
अनलाइन मार्फ त सरकारी वकील कार्ा फलर्हरुको नवनननमफतभवन उद्घाटन समारोह सम्पन्न  !! 

नमनत २०७७ भाद्र ७ गते आईतवार अपरान्ह ३ बजे माननीर् महान्र्ार्ानिवक्ता श्री अग्नन प्रसाद 
खरेलज्र्ूबाट अनलाईन प्रववनि मार्फ त एक समारोहका ववच ववनभन्न ११ वटा सरकारी वकील 
कार्ाफलर्को नवनननमफत भवनहरुको समुद्घाटन गनुफभर्ो ।माननीर् महान्र्ार्ानिवक्ताज्र्ूको प्रमुख 
अनतथ्र्तामा सञ्चालन भएको सो कार्फक्रमको अध्र्क्षता बररष्ठतम नार्ब महान्र्ार्ानिवक्ता श्री पद्म 
प्रसाद पाण्डेर्ज्र्ूले गनुफ भएको निर्ो । कार्फक्रममा ववशेष अनतनिको रुपमा उच्च अदालत पोखराका  
का.मु. मुख्र् न्र्ार्ािीश माननीर् श्री वकशोर नसलावालज्र्ू, सवोच्च अदालतका मुख्र् रग्जष्ट्रार श्री 
नृपध्वज ननरौलाज्र्ू र नेपाल बार एशोनसर्सनका अध्र्क्ष श्री चण्डेश्वर शे्रष्ठज्र्ू रहनु भएको निर्ो । 
अनतनिको रुपमा नार्ब महान्र्ार्ानिवक्ताज्र्ूहरू, ववग्शष्ट शे्रणीका अनिकृतज्र्ूहरू, प्रहरी महाननरीक्षक 
श्री शैलेश िापा क्षेत्रीज्र्ू,  मुख्र् न्र्ार्ानिवक्ताज्र्ूहरू, सहन्र्ार्ानिवक्ताज्र्ूहरू, माननीर् ग्जल्ला 
न्र्ार्ािीशज्र्ू, प्रमुख ग्जल्ला अनिकारीज्र्ू रहनुभएको सो कार्फक्रममा सरकारी वकीलज्र्ूहरू, ववनभन्न 
ग्जल्ला ग्थिनत कार्ाफलर्का प्रमुखज्र्ूहरू, कानून व्र्वसार्ीज्र्ूहरू, ननमाफण व्र्वसार्ीज्र्ूहरू, 

पत्रकारज्र्ूहरू र सरकारी वकील कार्ाफलर्मा कार्फरत कमफचारीहरूको समेत उपग्थिनत रहेको निर्ो 
। 

र्ोजना ववभाग प्रमुख नार्ब महान्र्ार्ानिवक्ता श्री ववश्वराज कोइरालाज्र्ूको थवागत मन्तव्र् सँगै शुरु 
भएको कार्फक्रममा दाचुफला ग्जल्लाका प्रमुख ग्जल्ला अनिकारी श्री शरद कुमार पोखरेलज्र्ू, िनुषा 
ग्जल्ला अदालतका ग्जल्ला न्र्ार्ािीश श्री ब्रजेश प्र्ाकुरेलज्र्ू, सुदुरपग्िम प्रदेशका मुख्र् न्र्ार्ानिवक्ता 
श्री कुलानन्द उपाध्र्ार्ज्र्ू, प्रहरी महाननरीक्षक श्री शैलेश िापा क्षेत्रीज्र्ू, नेपाल बार एशोनसर्सनका 
अध्र्क्ष श्री चण्डेश्वर शे्रष्ठज्र्ू, सवोच्च अदालतका मुख्र् रग्जष्ट्रार श्री नृपध्वज ननरौलाज्र्ू र उच्च 
अदालत पोखराका का.म.ु मुख्र् न्र्ार्ािीश श्री वकशोर नसलवालज्र्ूले शुभकामना मन्तव्र् व्र्क्त गनुफ 
भएको निर्ो । कोनभड-१९ ले उत्पन्न गरेको नबषम पररग्थिनतमा समेत महान्र्ार्ानिवक्ताको 
कार्ाफलर्ले ११ वटा नवनननमफत सरकारी वकील कार्ाफलर्को भवन ननमाफण सम्पन्न गरी सूचना 
प्रववनिको उच्चतम प्रर्ोग गरी ववशेष कार्फक्रम मार्फ त उद्घाटन सम्पन्न गरेकोमा शुभकामना ददिंदै 
अन्र् ननकार्हरुले समेत र्सखाले प्रर्ोगलाई आत्मसात गनुफपने कुरामा अनतनि वक्ताहरुले जोड ददनु 
भर्ो ।  

प्रमुख अनतनि माननीर् महान्र्ार्ानिवक्ता श्री अग्नन प्रसाद खरेलज्र्ूले अप्याराका बीचमा सहजता 
खोज्दै, समथर्ाका बीचमा अवसरलाई पवहल्र्ाउँदै सरकारी वकील कार्ाफलर्को सिंथिागत सुदृढीकरण 
गने सन्दभफमा र्ो आनिफक वषफको शुरुवातमै ववनभन्न ११ वटा सरकारी वकील कार्ाफलर्को भवन 
उद्घाटन गररएको बताउनु भर्ो । महान्र्ार्ानिवक्ताको कार्ाफलर्को दोस्रो पञ्चवषीर् रणनीनतक 



र्ोजनाले तर् गरे अनुरूप सिंथिागत सुिार अन्तगफत सरकारी वकीललाई भौनतक सिंरचनामा पनन 
अब्बल बनाउने उदे्दश्र्ले आगामी ददनमा िप दशवटा भवनहरू ननमाफणको चरणमा रहेको र 
हालसम्म पचास वटा नर्ाँ भवनहरू उद्घघाटन भईसकेको बताउनु  भर्ो । सरकारी वकीललाई 
भौनतक रूपमा सुवविा सम्पन्न बनाएर क्षमता अनभवृवि सम्बन्िी तानलमहरू समेत सिंचालन गरेको 
खण्डमा मात्र मुद्दाको अनभर्ोजन वथतुपरक हुन सक्ने उल्लेख गदै र्ो कोनभडको ववषम पररग्थिनतमा 
समेत ववनभन्न तीनवटा क्षमता ववकास सम्बन्िी तानलम सम्पन्न भएको बताउनुभर्ो । 

कार्फक्रमका अध्र्क्ष वररष्ठतम् नार्ब महान्र्ार्ानिवक्ता श्री पद्म प्रसाद पाण्डेर्ज्र्ूले ववश्व कोनभड १९ 
को महामारीमा परेको समर्मा महान्र्ार्निवक्ताको कार्ाफलर्ले अनलाईनमार्फ त ववनभन्न ११ वटा 
सरकारी वकील कार्ाफलर्को भवन उद्घाटन हुनु ऐनतहानसक कार्फ भएको बताउनुभर्ो । जनु 
नेतृत्वले अप्यारामा अवसरलाई खोज्दछ त्र्ो नेतृत्व नै सर्ल नेतृत्व भएको कुरा उल्लेख गदै 
र्ोजनाबि ढिंगबाट कार्फक्रमहरू ननिाफरण गररएकाले महान्र्ार्ानिवक्ताको कार्ाफलर्को भौनतक 
ननमाफणमा सर्लता नमलेको बताउनुभर्ो । दोस्रो पञ्चववष फर् रणनीनतक र्ोजनाले तर् गरेको चार वटा 
लक्ष्र् मध्र्े चौिो लक्ष्र् सिंथिागत सुदृढीकरण अन्तगफत भवन ननमाफण भएका हुन भन्दै उहाँले 
र्रावकला भवन सँगै ववचारमा पनन र्रावकलो, नर्ाँ भवनसँगै काममा पनन नर्ाँपना आउने सरकारी 
वकीलको ननमाफणको लानग महान्र्ार्ानिवक्ताको कार्ाफलर् अहोरात्र लानग परेको बताउनुभर्ो । 

उद्घाटन भएका नवनननमफत भवनहरुको वववरण  

नस.निं भवनको नाम सम्झौता भएको नमनत सम्पन्न 
नमनत/समर्ावनि 

सम्झौता रकम 

1.  उच्च सरकारी वकील 
कार्ाफलर्, पोखरा 

२०७५।८।२६ २०७७।४।५  रु३,६६,३३,१०५।५३ म ु
अ क बाहेक 

2.  ग्जल्ला सरकारी वकील 
कार्ाफलर्, भोजपरु 

२०७५।७।१९ १७ मवहना  रु३,९३,०५,४११।५५ 

3.  ग्जल्ला सरकारी वकील 
कार्ाफलर्, महोत्तरी 

२०७२।३।२९ ५ वषफ १ मवहना ८ 
ददन  

रु९८,७४,००५।९७ म ु अ 
क बाहेक 

4.  ग्जल्ला सरकारी वकील 
कार्ाफलर्, िनषुा 

२०७५।८।५ २०७७।५।५ रु२,४०,४२,२३५।११म ु अ 
क बाहेक 

5.  ग्जल्ला सरकारी वकील 
कार्ाफलर्, नसरहा 

२०७५।६।५ २०७७।३।२५ रु३,२८,११,८०१।२० 
म.ुअ.क सवहत 

6.  ग्जल्ला सरकारी वकील 
कार्ाफलर्, बददफर्ा 

२०७४।६।२ २ वषफ ६ मवहना  रु२,०९,३९,५१९।२२ म ु
अ क सवहत 

7.  ग्जल्ला सरकारी वकील 
कार्ाफलर्, सल्र्ान 

२०७४।५।२० २ वषफ ६ मवहना  रु१,४४,८०,६८४।८३ म ु
अ क र कन्टेन्जेन्सी बाहेक 

8.  ग्जल्ला सरकारी वकील २०७५।२।२७ २४ मवहना  रु २,६२,३२,३५१।२३ म ु
अ क बाहेक 



कार्ाफलर्, हमु्ला 
9.  ग्जल्ला सरकारी वकील 

कार्ाफलर्, कैलाली 
२०७५।५।५ १ वषफ ६ मवहना  रु५,००,००,०३५।६९।९७ 

म ुअ क सवहत 

10.   ग्जल्ला सरकारी वकील 
कार्ाफलर्, डडेल्िरुा 

२०७५।५।२० १ वषफ ६ मवहना रु २,०४,५५,२६४।४२ म ु
अ क बाहेक 

11.  ग्जल्ला सरकारी वकील 
कार्ाफलर् दाच ुफला 

२०७३।३।२६ २ वषफ ६ मवहना  रु २,४०,५५६६,२६२।९९ 
म ुअ क बाहेक 

 

  



उद्द्िाटन भएका नवनननमफत भवनहरूको तग्थबर 

 
उच्च सरकारी वकील कार्ाफलर्, पोखरा 

 
ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, बददफर्ा 

 

ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, भोजपरु 

 
ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, डडेल्िुरा 

 
ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, दाच ुफला 

 
ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, िनुषा 

  



 
ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, हुम्ला 

 
ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, कैलाली 

 
ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, महोत्तरी 
  

ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, सल्र्ान 

 
ग्जल्ला सरकारी वकील कार्ाफलर्, नसरहा 

 

 

 

 

 



उद्घाटन समारोहका तग्थबरहरू 



 

 

 

 

 

 

 


