१. भूिमका
नेपालको वतमान संिवधानको धारा १२७ को उपधारा (२) बमोिजम उपधारा (१) मा लेिखएदेिख
बाहेक कानून बमोिजम मु ा हेन

थानीय

तरमा याियक िनकाय वा िववाद समाधानका

वैकि पक उपाय अवल बन गन आव यकता अनुसार अ य िनकाय गठन गन स कनेछ भ े
संवैधािनक

ावधान बमोिजम िविभ

यायािधकरणह

खास मु ाह

हेन िविभ

गठन नेपाल सरकारले गरेको देिख छ। उ

अिभयोजन,बहसपैरवी ज ता कामह

अदालतह

तथा

िनकायह मा मु ाह

गनको लािग खास कायालयको पिन

थापना नेपाल

सरकारले गरेको अव था छ। िब.सं २०७० सालमा नेपाल सरकारले महा यायािधव ाको
कायालयको मातहतमा रहने गरी िवशेष सरकारी वक ल कायालयको गठन गरेको पाइ छ। यस
िनकायले िबशेष गरी िबशेष अदालतमा दता

ने मु ाह को बहसपैरवी गन, वै क ग कसूर

स ब धी मु ाह को मु ाह च ने नच ने िनणय गन र अिभयोगप दायर गन साथै बहस पैरवी
गन, राज

स ब धी मु ाह को बहस पैरवी गन र वैदेिशक रोजगार स ब धी मु ाह मा मु ा च ने

नच ने िनणय गन तथा बहसपैरवी गन कायह गन गदछ।
यसैगरी यस िनकाय गठन प चात कायालयले थम प चबष य रणनीितक योजना (०६८/069०७२/७३) लागू भए देिख यस योजनाले तय ग र दएका यस कायालयको आ नो

याकलापह

गद आएको िथयो। हाल लागू भइरहेको दो ो प चबष य रणनीितक योजनािभ

पिन उ

योजनाले को र दएका रणिनतीह िभ रिह यस कायालयले तयार गरेको रणनीितक योजना वा
बा षक काययोजनाको िसिमततामा रही काय गद आएको छ।
२. काय मको प रचय
िवशेष सरकारी वक ल कायालय, काठमा ड को आयोजनामा दुइ दने ×िवशेष सरकारी वक ल
कायालयको वतमान अव था, सुधारका

े ह र भावी रणिनती" स ब धी काय म २०७६ जेठ

३१ र ३२ गते नगरकोटमा स प भएको छ।
िवशेष सरकारी वक ल कायालयको थापनाकालदेिख हालस म कायालयले के क ता कायह
स पादन गदछ र सोको यथाथ जानकारी दने सुधारका

े ह के के नस छन् साथै आगामी

दनह मा यस कायालयले के क ता रणिनित िलई कायालयलाई सुधारा मक दशा तफ लैजान
स क छ। भावकारी पमा कायालयको कायस पादन कसरी अगािड बढाउने भ े समेत उ े यले
महा यायािधव ाको कायालयसंग सम वय र सहकाय गरी काय म आयोजना ग रएको िथयो।
महा यायािधव ाको कायालयको दो ो प चबष य रणिनतीक योजनाको ल य अनु प िवशेष
सरकारी वक ल कायालयको बा षक काय म अ तगत आयोजना ग रएको उ
सरकारी वक ल कायालयको वतमान अव था र सुधारका
कायालयको भावी रणनीितह

स ब धी

काय ममा िवशेष

े ह बारे तथा िवशेष सरकारी वक ल

तुतीकरण सह- यायािधव ा

ी मुरारी साद

पौडेलबाट भएको िथयो। उ
मु ाह को अव था, जनशि

तुतीकरणका

ममा कायालयको हालस मको

गितह ,

तथा भौितक अव थाको िच ण गद सुधारका े ह िबषयमा काश

पानुका साथै भावी रणिनतीह को बारेमा समेत

तुतीकरण माफत छलफल र अ तर या

ग रएको िथयो।
माननीय महा यायािधव ा

ी अि

साद खरेलको

काय ममा नायब महा यायािधव ाह

मुख आित यमा आर भ भएको उ

तथा महा यायािधव ाको कायालय र अ तगत

कायालयका सह- यायािधव ाह को उपि थित रहेको िथयो भने िवशेष सरकारी वक ल
कायालयको अिधकृत तरका कमचारीह को सहभािगता रहेको िथयो। काय मको अ य ता नायब
महा यायािधव ा खगराज पौडैलले गनुभएको िथयो।
३. काय मको उ े य
१. िवशेष सरकारी वक ल कायालयको वतमान अव था र सुधारका
िवशेष सरकारी वक ल कायालयको भावी रणनीितह स ब धी

े ह बारे जानकारी गराई

तुतीकरण तथा छलफल गरी

आव यक सुधार गरी आगामी आ थक बष २०७६/०७७ मा काया वयनमा याउने।
४. काय मको िववरण
काय मको िव तृत िववरणलाई संि

पमा यहाँ

कायतािलका स ब धमा अनुसूिच-१, काय ममा
ग रएकोमा अनुसूची-२ मा सो िवषयह

ितवेदनमा उ लेख गन

ममा काय मको

तुत ग रएका िवषयह का बारे संि

संल

ग रएको

तुतीकरण

उ लेख

र काय मका

सहभागीह को नामावली जसलाई अनुसूची-३ मा समावेश ग रएको छ।
काय मको अ य ता महा यायािधव ाको कायालयका नायब महा यायािधव ा
पौडेल र काय मको मुख अितथी माननीय महा यायािधव ा
िथयो।

काय ममा

महा यायािधव ाको

कायालयका

ी खगराज

ी अि

साद खरेल रहनुभएको

नायव

महा यायािधव ाह ,

सह यायािधव ा , िवशेष सरकारी वक ल कायालयका अिधकृत तरका कमचारीह को
सहभािगता रहेको िथयो।
काय ममा

मुख अितिथ लगायत सहभागीह लाई वागत गद तथा काय मको उ े यमािथ

काश पाद िवशेष सरकारी वक ल कायालयका सह यायािधव ा ी मुरारी साद पौडेलले िवशेष
सरकारी वक ल कायालयको वतमान अव था, सुधारका
तुतीकरण गनुभएको िथयो।
काय ममा
पिहलो िवषय

तुत ग रएको िवषयह

े ह बारे र भावी रणनीितह स ब धी

पिहलो िवषय ×िवशेष सरकारी वक ल कायालय, काठमाड को वतमान अव था र सुधारका
े ह " रहेको िथयो।
दो ो िबषय
दो ो िबषयमा ×िवशेष सरकारी वक ल कायालयको रणनीितक योजना २०७६-०७७" रहेको
िथयो।
िय दुवै िवषयह को

तुतीकरण ी मुरारी साद पौडेलले गनुभएको िथयो।

तुत ग रएका िवषयह को सहभागीह वीच छलफल रािखएकोमा छलफलमा केही सहभागीह ले
गनुभएको सुझावसिहतको िवचारह लाई बुँदागत पमा देहायबमोिजम उ लेख ग रएको छ।
१. सह यायािधव ा ी सूयराज दाहाल, महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड
 CMS Entry स ब धमा िज ासा
 अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगसंगको सम वय गन।
२. सह यायािधव ा ी िगता साद िति सना, महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड
 िवशेष सरकारी वक ल कायालयले समूदायमा सरकारी वक ल काय म यससंग स ब ध
ने कायालयह संग सम वय गरी समूदायमा लगेर जानुपदछ।
 कमचारीह ले गन काम कारवाही बारे सेसन रा स क छ।
 साधन ोत जुटाउने िनकायसंग Affiliation ने।
 भवन िनमाण काय हेन स ब धमा महा यायािधव ा कायालयको रणिनतीक योजना िभ
रही कसरी सामन य गन भ े िबषयलाइ यान दनुपन।
 आफूसंग भएको अिभयोजन स ब धी िबषय अ कायालयह संग सम वय गरी काय म गन।
३. सह यायािधव ा ी गोपाल साद रजाल, महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड
 तयार भएको काययोजना काया वयन यो य रहेको।
 सूचना िविध शाखालाई कसरी व न गन बारे सो नुपदछ।छु ै शाखाको पमा िवकास
गन। इ टनको भरमा CMS Entry गा ो िवषय हो।
कृितका मु ाह िवशेषले हेन भएकोले राज स ब धी मु ाह को बारेमा
 िविभ
भएको Legal issue क तो छ कुन पमा छ हेनुपदछ। सव अदालतले कुन िववाद
के ीत गन हो सोबारे हेनुपदछ। फैसला उपर अनुमित मु ामा जान महा यायािधव ाको
कायालयसंग सम वय गन।
 सव अदालतमा पेश ग रने अनुमित िनवेदनमा के ीत गनुपन।
 राज को िवषयमा िविश ीकरण गन स ब धमा जोड दने।Joint Specialization
Training Concept शु गन।



थायी पमा सम वय कसरी न स क छ। तत् कायालयमा थायी िनमाण गन ज री छ।

 कायवोझ बढी भएको भ े िवषयलाई ित काय बोझ सरकारी वक लमा कित छ य कन
गन।
 काययोजना काया वयनयो य नुपछ।
४. सह यायािधव ा ी संजीवराज रे मी, महा यायािधव ाको कायालय
 २०७० सालमा थािपत िवशेष सरकारी वक ल कायालयको समी ा गन पालो
आइसकेकोले कायालयको समी ा नसकेको।


थापना ँदाको काय र जनशि

दान ग रसकेपिछ गरेको कायमा के फरक आयो त

यसको समी ा नुपन।
 Conviction को Part क तो र यो त हेनपन छ।
ददा ददै प रवतन तथा मु ामा सफलता के भयो यो हेनुपाएमा रा ो भए
 जनशि
रा ो।
 delivery रा ो भावकारी नुपदछ।
 जनशि बढाउने आधारमा भावकारी एउटा indicator नस छ।


ाचार मु ामा बोझ र कृितको आधार िलई मु ाको सं यामा जनशि

बढाउनुपन।

 Non-Gazetted कमचारीह को outsourcing गन।
 सरकारी नीितमा नै हरेक कायालयले वेभसाइट तयार गरी रा नु पन रहेकोमा
वेभसाइट, सूचना

िविध स ब धमा अिल पछाडी रहेकोले अपडेट नभएकोले याितर

यान जानुपन।
 ब कङ कसुर मु ाह मा चेक अनादर स ब धी छुटै कानूनबाट हेदा छ क जबक नेपाल
रा वक र नेपाल हरी यसलाई ब कङ कसुरबाट हटाउने प मा नरहेको।
 ब कङ कसुर मु ाह को े ािधकार प रवतन ग र दए
पुनःसो नुपन जब क िज ला अदालतमा मु ा ला दछ।

नेमा सरोकारवालासंग बसेर

 कायस पादन तर मापन गनुपन नाले कायस पादन
कमचारीको लामो समयस मको retaining गनको लािग
स ब धी े मा िवचार गनुपन।

तर कसी बढाउने हेन।
ाचार, ब कङ, राज व

 िवशेष सरकारी वक ल कायालयको थापना दवसको अवसरमा संि
पुर कृत गन काय म गरेमा अित रा ो ने।


याकलापह थपेर गनुपन

छ।

५. सह यायािधव ा धु कुमार चौहान, महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड


वसाियक िबिश कृत जनशि

बनाइरा े

काय म गन र

 Planning Structure अ तगत कुन काय म किहले गन भ े कुरामा के ीत गनुपन र
छु ै संय बनाउनुपन।
 IT Engineer को दरव दी कटौित नगरी कायम गरी काय बढाउने।
 पु तकालय स ब धमा काय अगािड बढाउने। ज मा ५०० गोटा पु तक
व थापनमा जोड दनुपन। मु ाको िवषयगत

कताब

े गत समे ने गरी पु तक रा े

व था िमलाउने।
 कुनै पिन िवषयगत मु ा वा शाखामा ५ जना जनशि
Trend चलेकोमा सो अनुसार व था गन।

तयार गन। Panel Pleading

 िनर तर िसकाइमा अिल बढी िसकाइको वय था गन। १०/१५ दनमा िसकाइ काय म
रा े।मु ाको ज टलता आउने नाले छलफल गरी िनकाश खो ने कायह यस अ तगत
गन।
 लघु अनुस धानमा Crime Trend Analysis िबषयह राखी अनुस धान गन स कने।
६. उप यायािधव ा ी सूवणमान वनेपाली, िवशेष सरकारी वक ल कायालय
 मु ा तो दा दुई दनमा एकप ट पालो आउने गरी पेशी तो े वय था गन।
 जनशि थप गन।
ाचार तथा स पि


संय

शु ीकरण ज ता मु ाह को अनुस धान अिधकारीसंग छलफल गन

िवकास गन।

 महा यायािधव ाको कायालयले अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगबाट
भ ाको पहल ग र दने भनी अनुरोध गन।

ा

ने

७. सह यायािधव ा ी ह र साद जोशी, महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड
 शाखा संरचनाको पमा सूचना िविध शाखालाई पिन थापना गन। पु तकालयलाई पिन
सूचना िविधसंग जोडेर रा े।
 बयान क / थुनुवा क को िनमाण।
 रणनीितक योजना स ब धमा सरोकार िनकायसंग सम वय र सहकाय गन कुरामा नुपछ।
८. उप यायािधव ा ी पदमबहादुर काक , िवशेष सरकारी वक ल कायालय, काठमा ड
 बहसमा Panel Pleading समूहकृत तुतीकरणको अ यास गन।
 कमचारीह को थािय व स ब धमा बो नुपन।
 िविश ीकरण स ब धी तािलममा महा यायािधव ाको धारणामा प रवतन गरी िबषयगत
पमा यही से टरमा उ पादन गन।
 वैदेिशक मणमा अवसरको आधारह तो े।

९. उप यायािधव ा ी उ मला दाहाल, िवशेष सरकारी वक ल कायालय, काठमा ड
 Computer Operator को सं या बढाउनुपन देिख छ।

१०. उप यायािधव ा ी देवे राज आचाय, िवशेष सरकारी वक ल कायालय, काठमा ड
 मु ाका काम कारवाही बहस पैरवीमा Teamwork भई दए रा ो ।
११. शाखा अिधकृत ी टेकनाथ अिधकारी, िवशेष सरकारी वक ल कायालय, काठमा ड
 कायालयमा आव यक पन सवारीसाधनह को

व था त काल गनुपन।

छलफलमा उठेका िविभ िज ासाह को स ब धमा महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड का
नायब महा यायािधव ाह

मशः

ी खगराज अिधकारी, पदम साद पा डेय र िव वराज

कोइरालाले जवाफ दनुभएको िथयो। ती जवाफह िन ानुसार उ लेख ग रएको छ।
१. नायब महा यायािधव ा ी िव वराज कोइराला, महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड
क. समूदाय सरकारी वक ल काय म भ दा पिन सरोकारवाला िनकायसंग सम वय गरी
काय मह गन।
ख. वैदेिशकर रोजगार स ब धमा अिभयोजनमा केही कमजोरी रहेकोले सुधार गरी मु ा चलाउने
नचलाउने िनणय समेतमा कानूनी आधारह को योग बढी मा ामा योग गरी फरक ढंगले हेन
बानी बसा ने।
ग. ब कङ स ब धी अनुस धान तथा अिभयोजनमा नेपाल रा बकसंग सम वय गन।
घ. अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगको मु ाह को स ब धमा ािविधक ानह आयोगसंग
सहकाय गरी जानेर बुझेर अगािड ब ने।

२. नायब महा यायािधव ा ी पदम साद पा डेय, महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड
 महा यायािधव ाको कायालयको दो ो पं चबष य रणनीितक योजनालाई आधार मानेर
िवशेष सरकारी वक ल कायालयको रणनीितक काया वयन योजना सुधार गद काया वयन
गनुपन।

 सवारी यातायात साधनह महा यायािधव ाको कायालयले खरीद गन टे डर ग रसकेको
र िवशेष सरकारी व कल कायालयलाई हन स कने ।


वदेशी तथा िवदेशी तािलममा कुनै पिन Biasness नराखी सबैलाई बराबर तािलम दान
गन नीित िलइएको।

 दरव दी पुनरावलोकन ँदैछ। िवशेष सरकारी वक ल कायालयको पिन ाथिमकता रा े
कोिशश ँदछ
ै ।
 िविशि कृत तािलम तथा अ ययन अनुस धान कायह महा यायािधव ाको कायालयसंग
jointly गदा रा ो उ म देिखने।
 CMS Software Entry लाई पिन मह वका साथ हेन।
 Integrated Connection ज ता अ यासलाई बढावा दने अि तयार दु पयोग अनुस धान
आयोगसंग सम वय गन।

३. नायब महा यायािधव ा ी खगराज अिधकारी, महा यायािधव ाको कायालय, काठमा ड
I. जनशि को पदपू त तथा ितनको retaining स ब धमा ।
II. वृि िवकास र थािय वले पिन िबशेष सरकारी वक ल कायालयमा दरव दी प रवतन ने
र गनुपन।
III. मु ाको बोझ अनुसार जनशि को पदपू त ग रने।
IV.Panel Pleading को अवधारणालाई िवचार ग रने।
V. IT Engineer को व थालाई पुनिवचार गन।
VI. िवशेष सरकारी व कल कायालयमा योजना शाखा गठन गन पहल गन।
िवशेष सरकारी वक ल कायालयमा आ त रक पमा अिभमुिखकरण तािलम तथा
VII.
अ य तािलमह दने व था गद जाने।

अ तमा यस काय म संचालन गन काय िवशेष सरकारी वक ल कायालयका उप- यायािधव ा ी
पदमबहादुर काक तथा शाखा अिधकृत ी टेकनाथ अिधकारीले गनुभएको िथयो।

५. िन कष
िवशेष सरकारी वक ल कायालय, काठमा ड को आयोजनामा दुइ दने ×िवशेष सरकारी वक ल
कायालयको वतमान अव था, सुधारका े ह र भावी रणिनती" स ब धी काय ममा िवशेष गरी
िवशेष सरकारी वक ल कायालयले थापनाकालदेिख के क ता कायह स पादन गद आएको छ र
सोको यथाथ जानकारी दने, सुधारका

े ह

के के

नस छन् साथै आगामी दनह मा यस

कायालयले के क ता रणनीित िलई कायालयलाई सुधारा मक दशा तफ लैजान स क छ।
भावकारी पमा कायालयको कायस पादन कसरी अगािड बढाउने भ े समेत उ े य रािखएको
िथयो।
यस काय ममा कायालयले तयार गरेको रणनीितक काया वयन योजना २०७६-०७७ को
सफल काया वयन नेमा जोड दइएको र कायालयलाई सम सुधार गरी मु ाह को अिभयोजन
अनुस धान तथा बहस पैरवीलाई
ो साहन

वसाियकतामा ढाली साखलाई

व न गन स ब धमा

दान गनु िथयो। भिव यमा यस कायलयले नयाँ िशराबाट महा यायािधकव ाको

कायालयको दो ो प चवष य रणनीितक योजनालाई आ मसाथ गरी आ नो योजनालाई
काया वयन गनछ र भावका रता बृि

गन अठोठका साथ अगािड ब नेछ।

