
 

मु य यायािधव ाको कायालयमा पन आउने उजुरी,गुनासो तथा सुझाव यव थापन िनदिशका, २०७७ 

 

तावना :- दशे काननू बमोिजम थािपत सं था वा िनकायल े गरेको कुनै िनणय वा काम कारबाहीबाट दशे 

सरकारको हक िहत ितकूल भएको वा संिवधान वा चिलत काननूको उ लङ्घन वा सावजिनक िहत िवपरीत 

भएको स ब धमा छानिवन तथा जाँचवझु गन र सदुरूपि म दशे सशुासन ऐन, २०७५ भावकारी पमा काया वयन 

गरी सशुासनको याभिूत गन आव यक भएकोले मु य यायािधव ाको काम, कत य र अिधकार तथा सेवाका शत 

स ब धी ऐन, २०७५ को दफा (४) र (१८)  बमोिजम यो िनदिशका जारी ग रएको छ । 

 

 

प र छेद - एक 

ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ :- (१) यस िनदिशकाको नाम “ उजरुी, गनुासो तथा सझुाव यव थापन िनदिशका, 

२०७७” रहकेो छ । 

(२) यो िनदिशका मु य यायािधव ाबाट वीकृत भएको िमितदिेख लाग ूहनेछ । 

२. िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस िनदिशकामा :- 

(क) “आचरण” भ नाले रा सेवक कमचारीह को लािग चिलत काननू बमोिजम िनधा रत आचरण र मु य 

यायािधव ाको कायालयका कमचारीको आचार संिहतामा उि लिखत आचरणलाई स झन ुपदछ । 

 (ख)“उजरुी, गनुासो तथा सझुाव” भ नाले दशे सरकार मातहतका िनकायमा कायरत कमचारीले स पादन गरेको 

काम कारवाही एवं िनणय िव  र नाग रक वडाप मा उि लिखत कायह  समयमा स प न नभएमा पन उजरुी वा 

गनुासोलाई स झनपुछ र  सो श दले सझुाव समतेलाई जनाउँनेछ । 

(ग) “कमचारी” भ नाले दशे सरकार र मातहतका िनकायमा कायरत कमचारीलाई स झन ुपदछ । 

(घ) “कायालय” भ नाले दशे काननू बमोिजम थािपत संघ, सं था, आयोग र ित ान समतेलाई जनाउँनेछ । 



(ङ)“गनुासोकता” भ नाले दशे कानुन बमोिजम थापना भएका सं था वा िनकाय र दशे सरकार मातहतका 

कमचारीह ले स पादन गरेका काम कारवाही वा िनणयमा िच  नबुझाई सो उपर िनवदेन िदने यि  स झन ु  

पदछ । सो श दले मौिखक उजरुी िदने यि लाई समते जनाउँनेछ । 

 (च)“गनुासो सु ने अिधकारी” गनुासो सु नका लािग यो िनदिशकाको दफा ११ बमोिजम तोिकएको अिधकृतलाई 

स झनपुछ । 

(छ) “ यायािधव ा” भ नाले मु य यायािधव ाको कायालयका सह यायािधव ा, उप यायािधव ा र सहायक 

यायािधव ालाई स झन ुपछ ।  

 

प र छेद - दुई 

नाग रक वडाप  र उजुरी स ब धी यव था 

३.नाग रक वडाप  स ब धी यव था : (१) दशे सरकार मातहतका िनकाय वा कायालयह ले सदुरूपि म 

दशे सशुासन ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोिजम आ नो कायालयको अ थानमा सबैले दे ने गरी नाग रक 

वडाप  रा ने यव था िमलाउनु पनछ ।  

(२) उपदफा १ बमोिजम नाग रक वडाप मा स पादन ग रन ेकाम / सेवा, काय स पादन ि या, काय 

स पादन गन ईकाई तथा पदािधकारी, काय स प न गन ला ने समय र द तुर, आव यक पन कागजात, समयमा 

काय स प न नभए उजरुी गन सिकने पदािधकारीको नाम/दजा समते उ लेख गन ुपनछ । 

४. उजुरी, गुनासो तथा सुझाव पेिटका स ब धी यव था : (१) कायालयले आ नो कायालय अगाडी सबैले 

दे ने थानमा सदुरूपि म दशे सुशासन ऐन, २०७५ को दफा ३२ (१) बमोिजम पारदश  उजरुी,गनुासो तथा 

सझुाव पेिटका रा नपुनछ ।  

(२) उपदफा १ बमोिजम रािखएको उजरुी, गनुासो तथा सझुाव पेिटका ब द गरी चावी लगाई सो चावीको 

िज मा स बि धत कायालय मखुले वा िनजले तोकेको अिधकृतले िलन ुपनछ । 

(३) उपदफा १ बमोिजमको पेिटकामा उजरुी परे कायालय मखुले येक तीन िदनमा एकपटक उ  

पेिटका खोली उजरुी, गनुासो तथा सझुाव दता गरी आव यक कारवाही अगाडी बढाउन स नेछ ।  

५. दता िकताव रा नपुन : (१) कायालयले अनसुचूी-१ बमोिजमको ढाँचामा उजरुी, गनुासो तथा सुझाव दता 

गरी अिभलेख रा नपुनछ ।  



(२) उपदफा १ बमोिजम दता भएका उजरुी, गनुासो तथा सुझाव उपर सामा यतया दता भएको िमितले 

सात िदन िभ  आव यक िनणय गन ुपनछ । 

(३) उजरुी, गनुासो तथा सझुाव िदने यि ले आ नो नाम, थर, वतन गो य रा न चाहमेा िनजको नाम, 

थर, वतन गो य रा ने यव था िमलाउन ुपनछ । 

(४) उजरुी, गनुासो तथा सझुावकताको प  नाम, थर र वतन खलेुको अव थामा गनुासो सु न े

अिधकारील ेआव यकतानसुार िनजसँग स पक गरी थप जानकारी िलन तथा िदन स नेछ । 

(५) उजरुी, गनुसो तथा सुझाव स ब धी िनवेदन कायालयमा वा हलाकबाट वा कुनै िव तुीय संचार 

मा यमबाट समेत िदन सिकनेछ । 

(६) कायालयमा परेका उजरुी, गनुासो तथा सझुाव सो कायालयले िन पण गन नसकेमा उजरुी समतेका 

कागजात मु य यायािधव ाको कायालयमा यथािश  पठाउन ुपनछ । 

(७) उपदफा ६ बमोिजम ा  हन आएका उजरुी कायालयको दता िकताबमा अिभलेख रा न ुपनछ । 

६. मौिखक पमा उजुरी, गुनासो तथा सुझाव गन सिकने : (१) कुनै यि ले मौिखक पमा वा फोन माफत 

उजरुी, गनुासो तथा सझुाव गन स नेछ । 

(२) य तो उजरुी, गनुासो तथा सुझाव कयालयले िलिपब  गरी कायालयको दता िकताबमा जनाउन ु

पनछ । 

७. प पि कामा कािशत समाचारलाई उजुरी, गुनासो तथा सुझावको पमा दता गन सिकने :  कुन ै

पि कामा समाचार स ेषण तथा काशन भएको दिेखएमा वा कुनै मा यमबाट उजरुी, गनुासो तथा सझुाव सु ने 

अिधकारील े ा  गरेको अव थामा सो यहोरा प  पमा उ लेख गरी दता िकताबमा िववरण जनाई आव यक 

कारवाही अगािड बढाउन स नेछ । 

८. ईमेलबाट उजुरी, गुनासो तथा सुझाव पठाउन सिकने : उजरुीकताले कायालयको ईमले ठेगानामा समते 

उजरुी, गनुासो तथा सझुाव पठाउन स नेछ । 

९. िन सा िदनु पन : उजरुी, गनुासो तथा सुझाव दता गन आउने यि लाई अनसुचूी-२ बमोिजमको ढाँचामा 

उजरुी, गनुासो तथा सझुाव दताको िन सा िदन ुपनछ । 

 

 



प र छेद - तीन 

ारि भक छानिवन स ब धी यव था  

१०. उजुरी, गुनासो तथा सझुाव सु ने अिधकारी : (१) कायालयका लािग एक जना उजरुी, गनुासो तथा 

सझुाव सु ने अिधकारी तोक  सचूना पाटीमा टाँस गनु पनछ । 

(२) उजरुी, गनुासो तथा सझुाव सु ने अिधकारीको कायक  अगाडी सबैले दे ने गरी गनुासो सु ने 

अिधकारीको बोड रा न ुपनछ । 

(३) उजरुी, गनुासो तथा सझुाव सु ने अिधकारी तो दा िनज अनपुि थत भएको अव थामा सो काय 

कसल ेगन हो सो समते खुलाई तो न ुपनछ । 

११. उजुरी, गुनासो तथा सझुाव सु ने अिधकारीको काम, कत य र अिधकार : (१) उजरुी, गनुासो तथा 

सझुाव सु ने अिधकारीले कायालयमा ा  हन आएका गनुासो सरुि त रा न ुपनछ । 

(२) उजरुी, गनुासो तथा सझुाव सु ने अिधकारीले गनुासो तथा उजरुी ा  गना साथ उजरुीको िवषय 

अ ययन गरी ारि भक पमा देहायका िवषयह  एिकन गन ुपनछ । 

(क) उजरुी, गनासो तथा सझुाव स ब धी िनवेदनमा उि लिखत यहोरा मनािसव वा िव सनीय भए 

नभएको,  

(ख) उजरुी, गनुासो तथा सझुाव स ब धी िनवेदनमा त ययु  आधार भए नभएको, 

(ग) यि गत आ ह/पवूा ह वा रसईवी वा द:ुख िदन ेिनयतल ेउजरुी गरेको ज तो देिखए 

नदिेखएको, 

(३) उजरुी, गनुासो तथा सझुावका स ब धमा ारि भक पमा अ ययन गरी हदेा उजरुीको िवषय आफैले 

समाधान गन स ने भए उजरुी, गनुासो तथा सझुाव सु ने अिधकारीले समाधान गनु पनछ । 

(४) कुनै उजरुी, गनुासो तथा सुझाव िनवदेनका स ब धमा ारि भक पमा अ ययन गदा अि म 

कारवाही गन नपन देिखएमा गनुासो सु ने अिधकारील ेमु य यायािधव ा सम  पेश गरी तामलेीमा रा न 

स नेछ । 

(५) उजरुी, गनुासो तथा सझुावकताको पिहचान भएको अव थामा उजरुी, गनुासो तथा सझुाव समाधान 

गरीसके पिछ सोको जानकारी स बि धत उजरुीकतालाई िदनु पनछ । उजरुीकताको पिहचान हन नसकेको 

अव थामा सो को िनणयको जानकारी सचूना पाटीमा टाँस गनु पनछ । 



(६) मािथ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन मु य यायािधव ाको कायालयको गनुासो सु ने 

अिधकारी उपर नै उजरुी, गनुासो तथा सझुाव आएको भए सो उजरुी, गनुासो तथा सझुाव मु य यायािधव ाले 

सनुवुाई गरी िनकासाका लािग छानिवन सिमित सम  पेश गनपुनछ । 

 

प र छेद - चार 

िव तृत छानिवन स ब धी यव था 

१२. उजुरी, गुनासो तथा सझुाव छानिवन गन : (१) मु य यायािधव ाको कायालयका यायािधव ा वा 

कमचारी उपर परेको उजरुी, गनुासो तथा सझुाव स ब धी छानिवन सिहतको ितवदेन कि तमा एक तह मािथको 

यायािधव ाबाट ग रनेछ । 

(२) उपदफा १ बमोिजम मु य यायािधव ा कायालयका यायािधव ा वा कमचारी उपरको 

छानिवनको ितवदेन मु य यायािधव ा सम  पेश ग रनछे । 

(३) उपदफा २ बमोिजम ा  भएको ितवदेनका स ब धमा आव यक कुरा बुिझ मु य यायािधव ा 

वा तोिकएको अिधकारीबाट चिलत काननू बमोिजम कारवाही हनेछ । 

(४) उपदफा ३ बमोिजम कारवाही गदा चिलत काननू बमोिजमको ि या अवल बन ग रनेछ । 

(५) उजरुी, गनुासो तथा सझुाव छानिवन गरी ितवदेन पेश गदा चिलत काननूल ेिनणय गन पाउने 

अिधकारीको अिधकारमा ितकुल असर पन गरी ग रनछैेन । 

१३. छानिवन सिमित : (१) यस िनदिशका बमोिजम छानिवन गन मु य यायािधव ाको कायालयमा दहेाय 

बमोिजम सिमित रहनेछ । 

(क) माननीय मु य यायािधव ा      - संयोजक 

(ख) सिचव कानून, मु यम ी तथा मि प रषदक्ो कायालय    - सद य 

(ग) सिचव, आ त रक मािमला तथ कानुन म ालय     - सद य 

(घ) सिचव, स बि धत म ालय      - सद य 

(ङ) उप यायािधव ा, मु य यायािधव ाको कायालय    - सद य 



(ङ) शाखा मखु, कानूनी राय तथा ितर ा शाखा     - सद य-सिचव 

(२) उपदफा १ बमोिजमको सिमितले बैठक र छानिवन स बि ध कायिविध आफै तयार गन स नेछ । 

(३) सिमितको बैठक सामा यतया कि तमा तीन मिहनामा एक पटक ब नेछ ।  

तर उजरुी परेका बेला आव यकता अनसुार बैठक ब न स नेछ । 

(४) छानिवन सिमितमा रहकेा यायािधव ा िव  परेका उजरुी, गनुासो तथा सझुाव उपर िव ततृ 

छानिवन गन ुपरेमा वा छानिवन गनपुन यायािधव ा भ दा किन  यायािधव ा सो सिमितमा रहमेा िनजको स ा 

मु य यायािधव ाबाट अक  सद य तोिकनेछ । 

(५) उपदफा १ बमोिजमको सिमितले आफू सम  ा  भएको उजरूी, गनुासो तथा सझुाव दता गरी 

सामा यतय १५ िदन िभ  अनुस धानको काय स प न गनपुनछ । 

 (६) मािथ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन अिधकृत तर दश  तह भ दा मािथका कमचारीका 

स ब धमा छानिवन सिमितले िव ततृ छानिवन गराउन स नेछ । 

(७) सिमितको बैठकमा आव यकता अनसुार स बि धत े का िव ह  आम ण गन सिकनेछ । 

(८) उजरुी परेपिछ सिमितले बढीमा पतीस िदन िभ  छानिवन गरी आव यक िनणय गनछ । 

(९) सिमितका संयोजक तथा सद यह ले दशे सरकारले िनधारण गरेको मापद ड बमोिजम बैठक भ ा 

पाउनेछन । 

 

प र छेद – ५ 

िविवध 

१४. पुनरावेदन : दफा १३ बमोिजमको सिमितले गरेको िनणयमा िच  नबुझेमा मखु सिचव सम  १५ िदन 

िभ  पनुरावेदन गन स नेछ । 

१५. वािषक ितवेदनमा समावेश हने : (१) यस िनदिशका बमोिजम परेका उजरुी, गनुासो तथा सझुाव 

स ब धी छानिवन गरी ग रएको समाधानको िव ततृ िववरण मु य यायािधव ाको कायालयको वािषक 

ितवदेनमा समावेश ग रनछे । 



(२) आ त रक उजरुी,गनुासो तथा सझुावलाई आव यकता अनसुार टाफ बैठकमा समते छलफलका 

लािग समावेश ग रनेछ । 

१६. अिभलेख स ब धी यव था : (१) उजरुी, गनुासो तथा सझुावका सबै अिभलेखह  मु य 

यायािधव ाको कायालयमा शासन शाखाले अ ाविधक गरी रा न ुपनछ । 

(२) य तो उजरुी, गनुासो तथा सझुावको एक ित स बि धत म ालय वा कायालय र मु यम ी तथा 

मि प रषदक्ो कायालयमा रहकेो कमचारीको यि गत फाईलमा समेत रािखनेछ ।  

(३) कुनै पिन कमचारीलाई परु कारका लािग िसफा रस गदा, अ ययन वा तािलमको लािग मनोनयन 

गदा, कुनै िवशषे अवसर वा िज मवेारी िददँा, स वा गदा वा काय स पादन मू यङ्कन गदा य तो अिभलेखलाई 

समते आधार िलईनेछ । 
१७.वेवसाईटमा रा ने: यो िनदिशका मु य यायािधव ाबाट पा रत भएपिछ मु य यायािधव ाको कायालयको 
ववेसाईटमा रािखने  छ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची - १ 

दफा ६ (२) सँग स बि धत 

दता नं. दता िमित िनवदेकको नाम, थर र 
वतन 

आरोिपत 
कमचारीको नाम, 
थर र पद 

उजरुीको संि  
यहोरा 

िनणय  िमित 

      
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची – २ 

(दफा ९ सँग स बि धत) 

………………… िज ला ...................................उपमहानगरपािलका / नगरपािलका/गाउँपािलका वडा 

नं......... ब ने तपाई ी ....................................................... ले यस कायालयमा िमित .........................मा 

िदनु भएको उजरुी स ब धी िनवदेन यस कायालयको उजरुी अिभलेख िकताबको दता न.ं ...... मा दता गरी यो िन सा 

िदईएको छ । 

 

ईित स बत् ................... साल ................. मिहना ........ गते ..................... रोज शभुम ्। 


