
 

कानूनी राय स ब धी िनदिशका , २०७६ 

वीकृत िमित:-२०७६।५। 

 

तावना : सुदरूपि म दशे सरकार अ तगतका म ालय, िवभाग, िनदशनालय, तािलम 

के  र अ य कायालयह  वा दशे सरकारले तोिकिदएको अिधकारीले मु य 

यायािधव ासंग िलने काननूी रायलाई सरल, यवि थत र अिभलेखव  बनाउन वा छनीय 

भएकोले, 

 नेपालको सिंवधानको धारा १६० को उपधारा  (५) तथा मु य यायािधव ाको 

काम, कत य र अिधकार तथा सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५ को दफा १८ ले िदएको 

अिधकार योग गरी मु य यायािधव ाबाट यो िनदिशका बनाई लाग ूग रएको छ ।  
  

प र छेद  -१ 

ारि भक 

१. सिं  नाम र ार भ  : (१) यस िनदिशकाको नाम “कानूनी राय स ब धी               
िनदिशका, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो िनदिशका मु य यायािधव ाबाट वीकृत भएको िमित दिेख लाग ू
हनछे । 

२. प रभाषा: िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस िनदिशकामा,- 

(क) “अदालत” भ नाले चिलत काननू बमोिजम गठन भएको याियक वा 

अध याियक िनकायलाई समेत स झन ुपछ । 

(ख) “ऐन” भ नाले मु य यायािधव ाको काम , कत य र अिधकार तथा 

सेवाका शत स ब धी ऐन, २०७५  लाई स झन ुपछ ।  

(ग) “कायालय मुख” भ नाले स बि धत िनकायको मुख भई काम 

काज गन अिधकारीलाई स झनु पछ । 

(घ) “ दशे” भ नाले सदुरूपि म दशेलाई जनाउनेछ । 



(ङ) “राय” भ नाले मु य यायािधव ाले कुनै काननूी वा सवैंधािनक  

समावेश भएको िवषयमा िदईएको काननूी रायलाई जनाउनेछ । 

(च) “मु ा” भ नाले चिलत नपेाल काननू बमोिजम अदालतमा दायर 

भएको िववािदत िवषयलाई जनाउनेछ । 

(छ) “तोिकिदएको अिधकारी” भ नाले देश सरकारले मु य 

यायािधव ासँग काननूी राय माग गन कुनै अिधकारी तोिकिदएको 

भएमा सो अिधकारीलाई स झन ुपछ ।   
 

 

प र छेद  -२ 
कानूनी राय स ब धी यव था 

३. कानूनी राय माग गन स ने: (१) ऐनको दफा ७ बमोिजम  सुदरूपि म दशे सरकार 

र सो अ तरगतका म ालय, िनदशनालय, िवभाग, कायालय र िनकायह  वा दशे 

सरकारले तोिकिदएको अिधकारीले कुनै पिन संवैधािनक वा काननूी िवषयमा काननूी 

राय माग गन स नछेन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम राय माग गदा स बि धत कायालय मखु वा 

तोिकिदएको अिधकारीले मा  माग गन ु पनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम राय माग गदा स बि धत कायालय मुखले  वा 

तोिकिदएको अिधकारीले राय माग ग रएको िवषय प  खलुाई स बि धत स कलै 

फाईल  सलं न राखी आ नो राय समेत उ लेख गन ुपनछ । 
४. कानूनी राय िदनु अिघ िवचार गनुपन कुराह : दफा ३ बमोिजम राय माग गरेकोमा 

मु य यायािधव ाले राय िदनु अिघ  दहेायका कुराह  िवचार गन ुपनछ:- 

(क) राय माग गन पदािधकारी  कायालयको मुख वा तोिकिदएको 

अिधकारी भएको वा  नभएको, 

(ख) राय माग ग रएको िवषयमा काननूी वा संवैधािनक  समावेश भएको 

वा  नभएको, 

(ग) राय माग ग रएको िवषयसग स बि धत िववरण फाईलमा संल न गरी 

पठाएको वा नपठाएको, 



(घ) अ य कुनै अिधकारी वा कायालयको समेत राय िलन ुपन वा अ य कुनै 

ि या परूा गन ु पन भएमा सो राय िलएको वा य तो ि या परूा 

गरेको वा नगरेको , 

(ङ) राय माग गन  स बि धत कायालय मुख वा तोिकिदएको अिधकारीले 

राय माग गरेको िवषयमा आ नो प  ि कोण सिहत राय माग गरेको 

वा नगरेको , 

(च) कुनै अदालतमा िवचाराधीन मु ाका स ब धमा राय माग ग रएको हो 

वा होइन । 
५. कानुनी राय िदन इ कार गन स ने: मु य यायािधव ाले देहायको अव थामा राय 

िदन इ कार गन स नेछ:- 

(क) राय माग गन अिधकारी कायालयको मुख वा तोिकिदएको अिधकारी 

नभएमा, 

(ख) राय माग गन िनकाय सुदरूपि म दशे सरकार अ तगतको िनकाय 

नभएमा, 

(ग) राय माग ग रएको िवषयमा प  पमा काननूी वा संवैधािनक  

समावेश नभएमा, 
(घ) राय माग ग रएको िवषयसंग स बि धत कागजातह  संल न फाईल 

ा  नभएमा, 

(ङ)  सोही िवषयमा एकपटक राय िदईसकेको भएमा, 

(च) राय माग ग रएको िवषयमा स बि धत अिधकारीको ि कोण उ लेख  

नभएमा, 

(छ) शासिनक वा नीितगत िवषयमा राय माग ग रएको भएमा,   

(ज) अदालतमा िवचाराधीन मु ामा राय माग ग रएको भएमा । 
६. कानुनी राय िदने स बि ध यव था : (१) कायालय मुख वा तोिकिदएको 

अिधकारीबाट माग भएको  िवषयमा राय िदन ु पन भएमा मु य यायािधव ाल े

चिलत काननूको अधीनमा रही उ  िवषयमा  राय िदन ुपनछ । 



(२) उपदफा (१) बमोिजम मु य यायािधव ाले राय िदँदा राय माग गरेको 

िवषय र राय िदएको िवषय  उ लेख गरी कायालयको प  साथ स बि धत  

कायालयमा फाईल िफता पठाउन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम मु य यायािधव ाले िदएको राय  स बि ध 

अिभलेख मु य यायािधव ाको कायालयमा रा न ुपनछ । 
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िविवध 

७. राय माग ग रएको िबषय गो य हने: यस िनदिशका बमोिजम मु य 

यायािधव ासँग माग ग रएको राय र मु य यायािधव ाले िदएको राय सो िबषयमा 

िनणय नहदा स म गो य हनेछ । 
८. राय िदने समयाविध:  यस िनदिशका बमोिजम कायालयको मुख वा तोिकिदएको 

अिधकारीले राय माग गरेमा मु य यायािधव ाले प  सिहतको फाईल ा  भएको 

िमितले सामा यतया पाँच िदन िभ  िदईस न ुपनछ । 
९. िनदिशकाको पालना: यस िनदिशकाको उ लेिखत यव थाको पालना मु य 

यायािधव ाको कायालय र राय माग गन िनकाय वा तोिकिदएको अिधकारीले 

अिनवाय पमा गन ुपनछ । पालना नगन पदािधकारीले पदीय आचारसिंहता उ लंघन 

गरेको मािननेछ । 
१०. चिलन कानुन बमोिजम हने: यस िनदिशकामा उ लेिखत कुनै कुरा चिलत कुन ै 

नेपाल कानूनसँग बािझएमा वा चिलत नेपाल काननूको यव था वा िनदिशका कुन 

पालना गन भ न ेि िवधा उ प न भएमा चिलत नेपाल काननू बमोिजम गनु पनछ ।   
११. वेवसाईटमा राखीने : मु य यायािधव ाबाट वीकृत भएपिछ यस िनदिशकालाई 

मु य यायािधव ाको कायालयको वेवसाईटमा राखीनेछ । 


