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परिचे्छद - १ 

सामान्य परिचय 

 

१ परिचय: 

नेपालको संधविानको भाग १२ िारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मािहिमा रहने 

गरी प्रते्यक प्रदेशमा एक जना मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गररएको छ । 

मुख्यमन्त्री िथा प्रदेश सरकारलाई कानूनी सल्लाह प्रदान गनिका लाधग मुख्य 

न्यायाधिवक्ताको धनयुक्त हुने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलयको स्थापना 

संधविानको मूल ममि अनुरुप संघीयिालाई सफलरुपमा कायािन्वयन गने गरी 

सुदूरपधिम प्रदेशको अस्थायी राजिानी िनगढीमा गररएको छ । संधविानले 

पररकल्पना गरेको कानूनी शासनको सवोच्चिा र मानव अधिकार िथा मौधलक 

अधिकार जस्ता लोकिन्त्रका आिारभूि धवशेषिाहरुको सम्मान गदै शासनमा 

जनिाको सहभाधगिा सुधनधिि गनि समानुपाधिक समावेशी लोकिान्त्रन्त्रक 

गणिन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको नयााँ अभ्यास हुाँदै आएको छ । धवगिको 

ईधिहासमा संधविान लेखनका लाधग आयोग गठन गने वा सधमधि िजुिमा गने कायि 

हुने गरेकोमा संवि् २०७२ मा जारी  नेपालको संधविान धवशुद्ध जनिाद्धारा 

धनवािधिि जनप्रधिधनधिहरुबाट जनिाको आवश्यकिा र िाहनालाई केन्द्र धवन्दुमा 

राखी िजुिमा गररएको छ । यस संधविानमा धवगिमा भएका जनआन्दोलनबाट 

प्राप्त उपलव्िीहरुको रक्षा गनि र संघीय लोकिान्त्रन्त्रक गणिन्त्रत्मक शासन 

पद्धधिलाई संस्थागि गनि संघीय सरकार सधहि ७ वटा प्रदेश सरकार िथा ७५३ 

वटा स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो संधविान प्रदत्त अधिकार र दाधयत्वको 

उधििरुपमा पालना गनुि अत्यन्त जरुरी छ ।  

 

नेपालको संधविानको िारा १६० ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको धनयुक्ती 

मुख्यमन्त्रीको धसफाररसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था भए बमोधजम धमधि 

२०७४।१२।१४ गिे  मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कुलानन्द उपाध्याय जू्यले धनयुक्त हुनु 

भई आफ्नो धजमे्मवारी धनवािह गदै आउनु भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश 

सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने संवैिाधनक व्यवस्था छ । मुख्य 

न्यायाधिवक्ताको कायािलय सुदूरपधिम प्रदेश सरकार अन्तगिि रहने संवैिाधनक 

कायािलय भएिापधन उक्त कायािलय अन्तगििका कमििारीहरुको व्यवस्थापन 

महान्यायाधिवक्ताको कायािलयले गने व्यवस्था संधविानमा उले्लख गररएको छ । 
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मुख्यमन्त्री िथा प्रदेश सरकार र अन्तगििका धनकायहरुलाई कानूनी राय प्रदान 

गनुिका साथै प्रदेश सभा जारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कििव्य र अधिकार 

िथा सेवाका शिि सम्वन्धी ऐन, २०७५ मा गररएका व्यवस्थाहरुको संवैिाधनक एवं 

कानूनी िवरले कायािन्वयन गनुि मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रमुख कििव्य हुन जान्छ ।  

 

२ मुख्य न्यायाधिवक्ताको धिमे्मवािी  

 

संवि् २०७२ साल असोज ३ गिे जारी नेपालको संधविान संवैिाधनक क्रममा 

छैठौ ंहो । नेपालमा संघीय लोकिान्त्रन्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंधगकार 

गररएको छ । संधविानको िारा १६० ले महान्यायाधिवक्ताको मािहिमा रहने गरी 

सािवटै प्रदेशमा एक/एक जना मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने संवैिाधनक व्यवस्था 

रहेको छ । संघीयिा कायािन्वयन गने उदे्दश्यले मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश 

सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैिाधनक एवं कानूनी धवषयमा प्रदेश 

सरकार वा प्रदेश सरकार मािहिका धवभाग/कायािलयहरुबाट माग भए बमोधजम 

कानूनी राय सल्लाह धदने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कििव्य हुने ब्यवस्था गरेको छ 

साथै मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कििब्य र अधिकार िथा सेवाका सम्बन्धी 

शििहरु प्रदेश कानून बमोधजम हुने ब्यवस्था समेि गरेको छ । 

 

यसै गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कििब्य अधिकार िथा सेवाका शििहरु 

सम्बन्धी ऐन २०७५ ले देहाय बमोधजमको काम कििब्य र अधिकार प्रदान गरेको 

छ :- 

(१) संधविानको िारा १६० मा उले्लन्त्रखि काम, कििव्य र अधिकारको 

अधिररक्त मुख्य न्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कििव्य र अधिकार देहाय 

बमोधजम हुनेछ; 

(क) प्रदेश सरकार पक्ष वा धवपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, धहि वा 

सरोकार रहेको, संधविान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जधटल 

संवैिाधनक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा साविजधनक महत्व वा 

साविजधनक सरोकारको धविारािीन मुद्दामा प्रदेश सरकार वा प्रदेश 

सरकारको िफि बाट अदालिमा उपन्त्रस्थि भई बहस पैरवी गने, गराउने । 

(ख) प्रदेश सरकार र मािहिका धनकायहरुका नाममा अदालिबाट 

भएका आदेश वा फैसलाहरुको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि गराउन प्रदेश 
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न्त्रस्थि मन्त्रालय, सधिवालय, धवभाग वा कायािलयलाई पत्रािार गरी 

कायािन्वयनको अनुगमन गने गराउने । 

(ग) प्रिधलि प्रदेश कानूनको कायािन्वयनको क्रममा कुनै कधठनाई आई 

परेमा वा प्रदेशको कायि के्षत्रको कुनै धवषयमा ित्काल कानून बनाउनु पने वा 

भर्िरहेको कानून संशोिन गनि वा भैरहेको कानून लागू गनुि पने देन्त्रखएमा 

कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष  धसफाररस गने। 

(घ) प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सधिवालय, धवभाग वा अन्य प्रदेश 

सरकारका कायािलयबाट अदालिमा प्रसु्ति हुने धलन्त्रखि जवाफ लगायिका 

कानूनी मस्यौदामा  स्तर िथा एकरुपिा कायम गनि त्यस्ता कायािलयसंग 

आवश्यक समन्वय गने र त्यस्ता कायािलयलाई आवश्यक धनदेशन धदने । 

(ङ)  प्रदेश सरकारको मािहिमा रहेका धहरासि िथा थुनुवा कक्षमा 

रहेका थुनुवाहरु उपर मानवोधिि व्यवहार भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन 

गरी मानवोधिि व्यवहार गनि आवश्यक धनदेशन धदने र सो को अनुगमन 

प्रधिवेदन महान्यायाधिवक्ता िथा मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गने । 

(ि)  प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कायािलय वा प्रदेश सरकारले 

िोधकधदएको अधिकार कुनै संवैिाधनक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा 

कानूनी राय धदने ।  

 (२)  प्रदेश सरकारलाई सरोकार पने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा 

प्रधिरक्षाको लाधग सम्बन्त्रन्धि अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनुरोि 

गरी पठाएमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैले प्रधिधनधित्व गने वा कुनै 

न्यायाधिवक्तालाई खटाउन सके्नछ । 

(३) कुनै न्याधयक वा अििन्याधयक धनकायबाट भएको धनणिय वा 

आदेशबाट प्रदेश सरकारको हकधहि वा साविजधनक धहिमा असर पने 

रहेछ र त्यस्तो धनणिय वा आदेश धवरुद्ध मुद्दा दायर गनि, पुनरावेदन गनि वा 

पुनरावलोकनको लाधग धनवेदन धदन वा अन्य कुनै कानूनी उपिार प्राप्त गनि 

कानून बमोधजम कुनै अधिकारी िोधकएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता 

वा धनजले िोकेको न्यायाधिवक्ताले त्यस्तो धनणिय वा आदेश धवरुद्ध कानून 

बमोधजम सम्बन्त्रन्धि धनकायमा मुद्दा दायर गनि,  पुनरावेदन गनि वा 

पुनरावलोकनको लाधग धनवेदन धदन सके्नछ । 

(४) प्रदेश कानून बमोधजम स्थाधपि संस्था वा धनकायले गरेको कुनै 

धनणिय वा काम कारबाहीबाट प्रदेश सरकारको हक धहि प्रधिकूल भएको वा 

संधविान वा प्रिधलि कानूनको उल्लङघन वा साविजधनक धहि धवपरीि 
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भएको छ भने्न मुख्य न्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो धनणिय वा काम 

कारबाही धवरुद्ध उजूर गनि कानूनले कुनै अधिकारी िोधकएको रहेनछ भने 

मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैं ले वा धनजले िोकेको न्यायाधिवक्ताले त्यस्तो 

धनणिय वा काम कारबाही धवरुद्ध कानूनी उपिार प्राप्त गनि सके्नछ । 

(५) मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सम्वन्त्रन्धि प्रदेश सरकारको हक धहि र 

सरोकार रहेको धवषयमा नेपालको जुनसुकै अदालि, न्याधयक धनकाय, 

कायािलय र पदाधिकारी समक्ष उपन्त्रस्थि हुने अधिकार हुनेछ । 

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

न्यायाधिवक्ता पदमा वहाल रहदाको अवधिभर प्रदेश सरकार पक्ष धवपक्ष 

भएको मुद्धामा वाहेक नागररक पक्ष धवपक्ष भएको मुद्धामा वहस, पैरवी वा 

प्रधिरक्षा गने उदे्दश्यले नेपालको जुनसुकै अदालि, न्याधयक धनकाय, 

कायािलय र पदाधिकारी संमक्ष उपन्त्रस्थि हुने अधिकार हुनेछैन । 

(७) मुख्य न्यायाधिवक्ताले सम्वन्त्रन्धि प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै 

सधमधिले गरेको आमन्त्रण बमोधजम त्यस्तो सभा वा बैठकमा उपन्त्रस्थि भई 

कानूनी प्रश्नको सम्वन्धमा राय व्यक्त  गनेछ । 

(८) मुख्य न्यायाधिवक्ताले धवषयको गान्त्रियििाको आिारमा 

अदालिमा धविारािीन कुनै मुद्दामा प्रदेश सरकारको िफि बाट बहस, पैरवी 

वा प्रधिरक्षा गनि धवज्ञको आवश्यकिा देखेमा प्रदेश सरकारले धनिािरण 

गरेको मापदण्डका आिारमा पाररश्रधमक प्रदान गने गरर कुनै कानून 

व्यवसायीलाई वहस, पैरवी वा प्रधिरक्षा गनि िोक्न सके्नछ । 

 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कििव्य र अधिकार िथा सेवाका शिि सम्वन्धी 

ऐन, २०७५ (सुदूरपधिम प्रदेश) ले प्रदेश सरकार र सो अन्तगििका धनकायहरुले 

अदालि वा न्याधयक धनकायमा पेश गने धनवेदन धलन्त्रखि जवाफ, प्रतु्यउत्त्िर पत्र, 

पुनरावेदन, पुनरावलोकन लगायिका काम कारवाही अगाडी बढाउदा मुख्य 

न्यायाधिवक्ताको कायािलय माफि ि पेश गनुि पने बहस पैरवी प्रधिरक्षा संवैिाधनक 

वा कानूनी प्रश्नमा राय धदनु पने संधघय कानून कायािन्वयनको सम्बन्धमा 

महान्यायाधिवक्ताको आवश्यक सुझाव मागि धनदेशन पालना गनुि पने लगायिका 

काम कावािही गनुि पने कानूनी ब्यवस्था गरेको देन्त्रखन्छ । \  

 

३ उपन्यायाधिवक्ता ि सहायक न्यायाधिवक्ताहरुको धिमे्मवािी 
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मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कििव्य र अधिकार िथा सेवाका शिि सम्वन्धी 

ऐन, २०७५ बमोधजम आफुमा धनधहि अधिकार मधे्य मुख्य न्यायाधिवक्ताले सोही 

ऐनको दफा १५ ले धदएको अधिकार प्रयोग गरर दफा ४ को उपदफा १ मा 

उले्लन्त्रखि धनम्न धलन्त्रखि काम, कििव्य र अधिकारहरु सरकारी वकील समुहका 

उपन्यायाधिवक्ता िथा सहायक न्यायाधिवक्ताले प्रयोग गनि पाउने गरर प्रत्यायोजन 

गररएको छ । 

क. प्रदेश सरकार पक्ष वा धवपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, धहि वा 

सरोकार रहेको संधविान वा कानूनको व्याख्या सम्वन्धी कुनै जधटल 

संवैिाधनक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा साविजधनक सरोकारको  

धविारिीन मुद्दामा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको िफि बाट अदालिमा 

उपन्त्रस्थि भर्ि बहस पैरवी गने, गराउने, 

ख.  प्रदेश सरकार र मािहिका धनकायहरुका नाममा अदालिबाट भएका 

आदेश वा फैसलाहरुको प्रभावकारी कायािन्वयन गनि गराउन प्रदेश न्त्रस्थि 

मन्त्रालय, सधिवालय,धवभाग वा कायािलयलार्ि पत्रािार गरी कायािन्वयनको 

अनुगमन गने गराउने, 

ग.  प्रिधलि प्रदेश कानूनको कायािन्वयनको क्रममा कुनै कधठनार्ि आर्ि परेमा 

वा प्रदेशको कायिके्षत्रको कुनै धवषयमा ित्काल कानून बनाउनु पने वा 

भैरहेको कानून लागू  गनुि पने देन्त्रखएमा कारण खुलार्ि प्रदेश सरकार  समक्ष 

धसफाररस गने, 

घ.   प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सधिवालय, धवभाग वा अन्य प्रदेश सरकारका 

कायािलय बाट अदालिमा प्रसु्ति हुने धलन्त्रखि जवाफ लगायिका कानूनी 

मस्यौदामा स्तर िथा एकरुपिा कायम गनि त्यस्ता कायािलयसंग आवश्यक 

समन्वयन गने र त्यस्ता कायािलयलार्ि आवश्यक धनदेशन धदने, 

ङ.    प्रदेश सरकारको मािहिमा रहेका धहरासि िथा थुनुवा कक्षका रहेका 

थुनुवाहरु उपर मानवोधिि व्यवहार भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गरी 

मानवोधिि व्यहार गनि आवश्यक धनदेशन धदने र सो को अनुगमन प्रधिवेदन 

महान्यायाधिवक्ता िथा मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गने, 

 

यसरी  मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूमा धनधहि अरु जुनसुकै अधिकारहरु 

प्रत्यायोजन गरेिा पधन महान्यायाधिवक्ताको कायािलयबाट खधटएका अधिकृिले 

नेपाल सरकारको धवरुद्धमा बहस पैरवी वा प्रधिरक्षा गने गरी अधिकार प्रत्यायोजन 



मुख्य न्यायाधिवक्ताको वाधषिक प्रधिवेदन २०७८/०७९ 

             
 
 

6 
 

गनि सधकने छैन भने्न ब्यवस्था सोही ऐनमा उले्लख भएबाट सो धवषयसंग सम्बन्त्रन्धि 

अधिकार वाहेकका अन्य अधिकारहरु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलयमा 

कायिरि उप न्यायाधिवक्ता र शाखा अधिकृिलाई प्रत्यायोजन भएको देन्त्रखन्छ ।  

 

 

४ वाधषिक प्रधिवेदन सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था 

 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कििव्य र अधिकार िथा सेवाका शिि सम्बन्त्रन्ध 

ऐन, २०७५ को दफा ११ ले मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रते्यक आधथिक बषिमा आफ्नो 

कायािलयले गरेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा िोधकएको ढााँिामा वाधषिक 

प्रधिवेदन ियार गरी त्यस्तो आधथिक वषि समाप्त भएको िीन मधहना धभत्र प्रदेश 

प्रमुख समक्ष पेश गनुि पनेछ र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री माफि ि त्यस्तो प्रधिवेदन 

प्रदेश सभामा पेश गनि लगाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।  

यसरी मुख्य न्यायाधिवक्ताले २०७८ श्रावण १ गिे देन्त्रख २०७९ आषाढ ३१ 

गिे सम्म सम्पादन गरेका कामकारवाही समावेश गरी ियार गरेको वाधषिक 

प्रधिवेदनमा त्यसका अधिररक्त कायािलयको भौधिक न्त्रस्थधि, कायिबोझ, 

कामकारवाही र धबधनयोधजि बजेट िथा उपलन्त्रव्िको धवषयमा आवश्यक 

धसफाररस र सुझावहरु समेि उले्लख गनुि पने हुन्छ । संधविानले पररकल्पान 

गरेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय धनिान्त नयााँ अभ्यास भएको हुाँदा 

सुदूरपधिम प्रदेश सभाबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कििव्य र अधिकार िथा 

सेवाका शिि सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरी यस कायािलयलाई सहजरुपमा 

संिालन गनि कानूनी आिार िजुिमा गरेको छ । यसै ऐनमा गरीएका व्यवस्था 

बमोधजम मुख्य न्यायाधिवक्ताले धनयधमि कायिसम्पादन गदै आएका छन । यस 

कायािलयको संरिना, कमििारी संगठनको पररिालन िथा अन्य समकक्षी 

कायािलयहरुको समन्वय सहकायि कायािलयको कामको प्रकृधिसंग मेल खाने 

धहसावले कायािलयको न्त्रस्थधि संस्थागि गनि व्यवसाधयक ढंगले अगाधड बढ्नु पने 

ऐनको आसय रहेको हुाँदा बाधषिक प्रधिवेदन प्रसु्ति गनुि पने व्यवस्था ऐनमा 

रान्त्रखएको हो । 
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माननीय प्रदेश प्रमुखजू्य समक्ष िेस्रो वाधषिक प्रधिवेदन पेश गनुि हुाँदै माननीय मुख्य 

न्यायाधिवक्ता श्री कुलानन्द उपाध्याय 

 

 
 

 

 

 



मुख्य न्यायाधिवक्ताको वाधषिक प्रधिवेदन २०७८/०७९ 

             
 
 

8 
 

 

 

परिचे्छद - २ 

संगठनात्मक स्वरुप  

 

५. संगठनात्मक स्वरुप 

नेपालको संधविान जारी भएसाँगै संघीयिा कायािन्वयनको िरण रहेको छ । 

संधविानले पररकल्पना गरेको िीन िहका सरकारलाई संधविान प्रदत्त 

अधिकारहरुको अभ्यास गनिका लाधग नीधि िथा कानून िजुिमा गने  र सो को 

उधिि ढंगले कायािन्वयन गनि आवश्यक जनशन्त्रक्त व्यवस्थापनाथि नेपाल सरकार 

मन्त्रन्त्रपररषद्को धमधि २०७५/२/६ गिेको धनणिय अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता 

कायािलयको संगठन संरिना ियार भएको हो ।  जस अनुसार नेपाल न्याय सेवा 

सरकारी वकील समूहको उपन्यायाधिवक्ता /  उपसधिवको नेिृत्वमा  धबधभन्न िह र 

शे्रणीका  ११ जनाको  दरबन्दी कायम गररएको छ । जस अन्तगिि कानूनी राय िथा 

प्रधिरक्षा शाखा, प्रशासन शाखा र आधथिक प्रशासन शाखा रहने गरी सांगठधनक 

संरिना ियार गररएको छ । यस प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय धमधि 

२०७४/१२/१४ मा स्थापना भर्ि संिालनमा आएको छ । यस कायािलयको 

संगठानात्मक स्वरुपलार्ि यस प्रधिवेदनको अनुसुची  १ मा प्रसु्ति गररएको   छ ।  

 

६. प्रस्ताधवि संगठनात्मक संिचना 

 

सािवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताजू्यहरु र माननीय महान्यायाधिवक्ताजू्य वीि 

भएको छलफल िथा अन्तधक्रि या कायिक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलयका 

लाधग कायिबोझका आिारमा धवद्यमान दरबन्दी पुनरावलोकन गनुिपने भनी धवषय 

उठान भएको सन्दभिमा महान्यायाधिवक्ताको कायािलयको धमधि २०७६।०८।२६ 

गिेको पत्रानुसार सािवटै प्रदेश न्त्रस्थि मुख्य न्यायाधिववक्ताको कायािलयको 

कायिबोझ धवशे्लषण गरर संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी दरबन्दी 

पुनरावलोकन गनिका लाधग लेन्त्रख आएकोले यस कायािलयका 

उपन्यायाधिवक्ताजू्यको संयोजकत्वमा एक सधमधि गठन गरी कायािलयको वििमान 

कायिबोझ िथा भावी कायि के्षत्रको धवसृ्ति अध्ययन गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताजू्य 

समक्ष धमधि २०७६।११।३० गिे संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षणको प्रधिवेदन पेश 
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गरेको धथयो । यस कायािलयको प्रस्ताधवि संगठनात्मक स्वरुपको सधक्षप्त रुप 

प्रसु्ति प्रधिवेदनको अनुसूची २ मा उले्लख गररएको छ । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिचे्छद -३ 

सम्पाधदि कायिहरु 

 

 यस कायािलयबाट आ. व. २०७८ /७९ मा सम्पादन गररएका मुख्य-मुख्य 

कायिहरु देहाय बमोधजम प्रसु्ति गररएको छ । 

(क) कायिक्रम सम्वन्धी 

सुदूरपधिम प्रदेश सरकारबाट बजेट धबधनयोधजि भए बमोधजम यस 

कायािलयबाट प्रदेश सरकार िथा मािहिका धनकायहरुबाट कानूनी राय माग गदाि 

अपनाउनु पने कायिधवधि बारे सम्बन्त्रन्धि सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुका  

साथै प्रदेश सरकार िथा मािहिका धनकाय धवरुद्ध दायर हुने ररटको धलन्त्रखि 

जवाफ अदालि समक्ष पेश गदाि उक्त धलन्त्रखि जवाफमा एकरुपिा कायम गराउने 

उदे्दश्यका साथ मन्त्रालय िथा अन्तगििका कायािलयहरुका प्रधिधनधिहरुलाई 

“कानूनी िाय िथा धिखिि िवाफ” सम्बन्धी र “न्याय िथा कानून धनमािण 

सम्बन्धी स्थानीय िहका न्याधयक सधमधिसँग अन्तधक्रि या ” दुई धदने प्रधशक्षण 

कायिक्रम ९ वटै धजल्लामा संिालन गने कायि योजना बनाईएको धथयो । िर 

बजेटको धसधमििाका कारण धमधि: २०७८ मंधसर २४ र २५ गिे कञ्चनपुर 

धजल्लाको कञ्चनपुरमा, धमधि: २०७८ पौष १६ र १७ गिे कैलालीको सुखडमा र 

धमधि: २०७८ अषाढ १२ र १३ गिे डडेल्िुरा धजल्लाको अमरगढी न.पा .गरी  जम्मा 
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िीन वटा धजल्लाका स्थानीय धनकायका न्याधयक सधमधिका पदाधिकारीहरसंग 

अन्तरधक्रया कायिक्रम सञ्चालन भएको धथयो । 

 

यस कायिक्रमका प्रमुि उदे्दश्यहरु धनम्न अनुसाि धथए :- 

➢ सुदुर पधिम प्रदेश अन्तगिि कायिक्रम सत्र्िालन भएका धजल्लामा रहेका 

स्थाधनय िहका न्याधयक सधमधिका पदाधिकारी, सदस्य िथा कमििारीहरुलार्ि 

न्याय सम्पादनसंग सम्बन्त्रन्धि कानून  र कायिधवधि बारेमा  सैद्धान्त्रन्तक िथा 

ब्यवहाररक ज्ञान वारेमा जानकारी धदलाउने उदे्दश्यका साथ कायिक्रम सञ्चालन 

भएको । 

➢ यसै्त स्थाधनय न्याधयक सधमधिले न्याय सम्पादन गदाि अपनाउनु पने अधनबायि 

कायिधबधिका सम्बन्धमा जानकारी गराउने र न्याधयक सधमधिले हेनुि पने धववाद 

िथा मेलधमलाप गराउन सके्न धववादका धबषयमा ब्यवहाररक धसप प्रदान गने 

उदे्दश्यका साथ कायिक्रम सञ्चालन भएको धथयो । 
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कञ्चनपुर धजल्लाका स्थानीय धनकाय न्याधयक सधमधिका पदाधिकारीहरुसंगको 

अन्तरधक्रया कायिक्रमका झलकहरु  
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कैलाली  धजल्लाका स्थानीय धनकाय न्याधयक सधमधिका पदाधिकारीहरुसंगको 

अन्तरधक्रया कायिक्रमको झलकहरु  
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डडेल्िुरा  धजल्लाका स्थानीय धनकाय न्याधयक सधमधिका पदाधिकारीहरुसंगको 

अन्तरधक्रया कायिक्रमका झलकहरु 
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(ख) मुद्दा सम्वन्धी 

संवैिाधनक एंव नागररक अधिकारको प्रभावकारी प्रिलनका लागी प्रदेश 

व्यवस्थाधपकालार्ि संधक्रय बनाउन नागररकहरुबाट अदालिी अभ्यास गने 

परम्पराको थालनी भएको छ । यस कायािलयबाट  श्री सवोच्च अदालि, श्री उच्च 

अदालि धदपायल डोटी र श्री उच्च अदालि धदपायल, महेन्द्रनगर ईजलासमा 

धलन्त्रखि जवाफ प्रसु्ति गने, बहस पैरवी गने , प्रधिरक्षा गने  र धनवेदन मस्यौदा गने 

समेिका कायि सम्पादन गररएको छ । यो सम्वन्धी धवसृ्ति धववरण यस प्रधिवेदनको 

अनुसुची ३ मा प्रसु्ति गररएको छ । 

 

(ग) बहस, पैिवी िथा प्रधििक्षा सम्वन्धी 

सुदूरपधिम प्रदेश सरकार िथा मािहिका धनकायहरुले अदालि वा 

न्याधयक धनकायहरुमा धनवेदन, धलन्त्रखि जवाफ, प्रतु्यत्तर, पुनरावेदन, पुनरावलोकन 

पेश गदाि वा बहस पैरवी िथा प्रधिरक्षा गनुिपने भए यस कायािलय माफि ि  िीनै 

िहका अदालिमा उपन्त्रस्थि हुनु पने कानूनी व्यवस्था भएको हुाँदा श्री सवोच्च 

अदालि, श्री उच्च अदालि धदपायल डोटी र श्री उच्च अदालि धदपायल महेन्द्रनगर 

ईजलासमा धलन्त्रखि जवाफ प्रसु्ति गने िथा बहस पैरवी र प्रधिरक्षाको कायि सम्पन्न 

गररएको छ । यस सम्वन्धी धवसृ्ति धववरण यस प्रधिवेदनको अनुसुची ४ मा प्रसु्ति 

गररएको छ । 

 

(घ) कानूनी िाय  सम्बन्धी 

नेपालको संधविानको िारा १६० ले मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको 

मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने िथा संवैिाधनक एवं कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

संधविान िथा कानूनका  धवषयमा प्रदेश सरकार  वा प्रदेश सरकारले िोधकधदएका 

अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह धदनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कििब्य हुने ब्यवस्था 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कििव्य र अधिकार िथा सेवाका शिि सम्वन्धी ऐन 

२०७५ मा व्यवस्था भएको छ । सुदूरपधिम प्रदेश  सरकार अन्तगििका धवधभन्न 

धनकायहरु िथा अधिकारीहरुलाई कानूनी िथा संवैिाधनक धवषयमा राय प्रदान 

गदै आएको छ ।  

 

 आ.व. २०७८।७९ मा  प्रदान गरिएको कानूनी िाय सम्बन्धी धवविण  

क्र.स. कानूनी राय माग कानूनी प्रदान गररएको कानूनी रायको कैधफयि 
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गने धनकाय  राय  प्रदान 

गरेको 

धमधि 

व्यहोरा 

१. भुधम व्यवस्था 

कृधष िथा 

सहकारी 

मन्त्रालय 

सुदूरपधिम प्रदेश 

२०७८।४। 

११ 

सुदूर पधिम प्रदेश दुग्ध धवकास 

बोडि ऐन,२०७७ बमोधजम 

कायिकारी धनदेशकको धनयुक्ती 

सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था 

भएको नदेन्त्रखएकाले उले्लन्त्रखि 

……ऐनमा प्रदेश सरकारले 

कायिकारी धनदेशकको पदमा 

धनयुक्ती गनि वा िोक्न सके्नछ  

Æ भने्न वाक्ांस थप गरर ऐन 

संसोिन गनुि पने  देन्त्रखएको 

हुाँदा उक्त दुग्ध धवकास बोडि 

ऐन,२०७७  लाई संशोिन गने 

प्रधक्रया अपनाउन हुन । 

 

२. धशक्षा धवकास 

धनदेशनालय 

राजपुर धदपायल 

२०७८।४। 

१४ 

प्रसु्ति धवषयमा धजल्ला 

कञ्चनपुर लालझााँडी 

गाउाँपाधलका वडा नं. ३ न्त्रस्थि 

श्री सरस्विी माध्यधमक 

धवद्यालय छोटीको पधसियामा 

धशक्षक पदमा कायिरि 

धशवनारायण िौिरी उपर 

परेको भ्रष्ट्र ािार मुद्दामा धमधि 

२०७५/१०/१८ गिे धवशेष 

अदालि काठमाण्डौ ाँबाट 

धनजलार्ि कसूरदार ठहर गरी 

फैसला गरेको देन्त्रखंदा धशक्षा 

धनयमावली ,२०५९ को धनयम 

१३८ को उपधनयम २ (ख) मा 

भ्रष्ट्र ािार गरेमा भधवष्यमा 

शैधक्षक नोकरीको लागी 
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अयोग्य ठहररने गरी नोकरीबाट 

वखािस्त गनि सधकनेछ भने्न स्पष्ट् 

कानूनी व्यवस्था रहेको 

देन्त्रखनुका साथै ऐ. 

धनयमावलीको धनयम १४३ को 

उपधनयम १ (घ) मा नोकरीबाट 

हटाउने वा वखािस्त गने 

अधिकार सम्वन्त्रन्धि 

धनदेशकलार्ि हुनेछ  भने्न  

व्यवस्था देन्त्रखएकाले सोही 

बमोधजम गनि गराउन हुन यो 

राय प्रसु्ति गररएको छ । साथै 

धनज धशक्षक धशवनारायण 

िौिरीले पाउने सेवा सुधविा 

सम्वन्त्रन्धि धनकायबाट प्रदान 

हुने प्रशासधनक धवषय भएकाले 

त्यस्तो प्रशासधनक धवषयमा राय 

धदईरहनु  पने अवस्था  देन्त्रखएन 

। 

३. सामाधजक 

धवकाश मन्त्रालय  

२०७८।७। 

१७ 

िि् कायािलयको पत्रसाथ प्राप्त 

धमधसल संलग्न कागजाि 

अध्ययन गरर हेदाि खप्तड 

मेधडकल स्टडीज एण्ड हेल्थ 

सार्िन्स प्रा.धल. मा आ. 

०७८/०७९ को व्याजका 

मेधडकल ल्याब टेक्नोलोधज 

(CMLT) का धवद्याथीहरुलार्ि  

प्रयोगात्मक अभ्यास (OJT) 

गनिका लाधग सेिी प्रादेधशक 

अस्पिाल संग सहमधि गनि 
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कानून िह धमल्ने वा नधमल्ने 

भने्न सम्वन्धमा कानूनी राय माग 

गरी आएकोले सो सम्वन्धमा 

प्रिधलि कानून र राधष्ट्र य 

धिधकस्सा धशक्षा ऐन, २०७५ 

िथा धिधकस्सा धशक्षा सम्वन्धी 

प्रमाण पत्र िह भन्दा मुधनका 

कायिक्रम संिालन गनि अनुमधि 

प्राप्त गरेका संस्थाको 

स्तरउन्निी सम्वन्त्रन्ध मापदण्ड 

२०७७ समेिलार्ि दृधष्ट्गि गरी 

हेदाि राय माग गररएको धवषय 

धशक्षण संस्थाले आसय पत्र 

धलनु पने धवषय पधन नभएको र 

स्तरउन्निी गनुि पने धवषय पधन 

नभएको देन्त्रखयो । 

पत्रमा राय माग गररएको धवषय 

OJT गनि सहमधि भने्न मात्र 

देन्त्रखएकोले धमधसल संलग्न 

धवधभन्न पत्र , धटप्पणी, आदेश 

अध्ययन गदाि पत्रमा उले्लन्त्रखि 

धवषयमा प्रयोगात्मक 

अभ्यासको लाधग प्रयोग गररने 

अस्पिालको सम्वन्धमा ५० 

शैया भए एक/एक वटा 

कायिक्रम र १०० शैाँया भए 

दुर्ि/दुर्ि वटा कायिक्रमलार्ि 
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अध्यास गराउन सधकने 

भएकोले उक्त संस्थालार्ि  

सहमिी गनि कुनै कानुनले 

बने्दज नलगाएको व्यहोराको 

कानूनी राय पेश गररएको छ  । 

४. आन्तररक 

माधमला िथा 

कानून मन्त्रालय  

२०७८।८। 

२२ 

प्रसु्ति धवषयमा राय माग 

गररएको धवषयको सम्वन्धमा 

पत्रमा उले्लख गररएको धवषय 

वसु्त, समस्या र मन्त्रालयको 

दैधनक ,आधथिक कारोवार 

संिालन गनि सम्वन्त्रन्ध अधिकारी 

,मन्त्रालयमा नभएको र ित्काल 

उपलब्ध हुने अवस्था समेि 

नभएको अवस्थामा 

मन्त्रालयको दैधनक प्रशासधनक 

एंव आधथिक कायि सच्चालन गनि 

धनधमत्त अधिकारीलार्ि (power 

delegated) गनि सधकने वा 

नसधकने धवषयमा रायपरामशि 

धदनु पने भएकोले यो राय 

प्रसु्ति गररएको छ । पत्रमा 

उले्लन्त्रखि ऐन, कानून िथा 

सुदूरपधिम 

प्रदेश(कायिसम्पादन)धनयमावली 

२०७४ को धनयम ५(२),(३) 

समेि िथा धनजामिी सेवा 

धनयमावली २०५० को धनयम 
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४६(१) समेि बमोधजम 

प्रशासधनक एंव आधथिक 

सम्वन्त्रन्ध अधिकार प्रत्यायोजन 

(power delegated)  गनि 

सधकने देन्त्रखयो । राधष्ट्र य कानून 

र धवधिशास्त्रीय धसद्धान्त 

बमोधजम राज्य कधहलै्य पधन 

सून्यिाको अवस्थामा रहदैन । 

त्यसमा पधन कानून 

बमोधजमको अधिकार प्राप्त 

अधिकारी मन्त्रालयमा नभएको 

र ित्काल उपलब्ध हुने 

सिावना पधन नरहेको 

अवस्थामा जनिाका अधि 

अधनवायि र आवश्यक काम 

कावािही गनुि पने  र जनिाका 

मौधलक एंव कानूनको प्रिलन 

िथा संरक्षणको दाधयत्व समेि 

रहेको छ ।यस मन्त्रालयले 

दैधनक रुपमा गनुि पने 

प्रशासधनक एवं आधथिक 

कारोवार संिालन गनुि पने 

बाध्यिा र अधनवायि 

आवश्यकिा रहेकोले 

आवश्यकिाको धसद्धान्त 

बमोधजम दैधनक रुपमा गनुि पने 

प्रशासधनक एवं आधथिक कायि 
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सच्चालन गनिका लागी धनधमत्त 

अधिकारी लार्ि अधिकार 

प्रत्यायोजन ( power 

delegated) गनि कुनै कानूनले 

बााँिा अवरोि नपुयािएकोले  

अधिकार प्रत्यायोजन (power 

delegated)गरी कायि 

सच्चालन गनि सधकने 

व्यहोराको राय/परामशि प्रसु्ति 

गररएको छ । 

 

 

(ङ) संस्थागि सुशासन िथा नीधि धनमािण  

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलयले यस आ.व. मा संस्थागि सुिारका लाधग 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कििव्य र अधिकार िथा सेवाका शिि सम्बन्त्रन्ध ऐन, 

२०७५ (सुदूरपधिम प्रदेश) ले प्रदान गरेको कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी 

नीधिगि रुपमा थप स्पष्ट् भई  कायािलयका काम कारवाही गने र सुशासन िथा 

जवाफदेधहिाको संस्कार धवकासमा टेवा पुगे्न हेिुले यस कायािलयको कायि 

सञ्चालन िथा कायिधववरण धनदेधशका धनमािण पिाि माननीय मुख्य 

न्यायाधिवक्ताले जू्यबाट स्वीकृि गरी लागु गररकोएको अवस्था छ । जसले गदाि 

यस कायािलयका काम कारवाही सरल, सहज र कानून बमोधजम सम्पादन 

गनिमा एकरुपिा कायम गरर संस्थागि सुशासनको आिार ियार हुने भएको  छ  

। 

 

(च) कायािियको भौधिक खस्थधि 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय सुदूरपधिम प्रदेश २०७४।१२।१४ गिे 

धजल्ला कैलाली िनगढी उपमहानगरपाधलका वडा नं १ मालपोि मागिमा  स्थापना 

गररएको छ । मालपोि कायािलय िनगढी कैलालीको नाममा दिाि शे्रस्ता कायम 

रहेको पुरानो घरको ४ कोठे भवनमा कायािलय अवन्त्रस्थि रहेको छ । आ.व. 

२०७५।७६ को बजेटमा आवश्यक रकम धवधनयोजन गरी उक्त ४ कोठे भवनको 
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माधथ ३ कोठा धनमािण गररएको छ । कायािलय भवनमा िल्लो र माधथल्लो िलामा 

जम्मा ७ कोठा रहेका छन । संघीयिा कायािन्वयनको प्रथम िरण अथािि प्रदेश 

सरकारको प्रथम कायिकाल समाप्त हुाँदासम्म समेि यस कायािलयको नाममा 

घरजग्गा दिाि भई नसकेको अवस्था रहेको छ । कायािलयमा सवारी सािन, 

ल्याप्टप, कम्प्युटर, धप्रन्टर, र्न्भटर, टेधलफोन, मोटरसार्कल, सार्कल, मोबार्ल, 

लगायिका भौधिक श्रोि सामग्री रहेका छन् । सो सम्वन्धी धवसृ्ति धववरण यस 

प्रधिवेदनको अनुसूची ५ मा  प्रसु्ति गररएको छ । 

 

(छ) धवधनयोिन सम्वन्धी 

यस कायािलयमको लाधग सुदूरपधिम प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०७८/७९ 

मा िालु खिि िफि  रु १६५,१४,०००।०० बजेट  धवधनयोधजि भएकोमा रु 

१४४,६८,३२०।५१ खिि एवम् धनकासा भएको छ भने पुाँजीगि खिि िफि  रु 

१०,७०,०००।०० बजेट  धवधनयोधजि भएकोमा रु ५,००,४८५।०० खिि एवम् धनकासा 

भएको छ । सो को धवसृ्ति धववरण यस प्रधिवेदनको अनुसूची ६ मा  प्रसु्ति 

गररएको छ । 

 

(ि) दिबन्दी सम्वन्धीको अवस्था 

यस कायािलयमा हालसम्म स्वीकृि दरबन्दी अनुसारका कमििारीहरुको 

अभाव नै रहेको छ । कायि सम्पादनमा थधपएका िुनौिीहरुको सामना गनि िथा 

समयको पररवििन अनुसार कायािलयको लक्ष्य , उदे्दश्य र के्षत्रमा भएको धवस्तार 

अनुरुप कुशलिापूविक कायि सम्पादन गनि मानव स्रोिको संख्यात्मक धवस्तारका 

साथै जनशन्त्रक्तमा समेि सीप र दक्षिा बढार्ि स्रोि सािनले युक्त बनाउन 

आवश्यक हुन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोधजि अधिकार अन्तगिि िथा 

अन्य कानूनले िोकेका धजमे्मवारी कुशलिापूविक धनवािह गनि र कायि प्रकृधिको 

अनुपािमा धवद्यमान जनशन्त्रक्त अझै अपयािप्त देन्त्रखन्छ । यसले गदाि कायिको 

गुणस्तरमा अपेक्षा अनुरुप वृन्त्रद्ध हुन सकेको छैन । मुद्दाको संख्यात्मक वृन्त्रद्ध र 

थधपएको धजमेम्वारी अनुसार संगठन संरिना पररवििन र जनशन्त्रक्त थप गनुिपने 

देन्त्रखन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलयमा रहेका सरकारी वकील िथा 

कमििारीहरुको मौजुदा दरवन्दी यसै प्रधिवेदनको अनुसूची ७ मा  प्रसु्ति 

गररएकोछ । 
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परिचे्छद -४ 

भ्रमण, गोष्ठी, िाधिम  ि सेधमनािमा  सहभाधगिा  िथा थप धिमे्मवािी 

 

११.भ्रमण, गोष्ठी,  िाधिम  ि  सेधमनाि 

आ.व. २०७८।७९ मा यस कायािलयको िफि बाट मुख्य न्यायाधिवक्ता, 

उपन्यायाधिवक्ता र शाखा अधिकृिहरुले  धनम्न बमोधजमका धबधभन्न धनकायबाट 

आयोधजि कायिक्रमहरुमा सहभाधगिा जनाएका धथए । 

क) माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता जु्य सहभागी भएको कायिक्रमहरुको 

धवविण :- 

१) धमधि २०७८।४।२२गिे मधहला ,कानून र धवकास मञ्चको मानव वेिधवखन 

पीधडिका लागी पुनस्थािपना कोष र  पुनस्थािपना केन्द्र सम्वन्धमा 

प्रदेशस्तरीय कानून वनाउन सकने अधिकार मानव वेिधवखन िथा 

ओसारपसार (धनयन्त्रण)ऐन,२०६४ ले प्रदान गरेको सन्दभिमा आवश्यक 

कायिका लागी  भएको छलफल कायिक्रममा महत्वपुणि सुझाब धदईएको । 

२) धमधि २०७८।४।२८ मा मधहला, कानून र धवकास मञ्च मानव वेिधवखन 

पीधडिका लागी पुनस्थािपना कोष र  पुनस्थािपना केन्द्र सम्वन्धमा 

प्रदेशस्तरीय कानून वनाउन सकने अधिकार मानव वेिधवखन िथा 

ओसारपसार (धनयन्त्रण)ऐन,२०६४ ले प्रदान गरेको सन्दभिमा आवश्यक 

कायिका लागी  भएको छलफल कायिक्रममा आवश्यक सुझाब धदईएको । 

३) धमधि २०७८।४।२९ गिे Youth in Empowerment Sector (YES) Nepal 

को  अन्तरधक्रया कायिक्रममा उपन्त्रस्थि भई बादी समुदायको 

सामाधजक,आधथिक,सांसृ्कधिक अवस्था र आगामी अवस्थामा के कसरी जाने 

भने्न  सम्वन्धमा आवश्यक सुझाब धदईएको ।  

४) धमधि २०७८।५।१मा   नेपाल कानून समाजको,  नेपाल कानून समाज र 

संधघय माधमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा 

ढुङ्गा,धगटी,बालुवा उत्खनन,धबधक्र िथा व्यवस्थापन गनि ियार गनि लागेको 

धविेयक माथी  छलफल गनि आयोजना भएको अन्तरधक्रयामा सहभागी भर् 

महत्वपुणि सुझाब प्रसु्ति गररएको ।  
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५) धमधि २०७८।८।१ मा स्विन्त्रिा अधभयानद्धारा सञ्चाधलि  अन्तधक्रया 

कायिक्रममा  सुदूर पधिम प्रदेशमा मानव वेिधवखन सुिना व्यवस्थापन 

प्रणाली धवकास गने सम्वन्धमा आवश्यक सल्लाह सुझाब धदनु भएको । 

६) धमधि२०७९।२।२० गिे आन्तररक माधमला िथा कानून मन्त्रालयको 

आयोजनामा भएको संक्रमणकाधलन न्याय सम्वन्धी कानून पररमाजिन 

सम्वन्धमा  नागररक समाज िथा सरोकारवालाहरुसंग परामशि कायिक्रममा 

महतु्पणि सहभागीिा रहेको ।  

७) धमधि२०७९।२।३० गिे आन्तररक माधमला िथा कानून मन्त्रालयको 

आयोजनामा भएको संक्रमणकाधलन न्याय सम्वन्धी कानून पररमाजिन 

सम्वन्धमा  नागररक समाज िथा सरोकारवालाहरुसंग परामशि कायिक्रममा 

महतु्पणि सुझाब प्रसु्ति गनुि भएको  । 

८) धमधि२०७९।३।३ र ४ गिे महान्यायाधिवक्ताको कायािलय काठमाडौदं्धारा 

सञ्चाधलि Monnitoring Mechanism Role of Attorney General and 

Chief Attorney in Protection of Human Rights धवषयक दुई 

धदवसीय कायिक्रममा सधक्रय सहभागीिा जनाएको ।  

९)  धमधि२०७९।३।१२ गिे ADVOCACY FORUM NEPAL  द्वारा सञ्चाधलि 

थुनुवाहरुमाथी हुने यािना र मृतु्यका घटना रोकथामको लाधग 

सरोकारवालाहरुको भुधमका धवषयक  अन्तरधक्रया कायिक्रममा  उले्लखनीय 

सुझाब प्रसु्ति गनुि भएको । 

१०)धमधि२०७९।३।१९ गिे राधष्ट्र य मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोधजि 

मधहला धवरुद्ध हुने सबै धकधसमका भेदभाव उनु्मलन गने महासन्त्रन्ध 

१९७९(धसड)को कायािन्वयनको सन्दभिमा सरोकारवालाहरुसंग प्रदेश स्तरीय 

अन्तरधक्रया कायिक्रममा सहभागी भई  महत्वपूणि सुझाब धदनु भएको ।  

 

ि) अन्ति प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कायिक्रम 

यस प्रदेशका माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री कुलानन्द उपाध्यायजू्यको 

नेिृत्वमा यस कायािलयका उपन्यायाधिवक्ता िथा अन्य कमििारीहरु धमधि 

२०७८।७।०५-१४ सम्म लुन्त्रम्वनी ,गण्डकी र कणािली प्रदेश न्त्रस्थि मुख्य 
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न्यायाधिवक्ताको कायािलयहरुमा असल व्यवहार िथा कायि सम्पादनको क्रममा 

आईपने कानूनी एवं व्यवहाररक कधठनाईहरुको सम्बन्धमा छलफल गररएको धथयो 

। यसका साथै लुन्त्रम्वनी ,गण्डकी र कणािली प्रदेशमा प्रदेश सरकार धवरुद्ध परेका 

मुद्दाहरुको धववरण ,पेशी व्यवस्थापनका लागी अवलम्वन गररएको 

पद्धधि,मुद्दाहरुको प्रधिरक्षाको धसलधसलमा भोगु्न परेका समस्यमाका साथै 

कायािलयमा आवश्यक जनशक्ती व्वस्थापन समेिका बारेमा समेि छलफल 

हुनुका साथै आवश्यक अनुभवहरुको साटासाट गररएको धथयो ।  
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                     अन्ति प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कायिक्रममा धिईएका 

िखस्विहरु  

 
गण्डकी प्रदेशबाट पाल्नु भएका मुख्य न्यायाधिवक्ता सधहिको टोलीसंग धलईएको 

ससामुधहक फोटो । 
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बाग्मिी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मायाको धिनो धददै गरेको फोटो । 

 

 

ग) कायािियको अन्य कमिचािीहरुको सहभाधगिा 

महान्यायाधिवक्ताको कायािलय काठमाडौदं्धारा  धमधि २०७९।२।२२ देन्त्रख 

२३ गिे सम्म िनगढी कैलालीमा आयोधजि स्वच्छ सुनुवाईका आिारभूि मान्यिा 

,न्याधयक दृधष्ट्कोण  र सरकारी वकीलको भुधमका धवषयक प्रधशक्षण कायिक्रममा 

यस कायािलयका िफि बाट उपन्यायाधिवक्ता श्रीलक्ष्मी नारायण दहाल र  सहायक 

न्यायाधिवक्ता श्री धशवप्रसाद कुाँ वरले सहभाधगिा जनाउनु भएको धथयो ।  

 

घ)  प्यािोि बोर्िको बैठक  

फौजदारी कसूर (सजाय  धनिािरण  िथा कायािन्वयन )ऐन,२०७४को दफा 

३८(१)ले संघीय प्रोवेशन िथा यारोल बोडि रहने व्यवस्था गरेको  िथा सोही ऐनको 

दफा ३८(२)ले संघीय प्रोवेशन िथा यारोल बोडिको प्रत्यक्ष धनदेशन, धनयन्त्रण र 

सुपरीवेक्षणमा रहने गरी प्रते्यक प्रदेशमा प्रदेश प्रोवेशन िथा यारोल बोडि रहनेछ 

भने्न कानूनी व्यवस्था बमोधजम प्रथम पटक धमधि २०७९।१।२२ गिे  र त्यस पधछ 

धवधभन्न धमधिमा प्रदेश प्रोवेशन िथा यारोल बोडिको बैठक बसी  यारोल बोडिले 

आफ्नो कायिलाई अगाधड बढाएको  छ । 

यसै्त फौजदारी कसूर (सजाय  धनिािरण  िथा कायािन्वयन )ऐन,२०७४को 

दफा ३९(३) बमोधजम प्रदेश प्रोवेशन िथा यारोल बोडिको काम कारबाहीलाई 

व्यवन्त्रस्थि गनिका लागी आवश्यक कायि धवधिको मस्यौदा ियार गनुि पने भएकाले 

धनम्न बमोधजमको कायिधबधि मस्यौदा ियार उप  सधमधि गठन गने धनणिय भई उप 

सधमधि गठन गररएको  छ । 

उपसधमधि 

१ . सहायक न्यायाधिवक्ता श्री हररश प्रसाद भट्ट, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय  

२. कानून अधिकृि श्री लक्ष्मीप्रसाद जोशी, आन्तररक माधमला िथा कानून 

मन्त्रालय 

३. िहधसलदार श्री नवराज पाणे्डय, कैलाली धजल्ला अदालि 

४. सहायक न्यायाधिवक्ता श्री  धशवप्रसाद कुाँ वर, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय  

५.अधिकृि श्री सत्यराज पडाल, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलय 
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➢ उक्त कायिधवधि मस्यौदा उपसधमधिले प्रदेश प्रोवेशन िथा यारोल बोडिको 

कायिसञ्चालन कायिधवधि ,२०७९ मस्यौदा ियार गरी धमधि २०७९।३।३० मा 

प्रदेश प्रोबेशन िथा यारोल सधिवालयमा पेश गरेको ।  

ङ) बािसुिाि  गृहको अनुगमन  

प्रदेश सरकारको मािहिमा रहेका बाल सुिार गृह िथा प्रदेश धभत्र संिालनमा 

रहेका बालबाधलकासाँग सम्बन्त्रन्धि सुिार केन्द्र िथा अन्य संरक्षण केन्द्रहरुमा 

मानवोधिि व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी धनदेशन र प्रधिवेदन 

धदने सधहिको कायिलाई व्यवन्त्रस्थि बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, 

कििव्य र अधिकार िथा सेवाका शिि सम्बन्धी ऐन २०७५, को दफा १८ ले 

धदएको अधिकार प्रयोग गरी धनमािण गररएको बालसुिार गृह अनुगमन 

धनदेधशका ,२०७७ बमोधजम बालसुिार गृहमा रहेका थुनुवाहरु उपर मानवोधिि 

व्यवहार भए नभएको सम्वन्धमा जााँिबुझ गनि सुदूरपधिम प्रदेशको डोटी 

धजल्लामा रहेको बाल सुिार गृहमा धमधि २०७९ जेष्ठ २५ गिे अनुगमन गरीएको 

धथयो । 

 

बाि सुिाि गृहमा िहेका  बािबाधिकाहरुको धवविण  

 

क्र. 

सं. 

कुल 

क्षम

िा 

सं

ख्या 

पुरुष 

सं

ख्या 

मधह

ला 

सं

ख्या 

बालबा

धलका

को 

जम्मा 

संख्या 

१०-१४ वषि 

बालबाधल

काको 

संख्या  

१४-१६ वषि 

बालबाधल

काको 

संख्या  

१६-१८ 

वषिका 

बालबाधल

काको 

संख्या 

अशक्त,धव

रामी, 

मानधसक 

धवरामी िथा 

दीघि 

रोगीको 

संख्या 

१ २५ ० ० ३९ ३ ११ २५ ० 

बालसुिार केन्द्र अनुगमन गदाि धनम्नानुसारको व्यवस्था रहेको पाईयो :- 

(क) िाने बसे्न व्यवस्था: नेपाल सरकारले िोधकएको मापदण्डमा धसिा खाना 

पाएको बाल सुिार गृहमा रहेका बालबाधलकाले बिाएका छन् ।  

(ख) उधचि बसोबासको अवस्था: नेपाल सरकारले सुदूर पधिम प्रदेशमा धमधि 

२०७५ भदौ ११ गिे बाल सुिार गृहको स्थापना ित्काधलन संधघय सरकारको 
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मधहला िथा बालबाधलका कायािलयमा भवनलाई बाल सुिार गृहका रुपमा प्रयोग 

हुदै आएको छ । भवन बनावट बालमैत्री संरिनाका रुपमा नभई कायािलय 

प्रयोजनका रुपमा साघुरा ११ वटा कोठा मधे्य १ वटा हल,सुरक्षाकमी 

कोठा,गाडिरुम,एक कायािलय,एक भान्सा र एक कोठा स्टोर रुम रहेकोले वााँकी ६ 

कोठामा मात्र ३९ जना बालकहरु बसै्द आएको पाईयो । 

(ग) स्वास्थ्य, उपचाि ि सिसफाइ: बालसुिार गृहमा धनयधमि स्वास्थ्य िेकजाि 

नभएको पाईयो । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आएमा धजल्ला अस्पािलमा 

उपिारका लाधग धलने गरेको बुधझयो । बाल सुिार गृहमा  स्वास्थ्यकधमिको दरबन्दी 

सृजना गनुि पने देन्त्रखयो। बाल सुिार गृहमा बसेका कोठा सामान्य सरसफाई 

भएको पाईयो । नू्यन संख्यामा रहेको शौिालयहरु पानी अभावका कारण पयािप्त 

मात्रामा सरसफाईमा कधम देन्त्रखएको । बालसुिार गृहमा रहेको भान्सा कोठा 

सरसफाई रहेको पाईयो । भान्सा कोठा समेि सााँघुरो र अप्रपाप्त रहेको छ ।  

(घ) मयािधदि िथा धनदोधषिाको व्यवहाि सम्बन्धमा: बाल सुिार गृहमा रहेका 

व्यक्तीहरुलाई कुनै पधन शारीररक िथा मानधसक यािाना धदर्एको देन्त्रखएन । बाल 

सुिार गृहमा रहेका बालक थुनुवा िथा कैदमा िोधकएका बालकहरुलाई 

मनोसामाधजक परामशि धदने व्यवस्थाको कधम देन्त्रखयो । बयान वकपत्र गनि 

लैजानका लाधग कायािलयको आफ्नो गाडी समेि छैन । बाधहरी गाडी भाडामा 

लैजादा बालकको गोपधनयिा समेि भङग हुने पधन त्यधिकै जोन्त्रखम रहेको छ । 

(ङ) सम्पकि  ,समन्वय िथा भेटघाट: बाल सुिार गृहमा बालकहरुका आफन्त 

िथा पररवारका सदस्यहरुलाई धनयधमि भेट्ने व्यवस्था गरेको पाईयो ।बाल सुिार 

गृहमा माननीय धजल्ला न्यायािीश र राधष्ट्र य मानव अधिकार आयोग, पत्रकार र 

लगाएि गैरसरकारी संघसंस्थाबाट भेटघाट धनयधमि गरेको पाईयो ।  

(ि) सुिाि केन्द्र व्यवस्थापन: साधवक मधहला िथा बालबाधलका कायािलय 

डोटीको भवनमा बाल सुिार गृह रुपमा स्थापना भएको हो । खेलखुद मैदान 

लगाएि िथा फराधकलो कम्पाउन्ड समेि छैन । बालसुिार गृहमा ७ जना 

कमििारीमा दरबन्दीमा हाल ३ जना मात्र कायिरि रहेको पाईन्छ । बाल सुिार 

गृहमा कायिरि प्रशासन प्रमुख सहायक पािौ ंिहको कमििारी रहेकोमा उहााँको 

समेि दोहोरो दरबन्दी धदपायल धसलगढी  नगरपाधलकाको मधहला िथा 

बालबाधलका फााँट समेि हेने गरी िोधकएको पाईयो । बाल सुिार गृहमा पढ्ने 

बालक थुनुवा िथा कैदीलाई पठनपाठन िथा परामशि गने धशक्षक समेिको 

दरबन्दीको व्यवस्था नभएको पाईयो । बाल सुिार गृहमा पत्रपधत्रका िथा 

पुस्ताकालय समेिको व्यवस्था नभएको पाईयो । सामाधजक मनोपरामशि कायिकिाि 
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समेि उपलब्ध नभएकोले बाल मनोधवज्ञानमा थप नकारात्मक भावना सृजना हुने 

देन्त्रखएको छ । 
 

 
 

 

बालसुिार गृह डोटीको अनुगमनका क्रममा धलईएको िन्त्रस्वरहरु 
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च) कािागाि अनुगमन  

कारागार केन्द्र िथा अन्य संरक्षण केन्द्रहरुमा मानवोधिि व्यवहार भए नभएको 

सम्बन्धमा अनुगमन गरी धनदेशन र प्रधिवेदन धदने सधहिको कायिलाई व्यवन्त्रस्थि 

बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कििव्य र अधिकार िथा सेवाका शिि 

सम्बन्धी ऐन २०७५, को दफा १८ ले धदएको अधिकार प्रयोग गरी धवधभन्न समयमा 

धहरासि  िथा थुनुवा अनुगमन धनदेधशका ,२०७६ बमोधजम सुदूरपधिम प्रदेशको 

डोटी ,अछाम, कैलाली,बझाङ र डडेल्िुरा धजल्लामा रहेको कारागार अनुगमन 

गरी यो प्रधिवेदन  पेश गररएको छ । 

थुनुवा कक्षहरु नू्यनिम मानवीय सुधविाको दायराधभत्र सञ्चाधलि भएका छन् भने्न 

कुरा सुधनधिििा गनि बाह्यय र स्विन्त्र धनकायहरुले आवधिक रुपमा थुनुवा र 

धहरासि कक्षको धनरक्षण गनुि पदिछ । यसले थुनुवाहरुलाई अनुधिि व्यवहारबाट 

जोगाउन िथा सुरक्षाकमीहरुलाई पधन उधनहरुको महत्वपूणि कामको स्वीकायििा 

िथा मान्यिामा अधभवृन्त्रद्ध गनि सहयोग गदिछ । प्रिधलि कानूनले धहरासि िथा 

थुनुवा कक्षको धनरीक्षणको सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको छ । संवैिाधनक धनयकायको 

रुपमा राधष्ट्र य मानव अधिकार आयोगको गठन भएको छ । यस आयोगले 

मानवअधिकारको उलंघन हुननधदन र मानव अधिकार सम्वन्त्रन्ध िेिना अधभवृन्त्रद्ध 
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गने कायिमा महत्वपुणि कायि गदै आएको छ । यसैगरी महान्यायाधिवक्ता र मुख्य 

न्यायाधिवक्तालाई पधन धहरासि िथा थुनुवा कक्षको धनरीक्षण गने धजमे्मवारी 

िोधकएको छ । यसका अधिररक्त सम्वन्त्रन्धि संसदीय सधमधिले पधन समय समयमा 

धनररक्षण गरेने गरेको पाईन्छ । 
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छ)कमिचािीहरुको आन्तरिक भ्रमण  

सुदूरपधिम प्रदेशको आन्तररक पयिटन  प्रवििन गनि िथा  पयिटनमा  धनजामिी 

कमििारीहरु माफि ि टेवा पुयािउन प्रदेश धनजामिी कमििारीको आन्तररक 

भ्रमण  (कायि सञ्चालन धनदेधशका)२०७७ ले उले्लख गरेका सुदूर पधिम 

प्रदेशका ९ वटै धजल्लाका धवधभन्न स्थानहरुमा यस कायािलयबाट  ५ जना पुरुष 

र २ जना मधहला कमििारीले भ्रमण  अवलोकन गरर िोधकएका गन्तव्य 

स्थलहरु, सो वरपरको सम्पदाहरु, स्थानीय उत्पादन, स्थानीय संसृ्कधिको 

जानकारी धलन पाउने अवसर प्राप्त गनुिका साथै आन्तररक पयिटन र स्थानीय 

होटल व्यवसायमा प्रवद्धिन पुगेको छ । साथै धवधभन्न सामाधजक र सासृ्कधिक 

िालिलन, रहन सहन र भाषा बारे जानकारी भएको र यसबाट सोधह अनुरुप 

सेवा प्रवाहमा सहजिा हुन गई अथििन्त्रलाई थोरै मात्रामा भएपधन िलायमान 

बनाई आन्तररक प्रयटिनको प्रवद्धिन गनि टेवा पुगेको देन्त्रखन्छ ।  
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भ्रमण स्थिको धवकासका िाधग प्रदेश सिकाििाई सुझावहरु:- 

❖ भ्रमण स्थलको धवकास धनमािण सम्बन्त्रन्ध कायिक्रम ल्याउदा सकेसम्म स्थानीय 

धनकाय िथा स्थानीयबासीहरुसंग गधहरो छलफल गरी योजनाबद्ध रुपमा कायिक्रम 

सिालन गनुि पने । 

❖ िाधमिक के्षत्रको कायिक्रम बनाउदा स्थानीय जनिालाई समेि रोजगारी प्राप्त 

हुने खालका कायिक्रम ियार गरी िी के्षत्रको धवकास संघीय सरकार र स्थानीय 

िहसंग समन्वय गरी ियार गनुि पने । 

❖ महत्वपूणि शहरहरुमा िी स्थलहरुको प्रिार पसार गनि होधडङ बोडि, प्रिा 

ियार गरी बाड्नु पने  र स्थानीय िहको सांसृ्कधिक परम्परा झल्कने गरी 

पाठ्यसामग्री ियार गने । 

❖ भ्रमण गरीएका हरेक स्थानमा फोहोर राखे्न भाडा पयािप्त मात्रामा राख्नु पने 

,शौिालयको ब्यवस्था गनुि पने र धिनीहरुको धनयधमि सरसफाईको ब्यवस्था 

धमलाउने । 

❖ कन्चनपुरको धलंगा के्षत्रमा ब्यवन्त्रस्थि होटल रेष्टुरेण्टको स्थापना र सुरक्षाको 

लाधग प्रहरी िौकी स्थापना गनुि पने । 

❖  स्थानीय वासीहरुमा यी स्थलको संरक्षणका उते्प्रररि गनिलाधग आवश्यक 

कायिक्रम िजुिमा गने  िथा िाधमिक र पयिटधकय स्थलको पररिय धदने गरी राधष्ट्र य 

स्तरमा सेधमनार छलफल कायिक्रम आयोजना गनुि पने । 

❖ प्रदेश सरकारले भ्रमण गरीएका पयिटकीय स्थलको धवकासका लाधग 

एधककृि कायािन्वयन गनि सधकने खालको कायिक्रम बनाई लागू गनुि पने । 

 

१२.थप धिमे्मवािी 

सुदुर पधिम प्रदेश सरकारको धनणािनुसार प्रदेशमा नयााँ कानून धनमािण गनि, 

मन्त्रालयबाट ियार भएका मस्यौदामा सुझाव धदन कानून धनमािणको प्राथधमकिा 

धनिािरण गनि गठीि कानून िजुिमा िथा सुझाव सधमधिको संयोजकको रुपमा 

माननीय मुख्य न्यायाधिवक्तालाई थप धजमे्मवारी िोकी कायि सम्पादन हुदै आएको 

छ ।  

नेपालको संधविानको िारा ५७ िथा अनुसूिी ६ र ७ मा उले्लन्त्रखि अधिकार 

सूिीका धवषयमा प्राथधमकिा छनौट गरी कानून पधहिान गनि संशोिन गनि र 
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प्राथधमकिाको आिारमा कानुनको मस्यौदा गरी सम्वन्धीि मन्त्रालयमा पठाउने 

गरर कानून िजुिमा िथा सुझाव सधमधि गठन गररएको छ । 

परिचे्छद – ५ 

उपिब्धी, समस्या ि सुझाव 

१३. उपिब्धी 

१. कोधभड – १९ को माहामारी फैधलएको धवषम पररन्त्रस्थधिमा पधन प्रदेश सरकार र 

मािहिका धनकायहरुका धवरुद्ध सवोच्च अदालि, उच्च अदालि धदपायल र उच्च 

अदालि धदपालय, महेन्द्रनगर ईजलाशमा दायर भएका ररट धनवेदनमा प्रदेश 

सरकारको िफि बाट प्रधिधनधित्व गरी बहस पैरवी िथा प्रधिरक्षा गने कायि भएको छ 

। 

२. कायािलयबाट सम्पादन गनुिपने कायिलाई थप व्यवन्त्रस्थि बनाउन मुख्य 

न्यायायाधिवक्ताको कायािलयको कायि सञ्चालन िथा कायिधववरण धनदेधशका 

,२०७८ ियार भई यस कायािलयबाट हुने कायिक्रमहरुमा एकरुपिा र सहजिा 

ल्याउन सहयोग पुगेको छ ।  

३. धहरासि िथा थुनुवा कक्षमा रहेका बन्दीहरु उपर मानवोधिि व्यवहार भए 

नभएको अनुगमन गने धजमे्मवारी अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता जू्यको 

टोलीले यस प्रदेशको डोटी धजल्लामा रहेको बाल सुिार गृहको अनुगमन गरी 

सुिारका लाधग धनदेशन धदनुका साथै त्यहााँ रहेका धवद्यमान समस्याहरु 

समािानका लाधग सुझाव सधहिको  धवसृ्ति प्रधिवेदन ियार गरी मुख्यमन्त्री िथा 

महान्यायाधिवक्ताजू्य समक्ष पेश गरेको छ । 

४. नेपालको संधविानमा व्यवस्था भए बमोधजम सािवटै प्रदेशमा रहेका मुख्य 

न्यायाधिवक्ताको कायािलयको कायि प्रकृधि एकै धकधसमको भएिापधन फरक-

फरक कायि वािावरणमा काम गदाि अनुभव हुने धसकाई, भोगाई धभन्न हुनु 

स्वाभाधवक हुन जान्छ । त्यसैले मुख्य न्यायाधिवक्ताजू्यको नेिृत्वमा पााँि सदस्यीय 

टोलीले धमधि २०७८।७।०५  देन्त्रख ऐ.१४  सम्म लुन्त्रम्वनी ,गण्डकी र कणािली प्रदेश 

न्त्रस्थि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायािलयहरुमा असल अभ्यास आदान प्रदान गने 

कायि सम्पन्न गरेको छ । 
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५. कायािलयबाट आयोजना गररएको “स्थानीय िहका न्याधयक सधमधिका 

सदस्यहरुलाई कानून धनमािण िथा न्याय सम्पादन सम्बन्धी प्रधशक्षण” कायिक्रम 

सुदूरपधिम प्रदेशका सबै धजल्लामा संिालन गररएको हुाँदा कानून धनमािण िथा 

न्याय सम्पादनमा एकरुपिा कायम हुाँदै गएको धवश्वास गररएको छ ।  

६. स्थानीय िहका पदाधिकारीहरुले मुख्य न्यायाधिवक्तासाँग संवैिाधनक िथा 

कानूनी धवषयमा राय माग गने कानूनी िथा संवैिाधनक व्यवस्था नभएिापधन 

स्थानीय धनकायका पदाधिकारीहरुलाई अनौपिाररक रुपमा राय सल्लाह धदने 

कायि भएकोले प्रदेश र स्थानीय िह बीि आपसी समन्वय र सहकायि स्थाधपि हुाँदै 

आएको छ । 

७. यस कायािलयका लाधग सृजना गररएको दरबन्दी बमोधजमका कमििारीहरु 

पदपूधिि हुाँदा सबैलाई कायिसम्पादन गनि कायिकक्षको अभाव भएको र धनधिि 

सरोकारवालासाँग आवश्यक छलफल वा अन्तरधक्रया गनि सभाहल नभएको हुाँदा 

माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ताजू्यको पहलमा यस कायािलयको पररसरधभत्र खाली 

रहेको भागमा दुई कोठा कायिकक्ष भुईिलामा र एक सभाहल माधथल्लो िलामा 

धनमािणका लाधग आ.व. २०७९/८० को बाधषिक धवधनयोजनमा यथेष्ट् बजेट छुट्ट्याउन 

लगाई भवन धनमािणको कायि प्रारि हुन गएको छ । 

१४.समस्या 

१. प्रदेश सरकारको मािहि कुनै पधन धहरासि िथा थुनुवा कक्ष नभएकोले थुनामा 

रहेका बन्दी िथा बालबाधलकाहरु प्रधि मानवोधिि व्यवहार भए नभएको 

सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कििव्य र अधिकार िथा सेवाको शिि 

सम्बनिी ऐन – २०७४ बमोधजम अनुगमन गरी धनदेशन धदन सके्न अधिकारको 

प्रयोग र पालना गनि संवैिाधनक िथा कानूनी जधटलिा देन्त्रखएको छ । 

३. कायािलयको नाममा कैलाली धजल्लामा घर जग्गा नभएको हुाँदा स्वीकृि दरबन्दी 

अनुसारका कमििारीहरुका लाधग सहज वािावरणमा कायि गनि र धजन्सी 

मालसामानहरुको उधिि व्यवस्थापन गनि कायािलय भवनको अभाव रहेको छ । 
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४. सरकारी वकील कायािलयहरुको िुलनामा यस कायािलयमा सेवा सुधविा िथा 

अध्ययन भ्रमणका अवसर नू्यन हुने भएकोले न्यायाधिवक्ताहरु  छोटो-छोटो 

अवधिमा नै सरुवा भै जाने हुाँदा कायि वािावरण प्रभाधवि हुने गरेको छ । 

५. प्रदेश सरकार अन्तगििका धनकायबाट कानुनी राय माग गदाि राय माग गररएको 

धवषय स्पष्ट् रुपमा खुलाई नपठाएको र सो धवषयमा आफ्नो दृधष्ट्कोण समेि खुलाई 

पत्र समे्प्रषण गरेको नदेन्त्रखने गरेकोले साथै उक्त धवषयसाँग सम्बन्त्रन्धि सक्कल 

फाईल समेि प्राप्त नहुाँदा मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट राय प्रदान गनि कधठनाई हुने 

गरेको छ । 

६. उच्च अदालिको मुकाम प्रदेश राजिानीमा रहने कानूनी व्यवस्था भएिापधन 

यस प्रदेशको स्थायी राजिानी कैलाली धजल्लाको गोदावरी र अस्थायी िनगढी 

िोकीएकोमा हालसम्म पधन उच्च अदालिको मुकाम धदपालय नै रहेको र ईजलाश 

महेन्द्रनगरमा रहेको हुाँदा मुद्दामा बहस पैरवी िथा प्रधिक्षा गने र अदािलसाँग 

समन्वय र सहकायि गनि कधठन भएको छ । 

७. प्रदेश सरकारले बनाएका धवधभन्न कानूनमा धवधभन्न धकधसमका कसुरमा दण्ड 

जररवानाको व्यवस्था गरेको छ । िी कानूनमा उले्लन्त्रखि कसुरहरुको अनुसन्धान 

गने धनकाय, मुद्दा धनणिय गने अधिकारी र मुद्दा हेने अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था 

स्पष्ट् नगररएको कारण अन्यौलिाको अवस्था धवद्यामान रहेको छ ।  

८. संधविानको अनुसूिी-६ मा उले्लन्त्रखि प्रदेशको एकल अधिकार के्षत्र धभत्र 

रहेका प्रदेश सरकारद्धारा बनाईएका कानूनहरु कायािन्वयनका क्रममा देखापरेका 

समस्याहरु िथा कायि के्षत्र धभत्रका अन्य धवषयहरुमा ित्काल कानून बनाउन पने 

सम्बन्धमा अध्ययन, अने्वषण िथा अनुसन्धान गनिका लाधग प्रयाप्त स्रोि सािन िथा 

जनशन्त्रक्तको अभाव रहेको छ । 

९. मुख्य न्यायाधिवक्ताले धवषयको गाधभियिाको आिारमा अदािलमा धविाराधिन 

रहेको मुद्दामा प्रदेश सरकारको िफि बाट धवज्ञको रुपमा मनोनयन गने कानून 

व्यवसायीले प्रदेश सरकारका िफि बाट बहस पैरवी वा प्रधिरक्षा गदाि  प्रदान गनुि 
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पने पाररश्रधमकको मापदण्ड प्रदेश सरकारबाट धनिािरण भई नसकेकाले धवषय 

धवज्ञ कानून व्यवसायीको सेवा प्राप्त गनि कधठनाई भएको छ । 

१०. नागररक अधिकारको रक्षा िथा प्रभावकारी प्रधिरक्षाथि यस कायािलयले 

आवश्यकिा महसुस गरेका अपरािको अनुसन्धान िथा सहजीकरण, कानूनी राय 

सम्बन्धी, धलन्त्रखि जवाफ सम्बन्धी, वन मुद्दाको अनुसन्धान िथा दायरी सम्बन्धी, 

प्रादेधशक करसाँग सम्बन्त्रन्धि कसुर, अदालिको आदेश वा फैसला कायािन्वयन 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु मुख्यमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को कायािलयबाट प्राप्त हुने नू्यन 

बजेट धसधलङ्का कारण बाधषिक धवकास कायिक्रममा समावेश गनि सकेको छैन । 

१५.सुझावहरु 

१.नेपालको संधविानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मािहि 

राखेकोमा मुख्य न्यायाधिवक्ता माधथ महान्यायाधिवक्ताको प्रशासधनक वा न्याधयक 

कस्तो प्रकारको धनयन्त्रण हो स्पष्ट् हुन नसकेको । 

२.संधविान कमोधजम धनमािण हुने प्रदेश न्याय सेवा आयोगमा मुख्य 

न्यायाधिवक्ताको  भूधमका स्पष्ट् हुनु पदिछ । 

३. कायािलयको कायिसाँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे्न धवषयहरु ररट धनवेदन र कानूनी 

राय सम्बन्धी, धलन्त्रखि जवाफमा एकरुपिा सम्बन्धी, प्रदेश सरकारबाट जारी 

भएका कानूनको असर र प्रभाव सम्बन्धी अनुसन्धान र अध्ययन समेिका कायि 

सञ्चालन गनि मुख्यमन्त्री िथा मन्त्रन्त्रपररषद्को कायािलयबाट िोधकने गरेको बधषिक 

िथा धत्रवाधषिक बजेट प्रके्षपण (धसधलङ्ग) को कारण यी महत्वपूणि कायिहरु सुिारु 

गनि नसकेको हुाँदा प्रयाप्त मात्रामा वाधषिक बजेट (धसधलङ्ग) को व्यवस्था हुनु पने 

देन्त्रखन्छ । 

४. मुख्य न्यायाधिवक्ताबाट धवषयको गाधभियिाका आिारमा प्रदेश सरकारको 

िफि बाट धवज्ञको रुपमा बहस पैरवी िथा प्रधिरक्षा गने कानून व्यवसायीलाई प्रदान 

गनुि पने पाररश्रधमक सम्बन्धी धनदेधशका, मापदण्ड िथा कायिधवधि िजुिमा नभएको 
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हुाँदा अधवलम्ब प्रदेश सरकारले धवज्ञ वा धवशेषज्ञलाई धदनु पने पाररश्रधमक सम्बन्धी 

धनदेधशका, कायिधवधि वा मापदण्ड जारी गनुि पने देन्त्रखन्छ ।  

५. संधविानको अनुसूिी-७ मा उले्लन्त्रखि धहरासि िथा कारागार व्यवस्थापन 

सम्बन्धी धवषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकसाँग समन्वय गरी प्रादेधशक 

कानून बनाई लागू गनुि पने देन्त्रखन्छ । 

६. प्रदेश सरकारले यस कायािलयका न्यायाधिवक्ताहरुलाई कायि प्रधि उते्प्रररि 

गराई सहज कायि वािावरण बनाउन कायि सम्पादनमा आिाररि प्रोत्साहन भत्ता 

िथा अन्य मौधिक  र गैर मौधिक सुधविाको व्यवस्था गनुि पने देन्त्रखन्छ । 

७. उच्च अदालिको मुकाम धदपालय, डोटीमा रहेको र सोही अदालिको ईजलाश 

कञ्चनपुर धजल्लाको महेन्द्रनगरमा रहेको हुाँदा प्रदेश राजिानी िोकीएको स्थानमा 

उच्च अदालिको मुकाम कायिलय सानि आवश्यक पहल गनुि पने देन्त्रखन्छ । 

८. प्रदेश सरकारले बनाएका धवधभन्न कानूनमा उले्लन्त्रखि दण्ड जररवानाको 

व्यवस्था गरेकोमा िी कानूनहरुमा अनुसन्धान गने धनकाय, मुद्दा धनणिय गने 

अधिकारी र मुद्दा हेने अधिकारी सम्बन्धी स्पष्ट् व्यवस्था नभएकोले प्रदेश 

सरकारबाट त्यस्ता कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी ित्कालै धनयमावली, कायिधवधि 

ियार गरी व्यन्त्रक्त र धनकाय िोकु्न पने देन्त्रखन्छ । 

अनुसूची  –१ 

श्री मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायाििय 

सुदूिपधिम प्रदेश िनगढी 

संगठनात्मक ढाँचा 

 

 

 

 

 

 
 मुख्य न्यायाधिवक्ता 

 

 

sfg'g clws[t /f=k= 

t[tLo -Gofo÷;=j=_ 
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अनुसूची - २ 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायाििय, सुदूिपधिम प्रदेश िनगढी ,कैिािीको  

प्रस्ताधवि दिवन्दी सांगठधनक संिचना 

 

 

 

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_ 

मुख्य न्यायाधिवक्ता 
धनधि सधचवािय 

शाखा अधिकृि-१ 

रा.प.िृधिय शै्रणी / स. व.समूह 

कम्प्युटर अपरेटर-१ 

हलुका सवारी िालक-१ 

कायािलय सहयोगी-१ 
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प्रस्ताधवि दिवन्दी िेरिि 

श्री मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायाििय, सुदूिपधिम प्रदेश, िनगढी, कैिािी 

क्र .

स 

पद शे्रणी / 

िह 

सेवा समूह मौिु

दा 

पद 

पूधििको 

परिविि

न 

प्रस्ताधव

ि 

     सह- न्यायाधिवक्ता-१   

रा.प.प्रथम  शे्रणी  

न्याय/सरकारी वकील 

नायव सुब्बा – १  

न्याय /सरकारी वकील समूह  

हलुका सवारी िालक-१ 

कायािलय सहयोगी-१ 

 

कानूनी िाय िथा  प्रधििक्षा 

शािा 
उपन्यायाधिवक्ता -१ रा.प.न्त्रद्धधिय शे्रणी 

न्याय / सरकारी वकील 

शाखा अधिकृि -१ रा.प.िृ.शे्रणी / 

सरकारी वकील 

नायव सुब्बा -१ न्याय /सरकारी वकील 

समूह  

हलुका सवारी िालक-१ 

कायािलय सहयोगी-१ 

 

धवषय धवज्ञ शािा 
 िािश्व,कि,िीट ि संवैिाधनक 

उपन्यायाधिवक्ता - १ 

रा.प. न्त्रद्धधिय शे्रणी, न्याय/सरकारी 

वकील  

शाखा अधिकृि - १ 

रा.प.िृ.शे्रणी/सरकारी वकील 

नायव सुब्बा - १ 

न्याय /सरकारी वकील समूह  

हलुका सवारी िालक - १ 

कायािलय सहयोगी-१ 

 

 आधथिक प्रशासन 

शािा 

लेखा अधिकृि - १ 

रा.प.िृधिय शै्रणी / 

छैठौ ंिह 

कायािलय सहयोगी-१ 

 

 

 प्रशासन शािा 
अधिकृि - १ 

रा.प.िृधिय शै्रणी/ अधिकृि 

छैठौ ं/ नेपाल प्रशासन 

सेवा 

कम्प्युटर अपरेटर - १ 

कायािलय सहयोगी - १ 
   

 

मुकाम कायाििय धदपायि 

शाखा अधिकृि -१ न्याय/सरकारी वकील 

सहायक पााँिौ ं– १(न्याय/सरकारी वकील 

कायािलय सहयोगी-१ 

मुकाम कायाििय धदपायि महेन्द्रनगि 

इििास 

शाखा अधिकृि -१ न्याय/सरकारी वकील 

सहायक पााँिौ ं– १( न्याय/सरकारी वकील 

कायािलय सहयोगी-१ 
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दिब

न्दी 

अवस्था दिबन्दी 

पू

धिि 

रि

क्त 

थप घ

ट 

१. सह-

न्यायाधिवक्ता 

रा.प.प्रथ

म 

न्याय सरकारी 

वकील 

- - - १ - १ 

२ उपन्यायाधिव

क्ता 

रा.प.धि

िीय 

न्याय 

 

सरकारी 

वकील 

 

१ १ - १ - २ 

३ शाखा 

अधिकृि 

रा.प.िृिी

य 

न्याय 

 

सरकारी 

वकील 

 

३ १ २ २ - ५ 

४ अधिकृि  अधिकृि 

छैठौ ं

प्रशास

न 

लेखा १ १ - - - १ 

५ अधिकृि  अधिकृि 

छैठौ ं

प्रशास

न 

सामन्य 

प्रशासन 

१ १ - - - १ 

६ नायव सुब्बा रा.प.अनं. 

प्रथम 

न्याय सरकारी 

वकील 

- - - ३ - ३ 

७ सहायक  सहायक 

पााँिौ ं

प्रशास

न 

 

सामान्य 

प्रशासन 

 

१ १ - १ - २ 

८ कम्प्युटर 

अपरेटर 

रा.प.अनं. 

प्रथम 

धवधवि धवधवि १ १ - १ - २ 

९ हलुका 

सवारी 

िालक 

शे्रणी 

धवधहन 

र्न्त्रन्जधन

यरङ 

मे /.ज.मे .  १ १ - ३ - ४ 

१० कायािलय 

सहयोगी 

शे्रणी 

धवधहन 

प्रशास

न 

सामान्य 

प्रशासन 

२ २ - ६ - ८ 

जम्मा ११ ९ २ १८  २९ 
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अनुसूची -३ 

आ.व २०७८/०७९ मुद्दाको धवविण, िगि िथा फछियौट 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कायाििय सुदूिपधिम प्रदेशबाट प्रधििक्षा गिीएका 

मुद्दाहरुुः -  

क्र.सं मुद्दा नं. मुद्दा धनवेदक धवपक्षी अदालि कैधफयि 

१ ०७५-wo-९३९३ उते्प्रषण/पर

मादेश 

देवी कुमारी जोशी प्रिानमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

२ ०७५-wo-००३० उते्प्रषण मधनष कुमार शे्रष्ठ 

समेि 

प्रिानमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

३ ०७४-wo-०८४७ उते्प्रषण/पर

मादेश 

 अचु्यि प्रसाद 

खरेल 

सभामुख अजुिन 

बहादुर थापा समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

४ 

 

०७५-wo-१२६९ उते्प्रषण/पर

मादेश 

शैलेन्द्र कुमार 

हररजन समेि 

आन्तररक माधमला 

िथा कानून 

मन्त्रालय 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

५ ०७५-wo-१३७२ उते्प्रषण/प्रधि

षेि/परमादे

श 

धवषु्ण प्रसाद 

धिधमन्त्रिना 

प्रदेश सरकार 

मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

६ ०७५-wo-१३४९ उते्प्रषण 

/परमादेश 

पुष्पराज याकुरेल 

समेि 

उद्दोग,पयिटन,वन

,वािावरण 

मन्त्रालय समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

७ ०७६-wo-००४५ उते्प्रषण 

/परमादेश 

अष्ट् बहादुर शे्रष्ठ 

समेि 

मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 
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८ ०७६-wo-०१७१ उते्प्रषणयुक्त 

/परमादेश 

धबजय कुमार 

भट्टरार्ि समेि 

मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

९ ०७६-wo-०२६० उते्प्रषणयुक्त 

/परमादेश 

धदपक पौडेल 

समेि 

मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१० ०७६-wo-०४७६ उते्पषण 

/परमादेश 

धनराञ्जन बहादुर 

अमात्य समेि 

पूवाििार धवकाश 

कायािलय 

सु.प.प्रदेश 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

११ ०७६-wo-०५२८ उते्प्रषणयुक्त 

/परमादेश 

मािव प्रसाद 

धिवारी 

सामाधजक धवकाश 

मन्त्रालय सु.प. 

प्रदेश 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१२ ०७६-wo-०७६६ परमादेश 

समेि 

धदपेन्द्र बहादुर 

िन्द्र 

न्याय पररषद् 

काठमाण्डौ समेि 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१३ ०७६-wo-०९३५ उते्प्रषण धमना 

खड्का,बसे्नि 

समेि 

प्रिानमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१४ ०७६-wo-१०७२ उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

गजेन्द्र ठाकुर मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१५ ०७७-wo-००२६ उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री राम बहादुर 

साउाँद 

मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश 

 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 

१६ ०७७-wo-०१८० उते्पषणयुक्त श्री धबजय कुमार 

यादव समेि 

मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

सवोच्च 

अदालि 

िालु 
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/ परमादेश कायािलय सु.प. 

प्रदेश 

 

१७ ०७७-wo-००१० उते्पषण िनबीरे साउाँद 

समेि 

धडभीजन वन 

कायािलय कैलाली 

धदपायल िालु 

१८ ०७७-wo-०००९ उते्पषण 

/परमादेश 

श्री हशं बहादुर 

धसहं समेि 

जगन्नाथ 

गाउाँपाधलका प्रमुख 

प्रशासधकय 

अधिकृि 

 

धदपायल िालु 

१९ ०७७-wo-०३३० उत्प्रषेण/पर

मादेश 

श्री समू्पणि धसहं 

िोपडा 

श्री पूवाििार 

धवकाश कायािलय 

डडेल्िुरा 

 

सवोच्च िालु 

२० ०७७-wo-००११ उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री शेर बहादुर 

कामी 

धवच्थडधिर 

गा.पा.का 

प्र.प्र.अधिकृि 

िक्रदेव भट्ट समेि 

 

धदपायल िालु 

२१ ०७७-wo-०३४९ उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री लिादेवी खत्री मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश 

 

सवोच्च िालु 

२२ ०७७-wo-०४७२ उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

धबरदत्त भट्ट समेि मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश 

 

सवोच्च िालु 

२३ ०७७- wo- ०४२२ परमादेश राधजव कुमार झा मुख्य मन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

सवोच्च िालु 
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प्रदेश 

 

२४ ०७७-Wo-००१३ दोहोयािर्ि  श्री डा.गुणराज 

अवस्थी समेि 

श्री सामाधजक 

धवकाश मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश 

िनगढी,कैलाली । 

सवोच्च िालु 

२५ ०७७-wo-०६०७ उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

श्री रमा धगरी श्री प्रदेश लेखा 

धनयन्त्रण कायािलय 

सु.प. प्रदेश 

िनगढी, कैलाली 

। 

सवोच्च िालु 

२६ ०७७-wo-०९२६ उते्पषण श्री जानकी देवी 

भण्डारी समेि 

श्री सामाधजक 

धवकाश मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश 

सवोच्च िालु 

२७ ०७७-wo-०९९३ उते्पषण डा. प्रमोद भट्ट श्री सामाधजक 

धवकाश मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश 

सवोच्च िालु 

२८ ०७७-wo-०९७७ उते्पषण श्री पे्रम साउाँद 

समेि 

श्री सामाधजक 

धवकाश मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश 

सवोच्च िालु 

२९ ०७७-wo-११७६ उते्पषण श्री कमल धसंह 

राना 

श्री आन्तररक 

माधमला िथा 

कानून मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश, 

िनगढी, कैलाली 

। 

सवोच्च िालु 

३० ०७७-wo-००२१ उते्प्रषण/पर

मादेश 

धहरेन्द्र बहादुर 

शाही 

अछाम धजल्ला 

िुमािखाद गा. 

धशक्षा,युवा िथा 

खेलकुद शाखा 

समेि ।  

धदपायल िालु धमधि  

२०७८/५/११ 

३१ ०७७-wo-१०९९ उते्प्रषणयुक्त

/ परमादेश 

पदम बहादुर शे्रष्ठ श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/०५/१५ 
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प्रदेश, 

िनगढी,कैलाली । 

३२ ०७७-wc-०१०५ उते्प्रषण अधिवक्ता धबक्रम 

नगरकोटी समेि 

श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश, 

िनगढी,कैलाली । 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/०६/४ 

३३ ०७७-wc-००९९ उते्प्रषण अधिवक्ता शैलेन्द्र 

प्रसाद अमे्वडकर 

श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

प्रदेश, 

िनगढी,कैलाली । 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/०६/०४ 

३४ ०८५-०७८-००१७२ धकिे 

जालसााँज 

सवेस अवस्थी घरेलु िथा साना 

उद्योग कायािलय 

िनगढी, कैलाली 

। 

कैलाली 

अदालि 

िालु धमधि 

२०७८/०६/०१ 

३५ ०७७-wo-११०९ उते्प्रषण/पर

मादेश 

अधिवक्ता सधबन 

शे्रष्ठ 

श्री सामाधजक 

धवकाश मन्त्रालय 

सु.पु. प्रदेश 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/०६/०५ 

३६ ०७७-wo-१२४२ उते्प्रषणयुक्त

/ 

परमादेश 

अधिवक्ता जय 

प्रसाद पौडेल 

श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु. प. 

प्रदेश । 

सवोच्च िालु 

धमधि २०७८/६/८ 

३७ ०७८-wo-०१२६ उते्प्रषणयुक्त

/ 

परमादेश 

पुष्पा जोधश श्री सामाधजक 

धवकास मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश । 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/६/१२ 

३८ ०७८-wo-०१५५ परमादेश अनत्त काकी श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु. प. 

प्रदेश । 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/६/१३ 

३९ ०७८-wo-०२५६ उते्प्रषण/पर

मादेश 

िन्द प्रसाद लुर्िटेल श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु. प. 

प्रदेश । 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/६/१३ 
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४० ०७८-wo-०२३६ उते्प्रषणयुक्त 

परमादेश 

संगम खार्िजु श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु. प. 

प्रदेश । 

सवोच्च िालु  

धमधि २०७८/६/१३ 

४१ ०७८-wo-०००९ उते्प्रषण शंकर धसहं िामी यािायाि कायािलय 

कंञ्चनपुर 

महेन्द्रन

गर 

िालु धमधि 

२०७८/०६/१७ 

४२ ०७८-cp-०१८६ हाल साधवक 

गरी हक 

कायम गरी 

पाउाँ । 

धडल्लीराज पन्त भूधम व्यवस्था,कृषी 

िथा सहकारी 

मन्त्रालय । 

कैलाली 

अदालि 

िालु धमधि 

२०७८/०८/१९ 

४३ ०७८-WO-००२२ उते्पषण 

/परमादेश 

नागेन्द्र धसाँह िामी श्री घरेलु िथा 

साना उद्योग 

कायािलय, 

कञ्चनपुर । 

महेन्द्रन

गर 

िालु धमधि 

२०७८/१०/१२ 

४४ ०७८-wo-०७९० उते्पषण धटका बहादुर 

कुाँ वर 

श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/१०/२५ 

४५ ०७८-wo-०९७० उते्पषणयुक्त

/ परमादेश 

भुपेन्द्र नाथ पौडेल श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/१२/०९ 

४६ ०७८-wo-००३१ उते्पषणयुक्त 

परमादेश 

उमेश धसाँह िामी श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी 

महेन्द्रन

गर 

िालु धमधि  

२०७८/१२/०९ 

४७ ०७८-wo-०००४ उते्पषणयुक्त 

परमादेश 

ओम प्रकाश 

अयािल 

श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७८/१२/१६ 

४८ ०७८-wo-००३७ उते्पषणयुक्त

/परमादेश 

ओम बहादुर बसे्नि श्री सामाधजक 

धवकास मन्त्रालय 

सु.प.प्रदेश 

महेन्द्रन

गर 

२०७९/०१/२२ 
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४९ ०७७-wo-३३० उते्पषणयुक्त

/परमादेश 

समु्पणि धसंह 

िोपडा 

श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी 

सवोच्च िालु धमधि  

२०७९/०२/०३ 

५० ०७८-w0-००१५ उते्पषणयुक्त

/परमादेश 

बहादुर धसंह ओड श्री सामाधजक 

धवकास मन्त्रालय 

सु.प. प्रदेश 

धदपायल िालु धमधि 

२०७९/०२/१० 

५१ ०७८-wo-१३७८ उते्पषणयुक्त

/परमादेश 

रामाकान्त प्रसाद 

यादव 

श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७९/०३/०७ 

५२ ०७८-wo-१२६६ उते्पषणयुक्त

/परमादेश 

सन्तलाल शे्रष्ठ श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७९/०३/०७ 

५३ ०७८-wo-००४१ उते्पषणयुक्त

/परमादेश 

के.एस.कन्टर क्शन 

प्रा.धल. 

धडधभजन वन 

कायािलय कञ्चनपुर 

महेन्द्रन

गर 

िालु धमधि 

२०७९/३/२८ 

५४ ०७८- Wo-११७३   उते्पषण िोयाराज धमश्र श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी । 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७९/०३/३१ 

५५ ०७८-wo-१२३४ उते्पषण दयाराम पौडेल श्री मुख्यमन्त्री िथा 

मन्त्रन्त्रपररषद्को 

कायािलय सु.प. 

िनगढी । 

सवोच्च िालु धमधि 

२०७९/०३/३१ 
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आ.व. २०७८/७९ मुद्दाको िथ्याङ्कीय धवविण  

 

 

 

 

 

 

 

अदािि  

िगि 

 

फछियौट 

 

वाकी 

गि बषिको 

वाकी 

यस 

बषिको 

थप 

िम्मा रिट 

िािी 

रिट 

िािेि 

िामेिी िम्मा 

सवोच्च 

अदालि 

(दो.पा. को 

धनवेदन) 

२८ १७ 

 

४५ 

 

१ १ १ ३ ४२ 

१ - १ ० ० - ० १ 

२९ १७ ४६     ४३ 

उच्च अदालि 

धदपायल 
४ ३ ७  १ ० १ ६ 

उच्च अदालि 

धदपायल, 

महेन्द्रनगर 

 

 

 

५ 

 

५ 

 

० 

 

१ 

 

 

 

१ 

 

४ 

कैलाली धजल्ला 

अदालि 
 २ २     २ 

िम्मा 

 
३३ २७ ६० १ ३ १ ५ ५५ 



मुख्य न्यायाधिवक्ताको वाधषिक प्रधिवेदन २०७८/०७९ 

             
 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची - ४ 

                                                बहस, पैिवी िथा प्रधििक्षा 

सम्बन्धी   धवविण 

धनकाय गि 

आ.व.सम्मको  

यस आ.व.को िम्मा 

सवोच्च अदालि ३३ १२ ४५ 

उच्च अदालि 

धदपायल 
२ ५ ७ 

उच्च अदालि 

धदपायल, 

महेन्द्रनगर 

२ ३ ५ 

कैलाली धजल्ला 

अदालि 

० २ २ 

िम्मा 

 

३७ २२ ५९ 
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अनुसूची – ५ 

आ.व. २०७८/७९ को धिन्सी मौज्दािको वाधषिक धवविण 

        

      

क्र.सं. धजन्सी 

नं. 

धजन्सी 

वगीकरण 

संङे्कि नं. 

धजन्सी 

सामानको नाम 

मौज्दाि बााँकी   कैधफ

यि 

    एकाई पररमा

ण 

दर जम्मा मूल्य 

रु. 

 

१  ६११२२३३००

५ 

एयर 

कन्त्रन्डसनर 

धपस ४  २१८०००  
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२  ६११२३११०१

६ 

कोट हेन्ङगर धपस १  २५००  

३  ६११२३११०१

८ 

खाट पलङ 

लोबेड 

धपस ३  ४६५००  

४  ६११२३११००

१ 

टेबुल धपस १०  २६३२००  

५  ६११२२२२००

१ 

डेस्कटप 

कम्प्यूटर 

धपस ७  ४१८२००  

६  ६११२२२१००

५ 

नेम पे्लट धपस १  ९००  

७  ६११२२२२००

३ 

धप्रन्टर धपस ८  १५७२००  

८  ६११२२२२००

६ 

प्रोजेक्टर धपस १  ६३३७२  

९  ६११२२२२००

४ 

फोटोकपी 

मेधशन 

धपस १  ५६५००  

१०  ६११२३११०५

५ 

बुक केस धपस १  १७०००  

११  ६११२३११०२

० 

बुक सेल धपस ८  १३२०००  

१२  ६११२२२३०१

० 

ब्याटर ी धपस ९  २५४३६२  

१३  ६११२२२४०

०६ 

मोबाईल धपस ४  १००८००  

१४  ६११२२२३००

९ 

यूधपएस धपस ६  ३००००  

१५  ६११२३११०१

१ 

ररभोन्त्रिङग 

धियर 

धपस १७  ३२१५२५  

१६  ६११२२२२००

२ 

ल्यापटप धपस ८  ५७७८४८  

१७  ६११२२२१०० साईनबोडि धपस १  २५००  
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४ 

१८  ६११२३११०५

३ 

साईड टेबल धपस १  ७८५०  

१९  ६११२२२३००

२ 

धसधलङ्ग पंखा धपस ४  १५०००  

२०  ६११२३११००

६ 

सोफासेट धपस ११  ४८७८००  

२१  ६११२३११००

९ 

न्त्रस्टल दराज धपस ८  ११९५००  

२२  ६११२२२३०२

१ 

से्टबलाईजर धपस ६  १०८०००  

२३  ६११२२२३००

१ 

धहटर धपस १  १५०००  

२४  ६११२३११०१

४ 

कम्प्यूटर टेबल धपस ४  ३५४००  

२५  ६११२११०००

१ 

कार धपस १  ४४९३१००  

२६  ६११२३११०१

३ 

धट-टेबल धपस १०  ४६७००  

२७  ६११२२२१००

१ 

पानी धफल्टर धपस १  २५०००  

२८  ६११२१०९००

१ 

मोटरसाईकल धपस २  ३६९९११  

२९  ६११२१०९००

३ 

साईकल धपस ४  ३१५१०  

३०  ६११२२३०३

७ 

ईन्भटिर धपस ४  ६६४४५  

३१  ६११२३११०२

१ 

सु्टल धपस ३  ७४००  

३२  ६११२३११०४

१ 

धकिन –याक धपस १  २५८००  
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३३  ६११२२२३०२

६ 

कुलर धपस २  २८०००  

३४  ६११२२२३०

४१ 

धगजर धपस २  ४१५००  

३५  ६११२२११००

४ 

धडधजटल 

क्ामरा 

धपस १  ८१४१५  

३६  ६११२११०००

४ 

धपक अप धपस १  ६९८८१००  

३७  ६११२२२३०

७३ 

मोटर पानीिाने्न धपस २  २०३४०  

३८   

६११२३११०१

९ 

यािक धपस १  २०९८  

३९   

६११२२११००

९ 

धसधसधटधभ 

क्ामेरा 

धपस ४  ८८४००  

       १५७६६६७

६ 
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अनुसूची-६ 

बाधषिक धवधनयोिन 

       
;du| ah]^ ;ldIff M       

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

ljlQo ef}lts   

१ ७०७२३२११३ १६५,१४,०००।०० १४४,६८,३२०।५१ ८७.६१ % १००% िालु  

२ ७०७२३२११४ १०,७०,०००।०० ५००,४८५।००   ४६.७७% १००% पूाँजीगि 

       
 

सम्पाधदि मुख्य मुख्य कायिक्रमको प्रगधि धवविण       
vr{ lzif{s tyf sfo{qmdsf] 

gfd 
ljlgof]lht /sd vr{ ePsf] /sd k|ult s}lkmot 

ljlQo ef}lts   

न्याय र कानून 

धनमािण सम्वन्त्रन्ध 

स्थानीय िहहरुका 

न्याधयक सधमधिका 

पदाधिकारीहरुसंग 

अन्तधक्रया कायिक्रम 

१००,००००। १००,००००। १००% १००% 

  

मुख्य 

न्यायाधिवक्ताको 

कायािलयको कायि  

२,००,०००। १९६,०००। ९८% १००% 

  



मुख्य न्यायाधिवक्ताको वाधषिक प्रधिवेदन २०७८/०७९ 

             
 
 

56 
 

 

 

सञ्चालन िथा 

कायिधववरण 

धनदेधशका 

प्रदेश सरकार  

धवरुद्ध  दायर 

भएका ररट 

धनवेदनको कावािही 

र धकनाराको 

अवस्थाका बारेमा 

अध्ययन 

३,००,०००। २६०,१८०। ८६ % १००% 

  

गण्डकी,लुन्त्रम्वनी र 

कणािली प्रदेशमा 

िजुिमा गररएका 

कानूनहरुको 

अध्ययन िथा सो 

को सम्वन्धमा 

अनुभव आदान 

प्रदान  

२,००,०००। 

२,००,०००। 

१००% १००% 

  

सामाधजक धवकास 

सम्वन्त्रन्ध प्रादेधशक 

कानूनको प्रभाव 

मुल्याङ्कन   

२,००,०००। 

७५,६००। 

३७.८% १००% 

 
वाधषिक सधमक्षा 

कायिक्रम ५०,०००। ५०,०००। 
१००% १००% 

 

सीप धवकास िथा 

क्षमिा अधभवृधि 

िाधलम  १,८०,०००। १,७७,९७५। 

९८.८% % 

 

यारोल बोडिको 

बैठक  २४०,०००। १०९,०००।. 
४५.४% % 
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अनुसूची -७ 

कायािियको िनशखक्त धवविण 

सेवा /  समुह पद मुख्य न्यायधिवक्ताको कैधफयि 
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कायाििय 

दिबन्दी 

पदपू

धिि 

रि

क्त 

किा

ि   

 संवैिाधनक 

माननीय मुख्य 

न्यायाधिवक्ता १ १ ०     

न्याय सेवा, 

सिकािी 

वकीि समूह 

िािपत्ांधकि 

खििीय   १ १ ०     

िािपत्ांधकि 

िृिीय ३ २ १     

अन्य सेवा/ 

समूह 

अधिकृि 

(प्रशासन) १ १ ०   

अधिकृि 

छैठौ ं

अधिकृि 

(िेिा) १ ० १   

अधिकृि 

छैठौ ं

सहायक 

(प्रशासन) १ ० १   

सहायक 

पाँचौ ं

कम्प्पू्यटि 

अपिेटि १ ० १ १ किाि 

हिुका सवािी 

चािक १ ० १ १ किाि 

कायििय 

सहयोगी २ ० २ २ किाि 

िम्मा १२ ६ ६ ४   
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अनुसूची -८ 

हाि कायििि कमिचािीको धवविण 

क्र.स. नाम पद कायििि अवधि 

देखि सम्म 

१ श्री कुलानन्द 

उपाध्याय 

 माननीय मुख्य 

न्यायाधिवक्ता 

२०७४ िैत्र  हालसम्म 

२ श्री लक्ष्मी नारायण 

दहाल 

उपन्यायाधिवक्ता २०७८  

असोज  

हालसम्म 

३ श्री हररशप्रसाद 

भट्ट 

सहायक 

न्यायाधिवक्ता 

२०७९   

बैशाख 

हालसम्म 

४ श्री धशवप्रसाद 

कुाँ वर 

सहायक 

न्यायाधिवक्ता 

२०७८ 

श्रावण 

हालसम्म 

५ श्री सत्यराज 

पडाल 

अधिकृि छैठौ ं २०७६ 

बैशाख 

हालसम्म 

६ श्री धदलसरा जैशी क.अपरेटर २०७५ जेठ हालसम्म 

७ श्री संजय राना हलुका सवारी 

िालक 

२०७५फागुन हालसम्म 

८ श्री गणेश राना  हलुका सवारी २०७६ हालसम्म 
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िालक वैशाख 

९ श्री बधबिा धिवारी  कायािलय 

सहयोगी 

२०७५ जेठ हालसम्म 

१० श्री कमल िौिरी कायािलय 

सहयोगी 

२०७५ 

असार 

हालसम्म 

११ श्री पदम राज पन्त िौकीदार २०७८ 

फागुन 

हालसम्म 
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