
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

विषम-सचूी 
 

१. कामयक्रभको ऩरयचम ............................................................................................... 1 

२. कामयक्रभको उद्देश् म ............................................................................................... 1 

३. कामयक्रभभा प्रस्तुत कामयऩत्र् ................................................................................... 2 

४. छरपरभा उठेका भुख्म-भखु्म विषमहरु .................................................................. 2 

५. अततथथहरूको धायणा् ............................................................................................ 3 

६. कामयक्रभफाट प्राप्त उऩरब्धीहरु ............................................................................... 3 

७. सहबागीको सुझाि ................................................................................................ 4 

८. आमोजकको अनुबि (आइ ऩयेका सभस्माहरु/चुनौतीहरु) .......................................... 4 

९. आगाभी कामयक्रभका राथग सुझाि .......................................................................... 4 

१०. व्मिस्थाऩन सभूह् ............................................................................................. 4 

११. संरग्न अनुसूचीहरू् ............................................................................................. 5 

कामयक्रभ तालरका (अनुसूची १).................................................................................... 5 

कामयक्रभभा सहबागीहरुको नाभािरी (अनुसूची २) ......................................................... 7 

कामयक्रभका केही प्रतततनथधतस्स्ियहरु (अनुसूची ३).........................................................9 

प्रस्तुत बएका कामयक्रभहरू (अनुसूची ४) .................................................................... 10 

 

  



1 
 

१. कामयक्रभको ऩरयचम 

भहान्मामाधधवक्ताको कामाारमको यणनीधतक मोजना अन्तगात फार्षाक र्िमाकराऩ अन्तगात यही 
भहान्मामाधधवक्ताको कामाारमफाट स्वीकृत कामािभ सभदुामभा सयकायी वकीर र्वषमक एक 
ददवसीम अन्तयर्िमा कामािभ धभधत २०७८।०९।३० गते जजल्रा झाऩा कनकाइ 
नगयऩाधरका, नगय कामाऩाधरकाको कामाारमको सबाहरभा उच्च सयकायी वकीर कामाारम, इराभ 
य जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम, झाऩाको सॊमकु्त आमोजनाभा कामािभ स-ुसम्ऩन गरयमो ।      

       सो कामािभ करयफ ३:0० घण्टा सम्भ सॊचारन बएकोभा  जजल्रा सयकायी वकीर 
कामाारम, झाऩाका जजल्रा न्मामाधधवक्ता श्री प्रकाश गौतभफाट कामािभको उद्देश्म य भहत्वभाधथ 
प्रकाश ऩानुाबमो । कामािभको उद्घोषण जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम, झाऩाका सहामक 
जजल्रा न्मामाधधवक्ता श्री फसन्त काफ्रेफाट बएको सो कामािभको अध्मऺता उच्च सयकायी 
वकीर कामाारम, इराभका धन. सहन्मामाधधवक्ता श्री केशवप्रसाद ऩन्तरे गनुा बएको तथा प्रभखु 
अधतथीको रुऩभा कनकाई नगयऩाधरकाका नगय प्रभखु श्री याजेन्रकुभाय ऩोखयेर, र्वशेष अधतधथको 
रुऩभा कनकाई नगयऩाधरकाका नगय उऩप्रभखु श्री भञ्जु प्रसाई एवॊ अधतधथतका रुऩभा कनकाइ 
नगयऩाधरकाका प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत श्री भोहनप्रसाद न्मौऩाने, इराका प्रहयी कामाारम, 

अनायभनी र्वतााभोड, झाऩाका प्रहयी नामव उऩयीऺक श्री सन्तोष आचामा, झाऩा जजल्रा अदारतका 
धन. शे्रस्तेदाय श्री अजुान गयुागाॉई रगामतको उऩजस्थधत यहेको धथमो । कामािभ उच्च सयकायी 
वकीर कामाारम, इराभ य जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम, झाऩाका अन्म कभाचायीहरुको सभेत 
सभन्वमभा सम्ऩन्न बएको धथमो । उक्त कामािभभा जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम, झाऩाका 
सहामक जजल्रा न्मामाधधवक्ता श्री धनभार नेऩार, कनकाइ नगयऩाधरकाका वडाअध्मऺहरु तथा 
वडा सदस्महरु रगामत स्थानीम भाधनसहरुको सभेत गरयभाभम उऩजस्थधत यहेको धथमो ।  

२. कामयक्रभको उद्देश् म 

सयकायी वकीर कामाारमको ऩरयचम, मस कामाारमरे सम्ऩादन गने कामा य पौजदायी कसूयको 
फायेभा जानकायी ददन ुभखु्म उद्देश्म यहेको कामािभा देहामका अन्म उद्देश्महरु यहेका धथए् 
 पौजदायी न्माम प्रणारीभा अऩयाध अनसुन्धान अधबमोजनका रगामतका प्रकृमाको फायेभा 

जानकायी गयाउने 

 सवै सयोकायवाराहरुको उऩजस्थतीभा सयकायी वकीर य सयोकायवाराहरु र्वचको 
असभझदायीहरु ऩहीचान गयी सभाधान खोज्ने 

 याज्मरे जनताराइ प्रवाह गनुाऩने सेवाहरू स्थानीम स्तयभा नै उऩरब्ध गयउन ु य 
जनऩयीऺणको भहत्व सभदुामराई फझुाउन,ु 

 न्मामीक प्रणारीका भहत्वऩूणा सयोकायवारा प्रहयी, सयकायी वकीर कामाारम, अदारत य 
कायागाय कामाारमको फायेभा आभ सवासाधायण जनताराई ससूुजचत गनुा,  



2 
 

 शॊर्कत, अऩयाध ऩीधडतको फायेभा सभदुामराई जानकायी गयाउन,ु  

 काननुरे साभान्म भानेका भदु्दा, र्ववादहरुराई स्थानीम न्मार्मक सधभधत भापा त धभल्न सर्कने 
व्मवस्थाको फायेभा जानकायी गयाउन,ु  

 भदु्दाको र्वशेषत् अनसुन्धान प्रर्िमाभा स्थानीम फाधसन्दा तथा जनप्रधतधनधधको बधूभकाको 
फायेभा जानकायी ददन ु। 

३. कामयक्रभभा प्रस्तुत कामयऩत्र् 
कामािभभा उच्च सयकायी वकीर कामाारम, इराभका धन. सहन्मामाधधवक्ता श्री केशवप्रसाद 
ऩन्तरे सयकायी वकीरको दार्मत्व, बधूभका तथा सभदुाम फीचको अन्तयसम्फन्ध, सयकायी 
वकीरको ऩरयचम, आवश्मकता, सयकायी वकीर कामाारमको साॊगठधनक सॊयचना, भदु्दाको प्रकाय, 
पौजदायी भदु्दाको प्रकृधत, भदु्दाभा अनसुन्धानको प्रर्िमा, अदारती फकऩत्रभा बधूभका, थनुछेक 
धयौटी तथा जभानत सम्फन्धी व्मवस्था, पैसरा, सजामका प्रकाय रगामत र्वषमभा कामाऩत्र प्रस्ततु 
गनुा बएको धथमो । उक्त कामािभ जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम, झाऩाका सहामक जजल्रा 
न्मामाधधवक्ता श्री फसन्त काफ्रेरे सञ्चारन गनुाबएको धथमो ।  

४. छरपरभा उठेका भुख्म-भुख्म विषमहरु  

कामाऩत्र प्रस्ततुी ऩश्चात खरुा छरपरको आमोजना गरयएको धथमो । कामािभभा उऩजस्थत 
सहबागीको तपा फाट उठेका धरजखत तथा भौजखक सवार जजऻासाहरूको सम्फोधन 
धन.सहन्मामाधधवक्ता श्री केशवप्रसाद ऩन्त, जजल्रा न्मामाधधवक्ता श्री प्रकाश गौतभ, प्रहयी नामफ 
उऩयीऺक श्री सन्तोष आचामा तथा झाऩा जजल्काका धन. शे्रस्तेदाय अजुान गयुागाॉई रगामतरे 
गनुाबएको धथमो । उक्त कामािभभा स्थानीम भाधनसहरुरे आपुराई रागेका जजऻासाहरु सोध्ने य 
जवाप प्राप्त गने प्रश्नोत्तय कामा सभेत सम्ऩन्न गरयएको धथमो । सहबाधगहरुका प्रधतधनधध 
सवारहरुराई देहाम अनसुाय प्रस्ततु गरयएको छ् 
 फारवाधरका सम्फन्धी मौन र्हॊसा बएभा कसयी योक्ने? 

 धेयै कानूनको जानकायी कसयी याख्न सर्कन्छ ? 

 र्हयासतभा फजन्दहरुराई कस्तो व्मवहाय गरयन्छ? 

 धनशलु्क काननुी सहामता बनेको के हो? कसरे ऩाउने ? 

 पौजदायी भदु्दा बनेको के हो? 

 गाॉउघयभै धभराउन हनेु य नहनेु भदु्धा के-के हनु ? 

 राग ुऔषध, चोयी जस्ता घटनाका भान्छेराई प्रहयीभा फझुाउन सर्कन्छ र्क सर्कदैंन? 

 सधुताजन्म ऩदाथा सभातेभा के हनु्छ? पाईन धरएय छाड्न धभल्छ? 

 चोयी धनमन्त्रण कसयी हदुैं छ? 
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५. अततथथहरूको धायणा् 
अधतधथको रुऩभा इराका प्रहयी कामाारम, अनायभनी र्वतााभोड झाऩाको तपा फाट उऩजस्थत प्रहयी 
नामव उऩयीऺक श्री सन्तोष आचामारे सभदुामभा सयकायी वकीर कामािभको सपरताको 
शबुकाभना व्मक्त गदै अनसुन्धान प्रर्िमाभा जनप्रधतधनधध य स्थानीम सभदुामरे सहमोग गनुाऩनेभा 
जोड ददन ुबएको धथमो । अधतधथको रुऩभा झाऩा जजल्रा अदारतफाट उऩजस्थत धन. शे्रस्तेदाय श्री 
अजुान गयुागाॉइरे मस कामािभको सपरताको शबुकाभना ददन ु हुॉदै असऺभ ऩऺराई जजल्रा 
अदारतफाट सहमोग हनेु,  अदारतभा सयकायरे फैताधनक वकीर धनमजुक्त गने गयेको सन्दबाराई 
चचाा गनुाबमो । कामािभको र्वशेष अधतधथको रुऩभा यहन ु बएका कनकाइ नगयऩाधरकाका 
उऩप्रभखु श्री भञ्जु प्रसाईरे सयकायी वकीर कामाारमरे मस नगयऩाधरकाराई छनौट गयी 
कामािभ सञ्चारन गरयददन ु बएकोभा धन्मवाद ददॊ दै न्मार्मक सधभधतका जर्टरता, राग ु औषध 
भदु्दाका सभस्मा, फहधुफवाहरे ऩारयवारयक तथा साभाजजक जीवनभा ऩायेको सभस्मा, भर्हरा र्हॊसा 
रगामतको फायेभा जानकायी दददैं कुनै ऩधन अऩयाधराई धनमन्त्रण गना नगयऩाधरकाको तपा फाट 
सहमोग हनेु प्रधतवद्धता सभेत व्मक्त गनुाबमो । प्रभखु अधतधथत कनकाइ नगयऩाधरकाका प्रभखु 
श्री याजेन्रकुभाय ऩोखयेररे मस प्रकायका कामािभफाट आभ सवासाधायण नागरयक, र्वद्याथॉ 
बाईफर्हनीहरु एवॊ सभदुामभा कानूनको र्वषमभा सचेतना जागतृ हनेु, अऩयाध र्वरुद्ध कसयुदायराई 
सजाम ददराउन सहमोगी य सभन्वमात्भक बधूभका खेल्ने तथा उन्नत, सभदृ्ध य सहमोगी सभाज 
धनभााण गनाभा सभेत गहन बधूभका खेल्ने तपा  ईंधगत गदै आमोजकराई धन्मवाद ददनबुमो य 
आगाभी ददनहरुभा सभेत मस्ता कामािभहरु धनयन्तय रुऩभा सञ्चारन गना आग्रह य अनयुोध गदै 
सयकायी वकीर कामाारमराई सदैव सहमोग य सभन्वम गने प्रधतवद्धता सभेत व्मक्त गनुाबमो । 

६. कामयक्रभफाट प्राप्त उऩरब्धीहरु 

 सयोकायवारा य सवासाधायणराई सयकायी वकीर य सयकायी वकीर कामाारमरे गने 
काभको जानकायी गयाउन भद्दत धभरेको,  

 जनप्रधतधनधध एवॊ सवासाधायण भापा त सभदुामभा चेतना पैराउने प्रमास गरयएको,  
 न्मार्मक काभ कायवाही गने धनकामरे ऩधन सेवाग्राहीसॉग नजजकको य प्रत्मऺ सम्फन्ध याख्र ु

ऩदाछ य सेवाग्राहीको धायणा फझुी उनीहरुको बावना अनरुुऩ सहज सेवा प्रवाह गनुा ऩदाछ 
बने्न अनबुव बएको, 

 जनप्रधतधनधधरे धफधबन्न भचुलु्काभा गरयने हस्ताऺयको भहत्व य सो को काननुी व्मवस्थाको 
फायेभा जानकायी गयाई कताव्म फोध सभेत गयाईएको । 

 र्वधबन्न अऩयाधीक कृमाकराऩ य त्मसभा हनेु सजामको फायेभा काननुी ऻान फाये जानकायी 
गयाइएको । 
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७. सहबागीको सुझाि 

उऩजस्थत स्थानीम फाधसन्दा य सयोकायवाराफाट प्राप्त सझुावहरुराई देहाम अनसुाय र्टऩोट 
गरयएको छ् 
 मस प्रकायको कामािभराई धनयन्तय रुऩभा सभदुामका धेयै ऺेत्रहरु सभेट्न ुऩने,  
 धन्शलु्क कानूनी सहामता, जजल्रा कानूनी सहामता सधभधतको काभको प्रचायप्रसाय गरय 

वास्तर्वक ऩीधडतराई राब प्रदान गरयन ुऩने, 
 न्मार्मक सधभधतराई फेराफेराभा नमाॉ तजुाभा बएका काननु रगामतका वायेभा ऺभता 

र्वकास ताधरभ सॊचारन गनुाऩने, 
 कामािभको सभमावधध छोटो बएको हुॉदा धेयै कुया आउॉदा वझु्न गाह्रो बमो । 

८. आमोजकको अनुबि (आइ ऩयेका सभस्माहरु/चुनौतीहरु) 
 कामािभ ऩूणा रुऩभा सभदुाम केन्रीत बएकोरे प्रबावकायी बएको ।  
 दयुदयाजका सभदुामसम्भ ऩगु्न सक्ने सभम य वजेटको अऩमााप्तता 
 सहबाधगता न्मून यहन,ु भर्हराको उऩजस्थधत अऩेऺा बन्दा कभ,  
 सहबागीहरुभा कानूनको आधायबतू ऻान सभेत नबएकोरे कामार्वधधगत र्वषमहरु फझुाउन 

कदठन बएको । 

९. आगाभी कामयक्रभका राथग सुझाि 

 कामािभको सॊख्मा य सभमावधी फढाउन ुऩने,  
 सयकायी वकीररे स्थानीम स्तयभा सञ्चारन गने कामािभ स्थानीम ऩदाधधकायी य सभदुामभा 

गयी दईुफटा भोडर अऩनाउन उऩमकु्त हनेु । 

१०. व्मिस्थाऩन सभूह्  

सॊमोजक्  धन.सहन्मामाधधवक्ता श्री केशवप्रसाद ऩन्त, उच्च सयकायी वकीर कामाारम, इराभ 

 जजल्रा न्मामाधधवक्ता श्री प्रकाश गौतभ, जजल्रा सयकायी वकीर कामाराम, झाऩा 
सह-सॊमोजक् सहामक जजल्रा न्मामाधधवक्ता श्री धनभार नेऩार य नामफ सबु्फा श्री याभप्रसाद ऩोखयेर,  

 जजल्रा सयकायी वकीर कामाराम, झाऩा  

प्रधतवेदक् सहामक जजल्रा न्मामाधधवक्ता श्री फसन्त काफ्रे, जजल्रा सयकायी वकीर का., झाऩा 
 कम््मूटय अऩयेटय श्री ऩदभ बण्डायी, उच्च सयकायी वकीर कामाारम, इराभ 

ह.सा.चा. श्री यत्न प्रधान, उच्च सयकायी वकीर कामाारम, इराभ 

 श्री बवुन खधतवडा, जजल्रा सयकायी वकीर कामाराम, झाऩा 
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११. संरग्न अनुसूचीहरू् 
क. कामािभ तारीका 
ख. सहबागीको नाभावरी्- उऩजस्थधतको प्रधतधरऩी मसै साथ सभावेश गरयएको । 

ग. कामािभका केही प्रधतधनधधतजस्वयहरु 

घ. प्रस्ततु बएका कामािभहरू 

 
 

अनसूुची १  

 

उच्च सयकायी वकीर कामाारम, इराभ य जजल्रा सयकायी वकीर कामाारम, झाऩा 
कामािभको नाभ्- सभदुामभा सयकायी वकीर एक ददवसीम अन्तयर्िमा कामािभ  

 

कामयक्रभ तालरका 
धभधत् २०७८।०९।30 

स्थान् श्री कनकाइ नगयऩाधरका, नगय कामाऩाधरकाको कामाारमको सबाहर, झाऩा । 

 
सभम र्वषम सहजकताा 

१२.१०-१२.35 
कामािभ सञ्चारन 

प्रायम्ब ऩरयचम य बधूभका 
श्री फसन्त काफ्रे 

सहामक जजल्रा न्मामाधधवक्ता 

१२.35-१२.४५ 
स्वागत भन्तव्म य कामािभको उद्देश्मफाये 

प्रकाश 

श्री प्रकाश गौतभ 

जजल्रा न्मामाधधवक्ता 

१२.४५-01.00 

सयकायी वकीरको दार्मत्व, बधूभका तथा 
सभदुाम फीचको अन्तयसम्फन्ध, सयकायी 
वकीरको ऩरयचम, आवश्मकता, सयकायी 
वकीर कामाारमको साॊगठधनक सॊयचना, 
भदु्दाको प्रकाय, पौजदायी भदु्दाको प्रकृधत, 
भदु्दाभा अनसुन्धानको प्रर्िमा, अदारती 
फकऩत्रभा बधूभका सम्फन्धभा कामाऩत्र 

प्रस्ततु 

श्री केशवप्रसाद ऩन्त 

धन. सहन्मामाधधवक्ता 
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सभम र्वषम सहजकताा 

01.0०-02.15 अन्तयर्िमा/प्रश्नोत्तय 

श्री केशवप्रसाद ऩन्त 

धन.सहन्मामाधधवक्ता 
श्री प्रकाश गौतभ 

जजल्रा न्मामाधधवक्ता 
श्री सन्तोष आचामा 

प्रहयी नामफ उऩयीऺक 

श्री अजुान गयागाॉई 

धन. शे्रस्तेदाय 

0२.15-02.25 भन्तब्म 

श्री सन्तोष आचामा 
प्र.ना.उ. इ.प्र.का. अनायभनी, 

र्वतााभोड, झाऩा 

0२.25-02.35 भन्तब्म 
श्री अजुान गयुागाॉई, 

धन. शे्रस्तेदाय, झाऩा जजल्रा 
अदारत 

02.35-02.45 भन्तब्म श्री भञ्जु प्रसाई, 
उऩप्रभखु, कनकाइ न.ऩा. झाऩा 

02.45-3.00 भन्तब्म श्री याजेन्रकुभाय ऩोखयेर, 
प्रभखु, कनकाइ न.ऩा. झाऩा 

३.00-३.10 धन्मवाद/सभाऩन भन्तव्म 
श्री केशवप्रसाद ऩन्त 

धन. सहन्मामाधधवक्ता 
 खाजा सवै सहबागी य आमोजक 
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अनसूुची २  

कामयक्रभभा सहबागीहरुको नाभािरी 
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अनसूुची ३ 

कामयक्रभका केही प्रतततनथधतस्स्ियहरु 
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अनसूुची ४ 
प्रस्तुत बएका कामयक्रभहरू 

कामाऩत्र प्रस्ततुकताा्  
केशवप्रसाद ऩन्त  

धन. सहन्मामाधधवक्ता, उच्च सयकायी वकीर कामाारम, इराभ । 
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