययन गरी सहजीकरण गन� कायर्को श�ुवात भइरहेको छ।सवै ूदेशमा मखु्य 

न्यायािधवक्ता संयोजक रहेको कायर्दल िबयाशील छ।  

झ) कानून कायार्न्वयनमा देिखएका जिटलताह� 

            हाॆो संघीयता सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वयको िस�ान्तमा आधािरत रहेको छ । 

संिवधानको धारा ५० को उपधारा २ ले अनसूुची ६ मा िविभ� २१ वटा िवषयह�मा 

ूदेशलाई कानून बनाउन ेअिधकार ूदान गरे पिन संिवधानको धारा ५७ को उपधारा १ 

मा ूदेशले कानून बनाउँदा संघीय कानून बमोिजम नबािझन ेगरी बनाउन ुपदर्छ र त्यःतो 

कानून संघीय कानूनसगँ बािझएमा बािझएको हदसम्म अमान्य हनुेछ भ� ेब्यबःथा गरेको 

पाइन्छ। यसरी नै धारा ५८ मा संिवधान बमोिजम संघ, ूदेश र ःथानीय तहको 

अिधकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यस संिवधान बमोिजम कुनै तहले 

ूयोग गन� गरी नतोिकएको िवषयमा संघको अिधकार हनुेछ भ� े व्यवःथा रहेको 

पाइन्छ।ूदेशको एकल अिधकारको सूची िभऽ भएका कितपय िवषयमापिन ूदेशले यी 

अिधकारह�को ूयोग गनर् संघकै भर पनुर्पन� अवःथा रहेको छ।ूदेश�ारा बनेका 

कानूनह� पिन िनवार्ध �पमा कायार्न्वयनमा आउन किठनाई भएको अवःथा िव�मान 

रहेतापिन जिटलतालाई संिवधानको मूल्य र मान्यता अनसुार समन्वय¸सहकायर् र सह-

अिः�त्वको आदर्शबमोिजम हल गरी संघीय संरचनालाई संःथागत गद� अिघ बढ्नकुो 

िवकल्प छैन ।    

2.      सम्बोधन हनुपुन� केही सबालह�� 

१. नेपालको संिवधानको धारा 160 को उपधारा (१) मा महान्यायािधवक्ताको मातहतमा 
रहने गरी ूत्येक ूदेशमा एक मखु्य न्यायािधवक्ता रहनछे भन् न ेउल्लेख गरेको हुँदा 
मखु्य न्यायािधवक्ताको पद ूदेश मखु्य मन्ऽीको िसफािरसमा िनयकु्त हनु ेर मखु्य मन्ऽीले 
चाहेको अविधसम्म पदमा वहाल रहने पद हुँदा उक्त मातहत भन् न ेशब्दको समिुचत 
व्याख्या हनु ुज�री रहेको छ।संघीयताको ममर् र भावना तथा ूदेश बिलयो बनाउन मखु्य 
न्यायािधवक्ता कायार्लय ःवतन्ऽ �पमा संचालन हनु े गरी संिवधान संसोधन गनर् पहल 
गनुर्पन�।  

२. नेपालको संिवधानको धारा 160 को उपधारा (6) मा मखु्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय 

अन्तगर्तका कमर्चारीह�कक व्यवःथापन महान्यायािधवक्ताकक कायार्लयले गन�छ भन् न े
व्यवःथा रहेकक सन्दभर्मा मखु्य न्यायािधवक्ताकक कायार्लयकक अिधकांश म�ुाह� सव�च्च 
अदालतमा दायर भई ूितरक्षा गनुर्का अितिरक्त ूदेश िभऽ कै सबै उच्च अदालत एवं 
केही िजल्ला अदालतमा समेत म�ुा रहेकक हुँदा भिवंयमा ूदेश िभऽका सबै िजल्ला 
अदालत एवं उच्च अदालतमा म�ुा रहन सक्न ेतथा सव�च्च अदालतमा समेत ूितरक्षा 
बहस गनुर्पन� हुँदा सकही बमकिजम ूत्येक िजल्ला एवं उच्च अदालत रहेकक ःथान तथा 
काठमाण्डौमा समेत शाखा िवःतार गरी भौितक ॐकत सामामी एवं कमर्चारी व्यवःथा 
गनुर्पन� देिखँदा मखु्य न्यायािधवक्ताकक कायार्लयले संगठन तथा व्यवःथापन (O&M) 
सव�क्षण गरी कमर्चारी एवं शाखा कायार्लय िवःतार गन� गरी O&M महान्यायािधवक्ताकक 
कायार्लयमा पठाइएकक अवःथा छ।हालसम्म संवकधन भएकक छैन।यिद उक्त O&M 
संघबाट  ःवीकृत नभएमा  ूदेश सरकारवाट ःवीकृत गराई शाखा कायार्लय िवःतार गनर् 
िमल्न े निमल्ने के हक वा महान्यायािधवक्ताकक कायार्लयबाटै व्यवःथापन हनुे हक ःप� 
हनुपुन� र यसकक सम्बकधन  तत्काल गनुर्पन�। 

३. फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ दफा ३८(२) अनसुार 
मखु्य न्यायािधवक्ताबाट ूदेशःतरीय प्यारकल र ूकवेशन वकडर्कक ूत्यक्ष िनद�शन, िनयन्ऽण 
र सपुिरवेक्षण मखु्य न्यायािधवक्ताबाट हनु े हुँदा सक सम्बन्धी कायर्िविध िनधार्रण गनर् 
एक�पताकक लािग महान्यायािधवक्ताकक कायार्लयबाट के कःतक ूािविधक सहयकग हनुपुन� 
हक वा ूदेशले आफै गनुर्पन� हक ।  

४. नेपालकक संिवधानकक धारा 156 कक बमकिजम िनमार्ण हनुे ूदेश न्याय सेवा आयकगमा 
मखु्य न्यायािधवक्ताकक भिूमका ःप� हनुपुदर्छ । 

५. िजल्ला अदालत, उच्च अदालत लगायत ूदेशःतरका न्याियक एवं अधर्न्याियक 
िनकायसगँ  समन्वय ःथािपत गनर् भरपद� संयन्ऽकक आवँयकता देिखन्छ । 

६. नेपालकक संिवधानकक अनसूुची ६ मा ूदेशकक एकल अिधकारकक सूची अन्तगर्त ब.सं. ४ 
मा  "दण्ड जिरवाना" समेत समावेश देिखन्छ।त्यसैगरी संघ, ूदेश र ःथानीय तह 
(समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन,२०७७ कक दफा ७(२) ले ूदेश वा ःथानीय तहबाट 
स�ालन वा ूशासन हनु े कुनै िवषयमा कानून बमकिजम ूशासिनक दण्ड जिरबानाकक 
व्यवःथा माऽ ूदेशले गनर् सक्नेछ भनी उल्लेख गिरएकक छ ।यसरी ऐनकक उक्त 
व्यवःथा संिवधानकक अनसूुची ६ सँग बािझएकक छ भने दण्ड जिरवाना हनु े गरी 
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अन्तगर्तका कमर्चारीह�कक व्यवःथापन महान्यायािधवक्ताकक कायार्लयले गन�छ भन् न े
व्यवःथा रहेकक सन्दभर्मा मखु्य न्यायािधवक्ताकक कायार्लयकक अिधकांश म�ुाह� सव�च्च 
अदालतमा दायर भई ूितरक्षा गनुर्का अितिरक्त ूदेश िभऽ कै सबै उच्च अदालत एवं 
केही िजल्ला अदालतमा समेत म�ुा रहेकक हुँदा भिवंयमा ूदेश िभऽका सबै िजल्ला 
अदालत एवं उच्च अदालतमा म�ुा रहन सक्न ेतथा सव�च्च अदालतमा समेत ूितरक्षा 
बहस गनुर्पन� हुँदा सकही बमकिजम ूत्येक िजल्ला एवं उच्च अदालत रहेकक ःथान तथा 
काठमाण्डौमा समेत शाखा िवःतार गरी भौितक ॐकत सामामी एवं कमर्चारी व्यवःथा 
गनुर्पन� देिखँदा मखु्य न्यायािधवक्ताकक कायार्लयले संगठन तथा व्यवःथापन (O&M) 
सव�क्षण गरी कमर्चारी एवं शाखा कायार्लय िवःतार गन� गरी O&M महान्यायािधवक्ताकक 
कायार्लयमा पठाइएकक अवःथा छ।हालसम्म संवकधन भएकक छैन।यिद उक्त O&M 
संघबाट  ःवीकृत नभएमा  ूदेश सरकारवाट ःवीकृत गराई शाखा कायार्लय िवःतार गनर् 
िमल्न े निमल्ने के हक वा महान्यायािधवक्ताकक कायार्लयबाटै व्यवःथापन हनुे हक ःप� 
हनुपुन� र यसकक सम्बकधन  तत्काल गनुर्पन�। 

३. फौजदारी कसूर (सजाय िनधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ दफा ३८(२) अनसुार 
मखु्य न्यायािधवक्ताबाट ूदेशःतरीय प्यारकल र ूकवेशन वकडर्कक ूत्यक्ष िनद�शन, िनयन्ऽण 
र सपुिरवेक्षण मखु्य न्यायािधवक्ताबाट हनु े हुँदा सक सम्बन्धी कायर्िविध िनधार्रण गनर् 
एक�पताकक लािग महान्यायािधवक्ताकक कायार्लयबाट के कःतक ूािविधक सहयकग हनुपुन� 
हक वा ूदेशले आफै गनुर्पन� हक ।  

४. नेपालकक संिवधानकक धारा 156 कक बमकिजम िनमार्ण हनुे ूदेश न्याय सेवा आयकगमा 
मखु्य न्यायािधवक्ताकक भिूमका ःप� हनुपुदर्छ । 

५. िजल्ला अदालत, उच्च अदालत लगायत ूदेशःतरका न्याियक एवं अधर्न्याियक 
िनकायसगँ  समन्वय ःथािपत गनर् भरपद� संयन्ऽकक आवँयकता देिखन्छ । 

६. नेपालकक संिवधानकक अनसूुची ६ मा ूदेशकक एकल अिधकारकक सूची अन्तगर्त ब.सं. ४ 
मा  "दण्ड जिरवाना" समेत समावेश देिखन्छ।त्यसैगरी संघ, ूदेश र ःथानीय तह 
(समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन,२०७७ कक दफा ७(२) ले ूदेश वा ःथानीय तहबाट 
स�ालन वा ूशासन हनु े कुनै िवषयमा कानून बमकिजम ूशासिनक दण्ड जिरबानाकक 
व्यवःथा माऽ ूदेशले गनर् सक्नेछ भनी उल्लेख गिरएकक छ ।यसरी ऐनकक उक्त 
व्यवःथा संिवधानकक अनसूुची ६ सँग बािझएकक छ भने दण्ड जिरवाना हनु े गरी 
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ूदेशसभाले कानून बनाएमा सो कसूरको अनसुन्धान र अिभयोजन कुन िनकायबाट हनुे ? 
वन ऐन, 2075 अन्तगर्तको म�ुामा अनसुन्धान अिभयोजन गन� कमर्चारीबारे ःप� पानुर् 
पन�।त्यसैगरी सममतामा फौजदारी न्यायाूणालीमा मखु्य न्यायािधवक्ताको भिूमका के हनुे 
? ःप� हनुपुन� । 

७. नेपाल सरकारले ूकाशन गरेको राि�य जीवनका िविभन् न क्षेऽमा रहेका महानभुावह�को 
मयार्दाबममा (िमित 2076।01।16 को राजपऽ) मखु्य न्यायािधवक्तालाई 
उपमहानगरपािलकाका ूमखु भन्दा पिन पिछ रािखएको छ । जबिक 
महान्यायािधवक्तालाई मखु्य सिचव भन्दा मािथ रािखएको। यस पदीय गिरमालाई 
जोगाउन उक्त मयार्दाबममा तथा मखु्य न्यायािधवक्ता पदको अमजेी नाम �पान्तरण पिन 
chief attorney माऽ नभई chief attorney/advocat general राखी पनुरावलोकन 
आवँयक हुँदा सोको लािग महान्यायािधवक्ताज्यूबाट पहल हनु ुआवँयक छ।कितपय 
ूदेशका मखु्य न्यायािधवक्ता ज्यूह�को भनाइमा पिहले िदई आएको PSO सिुवधा कटौती 
गिरएको छ।यसको समिुचत संबोधन हनुपुन�। 

८. तत् काल सब�च्च अदालत र उच्च अदालतको हकमा कायार्लय िवःतार गनुर्पन� हुँदा ूदेश 
सरकारबाट ःथायी व्यवःथा नभएसम्म महान्यायािधवक्ता कायार्लय मातहतका उच्च 
सरकारी वकील कायार्लयको आफ्नो भवन रहेको ठाउँमा कायार्लयको व्यबःथा गनर् 
िदएमा सहज हनुे। 

९. संघ र ूदेशको िववाद नभएको िबषयमा उच्च सरकारी वकील कायार्लयबाट समेत 
ूितरक्षा हनु ेगरी व्यवःथा  गनुर्पन�। 

१०. ूदेश कानून बनाउन संघले अबरोध गरेको हुंदा ूदेशको अिधकारमा पन� िवषयमा संघले 
कानून बनाई ूदेशलाई बिलयो बनाउनपुन� र सो को लािग महान्यायािधवक्ताबाट पहल 
हनुपुन�, कानूनको अभावमा सरकारको भिूमका अथर्हीन हनु ेदेिखएको। 

 धन्यवाद। 

 
 

 


