
1 
 

मभमत २०७९/०३/२३ गते फसेको सभन्वम समभमतको फैठकफाट 
बएको मनणणम्- 

मभमत २०७५/०५/०६ गते भहान्मामामधवक्ताको कामाणरम, काठभाण्डौंभा फसेको सभन्वम समभमतको 
फैठकरे उच्च सयकायी वकीर कामाणरम तहभा सभन्वम समभमतको स्थाऩना गयी अनसुन्धान, 
अमबमोजन य प्रमतयऺाराई सदुृढ य प्रबावकायी फनाउने प्रमोजनाथण सभन्वम समभमत गठन बएकोभा 
उक्त समभमतको फैठक २०७९/०३/२३ गते वववहफाय, मफहान ८:०० फजे उच्च सयकायी वकीर 
कामाणरम, जमु्राभा फसी देहाम फभोजजभ गने मनणणम गरयमो ।  

उऩजस्थमत्- 
श्री शम्ब ुगौतभ, मन. सह न्मामामधवक्ता, उच्च सयकायी वकीर कामाणरम, जमु्रा्- सॊमोजक 

श्री ववजमा कुभायी प्रसाई, प्रभखु जजल्रा अमधकायी, जजल्रा प्रशासन कामाणरम, जमु्रा्- सदस्म 

श्री नयेन्र चन्द प्रहयी नामफ उऩयीऺक जजल्रा प्रहयी कामाणरम, जमु्रा (प्रमतमनमध श्री सॊघीम प्रहयी 
ईकाइ कामाणरम, सखेुत )  

श्री सीतायाभ याउत, सहामक न्मामामधवक्ता, उच्च सयकायी वकीर कामाणरम, जमु्रा्- सदस्म सजचव 

आभजन्ित 

श्री सयेुश याज खनार, यजजष्टाय, उच्च अदारत सखेुत जमु्रा ईजरास, जमु्रा । 

श्री येणकुा याई, सहामक जजल्रा न्मामामधवक्ता, जजल्रा सयकायी वकीर कामाणरम, जमु्रा । 

छरपरका ववषमहरु 

१. ववगतको मनणणमहरु य सो को कामाणन्वमनको अवस्थाको समभऺा । 

२. अनसुन्धान तथा अमबमोजनभा सूधाय गनुणऩने ववषमहरुको सम्फन्धभा । 

३. उच्च सयकायी वकीर कामाणरम जमु्राको आ.व. २०७९/०८० को प्रस्ताववत वावषणक कामण 
मोजनाको भस्मौदा एवॊ विमाकराऩ कामाणन्वमन सम्फन्धभा । 

४. ववववध 

मनणणमहरु्- 
प्रस्तावनॊ. १ भामथ छरपर गदाण  
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- देहामको ववषमहरुभा मभमत २०७७/०९/०३ गते फसेको सभन्वम समभमतको फैठकफाट ऩारयत 
गरयएको देहामको कामणहरु प्रबावकायी ढङ्गफाट कामाणन्वमनभा आएको नदेजखॉदा उक्त कामणहरुराई 
प्राथमभकता ददई कामाणन्वमनभा ल्माइ मनयन्तयता ददने मनणणम गरयमो । 

१.१  )ऩीमडतरे आपूराई ऩयेको ऺमत य प्रब ाावको उल्रेख गयी सो को वववयण अमबमोजन हनु ुऩूवण 
वा अमबमोजन बएको एक भवहना मबि सयकायी वकीर सभऺ ऩेश गनण सक्ने हुॉदा सो को 
जानकायी ऩीमडतऩऺराई अनसुन्धानकै िभभा जानकायी गयाई सो को मनस्सा मभमसर सॊरग्न 
याख्न ेकामणराई कामाणन्वमनभा ल्माउने । 

१.२  )म्माद थऩको रामग भदु्दा हेने अमधकायी सभऺ अनयुोध गदाण थऩ वहयासतभा याख्न ुऩने आधाय 
कायण अमनवामणरुऩभा उल्रेख गयी सयकायी वकीरफाटै म्माद थऩ भाॉग गने गयाउने । 

1.३  )अमबमोग ऩिभा उल्रेजखत कुनै साऺी तत्कार उऩजस्थत नगयाएभा ऩमछ उऩजस्थत गयाउन 
नसवकने अवस्था बएभा भूरकुी पौजदायी कामणववमध सॊवहताको दपा १०१ (५ )फभोजजभ 

प्रभाण सवहत कायण देखाई त्मस्ता साऺीराई तत्कारै वा अमबमोग ऩिसाथ अदारतभा 
उऩजस्थत गयाई फकऩि गयाउन सवकने हुॉदा सो को कामाणन्वमन गने गयाउने । 

१.४)  अमबमोग ऩिको प्रमतमरवऩ कामाणरमभा अमबरेख याखी प्रमतवादी  ,ऩीमडत एवॊ जाहेयवारा य 
अनसुन्धान अमधकृतराई ददने ददराउने य अऩयाध ऩीमडत एवॊ जाहेयवाराराई भदु्दाको काभ 

कायवाही सम्वन्धभा बएको भहत्वऩूणण आदेश मनणणम आददको जानकायी सभेत अमबरेख 
याखी ददने ददराउने । 

प्रस्ताव नॊ. २ भामथ छरपर गदाण्- 
२.१.अनसुन्धान य अमबमोजन गदाण घटना वववयण कागज गने भामनसहरुको ऩवहचान खलु्ने 

कागजातहरु अमनवामण रुऩभा मभमसरभा याख्न य याख्न रगाउने कामणराई प्राथमभकता ददई 
कामाणन्वमनभा ल्माउने । 

२.२. अऩयाध अनसुन्धान य अमबमोजन गने ऩद्धमत य प्रविमाराई ऩरयवतणन गनण अनसुन्धान गने Unit 

कम्तीभा एक जना सूचना प्रववमध ववऻ य पोटो य मबमडमो जखच्ने उऩरब्ध ववऻको चमन गयी 
प्रायजम्बक अनसुन्धानकै िभभा आधमुनक ववद्यतुीम प्रववमधहरुराई अमधकतभ प्रमोग गयी 
डकुभेन्टेसन गने कामणराई अमनवामण गने साथै अनसुन्धानफाट सॊकमरत बएका त्मस्ता ववद्यतुीम 
प्रभाणहरुराई खोजी गयेको जनुसकैु फेरा हेनण सवकने गयी सयुजऺत तवयरे कम््मूटयभा फजुझने 
गयी प्रववष्टी गरयने कामणराई अनसुन्धान गने कामाणरम य अमबमोजन गने कामाणरमरे आ-आफ्नो 
कामाणरमभा सयुजऺत याख्दै भदु्दा हेने मनकाम सभेतभा अमबमोग साथ त्मस्ता प्रभाणहरुराई 
ववद्यतुीम प्रववमधभै खोजेको फखत प्राप्त गनण सवकने गयी सयुजऺत साथ याख्न आवश्मक ऩहर गने 
गयाउने।  
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२.३.भहान्मामामधवक्ताको कामाणरम एवॊ केजन्रम समभमतको फैठकफाट ववमबन्न सभमभा प्राप्त हनु 
आएका मनणणम एवॊ ऩरयऩिहरुराई प्रबावकायी रुऩभा कामाणन्वमनभा ल्माउने । 

प्रस्ताव नॊ. ३ भामथ छरपर गदाण्- 
३.१.उच्च सयकायी वकीर कामाणरम, जमु्रारे आ.व. २०७८/०७९ भा सम्ऩादन गयेको वावषणक 

कामणमोजना अन्तगणतको विमाकराऩहरुको फायेभा जानकायी गयाई ऩषृ्ठऩोषण मरने कामण गरयमो। 
३.२.वावषणक कामणमोजना अन्तगणत अनसुन्धान, अमबमोजन य सयकाय वादी भदु्दाको कायवाही प्रविमा, 

शॊवकतको अमधकाय, सभदुामभा सयकायी वकीर कामणिभ रगामतका वावषणक कामणमोजनाभा 
उल्रेख बएका ववषमहरुको कामणिभ आमोजना य कामणन्वमन गनण सभन्वम समभमतभा यहेका 
कामाणरमहरुरे उच्च सयकायी वकीर कामाणरम य भातहत जजल्रा सयकायी वकीर 
कामाणरमहरुराई आवश्मक सभन्वम य सहमोग गयी सॊमकु्त रुऩभा सम्ऩादन गनण सवकने 
विमाकराऩहरुराई सॊमकु्त रुऩभै मनयन्तयता ददई सॊचारन गने मनणणम गरयमो । 

ववववध्- 
    उऩयोक्त मनणणम कामाणन्वमनको रामग उच्च सयकायी वकीर कामाणरम य सॊघीम प्रहयी ईकाई 

कामाणरमफाट भातहत कामाणरमहरुभा ऩरयऩि गने य मनणणम कामाणन्वनम बए नबएको अनगुभन 
य मनयीऺण गयी त्मसराई सभेत भातहत कामाणरमको कामण सम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधाय 
फनाउने य आगाभी फैठकभा कामाणन्वमनको अवस्थाफाये ऩून् समभऺा गने मनणणम गरयमो । 

 
 

 


