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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी  

ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम प्रकाजित  

स्वत: प्रकािन तथा सम्पाददत प्रमखु क्रियाकलापहरूको 

क्रववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 उच्च सरकरी वकील कायाालय 
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स्वतः प्रकािन 
(Proactive Disclosure) 

१. कायाालयको स्वरूप र प्रकृनत 

     नेपालको संक्रवधानले स्वतन्र, ननष्पक्ष एवम ्सक्षम न्यायपानलका र कानूनी िासनप्रनत प्रनतबद्धता 
व्यक्त गरेको छ।कानूनको िासन स्थापनाका लानग स्वतन्र, सक्षम र प्रभावकारी फौिदारी न्याय 
प्रिासन आवश्यक पछा।संक्रवधानले पररकल्पना गरेको स्वतन्र, ननष्पक्ष एवम ्सक्षम न्यायपानलका तथा 
कानूनी राज्यको अवधारणा व्यवहारमा रूपान्तरण गना एवम ्नागररकका आधारभतू अनधकारहरू संरक्षण 
गने महत्त्वपूणा संस्थाका रूपमा महान्यायानधवक्ताको कायाालय स्थाक्रपत छ। 

      नेपालको संक्रवधानको भाग १२ मा नेपाल सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार र मखु्य 
अनभयोिनकतााका रूपमा महान्यायानधवक्ताको व्यवस्था गररएको छ।सोही संक्रवधानको धारा १५८(७) 
मा महान्यायानधवक्ताले आफ्नो काम, कताव्य र अनधकार तोक्रकएको िताको अधीनमा रही प्रयोग र पालन 
गने गरी मातहतका सरकारी वकीललाई समु्पन सक्ने व्यवस्था छ।उक्त संवैधाननक प्रावधानअनरुूप 
नमनत २०७२/०६/०३ को नेपाल रािपरमा प्रकाजित सूचनाबमोजिम महान्यायानधवक्ताबाट मातहतका 
सरकारी वकीलहरूलाई आफूमा ननक्रहत मदु्दा चलाउने वा नचलाउन े अनधकार क्रवनभन्न ितासक्रहत 
सजुम्पएको छ। 

     न्याय प्रिासन ऐन, २०७३ को दफा ५(१) मा प्रत्येक प्रदेिमा एउटा उच्च अदालत रहन े
व्यवस्था छ। सरकरी वकीलसम्बन्धी ननयमावली, २०७७ को ननयम ४(७) बमोजिम प्रत्येक उच्च 
अदालत र सोको ईिलाि  रहेको स्थानमा उच्च सरकारी वकील कायाालय रहन े व्यवस्था भए 
बमोजिम उच्च सरकारी वकील कायाालय, िमु्लाको स्थापना २०73 सालमा भएको हो। 

२. कायाालयको काम, कताव्य र अनधकार  

सरकारी वकील सम्बन्धी ननयमावली, २०७७ को ननयम १५ र १६ बमोजिम उच्च सरकारी वकील 
कायाालयको काम, कताव्य र अनधकार देहाय बमोजिम छन।् 

उच्च सरकारी वकील कायाालयको सहन्यायानधवक्ताको काम, कताव्य र अनधकारः 
      (१) उच्च सरकारी वकील कायाालयको सहन्यायानधवक्ताको काम, कताव्य र अनधकार देहाय बमोजिम 

हनुेछः  
(क) आफ्नो प्रादेजिक अनधकारक्षेर  नभर रहेको उच्च अदालत वा अन्य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल 

सरकारको तफा बाट अनभयोगपर,  पनुरावेदनपर,  ननवेदनपर दायर गने वा गराउने तथा बहस पैरवी 
गने।  

(ख) नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दामा अनधकार प्राप्त अनधकारीद्वारा अनसुन्धान तहक्रककात गरी आवश्यक 
कारबाहीका लानग प्राप्त भएका नमनसलमा महान्यायानधवक्ताबाट अनधकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम 
मदु्दा चलाउने वा नचलाउने ननणाय र  तत्सम्बन्धी काया गने ।  

(ग) आफ्नो प्रादेजिक अनधकारक्षेर नभर रहेको उच्च अदालत र अन्य कुनै अड्डा अदालतमा नेपाल  

सरकारको हक, क्रहत वा सरोकार ननक्रहत रहेको मदु्दामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको 
कमाचारीको तफा बाट पनुरावेदनपर, ननवेदनपर दायर गने वा गराउने र बहस पैरवी गने । 

१ 
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घ) महान्यायानधवक्ताको कायाालयले खटाएमा आफ्नो प्रादेजिक अनधकारक्षरे बाक्रहरका कुनै अड्डा  
अदालतमा उपजस्थत भई बहस, पैरवी लगायतका काम कारबाही गने । 

ङ) आफ्नो प्रादेजिक अनधकारक्षेर नभर रहेका प्रदेि प्रमखु तथा नेपाल सरकारको कायाालयका 
प्रमखुले मागेको कानूनी प्रश्नमा राय सल्लाह ददने । 

   च)  क्रहरासतमा रहेका व्यजक्तलाई मानवोजचत व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यजक्तलाई आफन्तसँग वा 
कानून व्यवसायी माफा त भेटघाट गना नददएको भने्न उिूरी परेमा वा सो क्रवषयमा िनुसकैु तररका 
वा माध्यमबाट िानकारी हनु आएमा आवश्यक छाननबन गरी त्यस्तो  हनुबाट रोक्न सम्बजन्धत 
अनधकारीलाई आवश्यक ननदेिन ददने । 

(छ) खण्ड (च) बमोजिम छानक्रवन गरी ननदेिन ददएको क्रवषयमा महान्यायानधवक्ताको कायाालयमा  
प्रनतवेदन पेि गने ।  

(ि) प्रचनलत कानून बमोजिम कायाालय प्रमखुलाई भएका अनधकार बमोजिमको काम कारबाही गने । 

    (२) उच्च सरकारी वकील कायाालयको सहन्यायानधवक्ताले प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही यस 
ननयमावली बमोजिम आफूमा ननक्रहत प्रिासकीय अनधकार मध्ये केही अनधकार आफू मातहतको अन्य 
कुनै सरकारी वकील वा अनधकृतले प्रयोग गने गरी प्रत्यायोिन गना सक्नेछ ।  

       उच्च सरकारी वकील कायाालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कताव्य र अनधकार उच्च सरकारी   
वकील कायाालयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कताव्य र अनधकार देहाय बमोजिम हनुछे । 

(क) उच्च सरकारी वकील कायाालयका सहन्यायानधवक्ताको काया सम्पादनमा सहयोग गने । 

(ख) नेपाल सरकार वादी हनुे मदु्दामा अनधकार प्राप्त अनधकारीद्वारा अनसुन्धान, तहक्रककात गरी 
आवश्यक कारवाहीका लानग प्राप्त भएका नमनसलमा महान्यायानधवक्ताबाट भएको अनधकार 
प्रत्यायोिन र सहन्यायानधवक्ताबाट भएको काया क्रवभािन अनसुार मदु्दा चल्ने वा नचल्ने ननणाय गने  

    (ग)  खण्ड (ख) बमोजिम मदु्दा चल्ने वा नचल्ने ननणाय गने नसलनसलामा नमनसल अध्ययन गदाा मदु्दा 
चल्ने देजखएमा आफ्नै कायाालयबाट चलाउन ुपने मदु्दाको हकमा सम्बजन्धत अदालतमा अनभयोगपर 
दायर गने  । 

(घ) नपेाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकारको हक, क्रहत वा सरोकार ननक्रहत रहेको मदु्दामा 
सहन्यायानधवक्ताले खटाए बमोजिम नेपाल सरकारको तफा बाट अड्डा अदालतमा उपजस्थत भई बहस 
पैरवी गने । 

    (ङ) सहन्यायानधवक्ताले तोकेबमोजिम मदु्दा हेने अनधकारी तथा सम्बजन्धत अदालतबाट भएको फैसला 
वा आदेि उपर पनुरावेदन, ननवेदन गने वा नगने सम्वन्धी आवश्यक कामकारवाही गने । 

  ३. कयाालयमा रहेका कमाचारीको संख्या र क्रववरण : 
कायाालयमा देहायबमोजिमका कमाचारीहरू कायारत छन।् 

ि.सं. पद संख्या बहाल रहेको व्यजक्त कैक्रफयत 

१ नन.सह-न्यायानधवक्ता १ श्री िम्भ ुगौतम  

२ सहायक न्यायानधवक्ता १ श्री सीताराम राउत  

३ नायव सबु्वा १ श्री कृष्ण कुमारी भण्डारी  

४ नायव सबु्वा १ श्री रुद्रलाल न्यौपान े  

२ 
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५ स.ले.पा. १ श्री िगददि िमाा  

६ खररदार १ श्री नधरेन्द्र कुमार यादव  

७ क.अ. १ श्री पूणाबहादरु िाही करार 
८ हलकुा सवारी चालक १ श्री नवराि बढुा करार 

९ का.स. ४  
श्री बल बहादरु रावल, श्री कृष्ण प्रसाद 
प्याकुरेल, श्री क्रहलेन्द्र बहादरु िाही, श्री 
वक्रवता खरी 

१ 
स्थायी,  
३ करार 

िम्मा 1२   

 

४. कायाालयबाट प्रदान गररन ेसेवा: 
यस कायाालयबाट मानथ प्रकरण २ मा उजल्लजखत सेवाहरू प्रदान गररन्छन।्यस कायाालयको नागररक वडापर 
देहाय बमोजिम रहेको छ । 

qm=; zfvf ;Dkfbg ul/g] sfo{ cfjZos sfuhft lhDd]jf/ 

clwsf/L 

cg'udg ug]{ 

clwsf/L 

u'gf;f] ;'Gg] 

clwsf/L 

१ ;f]wk'5 tyf 

;"rgf zfvf 

;]jfu|fxLsf] lh1f;fnfO{ ;+af]wg ug]{, 

;fj{hlgs dxTjsf ;"rgfx? 

pknAw u/fpg]  

k|rlnt sfg"gn] tf]s]sf] k|s[of 

adf]lhd÷ ;DalGwt sfuhft lgj]bg 

kmfF6jfnf÷  

 

;xfos 

GofoflwjQmf÷ 

pkGofoflwjQmf 

;xGofoflwjQmf 

२ k|Zff;g 

zfvf 

lr7Lkq btf{ rnfgL, lgo'QmL, ;?jf, 

a9'jf, sfh, ljbf, lg/LIf0f, 

cg'udg, d'Nofª\sg, ljefuLo 

sf/jfxL . 

lr7Lkq, sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kmfF6jfnf, 

gf=;'=÷;xfos 

GofoflwjQmf,  

pkGofoflwjQmf 

;xGofoflwjQmf ;xGofoflwjQmf 

३ d'2f zfvf  

-k'g/fj]bg 

tyf l/6_ 

k'g/fj]bg tyf lgj]bg btf{ ug]{,  

lnlvt hjfkm k|:t't ug]{, ;DjlGwt 

sfof{nojf6 ldl;n lemsfpg], 

df:s]jf/L ;DaGwL cflb . 

kLl8t / hfx]/jfnfnfO{ d'2fsf] 

ljifodf ;xfotf ug]{, ljj/0f 

pknAw u/fpg] / hfgsf/L lbg] . 

l/6 lgj]bg / k|lt/Iff d'2f;Fu 

;DalGwt ljj/0f / hfgsf/L 

;DalGwt ;/f]sf/jfnfnfO{ pknAw 

u/fpg] .  

d:of}bf jf lg0f{o ;lxtsf] s]z 

kmfOn, lnlvt hjfkm ;lxtsf] 

;Da4 k|df0f sfuhftx? . 

kLl8t / hfx]/jfnfn] cfkm" ;/f]sf/ 

ePsf] d'2fdf  df}lvs / lnlvt 

?kdf ljj/0f / hfgsf/L sfg"g 

adf]lhd dfu ug{ ;Sg] .  

l/6 lgj]bg / k|lt/Iff d'2f;Fu 

;DalGwt ;/sf/L lgsfo 

;/f]sf/jfnfn] df}lvs / lnlvt 

?kdf sfg"g adf]lhd ljj/0f / 

hfgsf/L dfu ug{ ;Sg] .  

 

kmfF6jfnf,gf=;'=, 

;xfos 

GofoflwjQmf, 

pkGofoflwjQmf 

;xGofoflwjQmf ;xGofoflwjQmf 

४ jx; k}/jL, 

k|lt/Iff tyf 

sfg"gL /fo  

g]kfn ;/sf/sf] tkm{jf6 jx; k}/jL 

tyf  k|lt/Iff ug]{ . 

cfˆgf] k|fb]lzs If]qflwsf/leq /x]sf] 

If]qLo :t/sf] ;/sf/L sfof{no jf 

sfof{no k|d'v jf ljefluo k|d'vn] 

dfu]sf] sfg"gL k|Zgdf /fo pknJw 

u/fpg],   

;DjlGwt d'2f / l/6 lgj]bgsf] 

ldl;n . 

;/sf/L jsLn ;DjlGw lgodfjnL 

@)&& sf] lgod #* åf/f lgwf{l/t 

k|s[of jdf]lhdsf ;DjlGwt 

sfuhftx? .  

tf]lsPsf] 

;/sf/L jsLn 

;xGofoflwjQmf ;xGofoflwjQmf 

५ ;"rgf k|ljlw 

zfvf 

d'2f tyf sfof{no;+u ;DalGwt 

;"rgfx? cBfjlws ug]{, 8f6fx? 

OG6«L ug]{  

;DalGwt sfg"g Pj+ lgb]{lzsfn] 

tf]s]sf] k|s[of adf]lhd 

sDKo'6/ 

ck/]6/÷ 

kmfF6jfnf, 

;xfos 

GofoflwjQmf 

pkGofoflwjQmf  

;xGofoflwjQmf 

;x–GofoflwjQmf 

६ n]vf zfvf sfof{nosf] n]vf ;+rfng ug]{ ;DjlGwt ljifosf ;Dj4 ljn e/kfO{ ;x n]vfkfn ;xGofoflwjQmf ;xGofoflwjQmf 

७ of]hgf 

sfof{{Gjog 

tyf 

cg'udg 

zfvf 

 sfof{nosf] aflif{s sfo{ 

of]hgfsf] tof/L / 

sfof{Gjog ug]{ . 

 sfof{nosf] 

sfdsf/jfxLnfO{ ;xof]u 

k'Ug] of]hgf / 

sfo{qmdx? th'{df u/L 

;~+rfng ug]{ .  

 dftxt sfof{nosf] 

aflif{s sfo{of]hgf 

sfof{Gjogsf] cg'udg 

ug]]{ .  

 वाक्रषाक काया योिनासँग 
सम्बजन्धत क्रियाकलापबारे 
िानकारी नलन प्रयोिन 
खलुाई ननवदेन ददनपुने । 

 कायाालयको कायािम 
सम्बजन्ध योिना र 
क्रियाकलापहरू िानकारी 
नलन प्रयोिन खलुाई 
ननवदेन ददनपुने । 

 

;xfos 

sd{rf/L / 

;xfos 

GofoflwjQmf, 

pkGofoflwjQmf    

;xGofoflwjQmf ;xGofoflwjQmf 

३ 
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५. सेवा प्रदान गने िाखा र जिम्मेवार अनधकारी 
ि.सं. िाखाको नाम जिम्मेवार अनधकारी कैक्रफयत 

१ प्रिासन िाखा नायब सबु्बा श्री कृष्णा कुमारी भण्डारी  

२  मदु्दा िाखा नायब सबु्बा श्री रुद्रलाल न्यौपाने  

३ सूचना प्रक्रवनध िाखा क. अ. श्री पूणा बहादरु िाही  

४ लेखा िाखा स.ले.पा. श्री िगददि िमाा  

 

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तरु र अवनध : 
 यस कायाालयबाट प्रदान गररने सेवामा कुनै दस्तरु लाग्दैन।मदु्दासम्बन्धी काया कानूनले 
तोकेको हदम्यादनभर सम्पन्न गररन्छ भने अन्य कायाका हकमा कामको प्रकृनतअनसुार प्रक्रिया 
पगुेकै ददनमा सेवा प्रदान गररन्छ। 

७. ननणाय गने प्रक्रिया र अनधकारी : 
क) प्रक्रिया  

 संक्रवधान, मलुकुी फौिदारी कायाक्रवनध संक्रहता, २०७४, न्याय प्रिासन ऐन, २०७३ तथा 
सरकारी वकीलसम्बन्धी ननयमाबली, २०७७  लगायत प्रचनलत कानून बमोजिम। 

ख) अनधकारी : 
 सह-न्यायानधवक्ता, उप-न्यायानधवक्ता र सहायक-न्यायानधवक्ता। 

८. ननणायउपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी : 
नन.सह-न्यायानधवक्ता र अन्य कमाचारीले गरेको काया उपर सहायक न्यायानधवक्ता समक्ष र 
सह-न्यायानधवक्ताको ननणाय उपर महान्यायानधवक्ताको कायाालय काठमाण्डौ समक्ष उिरुी ददन 
वा गनुासो गना सक्रकने व्यवस्था रहेको छ। 

९. सम्पादन गरेको कामको क्रववरण : 
उच्च सरकारी वकील कायाालय िमु्लाबाट आनथाक वषा २०७७/०७८ को श्रावण मक्रहनादेजख 
कानताक मक्रहनासम्म सम्पाददत पनुरावेदन, बहसपैरवी र प्रनतरक्षा गररएका मदु्दा, र 73 नं. 
ननवेदनहरूको कारबाही क्रववरण देहाय बमोजिम रहेका छन।् 

क) 
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k|lt/Iff ul/Psf d'2f                       

  hDdf 54 23 ६ 83 0 0 0 0 83     
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cGt/sfnLg cfb]z pk/sf lgj]bgx? 9 २१ ४ ३४ 0 0   0 ३४     

 
 

 
 

s'n hDdf 69 ४८ १० १२७ 0 0 0 0 127     

 

ख) 

ि.स. स्टाफ बैठक समन्वय 
सनमनत 
बैठक 

मलुकुी संक्रहताको कायाान्वयनको 
सम्बन्धमा अनभमजुखकरण कायािम  
 

"मातहत कायाालयको काम कारबाही सम्बन्धमा  

नभनडयो कन्रेजन्सङ माफा त अन्तरक्रिया कायािम"   
 

१ 0३ 00 01 01 

     

१०. सूचना अनधकारी र कायाालय प्रमखुको नाम र पद : 
क) कायाालय प्रमखु 

 नाम: श्री िम्भ ुगौतम 

 पद: नननमत्त सह-न्यायानधवक्ता 
ख) सूचना अनधकारी  

 नामः श्री कृष्णकुमारी भण्डारी 
 पदः नायब सबु्बा 

 

११. ऐन ननयम तथा ननदेजिकाको सूची : 
कायाालयको कायासम्पादन गदाा प्रचनलत नेपाल कनूनबमोजिम गररन्छ।बारम्वार प्रयोग हनेु केही 
महत्त्वपूणा कानूनी प्रावधानहरू ननम्नानसुार छन।् 

- मलुकुी अपराध संक्रहता, २०७४ 

- मलुकुी फ़ौिदारी कायाक्रवनध संक्रहता, २०७४ 

- फौिदारी कसूर (सिाय ननधाारण तथा कायाान्वयन) ऐन, २०७४ 

- न्याय प्रिासन ऐन, २०७३ 

- प्रमाण ऐन, २०३१, बालबानलका सम्वजन्ध ऐन, 2075  

- अपराध पीनडत संरक्षण ऐन, २०७५ 

५ 
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  मलुकुी अपराध संक्रहता 2074 को अनसुचुी १ मा समावेि भएका क्रवनभन्न ऐनले कसरु 
िन्य काया गरेको माननने । 

- मौनलक हक कायाान्वयन गना िारी गररएका नेपाल कानूनहरू  

- बाल न्याय सम्पादन कायाक्रवनध ननयमावली, २०७६ 

- सरकारी वकीलसम्बन्धी ननयमावली, २०७७  

- नमनत २०७२ असोि ३ गते रािपरमा प्रकाजित महान्यायनधवक्ताको अनधकार प्रत्यायोिन  

- नेपाल सरकार वादी हनेु फौिदारी मदु्दाको बहस पैरवी, प्रनतरक्षा तथा कानूनी रायसम्बन्धी 
ननदेजिका, २०७५  

- अपराध पीनडत तथा साक्षी सहायता ननदेजिका, २०७३ 

- महान्यायानधवक्ताको कायाालयबाट िारी क्रवनभन्न ननदेजिका एवम ्पररपरहरू। 

१२. आम्दानी खचा तथा आनथाक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक क्रववरण : 

  आनथाक वषा २०७७/०७८ असोि मक्रहनासम्मको यस कायाालयको कुल खचा देहायबमोजिम 
रहेको छ। 

ि. सं. खचा िीषाक ननकासा भएको रकम खचा रकम कैक्रफयत 

१ पूिँीगत 1,00,000।०० 00/00  

२ चालू 89,40,000/- 13,45,526/-  

 िम्मा  29,58,781/-  

१३. सावािननक ननकायको वेबसाइट भए सोको क्रववरण : 
      www.ag.gov.np 

१४. सावािननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र  त्यस्तो सूचना   
संरक्षण गना तोक्रकएको समयावनध : 

  हालसम्म वगीकरण नगरेको। 

६ 


