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सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७७/०२/२६
ु ी फौजदारी काययववनध सं विता, २०७४ को दफा १९६ को उपदफा (१) ले
मुलक
ददएको अनधकार प्रयोग गरी मिान्यायानधवक्ताको परामियमा िेपाल सरकारले दे िायका नियमिरु
बिाएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रारशम्िक
१.

संशिप्त िाम र प्रारम्ि: (१) यी नियमिरुको िाम "सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली,
२०७७" रिेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्ि िुिेछ ।

२.

पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्य िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

ु ी दे वािी काययववनध सं विता, २०७४ को
"दे वािी मुद्दा" िन्नाले मुलक
अिुसूची-२८ मा उशललशित मुद्दा सम्झिु पछय ।

(ि)

"फौजदारी मुद्दा" िन्नाले

ु ी फौजदारी काययववनध सं विता,
मुलक

२०७४ को अिुसूची-१ र अिुसूची-२ मा उशललशित मुद्दा सम्झिु
पछय ।
(ग)

"वविाग" िन्नाले नियम ४ को उपनियम (३) बमोशजमको वविाग
सम्झिु पछय।

(घ)

"वविागीय प्रमुि" िन्नाले सम्बशन्धत वविागको प्रमुिको रूपमा
काम गिय तोवकएको िायब मिान्यायानधवक्ता सम्झिु पछय ।

(ङ)

"सरकारी वकील कायायलय" िन्नाले नियम ४ को उपनियम (१)
बमोशजमको कायायलय सम्झिु पछय ।
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पररच्छे द–२
सामान्य व्यवस्र्ा
३.

सरकारी वकीलको श्रे णी र पदाः (१) मिान्यायानधवक्ताको पद िेपालको सं ववधाि
बमोशजमको पद िुिेछ र सो बािे क सबै सरकारी वकीलको श्रे णी र पद दे िाय बमोशजम
निजामती सेवाको पद िुिेछाःश्रे णी

पद िाम

(क)

राजपत्रावित ववशिष्ट श्रे णी

-िायब मिान्यायानधवक्ता

(ि)

राजपत्रावित प्रर्म श्रे णी

-सिन्यायानधवक्ता

(ग)

राजपत्रावित दितीय श्रे णी

-उपन्यायानधवक्ता वा शजलला
न्यायानधवक्ता

(घ)

राजपत्रावित तृतीय श्रे णी

-सिायक न्यायानधवक्ता वा सिायक
शजलला न्यायानधवक्ता

(२) सरकारी वकील कायायलयमा रििे अन्य श्रे णीका पदिरु िेपाल सरकारले
तोके बमोशजम िुिेछि् ।
(३) सरकारी वकील, सरकारी वकील समूिका कमयचारी तर्ा सरकारी वकील
कायायलयका अन्य कमयचारीको दरबन्दी िेपाल सरकारले तोके बमोशजम िुिेछ ।
४.

सरकारी वकील कायायलय र प्रादे शिक अनधकार िेत्राः (१) सरकारी वकील कायायलयको
रुपमा दे िायका कायायलय रििेछि्:(क)

मिान्यायानधवक्ताको कायायलय,

(ि)

उच्च सरकारी वकील कायायलय,

(ग)

वविेष सरकारी वकील कायायलय,

(घ)

शजलला सरकारी वकील कायायलय ।

(२) मिान्यायानधवक्ताको कायायलय काठमाडौंमा रििेछ।

2

www.lawcommission.gov.np

(३) मिान्यायानधवक्ताको कायायलय र मातितका सरकारी वकील कायायलयको
कामलाई

व्यवशस्र्त

रूपले

सञ्चालि

गिय

मिान्यायानधवक्ताको

कायायलयमा

मिान्यायानधवक्ताले तोकेका वविाग रििेछि् ।
(४) प्रत्येक वविागमा मिान्यायानधवक्ताले तोकेको िायब मिान्यायानधवक्ता
वविागीय प्रमुिको रुपमा रििेछ।
(५) वविाग अन्तगयत ववनिन्न मिािािा, िािा र केन्र रििेछि् ।
(६) यस नियमावलीमा अन्यर्ा व्यवस्र्ा िएकोमा बािे क वविागीय प्रमुि तर्ा
उपनियम

(५)

बमोशजमका

मिािािा,

िािा

र

केन्रको

कायय

वविाजि

मिान्यायानधवक्ताले स्वीकृत गरे को काययववनधमा उलले ि िए बमोशजम िुिेछ ।
(७) प्रत्येक उच्च अदालत र सोको इजलास रिे को स्र्ािमा एक उच्च सरकारी
वकील कायायलय रििेछ ।
(८) वविेष अदालत रिेको स्र्ािमा वविेष सरकारी वकील कायायलय रििेछ।
(९) प्रत्येक शजललामा शजलला अदालतको मुकाम रिे को स्र्ािमा सम्बशन्धत
उच्च सरकारी वकील कायायलयको प्रादे शिक अनधकारिेत्र अन्तगयत रििे गरी एक
शजलला सरकारी वकील कायायलय रििेछ ।
(१०) सरकारी वकील कायायलयमा काययबोझ र सम्पादि गिे कामको आधारमा
आवश्यक सङ्ख्यामा सरकारी वकील र अन्य कमयचारीिरू रििेछि् ।
५.

अनियोजि

प्रशििण

केन्राः

(१)

सरकारी

वकीलको

िमता

अनिवृवि

गिय

मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा एक अनियोजि प्रशििण केन्र रििेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको अनियोजि प्रशििण केन्रको काम, कतयव्य र
अनधकार नियम ४ को उपनियम (६) बमोशजमको काययववनधमा निधायरण िए बमोशजम
िुिेछ ।
६.

अपराधिास्त्रीय अिुसन्धाि केन्राः (१) अपराधको प्रवृशि सम्बन्धी अध्ययि ववश्लेषण गिय
मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा एक अपराधिास्त्रीय अिुसन्धाि केन्र रििेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको अपराधिास्त्रीय अिुसन्धाि केन्रको काम,
कतयव्य र अनधकार नियम ४ को उपनियम (६) बमोशजमको काययववनधमा निधायरण िए
बमोशजम िुिेछ ।
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७.

कायम मुकायम मुकरर गिे तर्ा काज िटाउिेाः (१) वविागीय प्रमुिको पदमा
मिान्यायानधवक्ताले र अन्य सरकारी वकील कायायलयको प्रमुिको पदमा वविागीय
प्रमुिले बढीमा छ मवििाको लानग कायम मुकायम मुकरर गिय सक्िेछ ।
(२) आफ्िो प्रादे शिक अनधकार िेत्रनित्रका राजपत्रावित तृतीय श्रे णीका सरकारी
वकीललाई राजपत्रावित दितीय श्रे णीको कायायलय प्रमुिको पदमा उच्च सरकारी वकील
कायायलयको सिन्यायानधवक्ताले बढीमा छ मवििाको लानग कायम मुकायम मुकरर गिय
सक्िेछ।

यसरी

कायम

मुकायम

मुकरर

गरे कोमा

त्यसको

जािकारी

तुरुन्त

मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा ददिु पिेछ ।
(३) राजपत्रावित ववशिष्ट श्रे णीका सरकारी वकीललाई मिान्यायानधवक्ताले तर्ा
मिान्यायानधवक्ताको कायायलय र अन्य सरकारी वकील कायायलयका सरकारी वकील र
कमयचारीलाई सम्बशन्धत वविागीय प्रमुिले काज िटाउि सक्िेछ ।
(४) उच्च सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताले आफ्िो प्रादे शिक
अनधकार िेत्रनित्रका राजपत्रावित र राजपत्र अिवित कमयचारीलाई वषयमा बढीमा तीि
मिीिासम्म आफ्िो प्रादे शिक अनधकार िेत्रनित्रको कुिै कायायलयमा काज िटाउि
सक्िेछ। यसरी काज िटाएकोमा त्यसको जािकारी तुरुन्त मिान्यायानधवक्ताको
कायायलयलाई ददिु पिेछ ।
८.

नबदााः (१) िायब मिान्यान्यायानधवक्ताको नबदा मिान्यायानधवक्ताले र अन्य सरकारी
वकील

कायायलयका

सिन्यायानधवक्ता

तर्ा

मिान्यायानधवक्ताको कायायलयका

अन्य

सरकारी वकील तर्ा कमयचारीको नबदा सम्बशन्धत वविागीय प्रमुिले स्वीकृत गिय
सक्िेछ ।
(२) उच्च सरकारी वकील कायायलयका सिन्यायानधवक्ताले आफ्िो कायायलयका
सरकारी वकील तर्ा कमयचारीको र आफ्िो प्रादे शिक अनधकार िेत्रनित्रका शजलला
न्यायानधवक्ताको नबदा स्वीकृत गिय सक्िेछ।
(३) वविेष सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताले सो कायायलयका
सरकारी वकील तर्ा अन्य कमयचारीको नबदा स्वीकृत गिय सक्िेछ ।
(४)

शजलला

सरकारी

वकील

कायायलयको

सिन्यायानधवक्ता

वा

शजलला

न्यायानधवक्ताले आफ्िो कायायलयका सरकारी वकील तर्ा अन्य कमयचारीको नबदा
स्वीकृत गिय सक्िेछ ।
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(५) िै परी आउिे नबदा र पवय नबदा वविागीय प्रमुि र सम्बशन्धत सरकारी
वकील कायायलयको प्रमुि स्वयं ले नलि सक्िेछ ।
(६) सावयजनिक नबदामा बन्दीप्रत्यिीकरणको प्रयोजिका लानग अदालत िुला
िएको अवनधमा िवटएको सरकारी वकील र अन्य कमयचारीलाई सो अवनधको लानग
निजले िाईपाई आएको तलब ििाको अनतररक्त दामासािीले प्रनत ददिका लानग िेपाल
सरकार, मशन्त्रपररषद्को निणयय अिुसारको र्प रकम समेत प्रदाि गररिेछ।
(७) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि प्रचनलत
कािूि बमोशजम िेपाल सरकारबाट स्वीकृत िुि ु पिे नबदाको िकमा सोिी बमोशजम
िुिेछ ।

पररच्छे द–३
कायायलय प्रिासि तर्ा निरीिण
९.

प्रिासकीय रे िदे ि, नियन्त्रण र निदे ििाः (१) यस नियमावलीको अधीिमा रिी शजलला
सरकारी वकील कायायलय सो कायायलयको सिन्यायानधवक्ता वा शजलला न्यायानधवक्ताको
प्रिासकीय रे िदे ि, नियन्त्रण र निदे ििमा रििे छि् ।
(२) शजलला सरकारी वकील कायायलय तर्ा उच्च सरकारी वकील कायायलय
सम्बशन्धत उच्च सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताको प्रिासकीय रे िदे ि,
नियन्त्रण र निदे ििमा

रििेछि् ।

(३) वविेष सरकारी वकील कायायलय सो कायायलयको सिन्यायानधवक्ताको
प्रिासकीय रे िदे ि, नियन्त्रण र निदे ििमा रििेछ ।
(४) सबै सरकारी वकील कायायलय मिान्यायानधवक्ताको कायायलयको सामान्य
प्रिासकीय रे िदे ि, नियन्त्रण र निदे ििमा रििेछि् ।
(५) मिान्यायानधवक्ताको कायायलयको ले िा उिरदायी अनधकृत र प्रिासनिक
प्रमुिको शजम्मेवारी वररष्ठतम वविागीय प्रमुिको िुिेछ ।
(६) मिान्यायानधवक्ताको कायायलयले सबै सरकारी वकील कायायलयको र उच्च
सरकारी वकील कायायलयले आफ्िो प्रादे शिक अनधकार िेत्रनित्र पिे शजलला सरकारी
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वकील कायायलयको वषयको कम्तीमा एक पटक निरीिण तर्ा अिुगमि गिुय वा गराउिु
पिेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोशजम निरीिण तर्ा अिुगमि गिे सरकारी वकीलले
दे िाय बमोशजमका ववषयिरू िुलाई मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा प्रनतवेदि पेि गिुय
पिेछाः(क)

सम्बशन्धत सरकारी वकील कायायलयले गिुय पिे काम कारबािी
समयमा तदारुकताका सार् गरे वा िगरे को,

(ि)

फौजदारी मुद्दामा अनियोजि गदाय अिुसन्धािबाट दे शिएको सबुद
प्रमाणको उशचत मूलयािि गरी अनियोजि गरे वा िगरे को,

(ग)

आंशिक रूपमा मुद्दाको अनियोजि गररएको िए सोको जािकारी
उच्च

सरकारी

वकील

कायायलय

र

मिान्यायानधवक्ताको

कायायलयलाई समयमै पठाई प्राप्त निदे िि अिुसार गरे

वा

िगरे को,
(घ)

मुद्दा दायर, सािी प्रमाण पेि तर्ा बकपत्र, बिस पैरवी तर्ा
पुिरावेदि सम्बन्धी काम कारबािीमा आवश्यक सतकयता दे िाए
वा िदे िाएको,

(ङ)

सम्पादि गररएको काम कारबािी गुणात्मक र यर्ार्यपरक रिे वा
िरिे को,

(च)

मानगएको कािूिी राय समयमा उपलब्ध गराए वा िगराएको,

(छ)

मानसक तर्ा वावषयक प्रनतवेदि तोवकएको ढााँचामा र समयमा
पठाए वा िपठाएको,

(ज)

मातितका

सरकारी

वकील

तर्ा

अन्य

कमयचारीको

उशचत

नियन्त्रण र रे िदे ि गरे वा िगरे को,
(झ)

ले िा तर्ा शजन्सी सम्बन्धी काम कारबािी आनर्यक ऐि, नियम
बमोशजम िए वा ििएको र तत्सम्बन्धी स्रे स्ता दुरुस्त रािे वा
िरािेको,
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(ञ)

मिान्यायानधवक्ता वा मानर्ललो कायायलय वा पूव य निरीिणबाट
िएको निदे िि बमोशजमको काम कारबािी िए वा ििएको,

(ट)

नमनसल, फाइलको अनिलेि, कािूिका वकताब र िेपाल कािूि
पनत्रका अद्यावनधक रुपमा रािे वा िरािेको,

(ठ)

सूचिा प्रववनध सम्बन्धी काम कारबािी समयमा गरे वा िगरे को,

(ड)

पीनडत मैत्री किको व्यवस्र्ापि र पीनडत मैत्री व्यविार गरे वा
िगरे को,

(ढ)

समन्वय सनमनतको बैठक निधायररत समयमा बसे वा िबसेको,

(ण)

मानर्ललो कायायलयबाट जारी िएका पररपत्र र निदे िि पालिा गरे
वा

(त)

िगरे को,

प्रचनलत कािूि बमोशजम सम्पादि गिुप
य िे कायय गरे वा िगरे को।

(८) उपनियम (७) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदिका आधारमा सम्बशन्धत सरकारी
वकील कायायलयका सरकारी वकील वा कमयचारीले सम्पादि गिुय पिे कायय िगरे को वा
कायय सम्पादिमा लापरबािी गरे को वा बदनियतपूवक
य
काम गरे को दे शिएमा प्रचनलत
कािूि बमोशजम त्यस्तो सरकारी वकील वा कमयचारीलाई वविागीय कारबािी िुिछ
े ।
१०.

काम, कारबािीको प्रनतवेदिाः (१) प्रत्येक उच्च सरकारी वकील कायायलय, वविेष सरकारी
वकील कायायलय र शजलला सरकारी वकील कायायलयले आफूले सम्पादि गरे को काम
कारबािीको मानसक तर्ा वावषयक प्रनतवेदि निधायररत ढााँचामा मिान्यायानधवक्ताको
कायायलयमा पठाउिु पिेछ।
(२) शजलला सरकारी वकील कायायलयले उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतवेदि
सम्बशन्धत उच्च सरकारी वकील कायायलयमा समेत पठाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको मानसक प्रनतवेदि मवििा समाप्त िएको सात
ददिनित्र र वावषयक प्रनतवेदि आनर्यक वषय समाप्त िएको पन्र ददिनित्र पठाउिु पिेछ ।
तर आनर्यक वषयको अशन्तम मवििाको मानसक प्रनतवेदि सोिी आनर्यक वषयको
वावषयक प्रनतवेदि सार् पठाउि सवकिेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम उच्च सरकारी वकील कायायलयबाट पठाइिे
वावषयक प्रनतवेदिमा आफ्िो र मातितका सरकारी वकील कायायलयको िौनतक शस्र्नत,
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काययबोझ र काम कारबािीको वास्तववक शस्र्नत, आवश्यक नसफाररस र सुझाव समेत
उललेि गिुय पिेछ ।
(५) मिान्यायानधवक्ताको कायायलयले आफूले गरे को काम कारबािीको मानसक
प्रनतवेदि निधायररत ढााँचामा तयार गिुय पिेछ ।
(६)

मिान्यायानधवक्ताले

िेपालको

सं ववधाि

बमोशजम

मिान्यायानधवक्ताको

कायायलय तर्ा मातितका सरकारी वकील कायायलयबाट वषय िरी िए गरे का कामको
वावषयक प्रनतवेदि आनर्यक वषय समाप्त िएको छ मिीिानित्र राष्ट्रपनत समि पेि गिुय
पिेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोशजमको प्रनतवेदिमा िेपालको सं ववधािको धारा १५९
को उपधारा (२) मा उशललशित कुराका सार्ै दे िायका कुरा समेत समावेि गिुय पिेछाः(क)

ु नित्र
मुलक

िए

घटे का

अपराधको

प्रकृनत

तर्ा

अपराध

र

जिसङ्ख्याको तुलिात्मक शस्र्नत,
(ि)

िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा
कसूर ठिर िएको वा सफाइको शस्र्नत,

(ग)

मिान्यायानधवक्ताको कायायलय र मातित कायायलयलाई प्राप्त
ववनियोशजत बजेट, िचयको शस्र्नत र श्रोत साधिको व्यवस्र्ा,

(घ)

िेपाल सरकार वादी िई चलिे मुद्दामा दे शिएका समस्या र
सुधारका उपायिरु,

(ङ)

कसूर नियन्त्रणका लानग सुधारका उपायिरु।

पररच्छे द–४
सरकारी वकीलको काम, कतयव्य र अनधकार
११.

मिान्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकाराः (१) िेपालको सं ववधािको धारा १५८
तर्ा अन्य प्रचनलत कािूिमा उशललशित काम, कतयव्य र अनधकारको अनतररक्त
मिान्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकार दे िाय बमोशजम िुिेछाः-
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(क)

सं वैधानिक

एवं

कािूिी

ववषयमा

िेपाल

सरकार

र

िेपाल

सरकारले तोकेको पदानधकारीलाई कािूिी राय सललाि प्रदाि
गिे,
(ि)

िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा
िेपाल

सरकार वा

िेपाल

सरकारको अनधकारीको तफयबाट

अदालत वा मुद्दा िे िे निकाय वा अनधकारी समि उपशस्र्त िई
बिस पैरवी गिे ,
(ग)

सवोच्च अदालतमा सं ववधािको व्या्या सम्बन्धी वा अन्य कुिै
जवटल कािूिी प्रश्न समावेि िएको वा सावयजनिक मित्वको प्रश्न
निवित रिे को मुद्दामा उपशस्र्त िई बिस पैरवी गिे ,

(घ)

अदालतबाट िएका आदे ि वा फैसलाको कायायन्वयिका लानग
सम्बशन्धत सं वैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सशचवालय, वविाग वा
अन्य सरकारी कायायलयलाई ले िी पठाउिे,

(ङ)

प्रचनलत कािूिको कायायन्वयिको क्रममा कुिै कदठिाई आई
परे मा वा कुिै ववषयमा तत्काल कािूि बिाउिु पिे वा िइरिे को
कािूि सं िोधि गिुय पिे वा बनिरिेको कािूि लागू गिुय पिे
दे शिएमा सोको आधार र कारण िुलाई िेपाल सरकार समि
नसफाररस गिे,

(च)

सं वैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सशचवालय, वविाग वा अन्य सरकारी
कायायलयबाट अदालतमा प्रस्तुत िुिे नलशित जवाफ लगायतका
कािूिी मस्यौदामा सुधार गिय र एकरुपता कायम गिय त्यस्ता
निकाय, मन्त्रालय, सशचवालय, वविाग वा कायायलयबीच आवश्यक
समन्वय गिे,

(छ)

ु ाको मािव
कारागार तर्ा विरासतमा रिे का कैदी तर्ा र्ुिव
अनधकारको अवस्र्ाबारे अिुगमि गरी सम्बशन्धत निकायलाई
आवश्यक निदे िि ददिे,

(ज)

मु्य न्यायानधवक्ताको काम कारबािीको सम्बन्धमा एकरुपता र
प्रिावकाररताका लानग आवश्यक सिजीकरण र समन्वय गिे,
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(झ)

सं ववधाि तर्ा सङ्घीय कािूिको कायायन्वयिको सम्बन्धमा मु्य
न्यायानधवक्तालाई आवश्यक निदे िि ददिे,

(ञ)

प्रदे ि सरकारको व्यवस्र्ापिमा रिे का विरासत, सुधारगृि वा
ु ा किमा रिे का र्ुिव
ु ा उपर मािवोशचत व्यविार िए वा
र्ुिव
ििएको सम्बन्धमा मु्य न्यायानधवक्ताबाट अिुगमि गराउिे।

(२) सवोच्च अदालतमा ववचाराधीि रिेको कुिै गम्िीर वा सावयजनिक मित्त्वको
वा िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिे को कुिै मुद्दामा तोवकएको
सरकारी वकीलको अनतररक्त अन्य सरकारी वकील िटाई मुद्दाको अनियोजि एवं बिस
पैरवी गिुय आवश्यक छ िन्ने लागेमा मिान्यायानधवक्ता वा वविागीय प्रमुिले र्प
सरकारी वकील िटाउि सक्िेछ ।
(३) सरकारी कायायलय वा कािूि बमोशजम गदठत सं स्र्ा वा निकायले गरे को
कुिै निणयय वा काम कारबािीबाट सं ववधाि वा प्रचनलत कािूिको उललङ्घि वा
सावयजनिक वित प्रनतकूल िएको छ िन्ने मिान्यायानधवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निणयय
वा काम कारबािी ववरुि उजुर गिय कािूिले तोकेको अनधकारीले उजुरी िगरे मा वा
त्यस्तो उजुर गिय कुिै अनधकारी ितोवकएकोमा मिान्यायानधवक्ता आफैंले वा निजले
तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो निणयय वा काम कारबािी ववरुि कािूि बमोशजम
सम्बशन्धत निकायमा उजुर गिय वा गिय लगाउि वा आवश्यक सुझाव वा निदे िि ददि
सक्िेछ ।
१२.

िायब मिान्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकाराः यस नियमावलीको अधीिमा रिी
िायब मिान्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकार दे िाय बमोशजम िुिेछाः(क)

मिान्यायानधवक्ताको कायय सम्पादिमा सियोग गिे ,

(ि)

कुिै सं वैधानिक वा कािूिी ववषयमा िेपाल सरकार, िेपाल
सरकारको कुिै मन्त्रालय, सशचवालय वा सं वैधानिक निकायलाई
कािूिी राय सललाि ददिे,

(ग)

िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा
िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारको अनधकारी वा कमयचारीको
तफयबाट अड्डा अदालतमा उपशस्र्त िई बिस पैरवी गिे,
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(घ)

िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा
् ा दोिोर्याउिको लानग िेपाल
पुिरावेदि, पुिरावलोकि वा मुद्द
सरकार वा िेपाल सरकारको अनधकारी वा कमयचारीको तफयबाट
निवेदि ददिे सम्बन्धी कारबािी गिे वा गराउिे,

(ङ)

अदालतमा

ववचाराधीि

रिे को

कुिै

गम्िीर

वा

सावयजनिक

मित्त्वको वा िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित
रिेको कुिै मुद्दामा अनियोजिा वा बिस पैरवी गिय तोवकएको
सरकारी वकीलको अनतररक्त अन्य सरकारी वकील िटाई
मुद्दाको अनियोजि एवं बिस पैरवी गिय आवश्यक छ िन्ने
लागेमा र्प सरकारी वकील िटाउिे,
(च)
१३.

वविागको प्रमुिको रुपमा गिुय पिे कायय गिे ।

मिान्यायानधवक्ताको कायायलयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कतयव्य र अनधकाराः यस
नियमावलीको

अधीिमा

रिी

मिान्यायानधवक्ताको

कायायलयका

सिन्यायानधवक्ता,

उपन्यायानधवक्ता र सिायक न्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकार दे िाय बमोशजम
िुिेछाः(क)

मिान्यायानधवक्ता र िायब मिान्यायानधवक्ताको कायय सम्पादिमा
सियोग गिे,

(ि)

सवोच्च अदालत वा अन्य कुिै अड्डा अदालतमा िेपाल सरकारको
िक, वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा िेपाल सरकार वा
िेपाल सरकारको कमयचारीको तफयबाट बिस पैरवी गिे,

(ग)

वविागीय प्रमुिले तोके बमोशजम मुद्दा मानमला सम्बन्धी अन्य
काम कारबािी गिे ,

(घ)
१४.

वविागीय प्रमुिले तोकेको अन्य काम गिे ।

अन्य कमयचारीको काम, कतयव्य र अनधकाराः मिान्यायानधवक्ताको कायायलयका सरकारी
वकील बािे कका अन्य कमयचारीले दै निक प्रिासनिक काम कारबािीका अनतररक्त मुद्दा
मानमलाको बिस पैरवी, प्रनतरिा लगायतका काममा वविागीय प्रमुिले तोके बमोशजम
सम्बशन्धत सरकारी वकीललाई सियोग गिुय पिेछ ।
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१५.

उच्च सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकाराः (१)
उच्च सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकार दे िाय
बमोशजम िुिेछाः(क)

आफ्िो प्रादे शिक अनधकारिेत्र नित्र रिे को उच्च अदालत वा
अन्य

कुिै

अड्डा

अदालतमा

िेपाल

सरकारको

तफयबाट

अनियोगपत्र, पुिरावेदिपत्र, निवेदिपत्र दायर गिे वा गराउिे तर्ा
बिस पैरवी गिे ,
(ि)

िेपाल सरकार वादी िुिे मुद्दामा अनधकार प्राप्त अनधकारीिारा
अिुसन्धाि तिवककात गरी आवश्यक कारबािीका लानग प्राप्त
िएका नमनसलमा मिान्यायानधवक्ताबाट अनधकार प्रत्यायोजि िए
बमोशजम मुद्दा चलाउिे वा िचलाउिे निणयय र तत्सम्बन्धी कायय
गिे,

(ग)

आफ्िो प्रादे शिक अनधकारिेत्र नित्र रिे को उच्च अदालत र अन्य
कुिै अड्डा अदालतमा िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार
निवित रिे को मुद्दामा िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारको
कमयचारीको तफयबाट पुिरावेदिपत्र, निवेदिपत्र दायर गिे वा
गराउिे र बिस पैरवी गिे ,

(घ)

मिान्यायानधवक्ताको

कायायलयले

िटाएमा

आफ्िो

प्रादे शिक

अनधकारिेत्र बाविरका कुिै अड्डा अदालतमा उपशस्र्त िई बिस,
पैरवी लगायतका काम कारबािी गिे ,
(ङ)

आफ्िो प्रादे शिक अनधकारिेत्र नित्र रिे का प्रदे ि प्रमुि तर्ा
िेपाल सरकारको कायायलयका प्रमुिले मागेको कािूिी प्रश्नमा
राय सललाि ददिे,

(च)

विरासतमा रिे का व्यशक्तलाई मािवोशचत व्यविार िगरे को वा
त्यस्तो व्यशक्तलाई आफन्तसाँग वा कािूि व्यवसायी माफयत
िेटघाट गिय िददएको िन्ने उजूरी परे मा वा सो ववषयमा जुिसुकै
तररका वा माध्यमबाट जािकारी िुि आएमा आवश्यक छािनबि
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गरी त्यस्तो िुिबाट रोक्ि सम्बशन्धत अनधकारीलाई आवश्यक
निदे िि ददिे,
(छ)

िण्ड (च) बमोशजम छािनबि गरी निदे िि ददएको ववषयमा
मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा प्रनतवेदि पेि गिे,

(ज)

प्रचनलत कािूि बमोशजम कायायलय प्रमुिलाई िएका अनधकार
बमोशजमको काम कारबािी गिे ।

(२) उच्च सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताले प्रचनलत कािूिको
अधीिमा रिी यस नियमावली बमोशजम आफूमा निवित प्रिासकीय अनधकारमध्ये केिी
अनधकार आफू मातितको अन्य कुिै सरकारी वकील वा अनधकृतले प्रयोग गिे गरी
प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
१६.

उच्च सरकारी वकील कायायलयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कतयव्य र अनधकाराः
उच्च सरकारी वकील कायायलयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कतयव्य र अनधकार
दे िाय बमोशजम िुिेछाः(क)

उच्च सरकारी वकील कायायलयका सिन्यायानधवक्ताको कायय
सम्पादिमा सियोग गिे ,

(ि)

िेपाल सरकार वादी िुिे मुद्दामा अनधकार प्राप्त अनधकारीिारा
अिुसन्धाि, तिवककात गरी आवश्यक कारबािीका लानग प्राप्त
िएका

नमनसलमा

मिान्यायानधवक्ताबाट

िएको

अनधकार

प्रत्यायोजि र सिन्यायानधवक्ताबाट िएको कायय वविाजि अिुसार
मुद्दा चलिे वा िचलिे निणयय गिे,
(ग)

िण्ड

(ि)

बमोशजम

मुद्दा

चलिे

वा

िचलिे

निणयय

गिे

नसलनसलामा नमनसल अध्ययि गदाय मुद्दा चलिे दे शिएमा आफ्िै
कायायलयबाट चलाउिु पिे मुद्दाको िकमा सम्बशन्धत अदालतमा
अनियोगपत्र दायर गिे,
(घ)

िेपाल सरकार वादी िई चले का वा िेपाल सरकारको िक, वित
वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा सिन्यायानधवक्ताले िटाए
बमोशजम िेपाल सरकारको तफयबाट अड्डा अदालतमा उपशस्र्त
िई बिस पैरवी गिे ,
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(ङ)

सिन्यायानधवक्ताले
सम्बशन्धत

तोके बमोशजम मुद्दा िे िे अनधकारी तर्ा

अदालतबाट

िएको

फैसला

वा

आदे ि

उपर

पुिरावेदि, निवेदि गिे वा िगिे सम्बन्धी आवश्यक काम
कारबािी गिे।
१७.

वविेष सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकाराः (१)
वविेष सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकार दे िाय
बमोशजम िुिछ
े ाः(क)

वविेष सरकारी वकील कायायलयलाई अनियोजि गिय अनधकार
िएका फौजदारी मुद्दामा अनधकार प्राप्त अनधकारीिारा अिुसन्धाि
तिवककात

गरी

आवश्यक

कारबािीका

लानग

प्राप्त

िएका

नमनसलिरूमा अनधकार प्रत्यायोजि िए बमोशजम मुद्दा चलिे वा
िचलिे निणयय र तत्सम्बन्धी कायय गिे,
(ि)

उच्च

अदालत, पाटिको

प्रिासकीय

वाशणज्य

अदालत, वैदेशिक

इजलास, वविेष

रोजगार

अदालत,

न्यायानधकरण, राजस्व

ु ाई
न्यायानधकरण, काठमाडौं र अन्य कुिै अड्डा अदालतमा सुिव
िुिे िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिे को
मुद्दामा िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारको कमयचारीको तफयबाट
बिस पैरवी गिे ,
(ग)

उच्च

अदालत, पाटिको

प्रिासकीय

वाशणज्य

अदालत, वैदेशिक

इजलास, वविेष

रोजगार

अदालत,

न्यायानधकरण, राजस्व

न्यायानधकरण, काठमाडौबाट िएका आदे ि वा फैसला उपर
निवेदि,

पुिरावेदि

गिुप
य िे

िएमा

मस्यौदा

सवित

मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा पठाउिे,
(घ)

मिान्यायानधवक्ता कायायलयले तोके बमोशजमका अन्य काम
कारबािी गिे ,

(ङ)

प्रचनलत कािूि बमोशजम कायायलय प्रमुिलाई िएका अनधकार
बमोशजमको काम कारबािी गिे ।
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(२) वविेष सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताले यस नियमावली
बमोशजम आफूमा निवित प्रिासकीय अनधकारमध्ये केिी अनधकार आफू मातितको अन्य
कुिै सरकारी वकील वा अनधकृतले प्रयोग गिे गरी प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
१८.

वविेष सरकारी वकील कायायलयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कतयव्य र अनधकाराः
वविेष सरकारी वकील कायायलयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कतयव्य र अनधकार
दे िाय बमोशजम िुिेछाः(क)

वविेष सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताको कायय
सम्पादिमा सियोग गिे ,

(ि)

वविेष सरकारी वकील कायायलयलाई अनियोजि गिय अनधकार
िएका मुद्दामा अनधकार प्राप्त अनधकारीिारा अिुसन्धाि तिवककात
गरी

आवश्यक

कारबािीका

मिान्यायानधवक्ताबाट

लानग

िएको

प्राप्त

िएका

अनधकार

नमनसलमा

प्रत्यायोजि

र

सिन्यायानधवक्ताबाट िएको कायय वविाजि अिुसार मुद्दा चलिे वा
िचलिे निणयय र तत्सम्बन्धी कायय गिे,
(ग)

िेपाल सरकार वादी िई दायर िएका वा िेपाल सरकारको िक,
वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा सिन्यायानधवक्ताले िटाए
बमोशजम िेपाल सरकारको तफयबाट अड्डा अदालतमा उपशस्र्त
िई बिस पैरवी गिे ,

(घ)

सिन्यायानधवक्ताले
सम्बशन्धत

तोके बमोशजम मुद्दा िे िे अनधकारी तर्ा

अदालतबाट

िएको

फैसला

वा

आदे ि

उपर

पुिरावेदि, निवेदि गिे सम्बन्धी आवश्यक काम कारबािी गिे।
१९.

शजलला सरकारी वकील कायायलयका सिन्यायानधवक्ता वा शजलला न्यायानधवक्ताको काम,
कतयव्य र अनधकाराः (१) यस नियमावलीको अधीिमा रिी शजलला सरकारी वकील
कायायलयका सिन्यायानधवक्ता वा शजलला न्यायानधवक्ताको काम, कतयव्य र अनधकार
दे िाय बमोशजम िुिेछाः–
(क)

िेपाल सरकार वादी िुिे मुद्दामा प्रिरी वा अनधकार प्राप्त
अनधकारीिारा अिुसन्धाि तिवककात गरी आवश्यक कारबािीका
लानग

प्राप्त

िएका
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प्रत्यायोजि िए बमोशजम मुद्दा चलिे वा िचलिे निणयय गिे र मुद्दा
चलिे निणयय िएकोमा सम्बशन्धत अदालतमा मुद्दा दायर गिे,
(ि)

िेपाल सरकार वादी िई दायर िएका मुद्दा वा िेपाल सरकारको
िक, वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा िेपाल सरकार वा
िेपाल सरकारको कमयचारीको तफयबाट अड्डा अदालतमा बिस
पैरवी र प्रनतरिा गिे,

(ग)

सम्बशन्धत

शजललामा

रिेका

िेपाल

सरकारका

कायायलयका

प्रमुिले मागेको कुिै कािूिी प्रश्नमा राय सललाि ददिे,
(घ)

मुद्दा िे िे अनधकारी वा सम्बशन्धत अदालतबाट िएको फैसला वा
आदे ि उपर पुिरावेदि, निवेदि गिे

वा िगिे सम्बन्धी

आवश्यक काम कारबािी गिे,
(ङ)

प्रचनलत कािूि बमोशजम कायायलय प्रमुिलाई िएका अनधकार
बमोशजमको काम कारबािी गिे ।

(२) यस नियम बमोशजम सिन्यायानधवक्ता वा शजलला न्यायानधवक्तालाई िएको
प्रिासकीय अनधकार मध्ये केिी अनधकार निजले प्रत्यायोजि गरे बमोशजम शजलला
सरकारी वकील कायायलयका अन्य सरकारी वकीलले प्रयोग गिय सक्िेछि् ।
२०.

शजलला सरकारी वकील कायायलयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कतयब्य र अनधकाराः
शजलला सरकारी वकील कायायलयका अन्य सरकारी वकीलको काम, कतयब्य र अनधकार
दे िाय बमोशजम िुिेछाः(क)

शजलला सरकारी वकील कायायलयका सिन्यायानधवक्ता वा शजलला
न्यायानधवक्ताको कायय सम्पादिमा सियोग गिे ,

(ि)

िेपाल सरकार वादी िुिे मुद्दामा अनधकार प्राप्त अनधकारीिारा
अिुसन्धाि, तिवककात गरी आवश्यक कारबािीका लानग प्राप्त
िएका

नमनसलमा

मिान्यायानधवक्ताबाट

िएको

अनधकार

प्रत्यायोजि र सिन्यायानधवक्ता वा शजलला न्यायानधवक्ताबाट कायय
वविाजि िए अिुसार मुद्दा चलिे वा िचलिे निणयय गिे,
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(ग)

िण्ड

(ि)

बमोशजम

मुद्दा

चलिे

वा

िचलिे

निणयय

गिे

नसलनसलामा नमनसल अध्ययि गदाय मुद्दा चलिे दे शिएमा आफ्िै
कायायलयबाट चलाउिु पिे मुद्दाको िकमा सम्बशन्धत अदालतमा
अनियोगपत्र दायर गिे,
(घ)

िेपाल सरकार वादी िई चले का वा िेपाल सरकारको िक, वित
वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा सिन्यायानधवक्ता वा शजलला
न्यायानधवक्ताले िटाए बमोशजम िेपाल सरकारको तफयबाट अड्डा
अदालतमा उपशस्र्त िई बिस पैरवी गिे ,

(ङ)

सिन्यायानधवक्ता वा शजलला न्यायानधवक्ताले तोके बमोशजम मुद्दा
िे िे अनधकारी तर्ा सम्बशन्धत अदालतबाट िएको फैसला वा
आदे ि उपर पुिरावेदि, निवेदि गिे वा िगिे सम्बन्धी आवश्यक
काम कारबािी गिे ।

२१.

अिुपशस्र्त सरकारी वकीलको काम अन्य सरकारी वकीलले गिय सक्िेाः (१) सरकारी
वकील कायायलयमा कुिै सरकारी वकील अिुपशस्र्त रिे को वा निजको पद ररक्त रिे को
अवस्र्ामा यस नियमावली बमोशजम त्यस्तो सरकारी वकीलले गिुय पिे काम सो
कायायलयका वररष्ठतम् सरकारी वकीलले तोके बमोशजम सो कायायलयको कुिै पनि
सरकारी वकीलले गिय सक्िेछ ।
(२) मातित कायायलयको कुिै सरकारी वकील अिुपशस्र्त रिे को वा निजको पद
ररक्त रिे को अवस्र्ामा यस नियमावली बमोशजम त्यस्तो सरकारी वकीलले गिुय पिे काम
मानर्ललो तिको सरकारी वकील कायायलयको प्रमुिले तोकेको सरकारी वकीलले गिय
सक्िेछ।
(३) कुिै सरकारी वकील कायायलय वा निकायमा काययरत सरकारी वकील
अिुपशस्र्त रिेको वा पद ररक्त रिे को अवस्र्ामा यस नियमावली बमोशजम त्यस्तो
सरकारी वकीलले गिुय पिे काम अको कायायलयका सरकारी वकीलले गिे गरी
मिान्यायानधवक्ताको कायायलयले वा आफ्िो प्रादे शिक अनधकार िेत्रनित्र सम्बशन्धत उच्च
सरकारी वकील कायायलयको प्रमुिले तोक्ि सक्िेछ ।
ु ै कुरा ले शिएको िए तापनि
(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जिुसक
मिान्यायानधवक्ताको कायायलयले वविेष अवस्र्ामा कुिै पनि तिको सरकारी वकीललाई
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वविेष शजम्मेवारी ददई िेपाल सरकारको तफयबाट मुद्दा दायर गिय वा बिस पैरवी गिय
कुिै सरकारी वकील कायायलयमा िटाउि सक्िेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम िवटई आएका सरकारी वकीललाई सियोग गिुय
सम्बशन्धत सरकारी वकील कायायलयका सरकारी वकील तर्ा कमयचारीको कतयव्य
िुिेछ।
पररच्छे द–५
पुिरावेदि, पुिरावलोकि वा मुद्दा दोिोर्याउिका लानग निवेदि ददिे सम्बन्धी काययववनध
२२.

पुिरावेदि गिे सम्बन्धी काययववनधाः (१) िेपाल सरकार वादी िुिे मुद्दामा कुिै अदालत
वा मुद्दा िेिे अनधकारी वा निकायबाट िएको फैसला उपर नमनसल सं लग्ि प्रमाणबाट
पुिरावेदि गिुय पिे दे शिएमा त्यस्तो मुद्दा अनियोजि वा बिस पैरवी गिय वा वफराद
दायर गिय वा त्यस्तो फैसला उपर पुिरावेदि दायर गिय तोवकएको सरकारी वकीलले
पुिरावेदिको मस्यौदा तयार गरी पुिरावेदि दायर गिे शजम्मेवारी िएको सरकारी वकील
कायायलयमा पुिरावेदि गिे म्याद िुरु िएको दि ददिनित्र पठाई सक्िु पिेछ ।
तर शजलला अदालतमा पुिरावेदि लाग्िे मुद्दामा शजलला सरकारी वकील
कायायलयको सम्बशन्धत सरकारी वकीलले पुिरावेदि वा निवेदि गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पुिरावेदिको मस्यौदा प्राप्त िएपनछ सम्बशन्धत
सरकारी वकील कायायलयका सरकारी वकीलले प्राप्त मस्यौदा जााँचबुझ गरी पुिरावेदि
गिुय पिे दे शिएमा िेपाल सरकारको तफयबाट सम्बशन्धत अदालतमा पुिरावेदि गिुय
पिेछ ।

२३.

पुिरावेदि िगदायको काययववनधाः (१) िेपाल सरकार वादी िुिे मुद्दामा कुिै अदालत वा
मुद्दा िे िे अनधकारी वा निकायबाट िएको फैसला उपर पुिरावेदि गिुय पिे िदे शिएमा
पुिरावेदि गिुय िपिे कारण सवितको राय सम्बशन्धत सरकारी वकील कायायलयले
मानर्ललो सरकारी वकील कायायलयमा पुिरावेदिको म्याद िुरु िएको दि ददिनित्र
पठाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पुिरावेदि िगिे प्रस्ताव प्राप्त िएपनछ मानर्ललो
सरकारी वकील कायायलयले पुिरावेदि गिुय िपिे वा पुिरावेदि गिय उपयुक्त ििुिे
दे िेमा पुिरावेदि िगिे आधार र कारण सवित निकासाका लानग नमनसल प्राप्त िएको
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दि ददिनित्र मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा पठाई निकासा िए बमोशजम गिुय वा
गराउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि शजलला अदालतले
पुिरावेदिको रोिमा गरे को फैसला उपर न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा ८ को
उपदफा (३) को िण्ड (ग) बमोशजम उच्च अदालतमा पुिरावेदि िगिे अशन्तम निणयय
सम्बशन्धत उच्च सरकारी वकील कायायलयको सिन्यायानधवक्ताले गिय सक्िेछ। यसरी
निणयय िएकोमा सोको अनिले ि रािी निधायररत ढााँचामा मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा
निणयय िएको नमनतले तीि ददिनित्र पठाउिु पिेछ ।
२४.

मुद्दा दोिोर्याउिे निवेदि सम्बन्धी काययववनधाः (१) न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा
१२ बमोशजम कुिै मुद्दामा दोिोर्याउिे निवेदि गिय उपयुक्त छ िन्ने लागेमा त्यस्तो
मुद्दामा सम्बशन्धत सरकारी वकीलले उच्च अदालतबाट फैसला वा अशन्तम आदे ि िएको
नमनतले पााँच ददिनित्र मुद्दा दोिोर्याउिे सम्बन्धी निवेदिको मस्यौदा तयार गरी
मिान्यायानधवक्ताको कायायलय समि पठाउिु पिेछ ।
(२) कुिै मुद्दामा उच्च अदालतबाट िएको फैसला वा अशन्तम आदे ि उपर मुद्दा
दोिोर्याउिे निवेदि गिय उपयुक्त छै ि िन्ने लागेमा उच्च सरकारी वकील कायायलयको
सिन्यायानधवक्ताले आधार र कारण उललेि गरी मुद्दा दोिोर्याउिे निवेदि िगिे निणयय
गिय सक्िेछ । यसरी निणयय िएकोमा सो को अनिले ि रािी निधायररत ढााँचामा सोको
वववरण मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा निणयय िएको नमनतले तीि ददिनित्र पठाउिु
पिेछ ।

२५.

निवेदि सम्बन्धी काययववनधाः (१) कुिै अदालत, निकाय वा अनधकारीबाट िएको आदे ि
ु ी फौजदारी काययववनध सं विता, २०७४ को दफा ७३
वा अन्तरकालीि आदे ि उपर मुलक
तर्ा न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा १५ वा प्रचनलत कािूि बमोशजम पुिरावेदि
सुन्ने अदालतमा निवेदि ददि उपयुक्त लागेमा त्यस्तो मुद्दामा अनियोजि गिय वा बिस
पैरवी गिय तोवकएको सरकारी वकीलले निवेदिको मस्यौदा तयार गरी आदे िको जिाउ
प्राप्त िएको पााँच ददिनित्र शजलला सरकारी वकील कायायलयले िए उच्च सरकारी वकील
कायायलयमा र उच्च सरकारी वकील कायायलयले िए मिान्यायानधवक्ताको कायायलय
समि प्रस्ताव पठाउिु पिेछ।
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तर शजलला अदालतमा निवदे ि लाग्िे मुद्दामा शजलला सरकारी वकील कायायलयको
सम्बशन्धत सरकारी वकीलले निवेदि गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि ददि उपयुक्त ििएमा सम्बशन्धत सरकारी
वकीलले निवेदि गिुय िपिायको आधार र कारण िोली प्रमाशणत गरी राख्नु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त प्रस्ताव अध्ययि गदाय निवेदि गिुय पिे
दे शिएमा उच्च सरकारी वकील कायायलयका सिन्यायानधवक्ता वा मिान्यायानधवक्ता वा
मिान्यायानधवक्ताले अनधकार प्रत्यायोजि गरे बमोशजम वविागीय प्रमुिले सम्बशन्धत
अदालतमा निवेदि गिे वा गिय लगाउिेछ ।
२६.

पुिरावेदि गिय, पुिरावलोकि गिय वा मुद्दा दोिोर्याउि निवेदि ददि आदे ि ददि सक्िेाः
िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिेको मुद्दामा अदालत वा मुद्दा िे िे
निकायले गरे को निणयय वा आदे ि उपर पुिरावेदि वा पुिरावलोकि वा मुद्दा दोिोर्याउि
निवेदि गिुय पिे दे शिएमा मिान्यायानधवक्ताले सो बमोशजम गियका लानग सम्बशन्धत
अनधकारीलाई ले िी पठाउि सक्िेछ र त्यसरी ले िी आएमा सम्बशन्धत अनधकारीले सोिी
बमोशजम गिुय गराउिु पिेछ ।

२७.

मुद्दाको कागजात सवित प्रस्ताव पठाउिेाः (१) यस पररच्छे द बमोशजम पुिरावेदि वा
निवेदि गिे वा िगिे प्रस्ताव पठाउाँदा अदालत वा न्यावयक निकायको निणयय एवं
नमनसल सं लग्ि कागजात समेत रािी पठाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पुिरावेदि गिे , िगिे वा निवेदि गिे वा िगिे
प्रस्ताव पठाउाँदा सो गिुय पिे वा गिुय िपिे आधार र कारण स्पष्ट रूपमा िुलाउिु
पिेछ ।

२८.

इतलायिामा वा सूचिा तामेल िएपनछको कारबािीाः िेपाल सरकार उपर वा सरकारी
कामको नसलनसलामा सरकारी कमयचारी उपर परे को िानलस उजुरका सम्बन्धमा
अदालतबाट जारी िएको इतलायिामा वा सूचिा सरोकारवाला सरकारी वकीलले
पाउिासार् सं लग्ि कागजात सवित सम्बशन्धत कायायलय वा कमयचारीलाई तुरुन्त पठाई
ददिु पिेछ ।

२९.

सरकारी कमयचारी उपर मुद्दा परे मााः (१) सरकारी काम कारबािीको नसलनसलामा कुिै
सरकारी कमयचारी उपर परे को मुद्दामा अदालतबाट इतलायिामा वा सूचिा सम्बशन्धत
कमयचारीले पाएपनछ निजले सो मुद्दामा िेपाल सरकारको तफयबाट प्रनतरिा िोस् िन्ने
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चािेमा निजको वविागीय प्रमुि समि दे िायका कुरािरू िुलाई तुरुन्त निवेदि गिुय
पिेछाः(क)

मुद्दाको िाम र सङ्ख्या,

(ि)

कुि नमनतमा कुि अदालतमा दायर गररएको िो सो कुरा,

(ग)

सबै पििरूको िाम िामेसी,

(घ)

दाबीको मोल नबगो,

(ङ)

अदालतमा प्रनतउिर वा प्रनतवाद गिुय पिे म्याद र सो म्याद
र्माउिु पिे िए सो कुरा,

(च)

प्रचनलत कािूि बमोशजम मुद्दा गररिे सूचिा प्राप्त िएको वा
ििएको, प्राप्त िएको िए प्राप्त िएको नमनत,

(छ)

मुद्दामा वादीले पेि गरे को र प्रनतवादीबाट पेि िुिे प्रमाणका
नलित कागजात,

(ज)

सम्बशन्धत सरकारी वकीलको राय, र

(झ)

मुद्दा सम्बन्धी िए गरे का कारबािीका कागजात ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि प्राप्त िुि आएमा त्यस्तो कमयचारीको
वविागीय प्रमुिले सम्बशन्धत कागजात सवित प्रनतरिाका लानग सम्बशन्धत सरकारी
वकील कायायलयमा ले िी पठाउि सक्िेछ।
(३) सरकारी काम कारबािीको नसलनसलामा कुिै सरकारी कमयचारी उपर मुद्दा
परे मा उपनियम (१) र (२) बमोशजमको काययववनध पूरा गरी त्यस्तो कमयचारीको
तफयबाट प्रनतरिा िोस् ििी त्यस्तो कमयचारीको वविागीय प्रमुिले अिुरोध गरी पठाएमा
सरकारी, सावयजनिक वितलाई ध्यािमा रािी न्याय र कािूिको रिा िुिे गरी सम्बशन्धत
सरकारी वकील कायायलयबाट प्रनतरिा गररददिु पिेछ ।
३०.

िेपाल सरकार उपर परे को वा िेपाल सरकारको तफयबाट दायर िुिे मुद्दा सम्बन्धमा
कारबािीाः (१) िेपाल सरकार उपर परे को वा िेपाल सरकारको तफयबाट दायर िुि ु पिे
मुद्दामा सम्बशन्धत वविागीय प्रमुि वा कायायलय प्रमुिले वफरादपत्र, प्रनतउिरपत्र, नलशित
प्रनतवाद वा पुिरावेदि पेि गिुय अशघ सम्बशन्धत सरकारी वकीलसाँग आवश्यक कािूिी
सललाि नलई त्यस्तो वफरादपत्र, प्रनतउिरपत्र, नलशित प्रनतवाद, पुिरावेदि र सो मुद्दासाँग
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सम्बशन्धत कागजात एवं प्रमाण सिलि गरी गराई आफुले पेि गिुय पिेमा सम्बशन्धत
अदालत वा निकायमा पेि गिुय पिेछ र सरकारी वकीलबाट पेि गिुय पिेमा सम्बशन्धत
सरकारी वकील समि पठाउिु पिेछ । यसरी सरकारी वकीलबाट पेि गिुय पिे िई
प्राप्त िएको वफरादपत्र, प्रनतउिरपत्र, नलशित प्रनतवाद वा पुिरावेदि सम्बशन्धत सरकारी
वकीलले सम्बशन्धत अदालत वा निकायमा पेि गिुय पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको मुद्दामा प्रनतरिाको लानग सम्बशन्धत निकायले
सम्बशन्धत सरकारी वकील कायायलयमा पठाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम प्रनतरिा गिय ले िी पठाउाँदा सम्बशन्धत नमनसल
कागजात समेत दुरुस्त रािी पठाउिु पिेछ। सम्बशन्धत अनधकृत वा पदानधकारीले
आवश्यक कागजात िपठाएको कारणले मुद्दामा असर पिय गएमा सोको जािकारी
सम्बशन्धत सरकारी वकीलले वविागीय प्रमुिलाई गराउिु पिेछ ।
३१.

ाँ परामिय नलिे र फाइल पठाउिेाः (१) सरकारी वकीलबाट दायर िुिे
सरकारी वकीलसग
बािेकका िेपाल सरकार वा सरकारी कमयचारीको तफयबाट अदालतमा दायर िएको र
अन्य कसै ले िेपाल सरकार वा सरकारी कमयचारी उपर दायर गरे को मुद्दामा पुिरावेदि
गिय, पुिरावलोकि वा दोिोर्याई िे री पाउि निवेदि गिे निणयय गिुय अशघ सम्बशन्धत
अनधकृतले चािे मा मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा सो ववषयमा परामिय गिय सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम पुिरावेदि गदाय वा पुिरावलोकि वा दोिोर्याई िेरी
पाउि निवेदि ददाँदा सम्बशन्धत निकायले आवश्यक परे मा सम्बशन्धत सरकारी वकीलसाँग
समन्वय गरी आवश्यक नलित कागजात वा निवेदि तयार गरी अदालतमा दताय गराई
सकेपनछ फाइल बिस पैरवीको लानग सम्बशन्धत सरकारी वकील समि पठाउिु पिेछ
।

३२.

अदालतबाट िएका फैसला वा आदे ि बमोशजम िररिराउ गिेाः िेपाल सरकार वा
सरकारी कमयचारीको ववरुि परे को वा िेपाल सरकारका तफयबाट प्रनतरिा गररएको
मुद्दामा अदालतले गरे को फैसला वा आदे ि अशन्तम िएपनछ प्रचनलत कािूिको म्यादनित्र
सो बमोशजम िरी िराउको लानग ले िी आएमा सम्बशन्धत अनधकारीले िरी िराउको
कारबािी गरी ददिु पिेछ।
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पररच्छे द ६
नमलापत्र सम्बन्धी व्यवस्र्ा
३३.

ु ी फौजदारी काययववनध सं विता, २०७४ को
ववचाराधीि मुद्दा नमलापत्र गिेाः (१) मुलक
दफा ११७ को उपदफा (२) बमोशजम िेपाल सरकार वादी िएको मुद्दा नमलापत्र
गियका लानग प्रनतवादी र पीनडत सिमत िएमा दुवै पिले सम्बशन्धत सरकारी वकील
कायायलय समि निवेदि ददि सक्िेछि् ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि परे मा सम्बशन्धत सरकारी वकीलले
प्रनतवादी र पीनडतको पविचाि गरी नमलापत्र गिय मिानसब दे शिएमा दुबै पिलाई निवेदि
सिाित गराई आफ्िो राय सवित सम्बशन्धत नमनसल मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा
पठाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम नमलापत्रका लानग शजलला सरकारी वकील
कायायलयले पठाएको जािकारी सम्बशन्धत उच्च सरकारी वकील कायायलयलाई समेत
ददिु पिेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त िएको निवेदि सवितको नमनसल अध्ययि गदाय
निवेदि माग बमोशजम गिय उपयुक्त दे शिएमा मिान्यायानधवक्ता वा मिान्यायानधवक्ताले
अनधकार प्रत्यायोजि गरे को िायब मिान्यायानधवक्ताले नमलापत्र गिे आदे ि गरी सो
आदे ि कायायन्वयिका लानग सम्बशन्धत सरकारी वकील कायायलयमा नमनसल सवित
पठाउिु पिेछ।
(५) उपनियम (४) बमोशजमको आदे ि प्राप्त िएपनछ सम्बशन्धत सरकारी वकील
कायायलयले मुद्दा िेिे अनधकारी समि नमलापत्रको लानग सम्पूण य कागजात सवित निवेदि
ददिु पिेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोशजमको निवेदि मिान्यायानधवक्ताको कायायलय वा उच्च
सरकारी वकील कायायलयमा पिय आएमा त्यस्तो निवेदि आवश्यक कारबािीका लानग
सम्बशन्धत सरकारी वकील कायायलयमा पठाउिु पिेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोशजम प्राप्त निवेदि उपर सम्बशन्धत सरकारी वकील
कायायलयले यस नियममा उशललशित प्रवक्रया बमोशजम कारबािी अगाडी बढाउिु
पिेछ ।
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(८)

यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि प्रचनलत कािूि

बमोशजम सं रिकलाई रोिवरमा राख्नु पिे प्रकृनतको मुद्दामा नमलापत्र गिुय परे मा
सं रिकलाई रोिवरमा राख्नु पिेछ।
पररच्छे द–७
ववववध
३४.

सरकारी वकीललाई सियोग गिय कमयचारी िटाउिु पिेाः (१) िेपाल सरकार वादी िएको
मुद्दा वा िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दा कुिै अड्डा
अदालतमा चनलरिेको अवस्र्ामा वा त्यस्तो मुद्दा दायर गिुय पिे दे शिएमा सािी प्रमाण
जुटाउिे लगायतका अन्य काममा सरकारी वकीलले सियोग माग गरे मा सम्बशन्धत
अनधकारीले मुद्दाको वस्तुशस्र्नत बुझेको कमयचारी िटाई ददिु पिेछ ।
(२) िेपाल सरकारको िक, वित वा सरोकार निवित रिे को मुद्दामा आवश्यक
पिे निणयय, नमनसल, फाइल वा कागजात सम्बशन्धत सरकारी वकील कायायलयबाट माग
िएमा सम्बशन्धत निकायले यर्ािीघ्र त्यस्तो कायायलयमा पठाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम नमनसल कागजात प्राप्त ििएमा त्यस्तो मुद्दामा
सरकारी वकीलले प्रनतरिा गिय इन्कार गिय सक्िेछ ।

३५.

वविागीय कारबािी गिय लेिी पठाउि सक्िेाः (१) सरकारी वकीलले दे िायको अवस्र्ामा
दे िायका कमयचारी वा अनधकारी उपर वविागीय कारबािीका लानग मिान्यायानधवक्ता
समि लेिी पठाउि सक्िेछाः–
(क)

मुद्दाको सन्दियमा सम्बशन्धत निकायलाई ददएको निदे िि पालिा
िगरे को वा यस नियमावली बमोशजम माग गरे को सियोग प्रदाि
िगरे को कारण मुद्दाको अनियोजि, निणयय वा बिस पैरवीमा
प्रनतकूल असर परे मा त्यस्तो निदे िि पालिा िगिे वा सियोग
िगिे अनधकारी वा कमयचारी,

(ि)

कुिै निणयय, नमनसल, फाइल वा कागजात माग गदाय समयमा
िपठाएको कारणबाट मुद्दामा असर पिय गएमा त्यसरी निणयय,
नमनसल, फाइल वा कागजात िपठाउिे सम्बशन्धत अनधकारी वा
कमयचारी,

24

www.lawcommission.gov.np

(ग)

मुद्दाको नसलनसलामा वा कािूिी रायका लानग प्राप्त िएका
कागजात अध्ययि गदाय कुिै अनधकारी वा कमयचारीले कािूि
उललङ्घि गरे को वा िेलचेक्र्याई वा बदनियतसार् काम गरे को
कारणबाट

िेपाल

सरकारलाई

िानि

िोक्सािी

पुगेको

वा

सावयजनिक वितमा असर परे को वा सवयसाधारणमा िनत पुर्याउिे
वा दुाःि वा िै रािी ददिे नियतले काम गरे को दे शिएमा त्यस्तो
अनधकारी वा कमयचारी,
(घ)

िेपाल सरकार वादी िुिे मुद्दामा सरकारी वकीलको निणययिन्दा
फरक दाबी नलई अनियोग पत्र वा वफराद पत्र दायर गरे मा
त्यस्तो कमयचारी,

(ङ)

िेपाल

सरकार

वादी

िुिे

मुद्दामा

सरकारी

कमयचारीले

अिुसन्धािको क्रममा पेि गरे को प्रनतवेदि वा गरे को कागजलाई
िण्डि िुिे गरी झुठ्ठा बकपत्र गरे मा त्यस्तो कमयचारी ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम सम्बशन्धत सरकारी वकीलबाट ले िी आएको
व्यिोरा

मिानसब

दे शिएमा

वा

सरकारी

वकीलबाट

त्यसरी

ले िी

िआए

पनि

मिान्यायानधवक्ताले वविागीय कारबािीको लानग ले िी पठाउिु पिे आधार दे िेमा
सम्बशन्धत कमयचारी वा अनधकारी उपर प्रचनलत कािूि बमोशजम वविागीय कारबािीको
लानग अश्तयारवाला समि ले िी पठाउि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम ले िी आएमा अश्तयारवालाले त्यस्तो कमयचारी वा
अनधकारीलाई प्रचनलत कािूि बमोशजम आवश्यक प्रकृया पूरा गरी वविागीय कारबािी
गरी सोको जािकारी मिान्यायानधवक्तालाई गराउिु पिेछ ।
३६.

निणययको जािकारी पठाउिु पिेाः (१) प्रचनलत कािूि बमोशजम अिुसन्धाि पूरा िई प्राप्त
िएको नमनसलमा मुद्दा िचलिे गरी निणयय िएकोमा सो निणयय िएको नमनतले तीि
ददिनित्र नमनसल कागजात सवित शजलला सरकारी वकील कायायलयले उच्च सरकारी
वकील

कायायलयमा

र

उच्च

सरकारी

वकील

कायायलयले

मिान्यायानधवक्ताको

कायायलयमा निकासाको लानग पठाउिु पिेछ। यसरी पठाउाँदा सम्बशन्धत मुद्दाको
िदम्याद समेतलाई ववचार गरी नछटो साधि वा माध्यमिारा पठाउिु पिेछ ।
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(२) वविेष सरकारी वकील कायायलयमा प्राप्त िएका नमनसलमा सो कायायलयले
मुद्दा िचलिे निणयय गरे कोमा सम्बशन्धत नमनसल कागजात निकासाको लानग उपनियम
(१) बमोशजम मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा पठाउिु पिेछ ।
(३) आंशिक

रुपमा मुद्दा िचलिे

निणयय िएमा समेत उपनियम (१) वा (२)

बमोशजम गिुय पिेछ ।
(४)

उपनियम

(१)

वा

(२)

बमोशजमको

जािकारी

िपठाउिे

सरकारी

वकीललाई प्रचनलत कािूि बमोशजम वविागीय कारबािी गररिेछ ।
३७.

ु ी फौजदारी काययववनध सं विता, २०७४ को दफा
अनियोगपत्र संिोधि सम्बन्धमााः मुलक
३६ बमोशजम अनियोगपत्र सं िोधि गिय आवश्यक िएमा सम्बशन्धत सरकारी वकील
कायायलयले आफ्िो राय सवित मिान्यायानधवक्ताको स्वीकृनतका लानग नमनसल कागज
पठाई निकासा िए बमोशजम गिुय पिेछ ।

३८.

ाँ राय माग्दा पुर्याउिु पिे रीताः कुिै सं वैधानिक वा कािूिी प्रश्नमा
सरकारी वकीलसग
सरकारी वकीलसाँग राय माग गदाय दे िाय बमोशजम गरी माग गिुय पिेछाः(क)

जुि ववषयमा राय माग गररएको िो सो ववषयमा निणयय गिे
अनधकार त्यस्तो राय माग्िे कायायलय वा अनधकारीलाई िएको
िुि ु पिे,

(ि)

जुि ववषयमा राय माग गररएको िो सोसाँग सम्बशन्धत सम्पूण य
वववरण सं िेपमा िुलाई सम्बशन्धत कागजात सं लग्ि गररएको िुि ु
पिे,

(ग)

राय मानगएको ववषयमा स्पष्टताः कािूिी प्रश्न उललेि गररएको िुि ु
पिे,

(घ)

जुि ववषयमा राय मानगएको िो सो ववषयमा अन्य कुिै कायायलय
वा अनधकारीको समेत राय नलिु पिे वा अन्य कुिै प्रवक्रया पूरा
गिुय पिे िएमा सो राय मागी सकेपनछ तर्ा त्यस्तो प्रवक्रया पूरा
गररसकेपनछ मात्र सरकारी वकीलसाँग राय मानगएको िुि ु पिे,

(ङ)

जुि ववषयमा राय माग गररएको िो सो सम्बन्धमा वविागीय राय
वा सम्बशन्धत कायायलयको दृवष्टकोण उलले ि िएको िुि ु पिे ।
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३९.

राय माग गररएको र राय ददइएको ववषय गोप्य िुिाःे नियम ३८ बमोशजम सरकारी
वकीलसाँग राय माग गररएको ववषय र सरकारी वकीलले राय ददएको ववषय गोप्य
िुिेछ ।

४०.

बिसमा सरकारी वकीलको तजनबजाः (१) सरकारी वकीलले

बिस

पैरवी

गदाय

व्यावसावयक आचरणको पालिा गरी आफ्िो तजनबज अिुसार गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम सरकारी वकीलले बिस पैरवी गरे को कारणलाई
मात्र आधार नलई निज उपर कुिै कारबािी गररिे वा मुद्दा चलाईिे छै ि ।
४१.

कािूि व्यवसाय गिय सक्िेाः सरकारी वकीलले िेपाल सरकारको िक, वितमा प्रनतकूल
असर िपिे र िेपाल सरकारलाई र्प आनर्यक दावयत्व िपिे तर्ा कायायलयको काममा
बाधा िपुग्िे गरी मिान्यायानधवक्ताको स्वीकृनत नलई िेपाल सरकारको अनधकांि
स्वानमत्व िएको कुिै सङ्गदठत सं स्र्ामा कािूि व्यवसाय गिय, त्यस्तो सङ्गदठत सं स्र्ाको
तफयबाट बिस पैरवी गिय वा कुिै िैशिक वा प्राशिक सं स्र्ामा अध्यापि, अिुसन्धाि,
अन्वेषण तर्ा प्रशििण गिय सक्िेछ ।

४२.

मिान्यायानधवक्ताले निदे िि ददि वा अनधकार प्रत्यायोजि गिय सक्िेाः (१) िेपाल सरकार
वादी िुिे मुद्दाको अिुसन्धाि र अनियोजिलाई प्रिावकारी बिाउि मिान्यायानधवक्ताले
आवश्यक निदे िि ददि सक्िेछ र त्यस्तो निदे ििको पालिा गिुय सम्बशन्धत अनधकारी
तर्ा सरकारी वकीलको कतयव्य

िुिेछ ।

(२) प्रचनलत कािूिको अधीिमा रिी मिान्यायानधवक्ताले िेपाल सरकारको िक,
वित वा सरोकार निवित रिेको मुद्दामा वा कािूिी ववषयमा ददएको निदे ििको पालिा
गिुय वा गराउिु सम्बशन्धत अनधकारीको कतयव्य िुिछ
े ।
(३) प्रचनलत कािूिको अधीिमा रिी मिान्यायानधवक्ता वा वविागीय प्रमुिले
आफ्िो अनधकारमध्ये आवश्यकता अिुसार केिी अनधकार आफू मातितको सरकारी
वकीलले प्रयोग र पालिा गिय पाउिे गरी प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
४३.

व्यवस्र्ापि सनमनताः (१) सरकारी वकील कायायलयको सं स्र्ागत सुदृढीकरण गिय तर्ा
िीनतगत ववषयमा निणयय नलिका लानग दे िाय बमोशजमको एक व्यवस्र्ापि सनमनत
रििेछाः(क) मिान्यायानधवक्ता

-अध्यि

(ि) वविागीय प्रमुििरू

-सदस्य
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(ग) प्रिासि िे िे सिन्यायानधवक्ता
(२)

-सदस्य–सशचव

व्यवस्र्ापि सनमनतको बैठक आवश्यकता अिुसार बस्िेछ ।

(३) मिान्यायानधवक्ताको पद ररक्त िएको वा कुिै कारणले लामो समयसम्म
मिान्यायानधवक्ता कायायलयमा अिुपशस्र्त िएको अवस्र्ामा व्यवस्र्ापि सनमनतका अन्य
सदस्यिरू मात्र उपशस्र्त िई व्यवस्र्ापि सनमनतको बैठक बसी निणयय गिय सवकिेछ ।
(४) व्यवस्र्ापि सनमनतले आवश्यकता अिुसार कुिै सरकारी वकील, ववि वा
कमयचारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गिय सक्िेछ ।
(५) व्यवस्र्ापि सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययववनध सो सनमनत आफैंले
निधायरण गरे बमोशजम िुिेछ ।
४४.

ु ी फौजदारी काययववनध
समन्वय सनमनतको सशचवालय सम्बन्धी व्यवस्र्ााः (१) मुलक
सं विता, २०७४ को दफा १९४ बमोशजम गठि िुिे समन्वय सनमनतले गिे काम
कारबािीमा सियोग गियका लानग मिान्यायानधवक्ताको कायायलयमा समन्वय सनमनतको
सशचवालय रििेछ ।
(२) समन्वय सनमनतको सशचवालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा सरकारी वकील
रििेछि् ।
(३)

उपनियम

(१)

बमोशजमको

सशचवालयले

समन्वय

सनमनतको

निणयय

कायायन्वयि गिे गराउिे, अिुगमि गिे , सनमनतका निणयय अनिले शिकरण गिे तर्ा
समन्वय सनमनतले तोकेको अन्य कायय गिेछ ।
४५.

िीनत व्यवस्र्ापि समूिाः (१) सरकारी वकील कायायलयको सुदृढीकरण लगायत िीनत
निमायणसाँग

सम्बशन्धत

ववषयमा

मिान्यायानधवक्ता

तर्ा

नियम

४३

बमोशजमको

व्यवस्र्ापि सनमनतलाई सुझाव तर्ा परामिय उपलब्ध गराउि मिान्यायानधवक्ताको
कायायलयका

िायब

मिान्यायानधवक्ता

तर्ा

सिन्यायानधवक्तािरु

रिे को

एक

िीनत

व्यवस्र्ापि समूि रििेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको िीनत व्यवस्र्ापि समूिको बैठक आवश्यकता
अिुसार बस्िेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको िीनत व्यवस्र्ापि समूिको सशचवको रुपमा
प्रिासि िािा िे िे उपन्यायानधवक्ताले काम गिेछ ।
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४६.

िेपाल सरकारको अनधकाराः िेपाल सरकारले मिान्यायानधवक्तासाँग परामिय गरी सरकारी
वकील कायायलय तर्ा सरकारी वकीलको प्रिासि सम्बन्धमा समय समयमा आवश्यक
व्यवस्र्ा गिय सक्िेछ र त्यस्तो व्यवस्र्ा यसै नियमावली बमोशजम िए गरे को
मानििेछ ।

४७.

सरकारी वकीललाई अन्य काममा िटाउिेाः (१) सरकारी वकीलको दरबन्दी कायम
िएको स्र्ािमा बािेक सरकारी वकीललाई सो पदले गिे कामसाँग सम्बशन्धत काममा
मात्र िटाउि सवकिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि सरकारी वकील
कायायलयको कायय सम्पादिमा प्रिाव िपिे गरी सं वैधानिक आयोग, िेपाल सरकारबाट
गठि िुिे आयोग, सनमनत, काययदल वा निवायचिको काममा सरकारी वकीललाई िटाउि
सवकिेछ ।

४८.

काययदल गठि गिय सक्िेाः (१) सरकारी वकीलको कायय सम्पादिलाई प्रिावकारी
बिाउि वा सरकारी वकीलसाँग सम्बशन्धत कुिै कािूिी व्यवस्र्ाको पुिरावलोकि गिय वा
सरकारी

पिको

प्रनतनिनधत्व

र

प्रनतरिालाई

प्रिावकारी

बिाउिका

लानग

मिान्यायानधवक्ताको कायायलयले आवश्यकता अिुसार ववनिन्न काययदल वा अिुसन्धाि
समूि गठि गरी शजम्मेवारी ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम गठि िएका काययदल वा अिुसन्धाि समूिको
कायायदेि र शजम्मेवारी मिान्यायानधवक्ताको कायायलयले निधायरण गरे बमोशजम िुिेछ।
४९.

यसै नियमावली बमोशजम िुिाःे यस नियमावलीमा उलले ि िएका ववषयमा यसै नियमावली
बमोशजम र अन्य ववषयमा प्रचनलत कािूि बमोशजम िुिेछ ।

५०.

िारे जी र बचाउाः (१) सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ िारे ज गररएको
छ ।
(२) सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ बमोशजम िए गरे का काम
कारबािी यसै नियमावली बमोशजम िए गरे को मानििेछ।

29

