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मुख्य न्यायाधिवक्ताजू्यको धिमे्मवारी र वाधषिक प्रधिवेदन सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था 

 

पररचय: 

नेपालको संवैधाननक ईनिहासमा पनहलो पटक जनिाद्धारा ननवाानिि 

प्रनिनननधहरुको संनवधान सभाबाट जारी नेपालको संनवधानको धारा १६० मा 

महान्यायानधवक्ताको मािहिमा रहने गरी प्रते्यक प्रदेशमा एक जना मुख्य 

न्यायानधवक्ता रहने व्यवस्था गररएको छ । मुख्यमन्त्री िथा प्रदेश 

सरकारलाई कानूनी सल्लाह प्रदान गनाका लानग मुख्य न्यायानधवक्ताको 

कायाालय स्थापना भएसँगै संनवधानले पररकल्पना गरेको शासन पद्दनिलाई 

संस्थागि गने काया अनवरि रुपमा जारी छ । संनवधानले पररकल्पना गरेको 

कानूनी शासनको सवोच्चिा र मानव अनधकार िथा मौनलक अनधकार जस्ता 

लोकिन्त्रका आधारभूि नवशेषिाहरुको सम्मान गदै शासनमा जनिाको 

सहभानगिा सुनननिि गना समानुपानिक समावेशी लोकिान्त्रन्त्रक संघीय 

गणिन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको नयाँ अभ्यास हँदै आएको छ । नेपालमा 

ित्काल जारी सशस्त्र युद्ध, २०६२।०६३ सालको जन आन्दोलनबाट प्राप्त 

उपलव्धीहरुको रक्षा गना र संघीय लोकिान्त्रन्त्रक गणिन्त्र संस्थागि गनेका 

लानग संघीय सरकार सनहि ७ वटा प्रदेश सरकार िथा ७५३ वटा स्थानीय 

सरकारको मुख्य संवैधाननक दानयत्व रहेको छ ।  

 

नेपालको संनवधानको धारा १६० ले मुख्य न्यायानधवक्ताको ननयुक्ती 

मुख्यमन्त्रीको नसफाररसमा प्रदेश प्रमुखबाट हने व्यवस्था भए बमोनजम नमनि 

२०७४।१२।१४ गिे  माननीय मुख्य न्यायानधवक्ता श्री कुलानन्द उपाध्याय 

जू्यको ननयुक्त भई हालसम्म आफ्नो नजमे्मवारी ननवााह गदै आउनु भएको छ 

। मुख्य न्यायानधवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हने 

संवैधाननक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालय सुदूरपनिम प्रदेश 

सरकार अन्तगाि रहने संवैधाननक कायाालय भएिापनन उक्त कायाालय 

अन्तगािका कमािारीहरुको व्यवस्थापन महान्यायानधवक्ताको कायाालयले 

गने व्यवस्था संनवधानमा उले्लख गररएको छ । मुख्यमन्त्री िथा प्रदेश 

सरकार र अन्तगािका ननकायहरुलाई कानूनी राय प्रदान गनुाका साथै प्रदेश 

सभाबाट जारी मुख्य न्यायानधवक्ताको काम, किाव्य र अनधकार िथा 

सेवाका शिा सम्वन्धी ऐन, २०७५ मा गररएका व्यवस्थाहरुको संवैधाननक एवं 

कानूनी िवरले कायाान्वयन गनुा मुख्य न्यायानधवक्ताको प्रमुख किाव्य हन 

जान्छ ।  
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मुख्य न्यायाधिवक्ताको धिमे्मवारी  

 

संवि् २०७२ साल असोज ३ गिे जारी नेपालको संनवधान संवैधाननक 

नवकासको क्रममा छैठौ ंहो । नेपालमा संघीय गणिन्त्रात्मक शासन व्यवस्था 

अंनगकार गररएको छ । संनवधानको धारा १६० ले महान्यायानधवक्ताको 

मािहिमा रहने गरी सािवटै प्रदेशमा एक/एक मुख्य न्यायानधवक्ता रहने 

संवैधाननक व्यवस्था रहेको छ । संघीयिा कायाान्वयन गने उदे्दश्यले मुख्य 

न्यायानधवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हने र संवैधाननक 

एवं कानूनी नवषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले िोनकनदएका अन्य 

अनधकारीलाई कानूनी राय सल्लाह नदने मुख्य न्यायानधवक्ताको किाव्य हने 

ब्यवस्था गरेको छ साथै मुख्य न्यायानधवक्ताको काम किाब्य र अनधकार 

िथा सेवा सम्बन्धी शिाहरु प्रदेश कानून बमोनजम हने ब्यवस्था समेि गरेको 

छ । 

 

यसै गरी मुख्य न्यायानधवक्ताको काम किाब्य अनधकार िथा सेवाका शिाहरु 

सम्बन्धी ऐन २०७५ ले देहाय बमोनजमको काम किाब्य र अनधकार प्रदान 

गरेको छ :- 

(१) संनवधानको धारा १६० मा उले्लन्त्रखि काम, किाव्य र अनधकारको 

अनिररक्त मुख्य न्यायानधवक्ताको अन्य काम, किाव्य र अनधकार 

देहाय बमोनजम हनेछ; 

(क) प्रदेश सरकार पक्ष वा नवपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, 

नहि वा सरोकार रहेको, संनवधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै 

जनटल संवैधाननक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सावाजननक 

महत्व वा सावाजननक सरोकारको नविाराधीन मुद्दामा प्रदेश सरकार 

वा प्रदेश सरकारको िफा बाट अदालिमा उपन्त्रस्थि भई बहस पैरवी 

गने, गराउने । 

(ख) प्रदेश सरकार र मािहिका ननकायहरुका नाममा अदालिबाट 

भएका आदेश वा फैसलाहरुको प्रभावकारी कायाान्वयन गना गराउन 

प्रदेश न्त्रस्थि मन्त्रालय, सनिवालय, नवभाग वा कायाालयलाई पत्रािार 

गरी कायाान्वयनको अनुगमन गने गराउने । 
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(ग) प्रिनलि प्रदेश कानूनको कायाान्वयनको क्रममा कुनै कनठनाई 

आई परेमा वा प्रदेशको काया के्षत्रको कुनै नवषयमा ित्काल कानून 

बनाउनु पने वा भर्ारहेको कानून संशोधन गना वा भैरहेको कानून लागू 

गनुा पने देन्त्रखएमा कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष  नसफाररस गने। 

(घ) प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सनिवालय, नवभाग वा अन्य प्रदेश 

सरकारका कायाालयबाट अदालिमा प्रसु्ति हने नलन्त्रखि जवाफ 

लगायिका कानूनी मस्यौदामा  स्तर िथा एकरुपिा कायम गना त्यस्ता 

कायाालयसंग आवश्यक समन्वय गने र त्यस्ता कायाालयलाई 

आवश्यक ननदेशन नदने । 

(ङ)  प्रदेश सरकारको मािहिमा रहेका नहरासि िथा थुनुवा कक्षमा 

रहेका थुनुवाहरु उपर मानवोनिि व्यवहार भए नभएको सम्वन्धमा 

अनुगमन गरी मानवोनिि व्यवहार गना आवश्यक ननदेशन नदने र सो 

को अनुगमन प्रनिवेदन महान्यायानधवक्ता िथा मुख्यमन्त्री समक्ष पेश 

गने । 

(ि)  प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कायाालय वा प्रदेश सरकारले 

िोनकनदएको अनधकार कुनै संवैधाननक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग 

गरेमा कानूनी राय नदने ।  

 (२)  प्रदेश सरकारलाई सरोकार पने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी 

वा प्रनिरक्षाको लानग सम्बन्त्रन्धि अनधकारीले मुख्य न्यायानधवक्तालाई 

अनुरोध गरी पठाएमा मुख्य न्यायानधवक्ता आफैले प्रनिनननधत्व गने वा 

कुनै न्यायानधवक्तालाई खटाउन सके्नछ । 

(३) कुनै न्यानयक वा अधान्यानयक ननकायबाट भएको ननणाय वा 

आदेशबाट प्रदेश सरकारको हकनहि वा सावाजननक नहिमा असर 

पने रहेछ र त्यस्तो ननणाय वा आदेश नवरुद्ध मुद्दा दायर गना, पुनरावेदन 

गना वा पुनरावलोकनको लानग ननवेदन नदन वा अन्य कुनै कानूनी 

उपिार प्राप्त गना कानून बमोनजम कुनै अनधकारी िोनकएको रहेनछ 

भने मुख्य न्यायानधवक्ता वा ननजले िोकेको न्यायानधवक्ताले त्यस्तो 

ननणाय वा आदेश नवरुद्ध कानून बमोनजम सम्बन्त्रन्धि ननकायमा मुद्दा 

दायर गना,  पुनरावेदन गना वा पुनरावलोकनको लानग ननवेदन नदन 

सके्नछ । 

(४) प्रदेश कानून बमोनजम स्थानपि संस्था वा ननकायले गरेको 

कुनै ननणाय वा काम कारबाहीबाट प्रदेश सरकारको हक नहि 
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प्रनिकूल भएको वा संनवधान वा प्रिनलि कानूनको उल्लङघन वा 

सावाजननक नहि नवपरीि भएको छ भने्न मुख्य न्यायानधवक्तालाई 

लागेमा र त्यस्तो ननणाय वा काम कारबाही नवरुद्ध उजूर गना कानूनले 

कुनै अनधकारी िोनकएको रहेनछ भने मुख्य न्यायानधवक्ता आफैं ले वा 

ननजले िोकेको न्यायानधवक्ताले त्यस्तो ननणाय वा काम कारबाही 

नवरुद्ध कानूनी उपिार प्राप्त गना सके्नछ । 

(५) मुख्य न्यायानधवक्तालाई सम्वन्त्रन्धि प्रदेश सरकारको हक 

नहि र सरोकार रहेको नवषयमा नेपालको जुनसुकै अदालि, न्यानयक 

ननकाय, कायाालय र पदानधकारी समक्ष उपन्त्रस्थि हने अनधकार हनेछ 

। 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेन्त्रखएको भएिा पनन मुख्य 

न्यायानधवक्ता पदमा वहाल रहदाको अवनधभर प्रदेश सरकार पक्ष 

नवपक्ष भएको मुद्धामा वाहेक नागररक पक्ष नवपक्ष भएको मुद्धामा 

वहस, पैरवी वा प्रनिरक्षा गने उदे्दश्यले नेपालको जुनसुकै अदालि, 

न्यानयक ननकाय, कायाालय र पदानधकारी संमक्ष उपन्त्रस्थि हने 

अनधकार हनेछैन । 

(७) मुख्य न्यायानधवक्ताले सम्वन्त्रन्धि प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै 

सनमनिले गरेको आमन्त्रण बमोनजम त्यस्तो सभा वा बैठकमा उपन्त्रस्थि 

भई कानूनी प्रश्नको सम्वन्धमा राय व्यक्त  गनेछ । 

(८) मुख्य न्यायानधवक्ताले नवषयको गान्त्रियािाको आधारमा 

अदालिमा नविाराधीन कुनै मुद्दामा प्रदेश सरकारको िफा बाट बहस, 

पैरवी वा प्रनिरक्षा गना नवज्ञको आवश्यकिा देखेमा प्रदेश सरकारले 

ननधाारण गरेको मापदण्डका आधारमा पाररश्रनमक प्रदान गने गरर 

कुनै कानून व्यवसायीलाई वहस, पैरवी वा प्रनिरक्षा गना िोक्न सके्नछ 

। 

 

मुख्य न्यायानधवक्ताको काम किाव्य र अनधकार िथा सेवाका शिा 

सम्वन्धी ऐन, २०७५ (सुदूरपनिम प्रदेश) ले प्रदेश सरकार र सो अन्तगािका 

ननकायहरुले अदालि वा न्यानयक ननकायमा पेश गने ननवेदन नलन्त्रखि 

जवाफ, प्रतु्यउत्त्िर पत्र, पुनरावेदन, पुनरावलोकन लगायिका काम 

कारवाही अगाडी बढाउदा मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालय माफा ि पेश गनुा 

पने बहस पैरवी प्रनिरक्षा संवैधाननक वा कानूनी प्रश्नमा राय नदनु पने संनघय 



       
 
 

5 
 

कानून कायाान्वयनको सम्बन्धमा महान्यायानधवक्ताको आवश्यक सुझाव 

मागा ननदेशन पालना गनुा पने लगायिका काम कावााही गनुा पने कानूनी 

ब्यवस्था गरेको देन्त्रखन्छ ।  

 

 

उपन्यायाधिवक्ता र शाखा अधिकृतहरुको धिमे्मवारी 

 

मुख्य न्यायानधवक्ताको काम, किाव्य र अनधकार िथा सेवाका शिा 

सम्वन्धी ऐन, २०७५ बमोनजम आफुमा नननहि अनधकार मधे्य मुख्य 

न्यायानधवक्ताले सोही ऐनको दफा १५ ले नदएको अनधकार प्रयोग गरर दफा 

४ को उपदफा १ मा उले्लन्त्रखि ननम्न नलन्त्रखि काम, किाव्य र अनधकारहरु 

सरकारी वकील समुहका उपसनिव िथा शाखा अनधकृिले प्रयोग गना पाउने 

गरर प्रत्यायोजन गररएको छ । 

क. प्रदेश सरकार पक्ष वा नवपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, नहि वा 

सरोकार रहेको संनवधान वा कानूनको व्याख्या सम्वन्धी कुनै जनटल 

संवैधाननक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सावाजननक सरोकारको  

नविारधीन मुद्धामा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको िफा बाट 

अदालिमा उपन्त्रस्थि भर्ा बहस पैरवी गने, गराउने, 

ख.  प्रदेश सरकार र मािहिका ननकायहरुका नाममा अदालिबाट 

भएका आदेश वा फैसलाहरुको प्रभावकारी कायाान्वयन गना गराउन 

प्रदेश न्त्रस्थि मन्त्रालय, सनिवालय,नवभाग वा कायाालयलार्ा  पत्रािार 

गरी कायाान्वयनको अनुगमन गने गराउने, 

ग.  प्रिनलि प्रदेश कानूनको कायाान्वयनको क्रममा कुनै कनठनार्ा आर्ा 

परेमा वा प्रदेशको कायाके्षत्रको कुनै नवषयमा ित्काल कानून बनाउनु 

पने वा भैरहेको कानून लागू  गनुा पने देन्त्रखएमा कारण खुलार्ा प्रदेश 

सरकार  समक्ष नसफाररस गने, 

घ.   प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सनिवालय, नवभाग वा अन्य प्रदेश 

सरकारका कायाालय बाट अदालिमा प्रसु्ति हने नलन्त्रखि जवाफ 

लगायिका कानूनी मस्यौदामा स्तर िथा एकरुपिा कायम गना त्यस्ता 

कायाालयसंग आवश्यक समन्वयन गने र त्यस्ता कायाालयलार्ा 

आवश्यक ननदेशन नदने, 
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ङ.    प्रदेश सरकारको मािहिमा रहेका नहरासि िथा थुनुवा कक्षका 

रहेका थुनुवाहरु उपर मानवोनिि व्यवहार भए नभएको सम्वन्धमा 

अनुगमन गरी मानवोनिि व्यहार गना आवश्यक ननदेशन नदने र सो 

को अनुगमन प्रनिवेदन महान्यायानधवक्ता िथा मुख्यमन्त्री समक्ष पेश 

गने, 

 

यसरी  मुख्य न्यायानधवक्ताले आफुमा नननहि अरु जुनसुकै 

अनधकारहरु प्रत्यायोजन गरेिा पनन महान्यायानधवक्ताको कायाालयबाट 

खनटएका अनधकृिले नेपाल सरकारको नवरुद्धमा बहस पैरवी वा प्रनिरक्षा 

गने गरी अनधकार प्रत्यायोजन गना सनकने छैन भने्न ब्यवस्था सोही ऐनमा 

उले्लख भएबाट सो नवषयसंग सम्बन्त्रन्धि अनधकार वाहेकका अन्य 

अनधकारहरु मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालयमा कायारि उप न्यायानधवक्ता 

र शाखा अनधकृिलाई प्रत्यायोजन भएको देन्त्रखन्छ ।  

 

 

वाधषिक प्रधतवेदन पेश गने सम्वन्धी व्यवस्था 

 

मुख्य न्यायानधवक्ताको काम, किाव्य र अनधकार िथा सेवाका शिा 

सम्बन्त्रन्ध ऐन, २०७५ को दफा ११ ले मुख्य न्यायानधवक्ताले प्रते्यक आनथाक 

बषामा आफ्नो कायाालयले गरेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा िोनकएको 

ढाँिामा वानषाक प्रनिवेदन ियार गरी त्यस्तो आनथाक वषा समाप्त भएको िीन 

मनहना नभत्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गनुा पनेछ र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री 

माफा ि त्यस्तो प्रनिवेदन प्रदेश सभामा पेश गना लगाउने कानूनी व्यवस्था 

रहेको छ ।  

यसरी मुख्य न्यायानधवक्ताले २०७७ श्रावण १ गिे देन्त्रख २०७८ आषाढ 

३१ गिे सम्म सम्पादन गरेका कामकारवाही समावेश गरी ियार गरेको 

वानषाक प्रनिवेदनमा त्यसका अनिररक्त कायाालयको भौनिक न्त्रस्थनि, 

कायाबोझ, कामकारवाही र नबननयोनजि बजेट िथा उपलन्त्रव्धको नवषयमा 

आवश्यक नसफाररस र सुझावहरु समेि उले्लख गनुा पने हन्छ । संनवधानले 

पररकल्पान गरेको मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालय ननिान्त नयाँ अभ्यास 

भएको हँदा सुदूरपनिम प्रदेश सभाबाट मुख्य न्यायानधवक्ताको काम, 

किाव्य र अनधकार िथा सेवाका शिा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरी यस 
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कायाालयलाई सहजरुपमा संिालन गना कानूनी आधार िजुामा गरेको छ । 

यसै ऐनमा गरीएका व्यवस्था बमोनजम मुख्य न्यायानधवक्तले ननयनमि 

कायासम्पादन गदै आएका छन । यस कायाालयको संरिना, कमािारी 

संगठनको पररिालन िथा अन्य समकक्षी कायाालयहरुको समन्वय सहकाया 

कायाालयको कामको प्रकृनिसंग मेल खाने नहसावले कायाालयको न्त्रस्थनि 

संस्थागि गना व्यवसानयक ढंगले अगाडी बढ्नु पने ऐनको आसय रहेको हँदा 

बानषाक प्रनिवेदन प्रसु्ति गनुा पने व्यवस्था ऐनमा रान्त्रखएको हो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायािलयको वतिमान संचरना र प्रस्ताधवत  

संगठनात्मक स्वरुप  

 

 संगठनात्मक स्वरुप 

नेपालको संनवधान जारी भएसँगै संघीयिा कायाान्वयनको िरण रहेको छ । 

संनवधानले पररकल्पना गरेको िीन िहका सरकारलाई संनवधान प्रदत्त 

अनधकारहरुको अभ्यास गनाका लानग नीनि िथा कानून िजुामा गने  र सो 

को उनिि ढंगले कायाान्वयन गना आवश्यक जनशन्त्रक्त व्यवस्थापनाथा नेपाल 

सरकार मन्त्रन्त्रपररषद्को नमनि २०७५/२/६ गिेको ननणाय अनुसार मुख्य 

न्यायानधवक्ता कायाालयको संगठन संरिना ियार भएको हो ।  जस अनुसार 

नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकील समूहको उपन्यायानधवक्ता / उपसनिवको 

नेिृत्वमा  नबनभन्न िह र शे्रणीका  ११ जनाको  दरबन्दी कायम गररएको छ । 

जस अन्तगाि कानूनी राय िथा प्रनिरक्षा शाखा, प्रशासन शाखा र आनथाक 

प्रशासन शाखा रहने गरी सांगठननक संरिना ियार गररएको छ । यस 

प्रदेशमा मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालय नमनि २०७४/१२/१४ मा स्थापना 
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भर्ा संिालनमा आएको छ । यस कायाालयको संगठानात्मक स्वरुपलार्ा  यस 

प्रनिवेदनको अनुसुची  १ मा प्रसु्ति गररएको  छ ।  

 

 प्रस्ताधवत संगठनात्मक संरचना 

 

सािवटै प्रदेशका मुख्य न्यायानधवक्ताजू्यहरु र माननीय 

महान्यायानधवक्ताजू्य वीि भएको छलफल िथा अन्तनक्रा या कायाक्रममा 

मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालयका लानग कायाबोझका आधारमा नवद्यमान 

दरबन्दी पुनरावलोकन गनुापने भनी नवषय उठान भएको सन्दभामा 

महान्यायानधवक्ताको कायाालयको नमनि २०७६।०८।२६ गिेको पत्रानुसार 

सािवटै प्रदेश न्त्रस्थि मुख्य न्यायानधववक्ताको कायाालयको कायाबोझ 

नवशे्लषण गरर संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी दरबन्दी पुनरावलोकन 

गनाका लानग लेन्त्रख आएकोले यस कायाालयको नमनि २०७६।११।१५ गिेको 

ननणाय बमोनजम िपनसलका सदस्यहरु रहने गरर एक सनमनि गठन गररएको 

नथयो । 

१. उपन्यायानधवक्ता श्री फनटकराज मुडभरी, सयोजक ,मुख्य 

न्यायानधवक्ताको कायाालय 

२.कानून अनधकृि श्री लक्ष्मीराज जोशी,सदस्य,आन्तररक मानमला िथा 

कानून मन्त्रालय 

३.शाखा अनधकृि श्री सुरबहादुर पररयार, सदस्य, मुख्य न्यायानधवक्ताको 

कायाालय 

४.लेखा अनधकृि श्री िन्द्र प्रसाद जोशी, सदस्य, मुख्य न्यायानधवक्ताको 

कायाालय 

५. अनधकृि श्री सत्यराज पडाल, सदस्य सनिव, मुख्य न्यायानधवक्ताको 

कायाालय 

यस सनमनिले लगभग दुई हप्ताको समयमा कायाालयको विामान 

कायाबोझ िथा भावी काया के्षत्रको नवसृ्ति अध्ययन गरी मुख्य 

न्यायानधवक्ताजू्य समक्ष नमनि २०७६।११।३० गिे संगठन िथा व्यवस्थापन 

सवेक्षणको प्रनिवेदन पेश गरेको नथयो । यस कायाालयको प्रस्तानवि 

संगठनात्मक स्वरुपको सनक्षप्त रुप प्रसु्ति प्रनिवेदनको अनुसूची २ मा 

उले्लख गररएको छ । 
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कायािलयबाट सम्पादन गररएका कामकारवाहीको धवसृ्तत 

प्रसु्तती कायिहरु  

 
 मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलयबाट सम्पन्न गररएका कायिहरु  

यस कायाालयबाट आ. व. २०७७ /७८ मा सम्पादन गररएका मुख्य-मुख्य 

कायाहरु देहाय बमोनजम प्रसु्ति गररएको छ । 

 

(क) कायिक्रम सम्वन्धी 

 

सुदूरपनिम प्रदेश सरकारबाट बजेट नबननयोनजि भए बमोनजम यस 

कायाालयबाट प्रदेश सरकार िथा मािहिका ननकायहरुबाट कानूनी राय 

माग गदाा अपनाउनु पने कायानवनध बारे सम्बन्त्रन्धि सरोकारवालालाई 

जानकारी गराउनुका  साथै प्रदेश सरकार िथा मािहिका ननकाय नवरुद्ध 

दायर हने ररटको नलन्त्रखि जवाफ अदालि समक्ष पेश गदाा उक्त नलन्त्रखि 

जवाफमा एकरुपिा कायम गराउने उदे्दश्यका साथ मन्त्रालय िथा 

अन्तगािका कायाालयहरुका प्रनिनननधहरुलाई “कानूनी राय तथा धलखखत 

िवाफ” सम्बन्धी र “न्याय तथा कानून धनमािण सम्बन्धी स्थानीय तहका 

न्याधयक सधमधतसँग अन्तधक्रि या ” एक नदने प्रनशक्षण कायाक्रम ९ वटै 

नजल्लामा संिालन गने काया योजना बनाईएको नथयो । िर कोरोना 

महामारीका कारण यस आ.व. का शुरुका िार मनहना अन्तका िार 

मनहनामा देशव्यापी लकडाउन हनुका साथै संक्रमणको जोन्त्रखम उच्च रहेको 

र नेपाल सरकारबाट सभा, बैठक िथा भेला जस्ता समूहमा आयोजना गररने 

कायाक्रम संिालन गनामा ननषेध गररएको हँदा अन्त्रन्तम िरणमा आएर यो 

कायाक्रम संिालन गना सनकएको नथएन ।  

 

 

(ख) मुद्दा सम्वन्धी 
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संवैधाननक एंव नागररक अनधकारको प्रभावकारी प्रिलनका लागी 

प्रदेश व्यवस्थानपकालार्ा संनक्रय बनाउन नागररकहरुबाट अदालिी अभ्यास 

गने परम्पराको थालनी भएको छ । यस कायाालयबाट  श्री सवोच्च अदालि, 

श्री उच्च अदालि नदपायल डोटी र श्री उच्च अदालि नदपायल, महेन्द्रनगर 

ईजलासमा नलन्त्रखि जवाफ प्रसु्ति गने, बहस पैरवी गने , प्रनिरक्षा गने  र 

ननवेदन मस्यौदा गने समेिका काया सम्पादन गररएको छ । यो सम्वन्धी 

नवसृ्ति नववरण यस प्रनिवेदनको अनुसुची ३ मा प्रसु्ति गररएको छ । 

 

(ग) बहस, पैरवी तथा प्रधतरक्षा सम्वन्धी 

सुदूरपनिम प्रदेश सरकार िथा मािहिका ननकायहरुले अदालि वा 

न्यानयक ननकायहरुमा ननवेदन, नलन्त्रखि जवाफ, प्रतु्यत्तर, पुनरावेदन, 

पुनरावलोकन पेश गदाा वा बहस पैरवी िथा प्रनिरक्षा गनुापने भए यस 

कायाालय माफा ि  िीनै िहका अदालिमा उपन्त्रस्थि हनु पने कानूनी व्यवस्था 

भएको हँदा श्री सवोच्च अदालि, श्री उच्च अदालि नदपायल डोटी र श्री उच्च 

अदालि नदपायल महेन्द्रनगर ईजलासमा नलन्त्रखि जवाफ प्रसु्ति गने िथा 

बहस पैरवी र प्रनिरक्षाको काया सम्पन्न गररएको छ । यस सम्वन्धी नवसृ्ति 

नववरण यस प्रनिवेदनको अनुसुची ४ मा प्रसु्ति गररएको छ । 

 

 

 

(घ) कानूनी राय  सम्बन्धी 

नेपालको संनवधानको धारा १६० ले मुख्य न्यायानधवक्ता प्रदेश 

सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हने िथा संवैधाननक एवं कानूनी 

व्यवस्था रहेको छ । संनवधान िथा कानूनका  नवषयमा प्रदेश सरकार  वा 

प्रदेश सरकारले िोनकनदएका अन्य अनधकारीलाई राय सल्लाह नदनु मुख्य 

न्यायानधवक्ताको किाब्य हने ब्यवस्था मुख्य न्यायानधवक्ताको काम,किाव्य र 

अनधकार िथा सेवाका शिा सम्वन्धी ऐन २०७५ मा व्यवस्था भएको छ । 

सुदूरपनिम प्रदेश  सरकार अन्तगािका नवनभन्न ननकायहरु िथा 

अनधकारीहरुलाई कानूनी िथा संवैधाननक नवषयमा राय प्रदान गदै आएको 

छ । यस आ.व. २०७७।७८ मा  माननीय मुख्य न्यायानधवक्ताबाट प्रदेश 

सरकारका ५ (पाँि) वटा कायाालयलाई कानूनी राय प्रदान गनुा भएको छ । 
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यस सम्वन्धी नवसृ्ति नववरण यस प्रनिवेदनको अनुसुची ५ मा प्रसु्ति 

गररएको छ । 

 

 

(ङ) संस्थागत सुशासन तथा नीधत धनमािण  

मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालयले यस आ.व. मा संस्थागि सुधारका 

लानग मुख्य न्यायानधवक्ताको काम, किाव्य र अनधकार िथा सेवाका शिा 

सम्बन्त्रन्ध ऐन, २०७५ (सुदूरपनिम प्रदेश) ले प्रदान गरेको कानूनी 

अनधकारको प्रयोग गरी नीनिगि रुपमा थप स्पष्ट भई  कायाालयका काम 

कारवाही गने र सुशासन िथा जवाफदेनहिाको संस्कार नवकासमा टेवा 

पुगे्न हेिुले नवनभन्न ननदेनशका ननमााण गरेको छ । आ.व. २०७७।७८ मा 

मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालयले बाल सुधार गृह अनुगमन ननदेनशका, 

फैसला कायाान्वयन अनुगमन ननदेनशका र उजुरी गुनासो िथा सुझाव 

व्यवस्थापन ननदेनशका माननीय मुख्य न्यायानधवक्ताले जू्यबाट स्वीकृि 

गरी लागु गररसकेको अवस्था छ । जसले यस कायाालयका काम कारवाही 

सरल, सहज र कानून बमोनजम सम्पादन गनामा एकरुपिा कायम गरर 

संस्थागि सुशासनको आधार ियार पने काम भएको  छ  । यस सम्बन्धी 

नवसृ्ति नववरण यस प्रनिवेदनको अनुसूची ६ मा प्रसु्ति गररएको छ । 

 

(च) कायािलयको भौधतक खस्थधत 

मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालय सुदूरपनिम प्रदेश २०७४।१२।१४ गिे 

नजल्ला कैलाली धनगढी उपमहानगरपानलका वाडा नं १ मा  स्थापना 

गररएको भएिापनन यस कायाालयको स्वानमत्वमा घर जग्गा नभएको हदाँ 

मालपोि कायाालय धनगढी कैलालीको नाममा दिाा शे्रस्ता कायम रहेको 

पुरानो घरको ४ वटा कोठाबाट काया सम्पादन गदै आएकोमा आ.व. 

२०७५।७६ मा उक्त ४ कोठे भवनको मानथ ३ वटा कोठा थप गरी ननमााण 

गररएको छ । कायाालय भवनमा िल्लो र मानथल्लो िलामा जम्मा ७ कोठा 

रहेका छन । कायाालयमा सवारी साधन, ल्याप्टप, कम्प्युटर, नप्रन्टर, र्न्भटर, 

टेनलफोन, मोटरसार्कल, सार्कल, मोबार्ल, लगायिका भौनिक श्रोि 

सामग्री रहेका छन् । यस सम्वन्धी नवसृ्ति नववरण यस प्रनिवेदनको 

अनुसूची ७ मा  प्रसु्ति गररएको छ । 
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(छ) धवधनयोिन सम्वन्धी 

यस कायाालयमको लानग सुदूरपनिम प्रदेश सरकारबाट आ.व. 

२०७७/७८ मा िालु खिा िफा  रु १,९१,७५,६३६।- बजेट  नवननयोनजि 

भएकोमा रु १,१६,१३,९१४।९० खिा एवम् ननकासा भएको छ भने पँुजीगि 

खिा िफा  रु १३,१७,०००।- बजेट  नवननयोनजि भएकोमा रु ७,४८,५२८।- 

खिा एवम् ननकासा भएको छ ।  यस सम्बन्धी नवसृ्ति नववरण यस 

प्रनिवेदनको अनुसूची ८ मा  प्रसु्ति गररएको छ । 

 

 

 

(ि) दरबन्दी सम्वन्धीको अवस्था 

यस कायाालयमा हालसम्म स्वीकृि दरबन्दी अनुसारका 

कमािारीहरुको अभाव नै रहेको छ । काया सम्पादनमा थनपएका 

िुनौिीहरुको सामना गना िथा समयको पररविान अनुसार कायाालयको लक्ष्य 

, उदे्दश्य र के्षत्रमा भएको नवस्तार अनुरुप कुशलिापूवाक काया सम्पादन गना 

मानव स्रोिको संख्यात्मक नवस्तारका साथै जनशन्त्रक्तमा समेि सीप र दक्षिा 

बढार्ा स्रोि साधनले युक्त बनाउन आवश्यक हन्छ । मुख्य 

न्यायानधवक्ताबाट प्रत्यायोनजि अनधकार अन्तगाि िथा अन्य कानूनले 

िोकेका नजमे्मवारी कुशलिापूवाक ननवााह गना र काया प्रकृनिको अनुपािमा 

नवद्यमान जनशन्त्रक्त अझै अपयााप्त देन्त्रखन्छ । यसले गदाा कायाको गुणस्तरमा 

अपेक्षा अनुरुप वृन्त्रद्ध हन सकेको छैन । मुद्दाको संख्यात्मक वृन्त्रद्ध र थनपएको 

नजमेम्वारी अनुसार संगठन संरिना पररविान र जनशन्त्रक्त थप गनुापने 

देन्त्रखन्छ । मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालयमा रहेका सरकारी वकील िथा 

कमािारीहरुको मौजुदा दरवन्दी यसै प्रनिवेदनको अनुसूची ९ मा  प्रसु्ति 

गररएकोछ । 
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 माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ताजू्य सहभागी हुनुभएका कायिक्रमहरुको 

धववरण :- 

१) नेपाल कानून समाजद्वारा  नमनि२०७७।६।२१ गिेको online बैठक, 

२) रानष्टि य मानव अनधकार आयोगको आयोजनामा नमनि २०७७।०८।२४ गिे 

प्रदेशमा मानव अनधकारको अवस्था नवषयक अन्तर सम्वाद कायाक्रम , 

३) ईने्सकको नमनि २०७७।०८।२९ गिेको मानब अनधकार पाँिौ रानष्टि य 

कायायोजना सम्वन्त्रन्ध परामशा िथा अन्तरनक्रया कायाक्रम, 

४) मुख्यमन्ती िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को कायाालय सुदूरपनिम प्रदेशको नमनि 

२०७७।०९।१ गिेको प्रदेश स्तरीय मानव नवकास प्रनिवेदन 

सावाजननकीकरण कायाक्रम, 

५) नमनि २०७७।९।८ गिे उद्योग,पयाटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालयद्वारा 

सञ्चानलि सुदूरपनिम प्रदेश पयाटन व्यवस्था गना वनेको नवध्यक,२०७७को 
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मस्यौदा उपर नवनभन्न ननकायका प्रनिनननधहरु र नवज्ञहरुबीिभ भएको 

online बैठक, 

६) सुरनक्षि मािृत्व सञ्जाल महासंघ नेपालको नमनि २०७७।०९।२२ गिेको 

सुरनक्षि मािृत्व िथा प्रजनन् स्वास्थ्य अनधकार ऐन २०७५ र प्रदेश 

जनस्वास्थ्य ऐन ,२०७६को कायाान्वयन सम्वन्धमा कायाशाला गोनष्ट,  

७) नेपाल ल क्याम्पस र नीनि अनुसन्धान प्रनिष्ठानको सहकायामा आन्तररक 

मानमला िथा कानून मन्त्रालयद्वारा नमनि२०७७।०९।२२ गिेको नजल्ला 

प्रशासन कायाालय र प्रहरी कायाालयबाट प्रवाह हने सेवाहरुको सेवागग्राही 

सनु्तनष्ट मापन िथा नीनि अध्ययन सम्वन्धी कायाक्रम, 

८) आन्तरीक मानमला िथा कानून मन्त्रालयको नमनि २०७७।९।२६ गिे 

नजल्ला प्रशासन कायाालय र प्रहरी कायाालयबाट हने सेवाहरुको सनु्तनष्ठ 

मापन िथा नीनि अध्ययन सम्वन्त्रन्ध कायाक्रम , 

९) नमनि२०७७।१०।७ गिेको प्रदेश सभा सनिवालयको सुदूरपनिम प्रदेशको 

िौथो प्रदेश सभा नदवस समारोह , 

१०)  राहदानन नवभागद्वारा सञ्चानलि नमनि२०७७।१०।२५ गिेको 

नवद्युिीय राहदानी e-passport जारी गने क्रममा अननवाया रुपमा गनुा  

पने ियारी सम्वन्धी काया ,सिानवि िुनौिी र समाधानको उपाय पनहिान 

गना िथा हालको MRP राहदानी जारी प्रनक्रयालाई सुरनक्षि सहज  र नशघ्र 

गराउन िानलने कदमबारे अनभमुखीकरण कायाक्रम , 

११)  जनिेिना िथा युवा जागरण मञ्च नेपालद्वारा सञ्चानलि नमनि 

२०७७।११।३ गिेको वैदेनशक रोजगारका िुनौिी र सरोकारवाला पक्षको  

भुनमका िथा यस सम्वन्धमा प्रदेश सरकारले गना सके्न नीनिगि कायाबारे 

अन्तरनक्रया कायाक्रम, 

१२)  नेपाल कानून समाजद्वारा  नमनि२०७७।११।९ गिेको स्थाननय िह 

समन्वयको प्रनिवेदन र नवदे्ययकहरुमा पुयााएको योगदानवारे online 

बैठक, 

१३)  नेपाल कानून समाजद्वारा  नमनि२०७७।११।१३ ननवाािनमा 

राजनैनिक दलको खिा र अनुदानको व्यवस्था नवषयक online बैठक, 
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१४)  दनलि मनहला संघद्वारा सञ्चानलि कोनभड १९ ले दनलि मनहलालाई 

पारेको प्रभाव र असर नवषयक Webinar कायाक्रम,  

१५)  दनलि मनहला अनधकार मञ्च नेपालको नमनि२०७७।११।२३को 

मनहलाको न्यायमा पहँि सम्बन्त्रन्धि प्रदेश स्तरीय अन्तरनक्रया कायाक्रम,  

१६)  रानष्टि य मानव अनधकार आयोगको आयोजनामा नमनि 

२०७७।१२।१२ गिे सुदूरपनिम प्रदेश सरकार र सुरक्षा ननकायसंग मानव 

अनधकार सम्वन्त्रन्ध छलफल कायाक्रम,  

१७)  माननीय महान्यायानधवक्ताजू्यबाट नमनि २०७७ िैत्र २४-२५ गिे 

आयोनजि सािवटै प्रदेशका मुख्य न्यायानधवक्ताहरुसँग मुख्य 

न्यायानधवक्ताको कायाालयको दरबन्दी व्यवस्थापन लगायिका अन्य 

महत्वपूणा नवषयक छलफल कायाक्रम,   

१८)  समिा फाउने्डसनको नमनि २०७७।१२।१९ गिेको जािीय िथा 

सामानजक छुवाछुि र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को 

कायाान्वयनको अवस्था र िुनौिी सम्वन्त्रन्ध प्रदेश स्तरीय अन्तरनक्रयात्मक 

कायाक्रम । 

 

थप धिमे्मवारी 

सुदुर पनिम प्रदेश सरकारको ननणाानुसार प्रदेशमा नयाँ कानून ननमााण 

गना, मन्त्रालयबाट ियार भएका मस्यौदामा सुझाव नदन कानून ननमााणको 

प्राथनमकिा ननधाारण गना गनठि कानून िजुामा िथा सुझाव सनमनिको 

संयोजकको रुपमा माननीय मुख्य न्यायानधवक्तालाई थप नजमे्मवारी िोकी 

काया सम्पादन हदै आएको छ ।  

नेपालको संनवधानको धारा ५७ िथा अनुसूिी ६ र ७ मा उले्लन्त्रखि 

अनधकार सूिीका नवषयमा प्राथनमकिाको आधारमा कानुनको मस्यौदा गरी 

सम्वन्धीि मन्त्रालयमा पठाउने र नवद्यमान कानूनमा संशोधन गनाका लानग 

कानून िजुामा िथा सुझाव सनमनि गठन गररएको छ । 
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कायािलयका मुख्य उपलब्धी, समस्या र सुझाव 

 उपलब्धी 

१. कोनभड – १९ को माहामारी फैनलएको नवषम पररन्त्रस्थनिमा पनन 

प्रदेश सरकार र मािहिका ननकायहरुका नवरुद्ध सवोच्च अदालि, 

उच्च अदालि नदपायल र उच्च अदालि नदपालय, महेन्द्रनगर 

ईजलाशमा दायर भएका ररट ननवेदनमा प्रदेश सरकारको िफा बाट 

प्रनिनननधत्व गरी बहस पैरवी िथा प्रनिरक्षा गने काया भएको छ । 

२. कायाालयबाट सम्पादन गनुापने कायालाई थप व्यवन्त्रस्थि बनाउन 

बालसुधार गृह अनुगमन सम्बन्धी ननदेनशका-२०७७, उजुरी, गुनासो िथा 

सुझाव व्यवस्थापन ननदेनशका-२०७७ र फैसला कायाान्वयन अनुगमन 

ननदेनशका-२०७७ ियार गरी कायाान्वयनमा ल्याईएको छ ।  

३. नहरासि िथा थुनुवा कक्षमा रहेका बन्दीहरु उपर मानवोनिि 

व्यवहार भए नभएको अनुगमन गने नजमे्मवारी अनुसार माननीय 

मुख्य न्यायानधवक्ता जू्यको टोलीले यस प्रदेशको डोटी नजल्लामा 

रहेको बाल सुधार गृहको अनुगमन गरी सुधारका लानग ननदेशन 

नदनुका साथै त्यहाँ रहेका नवद्यमान समस्याहरु समाधानका लानग 
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सुझाव सनहिको  नवसृ्ति प्रनिवेदन ियार गरी मुख्यमन्त्री िथा 

महान्यायानधवक्ताजू्य समक्ष पेश गरेको छ । 

४.प्रदेश सरकार िथा मािहिका ननकायमा काया सम्पादनका क्रममा 

आईपने जनटलिाका नवषयमा मुख्य न्यायानधवक्ताजू्यबाट कानूनी राय नलने 

गरेको हँदा यसले प्रदेश सरकार र अन्तगािका 

मन्त्रालय/नवभाग/कायाालयहरुमा नवनधको शासन अनुरुप काया सम्पन्न हन 

गई जनिामा सरकारप्रनि सकारात्मक सोि नवकास भएको छ ।    

५. कायाालयबाट आयोजना गररएको “कानूनी राय तथा धलखखत  

िवाफ” सम्बन्धी प्रनशक्षण कायाक्रमले प्रदेश सरकार अन्तगािका 

मन्त्रालय, नवभाग र कायाालयबाट अदालि समक्ष पेश गनुा नलन्त्रखि 

जवाफको ढाँिा िथा आसयमा क्रमश: एकरुपिा कायम हँदै गएको 

छ ।  

६.प्रदेश सरकार िथा स्थानीय ननकायबाट कानूनी नवषयका अलावा अन्य 

नवषयहरु जुन मुख्य न्यायानधवक्ताजू्यको अनधकार के्षत्र बानहर पदाछन सो 

नवषयमा समेि राय सल्लाह, सुझाव माग हने गरेको छ । त्यसप्रकारका 

नवषयहरुसँग सम्बन्त्रन्धि पत्रहरु िि् िि् मन्त्रालय/नवभाग/कायाालयहरुमा 

आवश्यक सुझाव सनहि पठाउने गररएको छ ।    

७. स्थानीय िहका पदानधकारीहरुले मुख्य न्यायानधवक्तासँग संवैधाननक 

िथा कानूनी नवषयमा राय माग गने कानूनी िथा संवैधाननक व्यवस्था 

नभएिापनन स्थानीय ननकायका पदानधकारीहरुलाई अनौपिाररक 

रुपमा राय सल्लाह नदने काया भएकोले प्रदेश र स्थानीय िह बीि 

आपसी समन्वय र सहकाया स्थानपि हँदै आएको छ । 

 

समस्या 
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१. कोनभड- १९ को महामारीका कारण कायाालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार 

भएका प्रदेश सरकार अन्तगािका ननकायहरुलाई बानषाक नवकास 

कायाक्रममा उले्लन्त्रखि ररट ननवेदन, नलन्त्रखि जवाफ र कानूनी राय 

सम्बन्धी अन्तनक्रा यात्मक कायाक्रमहरु संिालन गना सनकएको छैन । 

२. प्रदेश सरकारको मािहि कुनै पनन नहरासि िथा थुनुवा कक्ष 

नभएकोले थुनामा रहेका बन्दी िथा बालबानलकाहरु प्रनि मानवोनिि 

व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा मुख्य न्यायानधवक्ताको काम, किाव्य 

र अनधकार िथा सेवाको शिा सम्बन्धी ऐन – २०७४ बमोनजम 

अनुगमन गरी ननदेशन नदन सके्न अनधकारको प्रयोग र पालना गना 

संवैधाननक िथा कानूनी जनटलिा देन्त्रखएको छ । 

३. कायाालयको नाममा कैलाली नजल्लामा घर जग्गा नभएको हँदा 

स्वीकृि दरबन्दी अनुसारका कमािारीहरुका लानग सहज वािावरणमा 

काया गना र नजन्सी मालसामानहरुको उनिि व्यवस्थापन गना 

कायाालय भवनको अभाव रहेको छ । 

४. अन्य सरकारी कायाालयहरुको िुलनामा यस कायाालयमा सेवा 

सुनवधा िथा अध्ययन भ्रमणका अवसर नू्यन हने भएकोले कमािारीहरु 

छोटो-छोटो अवनधमा नै सरुवा भै जाने हँदा काया वािावरण प्रभानवि 

हने गरेको छ । 

५. प्रदेश सरकार अन्तगािका ननकायबाट कानुनी राय माग गदाा राय 

माग गररएको नवषय स्पष्ट रुपमा खुलाई नपठाएको र सो नवषयमा 

आफ्नो दृनष्टकोण समेि खुलाई पत्र समे्प्रषण गरेको नदेन्त्रखने गरेको 

साथै उक्त नवषयसँग सम्बन्त्रन्धि सक्कल फाईल समेि प्राप्त नहँदा 

मुख्य न्यायानधवक्ताबाट राय प्रदान गना कनठनाई हने गरेको छ । 

६. प्रदेश सरकारले बनाएका नवनभन्न कानूनमा नवनभन्न नकनसमका 

कसुरमा दण्ड जररवानाको व्यवस्था गरेको छ । िी कानूनमा 

उले्लन्त्रखि कसुरहरुको अनुसन्धान गने ननकाय, मुद्दा िल्ने निल्ने 



       
 
 

19 
 

ननणाय गने अनधकारी र मुद्दा हेने अनधकारी सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट 

नगररएको कारण अन्यौलिाको अवस्था नवद्यमान रहेको छ ।  

८. संनवधानको अनुसूिी-६ मा उले्लन्त्रखि प्रदेशको एकल अनधकार 

के्षत्र नभत्र रहेका प्रदेश सरकारद्धारा बनाईएका कानूनहरु 

कायाान्वयनका क्रममा देखापरेका समस्याहरु िथा काया के्षत्र नभत्रका 

अन्य नवषयहरुमा ित्काल कानून बनाउन पने सम्बन्धमा अध्ययन, 

अने्वषण िथा अनुसन्धान गनाका लानग प्रयाप्त स्रोि साधन िथा 

जनशन्त्रक्तको अभाव रहेको छ । 

९. मुख्य न्यायानधवक्ताले नवषयको गानभायिाको आधारमा अदािलमा 

नविारानधन रहेको मुद्दामा प्रदेश सरकारको िफा बाट नवज्ञको रुपमा 

मनोनयन गने कानून व्यवसायीले प्रदेश सरकारका िफा बाट बहस 

पैरवी वा प्रनिरक्षा गदाा  प्रदान गनुा पने पाररश्रनमकको मापदण्ड 

प्रदेश सरकारबाट ननधाारण भई नसकेकाले नवषय नवज्ञ कानून 

व्यवसायीको सेवा प्राप्त गना कनठनाई भएको छ । 

१०. नागररक अनधकारको रक्षा िथा प्रभावकारी प्रनिरक्षाथा यस 

कायाालयले आवश्यकिा महसुस गरेका अपराधको अनुसन्धान िथा 

सहजीकरण, कानूनी राय सम्बन्धी, नलन्त्रखि जवाफ सम्बन्धी, वन 

मुद्दाको अनुसन्धान िथा दायरी सम्बन्धी, प्रादेनशक करसँग सम्बन्त्रन्धि 

कसुर, अदालिको आदेश वा फैसला कायाान्वयन सम्बन्धी 

कायाक्रमहरु मुख्यमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को कायाालयबाट प्राप्त हने 

नू्यन बजेट नसनलङ्का कारण बानषाक नवकास कायाक्रममा समावेश गना 

सकेको छैन । 

११. मुख्य न्यायानधवक्ताको कायाालयबाट सवोच्च अदालि लगायिका 

अदालिहरुमा बहस पैरवी िथा प्रनिरक्षा गना जाँदा नेपाल सरकारले 

िोनकएको दैननक भ्रमण भत्तामा मात्र व्यवस्थापन गरी जानु पने भएकोले 

िोनकएका न्यायानधवक्ताहरु बहस पैरवी िथा प्रनिरक्षामा अननचु्छक 

देन्त्रखएकाले बहस पैरवी िथा प्रनिरक्षामा प्रभाव परेको छ । 
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सुझावहरु 

१. कायाालयको कायासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे्न नवषयहरु ररट ननवेदन 

र कानूनी राय सम्बन्धी, नलन्त्रखि जवाफमा एकरुपिा सम्बन्धी, 

प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कानूनको असर र प्रभाव सम्बन्धी 

अनुसन्धान र अध्ययन समेिका काया सञ्चालन गना मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को कायाालयबाट िोनकने गरेको बनषाक िथा नत्रवानषाक 

बजेट प्रके्षपण (नसनलङ्ग) को कारण यी महत्वपूणा कायाहरु सुिारु 

गना नसकेको हँदा प्रयाप्त मात्रामा वानषाक बजेट (नसनलङ्ग) को 

व्यवस्था हनु पने देन्त्रखन्छ । 

२. मुख्य न्यायानधवक्ताबाट नवषयको गानभायिाका आधारमा प्रदेश 

सरकारको िफा बाट नवज्ञको रुपमा बहस पैरवी िथा प्रनिरक्षा गने 

कानून व्यवसायीलाई प्रदान गनुा पने पाररश्रनमक सम्बन्धी ननदेनशका, 

मापदण्ड िथा कायानवनध िजुामा नभएको हँदा अनवलम्ब प्रदेश 

सरकारले नवज्ञ वा नवशेषज्ञलाई नदनु पने पाररश्रनमक सम्बन्धी 

ननदेनशका, कायानवनध वा मापदण्ड जारी गनुा पने देन्त्रखन्छ ।  

३. कायाालयको पररसर नभत्र मालपोि कायाालयको अनधनमा रहेका 

ग्यारेज कोठाहरुलाई यस कायाालयले प्रयोग गना पाउने गरी आदेश 

वा ननदेशन भएमा वा नयाँ भवनको व्यवस्था भएमा कायाालयको 

नजन्सी व्यवस्थापनमा सघाउ पुगे्न देन्त्रखन्छ । 

४. संनवधानको अनुसूिी-७ मा उले्लन्त्रखि नहरासि िथा कारागार 

व्यवस्थापन सम्बन्धी नवषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग 

समन्वय गरी प्रादेनशक कानून बनाई लागू गनुा पने देन्त्रखन्छ । 

५. प्रदेश सरकारले यस कायाालयका न्यायानधवक्ताहरुलाई काया 

प्रनि उते्प्रररि गराई सहज काया वािावरण बनाउन काया सम्पादनमा 

आधाररि प्रोत्साहन भत्ता िथा अन्य मौनिक  र गैर मौनिक 

सुनवधाको व्यवस्था गनुा पने देन्त्रखन्छ । 
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६. उच्च अदालिको मुकाम नदपालय, डोटीमा रहेको र सोही 

अदालिको ईजलाश कञ्चनपुर नजल्लाको महेन्द्रनगरमा रहेको हँदा 

प्रदेश राजधानी िोकीएको स्थानमा उच्च अदालिको मुकाम कायालय 

साना आवश्यक पहल गनुा पने देन्त्रखन्छ । 

७. प्रदेश सरकारले बनाएका नवनभन्न कानूनमा उले्लन्त्रखि दण्ड 

जररवानाको व्यवस्था गरेकोमा िी कानूनहरुमा अनुसन्धान गने 

ननकाय, मुद्दा ननणाय गने अनधकारी र मुद्दा हेने अनधकारी सम्बन्धी 

स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले प्रदेश सरकारबाट त्यस्ता कानूनहरुको 

पुनरावलोकन गरी ित्कालै ननयमावली, कायानवनध ियार गरी व्यन्त्रक्त 

र ननकाय िोकु्न पने देन्त्रखन्छ । 

८. सुदूरपनिम सरकारको िफा बाट सवोच्च अदालि काठमाडौ,ं उच्च 

अदालि नदपायल र उच्च अदालि नदपायल ईजलाश महेन्द्रनगरमा बहस 

पैरवी, प्रनिरक्षा, नलन्त्रखि जवाफ दिाा िथा पेशी व्यवस्थापन गना हाल 

कायाालयमा रहेको मौजुदा जनशन्त्रक्त अपुग भएकोले िि् के्षत्रमा 

कायाालयको के्षत्रबाट सम्पका  अनधकृि िथा सम्पका  कायाालय स्थापना गनुा 

पने देन्त्रखदा सो सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषदको कायाालयबाट 

आवश्यक बजेट नवननयोजन हनु पने देन्त्रखन्छ । 

९. यस कायाालयसँगै न्त्रस्थि अन्य सरकारी कायाालयहरुमा सेवाग्राहीको नभड 

अत्यानधक हने गरेको िथा  िारपाँगे्र गाडी कायाालय गेटको सामुने्न पानका ङ्ग 

गरी रान्त्रखनदने भएकोले कायाालय पररसरको सुरक्षाका लानग प्रदेश 

सरकारबाट आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गनुा पने देन्त्रखन्छ । 

१०. फौजदारी कसुर ( सजाय ननधाारण िथा कायाान्वयन ) ऐन, २०७४ को 

दफा ३८(२) बमोनजमको प्रदेश प्रोवेशन िथा यारोल बोडामा मनोनीि 

सदस्यहरुको प्रदेश सरकारबाट ननयुक्त भएको नदेन्त्रखदा सो व्यन्त्रक्तहरुको 

प्रदेश सरकारबाट िोनकनदनु पने देन्त्रखन्छ । 
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श्री मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय 

सुदूरपधिम प्रदेश िनगढी 

संगठनात्मक ढााँचा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 मुख्य न्यायाधिवक्ता 

 

 

sfg'g clws[t /f=k= 

t[tLo -Gofo÷;=j=_ 

pk ;lrj 

/f=k=l4tLo -Gofo÷;=j=_ 

sfg'gL /fo tyf k|lt/Iff 

zfvf 
sfg'gL clws[t /f=k=t[-

Gofo÷;=j=_ 

sfof{no ;xof]uL->]0fL ljxLg_ 

 

k|zf;g zfvf 
sfg'g clws[t /f=k=t[-

Gofo÷;=j=_ 

gf=;'=/f=k=cg=k|-k|=;f=k|_ 

/f=k= l4tLo-ljljw_ 

sfof{no ;xof]uL->]0fL ljxLg_ 

 

cfly{s k|zf;g zfvf 
n]vfkfn /f=k= cg+ k|=-

k|=÷n]vf_ 
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मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय, सुदूरपधिम प्रदेश िनगढी ,कैलालीको प्रस्ताधवि 

दरवन्दी सांगठधनक संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

मुख्य न्यायाधिवक्ता धनधि सधचवालय 
शाखा अधिकृत-१ 

रा.प.तृधतय शै्रणी / स. व.समूह 

कम्प्युटर अपरेटर-१ 

हलुका सवारी चालक-१ 

कायाालय सहयोगी-१ 

 
     सह- न्यायाधिवक्ता-१   

रा.प.प्रथम  शे्रणी  

न्याय/सरकारी वकील 

नायव सुब्बा – १  

न्याय /सरकारी वकील समूह  

हलुका सवारी चालक-१ 

कायाालय सहयोगी-१ 

 

कानूनी राय िथा  प्रधिरक्षा 

शाखा 
उपन्यायाधिवक्ता -१ रा.प.द्धिधतय शे्रणी 

न्याय / सरकारी वकील 

शाखा अधिकृत -१ रा.प.तृ.शे्रणी / 

सरकारी वकील 

नायव सुब्बा -१ न्याय /सरकारी वकील 

समूह  

हलुका सवारी चालक-१ 

कायाालय सहयोगी-१ 

 

धवषय धवज्ञ शाखा 
 रािश्व,कर,रीट र संवैिाधनक 

उपन्यायाधिवक्ता - १ 

रा.प. द्धिधतय शे्रणी, न्याय/सरकारी 

वकील  

शाखा अधिकृत - १ 

रा.प.तृ.शे्रणी/सरकारी वकील 

नायव सुब्बा - १ 

न्याय /सरकारी वकील समूह  

हलुका सवारी चालक - १ 

कायाालय सहयोगी-१ 

 

 आधथिक प्रशासन 

शाखा 

लेखा अधिकृत - १ 

रा.प.तृधतय शै्रणी / 

छैठ ौं तह 

कायाालय सहयोगी-१ 

 

 

 प्रशासन शाखा 
अधिकृत - १ 

रा.प.तृधतय शै्रणी/ अधिकृत 

छैठ ौं / नेपाल प्रशासन 

सेवा 

कम्प्युटर अपरेटर - १ 

कायाालय सहयोगी - १ 
   

 

मुकाम कायािलय धदपायल 

शाखा अधिकृत -१ न्याय/सरकारी वकील 

सहायक पााँच ौं – १(न्याय/सरकारी वकील 

कायाालय सहयोगी-१ 

मुकाम कायािलय धदपायल महेन्द्रनगर 

इिलास 

शाखा अधिकृत -१ न्याय/सरकारी वकील 

सहायक पााँच ौं – १( न्याय/सरकारी वकील 

कायाालय सहयोगी-१ 
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प्रस्ताधवि दरवन्दी िेररि 

श्री मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय, सुदूरपधिम प्रदेश, िनगढी, कैलाली 

क्र.

स 

पद शे्रणी / 

िह 

सेवा समूह मौिु

दा 

दरब

न्दी 

पद 

पूधििको 

अवस्था 

पररविि

न 

प्रस्ताधव

ि 

दरबन्दी 

पू

धिि 

रर

क्त 

थप घ

ट 

१. सह-

न्यायाधिवक्ता 

रा.प.प्रथ

म 

न्याय सरकारी 

वकील 

- - - १ - १ 

२ उपन्यायाधिव

क्ता 

रा.प.धिती

य 

न्याय 

 

सरकारी 

वकील 

 

१ १ - १ - २ 

३ शाखा 

अधिकृत 

रा.प.तृती

य 

न्याय 

 

सरकारी 

वकील 

 

३ १ २ २ - ५ 

४ अधिकृत  अधिकृत 

छैठ ौं 

प्रशासन लेखा १ १ - - - १ 

५ अधिकृत  अधिकृत 

छैठ ौं 

प्रशासन सामन्य 

प्रशासन 

१ १ - - - १ 

६ नायव सुब्बा रा.प.अनौं. 

प्रथम 

न्याय सरकारी 

वकील 

- - - ३ - ३ 

७ सहायक  सहायक 

पााँच ौं 

प्रशासन 

 

सामान्य 

प्रशासन 

 

१ १ - १ - २ 

८ कम्प्युटर 

अपरेटर 

रा.प.अनौं. 

प्रथम 

धवधवि धवधवि १ १ - १ - २ 

९ हलुका 

सवारी 

चालक 

शे्रणी 

धवधहन 

इद्धजिधन

यरङ 

मे /.ि.मे.  १ १ - ३ - ४ 

१० कायाालय 

सहयोगी 

शे्रणी 

धवधहन 

प्रशासन सामान्य 

प्रशासन 

२ २ - ६ - ८ 

िम्मा ११ ९ २ १८  २९ 

 

 

मुद्दाको धववरण, लगि िथा फर्ियौट 

आ.व २०७७/०७८ 
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क्र.

सं 

मुद्दा नं. मुद्दा धनवेदक धवपक्षी अदाल

त 

कै. 

१ ०७५-wo-

९३९३ 

उते्प्रषण/पर

मादेश 

देवी कुमारी 

जोशी 

प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

२ ०७५-wo-

०९३९ 

उते्प्रषण/पर

मादेश 

िन्द्र साउँद 

समेि 

सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

३ ०७५-wo-

००३० 

उते्प्रषण मननष 

कुमार शे्रष्ठ 

समेि 

प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

४ ०७४-wo-

०८४७ 

उते्प्रषण/पर

मादेश 

 अचु्यि 

प्रसाद खरेल 

सभामुख अजुान बहादुर थापा 

समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

५ ०७५-wo-

१२१८ 

उते्प्रषण/पर

मादेश 

नबज्ञान 

कुमार 

अयााल 

सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश 

सवोच्च 

अदालि  

िामे

ली 

६ 

 

०७५-wo-

१२६९ 

उते्प्रषण/पर

मादेश 

शैलेन्द्र 

कुमार 

हररजन 

समेि 

आन्तररक मानमला िथा कानून 

मन्त्रालय 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

७ ०७५-wo-

१३७२ 

उते्प्रषण/प्र

निषेध/परमा

देश 

नवषु्ण प्रसाद 

निनमन्त्रिना 

प्रदेश सरकार मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को कायाालय 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

८ ०७५-wo-

१३४९ 

उते्प्रषण 

/परमादेश 

पुष्पराज 

याकुरेल 

समेि 

उद्दोग,पयाटन,वन,वािावरण 

मन्त्रालय समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

९ ०७६-wo-

००४५ 

उते्प्रषण 

/परमादेश 

अष्ट बहादुर 

शे्रष्ठ समेि 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 
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१० ०७६-wo-

०१७१ 

उते्प्रषणयु

क्त 

/परमादेश 

नबजय 

कुमार 

भट्टरार्ा 

समेि 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

११ ०७६-wo-

०२६० 

उते्प्रषणयु

क्त 

/परमादेश 

नदपक 

पौडेल समेि 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१२ ०७६-wo-

०००७ 

ननषेधाज्ञा लनलिा देवी 

जोशी 

नदपक नेगी सनहि उच्च 

अदालि 

नदपायल 

ररट 

जारी 

 

१३ ०७६-wo-

०४७६ 

उते्पषण 

/परमादेश 

ननराञ्जन 

बहादुर 

अमात्य 

समेि 

पूवााधार नवकाश कायाालय 

सु.प.प्रदेश 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१४ ०७६-wo-

०५२८ 

उते्प्रषणयु

क्त 

/परमादेश 

माधव प्रसाद 

निवारी 

सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१५ ०७६-

wo००१९ 

उते्प्रषणयु

क्त 

/परमादेश 

घनश्याम 

भट्ट 

उद्दोग,पयाटन,वन,वािावरण 

मन्त्रालय समेि 

उच्च 

अदालि 

महेन्द्रनग

र 

िामे

ली  

१६ ०७६-wo-

००२१ 

उते्प्रषणयु

क्त 

/परमादेश 

भाष्करदत्त 

भट्ट 

पूवााधार नवकाश कायाालय 

डडेल्धुरा 

उच्च 

अदालि 

महेन्द्रनग

र 

ररट 

खारे

ज  

१७ ०७६-wo- परमादेश जनकराज डीनभजन वा कायाालय कञ्चनपुर उच्च िामे
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००२२ जोशी समेि अदालि 

महेन्द्रनग

र 

ली 

१८ ०७६-wo-

०७६६ 

परमादेश 

समेि 

नदपेन्द्र 

बहादुर िन्द्र 

न्याय पररषद् काठमाण्डौ समेि सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१९ ०७६-wo-

००१२ 

उते्प्रषण/पर

मादेश 

हररलाल भट्ट 

समेि 

डीनभजन वा कायाालय कैलाली 

समेि 

उच्च 

अदालि 

नदपायल 

खारे

ज  

२० ०७६-wo-

०९३५ 

उते्प्रषण नमना 

खड्का,बसे्न

ि समेि 

प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

२१ ०७६-wo-

१०७२ 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

गजेन्द्र 

ठाकुर 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

२२ ०७६-wo-

०८२१ 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

अनधवक्ता 

श्री 

प्रकाशमणी 

शमाा 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

२३ ०७७-wo-

००२६ 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री राम 

बहादुर 

साउँद 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

२४ ०७७-wo-

०१८० 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री नबजय 

कुमार यादव 

समेि 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

२५ ०७७-wo-

००१० 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री शेर 

बहादुर 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

महेन्द्रनग

र 

खारे

ज  
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बोहरा समेि   

२६ ०७७-wo-

००११ 

उते्पषण  श्री 

जनकराज 

शमाा 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

महेन्द्रनग

र 

खारे

ज 

२७  ०७७-wo-

००१० 

उते्पषण धनबीरे 

साउँद समेि 

नडभीजन वन कायाालय कैलाली नदपायल िालु 

२८ ०७७-wo-

००१४ 

परमादेश श्री नशवराज 

अवस्थी 

समेि 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

महेन्द्रनग

र 

ररट 

खारे

ज  

२९ ०७७-wo-

०००९ 

उते्पषण 

/परमादेश 

श्री हशं 

बहादुर नसहं 

समेि 

जगन्नाथ गाउँपानलका प्रमुख 

प्रशासनकय अनधकृि 

 

नदपायल िालु 

३० ०७७-wo-

०३३० 

उत्प्रषेण/पर

मादेश 

श्री समू्पणा 

नसहं िोपडा 

श्री पूवााधार नवकाश कायाालय 

डडेल्धुरा 

 

सवोच्च िालु 

३१ ०७७-wo-

००१३ 

उते्पषण श्री डा. 

गुणराज 

अवस्थी 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

नदपायल ररट 

जारी 

३२ ०७७-wo-

००११ 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री शेर 

बहादुर 

कामी 

नवच्थडनिर गा.पा.का 

प्र.प्र.अनधकृि िक्रदेव भट्ट समेि 

 

नदपायल िालु 

३३ ०७७-wo-

०३४९ 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री लिादेवी 

खत्री 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च िालु 
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३४ ०७७-wo-

०४७२ 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

नबरदत्त भट्ट 

समेि 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च िालु 

३५ ०७७-wo- ०४२२ परमादेश रानजव 

कुमार झा 

मुख्य मन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायाालय सु.प. प्रदेश 

 

सवोच्च िालु 

३६ 
०७७-Wo-

००१३ 

दोहो

याार्ा   

श्री 

डा.गुणराज 

अवस्थी 

समेि 

श्री सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश धनगढी,कैलाली । 

स

वोच्च 

िालु 

३७ 
०७७-Wo-

१२१८ 

उते्प्रषण/पर

मादेश  

श्री नबज्ञान 

कुमार 

अयााल 

श्री सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश धनगढी,कैलाली । 

स

वोच्च 

िामे

ली 

३८ 
०७७-wo-

०६०७ 

उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री रमा नगरी श्री प्रदेश लेखा ननयन्त्रण 

कायाालय सु.प. प्रदेश धनगढी, 

कैलाली । 

सवोच्च िालु 

३९ 
०७७-wo-

०९२६ 

उते्पषण श्री जानकी 

देवी भण्डारी 

समेि 

श्री सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश 

सवोच्च िालु 

४० 
०७७-wo-

०९९३ 

उते्पषण डा. प्रमोद 

भट्ट 

श्री सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश 

सवोच्च िालु 

४१ 
०७७-wo-

००२० 

उते्पषण श्री पे्रम नसहं 

रावल 

श्री यािायाि व्यवस्था सेवा 

कायाालय राजपुर डोटी । 

नदपायल िालु 

४२ 
०७७-wo-

१११३ 

परमादेश श्री शैलेन्द 

प्रसाद 

अमे्बडकर 

(हररजन) 

श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को कायाालय सु.प. 

प्रदेश, धनगढी, कैलाली । 

सवोच्च िालु 
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समेि 

४३ 
०७७-wo-

०९७७ 

उते्पषण श्री पे्रम 

साउँद समेि 

श्री सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश 

सवोच्च िालु 

४४ 
०७७-wo-

११७६ 

उते्पषण श्री कमल 

नसंह राना 

श्री आन्तररक मानमला िथा 

कानून मन्त्रालय सु.प. प्रदेश, 

धनगढी, कैलाली । 

सवोच्च िालु 

४५ ०७५-wo-

१२१९ 

उते्प्रषण/पर

मादेश 

नबज्ञान 

कुमार 

अयााल 

सामानजक नवकाश मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश 

सवोच्च 

अदालि  

िामे

ली 

 

मुद्दाको लगत 

 

 

 

 

 

 

 

अदालत  

लगत 

 

फछि यौट 

 

वाकी 

गत बषिको 

वाकी 

यस बषिको 

थप 

िम्मा ररट 

िारी 

ररट 

खारेि 

तामेली िम्मा 

सवोच्च अदालि 

(दो.पा. को 

ननवेदन) 

१७ १४ 

 

३१ 

 

० ० ३ ३ २८ 

- १ १ ० ० - ० १ 

१७ १५ ३२ ० ० ३ ३ २९ 

उच्च अदालि 

नदपायल 

२ ५ ७ २ १ ० ३ ४ 

उच्च अदालि 

नदपायल, 

महेन्द्रनगर 

 

३ 

 

३ 

 

६ 

 

० 

 

५ 

 

१ 

 

६ 

 

० 

िम्मा 

 

२२ २३ ४५ २ ६ ४ १२ ३३ 
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बहस, पैरवी  र प्रधिरक्षा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                बहस पैरवी सम्बन्धी   

धववरण 

२०७८ िेठ 

मधहनासम्मको  

२०७८ आषाढ मधहना िम्मा 

३५ ७ ४२ 

८ ० ८ 

 

१७ 

 

० 

 

१७ 

६० ७ ६७ 

 

धलखखत िवाफ सम्बखन्ध कायि 

 

२०७८ िेठ 

मधहना 

२०७८ आषाढ 

मधहना  

िम्मा 
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सम्मको 

      २२        ११   ३३ 

     ११        ० ११ 

 

      ६ 

 

      ० 

 

६ 

    ३९      ११ ५० 
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 कानूनी राय सम्बन्धी कायि 

क्र.

स. 

राय माग गने 

ननकाय  

 

राय माग 

गरेको 

नमनि 

 

प्रदान  गररएको रायको व्यहोरा 

 

राय प्रदान 

गरेको नमनि 

 

१. नडनभजन  वन 

कायाालय 

धनगढी कैलाली 

। 

 

०७७।५।

२९ 

 

खुनटया- नव.नप. नगर -गडसेरा-नदपायल 

सडक योजनाको ननमााण एवं स्तरोन्निी 

कायाका लागी नडनभजन वन कायाालय 

धनगढी कैलाली र डोटी अन्तगािका नवनभन्न 

सामुदानयक वनहरु लगायि  रानष्टि य वन 

के्षत्रको जग्गा भोगानधकार उपलब्ध गराउने  

र Road alignment मा परेका नवनभन्न 

प्रजािीका रुखनवरुवाहरु समेि हटाउन 

न्त्रस्वकृनि नदने सम्वन्धमा नेपाल सरकार ( 

मन्त्रन्त्रपररषद्) को नमनि २०७६।२।१३ गिेको 

ननणायको प्रनिनलपी संगै पठाउने र सडक 

आयोजना ननमााणका क्रममा नोक्सान 

भएका रुखहरु मुल्याङ्कन भई कायम 

भएको नवगोको आधारमा राजश्व दान्त्रखला  

गरी आयोजना ननमााण काया अनध बढाउन 

उपयुक्त हने । 

 

०७७।५।२९ 

 

२. सामाधिक 

धवकास 

मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश । 

२०७७।९

।२ 

सम्माननि उच्च अदालि नदपायलको 

फैसला िथा नेपाल स्वास्थ्य ननयमावली 

,२०५५को पररचे्छद ३ ननयम १५ िथा 

अनुसूनि ७ नस.न.११ मा पन्त्रिक हेल्थ 

एडनमननष्टि ेसन समूहको लानग मानन्यिा 

प्राप्त नशक्षण संस्थाबाट  " एम.नब.नब.एस. वा 

सो सरहको उपाधी प्राप्त जनस्वास्थ्य 

२०७७।९।९ 
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नवषयमा स्नािकोत्तर वा  पोष्टग्राजुयट  

नडप्लोमा वा सो सरहको नु्यनिम योग्यिा 

प्राप्त गरेको व्यन्त्रक्त हनु पने '' भनी 

ननयमावलीको ननयम १५  पररचे्छद ७ 

नस.न.११मा उले्लन्त्रखि कानूनी व्यवस्था 

भन्दा अझ फरक वाक्यांशमा नबसृ्ति रुपमा 

उले्लख गरेको ,यसथा उक्त नस.न.११ ले 

उले्लख गरेको योग्यिा र फैसलाको प्रकरण 

नं.१२ मा उले्लख गररएको योग्यिा र सोही 

प्रकरणमा  वा अक्षरको प्रयोग गरी 

बैकन्त्रल्पक कानूनी व्यवस्थाको उले्लख 

गररएकाले िानहने योग्यिा पुगेको जनशक्ती 

नभए बैकन्त्रल्पक व्यवस्थाको योग्यिा नभत्र 

रही पदपुनिा गनुापने हन्छ । साथै  नस.न.११ 

ले िोके बमोनजमको नू्यनिम योग्यिा 

पुगेको व्यन्त्रक्त उपलब्ध नभएमा सोही 

नस.न.११ मा उले्लन्त्रखि योग्यिा िह नमल्ने 

बैकन्त्रल्पक व्यवस्था खोज्न पने अवस्था हन्छ 

। बैकन्त्रल्पक व्यवस्था गदाा कानूनले नै 

बैकन्त्रल्पक व्यवस्था गरेको छ भनी हेदाा 

उक्त स्वास्थ्य सेवा ननयमावली ,२०५५को ३ 

ननयम १५ अनुसुनि ७ नस.न.११ले सो 

सरहको भने्न व्यवस्थाको सेवा ननयमावली 

२०५५को ३ ननयम १५ िथा अनुसूनि ७ 

नस.न.११ ले सो सरहको भने्न वाक्यांशले 

बैकन्त्रल्पक व्यवस्था खोज्दा नस.न.११को 

समान िह र योग्यिा हेनुा पने हन्छ सो नसमा 

नाघे्न गरी वैकन्त्रल्पक व्यवस्था गरेको पाईदैन 

। नवकल्प खोज्दा िोनकएको योग्यिा र 

िहको ननजकको नमल्दो जुल्दो योग्यिा र 

िह खोजु्न पने हन्छ  ।योग्यिा पुगेको व्यन्त्रक्त 

नभए कानूनको पररनध नभत्र रही कन्त्रिमा 
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सानवकमा काम िलाउनका लागी अथााि 

अको व्यवस्था नभए सम्मका लागी भनी 

गररएको व्यवस्थापन सरहको िह योग्यिा र 

पनदय हैनसयि भएको जनशन्त्रक्त सम्मको 

नवकल्पमा जान सनकने । 

 

३. नडनभजन  वन 

कायाालय 

धनगढी कैलाली 

। 

 

२०७७।९

।१३ 

सावानजक नहि नवपरीिको मुद्दामा रु १०००। 

धरौटी माग भएको कारण र ज.ज.क.मुद्दामा 

नमनि २०७७।०३।०७ गिे कैलाली नजल्ला 

अदालिबाट भएको फेसलाबाट सफाई 

पाईसकेकाले स.व.अ.राम नारायण 

यादवको सेवा सुनवधाको असर पने नपने 

नवषयमा ननणाय गना कनठनाई भएकोले राय 

पाउ भनी लेन्त्रखएको व्यहोरा समेि अष्पष्ट 

रहेको पाईयो । कस्तो सेवा सुनवधामा 

ननणाय गना अप्ठ्यारो भयो,प्रष्ट  खुलेको 

पाईएन ।यसथा पत्रको आशयलाई अनुमान 

गदाा जवरजस्ती करणी मुद्दामा सफाई 

पाईसकेको  भए सावानजक मुद्दामा धरौटी 

माग गरेको कारणले सेवामा पुनवााहाली गना 

भए सो गना वा काम कारबाहीमा लगाउन 

भए सो गना वा सेवा सुनवधा ननयमनि गना 

भए सो  गना वा नोकरीको सेवा सुनवधा िथा 

संनिि नवदा सुरक्षण गना भए सो गना कुनै 

कानूनले असर नपने  ।  

 

२०७७।९।१

७ 

४. सामाधिक 

धवकास 

मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश । 

२०७७।९

।२६ 

नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५५ र स्वास्थ्य 

सेवा ननयमावली,२०५५ िथा यस प्रदेशको 

सामानजक मन्त्रालय अन्तगािको नबनभन्न 

नवभागहरु मधे्यको प्रदेश स्वास्थ्य आपूनिा 

२०७७।९।२

६ 
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व्यवस्थापन केन्द्रको लानग नेपाल सरकारले 

ियार गरेको संगठन संरिना िथा सो को 

प्रनिवेदन समेि अध्ययन गरी हेदाा प्रदेश 

स्वास्थ्य आपूनिा व्यवस्थापन केन्द्रको 

प्रमुखका लानग स्वास्थ्य सेवा समूहको 

मधे्यको स्वास्थ्य ननयमावली,२०५५ को 

ननयम १५ को अनुसूिी -७ अन्तरगािका 

क्रमसंख्या २१ अन्तगािको स्वास्थ्य सेवा 

हेल्थ र्न्सपेक्सन समूहको ११िहको 

कमािारी रहनु पने कानूनी प्रावधान रहेको 

पार्ायो । 

त्यसै्त स्वास्थ्य आपूनिा व्यवस्थापन 

केन्द्रको प्रमुख भन्दा मूनी िीनवटा 

शाखाको प्रावधान िय गररएको पार्यो र 

सो पदहरु समेि खाली रहेको भने्न पत्रबाट 

देन्त्रखयो । त्यहाँ मन्त्रालय अन्तगािको प्रदेश 

स्वास्थ्य आपूनिा व्यवस्थापन केन्द्रका लानग 

संगठन संरिनामा उले्लख गररएको 

दरवन्दी िेरीजको पूणा नववरण हेदाा सवै 

भन्दा मानथल्लो पद स्वास्थ्य हेल्थ र्ने्पक्सन 

समूहको कमािारी यस प्रदेशमा नभएमा वा 

सो सम्वन्धी मुद्दा अदालिमा नविारनधन 

रहेको भए िल्लो पद वा ११ औ िह मुननको 

वा शाखाको शाखा प्रमुखमा ननयुक्त गना वा 

अस्थायी रुपले काम िलाउ गनाका लागी 

व्यवस्थापन गना अथााि् उक्त स्वास्थ्य हेल्थ 

आपूनिा व्यवस्थापन केन्द्रको दैननक 

प्रशासन र काम कारबाही संिालनका लानग 

कुनै कानूनले बाधा अवरोध गरेको अवस्था 

छैन ।आवश्यक योग्यिा पुगेको जनशन्त्रक्त 

नभए सेवा र िह सम्म नमल्ने भएपनन 

आवश्यकिाको नसद्धान्त बमोनजम अस्थायी 
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जनशन्त्रक्त नलन नमल्ने नै हन्छ । जनशन्त्रक्त 

अभावमा मानथल्लो िह र पद खाली नै 

राखी िल्ला िह र पदमा अस्थायी पदपूनिा 

गरी काम िलाउन कुनै बाँधा पदैन । यसमा 

आवश्यकिाको नसद्धान्त समेि आका नषि 

हन्छ ।स्वास्थ्य सेवा जनिाको लागी 

अत्यावश्यक सेवा मधे्यको महत्वपूणा एवं 

गिीर प्रकृनिको भएकाले उक्त आपूनिा 

केन्द्रको काम कारबाही संिालन/दैननक 

प्रशासन पररिालन गरी जनिालार्ा स्वास्थ्य 

सेवा प्रदान गनुा राज्यको नू्यनिम किाव्य 

नभत्र पने हन्छ । राज्यका अंग प्रत्यङ्गहरु 

सून्यिाको अवस्थामा रहन सकै्दनन् । 

राज्यका कुनै पनन संरिना खडा गरर 

सकेपनछ आवश्यक जनशन्त्रक्त पररिालन 

गरी संिालन गनुा पने हन्छ ।सो नभए 

बैकन्त्रल्पक व्यवस्थापन गरेर भएपनन जीवन्त 

िुल्याउनु सम्वन्धीि ननकायको दानयत्व हो 

।िसथा सो आपूनिा केन्द्रको संगठन 

संरिनाको दरवन्दी िेरीज बमोनजम 

मानथल्लो पद/योग्यिा/िहको कमािारी  यस 

प्रदेशमा नभएमा वा कानून बमोनजम  

पदपूनिा गना समय लागे्न भएमा वा कानून 

बमोनजमको नवधी प्रकृया पूरा गना समय 

लागे्न भए िल्ला िह र पदका बैकन्त्रल्पक 

व्यवस्थापन गना उपयुक्त हन्छ । मानथल्लो 

पद, िहमा पदपूनिा गना नसनकने भए 

ित्काल अस्थायीरुपले आपूनिा केन्द्र र सो 

अन्तरगिका शाखा /माहाशाखा 

संिालन/पररिालन गना दरवन्दी िेरीजमा 

उले्लन्त्रखि पदमा स्वास्थ्य कनमा वा 

कमािारीलार्ा अस्थायी रुपले काम िलाउन 
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वा नननमत्त नदर्ा काम िलाउ गना कुनै 

कानूनले वाधा अड्िन नपने  । 

 

 

 

 

५. सामाधिक 

धवकास 

मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश । 

२०७८।३।

२० 

कानूनी रायको लानग आवश्यक पने 

बोलपत्र आवह्नान सम्वन्धी कागजाि र त्यस 

मन्त्रालयको राय समेि आएको देन्त्रखएन । 

िथापी राय माग गररएको पत्र र पत्रसंग 

सम्वन्धी मन्त्रालयको नटप्पणी समेि हेदाा 

मोटामोटी िथ्य उले्लख भर्ा आएको 

देन्त्रखएकाले प्रसु्ति राय माग गररएको 

नवषयका सम्वन्धमा प्रदेश सरकार र 

मन्त्रालयलार्ा नवपक्षी बनाएको देन्त्रखएन 

यसमा ररट ननवेदकले संनघय सरकारलार्ा 

मात्र नवपक्षी बनाएको र सो ररट ननवेदनमा 

श्री सवोच्च अदालिबाट आदेश समेि 

संनघय सरकारलार्ा मात्र भएको देन्त्रखदा 

ऐश्वया मा.नव. जयगढ अछामको ८ कोठे 

भवनको लानग (E-Bidding)भर्ा बोलपत्र 

स्वीकृिको आशयको सूिना समेि जारी 

भर्ा सकेको आवश्यकमा उक्त बोलपत्रको 

बाँकी काम काबााही अगानड बढाउन उक्त 

सवोच्चको आदेशले कानूनी बाधा नपने । 
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संस्थागत  सुशासन सम्बन्धी कायि 

क्र.

सं. 

कायाक्र

मको 

नाम 

वानषाक खिा (रु. 

हजारमा

) 

भौनि

क 

प्रगनि 

प्रनि

शि 

उपलब्धी कैनफय

ि ल

क्ष्य 

बजेट 

१ बाल 

सुधार 

गृह 

अनुगम

न 

ननदेनश

का 

१०

० 

% 

२००००० १९८००० १०० 

% 

बाल सुधार 

गृहमा रहेका 

बालबानलका

हरु प्रनि 

मनबोनिि 

व्यवहार 

राज्य 

िफा बाट 

प्रत्याभूि 

गराउन 

सहयोगी । 

 

२ उजुरी/ 

गुनासो 

१०

० 

२००००० १९८००० १०० सेवाग्राही 

प्रनि 

 



       
 
 

40 
 

व्यवस्था

पन 

ननदेनश

का 

% % कायाालयका 

िफा बाट 

नछटो, छररिो 

िथा 

पारदशीरुप

मा सेवा 

प्रवाह गना । 

३ फैसला 

कायाान्व

यन 

अनुगम

न 

ननदेनश

का 

१०

० 

% 

२००००० १९८००० १०० 

% 

अदालिबाट 

भएका 

फैसला 

िोनकएको 

समयमा 

कायाान्वयन 

गराई 

पक्ष/नवपक्षह

रुमा न्याय 

प्रणाली प्रनि 

नवश्वसननयिा 

बढाउने । 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची - ७        

आ.व. २०७७/०७८ धिन्सी म ज्दातको वाधषाक धववरण      

क्र.सौं. धिन्सी नौं. धिन्सी 

वगीकरण सौंङे्कत 

नौं. 

धिन्सी सामानको नाम म ज्दात बााँकी   कैधियत 

    एकाई पररमाण दर िम्मा मूल्य रु.  
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१  ६११२२३३००५ एयर कद्धिसनर धपस ४  २१८०००  

२  ६११२३११०१६ कोट हेजङगर धपस १  २५००  

३  ६११२३११०१८ खाट पलङ लोबेड धपस २  ३५०००  

४  ६११२३११००१ टेबुल धपस १०  २६३२००  

५  ६११२२२२००१ डेस्कटप कम्प्यूटर धपस ६  ३५१०००  

६  ६११२२२१००५ नेम पे्लट धपस १  ९००  

७  ६११२२२२००३ धप्रन्टर धपस ९  १७५७००  

८  ६११२२२२००६ प्रोिेक्टर धपस १  ६३३७२  

९  ६११२२२२००४ िोटोकपी मेधशन धपस १  ५६५००  

१०  ६११२३११०५५ बुक केस धपस १  १७०००  

११  ६११२३११०२० बुक सेल धपस ५  ८१०००  

१२  ६११२२२३०१० ब्याटर ी धपस ९  २५४३६२  

१३  ६११२२२४००६ मोबाईल धपस ४  १०८०००  

१४  ६११२२२३००९ यूधपएस धपस ६  ३००००  

१५  ६११२३११०११ ररभोद्धिङग धचयर धपस १५  २९०५२५  

१६  ६११२२२२००२ ल्यापटप धपस ६  ४००९४८  

१७  ६११२२२१००४ साईनबोडा धपस १  २५००  

१८  ६११२३११०५३ साईड टेबल धपस १  ७८५०  

१९  ६११२२२३००२ धसधलङ्ग पौंखा धपस ४  १५०००  

२०  ६११२३११००६ सोिासेट धपस ११  ४८७८००  

२१  ६११२३११००९ द्धिल दराि धपस ७  १०४५००  

२२  ६११२२२३०२१ िेबलाईिर धपस ६  १०८०००  

२३  ६११२२२३००१ धहटर धपस १  १५०००  

२४  ६११२३११०१४ कम्प्यूटर टेबल धपस ४  ३५४००  

२५  ६११२११०००१ कार धपस १  ४४९३१००  

२६  ६११२३११०१३ धट-टेबल धपस १०  ४६७००  

२७  ६११२२२१००१ पानी धिल्टर धपस १  २५०००  

२८  ६११२१०९००१ मोटरसाईकल धपस २  ३६९९११  

२९  ६११२१०९००३ साईकल धपस ४  ३१५१०  

३०  ६११२२३०३७ ईजभटार धपस ४  ६६४४५  

३१  ६११२३११०२१ िुल धपस १  ३०००  

३२  ६११२३११०४१ धकचन -याक धपस १  २५८००  

३३  ६११२२२३०२६ कुलर धपस २  २८०००  

३४  ६११२२२३०४१ धगिर धपस १  १९०००  

३५  ६११२२११००४ धडधिटल क्यामरा धपस १  ८१४१५  

३६  ६११२११०००४ धपक अप धपस १  ६९८८१००  

३७  ६११२२२३०७३ मोटर पानीताने्न धपस २  २०३४०  
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बाधषिक धवधनयोिन 

       

समग्र बिेट 

समीक्षा :-        

l;=g+= a=p=lz=g+= ljlgof]lht /sd vr{ ePsf] /sd 
k|ult s}lkmot 

ljlQo ef}lts   

१ ७०७२३२११३ १,९१,७५,३६३। १,१६,१३,९१४।९० ६०.५६% १००% िालु  

२ ७०७२३२११४ १३,१७,०००। ७,४८,५२८। ५६.८३% १००% पँूजीगि 
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कायािलयको िनशन्धक्त धववरण 

सेवा / समुह पद 
मुख्य न्यायधिवक्ताको कायािलय कैधफयि 

दरबन्दी पदपूधिि ररक्त करार   
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 संवैिाधनक 

माननीय मुख्य 

न्यायाधिवक्ता १ १ ०     

न्याय सेवा, 

सरकारी वकील 

समूह 

रािपत्ांधकि न्धििीय   १ १ ०     

रािपत्ांधकि िृिीय 
३ १ २     

अन्य सेवा/ समूह 

अधिकृि (प्रशासन) 
१ १ ०   

अधिकृि 

रै्ठौ ं

अधिकृि (लेखा) 
१ ० १   

अधिकृि 

रै्ठौ ं

सहायक (प्रशासन) 
१ १ ०   

सहायक 

पााँचौ ं

कम्प्यूटर अपरेटर 
१ ० १ १ करार 

हलुका सवारी चालक 
१ ० १ १ करार 

कायिलय सहयोगी 
२ ० २ २ करार 

िम्मा 
१२ ६ ६ ४   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

कायिरि पदाधिकारी िथा कमिचारीहरुको धववरण 

क्र.स. नाम पद कायिरि अवधि 

देन्धख सम्म 

१ श्री कुलानन्द उपाध्याय  माननीय मुख्य २०७४ चैत्र  हालसम्म 
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न्यायाधिवक्ता 

२ श्री लक्ष्मीनारायण दहाल उपन्यायाधिवक्ता २०७८ असोि हालसम्म 

३ श्री िधटकराि मुडभरी उपन्यायाधिवक्ता २०७५ िागुन २०७८ भाद्रसम्म 

४ श्री िमाराि िोशी सहायक न्यायाधिवक्ता २०७७ मौंधसर हालसम्म 

५ श्री पुष्कर न्य पाने सहायक न्यायाधिवक्ता २०७८ श्रावण हालसम्म 

६ श्री धशवप्रसाद कुाँ वर सहायक न्यायाधिवक्ता २०७८ श्रावण हालसम्म 

७ श्री सुरबहादुर पररयार शाखा अधिकृत २०७६ श्रावण २०७७ असोि 

८ श्री चन्द्र प्रसाद िोशी अधिकृत छैठ ौं २०७५ बैशाख २०७७ असोि 

९ श्री सत्यराि पडाल अधिकृत छैठ ौं २०७६ बैशाख हालसम्म 

१० श्री बधवता प डेल सहायक पााँच ौं २०७५ माघ हालसम्म 

११ श्री धदलसरा िैशी क.अपरेटर २०७५ िेठ हालसम्म 

१२ श्री सौंिय राना हलुका सवारी चालक २०७५िागुन हालसम्म 

१३ श्री गणेश राना  हलुका सवारी चालक २०७६ वैशाख हालसम्म 

१४ श्री बधबता धतवारी  कायाालय सहयोगी २०७५ िेठ हालसम्म 

१५ श्री कमल च िरी कायाालय सहयोगी २०७५ असार हालसम्म 

 

 


