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भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम 
गण्डकी प्रदेश, ऩोखया 

ऩत्र सङ्ख्माः 
चरानी नॊ.: 
 
भाननीम प्रदेश प्रभङ्गखज्मू,  

प्रदेश प्रभङ्गखको कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया ।  

 

�ववम: आ.व. २०७७/०७८ को वा�विक प्र�तवेदन ऩेस ग�यएको। 

नेऩारको स्वतन्त्रता, साविब �भकता, ब गो�रक अखण्डता, या�ष्टम एकता, स्वाधीनता य स्वा�बभानराई अ ङऺ्गण्ण 

याखी जनताको साविब भ अ�धकाय, स्वामत्तता य स्वशासनको अ�धकायराई आत्भसात ् गदै जनताको 

प्र�तस्ऩधाित्भक फहङ्गदरीम रोकतािन्त्रक शासन प्रणारी, नाग�यक स्वतन्त्रता, भ �रक अ�धकाय, भानव अ�धकाय, 

फा�रग भता�धकाय, आव�धक �नवािचन, ऩूणि प्रसे स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, �नष्ऩऺ य सऺभ न्मामऩा�रका य 

कानूनी याज्मको अवधायणा रगामतका रोकतािन्त्रक भूल्म य भान्मताभा आधा�यत सभाजवादप्र�त प्र�तफद्द यही 

सभदृ्द याष्ट �नभािण गयी सॊघीम रोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्थाको भाध्मभफाट �दगो शािन्त, 

सङ्गशासन, �वकास य सभ�ृद्दको आकाॊऺा ऩूया गनि सॊ�वधान सबाफाट ऩा�यत नेऩारको सॊ�वधानको धाया 160 रे 

प्रत्मेक प्रदेशभा एक भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता यहने य भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता प्रदेश सयकायको भङ्गख्म कानूनी 

सल्राहकाय हङ्गने य सॊवैधा�नक एवभ ् कानूनी �ववमभा प्रदेश सयकाय वा प्रदेश सयकायरे तो�क�दएको अन्म 

अ�धकायीराई याम सल्राह �दने भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कतिव्म हङ्गने व्मवस्था गयेको छ। सोही व्मवस्था 

फभोिजभ गण्डकी प्रदेशभा �भ�त 2074/12/०८ भा ऩ�हरो भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको �नमङ्गिक्त बै कामि सम्ऩादन 

हङ्गॉदै आएकोभा ऩ�यव�तित प्रदेश सयकायरे आ�थिक वविको उत्तयाधि 2078/03/16 भा दोस्रो भङ्गख्म 

न्मामा�धवक्ता �नमङ्गक्त गर् मो।  

सॊ�वधानभा व्मवस्था बए अ�त�यक्त भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका अन्म शति 

प्रदेश कानूनफभोिजभ हङ्गने सॊवैधा�नक व्मवस्थाअनङ्गसाय गण्डकी प्रदेश सबाफाट भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, 

कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ,न, २०७५ ऩा�यत बई रागङ्ग बइसकेको 

छ। सोही ,नको दपा ११ रे भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे प्रत्मेक आ�थिक वविभा आफ्नो कामािरमरे गयेको काभ 

कायफाहीको प्र�तवेदन प्रदेश प्रभङ्गखसभऺ ऩेस गनङ्गिऩने व्मवस्थाफभोिजभ मो वा�विक प्र�तवेदन ऩेस गयेको छङ्ग। 
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प्रस्तङ्गत प्र�तवेदनभा आ�थिक वषि २०७७/०७८ भा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमफाट सम्ऩा�दत काभ 

कायफाहीको �ववयण, त्मसको प्रबावका�यता, हा�सर गयेका सपरताहरू य कामिसम्ऩादनभा आएका च ङ्गन तीहरू 

एवभ ्गनङ्गिऩने सङ्गधायका रा�ग सङ्गझावहरू सभावेश ग�यएको छ। 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमरे आ�थिक वषि 207७/07८ भा सॊ�वधान य कानूनफभोिजभ प्रदेश सयकायको 

भङ्गख्म कानूनी सल्राहकायका रूऩभा प्रदेश सयकाय एवभ ्अन्तगितका कामािरमहरूराई सॊवैधा�नक तथा कानूनी 

�वषमभा याम सल्राह प्रदान गने, प्रदेश सयकाय वा भातहतका कामािरमहरू ऩऺ बएको वा �वऩऺी फनाई दामय 

बएका भङ्ग�ाभा फहस, ऩैयवी य प्र�तयऺा गने, प्रदेशभा फनेका ,न, �नमभ, कामि�व�धहरूको तजङ्गिभाको कामिभा 

सहमोग प्रदान गने, कानून व्मवसामीहरूको ऺभता अ�बवृ�द्द ता�रभ कामिक्रभ रगामतका कामि सम्ऩन् न गयेको 

छ। सभग्र भानव सभङ्गदाम नै को�बड- १९ रे प्रबा�वत बएका कायणरे ब �तक रूऩभा सम्ऩादन गनङ्गि ऩने 

कामिक्रभ प्रबा�वत हङ्गन ऩङ्गगेको मथाथिता अवगतै बएको �वषम यह् मो। 

सॊ�वधानरे आत्भसात गयेको स्वतन्त्र न्मामऩा�रका, कानूनी याज्मका अवधायणा, कानून तथा न्मामका भान्म 

�सद्दान्त य भानव अ�धकायप्र�त उच्च आस्था याख्दै आगाभी �दनभा ऩ�न मस कामािरमका काभ, कायफाहीराई 

प्रबावकायी य न�तजाभङ्गखी फनाउनका रा�ग सदैव �क्रमाशीर यहने प्र�तफद्दता व्मक्त गदिछङ्ग। गण्डकी प्रदेश 

सयकायको ऩ�हरो भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्द्र िघ�भयेज्मूरे ऩदीम िजम्भेवायी वहन गदाि �नवािह गनङ्गिबएको 

ब�ूभका प्रबावकायी देिखएकोरे उहाॉको मोगदान य ब�ूभकाराई �वशेष धन्मवाद व्मक्त गदै कामािरमको कामि 

सॊम्ऩादनभा सहमोग गनङ्गिहङ्गने कामािरम प्रभङ्गख रगामत सम्ऩूणि कामािरम ऩ�यवाय एवभ ्सयकायी तथा गैयसयकायी 

�नकाम प्र�त आबाय व्मक्त गदिछङ्ग  ।  

 

 

 

 

२०७८ असोज          यो�हत याज फाॉस्तोरा 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया। 
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भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको वा�षिक प्र�तवदेन-२०७७/०७८ 

1 
 

ऩ�यच्छेद एक  

ऩ�ययम 

नेऩारको सॊ�वधानरे सङ् घीम रोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्थाका भाध्मभद्वाया �दगो शािन्त, सङ्गशासन, 

�वकास य सभ�ृद्दको आकाङ्ऺा ऩूया गने रक्ष्म याखेको छ। मसका रा�ग सॊ�वधानरे जनताको प्र�तस्ऩधाित्भक 

फहङ्गदरीम रोकतािन्त्रक शासन प्रणारी, नाग�यक स्वतन्त्रता, भौ�रक अ�धकाय, भानव अ�धकाय, फा�रग 

भता�धकाय, आव�धक �नवाियन, प्रसे स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, �नष्ऩऺ य सऺभ न्मामऩा�रका य कानूनी याज्मको 

अवधायणा रगामतका रोकतािन्त्रक भूल्म य भान्मताराई आत्भसात गयेको छ। नऩेारको सॊ�वधानरे सङ् घीम 

रोकतािन्त्रक गणतन्त्र नेऩारको भूर सॊययना सङ  घ, प्रदेश य स्थानीम तह गयी तीन तहको हङ्गने व्मवस्था गयेको 

छ। प्रदेश तहभा प्रदेश सयकाय यहने य प्रदेश सयकायको भङ्गख्म कानूनी सल्राहकायका रूऩभा भङ्गख्म 

न्मामा�धवक्ता यहन े य सॊवैधा�नक एवभ ् कानूनी �वषमभा प्रदेश सयकाय वा प्रदेश सयकायरे तो�क�दएको 

अ�धकायीराई याम सल्राह प्रदान गनङ्गि भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कतिव्म हङ्गने सॊवैधा�नक व्मवस्था छ। भङ्गख्म 

न्मामा�धवक्ताको �नमङ्गिक्त भङ्गख्मभन्त्रीको �सपा�यसभा प्रदेश प्रभङ्गखफाट हङ्गन ेव्मवस्थाफभोिजभ गण्डकी प्रदेशभा �भ�त 

२०७४/१२/८ भा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको �नमङ्गिक्त बएसॉगै भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम स्थाऩना बई कामि 

सञ् यारन बइआएको छ। सॊ�वधानभा बएको भङ्गख्म न्मामा�धवक्तासम्फन्धी व्मवस्थाराई कामािन्वमन गनि 
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 प्रदेश सयकाय य भातहतका �नकामहरूका नाभभा अदारतफाट बएका आदेश वा पैसराको प्रबावकायी 

कामािन्वमन गनि गयाउन प्रदेश सयकायका भन्त्रारम वा कामािरमराई ऩत्राचाय गने तथा आदेश वा पैसराको 

कामािन्वमनको अनङ्गगभन गने, 

 प्रदेशका कामिऺ ते्रको कङ्ग नै �वषमभा तत्कार कानून फनाउनङ्गऩने वा बइयहेको कानून सॊशोधन गनङ्गि ऩयेभा 

त्मसको कायण खङ्गराई प्रदेश सयकायसभऺ �सपा�यस गने,  

 प्रदेश सयकायका भन्त्रारम वा कामािरमफाट अदारतभा प्रस्तङ्गत हङ्गने �रिखत जवापरगामतका कानूनी �रखतभा 

स्तय कामभ गनि आवश्मक सहमोग गने,   

 प्रदेश�बत्र यहेका �हयासत, थङ्गनङ्गवा कऺ तथा कायागायभा यहेका थङ्गन ङ्गवा तथा कैदी उऩय भानवोिचत व्मवहाय बए 

नबएका सम्फन्धभा �नयीऺण गयी सोसम्फन्धी प्र�तवेदन तमाय गयी सम्फिन्धत �नकामराई आवश्मक सङ्गझाव 

प्रदान गने, 

 प्रदेश सयकायराई सयोकाय ऩने कङ्ग नै भङ्ग�ाभा फहस ऩैयवी वा प्र�तयऺाका रा�ग सम्फिन्धत अ�धकायीरे भङ्गख्म 

न्मामा�धवक्ताराई अनङ्गयोध गयी ऩठाएभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता आपैरे प्र�त�न�धत्व गनि वा आफ्नो कामािरमका 

कङ्ग नै अ�धकृतराई खटाउन सक्ने,  

 कङ्ग नै न्मा�मक वा अधिन्मा�मक �नकामफाट बएको �नणिम वा आदेशफाट प्रदेश सयकायको हक, �हतभा असय 

ऩने यहेछ य त्मस्तो �नणिम वा आदेश�वरूद्द भङ्ग�ा दामय गनि, ऩङ्गनयावेदन गनि वा ऩङ्गनयावरोकनका रा�ग �नवेदन 

�दन वा अन्म कङ्ग नै कानूनी उऩचाय प्रा् त गनि कानूनफभोिजभ कङ्ग नै अ�धकायी तो�कएको यहेनछ बने भङ्गख्म 

न्मामा�धवक्ता वा �नजरे तोकेको अ�धकृतरे त्मस्तो �नणिम वा आदेश�वरूद्द कानूनफभोिजभ सम्फिन्धत 

�नकामभा भङ्ग�ा दामय गनि, ऩङ्गनयावेदन गनि वा ऩङ्गनयावरोकनका रा�ग �नवेदन �दन सक्ने,  

 प्रदेश कानूनफभोिजभ स्था�ऩत सॊस्था वा �नकामरे गयेको �नणिम वा काभ कायफाहीफाट प्रदेश सयकायको �हत 

प्र�तकूर बएको वा सॊ�वधान वा प्रच�रत कानूनको उल्र�न बएको छ बन् न ेभङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई रागेभा य 
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न्मामा�धवक्ता आपै वा �नजरे तोकेको अ�धकृतरे त्मस्तो �नणिम वा काभ कायफाही�वरूद्द कानूनी उऩचाय   

प्रा् त गनि सक्न े एवभ ् भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई सम्फिन्धत प्रदेश सयकायको हक, �हत य सयोकाय यहेको 

�वषमभा नेऩारको जङ्गनसङ्गकै अदारत, न्मा�मक �नकाम, कामािरम य ऩदा�धकायीसभऺ उऩिस्थत हङ्गने अ�धकाय 
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 भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे प्रदेश सबा वा त्मसको कङ्ग नै स�भ�तरे गयेको आभन्त्रणफभोिजभ त्मस्तो सबा वा 

स�भ�तको फैठकभा उऩिस्थत बई कानूनी प्रश् नका सम्फन्धभा याम व्मक्त गनि सक्न,े 
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 भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे प्रदेश सयकायको हक, �हत वा सयोकायको �वषमभा अदारतभा �वचायाधीन कङ्ग नै भङ्ग�ाभा 

प्रदेश सयकायका तपि फाट फहस, ऩैयवी वा प्र�तयऺा गनि सयकायरे �नधाियण गयेको भाऩदण्डका आधायभा 

आवश्मकताअनङ्गसाय कङ्ग नै कानून व्मवसामी वा सयकायी व�करराई तोक्न सक्न।े 

१.२.  वा�षिक प्र�तवेदनसम्फन्धी कानूनी व्मवस्था  

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति सम्फन्धी ,न, २०७५ को दपा ११ को 

उऩदपा (१) फभोिजभ भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे प्रत्मेक आ�थिक वषिभा आफ्नो कामािरमरे गयेका काभ कायफाहीको 

प्र�तवेदन तमाय गयी आ�थिक वषि सभा् त बएको �भ�तरे तीन भ�हना�बत्र प्रदेश प्रभङ्गखसभऺ ऩेस गनङ्गि ऩने य प्रदेश 

प्रभङ्गखरे भङ्गख्मभन्त्रीभापि त त्मस्तो वा�षिक प्र�तवेदन प्रदेश सबाभा ऩेस गने व्मवस्था छ।  

त्मसयी ऩेस ग�यने प्र�तवेदनभा अन्म कङ्ग याका अ�त�यक्त आफ्नो कामािरमका बौ�तक िस्थ�त, कामिबाय, �व�नमोिजत 

यकभ य उऩरिब्ध, काभ कायफाहीको वास्त�वक िस्थ�त िचत्रण गयी भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य 

अ�धकायका �वषमभा आधा�यत याम सङ्गझावसभेत उल्रेख गनङ्गि ऩने व्मवस्था छ। 

१.3. सङ् गठनात्भक स्वरूऩ य सॊयचना  

प्रदेश सयकायरे िस्वकृत गयेको सॊगठन सॊयचना अन्तगित कभिचायी व्मवस्थाऩन भहान्मामा�धवक्ताको कामािरम य 

प्रदेश सयकायफाट हङ्गॉदै आएको छ । 

सङ् गठनात्भक ता�रका 
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उऩदपा (१) फभोिजभ भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे प्रत्मेक आ�थिक वषिभा आफ्नो कामािरमरे गयेका काभ कायफाहीको 

प्र�तवेदन तमाय गयी आ�थिक वषि सभा् त बएको �भ�तरे तीन भ�हना�बत्र प्रदेश प्रभङ्गखसभऺ ऩेस गनङ्गि ऩने य प्रदेश 

प्रभङ्गखरे भङ्गख्मभन्त्रीभापि त त्मस्तो वा�षिक प्र�तवेदन प्रदेश सबाभा ऩेस गने व्मवस्था छ।  

त्मसयी ऩेस ग�यने प्र�तवेदनभा अन्म कङ्ग याका अ�त�यक्त आफ्नो कामािरमका बौ�तक िस्थ�त, कामिबाय, �व�नमोिजत 

यकभ य उऩरिब्ध, काभ कायफाहीको वास्त�वक िस्थ�त िचत्रण गयी भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य 

अ�धकायका �वषमभा आधा�यत याम सङ्गझावसभेत उल्रेख गनङ्गि ऩने व्मवस्था छ। 

१.3. सङ् गठनात्भक स्वरूऩ य सॊयचना  

प्रदेश सयकायरे िस्वकृत गयेको सॊगठन सॊयचना अन्तगित कभिचायी व्मवस्थाऩन भहान्मामा�धवक्ताको कामािरम य 

प्रदेश सयकायफाट हङ्गॉदै आएको छ । 

सङ् गठनात्भक ता�रका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता 

उऩसिचव १ 
या.ऩ. �द्वतीम शे्रणी (स.व) 

कानूनी याम तथा 
प्र�तयऺा शाखा 

शाखा अ�धकृत १ (स.व) 

नामफ सङ्गब्फा १ (प्रशासन 

) (प्रशासन) 

कामािरम सहमोगी १ 

प्रशासन तथा अनङ्गगभन 
भङ्गल्माङ् कन शाखा 

शाखा अ�धकृत १ (स.व) 

नामफ सङ्गब्फा १ (प्रशासन) 

कम््मङ्गटय अऩयेटय 

कामािरम सहमोगी १ 
 

आ�थिक प्रशासन शाखा 
रेखाऩार १ 

सिचफारम 

शाखा अ�धकृत १ 

या.ऩ. ततृीम शे्रणी (स.व) 
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मस कामािरमभा देहामका शाखाहरू यहेका छन:्- 

क. कानूनी याम तथा प्र�तयऺा शाखा 

मस शाखारे सॊवैधा�नक एॊव कानूनी �वषमभा प्रदेश सयकाय वा प्रदेश सयकायरे तो�क�दएको अ�धकायीराई याम 

सल्राह प्रदान गने, प्रदेश सयकाय वा प्रदेश सयकायअन्तगितका कामािरमराई �वऩऺी फनाएका �यट �नवेदन एवभ ्

भङ्ग�ाहरूका सम्फन्धभा प्रा् त �रिखत जवापको ढाॉचा य �वषमवस्तङ्ग �भरे न�भरेको रुजङ्ग गयी सम्फिन्धत अदारतभा  

दतािका रा�ग ऩठाउने, त्मस्ता �यट �नवेदनभा प्रदेश सयकायका तपि फाट फहस ऩैयवी य प्र�तयऺा गने एवभ ्भङ्ग�ा 

व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामि गदिछ। भङ्ग�ाका सम्फिन्धत ऩऺराई अदारतफाट बएका भहत्त्वऩूणि आदेशहरू य 

पैसराको जानकायी गयाउन े य पैसरा बएका भङ्ग�ाहरूको रगत कट्टा गयी भङ्ग�ाको अद्याव�धक �ववयण तमाय 

ऩाने रगामतका कामि गदिछ।  

ख. प्रशासन शाखा 

कामािरमको आन्त�यक प्रशासन, दताि, चरानी, िजन्सी य ऩङ्गस्तकारम व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामि गने िजम्भेवायी 

प्रशासन शाखाराई तो�कएको छ। मसका अ�त�यक्त कामािरमको जनशिक्त व्मवस्थाऩन गने य भ जङ्गदा 

जनशिक्तराई ता�रभ तथा प्रिशऺण �दनेरगामतका िजम्भेवायी ऩ�न प्रशासन शाखाराई तो�कएको छ। मस 

शाखारे कामािरमको �नम�भत कामि सञ् चारन गनङ्गिका साथै कामािरम ऩ�यसय सयसपाइ गने, ब �तक सॊयचनाको 

येखदेख गने य आवश्मकतानङ्गसाय भभित सम्बाय गने कामिसभेत गदिछ। 

ग. आ�थिक प्रशासन शाखा 

वा�षिक कामि�भ तमाय गने, फजेट �नकासा गने, �व�नमोिजत फजेट सम्फिन्धत फजेट शीषिकभा �नमभानङ्गसाय खचि 

रेख् न,े तरफ बत्ता य अन्म सङ्ग�वधा उऩरब्ध गयाउन आवश्मक कागजात तमाय गयी ऩेस गने, प्रदेश आ�थिक 

भा�भरा भन्त्रारम, प्रदेश कोष तथा रेखा �नमन्त्रण कामािरम (प्र.रे.�न.का.) फाट प्रा् त �नदेशनफभोिजभ खचि 

गने य रेखा ऩयीऺण गयाउन ेरगामतका कामि िजम्भेवायी आ�थिक प्रशासन शाखाराई तो�कएको छ।  

घ. भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको सिचफारम  

भङ्गख्म न्मामा�धवक्तासभऺ ऩेस हङ्गन े पामर कागजातहरू फङ्गझी �नकासाका रा�ग ऩेस गने य बएका आदेश 

कामािन्वमनका रा�ग ऩठाउने, बेटघाट य पोन सम्ऩकि  व्मवस्थाऩन गने रगामतका िजम्भेवायी सिचफारमराई 

तो�कएको छ।  
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1.४. भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको प्रस्ता�वत दयफन्दी  

भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमफाट भाग बई आएफभोिजभ मस कामािरमफाट कामािरमको कामि प्रकृ�त, स्वीकृत 

दयफन्दी, कामिबाय य आवश्मकता सभेतराई आधाय भानी कामािरमको �नणिमफभोिजभ प्रस्ता�वत सङ् गठन, 

सॊयचना य व्मवस्थाऩन तमाय गयी भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमभा ऩेस ग�यएको छ। प्रस्ता�वत सङ् गठन 

सॊयचना अनङ्गसूची १ भा यािखएको छ। 

1.५. भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा यहेको भ जङ्गदा दयफन्दी �ववयण  

ता�रका नॊ. १ 

क्र.सॊ. ऩद शे्रणी दयफन्दी ऩदऩू�ति �यक्त  कै�पमत 

१ उऩन्मामा�धवक्ता या. ऩ. ��तीम  १ १ ०  

२ सहामक न्मामा�धक्ता या. ऩ. ततृीम ३ १ २  

३ ना. सङ्ग.  या. ऩ.अनॊ. प्रथभ २ 1 1  

४ रेखाऩार या. ऩ.अनॊ. प्रथभ १ १ ०  

५ क.अ. या. ऩ. अनॊ. प्रथभ १ १ ० कयाय 

६ ह. स. चा. शे्रणी�वहीन १ १ ० कयाय 

७ का. स. शे्रणी�वहीन २ २ ० कयाय 

जम्भा ११ 8 3  

 
1.६. भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा कामियत ऩदा�धकायी एवभ ्कभिचायीहरूको नाभावरी 

ता�रका नॊ. २ 

क्र.सॊ ऩद नाभथय  वतन हारको ऩदभा �नमङ्गिक्त �भ�त 

१ भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता यो�हत याज फाँस्तोरा कास्की २०७8।03।16 

२ उऩन्मामा�धवक्ता गो�वन्द �गयी कास्की २०७०।०५।०५ 

३ सहामक न्मामा�धवक्ता भहेश अमािर स्माङ्जा २०७६।०३।०५ 

४ अ�धकृत छैटौँ रेखा प्रकाश शभाि फागरङ्गङ  2075/12/04 

५ अ�धकृत छैटौँ सूमिप्रसाद रम्सार  स्माङ्जा २०७५।१२।१५ 

६ क.अ.  सङ्गजा गङ्गरूङ रभजङ्गङ २०७५।०६।१९ 

pk;lrj÷;=j=

zfvf clws[t÷;=j=

pk;lrj÷;=j=

zfvf clws[t÷;=j=
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७ ह.स.चा.  गो�वन्द दाहार कास्की  २०७४।१२।०८ 

८ ह.स.चा. कङ्ग रचन्द्र गङ्गरूङ रभजङ्गङ २०७५।०3।१6 

९ का.स. हङ्गभनाथ अ�धकायी कास्की २०७५।०२।१८ 

१० का.स.  श�भिरा गङ्गरूङ रभजङ्गङ २०७५।०५।११ 

११ अदिरी स�यता अ�धकायी कास्की २०७8।03।16 

1.७. कामािरम बवन तथा ब �तक  ोत साधनको अवस्था  

सङ् गठनको रक्ष्मअनङ्गरूऩ प्रबावकायी कामि सम्ऩादनका रा�ग उऩमङ्गक्त वातावयण �नभािण गनि कामािरम बवन, 

आवास, फ�निचय, कामािरम साभग्रीहरू, सवायी साधन य सङ्गयऺाको सभङ्गिचत व्मवस्थाऩन अऩ�यहामि छ। हार मस 

कामािरमको दै�नक कामि ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा नॊ. ७, यत् नऩङ्गयी भागि िस्थत बवनफाट सञ् चारन हङ्गॉदै 

आइयहेको छ। मस कामािरम बवनभा ऩदा�धकायी एवभ ्कभिचायीको कामिकऺ, �व�बन् न शाखाहरू, फैठक कऺ, 

ऩङ्गस्तकारम, श चारम, िचमाऩान कऺको व्मवस्थाऩन ग�यएको छ। कामािरम ऩ�यसयभा फग�चा �नभािण ग�यएको 

छ। ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा नॊ. १२ िस्थत ऩशङ्गऩॊऺी तथा भत्स्म �वकास �नद�शनारमको बवनभा भङ्गख्म 

न्मामा�धवक्ताका रा�ग आवासको व्मवस्था ग�यएको छ। मस कामािरमभा यहने कामािरम प्रभङ्गखराई आवास 

सभेत �नभािण ग�यएको छ। कामािरमभा आवश्मक फ�निचय, भे�सनयी, सवायी साधन ख�यद गयी व्मवस्थाऩन 

ग�यएको छ। 

ता�रका नॊ. ३ 

सवायी साधन, सूचना तथा �वद्यङ्गतीम साभानको �ववयण 

आ.व. २०७४/०७५ २०७५/०७६ २०७६/०७७ 2077/078 जम्भा 

ल्माऩटऩ सङ्ख्मा 3 2 1 - 6 

कम््मङ्गटय सङ्ख्मा 5 3 - - 8 

�प्रन्टय  5 2 1 १ ९ 

प्रोजेक्टय  2  - 2 

क्माभेया १  १ - २ 

टे�र�बजन 1 1  1 3 

एसी 2 3 2 - 7 
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इन्बटिय 2   - 2 

भोटय साइकर - 4 - - 4 

स्कङ्ग टय - 2 - - 2 

चायऩाङ्ग्र ेसवायी साधन - 1 - 1 2 

वबवडमो कन्पयेन्स वडबाइस - - - 1 1 

 

1.८. फजेटसम्फन्धी व्मवस्था 
भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको कामािरमका रावग आवश्मक ऩने फजेटको व्मवस्था प्रदेश सयकायरे गदिछ। आवथिक 
वषि 207७/07८ को �ववनमोजन, वनकासा य खचिको �ववयय तरको तावरकाफभोिजभ छ।  

तावरका नॊ. ४ 

 आ.व. २०७७/०७८ को �ववनमोजन, वनकासा य खचिको �ववयय 

खचि शीषिक �ववनमोजन खचि फाॉकी खचि प्रवतशत 

चारङ्ग 1,37,29000 1,02,91537।55 34,37462।45    75 

ऩङ्गॉजीगत 70,00000 66,36697।०० 36,3303    95 

जम्भा 2,07,29000 1,69,28234।55 38,00765।45    82 

  

आ.व. 207७/07८ भा मस कामािरमका रावग �ववनमोिजत फजेटभध्मे चारङ्गतपि  75 प्रवतशत य ऩङ्गॉजीगततपि  

95 प्रवतशत खचि बई कङ्ग र 82 प्रवतशत फजेट खचि बएको छ। मस वषि �वश् वव्माऩी भहाभायीका रूऩभा 

पैवरएको कोवबड-१९ को कायय सयकायरे घोषया गयेको फन्दाफन्दीका कायय मस  कामािरमका कामिक्रभ 

कामािन्वमनभा प्रवतकूर असय ऩयेको छ। 
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75% 

25% 

चारङ्ग फजेटको खचि य फाॉकी प्र�तशत  

खचि 
फाॉकी 

95 

5 

ऩङ्गॉजीगत फजेटको खचि य फाॉकी 
प्र�तशत 

खर्च 
ब ाँकी 

66% 

34% 

कङ्ग र फजेट रु. 20729000 

चारङ्ग 
ऩङ्गॉजीगत  
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ऩ�यच्छेद दङ्गई 

कामािरमफाट सम्ऩा�दत कामिको �ववयय 

मस कामािरमफाट आ�थिक वषि २०७7/०७८ भा �यट �नवेदन/भङ्ग�ाभा फहस, ऩैयवी, प्र�तयया, सॊवैधा�नक 
तथा कानूनी �वषमभा �दइएको याम, सल्राह य ता�रभरगामत सम्ऩादन ग�यएका कामिहरूको रगत य 
प��ट �ववययराई क्रभश: प्रस्तङ्गत ग�यएको छ।  

2.१.  �यट  �नवेदन/भङ्ग�ाको प्र�तययासम्फन्धी  �ववयय  

नेऩारको सॊ�वधान एवभ ्भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति सम्फन्धी ,न, 

२०७५ फभोिजभ गण्डकी प्रदेश सयकाय य मसअन्तगितका कामािरमहरूराई �वऩयी फनाई सवोच्च अदारत, 

उच्च अदारत ऩोखया, उच्च अदारत ऩोखया फागरङ्गङ इजरास य कास्की िजल्रा अदारतभा दताि ग�यएका 

उत्प्रषेय, प्र�तषेध, अ�धकायऩचृ्छा, ऩयभादेश, �नषेधाऻा, अदारतको अवहेरनाजस्ता �यट �नवेदन, ऩङ्गनयावेदन य 

अन्म भङ्ग�ाहरूभा प्रदेश सयकाय य भातहतका �नकामका तपि फाट मस कामािरमरे प्र�तयया गदै आएको 

छ।हारसम्भ गण्डकी प्रदेश सयकाय य प्रदेश सयकायका भातहतका �नकामराई �वऩयी फनाई दामय बएका 

�यट �नवेदन/भङ्ग�ाहरूको �ववयय देहाम फभोिजभ यहेको छः 

ता�रका नॊ ५  

हार कामभ यहेका भङ्ग�ाको सॊख्मात्भक �ववयय 

क्र.स. �ववयय आ.व. जम्भा 

०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ 

१ दामय भङ्ग�ा सॊख्मा १९ १९ ३३ ७१ 

२ पैसरा ४ ३ ११ १८ 

३ हार कामभ यहेका भङ्ग�ा    ५३ 
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ता�रका नॊ. ५ (क) 

 हारसम्भको �वय �नवेदन/भङ्ग�ाको सॊिऺप्त �वववय 

क्र. सॊ. अदारत/भङ्ग�ा  ऩऺ/�वऩऺ �वय �नवेदन/भङ्ग�ाको �वषमवस्तङ्ग 

१. सवोच्च अदारत 

०७४-WO-०८४७ 

उत्प्रषेय ऩवभादेश 

सभेत 

अ�धवक्ता अच्मङ्गतप्रसाद खवेर 

�वरू� 

प्रधानभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�वषद्को कामािरम 

�सॊहदवफाव, गण्डकी प्रदेश सबाभङ्गख 

नेत्रनाथ अ�धकावीसभेत 

 

नेऩारको सॊ�वधानको धावा १८२(२) अनङ्गसाव प्रदेश 

सबाका सबाभङ्गख व उऩसबाभङ्गख पवक पवक दरको 

हङ्गन ङ्गऩने व्मवस्था वहेकोभा गण्डकी प्रदेशभा सबाभङ्गख 

व उऩसबाभङ्गख एउयै दर नेकऩाफाय बएकारे 

�नजहरूको �नमङ्गिक्त सॊ�वधान �वऩवीत वहेको बन् न े

�वषम। 

२. सवोच्च अदारत 

०७४-WO-०८४७ 

उत्प्रषेय ऩवभादेश 

सभेत 

अ�धवक्ता अच्मङ्गतप्रसाद खवेर  

�वरू�  

प्रधानभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�वषद्को कामािरम 

�सॊहदवफाव, गण्डकी प्रदेश उऩसबाभङ्गख 

�सजिना शभाि सभेत 

 

 

नेऩारको सॊ�वधानको धावा १८२(२) अनङ्गसाव प्रदेश 

सबाका सबाभङ्गख व उऩसबाभङ्गख पवक पवक दरको 

हङ्गन ङ्गऩने व्मवस्था वहेकोभा गण्डकी प्रदेशभा सबाभङ्गख 

व उऩसबाभङ्गख एउयै दर नेकऩाफाय बएकारे 

�नजहरूको �नमङ्गिक्त सॊ�वधान �वऩवीत वहेको बन् न े

�वषम। 

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

आ.व. ०७५/०७६ आ.व. ०७६/०७७ आ.व. ०७७/०७८ जम्म  र्लिरहेको 

दामव भङ्ग�ा 
पैसरा 
च�रवहेको 

;jf]{Rr cbfnt

)&&–WO–!!)( 

pTk|]if0f l/6

clwjQmf ;ljg >]i7;d]t

lj¿4

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] 

sfof{no u08sL k|b]z, kf]v/f;d]t

ck/fw lkl8tx¿sf] xs clwsf/ k|Toe't 
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३. सवोच्च अदारत 

०७४-WO-०२०१ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

 

ऩि�भा�र साभङ्गदा�मक अस्ऩतारका अ. प्रा. 

अध्मऺ ह�यप्रसाद ऩाण्डे  

�वरूद्द  

प्रधानभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

�सॊहदयफाय, मातामात व्मवस्था कामािरम 

ऩोखयासभेत 

२०५९ सारदेिख नसेनर कन्स्रक्सन कम्ऩनीको 

नाभभा यहेको बवन बाडाभा �रई अस्ऩतार 

सञ् चारन बइयहेको अवस्थाभा �भ�त 

२०७३/१२/२१ गतेको नेऩार सयकाय 

भन्त्रीस्तयीम �नणिमरे उक्त बवन य जग्गा मातामात 

व्मवस्था कामािरम सवायी चारक अनङ्गभ�तऩत्र, 

गण्डकी प्रदेशरे बोग चरन गने गयी बोगा�धकाय 

हस्तान्तयण गने कामि कानून �वऩयीत यहेको बन् न े

�वषम। 

४. सवोच्च अदारत 

०७५-WO-०५४६ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

याभ �यझन मादव  

�वरूद्द  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश ऩोखयासभेत 

कभिचायी सभामोजन ,न, २०७४ को दपा ११ 

फभोिजभ स्वास्थ्म तथा जनसङ्ख्मा भन्त्रारमको �भ�त 

२०७५/०५/१७ को सिचवस्तयीम �नणिमरे 

स्वास्थ्म �नदेशनारम, गण्डकी प्रदेशभा कामियत 

�नवेदक अ�धकृत छैटौंराई �भ�त २०७५/७/२५ 

को भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद् को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेशरे िजल्रा स्वास्थ्म कामािरम, 

कास्कीभा काभकाजभा खटाएको कामि कानून 

�वऩयीत छ। कभिचायी सभामोजन ,न, २०७४ रे 

कभिचायीराई काभकाजभा खटाउन सक्ने अिख्तमायी 

सङ् घीम सयकायराई �दएकोभा सङ् घीम सयकायरे 

खटाएको स्थानभा काभ गनि न�दई �वना अिख्तमायी 

प्रदेश सयकायरे अन्मत्र काभकाजभा खटाउने कामि 

कानून �वऩयीत बएको बन् ने �नवेदन दाफी। 

५. उच्च अदारत 

ऩोखया ०७५-WO-

०५४६ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

याभ�यझन मादव  

�वरूद्द  

साभािजक �वकास भन्त्रारम गण्डकी प्रदेश 

ऩोखयासभेत 

6. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७५-DP-

ऩङ्गनयावेदक �ड�बजन वन कामािर म, तनहङ्गॉ 

�वरूद्द 

वाभनकङ्ग भाय खनारसभेत 

सा�वक दङ्गरेगौंडा गा.�व.स. स्थानचोक वडा नॊ. २  

हार शङ्गक्रा गण्डकी नगयऩा�रकाभा ऩने ताया 

साभङ्गदा�मक वनको ब्रक नॊ. २ �बत्र ऩने जग्गाहरू 
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०३५५/०७६-DP-

०००४ 

होभनाथ खनार य उनका अॊिशमाय बाइहरूको 

नाभभा चोयी दताि बएको जानकायी प्रा् त हङ्गन 

आएको दताि खायेज गयी साभङ्गदा�मक वन कामभ 

ग�यऩाऊॉ  बन् न े तत्कारीन भङ्गिखमा शा�रग्राभ 

खनारको नाभभा दताि बइसकेको जानकायी   प्रा् त 

बएकारे दताि फदय गयी साभङ्गदा�मक वन कामभ 

ग�यऩाऊॉ । तनहङ्गॉ िजल्रा अदारतको पैसरा उऩय 

�ड�बजन वन कामािरमका �ड�बजनर वन अ�धकृत 

केदाय फयाररे उच्च अदारत ऩोखयाभा वन ,न, 

२०४९ को प्रस्तावना, दपा १६ को उऩदपा (१), 

(२), (३) को व्माख्मात्भक त्रङ्ग�ट यहेको, �क.नॊ. 

२,५२ को कङ्ग र ९६.४८ हेक्टय फा�ेयह थे्चे 

साभङ्गदा�मक वनराई हस्तान्तयण ग�यएको य म�त 

ठङ्गरो वनऺेत्र व्मिक्त �वशषेरे आफ्नो नाभभा दताि 

गयाउन दू�षत दताि हङ्गन े सभेतका आधायभा वन 

कामािरमको �नणिम सदय ग�यऩाऊॉ  बन् ने ऩ ङ्गनयावेदन 

। 

७. सवोच्च अदारत 

०७५-WC-००२७ 

उत्प्रषेण 

�त्रब ङ्गवन आदशि भा.�व. व्मवस्थाऩन 

स�भ�तका अध्मऺ तङ्गरसी �गयी  

�वरू� 

 भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश ऩोखयासभेत 

 

िशऺा ,न, २०२८ को दपा १२ (५) अनङ्गसाय 

�वद्यारम व्मवस्थाऩन स�भ�तका अध्मऺको ऩदाव�ध 

३ वषि तोकेको हङ्गॉदा �नवेदकको ऩदाव�ध सभाप्त 

नहङ्गॉदै नगय िशऺा �नमभावरी, २०७४ जायी गयी 

भ जङ्गदा �वद्यारम व्मवस्थाऩन स�भ�त �वघटन गन� 

कामि कानून �वऩयीत यहेको य भिन्त्रऩ�यषद् रे मस 

सम्फन्धी कानून �नभािण गनि �वरम्फ गयेको बन् न े

�वषम। 





d'Vo GofoflwjQmfsf] jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको वा�षिक प्र�तवदेन-२०७७/०७८ 

13 
 

८.  

 

सवोच्च अदारत 

०७५-WC-००२८ 

उत्प्रषेण 

 

 

�त्रब ङ्गवन शािन्त नभङ्गना भा.�व. व्मवस्थाऩन 

स�भ�तका अध्मऺ �दनशेयाज ऩ डेर  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश ऩोखयासभेत 

िशऺा ,न, २०२८ को दपा १२ (५) अनङ्गसाय 

�वद्यारम व्मवस्थाऩन स�भ�तको अध्मऺको ऩदाव�ध 

३ वषि तोकेको हङ्गॉदा �नवेदकको ऩदाव�ध सभाप्त 

नहङ्गॉदै नगय िशऺा �नमभावरी, २०७४ जायी गयी 

भ जङ्गदा �वद्यारम व्मवस्थाऩन स�भ�त �वघटन गने 

कामि कानून �वऩयीत यहेको य भिन्त्रऩ�यषद् रे मस 

सम्फन्धी कानून �नभािण गनि �वरम्फ गयेको बन् न े

�वषम। 

९. सवोच्च अदारत 

०७५-WO-०९३९ 

उत्प्रषेण 

  

नेऩार ता�रभ तथा योजगाय व्मवसामी 

भहासङ् घ  

�वरू�  

िशऺा �वज्ञान तथा प्र�व�ध भन्त्रारमसभेत 

प्रा�व�धक िशऺा तथा व्मावसा�मक ता�रभ 

ऩ�यषद् फाट स्वीकृ�त य सम्फन्धन   प्रा् त   गयी 

�नजी ऺेत्रभा छोटो अव�धका �निम्त ता�रभ 

सञ् चारनका रा�ग प्र�क्रमा ऩूया गयी ता�रभ 

सञ् चारन गदै आएकोभा आ.व. २०७५/०७६ को 

फजेटभा बएको व्मवस्थाअनङ्गरूऩ प्र�त प्रदेश ६००० 

जनाराई छोटो अव�धको ता�रभ सञ् चारन गने बनी 

CTEVT रे ऩूवि सूचना�वना भाऩदण्ड नऩङ्गगेका आफ्ना 

आिङ् गक क्माम्ऩस तथा शैिऺक सॊस्था,साभङ्गदा�मक 

�वद्यारमसॉग �सऩभूरक ता�रभ सञ् चारन गनि 

अनङ्गभ�त प्रदान गयेको कामि गैयकानूनी बन् ने �वषम। 

10. सवोच्च अदारत 

०७५-WO-११८० 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

�दऩक ऩाण्डेम सभेत  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश ऩोखयासभेत 

स्माङ् जा िजल्रा कारीगण्डकी गाउॉऩा�रकाको केन्द्र 

सा�वक �वघाि गा.�व.स. को कामािरम कट्टी बन् न े

स्थानभा यहेकोभा २०७३/११/२७/ भा नेऩार 

याजऩत्रभा सूचना प्रकािशत गयी एउटै गा.ऩा. को 

केन्द्र गहराभ य कङ्ग रङ्गभ बन् न े दङ्गई ठाउॉभा याख् न े   

गयी गा.ऩा. अध्मऺरे २०७६/१/१६ भा गयेको 

�नणिम स्थानीम सयकाय सञ् चारन ,न, २०७४ य 
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सॊ�वधान �वऩयीत छ बन् न े�वषम। 

१1. सवोच्च अदारत 

०७५-WO-११९२ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

गोयखकारी क्रसय उद्योगका प्रोऩाइटय 

सङ्गयेन्द्र कङ्गॉ वय  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

२०६५/०७/०७ भा ह�यभान �सॊ को नाभभा दताि 

बएको गोयखकारी क्रसय उद्योग २०७४/०१/०५ 

भा �नवेदकरे नाभसायी गयी गोयखा िजल्रा वडा नॊ. 

१० छेऩेटायभा �वगत दङ्गई वषिदेिख सञ् चारन गदै 

आएकोभा घयेरङ्ग तथा साना उद्योग �वकास स�भ�त 

गोयखाको २०७६/०१/२९ को ऩत्रभा उद्योग 

नवीकयण नबएकोरे उद्योग फन्द गने, नमाॉ भाऩदण्ड 

अनङ्गसाय ऩङ्गनः वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गने गयी 

उद्योग वडा नॊ. १३ भा सानङ्गिऩने गयी �दएको 

�नदेशन कानून �वऩयीत बएको बन् ने �वषम। 

१२. सवोच्च अदारत 

०७५-WO-१२६९ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

अ�धवक्ता शैरेन्द्रप्रसाद ह�यजनसभेत  

�वरू�  

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून भन्त्रारम, 

गण्डकी प्रदेशसभेत 

सॊ�वधानको धाया १५६ भा प्रदेश न्माम सेवा 

सम्फन्धी व्मवस्था सङ् घीम कानूनफभोिजभ हङ्गन े

उल्रेख छ। प्रदेश न्माम सेवा आमोग गठनसम्फन्धी 

कानून भस्म दाको �वषमभा कानून न्माम तथा 

सॊसदीम भा�भरा भन्त्रारमभा सूचना भाग गदाि 

मससम्फन्धी कानून फनाउन े िजम्भा नेऩार कानून 

आमोगराई �दएको सूचना   प्रा् त   बई नेऩार 

कानून आमोगभा सूचना भाग गदाि मससम्फन्धी हाभी 

स्ऩ� नबएकारे नी�तगत स्ऩ�ताफाये सङ् घीम कानून 

भन्त्रारमराई ऩत्र रेखेको सूचना   प्रा् त   बएको, 

सॊ�वधान कामािन्वमन बएको म�तका वषिसम्भ ऩ�न 

कानून फ� नसक्नङ्ग य सातवटै प्रदेशरे सभेत मस 

�वषमभा चासो नयाख् नङ्ग गैयिजम्भेवायीऩन हो। प्रदेश 

न्माम सेवा आमोग गठन गनि ऩयभादेश जायी 

ग�यऩाऊॉ  बन् ने �वषम। 
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13 सवोच्च अदारत 

०७५-WO-१३४९ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

प्र�तषेध  सभेत 

ऩङ््ग ऩयाज ्माकङ्ग येर  

�वरू�  

उद्योग ऩमिटन वन तथा वातावयण 

भन्त्रारमसभेत 

्रािस्टक तथा ्रािस्टकजन्म ऩदाथिहरूको प्रमोग 

ऩिात ्फाटो, सडक य ढरभा पाल्दा उक्त ऩदाथिहरू 

ऩानीरे फगाएय खेतभा रान े हङ्गॉदा कृ�ष उत्ऩादनभा 

�गयावट आएको य वातावयण प्रदूषण बएको छ। 

्रािस्टकजन्म पोहोय ज�रभा ऩोल्दा �नस्कन े

धङ्गॉवा/ग्माॉसरे ऩशङ्गऩॊऺी, भानव स्वास्थ्मभा प्र�तकूर 

असय ऩयेको य रोऩोन्भङ्गख जीवजन्तङ्गको अिस्तत्व 

सभाप्त हङ्गन े अवस्था बएको छ। नेऩार वातावयण 

सॊयऺणसम्फन्धी �व�बन् न अन्तयाि�ष्टम सिन्धहरूको ऩऺ 

याष्ट बए ताऩ�न काठभाडौंफाहेक अन्म ठाउॉभा 

डिम्ऩङ साइडको व्मवस्था नगयेकारे �व�बन् न 

प्रकायका सने तथा नसने योगफाट भानव जीवन 

जोिखभभा ऩयेको हङ्गॉदा ्रािस्टकजन्म ऩदाथिको उिचत 

व्मवस्थाऩनको रा�ग डिम्ऩङ साइडको व्मवस्था 

हङ्गन ङ्गऩने बन् न े�वषम। 

१४. सवोच्च अदारत 

०७५-WC-००५४ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

य�व के सी सभेत  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश ऩोखयासभेत 

सूतॉजन्म ऩदाथि (�नमन्त्रण य �नमभन गने) ,न, 

२०६८ रे गयेको कानूनी व्मवस्थाराई ऩारना 

गयेको अवस्थाभा गण्डकी प्रदेशरे �भ�त 

२०७६/०१/१९ गते प्रदेश याजऩत्रभा प्रकािशत 

बई ,न प्रभाणीकयण गयेको �भ�तरे ४५ �दनदेिख 

गण्डकी प्रदेशबय रागङ्ग हङ्गने गयी सूतॉजन्म ऩदाथि 

(�नमन्त्रण य �नमभन गने) ,न, २०७५ अनङ्गसाय 

सूतॉजन्म ऩदाथिको फट्टा, र् माऩसि, ्माकेट तथा 

ऩासिरको ्माकेिजङ   य रेफरको फा�हयी कङ्ग र बागको 

कम्तीभा नब्फे प्र�तशत बागभा सूतॉजन्म ऩदाथि 

स्वास्थ्मराई हा�नकायक छ बन् ने जस्ता व्महोयाको 

चेतावनीभूरक सन्देश छा्नङ्ग तथा अ�ङ्कत गनङ्गिऩनेछ 
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बन् ने व्मवस्था सङ् घीम कानून य नेऩारको 

सॊ�वधानको व्मवस्था �वऩयीत बएकारे उक्त ,न 

फदय हङ्गन ङ्गऩने बन् ने �वषम। 

१५. सवोच्च अदारत 

०७५-WC-००५५ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

 

ऩ�यिचत अ�धकायी  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

गोयखा िजल्रा आरुघाट गा.ऩा. वडा नॊ. ४ भा 

ऩ�यिचत रेडसि पभि खोरी सूतॉजन्म ऩदाथि गण्डकी 

प्रदेश य फागभती प्रदेशको धा�दङभा �फ�ी�वतयण 

गदै आएकोभा गण्डकी प्रदेशरे सॊ�वधान य सङ् घीम 

कानून �वऩयीत हङ्गने गयी सूतॉजन्म ऩदाथि (�नमन्त्रण 

य �नमभन गने) ,न, २०७५ �नभािण गयेको कामि 

Lack of jurisdiction or Excess of jurisdiction, 

Principle of occupied field को �स�ान्त �वऩयीत 

बएको य प्रत्मऺ रूऩभा कानून �नभािण गने अ�धकाय 

नबएका अवस्थाभा कानून �नभािण गनङ्गि Colorable 

Legislation बएकारे फदय हङ्गन ङ्गऩने बन् ने �वषम। 

१6. सवोच्च अदारत 

०७६-WO-०१२२ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

डा. शान्ता काकी  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

�भ�त २०७५/०९/११ भा कभिचायी सभामोजन 

दयखास्त भाग बएफभोिजभ सङ् घराई प्राथ�भकताभा 

याखी पायभ बयेको, �भ�त २०७५/१०/२१ भा 

साविज�नक ग�यएको सूचनाभा सङ् घभा नै ऩयेको तय 

२०७६ असाय�बत्र अ�नवामि अवकाश हङ्गन े ४ जना 

सहसिचवराई सङ् घभा सभामोजन ग�यएको य उही 

वषि�बत्र अन्म सिचवहरू ऩ�न अ�नवामि अवकाश हङ्गन े

अवस्था यहेको य सङ् घभा नै ऩद �यक्त गयी 

हाभीराई वृित्त �वकाससभेत सङ् कङ्ग िचत हङ्गने गयी 

�भ�त २०७५/१२/२५ को भिन्त्रऩ�यषद् को �नणिमरे 

सा�वकको �नणिमभा सॊशोधन गयी �नवेदकराई 

गण्डकी प्रदेशभा कृ�ष सेवाको एघायौं तहभा 

सभामोजन गने �नणिम गयी �भ�त २०७६/०२/१४ 
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भा ऩदस्थाऩनको ऩत्र �दएको अन्मामऩूणि बन् ने �वषम  

१7. सवोच्च अदारत 

०७६-WO-०१२३ 

उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

सभेत 

वासङ्गदेव काफ्रे 

 �वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश ऩोखयासभेत 

 

�भ�त २०७५/०९/११ भा कभिचायी सभामोजन 

दयखास्त भाग बएफभोिजभ सङ् घराई प्राथ�भकताभा 

याखी पायभ बयेको, �भ�त २०७५/१०/२१ भा 

साविज�नक ग�यएको सूचनाभा सङ् घभा नै ऩयेको तय 

मही २०७६ असाय�बत्र अ�नवामि अवकाश हङ्गने ४ 

जना सहसिचवराई सङ् घभा सभामोजन ग�यएको य 

उही वषि�बत्र अन्म सिचवहरू ऩ�न अ�नवामि अवकाश 

हङ्गने अवस्था यहेको य सङ् घभा नै ऩद �यक्त गयी 

हाभीराई वृित्त �वकाससभेत सङ् कङ्ग िचत हङ्गने गयी 

�भ�त २०७५/१२/२५ को भिन्त्रऩ�यषद् को �नणिमरे 

सा�वकको �नणिमभा सॊशोधन गयी �नवेदकराई 

गण्डकी प्रदेशभा कृ�ष सेवाको एघायौं तहभा 

सभामोजन गने �नणिम गयी �भ�त २०७६/०२/२७ 

भा भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद् को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेशरे ऩदस्थाऩनको ऩत्र �दएको 

अन्मामऩूणि बन् ने �वषम। 

१8. सवोच्च अदारत 

०७६-AP-००३९ 

अदारतको 

अवहेरना 

अ�धवक्ता खगेन्द्र सङ्गवेदी  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

�यट �नवेदनभा पेवातारको चाय �कल्रा कामभ गयी 

ब ूतथा जराधाय सॊयऺण ,न, २०३९ को दपा ३, 

३(ख), वातावयण सॊयऺण ,न, २०५३ को दपा 

१०, १०(१) फभोिजभ वातावयण सॊयऺण ऺेत्र 

घोषणा गनङ्गिऩने, Indian Survey Draft, 1957/58 रे 

गयेको चाय �कल्रा हारको तारको ऺेत्रपरको नाऩ 

नक्सा भाऩन गयी सङ्गरुको तारको ऺेत्रपरको चाय 

�कल्रा छङ्गट्याई ऩङ्ग�यएको बाग म�कन गयी ऩङ्ग�यएको 

बाग जग्गा व्मिक्त �वशेषको नाभभा जग्गाधनी 
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प्रभाणऩत्र फनेको बए भारऩोत ,न, २०३४ को 

दपा २४ फभोिजभ जग्गाधनी प्रभाणऩत्र फदय गयी 

तारको नाभभा ऩङ्गजाि फनाउनङ्गऩने, तारको ऩानीराई 

प्रदूषण गने, घय होटर फनाउन, ढर �भसाउन न�दन 

य स्थानीम जनताको प्रत्मऺ सहबा�गताभा तारको 

�कनायभा पूरफायी �नभािण गनि रगाउनङ्ग बनी �यट 

�नवेदन �दएकोभा �वश्वप्रकाश रा�भछानेको 

प्र�तवेदनराई आधाय भानी कामि गनङ्गि बनी आदेश 

जायी बएकोभा सो फभोिजभको कामि नबएकारे 

अदारतको अवहेरनाभा कायफाही हङ्गन ङ्गऩने बन् न े

�वषम। 

१9. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७६-WO-००२९ 

�नषेधाऻा ऩयभादेश 

सभेत 

सम्झना �सग्देरसभेत  

�वरू�  

सडक �ड�बजन कामािरम, फाग्रङ्गङसभेत 

 

ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा नॊ.२१ �कत्ता नॊ. ६७ 

ऺे.प.०-७-१-० को जग्गा साॉधफाट अन्म जग्गाभा 

जाने फाटो नबएकारे फाटो �नकासका रा�ग 

�छभेकीहरूरे अनङ्गयोध गयेऩिात ् फाटो प्रमोग गनि 

�दइएको �थमो। हाभी �नवेदकको भाता �ऩताको 

देहवसानऩ�छ हाभीसॉग कङ्ग नै सल्राह सहभ�त नगयी 

उक्त फाटो ९ �भटय चाक्रो फनाउने एकतपी �नणिम 

गयी फाटो �नभािण गदै गएका य नारीसभेत खन्दै 

गयेकोदेिख ऩोखया भ.न.ऩा. न्मा�मक स�भ�तभा 

�पयाद दताि गयेऩ�छ �वऩऺीहरूको योहफयभा 

छरपर गयी जग्गा तथा फाटो नाऩजाॉचका रा�ग 

प्रा�व�धक खटाउन े �नणिम बई तो�कएको �दनभा 

जग्गा नाऩजाॉच गनि राग्दा �वऩऺीहरूरे नाऩजाॉच 

गनि न�दई पकािएय हा�ो जग्गाको साॉधभा फनाएको 

प्रतीऺारम फ्माॉक्ने य �कत्ता नॊ. ६७ को ऩूयै जग्गा 

फाटोभा ऩने गयी फाटो तथा नारी फनाउन सक्न े

20. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७६-FJ-०००३ 

अदारतको 

अवहेरना 

सम्झना �सग्देरसभेत  

�वरू�  

सडक �ड�बजन कामािरम, फाग्रङ्गङ सभेत 
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सम्बावना यहेकोरे मसै अदारतभा �नषेधाऻासभेतको 

�यट �नवेदन �दएको य अ.आ. छरपरको रा�ग 

�वऩऺीहरूराई आदेश बई �भ�त २०७६/०६/३० 

सम्भ कङ्ग नै काभ कायफाही नगनङ्गि नगयाउनङ्ग बनी 

आदेश बएको अवस्थाभा सभेत अदारतको आदेशको 

अवहेरना गयी �नभािण कामि जायी याख् ने कामिरे 

अन्त�यभ आदेशको अवहेरना बएको बन् ने �नवेदन 

भागदाफी यहेको। 

२1. सवोच्च अदारत 

०७६-WO-००४५ 

उत्प्रषेण ऩयभादेश 

सभेत 

अ् टफहादङ्गय शे्र् ठसभेत  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

नेऩार इिन्ज�नम�यङ सेवा, �स�बर सभूह, सेनेटयी 

उऩसभूहको या.ऩ.अनॊ. �द्वतीम शे्रणी (प्रा) खानेऩानी 

सयसपाइ टेिक्न�समन स्थामी ऩदफाट सेवा प्रवेश 

गयी या.ऩ. अनॊ. प्रथभ शे्रणी (प्रा) को ऩदभा फढङ्गवा 

बएको, कभिचायी सभामोजन ,न, २०७४ रे गयेको 

व्मवस्थाअनङ्गसाय भन्त्रारमरे अ�धकृत छैटौं तहको 

ऩदभा सभामोजन गने �नणिमको सूचना प्रकािशत 

गयेको, साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको सूचनाफभोिजभ 

गण्डकी प्रदेशरे ऩदस्थाऩन गयेको �थमो। खानेऩानी 

भन्त्रारमको सिचवस्तयको �भ�त २०७६/३/३० 

को �नणिमरे कभिचायी सभामोजन ,न, २०७४ को 

दपा ७ फभोिजभ �भ�त २०७५/१२/७ को 

सभामोजन �नणिमराई य� गयी छैटौं तहभा कामियत 

हाभीराई सहामक स्तय ऩाॉच  तहभा सभामोजन 

ग�यएको बन् न े�नणिमरे हाम्रो भ �रक हक य कानूनी 

हकभा गम्बीय आघात ऩयेकारे साभान्म प्रशासन 

भन्त्रारमको �भ�त २०७५/११/२७ य �भ�त 

२०७५/१२/२० को सभामोजनसम्फन्धी 

�नणिमानङ्गसाय खानेऩानी भन्त्रारमफाट �भ�त 
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२०७५/१२/७ भा बएको सभामोजनसम्फन्धी 

�नणिम मथावत ्कामभ याखी प्रदेश य स्थानीम तहको 

अ�धकृतस्तय छैटौंको ऩदभा सभामोजन ऩदस्थाऩन 

गयी हकको प्रचरन ग�यऩाऊॉ  बन् ने �वषम। 

२2. सवोच्च अदारत 

०७६-WO-०१७१ 

उत्प्रषेण ऩयभादेश 

सभेत 

�वजमकङ्ग भाय बट्टयाईसभेत  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

�नवेदक घयेरङ्ग तथा साना उद्योग �वकास स�भ�त 

गठन आदेश, २०५० फभोिजभ रोकसेवा आमोगको 

साभान्म �स�ान्त, २०४३ को दपा २.११(४) भा 

व्मवस्था बएको नी�त, �नद�शन य भाऩदण्डफभोिजभ 

सञ् चारन बएको ऩयीऺा उत्तीणि गयी ऩदऩू�ति 

स�भ�तको �सपा�यसभा स�भ�तको सेवाभा �नमङ्गिक्त ऩाई 

कामियत कभिचायीहरूरे कभिचायी सभामोजन 

अध्मादेश जायी बएऩ�छ �भ�त २०७५/९/११ प्रदेश 

वा स्थानीम तहभा सेवा हस्तान्तयण बएभा 

स�भ�त/आमोग/प्र�तष् ठान वा मस्तै प्रकृ�तका स��ठत 

सॊस्थाका स्थामी कभिचायीहरूका रा�ग सफै स्थानीम 

तहभा सभामोजन हङ्गन सक्ने गयी प्रकािशत सूचना 

अनङ्गसाय सभामोजनका रा�ग पायभ बयेकोभा �भ�त 

२०७६/१/२५ भा भन्त्रारमरे स�भ�तभा कामियत 

कभिचायीराई सभामोजन ,नरे तोकेको आधाय बन्दा 

�वऩयीत गएय स�भ�तको कामिऺ ेत्र यहेका ४९ 

िजल्राका स्थानीम तहभा भात्र सभामोजन गन� �नणिम 

गयेको य हार कामियत तह/शे्रणी बन्दा घटङ्गवा गयी 

सभामोजनको ऩत्र �दएरगतै्त हाभी कामियत स�भ�त 

तथा त्मसअन्तगितका कामािरमहरू �वघ�टत बएको य 

रेखा सभूहभा सभामोजन बएका कभिचायीराई 

रेखाको िजम्भेवायी न�दनरेगामतका कामिहरू कानून 

�वऩयीत बन् ने �वषम।  
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२3. सवोच्च अदारत 

०७६-WO-०२६० 

उत्प्रषेण ऩयभादेश 

सभेत 

�दऩक ऩ डेरसभेत ६४ जना  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेशसभेत 

हाभी �नवेदकहरू घयेरङ्ग तथा साना उद्योग �वकास 

स�भ�त गठन आदेश,२०५० फभोिजभ रोकसेवा 

आमोगको साभान्म �स�ान्त, २०४३ को दपा 

२.११(४) भा व्मवस्था बएको नी�त, �नदेशन य 

भाऩदण्डफभोिजभ सञ् चारन बएको ऩयीऺा उत्तीणि 

गयी ऩदऩू�ति स�भ�तको �सपा�यसभा स�भ�तको सेवाभा 

�नमङ्गिक्त ऩाई कामियत कभिचायीहरूरे कभिचायी 

सभामोजन अध्मादेश जायी बएऩ�छ �भ�त 

२०७५/९/११ प्रदेश वा स्थानीम तहभा सेवा 

हस्तान्तयण बएभा स�भ�त/आमोग/प्र�तष् ठान वा मस्तै 

प्रकृ�तका स��ठत सॊस्थाका स्थामी कभिचायीहरूका 

रा�ग सफै स्थानीम तहभा सभामोजन हङ्गन सक्ने गयी 

प्रकािशत सूचनाअनङ्गसाय सभामोजनका रा�ग पायभ 

बयेकोभा �भ�त २०७६/१/२५ भा भन्त्रारमरे 

स�भ�तभा कामियत कभिचायीराई सभामोजन ,नरे 

तोकेको आधाय बन्दा �वऩयीत गएय स�भ�तको 

कामिऺ ेत्र यहेका ४९ िजल्राका स्थानीम तहभा भात्र 

सभामोजन गने �नणिम गयेको य हार कामियत 

तह/शे्रणी बन्दा घटङ्गवा गयी सभामोजनको ऩत्र �दए 

रगतै्त हाभी कामियत स�भ�त तथा त्मसअन्तगितका 

कामािरमहरू �वघ�टत बएको य रेखा सभूहभा 

सभामोजन बएका कभिचायीराई रेखाको िजम्भेवायी 

न�दन े रगामतका कामिहरू कानून �वऩयीत बन् न े

�वषम। 

२4. सवोच्च अदारत 

०७६-WO-०७८२ 

यत् नफहादङ्गय कङ्गॉ वयसभेत  

�वरू�  

ब �तक ऩूवािधाय �वकास भन्त्रारम, 

स्थानीम सयकाय सञ् चारन ,न, २०७४ को दपा 

४(५) फभोिजभ स्थानीम तहको �नवािचन बएको ६ 

भ�हना�बत्र गाउॉऩा�रकाको केन्द्रको �नक्मौर गनङ्गिऩने 
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गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

 

व्मवस्था बएकोभा हारसम्भ ऩ�न ऩवित िजल्राको 

�फहादी गाउॉऩा�रकाको स्थामी केन्द्र तोक्न नसक्दा 

महाॉका जनताराई सेवा   प्रा् त   गनि �नकै असहज 

बएको छ। गाउॉऩा�रकाको केन्द्र तोक्ने अ�धकाय 

सम्फिन्धत गाउॉसबाराई बएको अवस्थाभा आपूराई 

गाउॉऩा�रकाराई स्थामी केन्द्र तोक्ने अ�धकाय नै 

नबएको �वषमभा �भ�त २०७६/०३/०५ को 

गण्डकी प्रदेश भिन्त्रऩ�यषद्रे �फहादी गाउॉऩा�रकाको 

स्थामी केन्द्र इभीच यभा याख् ने गयी गयेको �नणिम य 

गाउॉसबाको फैठक नै नफसी उक्त गा.ऩा.को 

प्रशास�नक बवन �नभािण गण्डकी प्रदेश सयकायफाट 

सभऩूयक अनङ्गदानभा एक कयोड य गाउॉऩा�रका 

सबाफाट एक कयोड �व�नमोजन बएकारे �नभािण 

कामि अिघ फढाउने गयी गयेको �नणिम कानून 

�वऩयीत बएको बन् ने �वषम। 

२5. सवोच्च अदारत 

०७६-WO-०९६० 

ऩयभादेश 

अ�धवक्ता जगन् नाथ �भश्रसभेत  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषदको कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

नायामणी नदीको धा�भिक, साॊस्कृ�तक य ,�तहा�सक 

भहत्त्व यहेको य जरमात्राका रा�ग सभेत सम्बावना 

बएको, नायामणी नदीसॉग जो�डएको िचतवन या�ष्टम 

�नकङ्ग ञ्ज य भध्मवतॉ ऺेत्र, ऩसाि या�ष्टम �नकङ्ग ञ्ज 

रगामतभा यहने वन्मजन्तङ्ग, जरचय य भानव जा�त नै 

आिश्रत यहेको मो नदीभा जरस्रोतको प्रदूषण सहन 

सीभा नाॉघ्ने गयी उद्योगधन्दा, करकायखाना य 

अस्ऩतारफाट �सिजित के�भकर तथा पोहोय �सधै 

पाल्न,े ढर �भसाउने जस्ता कामिहरूरे गदाि नदी 

प्रदू�षत बइयहेको छ। सॊ�वधानको अनङ्गसूची ६ को 

क्र.सॊ. (७), (९), (१९), (२०) रे �दएको 

अ�धकाय प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायरे ऩूया 
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नगयेको, वातावयण सॊयऺण ,न, २०७६ को दपा 

१४ अनङ्गसाय नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे 

वातावयणीम अध्ममन गनि सक्ने व्मवस्था बएकोभा 

सो कामि नगयेकोरे तो�कएको िजम्भेवायी नगयेको  

साथै मस नदी य मसका शाखाहरूफाट अना�धकृत 

तफयरे योडा, �ग�ी, ढङ्ग�ा, फारङ्गवा �नकाल्न य 

�नकाल्नका रा�ग इजाजतसभेत न�दनङ्ग बन् न े आदेश 

जायी ग�यऩाऊॉ  बन् ने �वषम। 

26. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-०१८० 

उत्प्रषेण  

ऩयभादेश सभेत 

अ�धवक्ता �वजम कङ्ग भाय मादव  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषदको कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

शैिऺक सत्र, 2077 वैशाख भ�हनादेिख रागङ्ग 

हङ्गन ङ्गऩनेभा �वश्वव्माऩी रूऩभा देिखएको को�बड-१९ 

का कायण नेऩार सयकायरे �भ�त 2076/12/06 

गते देिख शैिऺक सॊस्था फन्द गयेको य �भ�त 

2076/12/11 गते देिख देशबय रकडाउन, 

�नषेधऻा, कफ्मङ्गि रगाउॉदै ऩूणि रूऩभा शैिऺक सॊस्था 

फन्द यहेको �वऩऺी �वऻान तथा प्र�व�ध भन्त्रारमरे 

�वद्याथॉ बनाि गनि �भ�त 2077/03/08 गते गयेको 

प्रसे �वऻा�प्त, �भ�त 2077/05/19 गते भन्त्री 

स्तयीम �नणिमफाट सयकायी �वद्यारम तथा �नजी 

�वद्यारमहरूरे �वद्याथॉ तथा �नजहरूको अ�बबावक 

�वद्यारमभा �वद्याथॉ नगए ऩ�न अ�बरेखीकयण गयी 

बनाि शङ्गल्क य वैशाख भ�हनादेिख भा�सक शङ्गल्क 

भाग्दै भोफाइर, ईभेर वा सन्देश सूचना ऩठाई भाग 

गयेको �वद्याथॉ तथा अ�बबावकको भ �रक हक, 

नाग�यक, उऩबोक्ता, प्र�तस्ऩधाि, प्रव�िन छन टको 

अ�धकायको हनन ् हङ्गन गई आ�थिक, साभािजक, 

फारफा�रकाको अ�धकाय हनन ् हङ्गन जाने प्रफर 

सम्बावना यहेकारे मस्ता गैयकानूनी प्रसे �वऻ�प्त, 
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�नणिमका आधायभा जवयजस्ती �व�ाथॉ बनाि नगनि 

वैशाखदेिख हार सम्भ कङ्ग नै ऩ�न शङ्गल्क नभाग्न 

नरगाउन �वऩऺीहरूको नाभभा अन्त�यभ आदेश 

जायी ग�यऩाऊॉ । तथा िशऺा, �वज्ञान तथा प्र�व�ध 

भन्त्रारमरे �भ�त 2077/01/22 गते तथा �भ�त 

2077/03/0८ भा गयेको प्रसे �वज्ञ��को �वऩयीत 

शङ्गल्क भाग गनि कानून �वऩयीत बएकारे 

�वऩऺीहरूको नाउॉभा ऩयभादेश सभेतको उऩमङ्गक्त 

आदेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

27. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-1164 

उत्प्रषेण  

ऩयभादेश सभेत 

फागरङ्गङ िजल्रा प्रदेश सबा सदस्म वषि 

59 को कृ्ण थाऩा  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सबाको सिचफारमसभेत 

�भ�त 2078/02/21 गते या�ष्टम जनभोचाि केन्द्रीम 

सिचफारमरे स्ऩ�ीकयण सोध्ने य सोको हवरा �दई 

भराई सो�धएको स्ऩ�ीकयण ऩत्राचाय तथा आधायभा 

भेयो गण्डकी प्रदेश सबा सदस्म ऩद �यक्त हङ्गने बनी 

प्रत्माथॉ या.ज.भो. केन्द्रीम स�भ�तफाट �भ�त 

2078/02/14 भा बएको ब�नएको �नणिम य 

ऩत्राचाय तथा सोको �नणिम य ऩत्राचायको आधायभा 

प्रत्माथॉ गण्डकी प्रदेश सबा सिचफारमभा प्र�ेषत ऩत्र 

एवभ ् सोको आधायभा प्रत्माथॉ प्रदेश सबाका 

सबाभङ्गखद्वाया �भ�त 2078/ 02/20 भा गण्डकी 

प्रदेश सबाभा प्रस्तङ्गत ग�यएको जानकायी रगामत 

सम्ऩूणि काभ कायफाहीहरू सॊ�वधानको धाया 

133(२) य (३) को आधायभा उत्प्रषेण आदेशद्वाया 

फदय गयी �नवेदकको फागरङ्गङ िजल्रा �नवािचन ऺेत्र 

नॊ १ (ख) फाट प्रत्मऺ तफि फाट �नवाििचत गण्डकी 

प्रदेश सबाको सदस्म ऩद �यक्त गयाउनेसम्फन्धी 

�नणिम य सूचनाहरू कामािन्वमन नगनङ्गि नगयाउनङ्ग य 

प्रदेश सबा सदस्मको है�समतभा �नयन्तय काभ 
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कायफाही गनि �दनङ्ग बनी प्रत्माथॉहरूको नाउॉभा 

प्र�तषेधमङ्गक्त ऩयभादेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

28. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-11९६ 

उत्प्रषेण  

 

फागरङ्गङ िजल्रा प्रदेश सबा सदस्म वषि 

59 को कृ्ण थाऩा  

�वरूद्द  

गण्डकी प्रदेश सबाको सिचफारम सभेत 

प्रत्माथॉ या�ष्टम जनभोचाि केिन्द्रम स�भ�तरे भराई 

स्ऩ�ीकयण सोध्ने य सोको हवरा �दई भराई 

स्ऩ�ीकयण, ऩत्राचाय तथा आधायभा भेयो गण्डकी 

प्रदेश सबाको सदस्म ऩद �यक्त हङ्गने बनी �भ�त 

2078/02/28 भा बएको ब�नएको �नणिम य 

ऩत्राचाय आधायभा प्रत्माथॉ गण्डकी प्रदेश सबा 

सिचफारमभा प्र�ेषत ऩत्र एवभ ् सोका आधायभा 

प्रत्माथॉ गण्डकी प्रदेश सबाका सबाभङ्गखद्वाया �भ�त 

2078/02/28 भा गण्डकी प्रदेश सबाभा प्रस्तङ्गत 

ग�यएको जानकायी एवभ ् सोका आधायभा अन्म 

जङ्गनसङ्गकै �नकामभा प्रस्तङ्गत ग�यएको जानकायी एवभ ्

अन्म जङ्गनसङ्गकै �नकामभा प्रस्तङ्गत �गयएको ऩत्राचाय 

रगामत सम्ऩूणि काभ कायफाहीहरू सॊ�वधानको धाया 

133 उऩधाया (२)  य (३) को आधायभा उत्प्रषेणको 

आदेशद्वाया फदय गयी �नवेदकको फागरङ्गङ िजल्रा 

�नवािचन ऺेत्र नॊ. १ (ख) फाट प्रत्मऺ तपि फाट 

�नवाििचत गण्डकी प्रदेश सबाका सदस्म ऩद �यक्त 

गयाउने सम्फन्धी प्रत्माथॉहरूको �नणिम एवभ ्ऩत्राचाय 

य जानकायी, सोसम्फन्धी सूचनासभेत कामािन्वमन 

नगनङ्गि नगयाउनङ्ग य प्रदेश सबा सदस्मको है�समतरे 

�नयन्तय काभ कायफाही गनि �दनङ्ग बनी प्रत्माथॉहरूको 

नाउॉभा जो चा�हने आदेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

29. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0605 

�सद्दफाफा मातामात सेवा प्रा.�र. का 

तपि फाट अिख्तमाय प्रा� अध्मऺ बई 

ब �तक ऩूवािधाय �वकास भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेश, 

ऩोखयाको मातामात व्मवस्था कामािरम कास्कीको 
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उत्प्रषेण ऩयभादेश 

 

आफ्नो हकभा सभेत स्माङ्जा िजल्रा 

ऩङ्गतरीफजाय नगयऩा�रका वडा न. 12 

फस्ने वषि 52 को मातामात व्मवस्था 

कामािरम, गण्डकी प्रदेश,ऩोखया सभेतको 

�नभिर कङ्ग भाय शे्र�  

�वरू� 

मातामात व्मवस्था कामािरम, कास्की 

नाउॉभा ट्याक्सी दताि तथा रूट इजाजत सम्फन्धभा 

�भ�त 2076/03/25 गतेको भन्त्री स्तयीम 

�नणिमफाट गोयखा भनकाभना मातामात सेवा प्रा.�र. 

गोयखाको भाग फभोिजभ 18 थान नमाॉ ट्याक्सी 

दताि गयी गोयखा य तनहङ्गॉ डङ्गम्रसेम्भ रूट इजाजत प्राप्त 

गनङ्गि बनी ऩत्राचाय गयेकोभा �नवेदक प्रा.�र.राई भात्र 

योक रगाई असभान व्मवहाय गनि कामि बएको। 

�नवेदक ट्याक्सी ख�यदका रा�ग फङ्ग�कङ गयी दताि 

गनि जाॉदा नमाॉ भाऩदण्ड आएको बन्दै दताि गनि 

फहाना फनाई �सिन्डकेट रगाउने कामि गयेको। सफै 

स्थानभा सफै भाऩदण्ड रागङ्ग गने कामि कानून 

�वऩयीत हो। उऩबोक्तारे सविसङ्गरब य गङ्गणस्तयीम 

सेवा सञ्चारन गनि ऩाउने हकराई कानूनरे प्रदान 

गयेको छ। नेऩार सयकाय ब �तक ऩूवािधाय तथा 

मातामात भन्त्रारम �भ�त 2076/05/20 को 

सहभ�त बनी मातामात व्मवस्था �वबागरे �भटय 

ज�डत नमाॉ ट्याक्सी दतािसम्फन्धी भाऩदण्ड तोक्न े

�भ�त 2076/08/02 को �नणिम य सो �नणिमको 

आधायभा जायी बएको ऩ�यऩत्रसभेत उत्प्रषेणको 

आदेशरे फदय ग�यऩाऊॉ ।  

30. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0220 

उत्प्रषेण  

 

तनहङ्गॉ िजल्रा बानङ्ग न.ऩा. वडा नॊ २ का 

वडा अध्मऺ अजङ्गिन फहादङ्गय के.सी. सभेत  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश सभेत 

बानङ्ग न.ऩा २ पङ्ग से्रटाय िस्थत कामािरम बवनका 

�नवेदकहरूराई नगय सबाको वैठक फस्ने �वषमभा 

कङ्ग नै जानकायी नगयाई जारझेर य छरकऩट गयी 

�नणिमभा घङ्गसाई नगयऩा�रकाको केन्द्रका रूऩभा 

यहेको बानङ्ग न.ऩा. वडा नॊ. २ को कामािरम बवन 

सङ्ग�वधाजनक नबएको य नगयऩा�रकाको आफ्नै 

जग्गा सभेत नबएको, न.ऩा. को आफ्नै जग्गाभा 
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कामािरम बवन रगामत नमाॉ सॊयचना फनाउने स्थान 

सभेत नबएको, सफै वडाका नाग�यकराई सभेत 

आवतजावत गनि सहज कङ्ग नै �क�सभरे न.ऩा.को 

कामािरम याख्नङ्गऩने बएकोरे बानङ्ग न.ऩा. २ 

पङ्ग से्रटायको सट्टा नगयऩा�रकाको केन्द्रको रूऩभा 

न.ऩा. वडा नॊ. १ डङ्गम्र े फेसीसहय याजभागिको 

आसऩासभा उऩमङ्गक्त स्थानभा नगयऩा�रकाको केन्द्र 

कामभ गने गयी �भ�त 2076/10/23 गते 

नगयसबाफाट �नणिम बएको ब�े फनावटी कङ्ग या 

उल्रेख गयी नगय सबाका सदस्मराई छरकऩटभा 

ऩायी, दङ्गई �तहाई फहङ्गभतरे ऩा�यत बएको बनी प्रदेश 

सयकायभापि त नेऩार सयकायभा ऩठाउने काभ सभेत 

बएको असॊवैधा�नक एवभ ् कानूनी त्र ङ्ग�टऩूणि बएकारे 

फदय ग�यऩाऊॉ ।  

31. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0387 

उत्प्रषेणसभेत 

 

फेसीसहय नगयऩा�रका वडा नॊ. 10 फस्ने 

वषि ७६ को याभ प्रसाद घरे  

�वरू� 

 गण्डकी प्रदेश सयकाय उद्योग, वन 

�नदेशनारम सभेत 

�नवेदकराई साभङ्गदा�मक वनभा घय फनाएको आयोऩ 

रगाई िजल्रा प्रशासन कामािरमभा हािजय हङ्गन 

आउनङ्ग बनी प्र.िज.अ.रे घय बत्काई�दन े बनी �कत्ता 

नॊ. 1451, 256 य 411 अदारतको अन्त�यभ 

आदेश �वऩयीत प्रत्माथॉहरूफाट भेयो घय बत्काई 

उठीफास रगाएको त्मसको ऺ�तऩू�ति यकभ उऩरब्ध 

गयाउन ऩयभादेश रगामत उऩमङ्गक्त आदेश जायी 

ग�यऩाऊॉ ।  

32. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0422 

ऩयभादेश 

य तहट िजल्रा फस्ने यािजव कङ्ग भाय झा  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखया सभेत 

वातावयणभा असय ऩने गयी कङ्ग नै कङ्ग या गयेको 

ऩाइएभा तङ्गरून्त त्मसराई योकी भन्त्रारमको 

�सपा�यसभा कायफाही गने बनी स्ऩ� कानूनी 

व्मवस्था हङ्गॉदाहङ्गॉदै �वऩऺी नऩेार सयकाय वातावयण 
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 भन्त्रारम वन तथा वातावयण �वबाग, गहृ भन्त्रारम, 

सॊघीम भा�भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, 

प्रदेश सयकायहरू, िजल्रा प्रशासन कामािरम, कसैरे 

भङ्गिस्रभ सभङ्गदामभा धभि गङ्गरू भ राना, भोरफाजीरे 

नभाज ऩढ्ने ऩढाउने नाभभा राउड िस्ऩकयभा सक्दो 

आवाजरे ध्व�न प्रदूषण गयी राखौं भा�नसराई 

दीघिकारीन योगी फनाउॉदै गएकारे �वऩऺीहरूको 

नाउॉभा नेऩारको सॊ�वधान धाया 33 (2), (3) 

फाभोिजभ ऩयभादेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

33. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0834 

उत्प्रषेणसभेत 

 

िजल्रा क�ऩरवस्तङ्ग वाणगॊगा न.ऩा. वडा 

नॊ. 4 फस्ने प्रभेकरा थाऩा  

�वरू�  

उद्योग, वन, ऩमिटन तथा वातावयण 

भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेश, ऩोखया। 

वैऻ�नक वन व्मवस्थाऩन कामि�व�ध, 2071 खायेज 

गने गयी �भ�त 2077/10/11 गते बएको �नणिम 

कामािन्वमन बएभा वैऻा�नक वन व्मवस्थाऩनका 

रा�ग याष्ट य सभङ्गदामको कायोफायको रगानीफाट 

तजङ्गिभा बएका कामिमोजना, कामिक्रभ य ग�त�व�ध 

�नस्तेज हङ्गन े य अन्ततः नऩेारको वनको है�समत 

�फग्रन गई त्मसफाट प्र�तकूर वातावयणीम प्रबाव ऩने 

�नि�त बएकारे नेऩार सयकाय भिन्त्रऩ�यषद्को उक्त 

�नणिम फदय गयाउन उत्प्रषेणद्वाया फदय ग�यऩाऊॉ ।  

34. 

 

सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0777 

उत्प्रषेण  

 

नेऩार सयकाय स्वास्थ्म तथा जनसङ् ख्मा 

भन्त्रारम अन्तगित ध रा�गयी अस्ऩतार 

फागरङ्गङभा भे�डकर अ�धकृत डा. 

प्र�नतायाज बण्डायी  

�वरू� 

गण्डकी प्रदेश सयकाय, साभािजक �वकास 

भन्त्रारम, ऩोखया सभेत 

िच�कत्सा िशऺा आमोग य नेऩार सयकाय स्वास्थ्म 

तथा जनसङ्ख्मा भन्त्रारमरे �दएको ऩयीऺाभा उत्तीणि 

बएकोभा �भ�त 2077/10/11 देिख 

2077/10/17 सम्भ �दएको Online Councilling 

भा सहबागी बई बनाि गयी छन ट ग�यएको हङ्गॉदा 

सोही फभोिजभ भ �नवेदक �भ�त 2077/0/23 भा 

बनाि बएकोभा िच�कत्सा िशऺा आमोगद्वाया गैयकानूनी 

तवयरे भ सभेतको नाभ मोग्मताक्रभको सूचीफाट 





d'Vo GofoflwjQmfsf] jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको वा�षिक प्र�तवदेन-२०७७/०७८ 

29 
 

हटाउने य बनाि य� गने बनी प्रकािशत �भ�त 

2077/10/25 भा बएको �नणिम य �वऩऺीराई 

बनाि गने बनी प्रकािशत �भ�त 2077/10/27 को 

सूचना उत्प्रषेण द्वाया फदय ग�यऩाऊॉ ।  

35. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0007 

उत्प्रषेण  

 

जन�हत सॊयऺण भञ्चको तपि फाट आफ्नो 

हकभा सभेत प्रकाशभिण शभाि  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, गण्डकी प्रदेश, 

ऩोखया 

ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा नॊ. 10 िस्थत शािन्त 

वन फा�टकाको उत्तय ऩूवितपि  सॊ�वधान य वन ,नको 

�वऩयीत फनाउन रागेको �वद्यङ्गतीम शव दाह गहृ य 

सो गहृ ऩङ्गग्ने सम्भका रा�ग वन पॉ डानी गनि 

रा�गएको �वऩऺीका �नणिमहरू बए उक्त �नणिमहरू 

उत्प्रषेणको आदेशरे फदय गयी उक्त शव दाह 

गहृसम्भ जाने फाटोका रा�ग वन पॉ डानी गने कामि 

नगनङ्गि नगयाउनङ्ग य वनजङ  गर पा�डएको स्थानभा 

तत्कार वृऺयोऩण गनङ्गि गयाउनङ्ग बनी �वऩऺीहरूको 

नाउॉभा ऩयभादेश जायी गयाई ऩाऊॉ ।  

36. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-1213 

उत्प्रषेण  

 

का.िज. वङ्गढा�नरकण्ठ न.ऩा. वडा नॊ. ५ 

िस्थत ताण्डेश्वय कन्स्रक्सन प्रा.�र.को 

अिख्तमाय य�वन्� काक�  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय साभािजक �वकास 

भन्त्रारम, ऩोखयासभेत 

�भ�त 2078/01/16 फाट काठभाडौँ उऩत्मका 

रगामत फोरऩत्र जायी बएको स्थान म्माग्दीभा सभेत 

�नशेधाऻा जायी बएको य हारसम्भ देश ब�यका ७५ 

िजल्राभा �नशेधाऻा आदेश कामभ यहेकारे �भ�त 

23 अ�प्रर 2021 (2078/01/10) प्रकािशत 

Invitation for Bids for the Construction of Beni 

Darbang Road  को फोरऩत्र आव्हानको सूचना य 

तत् सम्फन्धभा बए गयेका सम्ऩूणि काभ कायफाही य 

ब�वष्मभा गने काभ कायफाही उत्प्रषेणको आदेशरे 

फदय गयी �नशेधाऻा सभाप्त बएको १५ �दनऩ�छ 

ऩङ्गनः फोरऩत्र आव्हान गयी वा मसै फोरऩत्रभा अन्म 

इच्छङ्गक पभि/कम्ऩनी पभि/व्मिक्तरे सूचनाको 

फोरऩत्र ऩेस गनि स�कने आवश्मक व्मवस्था गनङ्गि 
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गयाउनङ्ग बनी �वऩऺीको नाभभा ऩयभादेश रगामत 

उऩमङ्गक्त आदेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

37. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0004 

ऩयभादेश  

 

िजल्रा य तहट, वदृाफन्द न.ऩा. वडा नॊ. 

८ फस्ने यभेश याउत  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखयासभेत 

�वऩऺी भध्मको इस्रा�भक सॊघ नेऩार, दयफायभागि, 

घण्टाघय काठभाडौँरे ''कङ्ग यान भदीजराई'' नेऩारी 

बाषाभा अनङ्गवाद गयी ''कङ्ग यान भजीद'' सम्फत ्2064 

सारदेिख ऩाॉचौँ सॊस्कयण 2072 सम्भ प्रकाशन गदै 

आएको देिखन्छ। छाऩाखाना य प्रकाशनसम्फन्धी 

,न, नेऩारको सङ्गयऺा, शािन्त य व्मवस्थाऩन खरर 

ऩानि जाने, कसैको च�यत्र हत्मा वा अऩभान हङ्गने वा 

रै��क �हॊसा वा �वबेदराई फढवा �दने, सविसाधयण 

जनताभा सदाचाय नै�तकता य सम्भान भमािदाभा 

खरर ऩनि जाने ऩत्र ऩ�त्रका, �कताफ, ऩचाि, ऩम््रेट 

प्रकाशन गनि गयाउन हङ्गॉदैन बनी कानूनी व्मवस्था 

हङ्गॉदा हङ्गॉदै ''कङ्ग यान भजीद'' �कताफ नेऩारी बाषाभा 

प्रकाशन, �वतयण तथा दै�नक रूऩभा वाचन हङ्गॉदै 

आएकारे भङ्गिस्रभ य गैय भङ्गिस्रभ सभङ्गदाम �फचभा 

धा�भिक रूऩभा नकयात्भक प्रबाव ऩयेको, सभम 

सभमभा तनाव उत्ऩ� बई झै झगडा हङ्गॉदै आएकारे 

मस्ता गैयकानूनी �कताफ नेऩारको कङ्ग नै ऩ�न ठाउॉभा 

�व�ी �वतयण नगनि नगयाउन �वऩऺीका नाउॉभा 

ऩयभादेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

38. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-1256 

ऩयभादेश  

 

व�य� अ�धवक्ता प्रकाशभिण शभाि  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय, भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखयासभेत 

फागरङ्गङ नगयऩा�रका, जरजरा गाउॉऩा�रका, कङ्ग श्भा 

नगयऩा�रका, रगामत अन्म धेयै तटीम ऩा�रकाहरूरे 

ऩ�न कारी गण्डकीभा ढर �भसाउने, पोहोय पाल्न े

साथै नदीजन्म ऩदाथि (�गट्टी, फारङ्गवा, ढङ्ग�ा आ�द) 

�नकाल्ने कामि ठेक्का ऩट्टा �दई अत्म�धक भात्राभा वा 
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दोहन गने कामिफाट सभेत श्री कारी गण्डकी 

नदीको साथै उनीफाट ऩो�षत सम्ऩूणि तीथिस्थर 

भठभिन्दयहरू सभेतको अिस्तत्वभा सॊकट ऩनि गएको 

य सम्ऩूणि तीथिस्थरहरूको सॊस्कृ�त य ग�यभाभा 

प्रत्मऺ असय ऩने हङ्गॉदा �वश्वको एक भात्र ऩ यािणक, 

ऐ�तहा�सक, धा�भिक, साॉस्कृ�तक, ऩमिटकीम भहत्त्व 

बएको भहान ऩ�वत्र नदी अव उऩयान्त जर�वद्यङ्गत 

�नकाल्ने, ड्याभ फनाउने, ऩथान्तयण (diversion) 

रगामतका कामि गने, कङ्ग नै ऩ�न �क�सभको दोहन 

(नदीजन्म ऩदाथिहरू िझक्न)े सनातन 

धभािवरम्फीहरूरे ऩूजा गदै आएका बगवान ्

शा�रकग्राभराई क्रसयभा रगी ऩेल्न े कामि, पोहोय 

ढर आ�द �भसाउन े कामिहरू सॊ�वधान, कानून, 

अन्तयाि�ष्टम सिन्ध सम्झ ता नेऩार सयकायका नी�त 

मोजना सभेतको �वऩयीत हङ्गॉदा सम्ऩूणि �नणिम फदय 

गनि य कानून �वऩयीतको कामि योक्न उत्प्रषेण 

ऩयभादेश रगामत जो चा�हन े आदेश जायी 

ग�यऩाऊॉ ।   

39. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-०७७४ 

ऩयभादेश  

 

य�वन फावङ्ग ऩ डेर  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय, साभािजक �वकास 

भन्त्रारम, ऩोखयासभेत 

�वऩऺी िच.िश.आ.को सूचना फभोिजभ भ �नवेदक 

ऩूणि रूऩभा सपर उम्भेद्वाय बएको है�समतरे ऩोखया 

एकेडेभी अप हेल्थ साईन्सको �नशङ्गल्क छात्रवृित्तभा 

General Surgery  �वषमभा 2077/10/25 गतेको 

�दन बनाि बएकोभा �वऩऺी आमोगरे दङ्गगिभ फाऩतको 

अङ् क ऩाउन ेगयी ऩेस गयेको दङ्गगिभ ऺेत्रको �ववयण 

झङ्गठो देिखएकारे मोग्मता क्रभफाट हटाएको 

सम्फन्धभा।     





d'Vo GofoflwjQmfsf] jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको वा�षिक प्र�तवदेन-२०७७/०७८ 

32 
 

40. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-०७७४ 

उत्प्रषेणसभेत  

 

अरूण कङ्ग भाय झा  

�वरूद्द  

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, गण्डकी प्रदेश, 

ऩोखयासभेत 

कभिचायी सभामोजन सम्फन्धभा �नवेदकराई  

ध रा�गयी अस्ऩतार,  फागरङ्गङभा ऩदस्थाऩना गने 

�नणिम बएकोभा सो अस्ऩतारभा �नवेदकरे फङ्गझ्दा 

उक्त अस्ऩतार फागरङ्गङभा ऩद �यक्त नयहेकारे उक्त 

अस्ऩतारभा हािजय हङ्गन नसक्ने बनी गण्डकी 

प्रदेशराई जानकायी �दएको हङ्गॉदा �नवेदक 

िजम्भेवायीहीन बएको सम्फन्धभा।  

41. सवोच्च अदारत 

०७७-WC-०१०५ 

उत्प्रषेण ऩयभादेश  

 

अ�धवक्ता �व�भ नगयकोटी  

�वरूद्द  

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखयासभेत 

आ�थिक वषि 2078/089 को फजेट अध्मादेश 

भापि त प्रस्तङ्गत ग�यएकोभा उक्त वक्तव्मको फङ्गॉदा 

199 भा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ् कन आधायभा 

खानीजन्म ढङ्गङ् गा, �गटी, फारङ्गवा �नकास गयी व्माऩाय 

घाटा न्मङ्गनीकयण  ग�यनेछ ब�नएकोभा च ङ्गये ऺेत्रको 

दोहनराई प्रोत्साहन गने �क�सभको नी�तराई तयाई 

भधेश ऺेत्रको ब�व्मभा �निम ऩ�न भरूब�ूभकयण 

गछि, जङ्गन प्रकृ�त �वरूद्दको कसङ्गय हो। उक्त वक्तव्म 

भापि त च ङ्गये दोहनराई भागि प्रशस्त गनि �रइएको 

199 को नी�त सॊ�वधानको धाया 30 सॉग फािझन े

ग�यएको नी�त उत्प्रषेण आदेशद्वाया आभान्म य फदय 

घो�षत ग�यऩाऊॉ ।  

42. 

 

सवोच्च अदारत 

०७७-WO-1213 

उत्प्रषेण ऩयभादेश  

 

तान्डेश्वय कन्स्रकसनको प्राऩाइटय य�वन्� 

काकी  

�वरूद्द  

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखयासभेत 

�नवेदकरे �भ�त 2078/01/१६ फाट काठभाडौँ 

उऩत्मका रगामत फोरऩत्र जायी बएको स्थान 

म्माग्दीभा सभेत �नशेधाऻा जायी बएको य देशैब�यका 

75 िजल्राभा �नशेधाऻाको आदेश कामभ यहेकारे 

�भ�त 23 अ�प्रर 2021 (2078/01/10) भा 

प्रकािशत Initiation for Bids Construction को 

फोरऩत्र आव्हानको सूचना य तत्सम्फन्धभा बए 
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गयेको सम्ऩूणि कायफाही उत्प्रषेण आदेशरे फदय गयी 

देशैब�य �नशधेाऻा सभाप्त बएको १५ �दनऩ�छ ऩङ्गनः 

मोग्म फोरऩत्र आव्हान गयी वा मसै फोरऩत्रभा 

�नवेदक रगामत इच्छङ्गक �नवेदन रगामत ऩेश गनि 

सक्ने आवश्मक व्मवस्था ग�यऩाऊॉ ।  

४3. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-0099 

उत्प्रषेण  

 

शैरेन्द्र प्रसाद अम्फेडकय  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय, भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखयासभेत 

नेऩार सयकायरे ल्माएको आ�थिक अध्मादेश 

अन्तगित आ�थिक वषि 2078/079 को आमव्मम 

साविज�नक जानकायीको वक्तव्मको फङ्गॉदा नॊ १९९ 

राई उत्प्रषेणको आदेशरे फदय गयी च ङ्गये ऺेत्रफाट 

बइयहेको अवैध उत्खनन, �गट्टी, फारङ्गवा �नकासीराई 

तत्कार योक्नका रा�ग उत्प्रषेण रगामत अन्म 

उऩमङ्गक्त आऻा आदेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

44. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-११७१ 

उत्प्रषेण  

जमयाभ रा�भछाने  

�वरू�  

ऩूवािधाय �वकास कामािरम, दभ री तनहङ्गॉ, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयासभेत 

प्रत्मथॉ कामािरमरे �नवेदक कम्ऩनीको 

Performance Bank Guarantee हारसम्भ कामि 

नगयेकोरे फैँक जभानत जपत गयेको सम्फन्धभा।  

45. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-१२४२ 

उत्प्रषेण 

जम प्रसाद ऩ डेर  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय, भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखया सभेत 

नेऩारका अस्ऩतारहरू स्वीकृ�त �रएय भात्र सञ्चारन 

गनङ्गि ऩनेभा स्वीकृ�त न�रई कानून �वऩयीत सञ्चारन 

गयी गम्बीय साविज�नक हक सयोकाय �वऩयीत कामि 

बैयहेकारे �वऩऺीहरूको नाभभा जो चा�हने उऩमङ्गक्त 

आदेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

46. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-०९८५ 

उत्प्रषेणमङ्गक्त 

ऩयभादेश 

भञ्जङ्ग अ�धकायी ्मासी सभेत  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय, भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखयासभेत 

परेवास नगयऩा�रकाको केन्द्र वडा नॊ. ५ खानीगाउॉ 

राई ऩ�यवतिन गनि गयी वडा नॊ. 5 कै झकरकभा 

केन्द्र याख्न े�नणिम सम्फन्धभा।  
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47. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-०268 

उत्प्रषेणमङ्गक्त 

ऩयभादेश 

�सयानचोक गाउॉऩा�रका वडा नॊ. 4 फस्ने  

चडूाभिण ऩोखयेरसभेत  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय, भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखयासभेत 

गोयखा िजल्रा �सयानचोक गाउॉऩा�रकाको कामािरम 

केन्द्र वडा नॊ. ५ को िचते्रऩोखयीभा साने 

सम्फन्धभा।  

48. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-०७७७ 

उत्प्रषेण ऩयभादेश 

सभेत 

प्र�नतायाज बण्डायी  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय, साभािजक �वकास 

भन्त्रारम, ऩोखया 

�नवेदक भहायाजगञ्ज िच�कत्सा क्माम्ऩसभा Internal 

Medicine  �वषमभा बनाि बएकोभा �वऩऺी िच�कत्सा 

आमोगद्वाया दङ्गगिभ फाऩतको अॊक ऩाउने गयी ऩेस 

गयेको दङ्गगिभ ऺेत्रको �ववयण झङ्गट्टा देिखएकोरे 

मोग्मताक्रभको सूचीफाट हटाइएको सम्फन्धभा।  

49. सवोच्च अदारत 

०७७-WO-०२२० 

उत्प्रषेण  

अजङ्गिन फहादङ्गय के.सी. सभेत  

�वरू�  

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, ऩोखयासभेत 

तनहङ्गॉ िजल्रा बानङ्ग न.ऩा. २ पङ्ग से्रटाय िस्थत 

कामािरमको बवन सङ्ग�वधाजनक नबएको य 

नगयऩा�रकाको आफ्नै जग्गा नबएको, आफ्नै 

जग्गाभा बवन सॊयचना फनाउन स्थान नबएकोरे 

नगयऩा�रकाको केन्द्रको रूऩभा बानङ्ग नगयऩा�रका 

वडा नॊ. 1 डङ्गम्र े फेसीसहय याजभागिको आसऩासको 

उऩमङ्गक्ता स्थानभा नगयऩा�रकाको केन्द्र कामभ गनि 

�नणिमसम्फन्धी भङ्ग�ा।  

50. उच्च अदारत, 

ऩोखया, फागरङ्गङ 

इजरास 077-

WO-००२० 

सा�रकयाभ साऩकोटा  

�वरू�  

ऩूवािधाय �वकास कामािरम, फागरङ्गङ 

कङ्ग स्भीसेया, याङखानी, नाम्दङ्गक, फयेङ शािन्तऩङ्गय 

सडक/फाटो ख�े क्रभभा �नवेदकको घय, गोठ, २ 

वटा कङ्ग रो य ५० भङ्गयी धान उब्जनी हङ्गने खेतको 

ऺ�त म�कन गयी ऺ�तऩू�ति �दनङ्ग ब�े 

ऩयभादेशस�हतको आदेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

51. उच्च अदारत, 

ऩोखया 077-WO-

००१७ ऩयभादेश 

अ�धवक्ता भीना कङ्ग भायी यानबाट  

�वरू�  

ब �तक ऩूवािधाय �वकास भन्त्रारम, 

ऩोखया खानेऩानी सॊस्थानरे खानेऩानीको भङ्गहान 

सॊयऺण नगयेको, भ�दिखोरा कारीखोरा रगामत 

भङ्गहानभा रास जराउने, च ऩाम आहार फस्न े य 
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गण्डकी प्रदेश, ऩोखया ऩानीभा भानव �दशा �ऩसावसभेत बे�टएकारे प्रदू�षत 

खानेऩानीराई शङ्गद्दीकयण गयेय भात्र आऩू�ति बए 

नबएको चेकजाॉच य अनङ्गगभन गनङ्गि गयाउनङ्ग बनी 

आदेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

52. तनहङ्गॉ िजल्रा 

अदारत 

सयस्वती ऩ डेर  

�वरूद्द  

ऩूवािधाय �वकास कामािरम, तनहङ्गॉसभेत 

दङ्गरेग डा हकि ऩ ङ्गय ग्राभीण सडक �नभािणको क्रभभा 

�नदेदकको जग्गाभा भात्र फाटो ख�े, ऩूयै जग्गा 

�भच्ने कामि बएको हङ्गॉदा जग्गा िखचरो भेटाई चरन 

चराई ऩाऊॉ  ब�े सम्फन्धभा।  

53. उच्च अदारत, 

ऩोखया 077-WO-

0007 उत्प्रषेण 

सम्झना देवी अ�धकायी 

�वरूद्द 

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, गण्डकी प्रदेश, 

ऩोखयासभेत 

ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा नॊ. 9 य 10 िस्थत 

शािन्त वन वा�टकाभा �वद्यङ्गतीम शव दाह गहृ �नभािण 

गने सम्फन्धभा।  

 

 

 

 

 

हारसम्भ पैसरा बएका भङ्ग�ाहरू 

 

क्र. सॊ. अदारत/भङ्ग�ा  ऩऺ/�वऩऺ �यट �नवेदन/भङ्ग�ाको �वषमवस्तङ्ग 

१. सवोच्च अदारत 

075-WO-0029 

ऩयभादेश 

आनन्द प्रकाश शभाि  

�वरूद्द  

ऩूवािधाय �वकास कामािरम, ऩोखया   

�नवेदकको सम्ऩित्तभा ऺ�तऩू�ति न�दई फाटो �वस्ताय, 

�वकास, स्तयो��त य भाऩदण्ड �वऩयीत बएको ब�े 

देिखॉदा �यट �नवेदन खायेज। 

2. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७५-FJ-०००५ 

अदारतको 

तङ्गर फहादङ्गय थाऩा 

 �वरूद्द  

खानेऩानी कामािरम तनहङ्गॉ सभेत 

आफङ्गखैयेनी चक्रऩथ पया�करो फनाउने कामि 

�भ�त २०७६ साउन १० भा �यट खायेज हङ्गन े

अिन्तभ आदेश। 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको वा�षिक प्र�तवदेन-२०७७/०७८ 

35 
 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया ऩानीभा भानव �दशा �ऩसावसभेत बे�टएकारे प्रदू�षत 

खानेऩानीराई शङ्गद्दीकयण गयेय भात्र आऩू�ति बए 

नबएको चेकजाॉच य अनङ्गगभन गनङ्गि गयाउनङ्ग बनी 

आदेश जायी ग�यऩाऊॉ ।  

52. तनहङ्गॉ िजल्रा 

अदारत 

सयस्वती ऩ डेर  

�वरूद्द  

ऩूवािधाय �वकास कामािरम, तनहङ्गॉसभेत 

दङ्गरेग डा हकि ऩ ङ्गय ग्राभीण सडक �नभािणको क्रभभा 

�नदेदकको जग्गाभा भात्र फाटो ख�े, ऩूयै जग्गा 

�भच्ने कामि बएको हङ्गॉदा जग्गा िखचरो भेटाई चरन 

चराई ऩाऊॉ  ब�े सम्फन्धभा।  

53. उच्च अदारत, 

ऩोखया 077-WO-

0007 उत्प्रषेण 

सम्झना देवी अ�धकायी 

�वरूद्द 

गण्डकी प्रदेश सयकाय भङ्गख्मभन्त्री तथा 

भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, गण्डकी प्रदेश, 

ऩोखयासभेत 

ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा नॊ. 9 य 10 िस्थत 

शािन्त वन वा�टकाभा �वद्यङ्गतीम शव दाह गहृ �नभािण 

गने सम्फन्धभा।  

 

 

 

 

 

हारसम्भ पैसरा बएका भङ्ग�ाहरू 

 

क्र. सॊ. अदारत/भङ्ग�ा  ऩऺ/�वऩऺ �यट �नवेदन/भङ्ग�ाको �वषमवस्तङ्ग 

१. सवोच्च अदारत 

075-WO-0029 

ऩयभादेश 

आनन्द प्रकाश शभाि  

�वरूद्द  

ऩूवािधाय �वकास कामािरम, ऩोखया   

�नवेदकको सम्ऩित्तभा ऺ�तऩू�ति न�दई फाटो �वस्ताय, 

�वकास, स्तयो��त य भाऩदण्ड �वऩयीत बएको ब�े 

देिखॉदा �यट �नवेदन खायेज। 

2. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७५-FJ-०००५ 

अदारतको 

तङ्गर फहादङ्गय थाऩा 

 �वरूद्द  

खानेऩानी कामािरम तनहङ्गॉ सभेत 

आफङ्गखैयेनी चक्रऩथ पया�करो फनाउने कामि 

�भ�त २०७६ साउन १० भा �यट खायेज हङ्गन े

अिन्तभ आदेश। 
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अवहेरना 

3. उच्च अदारत, 

ऩोखया  

075-WO-००६४ 

ऩयभादेश 

सीता देवकोटा  

�वरूद्द  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया 

पेवातारको ऩानीभा पै�रएको जरकङ्ग म्बीरे ऩानीको 

गङ्गणभा हानी ऩङ्गर् माउने, ऩानीभा अिक्सजनको कभी 

फनाउने, मसफाट जरीम झायभा वृ�द्द हङ्गने य ऩानीको 

सतहभा ऩ�यवतिन बई जरीम जै�वक �व�वधताभा 

नकायात्भक प्रबाव ऩने हङ्गनारे ऩोखया 

भहानगयऩा�रकाको कामािरमरे आवश्मक सभन्वम 

गयी आवश्मक कामि गनङ्गि बनी �नदेशात्भक आदेश 

जायी। 

4. उच्च अदारत, 

ऩोखया  

075-WO-००८७ 

 

याभशयण गामक  

�वरूद्द  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया 

कभिचायी सभामोजन ,न, 2075 फभोिजभ सॊघीम 

भा�भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे 

�नवेदकराई गण्डकी प्रदेशभा सभामोजन नयेकोभा 

गण्डकी प्रदेश�बत्रका कभिचायीहरूभा ऩदस्थाऩन गने 

िजम्भेवायी भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेशराई बएकोभा सोही आधायभा 

�नवेदकको ऩदस्थाऩन गयेकोरे �यट �नवेदन खायेज।  

5. उच्च अदारत, 

ऩोखया  

075-WO-००८८ 

 

याभ आिशष मादव  

�वरूद्द  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया 

कभिचायी सभामोजन ,न, 2075 फभोिजभ सॊघीम 

भा�भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे 

�नवेदकराघ गण्डकी प्रदेशभा सभामोजन नयेकोभा 

गण्डकी प्रदेह�बत्रका कभिचायीहरूभा ऩदस्थाऩन गने 

िजम्भेवायी भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम 

कामािरम, गण्डकी प्रदेशराई बएकोभा सोही 

आधायभा �नवेदकको ऩदस्थाऩन गयेकोरे �यट 

�नवेदन खायेज। 

6. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७६-WO-०००६ 

भ�रफहादङ्गय नेऩारीसभेत  

�वरूद्द  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को 

रेकसाइडभा सञ् चा�रत यात्रीकारीन 

व्मवसामसम्फन्धी �भ�त २०७६ भिङ्सय ११ 

�नदेशनात्भक आदेश जायी हङ्गने गयी अिन्तभ आदेश 
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उत्प्रषेण, ऩयभादेश 

प्र�तषेध 

अ�धकायऩचृ्छा  

सभेत 

कामािरमसभेत बएको। 

7. सवोच्च अदारत 

०७५-WC-०००२ 

उत्प्रषेण, 

ऩयभादेशसभेत 

अ�धवक्ता रोकेन्द्र फहादङ्गय ओरी  

�वरू�  

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून 

भन्त्रारमसभेत 

स्थानीम तहका ऩदा�धकायी तथा सदस्मको सङ्ग�वधा 

सम्फन्धी ,न, २०७४  नेऩारको सॊ�वधान �वऩयीत 

बएकोरे फदय हङ्गने ।  

�भ�त २०७६ का�तिक १ भा �यट जायी हङ्गने गयी 

अिन्तभ आदेश। 

8. उच्च अदारत 

ऩोखया, फाग्रङ्गङ 

इजरास 

०७६-WO-०००८ 

�नषेधाऻा 

ऩयभादेशसभेत 

ऩङ्गतरी श्रीषसभेत  

�वरू�  

ब �तक ऩूवािधाय �वकास भन्त्रारमसभेत 

सडक �नभािण गदाि व्मिक्तगत जग्गा 

�भिचएकोसम्फन्धी 

�भ�त २०७६ ऩङ्गस २१ भा �यट खायेज हङ्गन ेअिन्तभ 

आदेश। 

9. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७५-DP-०१७४ 

 

ऩङ्गनयावेदक �नरकण्ठ सङ्गवेदीसभेत  

�वरू�  

प्र�तवादी नेऩार सयकाय, वन �वबाग 

काठभाडौंसभेत 

�भ�त २०७६ ऩङ्गस १४ भा दाफी नऩङ्गग्ने पैसरा। 

10. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७६-WO-००५० 

उत्प्रषेण 

ऩयभादेशसभेत 

होभफहादङ्गय थाऩा ऺेत्रीसभेत  

�वरू�  

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को 

कामािरमसभेत 

साभङ्गदा�मक �वद्यारमको नाभभा यहेको जग्गा हक 

हस्तान्तयण गनिका रा�ग िशऺा ,न 2028 रे 

नेऩार सयकायराई भात्र अ�धकाय प्राप्त गयेकोभा 

�वऩऺी भातिृशशङ्ग �भतेयी अस्ऩतारराई जग्गा 

उऩरब्ध गयाउन े �नणिम उत्प्रषेणको आदेशद्वाया 

फदय। 

11. सवोच्च अदारत 

०७६-WO-०५३४ 

सङ्ग�दऩ कॉ डेरसभेत  

�वरू�  

स्वास्थ्म सेवाका कभिचायी सभामोजनसम्फन्धी 

�भ�त २०७६ चैत्र ३ गते �नवेदन �पताि हङ्गन े
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उत्प्रषेण ऩयभादेश 

सभेत 

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को 

कामािरमसभेत 

अिन्तभ आदेश। 

12. कास्की िजल्रा  

अदारत ०७५-

०४-०३०१ 

�कते जारसाजी 

गो�वन्द �गयीसभेत 

�वरू� 

मातामात व्मवस्था कामािरम (सवायी) 

कास्की 

 

�नवेदकको दावी नऩङ्गग्ने पैसरा। 

13. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७६-WO-००६१ 

�नषेधाऻामङ्गक्त 

ऩयभादेश 

फरयाभ कङ्गॉ वयसभेत  

�वरू�  

ब �तक ऩूवािधाय �वकास भन्त्रारम, गण्डकी 

प्रदेश, ऩोखयासभेत 

कृषकको उऩमोगको �न�भत्त �सॉचाईको ऩानी 

�वतयणको कामिराई �नम�भत य सङ्गचारू गनि िजल्रा 

प्रशासन कामािरम, कास्कीका प्रभङ्गख िजल्रा 

अ�धकायीको सॊमोजकत्वभा बएको �नणिम 

कामािन्वमनभा रग्न उऩमङ्गक्त �वकल्ऩ प्रस्तङ्गत गयेको 

देिखॉदा सोही अनङ्गरूऩ गनि गयाउन �वऩऺीहरूको 

नाउॉभा ऩयभादेश जायी।  

14. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७६-WO-००१० 

�नषेधाऻा ऩयभादेश 

सभेत 

�दनानाथ ढकार 

�वरू� 

�ड�बजन वन कामािरम, कास्की 

ऩचबैमा साभङ्गदा�मक वन उऩबोक्ता सभूहको 

�नमभनकायी �नकाम �ड�बजन वन कामािरम, कास्की 

बएकारे �नवेदकको भाग जायी हङ्गने अवस्था नहङ्गन।े  

15. उच्च अदारत 

ऩोखया 

०७६-WO-००१९ 

उत्प्रषेण ऩयभादेश 

�नषेधाऻा सभेत 

भोहनफहादङ्गय िघ�भये  

�वरू�  

वन तथा वातवायण भन्त्रारम, गण्डकी 

प्रदेशसभेत 

ऩचबैमा साभङ्गदा�मक वनको भूर उ�ेश्म य बावना 

�वऩयीत हङ्गन े कामि नगनि, नगयाउन वनराई असय 

गने कङ्ग नै ब �तक सॊयचना �नभािण कामि नगनि 

ऩयभादेश जायी। 

१6. 

 

 

उच्च अदारत 

ऩोखया ०७५-DP-

०२१४ 

ऩङ्गनयावेदक �भत्ररार �तवायीसभेत  

�वरू�  

िशव भिन्दय खानेऩानी तथा सयसपाइ 

कङ्ग �हखोराको भङ्गहानभा कङ्ग नै �ववाद नयहेको, नेऩार 

सयकायको स्वीकृत मोजनाभा नेऩार सयकायकै ऩूणि 

रगानीभा �नभािण बएको खानेऩानी िखचोरा गयेको 
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ऩानीको भङ्गहानको 

िखचरो भेटाई 

चरन चराई ऩाऊॉ  

उऩबोक्ता स�भ�त, खानेऩानी तथा सयसपाइ 

�ड�बजन कामािरम नवरऩङ्गयसभेत 

भा� न�भल्न े देिखॉदा सङ्गरू नवरऩङ्गय िजल्रा 

अदारतको पैसरा सदय हङ्गन।े  

17.  कास्की िजल्रा 

अदारत 

075-६४-0301 

 कते जारसाजी 

गो वन्द �गयी सभेत  

 वरू�  

मातामात सवायी कास्की सभेत 

�नवेदकरे कम्ऩनीको गाडी  कते गयी नाभसायी 

गयेको ब�े  वषमभा �नवेदकको प्रभाण य दावी 

नऩङ्गग्ने पैसरा। 

18 उच्च अदारत, 

ऩोखया फागरङ्गङ, 

इजरास 

075-WO-००४८ 

उत्प्रषेण 

भथङ्गया ओभ बायी  

 वरू�  

ब �तक ऩूवािधाय  वकास भन्त्रारम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखया 

�नवेदक य  वऩऺी�फच �भराऩत्र हङ्गने पैसरा �भ�त 

2077/12/17 भा बएको। 

 
 

ता�रका नॊ. ६  
हारसम्भका �यट �नवेदन/भङ्ग�ाको प्रकृ�त य प्र�तयऺासम्फन्धी  ववयण 

 

�यट  सवोच्च 
अदारत  

उच्च अदारत 
ऩोखया 

उच्च अदारत ऩोखया 
फाग्रङ्गङ इजरास 

िजल्रा अदारत  जम्भा 

उत्प्रषेण ऩयभादेश प्र�तषेध 
अ�धकायऩचृ्छा �नषेधाऻा 
सभेत 

51 11 3 1 66 

अदारतको अवहेरना - 1 - - 1 

ऩङ्गनयावेदन - ३ - - 3 

 कते जारसाजी  - - - 1 1 

 जम्भा  51 १5 3 2 71 
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�यट �नवेदन/भङ्ग�ाको प्रकृ�त य प्र�तययाासम्न्धध  ववयव 

 

ता�रका नॊ ७.  

आ. व. २०७७/०७८ को �यट �नवेदन/भङ्ग�ाको ऩेाधको  ववयव 

 
 

 

  

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 

ावोच्च अदारत  

उच्च अदारत ऩोखया 

उच्च अदारत ऩोखया म्ाग्रङ्गङ 
इजराा 
िजल्रा अदारत  

अदारत  भङ्ग�ा ाङ्ख्मा  ऩेाध ाङ्ख्मा  

ावोच्च अदारत  5१ 57 

उच्च अदारत ऩोखया  15 20 

उच्च अदारत ऩोखया म्ाग्रङ्गङ इजराा 3 १7 

िजल्रा अदारत  2 ३ 

 कङ्ग र जसभा    जसभा भङ्ग�ा ाङ्ख्माः 7१ 

१५ 

 

ऩेाध ाङ्ख्माः 97 
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फहस ऩैयवी प्र�तयया  गयएका गयट �नवेदन/भङ्ग�ाको ऩेसीसम्फन्धी �ववयणको सूचक 

 

 

 
 

ता�रका नॊ ८. 
गयट �नवेदन/भङ्ग�ाको र त पर्छ्यौट य फाॉकी �ववयण 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

० 
१० 
२० 
३० 
४० 
५० 
६० 
७० 
८० 
९० 
१०० 

सवोच्च 
अदारत  

उच्च अदारत 
ऩोखया  

उच्च अदारत 
ऩोखया 
फाग्रङ्गङ 
इजरास 

कास्की 
िजल्रा 
अदारत  

कङ्ग र जम्भा 

भङ्ग�ा सॊख्मा  
ऩेसी सॊख्मा  

अदारत र त पर्छ्यौट पर्छ्यौटको प्रकाय/�ववयण फाॉकी 

गयट खायेज गयट जायय �नददेनााभक 
आदेे जायय 

सवोच्च अदारत 51 3 1 2  48 

उच्च अदारत ऩोखया 15 11 6 4 १ 4 

उच्च अदारत ऩोखया 
फा रङ्गङ इजरास 

3 2 १ - - १ 

िजल्रा अदारत  २ १ - - - १ 

कङ्ग र जम्भा  ३८ ७ ४ २ १ 54 &!

#

!& * ^ %#
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�यट �नवेदन/भङ्ग�ाको रगत, पर्छ्यौट य फाॉकी �ववययको सूचक 

 

 

2.२. सॊवैधा�नक तथा कानूनी �वषमभा याम ऩयाभशिसम्फन्धी व्मवस्था 
 

मस कामािरमको स्थाऩना बएऩ�छ सॊवैधा�नक तथा कानूनी �वषमभा याम भाग बएकोभा भौिखक तथा 

�रिखत रूऩभा याम ऩयाभशि प्रदान ग�यएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता तथा मस कामािरमभा कामियत सयकायी 

व�कर �व�बन् न फैठकहरूभा सहबागी बई कानून तजङ्गिभाभा सहजीकयय, कानूनको कामािन्वमन रगामतका 

सॊवैधा�नक तथा कानूनी �वषमभा याम ऩयाभशि प्रदान गदै आउनङ्गबएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे गण्डकी 

प्रदेश सबाको �वधामन स�भ�तभा आवश्मकताअनङ्गसाय सभम सभमभा उऩिस्थत हङ्गन अनङ्गयोध गयेका फखत 

उऩिस्थत बई याम, ऩयाभशि प्रदान गदै आउनङ्ग बएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकाय 

तथा सेवाका शति सम्फन्धी ,न, २०७५ को दपा ७ भा कानूनी याम भाग गदाि ऩ ङ्गर् माउनङ्ग ऩने �यतसम्फन्धी 

व्मवस्था छ। दपा ७ को उऩदपा (१) फभोिजभ प्रदेश सयकायको कङ्ग नै कामािरम वा प्रदेश सयकायरे 

तो�क�दएको अ�धकायीरे कङ्ग नै सॊवैधा�नक वा कानूनी प्रश् न भा भङ्गख्म न्मामा�धवक्तासॉग याम भाग गदाि 

देहामको �यत ऩूया गयेको हङ्गन ङ्ग ऩनेछः-   

(क) याम भाग ग�यएको �वषमभा �नयिम गने अ�धकाय त्मस्तो याम भाग्ने कामािरम वा अ�धकायीराई बएको 

हङ्गन ङ्गऩछि। 

(ख) याम भाग ग�यएको �वषमसॉग सम्फिन्धत सम्ऩूयि �ववयय सॊऺेऩभा खङ्गराई सम्फिन्धत कागजात सॊरग्न 

ग�यएको हङ्गन ङ्गऩनेछ। 

० 

१० 

२० 

३० 

४० 

५० 

६० 

सवोच्च 
अदारत 

उच्च अदारत 
ऩोखया 

उच्च अदारत 
ऩोखया फागरङ्गङ 

इजरास 

कास्की िजल्रा 
अदारत  

कङ्ग र जम्भा  

रगत 
पर्छ्यौट 
�यट खायेज 
�यट जायी 
�नदेशनात्भक आदेश जायी  
फाॉकी 
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(ग) याम भा�गएको �वषमभा स्ऩ�तः सॊवैधा�नक वा कानूनी प्रश् न उल्रेख ग�यएको हङ्गन ङ्गऩछि। 

(घ) याम भा�गएको �वषमभा अन्म कङ्ग नै कामािरम वा अ�धकायीको सभेत याम �रनङ्गऩने वा अन्म कङ्ग नै 

प्र�क्रमा ऩूया गनङ्गि ऩने बएभा सो याम �रएको वा त्मस्तो प्र�क्रमा ऩूया गयेको हङ्गन ङ्गऩछि। 

(ङ) याम भाग ग�यएको �वषमभा याम भाग गने कामािरम वा अ�धकायीको आफ्नो याम वा दृ��कोण 

उल्रेख बएको हङ्गन ङ्गऩनेछ। 

 भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता कामािरमसॉग याम भाग ग�यएको य याम �दइएको �वषम गो्म यहने व्मवस्था छ। 

भा�थ उल्रेख ग�यए फभोिजभ �यत ऩङ्गर् माई याम भाग गयेको �वषमभा मथासम्बव �छटो याम प्रदान गने य �यत 

नऩङ्गर् माई याम भाग गयेकोभा �यत ऩङ्गर् माई याम भाग गनि अनङ्गयोध गने ग�यएको छ। 

२.३. सॊ�वधान �दवस कामिक्रभ 

सॊ�वधान �दवस २०७७ को अवसयभा �भ�त २०७७ असोज २ गते भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, 

गण्डकी प्रदेश, ऩोखयाको आमोजनाभा "नेऩारभा सॊघीमता अभ्मासका ऩाॉच वषिः अनङ्गबव य बावी �दशा" 

�वषमक बच ङ्गिअर अन्त�क्रि मा कामिक्रभ गण्डकी प्रदेशका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्द्र िघ�भयेज्मूको 

अध्मऺता, सञ् चारन य सहजीकयण तथा गण्डकी प्रदेशका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री श्री ऩथृ्वी सङ्गब्फा 

गङ्गरुङज्मूको प्रभङ्गख आ�तथ्मभा सम्ऩन् न बमो। उक्त कामिक्रभभा �व�बन ् न ऺेत्रका क�यव १३० जना 

भहानङ्गबावहरू प्रत्मऺ रूऩभा जो�डनङ्गबएको �थमो। 
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क. कामिक्रभभा  प्रा. डा. कृ्ण हाछेथङ्ग ज्मूरे सॊघीमता कामािन्वमनको अवस्थाः देखा ऩयेका च ङ्गन ती य 
अफको फाटो" �वषमक कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो। 

 
कामिक्रभभा कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गिहङ्गॉदै प्रा. डा. कृ्ण हाछेथङ्ग ज्मू 

 

 उक्त कामिऩत्रभा प्रस्तङ्गत �वषमवस्तङ्गको सायसॊऺेऩः 

नेऩारको एकीकयण कारदेिख हारसम्भ याज्मशिक्तको सभान �वतयण हङ्गन सकेको छैन जोसॉग याजनी�तक 

अ�धकाय हङ्गन्छ  उसैसॉग साभािजक य आ�थिक है�समत ऩ�न हङ्गन्छ त्मसराई हटाउनका रा�ग नेऩारभा 

ऩ�हचान ज�नत सङ  घीमता आवश्मक �थमो त्मसो नबई ऩाॉच �वकास ऺेत्रराई साभान्म हेयपेय गयी ७ वटा 

प्रशास�नक प्रदेश फनाइमो।।  

�नम्न कायणहरूरे गदाि नऩेारको सङ  घीमता केन्द्रीकृत सङ  घीमता हो। 

 प्रदेशको बन्दा सङ् घको अ�धकाय ऺेत्र फढी हङ्गन ङ्ग, 

 सङ् घ, प्रदेश स्थानीम तहको साझा अ�धकाय ऺेत्र फढी हङ्गन ङ्ग, 

 सा�वकको िजल्राको सॊयचना मथावतै याख्नङ्ग, 

 प्रदेश य स्थानीम सयकायका कभिचायीतन्त्रको प्रभङ्गख सङ् घ सयकाय यहनङ्ग, 

 स्थानीम तहभा सङ् घीम सयकायरे नभङ्गना कानून ऩठाएय �नमन्त्रण गनङ्गि, 

 अ�धकायको सूची तमाय गने क्रभभा कभिचायीतन्त्र हाफी हङ्गन ङ्ग,  

 सङ् घ य प्रदेशभा एउटै दरको सयकाय हङ्गॉदा सङ् घीम सयकाय य सम्फद्द दरको नी�त नै प्रदेशभा 

रागङ्ग बमो,  
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 भङ्गख्मभन्त्रीहरू दरको भङ्गख्म ब�ूभकाभा छैनन ्जसरे गदाि प्रदेशको सभस्मा दरको फैठकभा प्रवेश 

नै हङ्गॉदैन,  

 जफसम्भ िजल्राको सॊयचना हारको अवस्थाभा मथावत ् यहन्छ तफसम्भ केन्द्ररे आफ्नो शासन 

तल्रो तहसम्भ चराई यहन्छ त्मसरे गदाि प्रदेश फ�रमो हङ्गॉदैन।  

ख. सवोच्च अदारतका भाननीम न्मामाधीश डा. आनन्द भोहन बट्टयाईज्मूरे उक्त कामिक्रभभा , ''नेऩारभा 
सॊ�वधानवाद य साभािजक न्मामको अवस्था '' �वषमक कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो।  
 

 कामिक्रभभा कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गिहङ्गॉदै भाननीम न्मामाधीश आनन्द भोहन बट्टयाईज्मू 

 

 उक्त कामिऩत्रभा प्रस्तङ्गत �वषमवस्तङ्गको सायसॊऺेऩः 

 नेऩारभा ७० वषिऩ�छ आएको सातौँ सॊ�वधान हो। नेऩारको सॊ�वधानराई कसयी कामािन्वमन 

गनितपि  जाने ब�े भङ्गख्म �वषमवस्तङ्ग हो। मो सॊ�वधान Fundamentals भा कस्तो छ बनेय 

Ownership Building भा जानङ्गऩदिछ। मो सॊ�वधान Fundamentasl भा दह्रो छ, जनताराई 

साविब भको केन्द्रभा याखेको छ, अ�धकायको �वस्ततृ सूची छ, स्वतन्त्र न्मामाऩा�रका, 

ऩ�हचानको कङ्ग याहरूराई याखेकारे मो सॊ�वधान उत्कृ� छ।  

 न्मामाऩा�रकारे सयकायराई Covid-19 को सभमभा सहामता नऩाएकाहरूराई सहामता �दने 

खारको आदेश जायी गने, �वदेशी काभदायराई नेऩार �पताि ल्माउने, स्वास्थ्म सङ्गयऺा, बेिन्टरेटय 

स�हतको अस्ऩतार �नभािण गनि, बायतफाट आउने काभदायराई नाकाभा नयोक्न जस्ता 

आदेशहरू �दएय कल्माणकायी याज्म, साभािजक न्मामराई ऩूणिता �दन ब�ूभका खेरेको छ। 

 कृषकराई �वउ, भर, �सॉचाईको व्मवस्था गनि अदारतरे ब�ूभका खेरेको छ। 
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 भानव अ�धकायको ऺेत्रभा, साभािजक न्मामको ऺेत्रभा नेऩार थोयै यकभ खचि गने याज्मभा 

ऩछि। नेऩारका सन्दबिभा 3.5% यकभ भात्र खचि गयेको देिखन्छ मसरे साभािजक न्माम �दन 

सकेको देिखॉदैन।  

 गयीफीको असयराई निजकफाट हेनङ्गिऩने हङ्गन्छ, खाद्य सङ्गयऺाको हक, बोकभयी �वरूद्दको हक, 

सॊ�वधानरे प्रदान गयेको हकराई कामािन्वमन गनिभा जोड �दनङ्गऩने हङ्गन्छ।  

 

ग. ऩूवि प्रधान न्मामाधीश भाननीम कल्माण शे्र�ज्मूरे उक्त कामिक्रभभा , "नेऩारको सॊ�वधान (२०७२) 
को कामािन्वमनको अवस्थाः एक सभीऺा" �वषमक कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो।  
 

कामिक्रभभा कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गिहङ्गॉदै ऩूवि प्रधान न्मामाधीश भाननीम कल्माण शे्र�ज्मू 

  

 उक्त कामिऩत्रभभा प्रस्तङ्गत �वषमवस्तङ्गको सायसॊऺेऩः 

 सॊ�वधानको सभग्र कामािन्वमनको �दशा कता�तय उन्भङ्गख छ, उऩरिब्ध के छ, जनताको अनङ्गब�ूत के 

छ? मी कङ्ग याहरूराई हेनि जरूयी छ। मो सॊ�वधान आउनङ्गऩने कायणहरू धेयै छन ् ''उन्मू पङ्ग ल्रा य 

भेयो ऩारो आउरा'' बने झै नेऩारी जनताभा सभ�ृद्द आएको छैन। नेऩारको सॊ�वधानका भङ्गख्म 

आधायहरू गणतन्त्र, सभावेिशता, धभि �नयऩेऺता, सङ् घीमता य सहबा�गताभूरक प्रजातन्त्र हो। 

सॊ�वधानभा रेिखएका कङ्ग याहरूराई उऩरिब्धको रूऩभा �रने होइन मो त हाभीरे उऩरिब्ध गनिका 

रा�ग �रएका आधायहरू हङ्गन।् हाम्रो सॊ�वधान रूऩान्तयभङ्गखी हङ्गन ङ्गऩछि। सॊ�वधानभा�थको स्वा�भत्व 

क�त ग्रहण गर् मो, सॊ�वधानराई जनतारे कसयी फङ्गझेका छन,् त्मो हङ्गन ङ्गऩने हङ्गन्छ। सॊ�वधानको राब 

सफैरे ऩाउनङ्गऩने हङ्गन्छ। सॊ�वधानका �वषमवस्तङ्गराई ऩङ्गनयावरोकन गनि जरूयी छ। सङ् घ, प्रदेश य 
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स्थानीम तहरे सॊ�वधानको भ �रक हक कामािन्वमनभा नी�त, मोजना फनाएय राग्नङ्गऩने देिखन्छ। 

सॊ�वधानको भङ्गख्म तीन अङ् गका प्राथ�भकता सॊ�वधानको कामािन्वमभा जानङ्गऩछि। सॊ�वधानको 

कामािन्वमनका रा�ग सॊसदरे आफ्नो सभम �दएको छैन। प्रमाप्त कानून फनाउन सकेको छैन। 

कानून �नभािणभा जनताको सयोकायराई याखेय छरपर गनङ्गिऩने हो त्मो बएको छैन। कानून 

फ�नसकेऩ�छ ऩ�न Post Legislation Audit गनङ्गिऩने हो त्मो बएको छैन। सॊवैधा�नक आमोगहरू अऩङ्गयो 

बएका छन,् हारसम्भ ऩ�न गठन हङ्गन नसक्नङ्ग दङ्गःखद कङ्ग या हो। नेऩारको सॊ�वधानभा सॊ�वधानको 

�नभािण, कामािन्वमनभा हयेक ऺेत्रहरूभा अ�त याजनी�तकयण बएको देिखन्छ। मसरे हाभीराई 

सभ�ृद्दतपि  रैजानभा फाधा ऩङ्गर् माउॉछ। तीन तहको सयकायभा �वत्तीम स्रोतहरूको फाॉडपाॉड सभग्रभा 

न्मामोिचत ढ�रे गनङ्गिऩने हङ्गन्छ।  

घ. कामिक्रभका प्रभङ्गख अ�त�थ भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩथृ्वी सङ्गब्फा गङ्गरूङ ज्मूरे कामिक्रभभा व्मक्त गनङ्गिबएको 
भन्तव्मको सायसॊऺेऩ �नम्न प्रकाय यहेको छः  
 

 
कामिक्रभभा प्रभङ्गख अ�त�थको भन्तव्म याख्नङ्गहङ्गॉदै भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩथृ्वी सङ्गब्फा गङ्गरूङज्मू 

 

 नेऩार सङ् घीमताभा जानङ्ग ऩछा�डको कायण Diverse Society राई सॊवोधन गनि, नऩेार ब गो�रक 

साॊस्कृ�तक, आ�थिक �हसाफरे याज्मको असभानताराई सम्फोधन गनि सक्ने सङ् घीम सॊयचना हो। 

हारको सॊघीमताराई हेदाि िजल्रागत सॊयचनाको  औिचत्म के हो, िजल्रा सभन्वम स�भ�तको 

आवश्मकता, 761 वटा सयकायराई सॊघीमताभा कसयी याज्मको सॊयचनाभा अट्न सक्छ मसराई 

�वचाय ऩङ्गर् माउनङ्ग आवश्मक छ। न्मामाऩा�रका सॊङ् घीमताभा जान नसक्ने कायण के हो ? साझा 

अ�धकायको सूची राभो सङ् घीमताभा कसयी हङ्गन सक्छ, �वत्तीम सङ् घीमताको �हसाफरे नेऩार 
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सङ् घीमता होइन। प्रदेश य स्थानीम तहको याजस्व, कय उठाउने अ�धकाय कहाॉ छ ? प्रदेश 

सयकायराई कानून फनाउन े अ�धकाय �दने, दण्ड, ज�यवानाको कानून नफनाउने, मसरे कानूनको 

Sanction  कसयी हङ्गन सक्छ ? औद्यो�गकयणभा सफै सॊघरे थङ्गऩायेय याखेको छ। नेऩारका सन्दबिभा 

�व�ीम सङ् घीमता सङ्गधानङ्गिऩने छ। एकर अ�धकायभा कानून फनाउन सभेत सङ् घरे हस्तऺेऩ गयेको 

छ। नेऩारको सॊ�वधानभा सभावेिशता मसको सङ्गन रो ऩऺ हो तय कामािन्वमनभा हेदाि सभावेशीता 

छैन। नेऩारको याजनी�तक ऩाटॊ�बत्र आपैँ भा सभावेिशता छैन, कसयी याज्मको नेततृ्व गनेरे 

सभावेिशताराई अङ् गीकाय गछि मो हाम्रा साभङ्ग च ङ्गन तीको कङ्ग या हो। याजनी�तक सॊस्काय सङ्गधानङ्गि 

जरूयी छ।  

ख. कानून व्मवसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण ता�रभ 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदेशरे भङ्गरङ्गकी सॊ�हता रगामतका नमाॉ कानून कामािन्वमन 

बएको अवस्थाराई ष्��गत गदै मस प्रदेशका ११ वटै िजल्राभा कामियत कानून व्मवसामीहरूको 

दऺताराई थऩ ऩ�यस्कृत गयी सभमानङ्गकूर गयाई न्माम सम्ऩादन कामिराई अझ वढी प्रबावकायी फनाउन 

सहमोग गने उ�शे्मका साथ गण्डकी प्रदेशभा यहेका कानून व्मवसामीहरूराई दऺता अ�बभङ्गखीकयण 

ता�रभ सञ्चारन गने �नणिमफभोिजभ गत वषि प्रथभ चयणभा कास्की य स्माङ्जाका कानून व्मवसामीराई 

ऩोखयाभा य तनहङ्गॉ, रभजङ्गङ, गोयखा य नवरऩङ्गयभा कामियत कानून व्मवसामीहरूराई नवरऩङ्गयको 

कावासोतीभा दङ्गई �दने ता�रभ सञ्चारन ग�यएको �थमो।  

को�बड-१९ का कायण यो�कएको तेस्रो चयणको ता�रभ कामिक्रभ 2077/11/28 य 29 गते 

सा�वकको धवरा�ग�य अञ्चरभा कामियत कानून व्मवसामीहरूराई रिऺत गयी २ �दवसीम कानून 

व्मवसामी दऺता अ�बव�ृद्द कामिक्रभ आमोजना ग�यमो।  

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदेश, ऩोखया य उच्च अदारत फाय एशो�सएसन, फागरङ्गङको 

सभन्वमभा सञ्चा�रत कामिक्रभको उद् घाटन सभायोह गण्डकी प्रदेशका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्द्र 

िघ�भयेको अध्मऺता, सवोच्च अदारतका न्मामाधीश ह�य प्रसाद पङ्गॉ मारको प्रभङ्गख अ�तथ्म य उच्च 

अदारत फागरङ्गङका न्मामाधीश शा�रग्राभ कोइयारा, िज.स.स. फागरङ्गङका सॊमोजक याजेन्द्र ढङ्ग�ानाको 

आ�तथ्मता तथा उच्च अदारत फाय एशो�सएसन फागरङ्गङका अध्मऺ ह�यप्रसार शभािको स्वागत य भङ्गख्म 

न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदेश, ऩोखयाको कामािरम प्रभङ्गख गो�वन्द �गयीको सञ्चारनभा सम्ऩ� 

बएको �थमो।  

xl/k|;fb
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फागरङ्गङ िजल्राको सदयभङ्गकाभ फागरङ्गङ फजाय िस्थत होटर येड ए्ऩरभा २ �दनसम्भ सञ्चारन बएको 

कामिक्रभभा फागरङ्गङ, ऩवित य म्माग्दी िजल्राभा कामियत कानून व्मवसामी य सयकायी वकीरहरू गयी 

50 जनाको सहबा�गता यहेको उक्त कामिक्रभभा देहाम फभोिजभका कामिऩत्रहरू प्रस्तङ्गत ग�यएको �थमोः 

क्र.सॊ. कामिऩत्र प्रस्तोता 
१. प जदायी न्मामको अवधायणा य नेऩारभा मसको 

प्रमोग 

व�य� अ�धवक्ता डा. नायामण िघ�भये 

२. दङ््ग कृ�तसम्फन्धी कानूनः अभ्मास य प्रमोग 

 

व�य� अ�धवक्ता, डा. नायामण िघ�भये 

३. �यटको सै�ािन्तक अवधायणा य नेऩारभा मसको 
प्रमोग 

भाननीम न्मामाधीश ह�यप्रसाद पङ्गॉ मार, 
सवोच्च अदारत। 

४. गण्डकी प्रदेश �वकासको खाका य हारसम्भका 
उऩरिब्ध 

उऩाध्मऺ डा. �गयीधायी शभाि ऩ डेर, प्रदेश 
नी�त तथा मोजना आमोग, गण्डकी प्रदेश, 
ऩोखया। 

5. गण्डकी प्रदेशभा कानून �नभािणको अवस्था य 
बोग्नङ्गऩयेका च ङ्गन तीहरू 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्द्र िघ�भये, भङ्गख्म 
न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदेश, 
ऩोखया। 

 

कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गिहङ्गॉदै भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्द्र िघ�भयेज्मू 
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कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गिहङ्गॉदै प्रदेश नी�त तथा मोजना आमोगका उऩाध्मऺ डा. �गयीधायी शभाि ऩ डेर 

२.५ अन्तय प्रदेश भ्रभण तथा अनङ्गबव आदान प्रदान कामिक्रभ  

सॊघीम शासन व्मवस्थाराई नेऩारभा ऩ�हरो ऩटक अॊ�गकाय गयी जायी बएको नेऩारको सॊ�वधानअन्तगित 

2074 सारभा सम्ऩन् न �नवािचनऩश् चात नेऩारभा तीन तहका सयकायहरू गठन बए। तीन तहका 

सयकायभध्मे प्रदेश सयकाय �नतान्त पयक अभ्मास �थमो। प्रदेश सयकाय गठन बए ऩ�न ब �तक तथा 

कानूनी सॊयचनाहरूको अबाव हङ्गन ङ्गका साथै प्रमाप्त स्रोत साधन य जनशिक्तको सभेत उऩरब्धता �थएन। 

मस्तो अवस्थाभा प्रदेश सयकाय �वरुद्दका भङ्ग�ा भा�भराभा प्रदेश सयकायको प्र�तयऺा तथा प्रदेश सयकाय 

तथा भातहतका �नकाम य अ�धकायीराई कानूनी याम उऩरब्ध गयाउन ेभङ्गख्म िजम्भेवायी फहन गनि सहज 

�थएन। �वशेष गयी प्रदेश सयकाय �वरुद्दका भङ्गद्दाका प्र�तयऺाका सम्फन्धभा बोग्नङ्ग ऩयेका सभस्मा तथा 

सभस्मा सभाधानभा ग�यएका ऩहरका साथै अदारतफाट बएका पैसरा तथा पैसरा कामािन्वमनको अवस्था 

य प्रदेशरे �नभािण गयेका कानून तथा कानून कामािन्वमनको अवस्थाका सम्फन्धभा एक अकािको अनङ्गबव 

आगाभी �दनका रा�ग उऩमोगी हङ्गने ठानी �वगत वषिदेिख मस प्रदेशवाट अन्म प्रदेशको भ्रभण तथा अन्म 

प्रदेशफाट मस प्रदेशभा हङ्गने भ्रभणफाट अनङ्गबव आदान प्रदान हङ्गॉदै आएको छ।  

मसै �सर�सराभा �भ�त २०७७/१२/१-३ गते भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्द्र िघ�भयेको नेततृ्वभा 

रङ्गिम्वनी प्रदेशको भ्रभण गयी त्महाॉका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता श्री ठाकङ्ग य प्रसाद �ड.सी. तथा कामािरम प्रभङ्गख 

रगामत अन्म कभिचायीसॉग बेटगयी प्रदेश सयकाय �वरुद्दका भङ्ग�ाको सॊख्मा, भङ्ग�ाको प्रकृ�त, भङ्ग�ाको चारङ्ग 

अवस्था, भङ्ग�ाको प्र�तयऺा तथा सो सम्फन्धभा बोग्नङ्ग ऩयेका सभस्मा य सभस्मा सभाधानका रा�ग ग�यएका 

प्रमासहरू, कामािरमको स्रोत साधन य जनशिक्तको अवस्था तथा प्रदेशभा �नभािण बएका कानून तथा  

�न�भित कानून कामािन्वमनको अवस्था आ�दको फायेभा जानकायी हा�सर ग�यमो। सो अवसयभा प्रदेश 

प्रोफेशन तथा ्मायोर फोडि गठन तथा कामािन्वमनको अवस्थाका फायेभा �वस्ततृ रूऩभा छरपर बमो।  

@=$
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प्रदेश नॊ. ५को भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता श्री ठाकङ्ग य प्रसाद �ड.सी. ज्मूफाट भामाको िचनो ग्रहण गनङ्गिहङ्गॉदै भङ्गख्म 
न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्द्र िघ�भयेज्मू 

२.६. फार सङ्गधायगहृराई सहमोग  

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको तेस्रो स्थाऩना �दवस, 2077 चैत ८ का अवसयभा ऩोखया 

भहानगयऩा�रका वडा नॊ. १८, सयाङकोट कास्की िस्थत फार सङ्गधायगहृराई कामािरमको तपि फाट एक 

थान �िज  (Refrigerator) प्रदान ग�यमो। 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको तपि फाट �िज हस्तान्तयण  

@=%=
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2.7. फार सङ्गधायगहृ सयाङकोट कास्की अनङ्गगभन प्र�तवेदन, २०७८ को सॊिऺप्त �ववयण 

गण्डकी प्रदेशभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ,कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति सम्फन्धी ,न, २०७५ रागङ्ग 

बइ कामािन्वमनभा आएको छ। सोही ,नको  दपा ४ (च)  भा प्रदेश�बत्र यहेका �हयासत थङ्गनङ्गवा कऺ तथा 

कायागायभा यहेका थङ्गन ङ्गवा तथा कैदी उऩय भानवोिचत व्मवहाय बए नबएको सम्फन्धभा �नयीऺण गयी सोसम्फन्धी 

प्र�तवेदन तमाय गयी सम्फिन्धत �नकामराई आवश्मक सङ्गझाव प्रदान गने व्मफस्था बएफभोिजभ गण्डकी प्रदेशका 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता यो�हत याज फाॉस्तोरा तथा कामािरमका कभिचायीफाट �भ�त २०७८/०३/२१ गते कास्की 

िजल्रा सयाङकोट िस्थत फार सङ्गधायगहृको अनङ्गगभन गयी त्महाॉको ब �तक सॊयचना, फारकहरूको सॊख्मा, स्रोत 

साधनको उऩरब्धता तथा अन्म  सभस्माका फायेभा छरपर गयी सो प्र�तवेदनको सॊिऺप्त �ववयणः  

कानूनको �ववादभा ऩयेका फारवा�रकाराई ज�तसक्दो न्मूनतभ ऩ�यफन्धभा याख् ने, केही स्वतन्त्रताफाट फिञ् चत 

गने, बो�र उनीहरूरे गयेको गल्तीफाट सङ्गधाने य सभाजभा ऩङ्गनःस्थाऩना गने उ�ेश्मका साथ २०६८ सार पागङ्गन 

२७ गते स्थाऩना बएको मस सङ्गधायगहृ ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा नॊ १८ िस्थत यभणीम स्थर सयाङकोटभा 

अविस्थत छ। मस सङ्गधायगहृ सञ्चारनका रा�ग नेऩार सयकाय रगामत �व�बन् न गैयसयकायी सॊस्थाफाट सहमोग 

प्रा् त बईयहेको छ। 

सङ्गधायगहृका कभिचायी एवभ ्भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमका कभिचायीहरू 

१. ब �तक सॊयचनाः सङ्गधायगहृ यहेको स्थान ज्मादै साॉघङ्गयो छ उक्त स्थानभा सङ्गधायगहृका चाय वटा बवन �नभािण 

बएका छन ् जसभध्मे २ वटा आवासीम बवन, १ वटा बान्सा घय य १ वटा �व�ारम बवन छन।् २ वटा 

@=^=
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आवासीम बवनको ऺभता ५० भात्र बए ऩ�न हार ८० जना फारकहरूराई उभेयगत रूऩभा १८ वषिबन्दा 

भा�थका य १८ वषिबन्दा कभ उभेयका अरग अरग तराभा यािखएको छ। सङ्गधायगहृको ऩ�यसय तायफाय ग�यएको 

छ। सङ्गधायगहृको ऩ�यसयभा प्रमाप्त भात्राभा खेर भैदान छैन। कभजोय ब गो�रक अविस्थ�तका कायण फनकेा 

सॊयचना ऩ�न ऩ�हयोका जोिखभभा यहेका छन।्  

�व�ारम बवन 

ऩ�हयो गएको स्थान 

२.फारकहरुको सॊख्माः  ५० जनाको ऺभता यहेको मस सङ्गधायगहृभा हार ८० जना फारकहरू यहेका छन ्जस 

भध्मे ४९ जना पैसरा बएका य ३१ जना ऩङ्गऩिऺ का क्रभभा यहेका छन।् को�बडका कायण अदारतको 
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आदेशभा ३२ जना फारकहरूराई अ�बबावकको िजम्भा रगाइएको छ। ८० जना भध्म उभेयगत रुऩभा देहाम 

फभोिजभ यहेका छन। 

 १४ वषि भङ्ग�नका                      ४  जना 

 १४ देिख १५ वषिसम्भका    २० जना  

 १६ देिख १८ वषिसम्भका              ३५ जना  

 १८ वषि भा�थका                     २१ जना  

३. जनशिक्त व्मवस्थाऩनः सङ्गधायगहृभा सॊस्थागत व्मवस्थाऩनका रा�ग ७ जनाको जनशिक्त यहेको छ। मसका 

साथै सङ्गधायगहृको सङ्गयऺाका रा�ग ६ जना सङ्गयऺाकभ�को व्मवस्था ग�यएको छ। सङ्गधायगहृ व्मवस्थाऩनका रा�ग 

इन्चाजि, कानूनी सल्राहकाय, प्रधानाध्माऩक, भनो�वभशि कताि, िशऺक य वाडेन गयी ७ जना जनशिक्त यहेका 

छन।्  

४.अनङ्गगभनका क्रभभा देिखएका भङ्गख्म भङ्गख्म सभस्माहरूः  

 सङ्गधायगहृ यहेको स्थान ज्मादै साॉघङ्गयो तथा कभजोय ब गो�रक अवस्थाको हङ्गन ङ्ग, 

 फारकहरूको सॊख्माको आधायभा आवासीम बवनको कभी,  

 खानेऩानी तथा सयसपाइका रा�ग प्रमाप्त ऩानी उऩरब्ध नहङ्गनङ्ग, 

 ऩोषणमङ्गक्त खानेकङ्ग याको अबावका कायण फढ्दो उभेयका फारकहरूभा कङ्ग ऩोषण सभस्मा देिखएको, 

 ऩढाउनका रा�ग िशऺक दयफन्दीको कभी हङ्गन ङ्गका साथै �वषमगत िशऺक नहङ्गनङ्ग, 

 औषधी उऩचायका रा�ग फजेट नबएको,  

 सवायी साधनको अबाव (१ वटा चायऩाङग्र ेसवायी साधन बए ऩ�न �फ�ग्रएको अवस्थाभा यहेको भभित गने 

यकभ नबएको), 

 ढर �नकासको उिचत व्मवस्था नबएको, 

 खेरकङ्ग दका रा�ग प्रमाप्त स्थान नबएको, 

 िजल्रा अदारतफाट पैसरा बएका भङ्ग�ाहरूभा पैसराको जानकायी �दने नगयेको, 

 भङ्ग�ाभा कैद ठेकी आउॉदा अदारतफाट कैदी फन्दी बनी आउन े गयेको जसरे गदाि फारकहरूराई 

भनोवैऻ�नक असय ऩयेको, 

 सभाजभा ऩङ्गनस्थाऩना तथा जीवनमाऩन गनि सहज हङ्गने व्मावसा�मक खारका ता�रभहरूभा सहबागी हङ्गन 

नऩाएको क�तऩम अवस्थाभा नाग�यकताको अबावका कायण ता�रभहरूभा सहबागी हङ्गन नऩाएको, 
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 सङ्गधाय गहृभा कामियत कभिचायीहरूराई हारसम्भ को�बड �वरूद्दको खोऩ उऩरब्ध हङ्गन नसकेको, 

 सङ्गत् नका रा�ग ऩमाि्  त स्थान नहङ्गॉदा एउटै �वस्तायाभा २/२ जना सङ्गत् न ऩयेका कायण मदाकदा 

होभोसेक्सङ्गमर सभस्मा देखा ऩयेको बनी अनङ्गगभनका सभमभा फङ्गिझन आएको। 

 

�ननकषि एवभ ्सङ्गझावहरुरुः भा�थ उल्रेिखत सभस्माहरू सभाधानका रा�ग तत्कारीन य दीघिकारीन मोजना फनाएय 

रागङ्ग गनङ्गिऩने देिखन्छ। 

तत्कार सभाधान गनि स�कन ेसभस्माहरूः  

 को�बड �वरुद्दको खोऩ उऩरब्ध गयाउनका रा�ग साभािजक �वकास भन्त्रारमभा रेखी ऩठाउने, 

 कानूनको �ववादभा ऩयेका फारवा�रकाको सम्फन्धभा िजल्रा अदारतवाट बएका पैसराको ऩूणिऩाठ 

सङ्गधायगहृभा ऩठाउनको रा�ग सम्भा�नत अदारतसभऺ अनङ्गयोध गयी ऩत्राचाय गने,  

 भङ्गद्दाभा कैद ठेकी आउॉदा अदारतफाट ग�यने ऩत्राचायभा कैदीफन्दी बन् ने शव्दावरी उल्रेख हङ्गन े

गयेकोभा सोको सट्टा कानूनको �ववादभा ऩयेका फारवा�रका बनी उल्रेख गनि िजल्रा अदारतराई 

अनङ्गयोध गयी ऩत्राचाय गने, 

 औषधी उऩचाय तथा सवायी साधन भभितका रा�ग यकभको व्मवस्था गनि प्रदेश सयकायसभऺ अनङ्गयोध 

स�हत ऩत्राचाय गने, 

 �वषमगत िशऺक दयवन्दी उऩरब्ध गयाउन प्रदेश सयकाय साभािजक �वकास भन्त्रारम सभऺ भाग गने, 

 खानेऩानीको सभस्मा सभाधानका रा�ग स्थानीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायराई अनङ्गयोध गने। 

दीघिकारीन मोजना फनाएय सभाधान गनङ्गिऩने सभस्माहरूः   

 हार सङ्गधायगहृ यहेको स्थान ज्मादै साॉघङ्गयो तथा  कभजोय बौगो�रक अवस्थाको बएका कायण उऩमङ्गक्त 

स्थानभा फारसङ्गधायगहृ स्थानान्तयण गयी आवासीम बवन, खेरभैदान, तायवाय, य खानेऩानी ढर 

�नकासको व्मवस्था गनङ्गिऩने, 

 सभाजभा ऩङ्गनिस्थाऩना हङ्गन सहज हङ्गने व्मावसा�मक तथा सभम साऩेऺ प्र�व�धभैत्री ता�रभ उऩरब्ध गयाउन 

आवश्मक प्रफन्ध गनङ्गिऩने ।                                                                                                                          

2.8. प्रकाशन 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमफाट भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति 

सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो ,न, २०७५, भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको आ. व. २०७५/०७६,  

@=&=
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2076/077 को वा�षिक प्र�तवेदन य मस आ�थिक वषिभा सञ् चारन बएका �व�बन् न कामिक्रभ, ता�रभ, 

सम्भेरन य से�भनायका प्र�तवेदन प्रकािशत बएका छन।् मस कामािरमफाट प्रकािशत साभा�ीहरू भङ्गख्म 

न्मामा�धवक्ताको कामािरमको website: oca.gandaki.gov.np भा सभेत याख् ने ग�यएको छ । Website सभम 

सभमभा अद्याव�धक गने ग�यएको छ।  

2.9. भङ्ग�ाहरूको अ�बरेखीकयण, ऩङ्गस्तकारमका ऩङ्गस्तकहरू य दताि चरानीराई �डिजटराईजेसन 
मस कामािरमभा ऩङ्गस्तकारमको व्मवस्था गयी सॊवैधा�नक कानून, प जदायी कानून, देवानी कानून, 

प्रशास�नक कानून, भानव अ�धकाय य न्माम प्रशासनसॉग सम्फिन्धत क�यफ 1000 ऩङ्गस्तकहरू यहेका छन।् 

ऩङ्गस्तकारमको अ�बरेख व्मवस्थाऩन ग�यएको छ। ऩङ्गस्तकारमको प्रमोग कामािरमका कभिचायी तथा अन्म 

व्मिक्तहरूफाट सभेत बइयहेको छ। प्रदेश सयकाय य भातहतका कामािरमहरूराई �वऩऺी फनाई दामय 

बएका भङ्ग�ाहरू �दनानङ्ग�दनङ्ग फढ्दै गइयहेका छन।् भङ्ग�ाको फहस, ऩैयवी, प्र�तयऺाका काभहरू फढ्दै गएको 

अवस्था छ। भङ्ग�ाहरूको अ�बरेखीकयण प्र�व�धकयण गदै भङ्ग�ाको �वषमवस्तङ्ग, प्र�क्रमागत �ववयण सम्ऩूणिराई 

कामािरमको वेबसाईटको Cloud Software भा यािखएको छ। साथै कामािरमका दताि, चरानी य कामािरमभा 

यहेका ऩङ्गस्तकहरू, भङ्ग�ाहरूको अ�बरेखीकयणराई याख्न,े अद्याव�धक गने कामि मसै आ.व. 2077/078 भा 

सङ्गरूवात ग�यएको छ।  

भङ्ग�ाहरूको अ�बरेखीकयणराई �डिजटराईजेसन ग�यएको 

@=*=
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2.10. ता�रभ  ऩ  ातको सहमोग कामिक्रभ,२०७७ को सॊिऺप्त �ववयण   
 

स्थानीम तहभा �नभािण गनङ्गि ने कानूनका �वषमभा आवऩमक सहजीकयण एवभ ्स्थानीम तहका जनप्र�त�न�ध 

तथा कभि ायीका रा�ग ऺभता अ�बफ�ृद्दका कामिक्रभहरू सञ्  ारन गनि गण्डकी प्रदेश सभन्वम स�भ�तको 

दोस्रो फैठकको �नणिम नॊ २१ वभोिजभ गण्डकी प्रदेशका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको सॊमोजकत्वभा ग�ठत 

स्थानीम तहभा कानून तजङ्गिभा सहजीकयण स�भ�तको �भ�त २०७५/१०/२० गते सम् न् न प्रथभ फैठकरे 

गण्डकी प्रदेशका सफै स्थानीम तहका कानून �नभािणभा सॊरग्न २/२ जना जनप्र�त�न�ध तथा १/१ जना 

कभि ायीराई कानून �नभािणसम्फन्धी ऺभता अ�बफ�ृद्द ता�रभ कामिक्रभ सञ्  ारन गने �नणिम गयेफभोिजभ 

८५ वटै स्थानीम तहराई सभेटी  �व�बन् न  यणभा ४ �दवसीम आवासीम ता�रभ सञ्  ारन बमो।   

फा ािक सङ्गरीकोट गा. ा. का अध्मऺ एवभ ्प्रशासकीम अ�धकृतसॉग छरपर गनङ्गिहङ्गॉदै 

गण्डकी प्रदेशका सफै स्थानीम तहका रा�ग कानून �नभािणसम्फन्धी ऺभता अ�बफ�ृद्द प्रिशऺण कामिक्रभ 

सम् न् न बए ऩ  ात ्कानून �नभािणको अवस्था, सभस्मा य सभाधानका �वषमभा अध्ममन गयी कानून तजङ्गिभा 

कामिभा आवऩमक सहजीकयण गने स�भ�तको �भ�त २०७६/६/२८ को �नणिमफभोिजभ केही स्थानीम 

तहको स्थरगत भ्रभण गयी त्महाॉको �व�भान अवस्था सभस्मा तथा सभाधानका �वषमभा छरपर एवभ ्

ऺभता अ�बफ�ृद्द कामिक्रभको प्रबावका�यता य हार कानून तजङ्गिभा गदाि बोग्नङ्ग  येका सभस्माहरू उ य 

छरपर गयी सभस्मा सभाधानभा सहमोग गने उ�ेऩमरे भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमफाट केही स्थानीम 

तहहरूको स्थरगत भ्रभण बएको �थमो।   
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स्थरगत भ्रभणका क्रभभा सत्फैजसो स्थानीम तहका जनप्र�त�न�धहरुरे ता�रभको �वषमवस्तङ्ग, प्रिशऺक य 

व्मवस्थाऩन अत्मन्तै याम्रो यहेको �वचाय व्मक्त गनङ्गि बमो। क�तऩम स्थानीम तहफाट ता�रभभा सहबागी  

हङ्गन ङ्गबएका जनप्र�त�न�ध तथा कभिचायीहरू कानून �नभािणभा सहबागी हङ्गने गयेको ऩाइएन। क�तऩम स्थानीम 

तहफाट सहबागी हङ्गन ङ्ग बएका कभिचायीहरू (�वशेषगयीःप्रभङ्गख प्रशासकीम अ�धकृत) स्थानीम तह बन्दा 

अन्मन्त्र सरुवा बएय गएको ऩाइमो। स्थरगत भ्रभणका क्रभभा स्थानीम तहभा कानून �नभािणभा देिखएका 

सभस्मा,अऩेऺा तथा सभाधानका उऩामहरू फङ्गॉदागतरुऩभा तर उल्रेख ग�यएको छः  

फेसीसहय न.ऩा. का नगय प्रभङ्गखज्मूसॉग छरपर गदै 

सभस्मा 

 �वधामन स�भ�तभा कानून �नभािण सम्फन्धी ऻानको अबाव 

 सॊघीम कानून नफन्दा स्वास्थ्म िशऺासम्फन्धी कानून �नभािण गनि सभस्मा ऩयेको 

 कानून �नभािण सम्फन्धी ऩमािप्त कानूनी ऻानको अबावरे गदाि नभङ्गना कानूनको बय ऩनङ्गि ऩयेको 

 सॊघीम सयकायरे �नभािण गयेका नभङ्गना कानूनको आधायभा कानून �नभािण गदाि स्थानीम आ�थिक, साभािजक 

ब गो�रक तथा साॉस्कृ�तक �विश�ताराई सभेट्न नस�कएको 

 कानून �नभािण गदाि सम्फिन्धत सयोकायवारासॉग ऩमािप्त छरपर हङ्गने नगयेको 

 सयकायी सेवाफाट स्थानीम तहभा सभामोजन बएय आउने कभिचायीहरूभा स्थानीम तहसॉग सम्फिन्धत 

काभकाजको अनङ्गबव नहङ्गने   

 क�तऩम स्थानीम तहरे कानून �नभािण गदाि ता�रभ प्रा् त जनशिक्तराई ऩ�यचारन नग�यएको 

 स्थानीम तहराई ता�रभभा सहबागीको छन ट गदाि उऩमङ्गक्त व्मिक्तको छन ट गयेको ऩाइएन।  

;a}h;f]
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सभस्मा सभाधानका उऩामहरूः  

 स्थानीम तहभा कानून अवधकृतको दयफन्दी हङ्गन ङ्गऩने 

 सॊघीमताको भभिफभोिजभ प्रदेशरे सम्फिन्धत �वऻहरूको सेवा वरएय नभङ्गना कानून वनभािण गयी स्थानीम 

तहराई ऩठाउने व्मवस्था गनङ्गिऩने 

 सभमसभमभा कानून वनभािणसम्फन्धी तावरभ उऩरब्ध गयाउनङ्ग ऩने 

�ववब� क�ठनाइका फावजङ्गद ऩवन स्थानीम तहहरुरे आआफ्नो आवश्मक्ताफभोिजभका कानूनहरू वनभािण 

गयी कामािन्वमनभा ल्माएका छन। अवधकाॊश कानून वनभािण सॊघीम नभङ्गना कानून राई आधाय भानेय 

वनभािण ग�यएका छन।् मस �कवसभका तावरभ आगाभी �दनहरूभा ऩवन सञ् चारन बएभा स्थानीम तहरे 

साभािजक एवभ ् ब गोवरक �विश�ताका आधायभा भ वरक स्वरूऩको कानून वनभािण गयी स्थानीम स्रोत 

साधन य वसऩको अत्मवधक प्रमोग गयी सभदृ्द नेऩारको या�ष्टम आकाॊऺाभा मोगदान ऩङ्गग्ने देिखन्छ।  

२.11. भङ्गख्म न्मामावधवक्ताका �ववबन् न बवूभका 
क. प्रदेश प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडिको अध्मऺ 

प जदायी कसङ्गय (सजाम वनधाियण तथा कामािन्वमन) ,न, २०७४ को दपा ३८ को उऩदपा (२) भा 

प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडिको प्रत्मऺ वनदेशन, वनमन्त्रण य सङ्गऩ�यवेऺणभा यहने गयी प्रत्मेक प्रदेशभा भङ्गख्म 

न्मामावधवक्ताको अध्मऺताभा प्रदेश कानून भन्त्रारमको सिचव, प्रदेश गहृ भन्त्रारमको सिचव, प्रदेश प्रहयी 

प्रभङ्गखसभेत यहेको प्रदेश प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडि गठन हङ्गने व्मवस्था छ। हारसम्भ उक्त कानूनी 

व्मवस्थाको कामािन्वमन बई कामि सम्ऩादन बइनसकेको अवस्था छ।  

ख. कानून भस्म दा सवभवत य �वधेमक सवभवतको सदस्म   

प्रदेश सयकायरे कानून तजङ्गिभा सहजीकयणका रावग आन्त�यक भावभरा तथा कानून भन्त्रीको सॊमोजकत्वभा 

कानून भस्म दा सवभवत य �वधेमक सवभवत गठन गयेकोभा उक्त दङ्गफै सवभवतहरूभा भङ्गख्म न्मामावधवक्ता 

सदस्मका रूऩभा यहनङ्गबएको छ। भङ्गख्म न्मामावधवक्ता कानून तजङ्गिभा भस्म दा सवभवत य �वधेमक सवभवतभा 

सदस्म यही सो सवभवतभापि त कानून तजङ्गिभा कामिभा सॊरग्न यहनङ्गबएको छ।  

ग. कानून भस्म दा सहजीकयण उऩसवभवतको सॊमोजक 

वभवत २०७५/०७/१४ भा कानून भस्म दा सवभवतको वनणिमरे कानून तजङ्गिभा सहजीकयणका रावग भङ्गख्म 

न्मामावधवक्ताको सॊमोजकत्वभा प्रदेश कानून भस्म दा सहजीकयण उऩसवभवत गठन बई कानून भस्म दा 

@=!)=
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कामिभा सहजीकयण गदै आएको छ। उक्त उऩससभसतरे प्रदेशका भन्त्रारम तथा कामािरमफाट सनभािण ग�यन े

�वधेमक, सनदेिशका, कामि�वसधको भस्म दा उऩय छरपर गयी ऩ�यभाजिनका रासग सङ्गझाव �दॉदै आएको छ।  

घ. स्थानीम तहभा कानून तजङ्गिभा सहजीकयण ससभसतको सॊमोजक 

सभसत २०७५/०८/११ य १२ गतेको प्रदेश सभन्वम ऩ�यषद्को फैठकरे भङ्गख्म न्मामासधवक्ताको 

सॊमोजकत्वभा स्थानीम तहभा कानून तजङ्गिभाको कामिभा सहजीकयण गनि एवभ ् कानूनी �वषमभा ऺभता 

असबवृ�द्द कामिक्रभ सञ् चारन गनि स्थानीम तहभा कानून तजङ्गिभा सहजीकयण ससभसत गठन बई कानून 

तजङ्गिभासम्फन्धी तासरभ सञ् चारन गदै आएको छ।  

ङ. प्रदेश स्तयीम पैसरा कामािन्वमन ससभसतको स्थामी आभिन्त्रत सदस्म 

प्रदेश सयकायरे कामािन्वमन गने गयी सम्भासनत अदारतहरुफाट बएका पैसरा कामािन्वमनको अनङ्गगभन, 

सहजीकयण तथा प्रदेश सयकाय य भातहतका सनकामराई �वऩऺी फनाइएका भङ्ग�ाभा प्रदेश सयकायको 

तपि फाट ऩेस ग�यने सरिखत जवाप रेखनराई सहजीकयण गनि ग�ठत प्रदेश स्तयीम पैसरा कामािन्वमन 

ससभसतको स्थामी आभिन्त्रत सदस्मको रूऩभा कामि गदै आउनङ्ग बएको छ। 

च. उच्च स्तयीम सनदेशक ससभसतको सदस्म 

भङ्गख्म न्मामासधवक्ताराई सभसत २०७६/०८/०२ भा ग�ठत गण्डकी प्रदेशभा सूचना प्र�वसध ऩाकि  सनभािणका 

रासग भागिदशिन गनि ग�ठत उच्च स्तयीम सनदेशक ससभसतको सदस्मको रूऩभा िजम्भेवायी प्रा् त बई 

कामािदेश अनङ्गसायको कामि सम्ऩन् न गदै आउनङ्ग बएको छ। 

छ. प्रादेिशक सभन्वम ससभसतको सदस्म  

नेऩार सयकाय तथा �वसबन् न �वकास साझेदायहरुको सॊमङ्गक्त सहकामिभा प्रदेश तहफाट सञ् चारन हङ्गने प्रदेश 

तथा स्थानीम सहमोग कामिक्रभ कामािन्वमन एवभ ् सहजीकयण गनि ग�ठत प्रदेशको प्रादेिशक सभन्वम 

ससभसतको सभसत २०७६/०८/११ गतेको फैठकरे स्थामी आभिन्त्रत सदस्मको रूऩभा भनोनमन गने 

सनणिम गयेफभोिजभ कामि गदै आउनङ्गबएको छ। 

झ. ऩ�यमोजना प्रस्ताव अअममन कामिदरको सदस्म  

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया सभसत २०७६/०९/१८ गते ग�ठत गण्डकी इन्टयनेसनर क्मान्सय हिस्ऩटर 

एन्ड �यसचि सेन्टयको प्रस्ताव अअममन कामिदरको सदस्मभा तो�कनङ्ग बई गण्डकी प्रदेशभा क्मान्सय योगको 

ljw]os, lgb]{lzsf, lglt, sfo{ljlwsf] d:of}bf pk/ 5nkmn u/L kl/dfh{gsf nflu ;'emfj lbFb} cfPsf] 5 .
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उऩचायको रा�ग गण्डकी इन्टयनसेनर क्मान्सय हकस्ऩटर एन्ड �यसचि सेन्टय स्थाऩना गने सम्फन्धभा 

ऩ�यमोजना प्रस्ताव अध्ममन गयी सङ्गझाव ऩेस गनङ्गि बएको। 

ञ.  को�बड  ककष्भक कोषको सदस्म 
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ऩ�यच्छेद तीन 

�न्कषि य सङ्गझाव 

3.१. �न्कषि 
नेऩारको सॊ�वधान य प्रदेश कानूनफभोिजभ प्रदेश सयकायको भङ्गख्म कानूनी सल्राहकायका रूऩभा प्रदेश 

सयकाय य अन्तगितका सयकायी �नकामराई सॊवैधा�नक एवभ ्कानूनी प्रश् न भा याम उऩरब्ध गयाउन,े प्रदेश 

सयकाय  ऩऺ वा �वऩऺ बएका भङ्ग�ाहरूको �रिखत जवाप ऩेस गने, फहस ऩैयवी गयी प्र�तयऺा गयी प्रदेश 

सयकायको हक �हतको यऺा गने, प्रदेश�बत्रका �हयासत गहृ तथा कायागायभा यहेका व्मिक्तहरूराई 

भानवोिचत व्मवहाय बए नबएका सम्फन्धभा �हयासत गहृ तथा कायागाय �नयीऺण गयी आवश्मक �नदेशन 

�दने, प्रदेश सयकाय य प्रदेश स्तयीम प्रोवेसन य ्मायोर फोडिको अध्मऺता गने सभेतका काभ, कतिव्म य 

अ�धकाय भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई तो�कएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई प्रा् त सॊवैधा�नक य कानूनी 

िजम्भेवायी ऩूया गनि य कामिसम्ऩादनभा सहमोग गनि भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा सयकायी व�कर य 

अन्म कभिचायीहरूको व्मवस्थाऩन गयी कामिसम्ऩादन हङ्गॉदै आएको छ।  

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमरे आ�थिक वषि २०७६/०७७ भा सवोच्च अदारत, उच्च अदारत, उच्च 

अदारत ऩोखया फागरङ्गङ इजरास य प्रदेश�बत्रका िजल्रा अदारतभा प्रदेश सयकाय�वरूद्द ऩयेका भङ्ग�ाभा 

प्र�तयऺा गनङ्गिका साथै प्रदेश सयकाय य अन्तगितका �नकामराई सॊवैधा�नक तथा कानूनी प्रश् न भा याम प्रदान 

गदै आएको छ। मसका अ�त�यक्त प्रदेश कानून तजङ्गिभासम्फन्धी कामिभा सहजीकयण गने, सॊ�वधान तथा 

सभसाभ�मक कानूनका �वषमभा गो् ठी, से�भनाय, अन्त�क्रि मा कामिक्रभ आमोजना गने, स्थानीम तहभा कानून 

तजङ्गिभाभा सॊरग्न ऩदा�धकायी य कभिचायीराई कानून तजङ्गिभा सम्फन्धी ता�रभ, ऩत्रकायहरूका रा�ग कानूनी 

ऩत्रका�यता अ�बभङ्गखीकयण, कानून व्मावसामीहरूका रा�ग दऺता अ�बव�ृद्द कामिक्रभ सञ् चारन ग�यएको 

छ। सॊ�वधान य कानूनफभोिजभ भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताफाट सम्ऩादन गनङ्गिऩने काभको भात्रा �दन प्र�त�दन फढ्दै 

गएको छ। प्रदेश�बत्रका िजल्रा अदारत, उच्च अदारत ऩोखया, उच्च अदारत ऩोखया फागरङ्गङ इजरास य 

सवोच्च अदारतभा ऩयेका भङ्ग�ाको सङ्ख्माभा वृ�द्द बइयहेको छ। भङ्ग�ाको चाऩका आधायभा जनशिक्त य 

अन्म आवश्मक स्रोत, साधनको उिचत व्मवस्थाऩन गनि जरूयी छ। 

आफ्नो स्थाऩनाको छोटो सभमभा नै भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमरे आफ्नो सॊस्थागत �वकास, 

सॊवैधा�नक य कानूनी रूऩभा सम्ऩादन गनङ्गिऩने कामिहरूको प्रबावकायी सम्ऩादन गदै आपूराई एक सफर 

सॊस्थाको रूऩभा उभ्माउन सपर बएको छ। तथा�ऩ सॊ�वधान य कानूनफभोिजभ मस कामािरमरे आफ्नो 

कामिसम्ऩादन गदाि देहामका सभस्मा देखा ऩयेका छन:्                                          

sIf

sIf
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 कानूनी याम भाग गदाि अऩनाउनङ्गऩने प्र�क्रमा ऩूया नगयी भ िखक रूऩभा याम भाग गने ऩ�यऩाटीरे 

कानूनी याम य अ�बरेख प्रणारी व्मवस्थाऩन गनि क�ठनाइ ऩयेको, 

 कामािरमरे हार प्रमोग ग�ययहेको बवन ऩमाि् त नयहेको,  

 मस कामािरमको कामिबायका आधायभा नमाॉ दयफन्दी प्रस्ताव ग�यए ताऩ�न उक्त दयफन्दी स्वीकृत हङ्गन 

नसकेको तथा स्वीकृत दयफन्दीफभोिजभ कभिचायीको ऩदऩू�ति हङ्गनसभेत नसकेको, 

 प्रदेशरे �नभािण गयेका कानून कामािन्वमनको अवस्था, कानून कामािन्वमनको �सर�सराभा ऩनि आएको 

क�ठनाइ तथा �नभािण बएका कानूनहरूको सॊशोधन गनङ्गि ऩने बएभा सोको अध्ममन गने प्रबावकायी 

सॊमन्त्र नहङ्गॉदा कानून कामािन्वमनको अवस्थाको जानकायी हङ्गन नसकेको, 

 भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमका अन्म सभकऺीहरूका तङ्गरनाभा अवसय य सङ्ग�वधा न्मून बएको 

भहसङ्गस ग�यएकारे मस कामािरमभा अनङ्गबव प्रा् त गयेका सयकायी व�कर �टकाइ याख् न सभस्मा 

ऩयेको,  

 प्रदेश सयकायका भन्त्रारम वा कामािरमफाट अदारतफाट प्रस्तङ्गत गयी �रिखत जवापभा भङ्ग�ा तथा 

�यटसॉग सम्फिन्धत प्रभाण कागजात सॊरग्न गयी ऩठाउने गयेको नऩाइॉदा भङ्ग�ाको फहस, ऩैयवी य 

प्र�तयऺाभा क�ठनाइ ऩयेको।  

 प्रदेश�बत्र यहेका उच्च सयकायी व�कर कामािरम य िजल्रा सयकायी व�कर कामािरमसॉग सम्फन्ध 

स्था�ऩत गनि  औऩच�यक कानूनी भाध्मभ तथा सॊयचना नहङ्गॉदा, व्मिक्तगत रूऩभा भात्र सम्फन्ध य 

सभन्वम हङ्गने गयेको, 

 �वशेष गयी सवोच्च अदारतभा दामय बएको भङ्ग�ाभा वहश, ऩैयवी य प्र�तयऺा गने सन्दबिभा उऩिस्थत 

हङ्गॉदा तो�कएको ऩेसी ता�यखभा अदारतको आन्त�यक तथा अन्म फाह्य कायणफाट हट्ने य एउटै 

भङ्ग�ाभा ऩटक ऩटक सवोच्च अदारत जानङ्गऩदाि कामािरमको स्रोत साधन य सभम फढी खचि हङ्गन े

गयेको, 

 �वश् वव्माऩी रूऩभा पै�रएको को�बड-१९ को भहाभायी य मसका कायण बएको फन्दाफन्दीरे गदाि मस 

आ.व.भा गने बनी वा�षिक कामिक्रभभा सभा�व� क�तऩम कामिक्रभहरू कामािन्वमन गनि नस�कन े

अवस्था यह् मो। 

  d'Vo GofoflwjQmfsf] sfof{nosf] xfn;Dd s'g} /0fg}lts of]hgf th{'df x'g g;s]sf] sf/0f   
   o; sfof{nosf] of]hgfa4 ljsf; x'g g;s]sf] .
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3.2. सङ्गझाव  

 नेऩारको सॊ�वधानरे भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई भहान्मामा�धवक्ता भातहत याखेकोभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता 

य भहान्मामा�धवक्ताको कामािरम एवभ ् मस कामािरमको उच्च तथा िजल्रा सयकायी व�कर 

कामािरमहरूसॉगको सम्फन्धराई प्र� गयी सभन्वम य सहकामि गनङ्गिऩने।  

 भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको कभिचायी दयफन्दी तथा ऩदऩू�तिको िस्थ�त हेदाि भानव सॊसाधन 

मोजनाभा सभङ्गिचत ध्मान �दनङ्ग जरूयी छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई सॊ�वधान य ,न कानूनरे �दएका 

िजम्भेवायी य कामिबायका आधायभा भानव सॊसाधन मोजना �नभािण गयी रागङ्ग गनङ्गिऩने देिखन्छ। 

 प्रदेश सयकाय य अन्तगितका कामािरमहरूरे मस कामािरमफाट कानूनी याम भाग गदाि कानूनरे तोकेको 

प्र�क्रमा ऩङ्गर् माई सॊवैधा�नक एवभ ्कानूनी �वषमभा याम भाग गनङ्गिऩने अभ्मास �वकास गदै रानङ्गऩदिछ। 

 �रिखत जवाप ऩेस गदाि म्मादराई भध्मनजय गयी सम्फद्द कागजऩत्रसभेत साथै याखी मस कामािरमभा 

उऩरब्ध गयाई प्र�तयऺाको कामिराई सहज य प्रबावकायी फनाइनङ्गऩने देिखएको छ। 

 भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा कामियत सयकायी व�करहरूरे सवोच्च अदारत, उच्च अदारत य 

िजल्रा अदारतभा भङ्गख्मतमा �यटसम्फन्धी भङ्ग�ाहरू हेनङ्गिऩने हङ्गॉदा सॊवैधा�नक कानूनको �वषमभा ऺभता 

अ�बवृ�द्द कामिक्रभहरू सञ् चारन गयी दऺता अ�बवृ�द्द गनङ्गिऩने देिखन्छ। 

 भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमफाट ख�टने सयकायी व�कर/कभिचायीको भनोफर उच्च याख् न एवभ ्

उनीहरूराई भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा कामि गनि उत्प्र�ेयत गनिका रा�ग उनीहरूको वृित्त 

�वकास ता�रभ एवभ ्सेवा सङ्ग�वधाभा मथोिचत ध्मान ऩङ्गर् माउनङ्ग जरूयी छ। 

 भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम हार यहेको बवनभा ऩमाि् त कोठाहरू य ऩा�कि ङ स्थरको अबाव छ। 

कामािरमको आफ्नै जग्गा य बवनको व्मवस्था एवभ ् कभिचायीहरूराई आवासको सङ्ग�वधारगामतका 

अन्म ब �तक स्रोत य साधनमङ्गक्त फनाइनङ्ग आवश्मक देिखन्छ।  

 प जदायी कसङ्गय (सजाम �नधाियण तथा कामािन्वमन) ,न, २०७४ को दपा ३८ को उऩदपा (२) भा 

प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडिको प्रत्मऺ �नदेशन, �नमन्त्रण य सङ्गऩ�यवेऺणभा यहने गयी प्रत्मेक प्रदेशभा 

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको अध्मऺताभा प्रदेश प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडि गठन हङ्गने व्मवस्था बएकोरे 

सोसम्फन्धी कामि�व�ध �नधाियण गयी फोडिराई स�क्रम फनाउनङ्गऩने देिखन्छ। 

 प्रदेश सयकायको सयोकाय यहेका वा प्रदेश सयकाय वादी हङ्गने एवभ ् प्रदेश प्रहयीरे अनङ्गसन्धान गने 

प जदायी भङ्ग�ाको अ�बमोजनभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता य मस कामािरमभातहत यहने सयकायी व�करसॉग 

सभन्वम गने प्रणारीको स्थाऩना ग�यनङ्ग ऩदिछ। 
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 को�बड-१९ को भहाभायी क�त सभमसम्भ य�हयहने हो य मसको प्रबाव क�त भात्राभा ऩने हो ब�े 

म�कन गनि नस�कने ऩ�यिस्थ�त यहेकारे मस कामािरमको वा�षिक कामिक्रभभा ऩयेका गो�ी, ता�रभ, 

से�भनाय, अन्त�क्रि मा जस्ता कामिक्रभ प्रत्मक्ष रूऩभा उऩिस्थत बई सञ् चारन गनि सहज नहङ्गने बएकारे 

त्मस्ता कामिक्रभ �वद्यङ्गतीम भाध्मभफाट सञ् चारन गनिका रा�ग आवश्मक प्रफन्ध गनङ्गिऩने देिखन्छ।   

 अन्त्मभा, सङ् घीम शासन व्मवस्थाको भूर भभिराई आत्भसात ्गदै भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामिराई 

प्रदेश सयकायप्र�त ऩूणि रूऩभा उत्तयदामी यही प्रबावकायी रूऩभा कामिसम्ऩादन गनि सक्षभ �नकामका 

रूऩभा �वकास गनिका रा�ग भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता भहान्मामा�धवक्ताको भातहत यहने व्मवस्थाको 

ऩङ्गन�विचाय गनङ्गिऩने देिखन्छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमका कभिचायी भहान्मामा�धवक्ताको 

कामािरमफाट व्मवस्थाऩन हङ्गने �वषमभा प्रस्टता ल्माई प्रदेश सयकायरे कभिचायीको व्मवस्था 

नगयेसम्भका रा�ग भात्र भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमरे कभिचायी खटाउने व्मवस्था ग�यनङ्ग उऩमङ्गक्त 

हङ्गने देिखन्छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमराई ऩूणि रूऩभा प्रदेश सयकायप्र�त उत्तयदामी सॊस्थाको 

रूऩभा स्था�ऩत ग�यनङ्ग उिचत हङ्गने देिखन्छ। 
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अनङ्गसूची २ 

गण्डकी प्रदेशभा हारसम्भ जायी बएका ,न य �नमभावरीहहको �ववययण 

क्र. सॊ ,नहरुको नाभ 

१ आ�थिक ,न, २०७८ 

२ कय तथा गैय कय याजश्व सम्फन्धी ,न, २०७५ 

३ केही प्रदेश कानून सॊशोधन गने ,न¸ २०७५ (सॊशोधन ,न) 

४ खोऩ सेवा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन)  ,न, २०७५ 

५ गण्डकी प्रऻा प्र�त�ान ,न, २०७६ 

६ गण्डकी प्रदेश प्रिशऺय प्र�त�ान ,न¸ २०७५ 

७ गण्डकी प्रदेश प्रहयी ,न, २०७७ 

८ गण्डकी प्रदेश �वकास प्रा�धकयय ,न, २०७७ 

९ गण्डकी प्रदेश �वऻान तथा प्र�व�ध प्र�त�ान ,न, २०७६ 

१० गण्डकी प्रा�व�धक िशऺा तथा व्मवसा�मक ता�रभ प्र�त�ान ,न, २०७६ 

११ गण्डकी �वश्व�व�ारम  ,न¸ २०७६ 

१२ गाॉउसबा, नगयसबा य िजल्रा सभन्वम स�भ�तका सदस्मरे ऩाउने सङ्ग�वधा सम्फन्धी ,न, २०७६   

१३ तार सॊयऺय तथा �वकास प्रा�धकयय ,न¸ २०७५ 

१४ ऩा�यश्र�भक य सङ्ग�वधा सम्फन्धी केही प्रदेश कानूनराई सॊशोधन गने ,न, 2076 

१५ प्रदेश आकिस्भक कोष ,न, २०७५ 

१६ प्रदेश आ�थिक कामि�व�ध (ऩ�हरो स ॊशोधन),न, २०७५ (सॊशोधन ,न) 

१७ प्रदेश औ�ो�गक व्मवसाम ,न¸ २०७५ 

१८ प्रदेश कृ�ष व्मवसाम प्रवधिन ,न, २०७७ 

१९ प्रदेश खेरकङ्ग द �वकास ,न, २०७७ 

२० प्रदेश दङ्गग्ध �वकास वोडि ,न, २०७५ 

२१ प्रदेश रोक सेवा आमोग ,न¸ २०७६ 

२२ प्रदेश रोकसेवा आमोगका ऩदा�धकायीको ऩा�यश्र�भक, सेवाको शति य सङ्ग�वधा सम्फन्धी ,न, २०७६ 

२३ प्रदेश वातावयय सॊयऺय ,न,२०७६ 

२४ प्रदेश �वकास स�भ�त ,न, २०७७ 

२५ प्रदेश �व� व्मवस्थाऩन ,न, २०७५ 

२६ प्रदेश �व�नमोजन ,न, २०७५ (आ.व. २०७४/०७५) 
२७ प्रदेश सबा सिचफारम ,न, २०७७ 

२८ प्रदेश सबाका ऩदा�धकायी तथा सदस्मको ऩा�यश्र�भक य सङ्ग�वधा सम्फन्धी ,न, २०७४ 

   २९ प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ,न¸ २०७६ 
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अनङ्गसूचीहरूः 

अनङ्गसूची १ 

भङ्गख्म न्मामाभधवक्ताको कामािरम गण्डकी प्रदेश ऩोखयाका राभग प्रस्ता�वत सा�ठभनक सॊयचना 

(भभभत २०७५/०९/२९ भा मस कामािरमफाट ऩा�यत)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

आभथिक प्रशासन शाखा 
रेखा अभधकृत – १ 

 

कानूनी याम तथा प्रभतयया 
शाखा 

प्रदेश न्मामाभधवक्ता –१ 

(या.ऩ.��तीम (न्माम÷स.व.) 
शाखा अभधकृत –१ 

(या.ऩ.ततृीम (न्माम÷स.व.) 
नामफ सङ्गब्फा – १ 

(न्माम÷स.व.) 
कामािरम सहमोगी – १ 

(शे्रणी�वहीन 

 
 

प्रशासन, अनङ्गगभन तथा भूल्माङ्कन 
शाखा 

प्रदेश न्मामाभधवक्ता –१ 

(या.ऩ.��तीम (न्माम÷स.व.) 
शाखा अभधकृत –१ 

(या.ऩ.ततृीम (न्माम÷स.व.) 
नामफ सङ्गब्फा – १ 

(न्माम÷स.व.) 
हरङ्गका सवायी चारक – १ 

कामािरम सहमोगी –१ 

(शे्रणी�वहीन 

 
 

भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता 
भननी ससचफारम 

शाखा अभधकृत –१ 

(या.ऩ.ततृीम (न्माम÷स.व.) 
कामािरम सहमोगी – १ 

शे्रणी�वहीन 

 

नामफ भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता 
या.ऩ.प्रथभ (न्माम÷स.व.) – १ 

 

भननी ससचफारम 

नामफ सङ्गब्फा – १. 
(न्माम÷स.व.) 

 

सनन्सी शाखा 
ना.सङ्ग. – १ 

(या.ऩ.अनॊ प्रथभ 
(न्माम÷स.व.) 

 

सूचना प्र�वभध तथा ऩङ्गस्तकारम शाखा 
कम््मङ्गटय अऩयेटय – १ 

(या.ऩ.अनॊ प्रथभ) 
 

भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता -१ 

नामफ भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता -१ 

या.ऩ. प्रथभ (न्माम/स.व.) 
प्रदेश न्मामाभधवक्ता –२ 

या.ऩ. �द�ीम (न्माम/स.व.) 
शाखा अभधकृत –3 

या.ऩ. ततृीम (न्माम/स.व.) 
रेखा अभधकृत –1 

नामफ सङ्गब्फा –4 

या.ऩ. प्रथभ (न्माम/स.व.) 
कम््मङ्गटय अऩयेटय –1 

सवायी चारक –1 
कामािरम सहमोगी –3 

नम्भा –17 
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अनङ्गसूची २ 

गण्डकी प्रदेशभा हारसम्भ जायी बएका ,न य �नमभावरीहहको �ववययण 

क्र. सॊ ,नहरुको नाभ 

१ आ�थिक ,न, २०७८ 

२ कय तथा गैय कय याजश्व सम्फन्धी ,न, २०७५ 

३ केही प्रदेश कानून सॊशोधन गने ,न¸ २०७५ (सॊशोधन ,न) 

४ खोऩ सेवा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन)  ,न, २०७५ 

५ गण्डकी प्रऻा प्र�त�ान ,न, २०७६ 

६ गण्डकी प्रदेश प्रिशऺय प्र�त�ान ,न¸ २०७५ 

७ गण्डकी प्रदेश प्रहयी ,न, २०७७ 

८ गण्डकी प्रदेश �वकास प्रा�धकयय ,न, २०७७ 

९ गण्डकी प्रदेश �वऻान तथा प्र�व�ध प्र�त�ान ,न, २०७६ 

१० गण्डकी प्रा�व�धक िशऺा तथा व्मवसा�मक ता�रभ प्र�त�ान ,न, २०७६ 

११ गण्डकी �वश्व�व�ारम  ,न¸ २०७६ 

१२ गाॉउसबा, नगयसबा य िजल्रा सभन्वम स�भ�तका सदस्मरे ऩाउने सङ्ग�वधा सम्फन्धी ,न, २०७६   

१३ तार सॊयऺय तथा �वकास प्रा�धकयय ,न¸ २०७५ 

१४ ऩा�यश्र�भक य सङ्ग�वधा सम्फन्धी केही प्रदेश कानूनराई सॊशोधन गने ,न, 2076 

१५ प्रदेश आकिस्भक कोष ,न, २०७५ 

१६ प्रदेश आ�थिक कामि�व�ध (ऩ�हरो स ॊशोधन),न, २०७५ (सॊशोधन ,न) 

१७ प्रदेश औ�ो�गक व्मवसाम ,न¸ २०७५ 

१८ प्रदेश कृ�ष व्मवसाम प्रवधिन ,न, २०७७ 

१९ प्रदेश खेरकङ्ग द �वकास ,न, २०७७ 

२० प्रदेश दङ्गग्ध �वकास वोडि ,न, २०७५ 

२१ प्रदेश रोक सेवा आमोग ,न¸ २०७६ 

२२ प्रदेश रोकसेवा आमोगका ऩदा�धकायीको ऩा�यश्र�भक, सेवाको शति य सङ्ग�वधा सम्फन्धी ,न, २०७६ 

२३ प्रदेश वातावयय सॊयऺय ,न,२०७६ 

२४ प्रदेश �वकास स�भ�त ,न, २०७७ 

२५ प्रदेश �व� व्मवस्थाऩन ,न, २०७५ 

२६ प्रदेश �व�नमोजन ,न, २०७५ (आ.व. २०७४/०७५) 
२७ प्रदेश सबा सिचफारम ,न, २०७७ 

२८ प्रदेश सबाका ऩदा�धकायी तथा सदस्मको ऩा�यश्र�भक य सङ्ग�वधा सम्फन्धी ,न, २०७४ 

   २९ प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ,न¸ २०७६ 
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अनङ्गसूचीहरूः 

अनङ्गसूची १ 

भङ्गख्म न्मामाभधवक्ताको कामािरम गण्डकी प्रदेश ऩोखयाका राभग प्रस्ता�वत सा�ठभनक सॊयचना 

(भभभत २०७५/०९/२९ भा मस कामािरमफाट ऩा�यत)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

आभथिक प्रशासन शाखा 
रेखा अभधकृत – १ 

 

कानूनी याम तथा प्रभतयया 
शाखा 

प्रदेश न्मामाभधवक्ता –१ 

(या.ऩ.��तीम (न्माम÷स.व.) 
शाखा अभधकृत –१ 

(या.ऩ.ततृीम (न्माम÷स.व.) 
नामफ सङ्गब्फा – १ 

(न्माम÷स.व.) 
कामािरम सहमोगी – १ 

(शे्रणी�वहीन 

 
 

प्रशासन, अनङ्गगभन तथा भूल्माङ्कन 
शाखा 

प्रदेश न्मामाभधवक्ता –१ 

(या.ऩ.��तीम (न्माम÷स.व.) 
शाखा अभधकृत –१ 

(या.ऩ.ततृीम (न्माम÷स.व.) 
नामफ सङ्गब्फा – १ 

(न्माम÷स.व.) 
हरङ्गका सवायी चारक – १ 

कामािरम सहमोगी –१ 

(शे्रणी�वहीन 

 
 

भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता 
भननी ससचफारम 

शाखा अभधकृत –१ 

(या.ऩ.ततृीम (न्माम÷स.व.) 
कामािरम सहमोगी – १ 

शे्रणी�वहीन 

 

नामफ भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता 
या.ऩ.प्रथभ (न्माम÷स.व.) – १ 

 

भननी ससचफारम 

नामफ सङ्गब्फा – १. 
(न्माम÷स.व.) 

 

सनन्सी शाखा 
ना.सङ्ग. – १ 

(या.ऩ.अनॊ प्रथभ 
(न्माम÷स.व.) 

 

सूचना प्र�वभध तथा ऩङ्गस्तकारम शाखा 
कम््मङ्गटय अऩयेटय – १ 

(या.ऩ.अनॊ प्रथभ) 
 

भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता -१ 

नामफ भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता -१ 

या.ऩ. प्रथभ (न्माम/स.व.) 
प्रदेश न्मामाभधवक्ता –२ 

या.ऩ. �द�ीम (न्माम/स.व.) 
शाखा अभधकृत –3 

या.ऩ. ततृीम (न्माम/स.व.) 
रेखा अभधकृत –1 

नामफ सङ्गब्फा –4 

या.ऩ. प्रथभ (न्माम/स.व.) 
कम््मङ्गटय अऩयेटय –1 

सवायी चारक –1 
कामािरम सहमोगी –3 

नम्भा –17 
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३० प्रदेश सङ्गशासन ,न, २०७६ 

३१ प्रदेशस्तयका केही साविज�नक �रखत प्रभाणीकयण (कामि�व�ध) ,न, २०७४ 

३२ प्रशासकीम कामि�व�ध (�नम�भत गन�) ,न¸ २०७५  

३३ भन्त्रीहरुको ऩा�यश्र�भक तथा सङ्ग�वधा सम्फन्धी ,न, २०७४ 

३४ भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ,कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका  शति सम्फन्धी ,न, २०७५ 

३५ वय, �ऩऩर, शभी य च तायो सॊयऺण ,न¸ २०७५ 

३६ �व�नमोजन ,न, २०७७ 

३७ सहकायी ,न¸ २०७५ 

३८ सङ्गतॉजन्म ऩदाथि(�नमन्त्रण तथा �नमभन) गन� ,न, २०७६ 

३९ स्थानीम तहको कानून �नभािण प्र�क्रमा सम्फन्धी ,न, २०७५ 

४० स्थानीम तहको सबा स�ारन (कामि�व�ध) ,न, २०७५ 

४१ प्रदेश रोक सेवा आमोगका ऩदा�धकायीको ऩा�यश्र�भक, सेवाका शति तथा सङ्ग�वधा सम्फन्धी ,न, २०७६ 

४२ प्रदेश नॊ. ४ प्रदेश आ�थिक कामि�व�ध ,न, २०७४ 
 

गण्डकी प्रदेश सयकायफाट जायी बएका �नमभावरीहरु 

क्र सॊ �नमभावरीको नाभ 

१ प्रदेश सयकाय (कामि �वबाजन) �नमभावरी, २०७४ 

२ प्रदेश सयकाय (कामि सम्ऩादन) �नमभावरी,२०७४ 

३ सहकायी  �नमभावरी, २०७६ 

४ गण्डकी प्रदेश फजाय अनङ्गगभन �नमभावरी,२०७६  

५ साविज�नक ख�यद सम्फन्धी प्रदेश �नमभावरी, २०७६ 

६ तार सॊयऺण तथा �वकास प्रा�धकयण �नमभावरी, २०७६ 

७ प्रदेश �वऩत व्मवस्थाऩन �नमभावरी, २०७७ 

८ गण्डकी प्रदेश प्रिशऺण प्र�त�ान �नमभावरी, २०७७  

९ प्रदेश सङ्गशासन �नमभावरी, २०७७ 

१० गण्डकी प्रदेश रोकसेवा आमोग �नमभावरी, २०७८ 

११ गण्डकी प्रदेश खेरकङ्ग द �वकास �नमभावरी, २०७८ 

12 प्रदेशस्तयका केही साविज�नक �रखत प्रभाणीकयण �नमभावरी, २०७४ 
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d'Vo GofoflwjQmfsf] jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

sfg'g Jofj;foL bIftf cled'vLs/0f tflnddf sfo{kq
k|:t't ug'{x'Fb} jl/i7 clwjQmf 8f= gf/fo0f l3ld/]

afun'ªsf] 9f]/kf6gdf d'Vo GofoflwjQmf nufot
lglt tyf of]hgf cfof]usf pkfWoIf ;d]tsf] ;fd"lxs t:jL/

sfg'g Jofj;foL bIftf cled'vLs/0f tflnd sfo{qmdsf]
pb\3f6g ;df/f]xdf ;Daf]wg ug'{x'Fb} afun'ª lhNnf af/ cWoIf

sfg'g Jofj;foL bIftf cled'vLs/0f tflnd sfo{qmddf
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d'Vo dGqL tyf dGqLkl/ifb\ sfof{nosf ;lrj 
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d'Vo GofoflwjQmfsf] jflif{s k|ltj]bg @)&&÷)&*

afn ;'wf/ u[xsf] cg'udg ug'{x'Fb} d'Vo GofoflwjQmf

tflnd kZrft\sf] ;xof]u sfo{qmddf
j]lzzx/ gu/kflnsfsf k|d'v;Fu 5nkmn

d'Vo GofoflwjQmf 8f= /fh]Gb| l3ld/]sf]
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