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राननरीर	प्र्दशे	प्ररयुखजर,ू	

प्र्दशे	प्ररयुखको	कारामालर,

गण्डकी	प्र्दशे,	पोखरा	।	

  धवष्य : आ.व. २०७८/०७९ को वपाधषमाक प्रधतवेदन ्ेस गररएको ।

नेपालको	संचििानको	भाग	५	रा	 राजरको	संरिना	 र	 राजरशचक्को	िाँ्डफाँ्ड	समिनिरी	संिैिाचनक	 वरवस्ा	 गरर	

सङ्घरीर	लोकताचनरिक	गणतनरि	नेपालको	रलू	संरिना	सङ्घ	प्र्दशे	र	स्ानरीर	तह	गररी	तरीन	तहको	हुने	वरवस्ा	छ	।		

सङ्घ	,प्र्दशे	र	स्ानरीर	तहले	नेपालको	सवतनरिता,	सावमाभौरसत्ा,	भौगोचलक	अखण्डता,	सवािरीनता,	राचट्रिर	चहत,	

सवामाङ्गरीण		चवकास,	िहु्दलरीर	प्रचतसपिामातरक	लोकताचनरिक	गणतनरिातरक	सङ्घरीर	शासन	प्रणालरी,रानव	अचिकार	

त्ा	 रौचलक	 हक,	 काननूरी	 राजर,	 शचक्पृ् कीकरण	 	 र	 चनरनरिण	 त्ा	 सनतयुलन,	 िहुलता	 सरानतारा	आिाररत	

सरतारयुलक	सराज,	सरावेशरी	प्रचतचनचितव	र	पचहिानको	संरक्षण	गनने	्दाचरतव	तरीनै	तहको	हुने	वरवस्ा	छ	।	संचविानले	

नै	चजमरवेाररी	तोचकच्दएको	चवषररा	प्र्दशे	सरकारको		एकल	अचिकारको	सिूरीरा	परेका	र	साझा	अचिकारको	सिूरीरा	

परेका	चवषरवसतयु	रधरे	एकल	अचिकारको	प्ररोगको	हकलाई	प्रिलनरा	लराउने	र	साझा	अचिकारको	सिूरीका	चवषररा	

सहरचत,सहकारमा	र	सरनवर	गनने	परर	्दाचरतव	तरीनै	तह	चिि	अनतरचनभमार	छ	।	

नेपालको	संचविानको	िारा	१६०	ले	वरवस्ा	गरे	रयुताचिक	संवैिाचनक	एवर	्काननूरी	चवषररा	प्र्दशे	सरकार	वा	प्र्दशे	

सरकारले	तोचकच्दएको	अनर	अचिकाररीलाई	रार	सललाह	च्दनयु	रयुखर	नराराचिवक्ाको	कतमाबर	हुने	छ	भनने	संवैिाचनक	

वरवस्ाको	कसरीरा	रयुखर	नराराचिवक्ाको	कार,	कतमाबर	र	अचिकार	समिनिरा	गण्डकी	प्र्दशे	सभािाट	पाररत	भई	

लागयु	भएको	रयुखरनराराचिवक्ाको	कार,	कतमाबर	र	अचिकार	त्ा	सेवाका	सतमा	समिनिरी	ऐन	२०७५	को	्दफा	११	ले	

प्रतरेक	आच म्ाक	वषमारा	कारामालरले	समपा्दन	गरेका	कार	कारिाहरीको	वाचषमाक	प्रचतिे्दन	तरार	गररी	प्र्दशे	प्ररयुख	सरक्ष	

पेश	गनयुमापनने	काननूरी	कतमाबरको	पालना	ग्ददै	रो	प्रचतवे्दन	पेश	गरेको	छयु 	।	
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ऐनले	चनच्दमाष्ट	गररच्दएका	कार	कतमावर	अचतररक्	प्र्दशेरा	चनचरमात	ऐन,	चनररावलरी,	नरीचत,	कारमाचविरी,	राप्दण्डहरुको	

तजयुमाराको	प्रचरिरारा	सहजरीकरण	गनने,	स्ानरीर	तहका	काननू	चनरामाण	प्रचरिरारा	जनप्रचतचनचिहरुलाई	सहजरीकरण	गनने,	

स्ानरीर	तहका	नराचरक	सचरचतहरुको	कार	कारिाहरीको	्दक्षता	अचभवचृदि	गनमा	सहरोग	पयुरामाउने	हतेयु	नराचरक	सचरचतले	

चनरुपण	 गनने	 रयुदिाको	कार	कारिाहरी	 समिनिरी	 हाते	 पयुसतक	 प्रकाशन	 गररी	 चनशयुलक	 चव				तरण	 गनने,	 उनरीहरुको	क्षरता	

अचभवचृधि	समिनिरी	ताचलर	कारमारिर,	प्र्दशे	सतरिाट	 चनचरमात	काननूको	प्रभावकाररी	कारामानवरनको	लाचग	अ्दालत	

त्ा	िार	एशोचसएसनका	चिि	प्र्दशे	काननू	अचभरयुखरीकरण	कारमारिर,	चहरासत	कक्ष	त्ा	कारागारको	चनररीक्षण	गररी	

तोचकए	िरोचजर	प्रचतवे्दन	पेस	गनने,	संचविान	प्र्दत्	प्र्दशेका	एकल	अचिकार	सिूरीरा	परेका	 चवषररा	आवशरक	

काननू	 चनरामाण	ग्दामा	समभव	भएसमर	एकरुपता	कारर	गनने,	साझा	अचिकारको	सिूरी	अनतगमातका	 चवषरको	काननू	

कारामानवरनका	सन्दभमारा	अनतर	प्र्दशे	अनयुभव	आ्दान	प्र्दान	कारमारिरको	राधररद्ारा	सिै	प्र्दशे	चिि	एकरुपता	र	

सरनवर	कारर	गनने	जसता	गचतचिचिहरु	पचन	रयुखर	नराराचिवक्ाको	कारामालरिाट	समपा्दन	हुँँ्ँद	ैआएका	छन	्र	चतनको	

प्रभाव	रलूराङ्कन	सकारातरक	्दचेखएका	छन	्।	

संचविानले	आतरसात	्गरेको	सवतनरि	नरारपाचलका,	काननूरी	राजरका	अविारणा,	काननू	त्ा	नरारका	रानर	चसधिानत	

र	रानव	अचिकारप्रचत	उचि	आस्ा	राख्द	ैआगाररी	च्दनरा	पचन	रस	कारामालरका	कार	कारिाहरीलाई	प्रभावकाररी	र	

नचतजारयुखरी	िनाउनका	लाचग	स्दवै	चरिराशरील	रहने	प्रचतवधिता	बरक्	ग्ददै	वाचषमाक	कारमारोजना	अनतगमातका	चवचभनन	

कारमारिररा	 चवज्ञ,	 सहजकतामाको	 रुपरा	 सहभाचगता	 जनाइच्दनयुहुने	 रहानयुभावहरु,	 प्र्दशे	 सरकार	 रातहतका	 समपणूमा	

करमािाररी	सा्रीहरु	चवचभनन	चजलला	चस्त	सरकाररी	कारामालर	पररवार,	गैरसरकाररी	चनकारहरु	प्रचत	आभार	वरक्	गनमा	

िाहनछयु 	।	प्रसतयुत	वाचषमाक	प्रचतवे्दन	तराररीरा	खट्नयु	हुने	कारामालर	पररवारलाई	िनरवा्द	च्दन	िाहनछयु 	।	

२०७९	आचविन

	 	 	 	 	 	 	 	 	 रोचहतराज	िाँसतोला

	 	 	 	 	 	 	 	 	 रयुखर	नराराचिवक्ा

	 	 	 	 	 	 	 	 				रयुखर	नराराचिवक्ाको	कारामालर

	 	 	 	 	 	 	 	 											गण्डकी	प्र्दशे,	पोखरा	।
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1

परिच छ्ेद - एक 

परिचय

१. परिचय 

नेपालको संविधानले सङ् घीय लोकतावत्रिक गणतत्रि नेपालको मलू संरचना संङ्घ, प्रदशे र स्ानीय गरी ३ 

तहको हुने र सङ् घीय शासन वयिस्ाका माधयमद्ारा वदगो शावत्त, सशुासन, विकास र समवृधिको आकाङ््ा परूा 

गनने लक्य राखकेो छ । सङ् घीय संरचना अनसुार प्रदशे तहमा प्रदशे सरकार रहने र प्रदशे सरकारको मखुय काननूी 

सललाहकारका रूपमा मखुय त्यायावधिक्ा रहने र संिैधावनक एिम ्काननूी विषयमा प्रदशे सरकार िा प्रदशे सरकारले 

तोवकवदएको अत्य अवधकारीलाई राय सललाह प्रदान गनुनु मखुय त्यायावधिक्ाको कतनुवय हुने संिैधावनक वयिस्ा  
छ । मखुय त्यायावधिक्ाको वनयवुक् मखुयमत्रिीको वसफाररसमा प्रदशे प्रमखुबाट हुने वयिस्ाबमोविम गण्डकी प्रदशेमा 

वमवत २०७४/१२/८ गते मखुय त्यायावधिक्ाको वनयवुक् भएसँगै मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय स्ापना भई कायनु 

सञचालन हुदँ ैआएको छ । मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय गण्डकी प्रदशे सरकार अत्तगनुत रहने कायानुलय भए पवन 

यस कायानुलय अत्तगनुत रहने कमनुचारीहरूको वयिस्ापन  महात्यावधिक्ाको कायानुलयले गनने वयिस्ा  संविधानमा 

नै उललेख भएको छ । संविधानमा भएको मखुय त्यायावधिक्ासमबत्धी वयिस्ालाई कायानुत्ियन गननु संविधानको 

धारा १६० को उपधारा (७) को प्रयोिनका लावग मखुय त्यायावधिक्ाको काम, कतनुवय र अवधकार त्ा सेिाका सतनु 

समबत्धमा वयिस्ा गननु बनेको ऐन, २०७५ गण्डकी प्रदशे सभाबाट पाररत भई लाग ुभएको ४ िषनु भईसकेको छ ।

१.१. मुखय नययाययाधिवक्याको कयाम, कर्तवय ि अधिकयाि रथया सछेवयाकया सर्त सम्बनिमया वयवसथया गर्त ्बरछेको 

ऐर, २०७५ 

संविधानको धारा १६० मा उवललवखत काम, कतनुवय र अवधकारका अवतररक् यस ऐनले मखुय त्यायावधिक्ालाई 

प्रदशे सरकारको हक, वहत िा सरोकार रहकेो मदु्ामा मखुय त्यायावधिक्ा िा मातहतका सरकारी िवकलबाट 

प्रदशे सरकार प् िा विप्ी भएको िा प्रदशे सरकारको हकवहत िा सरोकार रहकेो संविधान त्ा काननूको 

वयाखयासमबत्धी कुनै िवटल संिैधावनक िा काननूी विषय समािेश भएको िा सािनुिवनक महत्ि िा सरोकारको 

मदु्ामा प्रदशे सरकारको तफनु बाट अदालतमा उपवस्त भई बहस पैरिी गनने गराउने, अदालतबाट भएको आदशे िा 

फैसलाको प्रभािकारी कायानुत्ियन भए नभएको अनगुमन गनने गराउने, प्रदशेवभरि रहकेा वहरासत, कारागार त्ा ्नुिुा 

क्मा रहकेा वयवक्लाई मानिोवचत वयिहार गननु समबवत्धत वनकायलाई आिशयक सझुाि प्रदान गनने, प्रदशे सरकार 
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१.२. मुखय नययाययाधिवक्याको कयाम, कर्तवय ि अधिकयाि सम्बनिधी ऐरको वयवसथया

 प्रदशे सरकार प् िा विप् भएको िा प्रदशे सरकारको हक वहत िा सरोकार रहकेो संविधान िा काननुको 

वयाखया समबत्धी कुनै िवटल संिैधावनक िा काननुी प्रश्न समािेश भएको िा प्रदशेको सत्दभनुमा सािनुिवनक 

महति िा सािनुिवनक सरोकारको मदु्ामा प्रदशे सरकारको तफनु बाट अदालतमा उपवस्त भई बहस पैरिी गनने 

गराउने ।

 प्रदशे सरकार, प्रदशे सरकारको कायानुलय िा प्रदशे सरकारले तोवकवदएको अवधकारीले कुनै संिैधावनक िा 

काननुी प्रश्नमा राय माग गरेमा काननुी राय वदने ।

 प्रदशे सरकार र मातहतका वनकायहरूका नाममा अदालतबाट भएका आदशे िा फैसलाको प्रभािकारी 

कायानुत्ियन गननु गराउन प्रदशे सरकारका मत्रिालय िा कायानुलयलाई परिाचार गनने त्ा आदशे िा फैसलाको 

कायानुत्ियनको अनगुमन गनने,

 प्रदशेका कायनु्ेरिको कुनै विषयमा ततकाल काननू बनाउनपुनने िा भइरहकेो काननू संशोधन गनुनु परेमा तयसको 

कारण खलुाई प्रदशे सरकारसम् वसफाररस गनने,

 प्रदशे सरकारका मत्रिालय िा कायानुलयबाट अदालतमा प्रसततु हुने वलवखत ििाफलगायतका काननूी 

वलखतमा सतर कायम गननु आिशयक सहयोग गनने, 

 प्रदशेवभरि रहकेा वहरासत, ्नुिुा क् त्ा कारागारमा रहकेा ्नुिुा त्ा कैदीउपर मानिोवचत वयिहार भए 

नभएका समबत्धमा वनरी्ण गरी सोसमबत्धी प्रवतिेदन तयार गरी समबवत्धत वनकायलाई आिशयक सझुाि 

प्रदान गनने,

 प्रदशे सरकारलाई सरोकार पनने कुनै मदु्ामा बहस पैरिी िा प्रवतर्ाका लावग समबवत्धत अवधकारीले 

मखुय त्यायावधिक्ालाई अनरुोध गरी पठाएमा मखुय त्यायावधिक्ा आफैले प्रवतवनवधति गननु िा आफनो 

कायानुलयका कुनै अवधकृतलाई खटाउन सकने,

 कुनै त्यावयक िा अधनुत्यावयक वनकायबाट भएको वनणनुय िा आदशेबाट प्रदशे सरकारको हक, वहतमा असर 

पनने रहछे र तयसतो वनणनुय िा आदशेविरूधि मदु्ा दायर गननु, पनुरािेदन गननु िा पनुरािलोकनका लावग वनिेदन 

र प्रदशे सरकार अत्तगनुतका वनकायलाई संिैधावनक एिम ्काननूी प्रश्नमा  राय उपलबध गराउने समतेका काम, कतनुवय 

र अवधकार तोकेको छ । यस ऐनले वयिस्ा गरेबमोविम मखुय त्यायावधिक्ाका अत्य काम, कतनुवय र अवधकार 

दहेायबमोविम रहकेा छन ् :-
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वदन िा अत्य कुनै काननूी उपचार प्राप्त गननु काननूबमोविम कुनै अवधकारी तोवकएको रहनेछ भने मखुय 

त्यायावधिक्ा िा वनिले तोकेको अवधकृतले तयसतो वनणनुय िा आदशेविरूधि काननूबमोविम समबवत्धत 

वनकायमा मदु्ा दायर गननु, पनुरािेदन गननु िा पनुरािलोकनका लावग वनिेदन वदन सकने,

 प्रदशे काननूबमोविम स्ावपत संस्ा िा वनकायले गरेको वनणनुय िा कामकारबाहीबाट प्रदशे सरकारको वहत 

प्रवतकूल भएको िा संविधान िा प्रचवलत काननूको उललङ्घन भएको छ भत्ने मखुय त्यायावधिक्ालाई 

लागेमा र तयसतो वनणनुय िा काम कारबाहीविरूधि उिरु गननु काननूले कुनै अवधकारी तोकेको रहनेछ भने मखुय 

त्यायावधिक्ा आफै िा वनिले तोकेको अवधकृतले तयसतो वनणनुय िा काम कारबाहीविरूधि काननूी उपचार 

प्राप्त गननु सकने एिम ्मखुय त्यायावधिक्ालाई समबवत्धत प्रदशे सरकारको हक, वहत र सरोकार रहकेो विषयमा 

नेपालको िनुसकैु अदालत, त्यावयक वनकाय,कायानुलय र पदावधकारीसम् उपवस्त हुने अवधकार हुने,

 मखुय त्यायावधिक्ाले प्रदशे सभा िा तयसको कुनै सवमवतले गरेको आमत्रिणबमोविम तयसतो सभा िा 

सवमवतको बैठकमा उपवस्त भई काननूी प्रश्नका  समबत्धमा राय वयक् गननु सकने,

 मखुय त्यायावधिक्ाले प्रदशे सरकारको हक, वहत िा सरोकारको विषयमा अदालतमा विचाराधीन कुनै 

मदु्ामा प्रदशे सरकारका तफनु बाट बहस, पैरिी िा प्रवतर्ा गननु सरकारले वनधानुरण गरेको मापदण्डका आधारमा 

आिशयकता अनसुार कुनै काननू वयिसायी िा सरकारी िवकललाई तोकन सकने ।
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२. सङ् गठरयातमक सवरूप ि सिंचरया 

प्रदशे सरकारले वसिकृत गरेको संगठन संरचना अत्तगनुत कमनुचारी वयिस्ापन महात्यायावधिक्ाको कायानुलय 

र प्रदशे सरकारबाट हुदँ ैआएको छ ।

सङ्गठनातमक तावलका

२.१.   कयायया्तलयकया शयाखयाहरू :-

क. मुद्या रथया कयारूरधी ियाय शयाखया

    प्रदशे सरकारअत्तगनुतका कायानुलयलाई विप्ी बनाएका ररट वनिेदन एिम ्मदु्ाहरूका समबत्धमा प्राप्त वलवखत 

ििाफ, पनुरािेदन गदानुको ढाँचा र विषयिसत ुवमले नवमलेको रूि ुगरी समबवत्धत अदालतमा  दतानुका लावग पठाउने, 

तयसता ररट वनिेदनमा प्रदशे सरकारका तफनु बाट बहस पैरिी र प्रवतर्ा गनने एिम ्मदु्ा वयिस्ापनसमबत्धी कायनु  

गदनुछ । संिैधावनक एिम ् काननूी विषयमा प्रदशे सरकार, प्रदशे सरकारको कुनै कायानुलय िा प्रदशे सरकारले 

तोवकवदएको अवधकारीलाई राय सललाह प्रदान गनने, प्रदशे सरकार िा मदु्ाका समबवत्धत प्लाई अदालतबाट 

परिच छ्ेद - दुई 

सङ्गठरयातमक सवरूप

 

 
सङ्गमठनातममक ाािमाक
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भएका महत्िपणूनु आदशेहरू र फैसलाको िानकारी गराउने र फैसला भएका मदु्ाहरूको लगत कट्ा गरी मदु्ाको 

अद्ािवधक वििरण तयार पानने लगायतका कायनु गदनुछ ।

ख. प्रशयासर शयाखया

कायानुलयको आत्तररक प्रशासन, दतानु, चलानी, वित्सी र पसुतकालय वयिस्ापनसमबत्धी कायनु गनने विममिेारी 

प्रशासन शाखालाई तोवकएको छ । यसका अवतररक् कायानुलयको िनशवक् वयिस्ापन गनने र मौिदुा िनशवक्लाई 

तावलम त्ा प्रवश्ण वदने लगायतका विममिेारी पवन प्रशासन शाखालाई तोवकएको छ । यस शाखाले कायानुलयको 

वनयवमत कायनु सञचालन गनुनुका सा्ै भौवतक संरचनाको रेखदखे गनने र आिशयकतानसुार ममनुत समभार गनने कायनुसमते 

गदनुछ ।

ग. आधथ्तक प्रशयासर शयाखया

िावषनुक कायनुक्रम तयार गनने, बिेट वनकासा गनने, विवनयोवित बिेट समबवत्धत बिेट शीषनुकमा वनयमानसुार खचनु 

लेखने, तलब भत्ा र अत्य सवुिधा उपलबध गराउन आिशयक कागिात तयार गरी पेस गनने, प्रदशे अ न्ु मत्रिालय, 

प्रदशे लेखा वनयत्रिक कायानुलय (प्र.ले.वन.का.) बाट प्राप्त वनदनेशनबमोविम खचनु गनने र लेखा परी्ण गराउने, बेरूि ु

समपरी्ण गनने लगायतका कायनु विममिेारी आव न्ुक प्रशासन शाखालाई तोवकएको छ । 

घ. धिनसधी शयाखया 

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयमा दवैनक कायनु सञचालनको लावग आिशयक पनने वित्सी सामानहरू खररद  

गनने, प्राप्त वित्सी सामानहरूको वििरण राखने, वित्सी खाता अवभलेख राखने,  वित्सी वनरी्ण प्रवतिेदन  तयार पारी 

पेस गनने समतेका कामहरू यो शाखाबाट समपादन हुत्छ । 

ङ. मुखय नययाययाधिवक्याको सधचवयालय 

माननीय मखुय त्यायावधिक्ासम् पेस हुने फाइल कागिातहरू बझुी वनकासाका लावग पेस गनने र भएका 

आदशे कायानुत्ियनका लावग पठाउने, भटेघाट र फोन समपकनु  वयिस्ापन गनने लगायतका विममिेारी सवचिालयलाई 

तोवकएको छ ।
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२.२. मुखय नययाययाधिवक्याको कयायया्तलयको प्रसरयाधवर दि्बनदधी 

महात्यायावधिक्ाको कायानुलयबाट माग भई आएबमोविम यस कायानुलयबाट कायानुलयको कायनु प्रकृवत, 

सिीकृत दरबत्दी, कायनुभार र आिशयकता समतेलाई आधार मानी कायानुलयको वनणनुयबमोविम प्रसतावित सङ् गठन, 

संरचना र वयिस्ापन तयार गरी महात्यायावधिक्ाको कायानुलयमा पेस गररएको छ । प्रसतावित सङ् गठन संरचना 

अनसुचूी १ मा रावखएको छ ।

२.३. मुखय नययाययाधिवक्याको कयायया्तलयमया िहछेको मौिुदया दि्बनदधी धवविण 

रयाधलकया रं. १
क्र.

स.ं

पद श्छेणधी दि्बनदधी पदपूधर्त रिक् कैधियर

१ उप-सवचि (सरकारी िवकल) रा. प. वद्तीय १ १ ०

२ शाखा अवधकृत (सरकारी िवकल) रा. प. ततृीय ३ १ २

३ ना. स.ु रा. प.अनं. प्र्म २ १ १

४ लेखापाल रा. प.अनं. प्र्म १ १ ०

५ क.अ. रा. प. अनं. प्र्म १ १ ० करार

६ ह. स. चा. श्ेणीविहीन १ १ ० करार

७ का. स. श्ेणीविहीन २ २ ० करार

िममया ११ ९ २

२.४. मुखय नययाययाधिवक्याको कयायया्तलयमया कयाय्तिर पदयाधिकयािधी एवम ्कम्तचयािधीहरूको रयामयावलधी

रयाधलकया रं. २
क्र.

सं

पद रयामथि वरर हयालको पदमया 

धरयुधक् धमधर

कैधियर

१ मखुय त्यायावधिक्ा रोवहत राि बाँसतोला कासकी २०७८।०३।१६

२ उप-सवचि (सरकारी िवकल) गोवित्द वगरी कासकी २०७०।०५।०५

३ शाखा अवधकृत (सरकारी िवकल) शात्ती दिेी शमानु सयाङ्िा २०७८।०४।३१
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४ अवधकृत छैटौ ँ सयूनुप्रसाद लमसाल सयाङ्िा २०७५।१२।१५

५ अवधकृत छैटौ ँ(लेखा) प्रकाश शमानु बागलङु २०७५/१२/०४

६ क.अ. सिुा गरुूङ लमिङु २०७५।०६।१९ करार

७ ह.स.चा. गोवित्द दाहाल कासकी २०७४।१२।०८ करार

८ ह.स.चा. रतन बहादरु ्ापा सयाङ्िा २०७८।१२।३० पदावधकारी 
सवुिधा अत्तगनुत

९ का.स. हुमना् अवधकारी कासकी २०७५।०२।१८ करार

१० का.स. शवमनुला गरुूङ लमिङु २०७५।०५।११ करार

२.५. कयायया्तलय भवर रथया भौधरक स्ोर सयािरको अवसथया 

सङ् गठावनक लक्य अनरुूप प्रभािकारी कायनु समपादनका लावग उपयकु् िातािरण वनमानुण गननु कायानुलय भिन, 

आिास, फवननुचर, कायानुलय सामग्ीहरू, सिारी साधन र सरु्ाको समवुचत वयिस्ापन अपररहायनु छ । हाल यस 

कायानुलयको दवैनक कायनु पोखरा महानगरपावलका ि्डा नं. ७, रतन मागनु वस्त भिनबाट सञचालन  हुदँ ैआइरहकेो 

छ । यस कायानुलय भिनमा पदावधकारी एिम ्कमनुचारीको कायनुक्, विवभत्न शाखाहरू, बैठक क्, पसुतकालय, 

शौचालय, वचयापान क्को वयिस्ापन गररएको छ । कायानुलय पररसरमा बगैचँा वनमानुण गररएको छ । पोखरा 

महानगरपावलका ि्डा नं. १२ वस्त पशपुं्ी त्ा मतसय विकास वनदनेशनालयको भिनमा मखुय त्यायावधिक्ाका 

लावग आिासको वयिस्ा गररएको छ । यस कायानुलयमा रहने कायानुलय प्रमखुलाई आिास समते वनमानुण गररएको 

छ । कायानुलयमा आिशयक फवननुचर, मवेसनरी, सिारी साधन खररद गरी वयिस्ापन गररएको छ । सचूना त्ा 

विद्तुीय सामानको वििरण र सिारी साधनको वििरण अनसुचूी २ मा रावखएको छ ।

२.६. ्बिछेटसम्बनिधी वयवसथया

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयका लावग आिशयक पनने बिेटको वयिस्ा प्रदशे सरकारले गदनुछ ।  आव न्ुक 

िषनु २०७८/०७९ मा यस कायानुलयका लावग विवनयोवित बिेटमधये चालतुफनु  ७७.७० प्रवतशत र पुँिीगततफनु  

२८.७० प्रवतशत बिेट खचनु भएको छ ।  आव न्ुक िषनु २०७८/०७९ को विवनयोिन, वनकासा र खचनुको वििरण 

तलको तावलका बमोविम छ । 
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रयाधलकया रं. ३

 आ.व. २०७८/०७९ को धवधरयोिर, धरकयासया ि खच्तको धवविण

क.  ्बिछेट उपशधीर्तकगर धवत्धीय प्रगधर ( थप/घट भएको ्बिछेटसधहर)
बिेट बिेट उप शीषनुक नं. विवनयोिन खचनु खचनु प्रवतशत

चालु २१६०००११३ १४४९९००० ११२६५९२४.५ ७७.७०

पुँिीगत २१६०००११४ १०००००० २८७०६३ २८.७०

िममा १५४९९००० ११५५२९८७.५ ७४.५४

ख. स्ोरगर धवत्धीय प्रगधर ( थप/घट भएको ्बिछेटसधहर)

बिेट

स्ोत

प्रदशे

विवनयोिन खचनु खचनु प्रवतशत

चालु २१६०००११३ ११२६५९२४.५ ७७.७०

पुँिीगत २१६०००११४ २८७०६३ २८.७०

िममा १५४९९००० ११५५२९८७.५ ७४.५४

   
ग. प्रमुख कयाय्तक्रमको प्रगधर धवविण ( थप/घट भएको ्बिछेटसधहर)

क्र.

सं

कायनुक्रमको नाम विवनयोिन खचनु भौवतक 

प्रगवत

कैवफयत

१ संविधान वदिस ३०५००० ३०५००० १००%

२ प्रोिेसन पयारोल १००००० ० ०%

३ स्ानीय तहमा काननू तिुनुमा सहिीकरण २००००० ७७३७३ ५०%

४ काननू मसयौदा सहिीकरण सवमवत ५००००० ४२२५३० १००%

५ बहस पैरिी लगायत प्रदशे सरकार एिम ्मातहत 

वनकायको विवभत्न अदालतमा प्रवतवनवधति  

८००००० ५८४५६० १००%
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६ प्रदशे त्ा विलला सतरका अदालत सरकारी 

िवकल/बार एसोवसयसनसँग तावलम छलफल 

अत्तरवक्रया कायनुक्रम

८००००० ६७४१५८ १००%

७ अत्तर प्रदशे अनभुि आदान / प्रदान २००००० २००००० १%००

८ पसुतकालय वनमानुण २००००० १९५८२४ १००%
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परिच छ्ेद - रधीर 

समपयाधदर कयाय्तहरू

३. मुखय नययाययाधिवक्याको कयायया्तलय्बयाट समपयाधदर कयाय्तहरू

यस कायानुलयबाट आव न्ुक िषनु २०७८/०७९ मा ररट वनिेदन/मदु्ामा बहस,पैरिी, प्रवतर्ा, संिैधावनक त्ा 

काननूी विषयमा वदइएको राय, सललाह र तावलम/कायनुक्रम त्ा अत्य कायानुलयसँगको समत्ियमा समपादन गररएका 

कायनुहरूको लगत र फछनुयौट वििरणलाई क्रमश: प्रसततु गररएको छ । 

३.१.  रिट  धरवछेदर/मुद्याको प्रधरिक्यासम्बनिधी  धवविण 

नेपालको संविधान एिम ्मखुय त्यायावधिक्ाको काम, कतनुवय र अवधकार त्ा सेिाका सतनु समबत्धमा वयिस्ा 

गननु बनेको ऐन, २०७५ बमोविम गण्डकी प्रदशे सरकार र यस अत्तगनुतका कायानुलयहरूलाई विप्ी बनाई सिवोचच 

अदालत, उचच अदातल पाटन, उचच अदालत पोखरा, उचच अदालत पोखरा बागलङु इिलासमा दतानु गररएका 

उतपे्रषण, प्रवतषधे, अवधकारपचृछा, परमादशे, वनषधेाज्ा, अदालतको अिहलेनािसता ररट वनिेदन, पनुरािेदन र अत्य 

मदु्ाहरूमा प्रदशे सरकार र मातहतका वनकायका तफनु बाट यस कायानुलयले प्रवतर्ा गददै आएको छ । हालसमम गण्डकी 

प्रदशे सरकार र प्रदशे सरकारका मातहतका वनकायलाई विप्ी बनाई दायर भएका ररट वनिेदन/मदु्ाहरूको वििरण 

दहेाय बमोविम रहकेो छः 

 रयाधलकया रं.४
हयाल कयायम िहछेकया मुद्याको सङ्खययातमक धवविण

क्र.स. धवविण आ.व. िममया

०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९

१ दायर मदु्ा  स््डखया १९ १९ ३३ ३५ १०६

२ फैसला ४ ३ ११ २४ ४२

३ हाल कायम रहकेा मदु्ा १५ १६ २२ ११ ६४
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रयाधलकया रं. ५

 हयालसममको रिट धरवछेदर/मुद्याको सङधक्प्त धवविण
सववोचच अदयालर, कयाठमयाडौमया चयालु िहछेकया रिट धरवछेदरहरूको धवविण

क्र. 
स.ं

रिट रं./ मुद्या धरवछेदक धवपक्धी मुद्या कैधियर

१ ०७४-WO-
०८४७ 
 

अवधिक्ा 
अचयतु प्रसाद 
खरेल

प्रधानमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो  
कायानुलय वसंहदरबार, 
गण्डकी प्रदशे सभामखु 
नेरिना् अवधकारी समते

उतपे्रषण 
परमादशे 
समते

सभामखु र उपसभामखु 
फरक दलको हुनपुनने
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२ ०७५-WC-
००५४

रवि के सी समते मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
समते 

गण्डकी प्रदशेले बनाएको 
सतुतीित्य पदा न्ु वनयत्रिण 
र वनयमन गनने ऐन, २०७६ 
समबत्धीका प्रािधान 
सङ्घीय ऐन सतुतीित्य पदा न्ु 
वनयत्रिण र वनयमन गनने 
ऐन २०६८ सँग बावझएको 
(Ultravires)

३ ०७५-WC-
००५५

पररवचत 
अवधकारी

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
समते

गण्डकी प्रदशेले बनाएको 
सतुतीित्य पदा्नु वनयत्रिण 
र वनयमन गनने ऐन, २०७६ 
समबत्धीका प्रािधान 
सङ्घीय ऐन सतुतीित्य 
पदा न्ु वनयत्रिण र वनयमन 
गनने ऐन २०६८ सँग 
बावझएको (Ultravires)

४ ०७५-WO-
०९३९ उतप्रेषण

नेपाल तावलम 
त्ा रोिगार 
वयिसायी 
महासङ्घ

वश्ा विज्ान त्ा प्रविवध 
मत्रिालय समते

सिवोचच 
अदालत 
/चालु

CTEVT ले पिूनु सचूना 
विना शवै्क संस्ा र 
प्राविवधक विद्ालयलाई 
वसपमलूक तावलम 
सञचालन गननु अनमुवत 
प्रदान गरेको ।

५ ०७५-WO-
११८०

वदपक पाण्ेडय 
समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
समते

गाउँपावलकाको केत्द्र 
हरेफेर समबत्धी ।

६ ०७५-WO-
११९२

गोरखकाली 
क्रसर उद्ोगका 
प्रोपराइटर सरेुत्द्र 
कँुिर

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
समते

य्ास्ानमा उद्ोग 
सञचालन गननु वदने 
समबत्धमा 
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७ ०७५-WO-
१२६९

अवधिक्ा 
शलेैत्द्र प्रसाद 
हररिन समते

आत्तररक मावमला त्ा 
काननू मत्रिालय, गण्डकी 
प्रदशे समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
समते

प्रदशे त्याय सेिा र काननू 
आयोग गठनमा भएको 
वढलाससुती समबत्धी 

८ ०७५-WO-
१३४९

पषुपराि 
पयाकुरेल

उद्ोग पयनुटन िन त्ा 
िातािरण मत्रिालय समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
प्रवतषधे  
समते

पलावटिकित्य फोहोर 
वयिस्ापनको  लावग  
्डवमपङ साइ्डको वयिस्ा 
हुनपुनने

९ ०७६-AP-००३९ अवधिक्ा 
खगेत्द्र सिुेदी

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते

अदालतको 
अिहलेना

फेिाताल अवतक्रमण 
समबत्धी

१० ०७६-WO-
००४५

अष ्ट बहादरु 
श्ेष ्ठ समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण 
परमादशे

खानेपानीका कमनुचारी 
समायोिन समबत्धी ।

११ ०७६-WO-
०१२२

्डा. शात्ता 
काकती

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
समते

कमनुचारी समायोिन 
समबत्धी, 

१२ ०७६-WO-
०१२३

िासदुिे काफले मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते

 उतपे्रषण, 
परमादशे 
समते

कमनुचारी समायोिन 
समबत्धी, 

१३ ०७६-WO-
०१७१

वििय कुमार 
भट्राई समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदको कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण 
परमादशे 
समते

घरेलकुा कमनुचारी 
समायोिन समबत्धी 

१४ ०७६-WO-
०२६०

वदपक पौ्ेडल 
समते ६४ िना

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदको कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण 
परमादशे 
समते

घरेलकुा कमनुचारी 
समायोिन गदानु कायनुरत 
तहभत्दा बढुिा गरी सरूिा 
गरेको, कमनुचारी समायोिन 
ररत विपरीत सरूिा गरेको 
समबत्धी
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१५ ०७६-WO-
०९६०

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदको कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

परमादशे अनावधकृत तिरले 
वगट्ी, बालिुा वनकालने 
कायनु समतेलाई वनयत्रिण 
समबत्धमा

१६ ०७६-WO-
१०७२

OBC नेपाल 
वपछ्डा िगनु 
महासङ्धको 
केत्द्रीय अधय् 
गिेत्द्र ठाकुर

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

परमादशे Lockdown को 
अिवधको घर त्ा सटर 
भा्डा छुट समबत्धी

१७ ०७७-Wc-०००४ वनरेत्द्र प्रधान प्रदशे सभा सवचिालय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा 

उतपे्रषण, 
परमादशे 
समते  

खानी उतखननमा शलुक 
लगाउने समबत्धमा भएको 
कायनु संविधान प्रवतकूल 
भएको समबत्धमा

१८ ०७७-WO-
०१८०

अवधिक्ा 
विियकुमार 
यादिसमते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण लक्डाउनको अिवधमा 
विद्ालय सञचालन 
नगदानुको समते भनानु शलुक 
र मावसक शलुक असलु गनने 
समबत्धमा

१९ ०७७-WO-
०२२०

अिुनुन बहादरु 
के.सी

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण  भान ु नगरपावलकाको केत्द्र 
सानने समबत्धमा

२० ०७७-WO-
०२३५

राम प्रसाद घले उद्ोग, पयनुटन, िन त्ा 
िातािरण मत्रिालय समते

उतपे्रषण 
परमादशे 
समते

सामदुावयक िनको 
कायनुयोिना वभरि पनने गरी 
वनिेदकको िगगा पास गरी 
वनिेदकको मञिुरृी बेगर 
वनिको हकभोगको िगगा 
नामटे पाररएको समबत्धमा 

२१ ०७७-WO-
०२४२

प्रकाशमवण 
शमानु

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण  शावत्त िन बावटकामा 
शिदाहगहृ बनाउने 
समबत्धमा ।
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२२ ०७७-WO-
०२६८

च्ुडामणी 
पोख्ले

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण 
यकु् 
समते

गाँउपावलकाको केत्द हरेफेर 
समबत्धी 

२३ ०७७-WO-
०३८७

राम प्रसाद घले मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण 
परमादशे 
समते

सामदुावयक िनको 
कायनुयोिना वभरि पनने गरी 
वनिेदकको िगगा पास गरी 
वनिेदकको मञिुरृी बेगर 
वनिको हकभोगको िगगा 
नामटे पाररएको समबत्धमा 

२४ ०७७-WO-
०४२२

राविि कुमार 
झा

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे समते

उतपे्रषण धिवन प्रदषूण हुने गरी 
धावमनुक कायनु गरेको 
समबत्धमा । 

२५ ०७७-WO-
०६०५

वनमनुल कुमार 
श्षे्ठ 

यातायात वयिस्ा 
कायानुलय, सिारी कासकी 
समते

उतपे्रषण 
परमादशे 
समते

गोरखा मनाकामना यातायात 
सेिा प्रा.वल. गोरखाको  माग 
बमोविम १८ ्ान नयाँ 
ट्याकसी दतानु गरी गोरखा र 
तनहु ँ्ुडमे् रूट इिाित प्रदान 
गनुनु भनी वनिेदक प्रा.वल.लाई 
मारि रोक लगाई असमान 
वयिहार गरी भदेभािित्य 
कायनु गरेको समबत्धमा ।  

२६ ०७७-WO-
०७१७

अिुनुन गरुूङ 
समते

मादी गाउँपावलकाको 
कायानुलय समते

उतपे्रषण मादी गाउँपावलका 
कायानुलयको केत्द्र हरेफेर 
समबत्धमा। 

२७ ०७७-WO-
०७७४

रवबनबाब ु
पौ््डयाल समते

सामाविक विकास मत्रिालय 
समते

उतपे्रषण सिास्थय सेिा ऐन र वनमािली 
बमोविम सामाविक विकास 
मत्रिालयबाट वनिेदक 
कायनुरत रहकेो स्ान दगुनुम 
्ेरि 'ख'रहकेो भनी वसफाररस 
गरेको । 
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२८ ०७७-WO-
०७७७ 

प्रवनताराि 
भण्डारी

सामाविक विकास मत्रिालय 
समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
प्रवतषधे  
समते

सिास्थय सेिा ऐन र 
वनयमािली बमोविम 
सामाविक विकास 
मत्रिालयबाट वनिेदक कायनुरत 
रहकेो स्ान दगुनुम ्ेरि 'ख' 
रहकेो भनी वसफाररस गरेको ।

२९ ०७७-WO-
०८३४

पे्रमकला ्ापा उद्ोग, पयनुटन, िन त्ा 
िातािरण मत्रिालय समते

उतपे्रषण िैज्वनक िन वयिस्ापन 
कायनुविवध, २०७१  र सो 
कायनुविवधलाई अनरुूप 
सिीकृत भएका कायनुयोिना 
य्ाित रूपमा सञचालन 
गननु वदन ुभत्ने समबत्धमा

३० ०७७-WO-
०९८५

मञि ुअवधकारी 
पयासी समते

मखुयमत्रिी त्ा मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी प्रदशे, 
पोखरा समते ।

उतपे्रषण फलेबास गाउँ 
कायनुपावलका केत्द्र हरेफेर 
समबत्धमा ।

३१ ०७७-WO-
१०९९

पदम बहादरु 
श्षे्ठ 

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण अनावधकृत तिरले ढुङगा, 
वगटी, बालिुा वनकाली 
नदीको उतखनन गरेकोमा 
विप्ी वनकायले अनगुमन 
नगरेको समबत्धमा

३२ ०७७-WO-
११०९

सविन श्षे्ठ 
समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण अपराध वपव्डतहरूको हक 
अवधकार प्रतयभतु गननु र कोष 
समबत्धी वयिस्ाहरूलाई 
सिीकृत गददै पीव्डतहरूको 
उद्ार वयिस्ापन गननु उपयकु् 
आदशे िारी गरी पाऊँ भत्ने 
समबत्धमा ।
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३३ ०७७-wo-११६४ कृषण ्ापा प्रदशे सभा सवचिालय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते 

उतपे्रषण वनिेदकलाई प्रदशे सभा 
सदसयबाट हटाउने वनणनुय 
त्ा पाटती वनणनुय बमोविम 
प्रदशे सभाको सदसय 
पद ररक् गररवदने प्रदशे 
सभाको वनणनुय खारेि गनने 
समबत्धमा

३४ ०७७-wo-११७१ ियराम 
लावमछाने 

पिूनुधार विकास कायानुलय 
दमौली 

उतपे्रषण कायनुसमपादन िमानत 
बापतको रकम भकु्ानी 
रोवकपाऊँ भत्ने समबत्धमा

३५ ०७७-wo-११९६ कृषण ्ापा प्रदशे सभा सवचिालय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते 

उतपे्रषण वनिेदकलाई प्रदशे सभा 
सदसयबाट हटाउने वनणनुय 
त्ा पाटती वनणनुय बमोविम 
प्रदशे सभाको सदसय 
पद ररक् गररवदने प्रदशे 
सभाको वनणनुय खारेि गनने 
समबत्धमा

३६ ०७७-WO-
१२१३

रवबत्द्र काकती मखुयमत्रिी त्ा 
मत्रिीपररषदको कायनुलय 
गण्डकी प्रदशे पोखरा समते 

उतपे्रषण वनषधेाज्ाको समयमा 
भएको बोलपरि रद् गरी 
वनषधेाज्ा समाप्त भएपवछ 
पनुः बोलपरि आह्ान गनने 
समबत्धमा

३७ ०७७-WO-
१२४२

उपभोक्ा वहत 
संर्ण मञच 
काठमा्डौकँो 
तफनु बाट अवधिक्ा 
ियप्रसाद पौ्ेडल

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण सिीकृत नवलई असपताल 
सञचालन गरेको 
समबत्धमा ।

३८ ०७७-WO-
१२५६

प्रकाशमवण 
शमानु

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण कालीगण्डकी ्डाईभसनुन 
समबत्धी
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३९ ०७८-WO-
०००४

रमशे राउत 
समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

परमादशे भाषा पररितनुन गरी धावमनुक 
पसुतक वबक्रीवितरण गरेको 
समबत्धमा

४० ०७८-Wc-०००४ ओमप्रकाश 
अयानुल

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण 
परमादशे 
समते

हदबत्दी छुटेको िगगा 
सट्ापट्ा िा स्ानात्तरण 
समबत्धी

४१ ०७८-WO-
०२३६

संगम खाईिु मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण सिमस्थय सेिाको 
कमनुचारीलाई समायोिनमा 
विभदे गररएको

४२ ०७८-WO-
०२५६

चत्द्रप्रसाद 
लईुटेल

वश्ा, सँसकृवत, विज्ान, 
प्रविवध त्ा सामाविक 
विकास मत्रिालय, गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा समते।

उतपे्रषण 
परमादशे

कमनुचारी समायोिन 
समबत्धमा

४३ ०७८-wo-०७९० टीका बहादरु 
कँुिर समते 

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण वसटामोल अभाि समबत्धी 

४४ ०७८-wo-०९७० भपुेत्द्रना् 
पौ्ेडल समते 

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण कमनुचारी समायोिनमा 
विभदे गरेको समबत्धमा

४५ ०७८-wo-१०४६ ्डा वलला 
बहादरु बसनेत

प्रदशे लोकसेिा आयोग, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण 
परमादशे

कमयवुनटी मवे्डवसनतफनु को 
सनाकोत्र तहको 
पढाइ परूा गनने वयवक्ले 
िनसिास्थयका तहमा 
आिेदन भननु नपाउने वनणनुय 
बदर समबत्धमा

४६ ०७८-wo-११७३ तोयराि वमश् 
समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण कमनुचारी समायोिन 
समबत्धमा
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४७ ०७८-wo-१२६६ मनोि ख््डका 
समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण 
यकु् 
परमादशे 
समते

सावबक स्ानीय विकास 
प्रवश्ण प्रवतष्ठान अत्तगनुतका 
प्रवश्ण केत्द्रको नाउँमा 
रहकेा िगगा, भौवतक संरचना, 
वित्सी र कमनुचारी समते प्रदशे 
सरकारलाई हसतात्तरण गनने 
कायनु काननु विपरीत भएको 
समबत्धमा

४८ ०७८-wo-१३५८ अवधबक्ा 
खगेत्द्र सिुेदी 
समते 

ताल संर्ण त्ा विकास 
प्राविवधकरण गण्डकी प्रदशे 
समते 

उतपे्रषण 
परमादशे 

फेिातालको मापदण्ड 
घटाइएको समबत्धमा

४९ ०७८-wo-१३७८ रमाकात्तप्रसाद 
यादि समते 

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण समायोिन गदानु सिास्थय 
सेिाका कमनुचारीको 
सतरिवृधि नगररएको 
समबत्धमा

५० ०७८-wo-१३८१ रमशे कुमार 
गौतम समते 

प्रदशे लोकसेिा आयोग, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण नगरपावलकाले बनाएको 
ऐन बदर समबत्धी 

५१ ०७८-wo-१४७८ ताराचत्द्र 
ढकाल

प्रदशे लोकसेिा आयोग, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण लोकसेिा आयोगको 
परामशनु नवलई 
नगरपावलकाले ऐन वनमानुण 
गरेकोमा सोको बदर 
समबत्धमा

५२ ०७९-wo-००४० वनरि कुमार 
वसंह

प्रदशे प्रहरी कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे

उतपे्रषण 
वमवश्त 
परमादशे 
त्ा 
प्रवतषधे

काननु बमोविम सञचालन 
गददै आएको वयापार 
वयिसायलाई वनिानुध 
रूपमा सञचालन गननु 
कुनैखालको अिरोध नगनुनु 
भत्ने समबत्धमा
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५३ ०७९-wo-००६४ रतनखर आचायनु 
समते  

प्रदशे लोकसेिा आयोग, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण लोकसेिा आयोगको 
परामशनु नवलई 
नगरपावलकाले ऐन वनमानुण 
गरेकोमा सोको बदर 
समबत्धमा

५४ ०७९-wo-००६५ याम प्रसाद रेगमी प्रदशे लोकसेिा आयोग, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषण लोकसेिा आयोगको 
परामशनु नवलई 
नगरपावलकाले ऐन वनमानुण 
गरेकोमा सोको बदर 
समबत्धमा
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िैसलया भएकया सववोचच अदयालरकया मुद्या /रिटहरू

१ ०७४-WO-
०२०१ 
उतपे्रषण, परमादशे 
समते

पवचिमाञचल 
सामदुावयक 
असपतालका 
अ. प्रा. अधय् 
हररप्रसाद पाण्ेड

प्रधानमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय 
वसंहदरबार, 
यातायात वयिस्ा 
कायानुलय पोखरा 
समते

सिवोचच अदालत /
फैसला 

असपताल सञचालन 
भइरहकेो भिन र िगगा 
सचूनाविना यातायात 
वयिस्ा कायानुलय 
पोखरालाई भोगावधकार 
प्रदान तामलेी 
२०७९/०२/२७

२ ०७५-WC-
००२७ 
उतपे्रषण

वरिभिुन 
आदशनु मा.वि. 
वयिस्ापन 
सवमवतका 
अधय् तलुसी 
वगरी

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय गण्डकी 
प्रदशे पोखरा समते

सिवोचच अदालत/
चाल/ु संिैधावनक 
इिलास 

विद्ालय वयिस्ापन 
सवमवत गठन समबत्धी, 
प्रदशे सरकारले काननू 
वनमानुण नगददै आफू खसुी 
वनयम बनाएको समबत्धमा  
/वनदनेशनातमक आदशे 
िारी २०७९/०२/२४

३ ०७५-WC-
००२८ उतप्रेषण

वरिभिुन शावत्त 
नमनुा मा.वि. 
वयिस्ापन 
सवमवतका 
अधय् 
वदनेशराि पौ्ेडल

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय गण्डकी 
प्रदशे पोखरा समते

सिवोचच अदालत /
चाल/ुसंिैधावनक 
इिलास 

विद्ालय वयिस्ापन 
सवमवत समबत्धी, ऐन 
नबत्द ैपो.म.न.पा. ले 
वश्ा वनयमािली 
बनाएको समबत्धमा 
वनदनेशनातमक आदशे  

४ ०७६-WC-
०००२ उतपे्रषण, 
परमादशे समते

अवधिक्ा 
लोकेत्द्र बहादरु 
ओली

आत्तररक मावमला 
त्ा काननू 
मत्रिालय, गण्डकी 
प्रदशे समते

सिवोचच अदालत स्ानीय तहका 
पदावधकारी सेिा सवुिधा 
ऐन समबत्धी २०७६ 
कावतनुक १ मा ररट िारी 
हुने फैसला
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५ ०७५-WO-
०५४६ उतपे्रषण, 
परमादशे समते

राम ररझन यादि मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय गण्डकी 
प्रदशे पोखरा समते

सिवोचच अदालत/
फैसला 

सङघले सिास्थय 
वनदनेशानलय पोखरामा 
काम गननु खटाएकोमा 
प्रदशे सरकारले सिास्थय 
कायानुलय कासकीमा 
खटाइएको वनणनुय गैरकाननुी 
भत्ने समबत्धमा / तामलेी

६ ०७६-wo-०५३४ 
उतपे्रषण

सवुदप कँ्ेडल 
समते 

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय गण्डकी 
प्रदशे पोखरा समते

सिवोचच अदालत /
फैसला 

२०७६/१२/०३ वनिेदन 
वफतानु

७ ०७६-wo-०७८२ 
उतपे्रषण, परमादशे 
समते

रतन बहादरु कँुिर 
समते 

भौवतक पिूानुधार 
मत्रिालय गण्डकी 
प्रदशे समते । 

सिवोचच अदालत / फैसला तामलेी मा राखने 
२०७८/१०/७

८ ०७६-WO-
०८२१ उतपे्रषण

प्रकाशमवण शमानु गण्डकी प्रदशेका 
माननीय प्रदशे 
प्रमखु जयू

सिवोचच अदालत/ प्रवतवनवध सभामा 
३३ प्रवतशत मवहला 
हुनपुननेमा नभई लैङ्वगक 
समानता कायम गनुनुपनने 
समबत्धमा/ ररट खारेि 
२०७८/१२/२९

९ ०७७-Wc-
००९९ उतप्रेषण

शलेैत्द्र अमिे्डकर 
समते 

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा मारि 

सिवोचच अदालत/
संिैधावनक इिलास 
/फैसला 

परमादशे िारी 
२०६९/१/७ मा 

१० ०७७-Wc-
०१०५ उतपे्रषण 
ररट

विक्रम नगरकोटी 
समते 

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा 
समते  

सिवोचच अदालत/
संिैधावनक इिलास 

फैसला २०७९/१/०७ मा 
परमादशे िारी
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११ ०७७-AP-०३२२ 
अपहलेना

च्ुडामणी पोख्ले मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे समते

२०७७/१०/२२ मा 
अत्तरीम आदशे

गाउँपावलका केत्द्र हरेफेर 

समबत्धी

१२ ०७७-AP-०३३५        
अदालतको 
अपहलेना

अिुनुन बहादरु 
के.सी

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा 
समते

सिवोचच अदालत/
फैसला वलवखत 
ििाफ मागने 

भान ु नगरपावलकाको 
केत्द्र सानने कायनु हाललाई 
स्वगत गनुनु भनी 
सममावनत अदालतबाट 
आदशे भई रहकेो 
अिस्ामा विप्ी भान ु
न.पा. ले सहरी विकास 
मत्रिालय रहकेो ्ुडमे् 
भत्सार (िा्ड) साना सहरी 
विकास आयोिनाको 
भिनको तललो तलामा 
केत्द्र मानी कामकाि गददै 
आइरहकेोले अदालतको 
अिहलेना गरेको ।

१३ ०७७-wo-०४२७  
उतपे्रषण समते

ऋवषराम खनाल मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा समते

सिवोचच अदालत फैसला ररट खारेि 
२०७७/१२/१८

१४ ०७७-WO-
०९८२ उतपे्रषण, 
परमादशे

अरूण कुमार झा मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा समते । 

सिवोचच अदालत/
फसला  

समायोिन समबत्धमा, 
्यरोग उपचार 
केत्द्र परमादशे िारी 
२०७८/११/३०

१५ ०७७-WO-
१११३  परमादशे 
समते

शलेैत्द्रप्रसाद 
अमबे्डकर समते 

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे समते

ररट िारी 
२०७८/०२/११

सिास्थय समबत्धी
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उचच अदयालर पोखियामया चयालु िहछेकया  रिट धरवछेदरहरूको धवविण

क्र. स.ं रिट रं. / मुद्या धरवछेदक धवपक्धी मुद्या कैधियर

१ ०७८-wo-००१६ पषुपराि 
लावमछाने 

प्रदशे सरकार भवूम 
वयिस्ा कृवष 
सहकारी त्ा गररबी 
वनिारण मत्रिालय 

उतपे्रषणयकु् 
परमादशे

वनिेदक उपरको वनलमबन 
उतपे्रषणको आदशेबाट बदर गरी 
वनिेदकलाई साविकको प्रित्धक 
पदमा पनुनुिहाली गराई वनलमबन 
वमवत दवेखको तलि सवुिधा 
समते उपलबध गराउन परमादशे 
समतेको आदशे िारी गराई पाऊँ । 

२ ०७८-WO-००७२ कवबत्द्रिंग 
गरुूङ

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा समते

वनषधेाज्ा विकास कायानुलय मनाङले वनिी 
िगगा बाटो वनमानुण गनने गरी 
ठेकका  आवहान गरेको । 

३ ०७८-WO-००९० तोरण 
बहादरु 
बावनया 
समते 

यिुा त्ा खलेकुद 
मत्रिालय , गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा समते

उतपे्रषणयकु् 
परमादशे/ 
वनषधेाज्ा

विलला खलेकुद विकास 
सवमवतका पदावधकारीहरूलाई 
पदमकु् गरेको समबत्धमा । 

४ ०७८-WO-००९५ अवनल 
पाण्ेड 

यिुा त्ा खलेकुद 
मत्रिालय , गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा समते

उचच अदालत, 
पोखरा।

विलला खलेकुद विकास 
सवमवतका पदावधकारीहरूलाई 
पदमकु् गरेको समबत्धमा ।

५ ०७८-WO-०१०४ वगरर प्रसाद 
गरुूङ 

यिुा त्ा खलेकुद 
मत्रिालय , गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा समते

उचच अदालत, 
पोखरा।

विलला खलेकुद विकास 
सवमवतका पदावधकारीहरूलाई 
पदमकु् गरेको समबत्धमा ।

१६ ०७८-wo-०७६० 
उतपे्रषण

रामचत्द्र पौ्ेडल मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे, पोखरा समते

सिवोचच अदालत 
/२०७९/०२/२३

बयास तनहुकँो मानङुकोट 
वलिमा वलएको 
समबत्धमा ररट िारी 
फैसला 
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६ ०७९-WO-०००७ पे्रमराि 
अवधकारी 
समते

राधाकृषण सोलार 
मामनु आयोिना 
प्रमखु शलेैत्द्र भट्राई 
समते

वनषधेाज्ा उतपावदत विद्तुको प्रसारण लाइन 
गैरकाननुी तिरले विसतार गररएको 
समबत्धमा

 

उचच अदयालर पोखियामया िैसलया भएको मुद्याहरूको धवविण

१ ०७५-FJ-०००५ तलु बहादरु ्ापा खानेपानी 
कायानुलय तनहु ँ
समते

अदालतको 
अिहलेना

आबखुरेैनी चक्रप् 
फरावकलो बनाउने कायनु 
२०७६ साउन १० मा ररट 
खारेि

२ ०७५-WO-
००६४ 

सीता दिेकोटा 
समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदको 
कायानुलय, गण्डकी 
प्रदशे पोखरा समते  

वनषधेाज्ा, 
परमादशे समते  

(फेिाताल समबत्धी) 
वमवत २०७६ असार ३ मा 
वनदनेशनातमक आदशे िारी 
हुने फैसला

३ ०७५-WO-
००८७
 

राम शरण गायक मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदको 
कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे 
पोखरा समते  

उतपे्रषण परमादशे (कमनुचारी समायोिन 
समबत्धी)  वमवत २०७६ 
असार २४ मा ररट खारेि हुने 
गरी फैसला

४ ०७५-WO-
००८८

राम आवशष 
यादि

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदको 
कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे 
पोखरा समते  

उतपे्रषण परमादशे (कमनुचारी समायोिन 
समबत्धी) वमवत 
२०७६असार २४ मा ररट 
खारेि हुने गरी फैसला
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५ ०७५-DP-०२१४ पनुरािेदक 
वमरिलाल वतिारी 
समते

वशि मवत्दर 
खानेपानी 
त्ा सरसफाई 
उपभोक्ा सवमवत, 
खानेपानी 
त्ा सरसफाई 
व्डवभिन 
कायानुलय 
 निलपरु समते  

पनुरािेदन/पानी, 
मलू वखचोला 
मटेाई चलन 
चलाई पाऊँ 

कुहीखोला पानी मलू 
वखचोला मटेाई चलन 
चलाई पाऊँ भत्ने समबत्धमा 
उचच अदालत पोखराबाट 
कुहीखोलाको महुान 
वखचोला नै गरेको मात्न  
वमलेन भनी सरुु निलपरू 
विलला अदालतले गरेको 
फैसलालाई सदर

६ ०७६-WO-
०००६
 

मगंल बहादरु 
नेपाली समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय 
गण्डकी प्रदशे 
पोखरा समते

उतपे्रषण, 
परमादशे 
प्रवतषधे 
अवधकारपचृछा  
समते

लेकसाइ्डमा 
सञचावलत रारिीकालीन 
वयिसाय समबत्धी 
वमवत २०७६/०८/११ 
वनदनेशनातमक आदशे िारी 
हुने फैसला

७ ०७५-DP-०१७४ पनुरािेदक 
वनलकणठ सिुेदी 
समते

प्रवतिादी 
नेपाल सरकार, 
िन विभाग 
काठमाण्डौ समते

पनुरािेदन वमवत २०७६ पसु १४ मा 
दािी नपगुने फैसला

८ ०७५-DP-
०३५५/०७६-
DP-०००४

पनुरािेदक 
व्डवभिन िन 
कायानुलय, तनहु ँ

िामन कुमार 
खनाल समते

पनुरािेदन दतानु बदर गनने वनणनुय बदर 
गरी दतानु य्ाित कायम 
गरी वखचोला मटेाई हक 
कायम चल चलाई पाऊँ, 
२०७८/११/२९ मा पनु 
:ईत्साफको लावग पठाउने ।

९ ०७६-FJ-०००३ समझना वसगदले 
समते

स्डक व्डवभिन 
कायानुलय, 
बागलङु समते

अदालतको 
अिहलेना

अदालतको आदशे पचिात 
विपरीत कायनु  गरेको  दािी 
नपगुने २०७९/२/२४ मा 
फैसला
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१० ०७६-WO-
००२९

समझना वसगदले 
समते

स्डक व्डवभिन 
कायानुलय, 
बागलङु समते

वनषधेाज्ा 
परमादशे समते

वनिी िगगा नै िाने गरी नाला 
वनमानुण गरेको समबत्धमा  
२०७९/२/२४ मा फैसला/
ररट खारेि हुने

११ ०७६-WO-
००५०
 

होम बहादरु ्ापा 
्ेरिी समते

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदको 
कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे 
समते

उतपे्रषण परमादशे 
समते

वमवत २०७६/११/२७ गते 
ररट िारी हुने फैसला

१२ ०७६-WO-
००६१

बलराम कँुिर 
समते

भौवतक पिूानुधार 
विकास मत्रिालय, 
गण्डकी प्रदशे 
समते

वनषधेाज्ायकु् 
परमादशे

वमवत २०७७/०९/२६  मा 
विलला प्रशासन कायानुलय, 
कासकीका प्रमखु विलला 
अवधकारीको संयोिकतिमा 
वनणनुय भई कायानुत्ियनमा लगन 
उपयकु् विकलप समते प्रसततु 
गरेको दवेखदा सोही अनरुूप 
गननु गराउन विप्ीहरूको 
नाममा परमादशेको िारी हुने

१३ ०७६-WO-
००१०/19/33

वदनाना् ढकाल व्डवभिन िन 
कायानुलय, 
कासकी

वनषधेाज्ा 
परमादशे समते

पचभयैामा िन उपभोक्ा 
सवमवतलाई िानकारी नवदई 
िलुोविकल पाकनु  कमपनी 
रविटिारको कायानुलयमा 
कमपनीको रूपमा दतानु 
समबत्धमा उचच अदालत 
पोखराबाट ररट वनिेदकको 
माग वनिेदन माग अनसुारको 
आदशे िारी हुने अिस्ा 
रहकेो दवेखएन र ररट वनिेदन 
खारेि हुने फैसला

मोहन बहादरु 
वघवमरे

िन त्ा 
िातिारण 
मत्रिालय, 
गण्डकी प्रदशे 
समते
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१४ ०७६-WO-
००७९

वकशोर ्ेरिी यातायात 
वयिस्ा 
कायानुलय, 
कासकी

पनुरािेदन यातायात वयिस्ा 
कायानुलयको वनणनुयलाई सदर 
गनने गरी भएको यातायात 
विभागको वनणनुय बदर गरी 
सिारी साधन िफत नगरी 
वनिेदकलाई वफतानु पाऊँ भत्ने 
समबत्धमा  २०७९/०२/४ 
अवभयोग दािीबाट सफाई 
पाउने र सिारी साधन वफतानु 
पाउने ठहछनु । फैसला उलटी

१५ ०७७-WO-
०००७ 

बधुिचोक िातारण 
सवमवतको 
अधय् 
समझनादिेी 
अवधकारी

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे 
समते

परमादशे शावत्त िन बावटकामा शि 
दाहगहृ बनाउने समबत्धमा 
। ररट खारेि फैसला 
२०७८/१२/१

१६ ०७७-WO-
००१७ 

अवधिक्ा 
वमनाकुमारी 
रानाभाट

भौवतक पिूानुधार 
विकास 
मत्रिालयसमते

प्रवतषधे, परमादशे 
समते

खानेपानी प्रदषूण वनयत्रिण 
समबत्धी २०७९/२/२४ 
फैसला ररट िारी

१७ ०७८-fj-०००८ उजिल राि 
कं्ेडल

पिूानुधार विकास 
कायानुलय तँनहु

मधयस्ता 
वनयवुक् गरी पाऊँ

मधयस्ता वनयवुक् हुने 
फैसला २०७९/०२/२५

१८ ०७८-wo-००२४ सवुनता त्यौपाने 
बराल 

उिानु िलस्ोत 
त्ा खानेपानी 
मत्रिालय गण्डकी 
प्रदशे पोखरा 

अनवधकृत तिरले 
प्रसारण लाइन 
विसताररत गरेको 
रोकने समबत्धमा

फैसला सवुनता त्यौपाने 
िराल २०७९/१/१४ फैसला 
ररट खारेि

१९ ०७८-wo-००५३ गवित्द्र अवधकारी 
समते 

उिानु िलस्ोत 
त्ा खानेपानी 
मत्रिालय गण्डकी 
प्रदशे पोखरा 

अनवधकृत 
तबरले प्रसारण 
लाइन विसताररत 
गरेको रोकने 
समबत्धमा 

फैसला ररट खारेि 
/२०७९/१/१४



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

29

२० ०७८-WO-
००८३

प्रा. ्डा. कृषण 
प्रसाद पौ्ेडल

मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो 
कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, 
पोखरा समते

असपताल 
वयिस्ापन 
सवमवतका 
अधय् र 
सदसयहरूको 
पनुिनुहाली 
गरी पाऊँ भत्ने 
समबत्धमा

संङक्रामक त्ा सरूिा 
रोग असपताल वयिस्ापन 
सवमवतका अधय् र 
सदसयहरूलाई हटाउने 
प्रदशे सरकारको वनणनुय 
वबरूद् पनुिनुहाली गरी पाऊँ 
भत्ने समबत्धमा/ ररट िारी 
२०७९/२/२४

२१ ०७८-WO-
००९६

वभमसेन पत्त प्रदशे लोकसेिा 
आयोग गण्डकी 
प्रदशे समते 

बढुिा ऐन खारेिी 
समबत्धमा

वमवत  २०७९/०२/१७ मा 
फैसला संविधान र काननूको 
वयाखया  समबत्धी प्रश्न 
समािेश भएको सािनुिवनक 
महतिको विषय दवेखदा प्रसततु 
विषयमा सिवोचच अदातलबाट 
वनणनुय हुन आिशयक भएकोले 
सिवोचच अदालत सम् राय 
सवहत पठाउने गरी भएको 
फैसला ।
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उचच अदयालर पोखिया, ्बयागलुङ इिलयासमया चयालु िहछेकया   रिट धरवछेदरहरूको धवविण

क्र. स.ं रिट रं. / मुद्या धरवछेदक धवपक्धी मुद्या कैधियर
१ ०७८-WO-००८३ सरेुत्द्र 

कुमार बढुा 
मगर

वश्ा, संसकृवत, 
विज्ान, प्रविवध 
त्ा सामाविक 
विकास 
मत्रिालय, 
गण्डकी प्रदशे, 
पोखरा

ठेकका 
समझौता 
रद् 
समबत्धमा

वश्ा संसकृवत विज्ान प्रविवध त्ा सामाविक 
विकास मत्रिालयले वशख मावि अत्नपणूनु 
गाउँपावलकालाई रकम विवनयोिन गरेकोमा 
वनिेदक र अत्नपणूनु गाउँपावलका मयागदी 
वबच  ठेकका समझौता भएकोमा कोवभ्ड 
महामारीका कारणले काम वढलो हुदँा मयाद 
्प नभएको समबत्धमा 

िैसलया भएको मुद्याहरूको धवविण

१ ०७५-WO-००२९ आनत्द प्रकाश 
शमानु समते

भौवतक पिूानुधार विकाश 
मत्रिालय, पिूानुधार 
विकाश कायानुलय पोखरा 
समते

वनषधेाज्ा, 
परमादशे समते

(स्डक समबत्धी) वमवत 
२०७६ िैशाख २४ मा 
ररट खारेि हुने फैसला

२ ०७५-WO-००४७ म्रुा उँ भारी 
समते

भौवतक पिूानुधार विकास 
मत्रिालय समते

उतपे्रषण, परमादशे 
समते

गठुीको िगगामा 
सहमवत विना 
सािनुिवनक शौचालय 
वनमानुणमा वमलापरि 

३ ०७६-WO-०००८ पतुली श्ीष समते भौवतक पिूानुधार विकास 
मत्रिालय, गण्डकी प्रदशे  
समते

वनषधेाज्ा 
परमादशे समते

(िगगा समबत्धी) वमवत 
२०७६ पसु २१ मा 
ररट खारेि हुने फैसला

४ ०७६-wo-००२० सावलकराम 
सापकोटा

पिूानुधार विकास 
कायानुलय, गण्डकी प्रदशे 
कुशमा बिार पिनुत समते 

परमादशे ररट खारेि हुने फैसला  
वमवत २०७८/८/२२

५ 077-WO-0035 टेक बहादरु साकती मखुयमत्रिी त्ा 
मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, 
गण्डकी प्रदशे, पोखरा 
समते

उचच अदालत, 
पोखरा, बागलङु 
इिलास

वमवत २०७८/०९/०६ 
ररट खारेि 
वनदनेशनातमक आदशे 
िारी कोवभ्ड समबत्धी
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उचच अदयालर पयाटरमया िहछेकया मुद्याको धवसरतृर धवविण 

क्र. स.ं रिट रं. / मुद्या धरवछेदक धवपक्धी मुद्या कैधियर

१ ०७८-FJ-०१३५ इलाईट-शकंर 
माली िे.वभ.

पिूानुधार विकास 
कायानुलय, मसुताङ

मधयस्को 
वनणनुय बदर गरी 
पाऊँ ।

भकु्ानी समबत्धमा मधयस्ले 
गरेको वनणनुयमा वनिेदकले 
वचत् नबझुाएको ।

२ ०७८-JF-
०२०२/४४०

लवुमबनी 
नेशनल िे.वभ.

भौवतक पिुानुधार सहरी 
विकास त्ा यातायात 
वयिस्ा मत्रिालय

मधयस्को 
वनयवुक् गरी 
पाऊँ ।

भकु्ानीको वििाद समबत्धमा 
।

३ ०७८-WO-
१३०९

लवुमबनी 
नेशनल िे.वभ.

भौवतक पिुानुधार शहरी 
विकास त्ा यातायात 
वयिस्ा मत्रिालय

वनषधेाज्ा कायनुसमपादन िमानत 
बापतको रकम भकु्ानी रोकी 
पाऊँ भत्ने  समबत्धमा ।

रयाधलकया रं ६. 
आ. व. २०७८/०७९ को रिट धरवछेदर/मुद्याको पछेसधीको धवविण

अदयालर मुद्या सङ्खयया पछेसधी सङ्खयया 

सिवोचच अदालत ७० १५६

उचच अदालत पोखरा २६ ८२

उचच अदालत पोखरा बागलङु इिलास ६ १२

उचच अदालत, पाटन ३ ४

 कुल िममा १०६ २५४
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्बहस पैिवधी प्रधरिक्या गरिएकया रिट धरवछेदर/मुद्याको पछेसधीसम्बनिधी धवविणको सचूक

रयाधलकया रं. ७
रिट धरवछेदर/मुद्याको लगर ि ््तयौट ि ्बयँाकी धवविण

अदयालर लगर ि ््तयौट ्बयँाकी

सिवोचच अदालत ७० १६ ५४

उचच अदालत पोखरा २६ २० ६

उचच अदालत पोखरा बागलङु इिलास ६ ५ १

उचच अदालत, पाटन ३ ० ३

विलला अदालत १ १ -

कुल िममा १०६ ४२ ६४
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रिट धरवछेदर/मुद्याको लगर, ि ््तयौट ि ्बयँाकी धवविणको सचूक

३.२. सवैंियाधरक रथया कयारूरधी धवरयमया ियाय पियामश्तसम्बनिधी वयवसथया

यस कायानुलयको स्ापना भएपवछ संिैधावनक त्ा काननूी विषयमा प्रदशे सरकार िा प्रदशे सरकारले 

तोवकवदएको अवधकारीबाट राय माग भएकोमा मौवखक त्ा वलवखत रूपमा राय परामशनु प्रदान गररएको छ । मखुय 

त्यायावधिक्ा त्ा यस कायानुलयमा कायनुरत सरकारी िवकल विवभत्न बैठकहरूमा सहभागी भई काननू तिुनुमामा 

सहिीकरण, काननूको कायानुत्ियन लगायतका संिैधावनक त्ा काननूी विषयमा राय परामशनु प्रदान गददै आउनभुएको 

छ । मखुय त्यायावधिक्ाले गण्डकी प्रदशे सभाको विधायन सवमवतमा आिशयकता अनसुार समय समयमा उपवस्त 

हुन अनरुोध गरेका बखत उपवस्त भई राय, परामशनु प्रदान गददै आउन ुभएको छ । मखुय त्यायावधिक्ाको काम, कतनुवय 

र अवधकार त्ा सेिाका सतनु समबत्धमा वयिस्ा गननु बनेको ऐन, २०७५ को दफा ७ मा काननूी राय माग गदानु पयुानुउन ु 

पनने ररतसमबत्धी वयिस्ा छ । दफा ७ को उपदफा (१) बमोविम प्रदशे सरकारको कुनै कायानुलय िा प्रदशे सरकारले 

तोवकवदएको अवधकारीले कुनै संिैधावनक िा काननूी प्रश्नमा  मखुय त्यायावधिक्ासँग राय माग गदानु ऐ को दफा ७ 

बमोविम ररत परूा गरेको हुन ुपनने काननूी वयिस्ा रहकेो छ ।  



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

34

(क) २०७८/७९ मया  धलधखर रूपमया ियाय मयाग भई आएकया मनत्यालय/कयायया्तलय  धरमरयारुसयाि ्र ्। 

क्र.स. ियाय मयाग भई आएकया मनत्यालय/कयायया्तलय

१ यातायात वयिस्ा कायानुलय (सिारी), कासकी ।

२ यिुा त्ा खलेकुद मत्रिालय, गण्डकी प्रदशे ,पोखरा ।

३ वश्ा, सँसकृवत, विज्ान प्रविवध त्ा सामाविक विकास मत्रिालय, गण्डकी प्रदशे,पोखरा ।

४ उद्ोग, पयनुटन, िन त्ा िातािरण मत्रिालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा ।

५ िलस्ोत  त्ा वसँचाई विकास व्डवभिन कायानुलय, पोखरा ।

६ पयनुटन, उद्ोग िावणजय त्ा आपवूतनु मत्रिालय, गण्डकी प्रदशे ,पोखरा ।

७ भौवतक पिूानुधार, सहरी विकास त्ा यातायात वयिस्ा मत्रिालय, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

८ प्रदशे लोकसेिा आयोग, गण्डकी प्रदशे, पोखरा । 

(ख) कयारूर मसयौदया सहिधीकिण उप-सधमधरमया ्लिलकया लयाधग प्रयाप्त भई ियाय सझुयाव सधहर पठयाइएकया 

रधीधर/ऐर/धरयम/कयाय्तधवधि/आदछेश/िणरधीधर सम्बनिधी मसयौदयाहरूूः 

क्र. स. रधीधर/ऐर/धरयम/कयाय्तधवधि/आदछेश

१ गण्डकी प्रदशेमा सािनुिवनक स्डक वनमानुण,वबसतार त्ा ममनुत-समभार गनने समबत्धमा वयिस्ा गननु बनेको 

वबधयेक २०७८

२  प्रदशे िातािरण संर्ण वनयमािली,२०७९ 

३ बेपत्ा पाररएका बयक्ीको पररपरूण वसफाररश समबत्धी कायनुविवध ,२०७८

४ वरििेणी गिेत्द्रमो् वदबय धाम ्ेरि विकास सवमवत (गठन) आदशे,२०७८

५ अपाङगता समबत्धी प्रादवेशक नीवत, २०७९

६ श्म त्ा रोिगार नीवत, २०७८

७ गण्डकी प्रदशे पयनुटन विधयेक ,२०७८ 

८ प्रदशे सिास् नीवत, २०७८

९ खानेपानी त्ा ढल वयिस्ापन समबत्धी वयिस्ा गननु बनेको विधयेक, २०७८

१० अनौपचाररक श्वमक त्ा सिरोिगारको सामाविक सरु्ा योिना सञचालन कायनुविवध, २०७७



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

35

११ गण्डकी प्रदशे साझदेारी फमनु दतानु गनने समबत्धमा वयिस्ा गननु बनेको विधयेक, २०७८

१२ गण्डकी प्रदशे प्रहरीको वरििषतीय रणनीवतक योिना, २०७९

३.३. कयाय्तक्रमहरू

३.३.१. सधंवियार धदवशको कयाय्तक्रम

गण्डकी प्रदशेका माननीय मखुयमत्रिी श्ी कृषणचत्द्र नेपाली पोखरेलको संयोिकतिमा गवठत संविधान वदिस 

२०७८ मलू समारोह सवमवतको वमवत २०७८/०५/२८ गतेको बैठकले यस कायानुलयलाई भचुनुअल माधयमबाट 

नेपालको संविधान कायानुत्ियनको अिस्ा विषयक  अत्तरवक्रया कायनुक्रम सञचालन गनने वनणनुय भएकोमा कोवभ्ड 

१९ का कारण दशेभर लाग ुभएको बत्दाबत्दी [LOCKDOWN] कासकी विललाको हकमा पणूनु रूपमा हटेको हुदँा 

भौवतक रूपम ैउपवस्त भई गण्डकी प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ् रोवहत राि बाँसतोलाजयकूो अधय्ता, 

गण्डकी प्रदशेका माननीय मखुयमत्रिी श्ी कृषणचत्द्र नेपाली पोखरेल प्रमखुअवतव्, सिवोचच अदालतका माननीय 

त्यायाधीश श्ी सपना प्रधान मलल, गण्डकी प्रदशेका पिूनु प्रदशे प्रमखु माननीय बाबरुाम कँुिर र उचच अदालत पोखराका 

माननीय मखुय त्यायाधीश रमशे पोखरेलको विवशटि आवत्थयतामा समपत्न भएको उक् कायनुक्रमको सञचालन उप-

सवचि श्ी गोवित्द वगरीले सञचालन गनुनुभएको व्यो । पोखरा महानगरपावलका त्ा वि.स.स. कासकीका प्रमखु 

एिम ्प्रवतवनवधजयहूरू, विवभत्न आयोग, प्रवतष्ठान त्ा विवभत्न ्ेरिका लबध प्रवतवष्ठत वयवक्हरू गरी १५० िनाको 
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उपवस्वत रहकेो व्यो उक् एक वदिसीय कायनुक्रममा दहेाय बमोविमका कायनुपरि प्रसततु भएका व्ए ।
क्र.स. कयाय्तपत् प्रसरुरकरया्त

१ ितनुमान संविधान र मौवलक हक कायानुत्ियनको 

अिस्ा

माननीय त्यायाधीश, सपना प्रधान मलल, सिवोचच 

अदालत 

२ ितनुमान संविधान र सङ्घीयता कायानुत्ियनको अिस्ा बाबरुाम कँुिर, पिूनु प्रदशे प्रमखु, गण्डकी प्रदशे

३.३.२. सथयारधीय रहमया कयारुर सहिधीकिण कयाय्तक्रम अनरग्तर सथयारधीय रहमया कयारूर धरमया्तण रथया 

नययाय समपयादर सम्बनिधी अनरिधक्रयया कयाय्तक्रम 

गोरखा विललाको पालङुटार नगरपावलका गोरखामा २०७८/०७/२३ गते  गण्डकी प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा 

श्ी रोवहत राि बाँसतोलाको अधय्ता, पालङुटार नगरपावलकाको संयोिनमा नगरप्रमखु, उपप्रमखु, त्यावयक 

सवमवतका सदसयहरू, िनप्रवतवनवध, शाखा प्रमखु लगायत समपणूनु सरोकारिालाको उपवस्वतमा स्ानीय तहमा 

काननू वनमानुण त्ा त्याय समपादनमा ,काननू कायानुत्ियमा आएका विवभत्न समसयाहरू र समाधानका उपायाहरूको 

बारेमा छलफल गररएको व्यो । उक् कायनुक्रममा मखुय त्यायावधिक्ा श्ी रोवहतराि बाँसतोलाले आफनो प्रसततुी राखन ु

भएको व्यो भने सहभावगहरूले काननू वनमानुण त्ा कायानुत्ियनमा दवेखएका समसयाका बारेमा उललेख गरेका समसया 

त्ा विज्ासाहरूकोश्ीमान ्मखुय त्यायावधिक्ाजयलेू समिोधन गनुनु भएको व्यो उक् कायनुक्रममा उपत्यायावधिक्ा 

श्ी सरेुत्द्रराि काफलेले कायनुक्रम सञचालन गनुनु भएको व्यो सा्ै सहायक त्यायावधिक्ा श्ी शात्ती दिेी शमानु र लेखा 

अवधकृत श्ी प्रकाश शमानुको पवन सहभावगता रहकेो व्यो । 
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३.३.३. प्रदछेश सिकयाि मयाि्त र धरधम्तर कयारूरहरूको ्बयािछेमया ियारकयािधी सम्बनिधी एक धदवसधीय गोष्धी''

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय, गण्डकी प्रदशे, पोखराको आयोिना र पोखरा त्ा गण्डकी प्रदशे प्रवश्ण 

प्रवतष्ठान, सह- आयोिनामा प्रदशे सरकार माफनु त वनवमनुत काननूहरूको बारेमा िानकारी समबत्धी एकवदिसीयगोष्ठी'' 

वमवत २०७८/०९/२१ गते गण्डकी प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ाश्ीमान ्रोवहत राि बाँसतोलाजयकूो अधय्तामा र 

गण्डकी प्रदशेका  माननीय मखुयमत्रिी श्ी कृषणचत्द्र पोखरेल नेपालीजयकूो प्रमखु आवत्थयमा पोखरामा समपत्न भयो 

। काननू वयिसायी लगायत ८७ िनाको उपवस्वत रहकेो कायनुक्रममा कायनुकम्को उद्घोषण मखुय त्यायावधिक्ाको 

कायानुलयका सहायक त्यायावधिक्ा श्ी शात्ती दिेी शमानुले गनुनुभएको उक् एक वदिवसय कायनुक्रममा दहेाय बमोविमका 

कायनुपरि प्रसततु भएका व्ए ।    
क्र.स. कयाय्तपत् प्रसरुरकरया्त

१ ''वित्ीय सङघीयता र अत्तरसरकार समबत्ध'' श्ी सोमलाल सिुेदी, पिूनु मखुय सवचि,नेपाल सरकार

२ ''सङघीयता कायानुत्ियनमा प्रदशे सरकारको 
भवूमका'' 

गण्डकी प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा श्ी रोवहत राि बाँसतोला
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३.३.४.  कयारूर वयवसयायधी दक्रया अधभमुखधीकिण रयाधलम
१. धवकयास ि कयारूर धवरयक अनरधक्त यया कयाय्तक्रम 

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय, गण्डकी प्रदशेले मलुकुी संवहता लगायतका नयाँ काननू कायानुत्ियन भएको 

अिस्ालाई दृवटिगत गददै यस प्रदशेका ११ िटै विललामा कायनुरत काननू वयिसायीहरूको द्तालाई ्प पररसकृत 

गरी समयानकूुल गराई त्याय समपादन कायनुलाई अझ िढी प्रभािकारी बनाउन सहयोग गनने उद्शेयका सा् गण्डकी 

प्रदशेमा रहकेा काननू वयिसायीहरूलाई द्ता अवभमखुीकरण तावलम सञचालन गनने वनणनुयबमोविम मखुय 

त्यायावधिक्ाको कायानुलय, गण्डकी प्रदशे, पोखराको आयोिना त्ा नेपाल बार एसोवसएसन, निलपरुको सह 

आयोिनामा विकास र काननू  विषयक दईु वदिसीय अत्तरवक्रया कायनुक्रम वमवत २०७८/०९/२३ र २४ गते गण्डकी 

प्रदशेका मखुयत्यायावधिक्ाश्ीमान ्रोवहतराि बासतोलाको अधय्तामा  गण्डकी प्रदशे सभा, विधायन सवमवतका 

सभापवत माननीय श्ी विषण ुप्रसाद लावमछाने जयकूो प्रमखु आवत्थयमा निलपरुमा समपत्न भयो । उपत्यायावधिक्ा 

सरेुत्द्रराि काफले सवहत विवभत्न स्ानीय तहका िनप्रवतवनवध एिम ्कमनुचारीहरू र काननू वयिसायीहरू गरी ४५ 

िनाको सहभावगता रहकेो उक् कायनुक्रममा वनमन कायनुपरिहरू प्रसततु भएको व्यो । 

क्र.स.ं स्ोर वयधक् कयाय्तपत्को धवरय

१ ्डा. रघरुाि काफले 

उपाधय्, प्रदशे नीवत त्ा योिना आयोग, गण्डकी प्रदशे

विकास वयिस्ापन
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2 श्ी रोवहत राि बाँसतोला 

मखुय त्यायावधिक्ा, गण्डकी प्रदशे

सङघीयता कायानुत्ियनमा प्रदशे सरकारको 

भवूमका

३ प्राधयापक, सरोिकृषण वघवमरे विकास र काननू

 

२.  कयारूर वयवसयायधी दक्रया अधभवतृधद् सम्बनिधी एकधदवसधीयअनरधक्र्त यया कयाय्तक्रम
२०७८/१२/११ गतेका वदन गण्डकी प्रदशे, पोखराको मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ्रोवहतराि बाँसतोलाको अधय्तामा, 

उचच अदालत, पोखराका माननीय मखुय त्यायाधीश श्ीमान ् व्डललीराि आचायनुको प्रमखु आवत्थयता, उचच 

अदालत, पोखरा बागलङु इिलास, बागलङुका मखुय भई कायनु गनने माननीय त्यायाधीश श्ी द्ाररकामान िोशीको 

विशषे आवत्थयता, उचच अदालत, पोखरा बागलङु इिलासका माननीय त्यायाधीश, विलला अदालत बागलङुका 

त्यायाधीश, विलला वस्त सरकारी िवकल कायानुलयका प्रमखु, स्ानीय तहका पदावधकारी र कमनुचारी त्ा बागलङु, 

पिनुत र मयागदीका काननू वयिसायीहरू त्ा काननूका विद्ा्ती र यस कायानुलयका कायानुलय प्रमखु श्ी सरेुत्द्रराि 

काफले, लेखा अवधकृत श्ी प्रकाश शमानु र कमनुचारी समते गरी िममा ९७ िनाको उपवस्तीमा समपत्न भएको उक् 

कायनुक्रममा उचच अदालत बार एसोवसएसनका कोषाधय्ले कायनुक्रम सञचालन र सिागत मत्तवय उचच अदालत 

बार एसोवसएसन बागलङुका उपाधय्ले गनुनुभएको व्यो । गण्डकी प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा त्ा कायनुक्रमका 

अधय् श्ीमान ्रोवहत राि बाँसतोलाले कायनुक्रमको उद्शेयमाव् प्रकाश पानुनुभएको व्यो भने उचच अदालत पोखरा 

बागलङु इिलासका मखुय भई काम गनने माननीय त्यायाधीश श्ीमान ् द्ाररकामान िोशीले शभुकामना मत्तवय 

वदनभुएको व्यो । कायनुक्रममा वनमन कायनुपरिहरू प्रसततु भई कायनुपरि उपर छलफल भएको व्यो । 
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क्र.स.ं कयाय्तपत् स्ोरवयधक्

१ बैंवकङ कसरु, साईबर क्राईम र 
वक्रपटो करेत्सी

माननीय मखुय त्यायाधीश, व्डललीराि आचायनु, उचच अदालत, 
पोखरा

२ िातािरण र विकास अवधिक्ा केशरमवण अयानुल

३ प्रदशेको विकासमा योिना 
आयोगको भवूमका

्डा. रघरुाि काफले 
उपाधय्, प्रदशे नीवत त्ा योिना आयोग, गण्डकी प्रदशे, पोखरा ।

३.  कयारूर बयवसयायधी दक्रया अधभ्बतृधद् सम्बनिधी एकधदवसधीय कयाय्तक्रम समपनर 

गण्डकी प्रदशेका विवभत्न विललाहरूमा कायनुरत काननू बयिसायीहरूको ्मता अवभिवृधि गरी त्याय 

समपादनलाई प्रभािकारी बनाउने उद्शेयले यस कायानुलयको िावषनुक कायनुक्रममा समािेश सरकारी िवकल अदालत 

र बारसँग समत्िय कायनुक्रम अत्तगनुतको बिेटबाट खचनु बयहोनने गरी मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय, गण्डकी प्रदशे 

पोखराको आयोिना त्ा उचच अदालत िार एसोवसएसन पोखरा र कासकी विलला अदालत िार एसोवसएसनको 

सह आयोिनामा एक वदिसीय काननू बयिसायी द्ता अवभबवृधि कायनुक्रम समपत्न भयो ।
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गण्डकी प्रदशेका माननीय मखुयमत्रिी श्ी कृषणचत्द्र नेपाली पोखरेल प्रमखु अवतव्, गण्डकी प्रदशे सभाका 

माननीय सभामखु श्ी नेरिना् अवधकारीको विवशटि अवतव् गण्डकी प्रदशेका काननू सञचार त्ा प्रदशे सभा मावमला 

मत्रिी माननीय श्ी वित्द ुकुमार ्ापा र उचच अदालत पोखराका माननीय त्यायाधीश श्ी ऋवष रािभण्डरी विशषे 

अवतव् रहन ुभएको उक् कायनुक्रम मखुय त्यायावधिक्ा श्ी रोवहतराि बाँसतोलाको अधय्ता र शाखा अवधकृत 

श्ी शात्तीदिेी शमानुको सञचालनमा समपत्न भएको व्यो । सयाङिा, तनहु ँर कासकीमा कायनुरत ६५ िना काननू 

वयिसायीहरुको र कायानुलयको कमनुचारीहरूको सहभावगता रहकेो उक् कायनुक्रममा  दहेाय िमोविमका कायनुपरिहरू 

प्रसततु भएका व्ए ।
क्र.स.            कयाय्तपत्      प्रसरुरकरया्त (प्रधशक्क) 

१ दिेानी कायनुविवध काननूका सामात्य वसधिात्तहरू िररष्ठ अवधिक्ा  यदनुा् खनाल

२ ररट वनिेदन समबत्धी कायनुविवध िररष्ठ अवधिक्ा यदनुा् खनाल

३ अपराध संवहता र फौिदारी कायनुविवध संवहताको कायानुत्ियन र चनुौती िररष्ठ अवधिक्ा हरर सिुेदी

४ बैंक गयारेणटी, काननूी वयिस्ा र अदालती अभयास अवधिक्ा मघेराि पोखरेल
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३.३.५. कणया्तलधी, सदुुि पधचिम ि लुधम्बरधी प्रदछेशकया मुखय नययाययाधिवक्याको कयायया्तलयहरूको अधययर, 
अवलोकर रथया  अरुभव आदयार प्रदयार कयाय्तक्रम 

मखुय त्यायावधिक्ाश्ीमान ्रोवहतराि बाँसतोलाको नेततृिमा, उपत्यायावधिक्ा, सहायक त्यायावधिक्ा  लगायत 

अत्य कमनुचारी टोलीले प्रदशे सरकार विरूधिका मदु्ाको सङखया, मदु्ाको प्रकृवत, मदु्ाको चाल ुअिस्ा, मदु्ाको 

प्रवतर्ा त्ा सो समबत्धमा भोगन ु परेका समसया र समसया समाधानका लावग गररएका प्रयासहरू, कायानुलयको 

स्ोत साधन र िनशवक्को अिस्ा त्ा प्रदशेमा वनमानुण भएका काननू त्ा  वनवमनुत काननू कायानुत्ियनको अिस्ा 

आवदको बारेमा िानकारी हावसल गनने उद्शेयका सा् कणानुली, सदुरु पवचिम र लवुमबनी प्रदशेका कायानुलयहरूको 

अधययन त्ा अिलोकन त्ा अनभुि आदान प्रदान गररएको व्यो । 
१. मुखय नययाययाधिवक्याको कयायया्तलय, सदुुि पधचिम प्रदछेश । 

वमवत २०७८/११/०८ गते मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय, सदुरु पवचिम प्रदशे, धनगढीको भ्रमण गरी तयहाँ 

कायानुलयको मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ् कुलानत्द उपाधयायजय,ू उपत्यायावधिक्ा, सहायक त्यायावधिक्ा र 

कायानुलयका अत्य कमनुचारीहरू र यस प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ्रोवहतराि बाँसतोला, उपत्यायावधिक्ा 

श्ी सरेुत्द्रराि काफले, सहायक त्यायावधिक्ा श्ी शावत्तदिेी शमानु, लेखा अवधकृत श्ी प्रकाश शमानु, कमपयटुर अपरेटर 

श्ी सिुा गरुूङ समतेको सहभावगतामा वनमन विषयबसतहुरू माव् छलफल गररएको व्यो । 

  सदुरुपवचिम प्रदशे र गण्डकी प्रदशेमा गररएका कामहरू वबचमा रहकेा समानताहरू बारे छलफल गररयो । 

  ऐन, वनयमािली, गठन आदशे, कायनुविवध त्ा वनदनेवशकाहरू वनमानुण भएको उपर छलफल गररयो । 

  मदु्ा सङखया, लगत, फर्ययौट, प्रगवत र प्रकृवतको बारेमा छलफल गररएको । 

  प्रोिेशन र पयारोल  बो्डनु गठन समबत्धी भएको वयिस्ा र सो समबत्धी भएका प्रयासहरूको बारेमा छलफल 

गररयो ।
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  गण्डकी प्रदशेमा वनमानुण भएका ऐन, काननूी राय, मसयौदा उपर भएका छलफल मखुय त्यायावधिक्ाको अत्य 

भवूमकामा भएको सहभावगताको सत्दभनुमा छलफल गररएको व्यो । 

१.१ मुखयमनत्धी रथया मधनत्परिरदको कयायया्तलय, सदुुिपधचिम प्रदछेशको अधययर रथया अवलोकर भ्रमणूः 

वमवत २०७८/११/०८ गते यस  कायानुलयको आ.ि. २०७८/०७९ को िावषनुक सिीकृत कायनुक्रम अत्तगनुत सदुरु 

पवचिम प्रदशे, धनगढीको भ्रमण गरी मखुय त्यायावधिक्ा समतेको टोलीले सदुरु पवचिमको रािधानी धनगढी वस्त 

मखुयमत्रिी त्ा मत्रिवपरषदक्ो कायानुलय भ्रमण गरी माननीय मखुयमत्रिी श्ी वरिलोचन भट्सँग भटे गरी गण्डकी प्रदशेले 

गरेका कायनुहरू, समसया, चनुौतीहरूको समबत्धमा मखुय त्यायावधिक्ाश्ीमान ् रोवहत राि बाँसतोलाजयलेू  प्रसततु 

गनुनुभएको व्यो । 



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

44

२. मुखय नययाययाधिवक्याको कयायया्तलय कणया्तलधी प्रदछेशूः 

वमवत २०७८/११/१० गते मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय ,कणानुली प्रदशे, वबरेत्द्रनगर सखुनेतको भ्रमण गरी 

तयहाँ कायानुलयका मखुय  त्यायावधिक्ा श्ीमान ् ध्िूकुमार श्षे्ठजय,ू सहायक त्यायावधिक्ा र कायानुलयका अत्य 

कमनुचारीहरू र यस प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ्रोवहतराि बाँसतोला, उपत्यायावधिक्ा श्ी सरेुत्द्रराि काफले, 

सहायक त्यायावधिक्ा श्ी शावत्तदिेी शमानु, लेखा अवधकृत श्ी प्रकाश शमानु, कमपयटुर अपरेटर श्ी सिुा गरुूङ 

समतेको सहभावगता वनमन विषयबसतहुरू माव् छलफल गररएको व्यो । 

 गण्डकी प्रदशे र कणानुली प्रदशेवबच रहकेो बिेट र कायनुक्रमहरूको बारेमा छलफल गररयो ।

 वहरासत ,कारागार अनगुमन गररएको र सो समबत्धमा भएका समसया सा्ै गररएका प्रयासको बारेमा छलफल 

गररयो ।

 मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयले वनमानुण गननु सकने मापदण्ड वनदनेवशका र आचारसंवहताको बारेमा छलफल 

गररयो । 

 प्रदशेका मत्रिालय र राय सझुाि वदने समबत्धमा भएको समत्िय बारे छलफल गररयो ।

 कणानुली प्रदशे र गण्डकी प्रदशेमा गररएका कामहरू वबचमा रहकेा समानताहरू बारे छलफल गररयो । 

 ऐन, वनयमािली, गठन आदशे, कायनुविवध त्ा वनदनेवशकाहरू वनमानुण भएको उपर छलफल गररयो 

 मदु्ा संङ्खया, लगत, फछनुयौट, प्रगवत र प्रकृवतको बारेमा छलफल गररयो । 

 प्रोिेशन र पयारोल  बो्डनु गठन समबत्धी भएको वयिस्ा र सो समबत्धी भएका प्रयासहरूको बारेमा छलफल गररयो ।
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 गण्डकी प्रदशेमा वनमानुण भएका ऐन, काननूी राय, मसयौदा उपर भएका छलफल मखुय त्यायावधिक्ाको अत्य 

भवूमकामा भएको सहभावगताको सत्दभनुमा छलफल गररयो । 

२.१ मुखयमनत्धी रथया मधनत्परिरदको कयायया्तलय, कणया्तलधी प्रदछेशको अधययर रथया अवलोकर भ्रमणूः

वमवत २०७८/११/१० गते यस  कायानुलयको आ.ि. २०७८/०७९ को िावषनुक सिीकृत कायनुक्रम अत्तगनुत 

कणानुली प्रदशे, धनगढीको भ्रमण गरी मखुय त्यायावधिक्ा यस प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा समतेको टोलीले कणानुली 

प्रदशेको रािधानी विरेत्द्रनगर वस्त मखुयमत्रिी त्ा मत्रिवपरषदक्ो कायानुलय भ्रमण गरी माननीय मखुयमत्रिी श्ी िीिन 

बहादरु शाहीसँग भटे गरी गण्डकी प्रदशेले गरेका कायनुहरू, समसया, चनुौतीहरूको समबत्धमा मखुय त्यायावधिक्ा 

श्ीमान ्रोवहत राि बाँसतोलाजयलेू  प्रसततु गनुनुभएको व्यो । 
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३. मुखय नययाययाधिवक्याको कयायया्तलय लुधम्बरधी प्रदछेशूः 

वमवत २०७८/११/११गते मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय ,लवुमबनी प्रदशे, बटुिलको भ्रमण गरी तयहाँ 

कायानुलयको मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ्श्ीकृषण सिुेदीजय,ू सहायक त्यायावधिक्ा र कायानुलयका अत्य कमनुचारीहरू 

र यस प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ्रोवहतराि बाँसतोलासमतेको सहभावगतामा वनमन विषयबसतहुरू माव् 

छलफल गररयो । 

 गण्डकी प्रदशे र लवुमबनी प्रदशेवबच रहकेो बिेट र कायनुक्रमहरूको बारेमा छलफल गररयो ।

 वहरासत ,कारागार अनगुमन गररएको र सो समबत्धमा भएका समसया सा्ै गररएका प्रयासको बारेमा छलफल 

गररयो ।

 मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयले वनमानुण गननु सकने मापदण्ड वनदनेवशका र आचारसंवहताको बारेमा छलफल 
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गररयो । 

 प्रदशेका मत्रिालय र राय सझुाि वदने समबत्धमा भएको समत्िय बारे छलफल गररयो ।

 लवुमबनी प्रदशे र गण्डकी प्रदशेमा गररएका कामहरू वबचमा रहकेा समानताहरू बारे छलफल गररयो । 

  ऐन, वनयमािली, गठन आदशे, कायनुविवधत्ा वनदनेवशकाहरू वनमानुण भएको उपर छलफल गररयो 

 मदु्ा सङ्खया, लगत, फछनुयौट, प्रगवत र प्रकृवतको बारेमा छलफल गररयो । 

 प्रोिेशन र पयारोल  बो्डनु गठन समबत्धी भएको वयिस्ा र सो समबत्धी भएका प्रयासहरूको बारेमा छलफल गररयो ।

 गण्डकी प्रदशेमा वनमानुण भएका ऐन, काननूी राय, मसयौदा उपर भएका छलफल मखुय त्यायावधिक्ाको अत्य 

भवूमकामा भएको सहभावगताको सत्दभनुमा छलफल गररयो । 

३.१ मुखयमनत्धी रथया मधनत्परिरदको कयायया्तलय, लुधम्बरधी प्रदछेशको अधययर रथया अवलोकर भ्रमणूः

वमवत २०७८/११/११ गते यस  कायानुलयको आ.ि. २०७८/०७९ को िावषनुक सिीकृत कायनुक्रम अत्तगनुतलवुमबनी 

प्रदशे, बटुिलको भ्रमण गरी मखुय त्यायावधिक्ा सवहत, यस प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा समतेको टोलीले लवुमबनी 

प्रदशेको रािधानी बटुिल वस्त मखुयमत्रिी त्ा मत्रिवपरषदक्ो कायानुलय भ्रमण गरी माननीय मखुयमत्रिी श्ी कुलप्रसाद 

के.सी.सँग भटे गरी गण्डकी प्रदशेले गरेका कायनुहरू, समसया, चनुौतीहरूको समबत्धमा मखुय त्यायावधिक्ाश्ीमान ्

रोवहत राि बाँसतोलाजयलेू  प्रसततु गनुनुभएको व्यो । 
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३.३.६. नययाधयक सधमधरलछे धररूपण गरने मुद्याको कयािवयाहधी सम्बनिधी हयारछे पुसरक धवमोचर कयाय्तक्रम 

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय गण्डकी प्रदशेको आयोिनामा गण्डकी प्रदशे स्ानीय तहमा काननू तिुनुमा 

सहिीकरण सवमवतको वसफाररसमा मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय, गण्डकी प्रदशे, पोखराबाट प्रकावशत"त्यावयक 

सवमवतले वनरूपण गनने मदु्ाको कारिाही समबत्धी हाते पसुतक'' गण्डकी प्रदशेका माननीय मखुयमत्रिी श्ी कृषणचत्द्र 

नेपाली पोखरेल प्रमखु अवतव्,विवशटि अवतव् उचच अदालत पोखराका कायम मकुाय मखुय त्यायाधीश श्ी 

व्डललीराि आचायनुजय,ू  विशषे अवतव् गण्डकी प्रदशेका काननू सञचार त्ा प्रदशे सभा मावमला मत्रिी माननीय 

श्ी वित्दकुुमार ्ापा रहन ुभएको उक् कायनुक्रम मखुय त्यायावधिक्ा श्ी रोवहतराि बाँसतोलाको अधय्ता र शाखा 

अवधकृत श्ी शात्तीदिेी शमानुको सञचालनमा वमवत २०७९/०१/०८ गते पोखरामा समपत्न भएको व्यो ।  



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

49

३.३.७. कयारूर अधिकतृ रहरूको दक्रया अधभ्बतृधद् सम्बनिधी एकधदवसधीय अधभमुखधीकिण कयाय्तक्रम 

गण्डकी प्रदशे सरकार अत्तगनुतका विवभत्न मत्रिालयमा कायनुरत काननु अवधकृतहरूको द्ता अवभबवृद् समबत्धी 

एकवदिसीय अवभमखुीकरण कायनुक्रम गण्डकी प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ् रोवहतराि बाँसतोलाजयकूो 

अधय्तामा र उचच अदातल पोखरा त्यायावधश श्ीमान ्ऋवष राि भण्डारीजयकूो प्रमखु आवत्थयतामा  २०७९/०३/१९ 

मा समपत्न गररयो । मत्रिालयबाट पेस हुने वलवखत ििाफ र माग गररएको रायमा एकरूपता कायम गनने उद्शेयले उक् 

कायनुक्रम सञचालन गररएको व्यो । उक् कायनुक्रमको सञचालन शाखा अवधकृत शात्तीदिेी शमानु र सिागत मत्तवय 

प्रकाश शमानुले गनुनुभएको व्यो  । गण्डकी प्रदशे मातहतमा कायनुरत काननू अवधकृतको सहभावगता रहकेो उक् 

कायनुक्रममा  दहेाय िमोविमका कायनुपरिहरू प्रसततु भएका व्ए ।

क्र.स.            कयाय्तपत्      प्रसरुरकरया्त (प्रधशक्क) 

१ ररट वनिेदन र वलवखत ििाफ प्रसततुीकरणको रूपरेखा माननीय त्यायाधीश श्ीमान ्ऋवष रािभण्डारी 

२ काननूी राय र राय मागदा पयुानुउन ुपनने ररत मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ्रोवहतराि बाँसतोला 

३.३.८. कयाियागयाि धरिधीक्ण प्रधरवछेदर
कयाियागयाि धरिधीक्ण सङ्धक्प्त प्रधरवछेदर

सवदयौ दवेखको एकातमक राजयबाट मलुकु सङ्घीय राजयमा प्रिेशसँगै सात प्रदशेको संरचना र सातै प्रदशेमा 
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मखुय त्यायावधिक्ा प्रदशे सरकारको मखुय काननूी सललाहाकार हुने वयिस्ा संविधानले अङ्वगकार गरेको पाईत्छ । 

नेपालको संविधान धारा १६० (५) ले मखुय त्यायावधिक्ालाई प्रदशे सरकारको काननूी सललाहकार हुने र संिैधावनक 

एिम ्काननूी विषयमा प्रदशे सरकार र प्रदशे सरकारले तोवकवदएको अत्य अवधकारीलाई राय सललाह वदन ुमखुय 

त्यायावधिक्ाको कतनुबय हुने छ भत्ने वयिस्ा गरेको छ ।

धारा १६० (७) िमोविम मखुय त्यायावधिक्ाको काम कतनुबय र अवधकार त्ा सेिाका अत्य सतनु प्रदशे 

काननूबमोविम हुने वयिस्ा भएबमोविम गण्डकी प्रदशेमा मखुय त्यायावधिक्ाको काम,कतनुबय र अवधकार त्ा 

सेिाका सतनु समबत्धी ऐन,२०७५ लाग ुभइ कायानुत्ियनमा आएको छ ।

सोही ऐनको  दफा ४ (च) मा प्रदशे वभरि रहकेा वहरासत ् नुिुा क् त्ा कारागारमा रहकेा ् नुिुा त्ा कैदी उपर 

मानिोवचत बयिहार भए नभएको समित्धमा वनरी्ण गरी सो समबत्धी प्रवतिेदन तयार गरी समबवत्धत वनकायलाई 

आिशयक सझुाि प्रदान गनने बयबस्ा भए िमोविम मखुय त्यायावधिक्ा समते कायानुलयका कमनुचारीबाट गोरखा, 

बागलङु, कासकी, तनहु,ँ लमिङु विलला वस्त वहरासत क् र कारागार अनगुमन गरी तयहाँको भौवतक संरचना, 

्नुिुा त्ा कैदी बत्दीहरूको सङ्खया, वस्वत, स्ोत साधनको उपलबधता त्ा अत्य समसयाका बारेमा छलफल 

गरी बुँदागत रूपमा संङ्व्प्त प्रवतिेदन तयार पारी  बागलङुको र गोरखा र कासकीको  महात्यायवधिक्ाजय ूसम् 

बझुाइसवकएको छ । हालसमम वनरी्ण गररएका कारागारहरूको संव्प्त वििरण वनमनानसुार रहकेो छ ।

कयासकी ्बयागलुङ गोिखया ररहुँ लमिुङ

भवर सखंयया ३ ४ ३ ६ ३

भवरको क्मरया मधहलया २० २५ २० २० १०

पुरूर ४०० ५५ ३५ ११५ २५

िममया ४२० ८० ५५ १३५ ३५

कैदधी्बनदधी सखंयया मधहलया ६६ १० ८ १२ ७

पुरूर ८२४ १३७ ९२ २४५ १००

िममया ८९० १४७ १०० २५७ १०७

िगगयाको क्छेत्िल १९ 
रोपनी

८-११-२-
२ रोपनी

११ रोपनी ६-१४-०-० 
रोपनी

४ रोपनी
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भवरको अवसथया सामात्य सामात्य िीणनु सामात्य िीणनु

खयारछेपयारधीको अवसथया सामात्य अपयानुप्त अपयानुप्त सामात्य अपयानुप्त

 औपधि उपचयािको अवसथया सामात्य सामात्य सिास्यकमती 
पदपवूतनु नभएको

सिास्यकमती 
पदपवूतनु नभएको

सामात्य

शौचलय सामात्य सामात्य िीणनु/अपयानुप्त् सामात्य िीणनु/
अपयानुप्त

मरोिञिर/पुसरक/
पत्पधत्कयाको उपलबिरया

सामात्य सामात्य नभएको सामात्य नभएको

सयर कक् सामात्य सामात्य अपयानुप्त सामात्य अपयानुप्त
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अरुगमरकयाछे क्रममया धखधचएकया कछे धह रधस्बिहरु

कयासकीूः
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्बयागलुङूः
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गोिखयाूः
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ररहुूः
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लमिुङ



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

57

अरुगमरकया क्रममया दछेधखएको मुखय मुखय समसययाहरूूः 

	 कैदी बत्दी गहृमा ्मता भत्दा बढी कैदीहरू रहकेा,

	कारागार रहकेो स्ान जयाद ैसाँगरुो रहकेो (लमिङु, गोरखा)

	वहउँदको समयमा  खानेपानी त्ा सरसफाईको लावग प्रयानुप्त पानी उपलबध नभएकाो,(गोरखा कारागार)

	दीघनुरोगी समते भएकोले वनयवमत उपचारको लावग औषधी उपचारको लावग ििेट प्रयानुप्त  नभएको,

	कायानुलयको आफनै सिारी साधनको अभाि,

	शौचालय र ढल वनकासको समसया भएको,

		पसुतकालयको वयिस्ापनमा समसया (िीिन उपयोगी हुने खालका नैवतक त्ा वयिसावयक वश्ा समबत्धी   

पसुतकहरूको अभाि रहकेो)

	कारागारमा रहकेो सिास्थयकमतीको दरबत्दी पदपतुती नभएको (गोरखा,तनहु)ँ

	कारागारको घरेािारको उवचत वयिस्ापन नभएको,

	कारागारको भिन िीणनु भई कैदी बत्दीहरूलाई सतुन बसन समसया भएको (गोरखा,लमिङु)

	सङक्रामक  रोग लागेका कैदी बत्दीलाई राखने छुटै् क् नभएको,

	कारागार पररसरमा विद्तुीकरणको उवचत वयिस्ापन नभएको (गोरखा)

	कैदी बत्दीलाई म्ुडा बतु्ने ्बाहके अत्य वसपमलूक बयिसावयक  तावलमहरूको वयिस्ा नभएको,

	खलेकुद त्ा अत्य शारीररक वयामको लावग पयानुप्त स्ान नभएको,

	 कारागार कायानुलयमा सिीकृत दरबत्दी बमोविमको कमनुचारी पदपतुती नभएको,

	 सरसफाईको उवचत वयिस्ापन नभएको,

	 सरुु र पनुरािेदन तहमा विचारधीन मदु्ा कुन अिस्ामा रहकेो  छ र  पेसी चढे/नचढे बारेमा िानकारी नपाएको । 

	 मदु्ाको अिस्ा, पेशी र फैसलाको िानकारी समयमा प्राप्त नहुने गरेको कैदी बत्दीहरूको गनुासो रहकेो,

	 समयानकूुल वसधा खचनु नभएको गनुासो रहकेो,

धरषकर्त एवम ्सझुयावहरूूः 

 माव् उललेवखत समसयाहरू समाधानका लावग ततकालीन र दीघनुकालीन योिना बनाएर लाग ु गनुनुपनने 

दवेखत्छ ।
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रतकयाल समयाियार गर्त सधकरछे समसययाहरूूः

	सरसफाईको उवचत वयिस्ापनको लावग कारागार कायानुलयलाई लेखी पठाउने,

	कैदी बत्दीहरूको औषधी उपचारको लावग रकम वयिस्ापन गननु प्रदशे सरकार सम् माग गनने,

	पसुतकालय वयिस्ापनको लावग रकम उपलबध गराउन पहल गनने,

	कैदी बत्दीहरूलाई आफनो मदु्ाको चाल ुअिस्ाको बारेमा िानकारी गराउनको लावग विलला अदालतिाट 

भएका फैसलाको पणूनुपाठ/ पनुरािेदन पवछ पेसी समतेको िानकारीको लावग कारागार प्रशासनले आिशयक 

समत्िय गनने,

	कैदी बत्दी विश्ाम गननुको लावग  ट्रसटको वयिस्ापन गनने,

	खानेपानीको समसया समाधानको लावग सरोकारिाला वनकायलाई अनरुोध गनने,

	कारागार पररसरमा रहकेो विद्तुीकरणको समसया समाधानको लावग सरोकारिाला वनकायलाई अनरुोध गनने,

	कैदी बत्दीलाई वसपमलूक/वयिसावयक तावलम प्रदान गननेको लावग समबवत्धत वनकायमा लेखी पठाउने ।

दधीघ्तकयालधीर योिरया ्बरयाएि समयाियार गरु्तपरने समसययाहरू ूः 

	 हालका भिनहरू िीणनु भएको हुदँा कैदी बत्दीको सङखया अनपुातका आधारमा भिनको ्मता िवृधि गनदै 

	नयाँ भिन वनमानुणको लावग सङ्घीय सरकार सम् पहल गनने, 

	कारागार कायानुलयको आफनै सिारी साधनको लावग समबवत्धत वनकायमा लेखी पठाउने, 

	कारागार कायानुलयको कमनुचारी पदपवूतनुको लावग समबवत्धत वनकायमा लेखी पठाउने, 

अरुगमर पचियारकया उपलधबिहरू ूः 

	कारागार कायानुलय गोरखामा ट्रटि वनमानुण र सिास्थयकमतीको पदपवूतनु भएको (प्रदशे सरकारबाट), 

	कारागार कायानुलय लमिङुमा पङ्खा त्ा वरिि खररदको लावग प्रदशे सरकारबाट रकम वनकासा भएको, 

	कारागार कायानुलय तनहुकँो सिास्थयकमती पदपवूतनु प्रवक्रयामा रहकेो, 

	बालसधुार गहृको खानेपानी समसया समाधानको लावग प्रदशे सरकारबाट बिेट विवनयोिन गररएको, 

अ्बको ्बयाटो 

	कारागार र वहरासत सञचालन र वयिस्ापनमा प्रदशेको ्ेरिावधकार प्रटि गनने । 

	कारागारलाई सधुार गहृको रूपमा विकास गननु नीवतगत विकास गनने । 



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

59

	कैदीबत्दीको संखया र कारागार ्मता वबचको तालमले वमलाउने । 

	कारागार वभरि मानिअवधकारको पणूनु सरुव्त गनने । 

मानि अवधकार संर्ण गनुनु राजयको दावयति भए पवन सरकारको एकलो प्रयासबाट मारि नभई यसको संर्ण संिधिन 

वयवक्, नागररक समाि, रािनीवतकमती लगायत रावषट्रय र अत्तरानुवषट्रय संघ संस्ाको साझा प्रयासबाट मारि समभि 

हुत्छ । संविधानले नै मखुय त्यायवधिक्ाको पररकलपना गरेको र सोही अनसुारको मखुय त्यायावधिक्ाको काम कतनुवय 

र अवधकार त्ा सेिाका सतनु समबत्धी ऐन २०७५ आइसकेको अिस्ा समते हुदँा मानिअवधकार संर्णमा ्प 

विममिेारी बनाएको अिस्ा रहकेो छ ।

३.३.९. प्रकयाशर

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयबाट मखुय त्यायावधिक्ाको काम, कतनुवय र अवधकार त्ा सेिाका सतनु समबत्धमा 

वयिस्ा गननु बनेको ऐन, २०७५ मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयको आ.ि. २०७५/०७६,२०७६/७७,२०७७/७८को 

िावषनुक प्रवतिेदन र यस आव न्ुक िषनुमा सञचालन भएका विवभत्न कायनुक्रम, तावलम, सममलेन र सेवमनारका प्रवतिेदन 

प्रकावशत भएका छन ् । यसका सा्ै मखुय त्यायावधिक्ाको काम,कतनुबय र अवधकार त्ा सेिाका सतनुसमबत्धी 

ऐन,२०७५ को दफा ४ (८),(९)  र दफा १६ (२)एिम ् महात्यायावधिक्ाको कायानुलयबाट िारी च.न. १८३५, 

वमवत २०७८/०१/१९ को पररपरि बमोविम गण्डकी प्रदशे सरकारले मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयसँग समबवत्धत 

मापदण्ड त्ा  वनदनेवशका बनाउन सकने काननूी वयिस्ा रहकेोले यस कायानुलयसँग समबवत्धत तपवसल बमोविमका 

वनदनेवशका त्ा मापदण्ड प्रदशे सरकारद्ारा सिीकृत गनने प्रयोिना्नु मखुयमत्रिीको कायनुलयमा पठाइ सवकएको छ ।

तपवसलः

१ काननुी राय समबत्धी वनदनेवशका, २०७९

२ बहस पैरिी त्ा प्रवतर्ा वनदनेवशका, २०७९

३ काननू बयिसायको सेिा प्राप्त गनने वनदनेवशका, २०७९

४ मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयको आचारसंवहता ,२०७९

यस कायानुलयबाट प्रकावशत सामाग्ीहरू मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयको website: oca.gandaki.gov.np मा समते 
राखने  गररएको छ । Website समय समयमा अद्ािवधक गनने गररएको छ । 
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३. ३.१०. मुद्याहरूको अधभलछेखधीकिण, पुसरकयालयकया पुसरकहरू ि दरया्त चलयारधीलयाई धडधिटलयाईिछेसर

यस कायानुलयमा पसुतकालयको वयिस्ा गरीसंिैधावनककाननू, फौिदारी काननू, दिेानी काननू, प्रशासवनक 

काननू,मानि अवधकार र त्याय प्रशासनसँग समबवत्धत १००० पसुतकहरू रहकेोमा यो आ.ि. मा १५६ बहस 

पैरिी र कायानुलयको कायनुसमपादनमा सहयोग पगुने पसुतकहरू ्प गरी पसुतकालय वनमानुणलाई वनरत्तरता वदइएको  
छ । पसुतकालयको अवभलेख वयिस्ापन गररएको छ । पसुतकालयको प्रयोग कायानुलयका कमनुचारी त्ा अत्य 

वयवक्हरूबाट समते भइरहकेो छ । प्रदशे सरकार र मातहतका कायानुलयहरूलाई विप्ी बनाई दायर भएका मदु्ाहरू 

वदनानवुदन ुबढ्द ैगइरहकेा छन ् । मदु्ाको बहस, पैरिी, प्रवतर्ाका कामहरू बढ्द ैगएको अिस्ा छ । मदु्ाहरूको 

अवभलेखीकरण प्रविवधकरण गददै मदु्ाको विषयिसत,ु प्रवक्रयागत वििरण समपणूनुलाई कायानुलयको िेभसाईटको 

Cloud Software मा रावखएको छ । कायानुलयका दतानु, चलानी र कायानुलयमा रहकेा पसुतकहरू, मदु्ाहरूको 

अवभलेखीकरणलाई राखने, अद्ािवधक गनने कायनु आ. ि. २०७७/०७८  मा ततकालीन मखुय त्यायावधिक्ा रािेत्द्र 

वघवमरेको विशषे अग्सरतामा सरुुिात गररएको हो । 

३.३.११. मुखय नययाययाधिवक्याकया धवधभनर भूधमकया
क. प्रदछेश प्रोवछेसर रथया पययािोल ्बोड्तको अधयक्

फौिदारी कसरु (सिाय वनधानुरण त्ा कायानुत्ियन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (२) मा प्रोिेसन 

त्ा पयारोल बो्डनुको प्रतय् वनदनेशन, वनयत्रिण र सपुरीिे्णमा रहने गरी प्रतयेक प्रदशेमा मखुय त्यायावधिक्ाको 

अधय्तामा प्रदशे काननू मत्रिालयको सवचि,प्रदशे गहृ मत्रिालयको सवचि, प्रदशे प्रहरी प्रमखुसमते रहकेो प्रदशे 
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प्रोिेसन त्ा पयारोल बो्डनु गठन हुने वयिस्ा छ । हालसमम काननूी वयिस्ाको कायानुत्ियन भई कायनु समपादन 

भइनसकेको अिस्ा छ । 

ख. कयारूर मसयौदया सधमधर ि धविछेयक सधमधरको सदसय 

प्रदशे सरकारले काननू तिुनुमा सहिीकरणका लावग आत्तररक मावमला त्ा काननू मत्रिीको संयोिकतिमा 

काननू मसयौदा सवमवत र विधयेक सवमवत गठन गरेकोमा उक् दबैु सवमवतहरूमा मखुय त्यायावधिक्ा सदसयका रूपमा 

रहनभुएको छ । मखुय त्यायावधिक्ा काननू तिुनुमा मसयौदा सवमवत र विधयेक सवमवतमा सदसय रही सो सवमवत माफनु त 

काननू तिुनुमा कायनुमा संलगन रहनभुएको छ । 

ग. कयारूर मसयौदया सहिधीकिण उपसधमधरको सयंोिक

वमवत २०७५/०७/१४मा काननू मसयौदा सवमवतको वनणनुयले काननू तिुनुमा सहिीकरणका लावग मखुय 

त्यायावधिक्ाको संयोिकतिमा प्रदशे काननू मसयौदा सहिीकरण उपसवमवत गठन भई काननू मसयौदा कायनुमा 

सहिीकरण गददै आएको छ। उक् उपसवमवतले प्रदशेका मत्रिालय त्ा कायानुलयबाट वनमानुण गररने विधयेक, 

वनदनेवशका, कायनुविवधको मसयौदा उपर छलफल गरी पररमािनुनका लावग सझुाि वददँ ैआएको छ।

घ. सथयारधीय रहमया कयारूर रिु्तमया सहिधीकिण सधमधरको सयंोिक

वमवत २०७५/०८/११र १२ गतेको प्रदशे समत्िय पररषदक्ो बैठकले मखुय त्यायावधिक्ाको संयोिकतिमा 

स्ानीय तहमा काननू तिुनुमाको कायनुमा सहिीकरण गननु एिम ्काननूी विषयमा ्मता अवभिवृधि कायनुक्रम सञचाल्न 

गननु स्ानीय तहमा काननू तिुनुमा सहिीकरण सवमवत गठन भई काननू तिुनुमासमबत्धी तावलम सञचारलन गददै आएको छ । 

ङ.प्रदछेश सरिधीय िैसलया कयायया्तनवयर सधमधरको सथयायधी आमधनत्र सदसय

प्रदशे सरकारले कायानुत्ियन गनने गरी सममावनत अदालतहरूबाट भएका फैसला कायानुत्ियनको 

अनगुमन,सहिीकरण त्ा प्रदशे सरकार र मातहतका वनकायलाई विप्ी बनाइएका मदु्ामा प्रदशे सरकारको तफनु बाट 

पेस गररने वलवखत ििाफ लेखनलाई सहिीकरण गननु गवठत प्रदशे सतरीय फैसला कायानुत्ियन सवमवतको स्ायी 

आमवत्रित सदसयको रूपमा कायनु गददै आउन ुभएको छ ।
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च. उचच सरिधीय धरदनेशक सधमधरको सदसय

मखुय त्यायावधिक्ालाई वमवत २०७६/०८/०२ मा गवठत गण्डकी प्रदशेमा सचूना प्रविवध पाकनु  वनमानुणका लावग 

मागनुदशनुन गननु गवठत उचच सतरीय वनदनेशक सवमवतको सदसयको रूपमा विममिेारी प्राप्त भई कायानुदशे अनसुारको कायनु 

समपत्न  गददै आउन ुभएको छ ।

्. प्रयादछेधशक समनवय सधमधरको सदसय 

नेपाल सरकार त्ा विवभत्न विकास साझदेारहरूको संयकु् सहकायनुमा प्रदशे तहबाट सञचालन हुने प्रदशे 

त्ा स्ानीय सहयोग कायनुक्रम कायानुत्ियन एिम ् सहिीकरण गननु गवठत प्रदशेको प्रादवेशक समत्िय सवमवतको 

वमवत२०७६/०८/११ गतेको बैठकले स्ायी आमवत्रित सदसयको रूपमा मनोनयन गनने वनणनुय गरेबमोविम कायनु गददै 

आउनभुएको छ ।

ि. परियोिरया प्रसरयाव अधययर कयाय्तदलको सदसय

गण्डकी प्रदशे सरकारद्ारा वमवत २०७६/०९/१८ गते गवठत गण्डकी इत्टरनेसनल कयात्सर हवसपटल एत््ड ररसचनु 

सेत्टरको प्रसताि अधययन कायनुदलको सदसयमा तोवकन ु भई गण्डकी प्रदशेमा कयात्सर रोगको उपचारको लावग 

गण्डकी इत्टरनेसनल कयात्सर हवसपटल एत््ड ररसचनु सेत्टर स्ापना गनने समबत्धमा पररयोिना प्रसताि अधययन गरी 

सझुाि पेस गनुनु भएको ।

झ.  कोधभड आकधसमक कोरको सदसय

ञ.  प्रदछेश प्रहिधी धत्वरषीय िणरधीधरक योिरयाको सदसय

मुखय नययाययाधिवक्याजयूको सममछेलरमया सहभयाधगरया

१. मुखय नययाययाधिवक्याको कयाम कयािवयाहधी एवम ्महयानययाययाधिवक्यासगँको अनरि सम्बनि धवरयक 

चौथौ ियाधषरिय कयाय्तशयालया गोष्धी 

महात्यायावधिक्ाको कायानुलयको आयोिनामा  वचतिनको सौराहामा वमवत २०७८/०७/२६ र २७ मा समपत्न दईु 

वदिसीय कायनुशाला गोष्ठी समपत्न भएको व्यो । िनु सममलेनमा माननीय  महात्यावधिक्ा खमि बहादरु खाती 

,नायिजयहूरु, महात्यायावधिक्ाको कायानुलयका अत्य प्रवतवनवध र सातिटै प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ाहरू समतेको  



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

63

सहभावगता रहकेो व्यो । िसमा  गण्डकी प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ् रोवहत राि बाँसतोला सहभागी 

हुनभुएको व्यो । 

२. Monitoring Mechanism and Role of Attorney General and Chief Attorney in 

Protection of Human Rights

महात्यायावधिक्ाको कायानुलयको संयोिन त्ा ICJ को सहयोगमा वमवत 2079/03/03 र 04 मा नगरकोट 

भक्परुमा आयोवित Monitoring Mechanism and Role of Attorney General and Chief Attorney 

in Protection of Human Rights विषयक कायनुक्रममा गण्डकी प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ्रोवहत राि 

बाँसतोला सहभागी हुनभुएको व्यो । 
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आ.व. २०७८.०७९ मया  मुखय नययाययाधिवक्या सहभयागधी हुरुभएकया  
कयाय्तक्रमहरूको धवविणूः

१) वश्ा, सँसकृवत , विज्ान, प्रविवध त्ा सामाविक विकास मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/०४/२१  

र २२ गते आयोवित प्रदशे वश्ा नीवतको मसयौदा उपर छलफल एिम सझुाि सङ्कलन कायनुक्रम,

२) रावषट्रय मानि अवधकार आयोग, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/०६/०१ गते आयोवित Universal 

Periodic Review-UPR छलफल त्ा परामशनु कायनुक्रम,

३) उचच अदालत, पोखराद्ारा वमवत २०७९/०६/०२ मा आयोवित त्यायपावलकाको चौ्ौ ँ पञचिवषनुय 

रणनीवतक योिना त्ा  फरक मदु्ा वयिस्ापन पद्वत (DCM) समबत्धी अत्तरवक्रया,

४) अनौपचाररक ्ेरि सेिा केत्द्र (इत्सेक)द्ारा वमवत २०७८/०६/०६ मा आयोवित मानि अवधकार त्ा 

मानिीय अिस्ा विषयक अत्तरवक्रया कायनुक्रम,

५) कासकी विलला अदालतद्ारा वमवत २०७८/०६/०३ मा संविधान वदिसको अिसरमा आयोवित अत्तरवक्रया 

कायनुक्रम,

६) िकालत मञच नेपालद्ारा वमवत २०७८/ ०६/१० मा आयोवित प्रदशे प्रहरी ऐनमा मानि अवधकार र 

ििाफदवेहता विषयक एक वदिसीय अत्तरवक्रया कायनुक्रममा स्ोत वयवक्को रूपमा,

७) गण्डकी प्रदशे प्रवश्ण प्रवतष्ठानद्ारा वमवत २०७८/०६/११ मा आयोवित स्ानीय तह संस्ागत ्मता 

सिमलूयाङ्कन, नवतिा र सोको समी्ा समबत्धमा एक वदिसीय अनवुश्ण कायनुक्रम,

८) गण्डकी विश्वविद्ालय,गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/०६/१८ मा आयोवित induction and 

orientation program,

९) वलयो कलि अफ पोखरा भयालीद्ारा वमवत २०७८/०६/२१ आयोवित शभुकामना आदान-प्रदान कायनुक्रममा 

प्रमखु अवतव्को रूपमा,

१०) वश्ा, संसकृवत , विज्ान, प्रविवध त्ा सामाविक विकास मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/०६/२४ 

गते आयोवित सा्र गण्डकी प्रदशे घोषणा समारोह,

११) प्रदशे नीवत त्ा योिना आयोग, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/०७/१० मा आयोवित गण्डकी प्रदशेमा 

सञचालाना न्ु प्रदशे गौरिका आयोिनाहरू, रूपात्तरणकारी आयोिनाहरू, मखुय आयोिनाहरू त्ा ठुला 

आयोिनाहरूको प्रगवत समी्ा बैठक,
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१२) महात्यायावधिक्ाको कायानुलयद्ारा वमवत २०७८/०७/२६ र २७ मा  आयोवित महात्यायवधिक्ाको 

कायानुलय र सातिटै प्रदशेका मखुय त्यायावधिक्ाहरू सहभागी चौ्ौ कायानुशाला,

१३) अनौपचाररक ्ेरि सेिा केत्द्र (इत्सेक)द्ारा वमवत २०७८/०७/२९ मा आयोवित काननू वनमानुण प्रवक्रयामा 

नागररक समािको भवूमका विषयक परामशनु गोष्ठी,

१४) िकालत मञच  नेपालद्ारा वमवत २०७८/०८/०५ मा आयोवित विसततृ शावत्त समझौता १५ िषनुः उपलबधी 

र चनुौती विषयक प्रादवेशक अत्तर समिाद कायनुक्रम,

१५) गण्डकी विश्वविद्ालयद्ारा आयोवित वमवत २०७८/०८/२५ मा आयोवित वनकट भविषयमा वब.ए.एल.

एल.वब को अधययन अधयापन गराउने उद्शेयले तयार पाररएको वब.ए.एल.एल.वब. को  पाठ्यक्रमको 

मसयौदा उपर अत्तरवक्रयातमक छलफल कायनुक्रम,

१६) कासकी विलला अदालत बार एसोवसएशनद्ारा वमवत २०७८/०९/१३ मा आयोवित वहरासतमा रहकेो 

वयवक्को अवधकार र सिचछ सनुिुाईमा सरोकारिालाको भवूमका विषयक समिाद कायनुक्रम,

१७) वश्ा, संसकृवत , विज्ान, प्रविवध त्ा सामाविक विकास मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/०९/१३ 

गते आयोवित मानि बेचविखन त्ा  ओसार पसार त्यनुीकरणका लावग मनोरञजनका ्ेरिहरूलाई 

प्रभािकारी वयिस्ापन विषयक १ वदने कायनुशाला गोष्ठी,

१८) वश्ा, संसकृवत , विज्ान, प्रविवध त्ा सामाविक विकास मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/०८/१९ 

गते आयोवित गण्डकी प्रदशेका माननीय मखुयमत्रिी श्ी कृषणचत्द्र नेपाली पोखरेलजयबूाट स्डक त्ा 

सािनुिवनक स्लमा कटिपणूनु िीिनयापन गननु बाधय वयवक्को पवहचान, उधिार, संर्ण, पनुस्ानुपना त्ा 

वदगो वयिस्ापनको लावग स्डक आवश्त सहयोगापे्ी मानि मकु् प्रदशे घोषणा गनने कायनुक्रम,

१९) प्रदशे नीवत त्ा योिना आयोग, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७९/०९/२९ गते आयोवित प्रदशे विकास 

समसया समाधान सवमवतको िैठक एिम ्चाल ुआ.ि. २०७८/०७९ को प्र्म चौमावसक प्रगवत समी्ा 

िैठक,

२०) कासकी विलला अदालत बार एसोवसएशन, वनिानुचन सवमवत-२०७८ द्ारा वमवत २०७८ /०७/१६ मा 

आयोवित निवनिानुवचत कायनु सवमवतका पदावधकारी त्ा सदसयहरूको पदस्पान कायनुक्रम,  

२१) प्रदशे नीवत त्ा योिना आयोग, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७९/०९/०२ र ०३ गते आयोवित आयोिना 

बैंक समबत्धी छलफल कायनुक्रम,

२२) सिास्थय त्ा िनसङ्खया मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/१०/१४ गते आयोवित कोष 



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

66

सञचालन सवमवतको बैठक,

२३) काननू सञचार त्ा प्रदशे सभा मावमला मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/१०/१६ मा आयोवित 

प्रदशे गौरि आयोिनाको रूपमा रहकेो सचूना प्रविवध पाकनु  स्ापनाका लावग सचूना प्रविवध पाकनु को 

विसततृ पररयोिना प्रवतिेदन (TOR) गननु परामशनु सेिा खररदको लावग तयार पाररएको कायनुसतनु (TOR)  

लाई तयहाँ मत्रिालयबाट गवठत High level steering committee को पणूनु बैठक,

२४) बौदीकाली गाउँपावलका र पिूानुधार विकास कायानुलय, निलपरासीद्ारा वमवत २०७८/१०/११ मा आयोवित 

कोरोला-पोखरा-वरििेणी स्डकमागनु अत्तगनुत ्ेडढगाउँ -झयालिास स्डक खण्डको वशलयत्यास कायनुक्रममा 

विवशटि अवतव्को रूपमा,

२५) गण्डकी विश्वविद्ालयद्ारा वमवत २०७८/१२/०९ मा आयोवित गण्डकी विश्वविद्ालय र रावषट्रय आविषकार 

केत्द्रबीच सहयोग आदान-प्रदान गनने समबत्धी समझौतापरिमा हसता्र गनने कायनुक्रम,

२६) पयनुटन, उद्ोग, िावणजय त्ा आपवूतनु मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/११/२० मा आयोवित 

प्रदशेको पयनुटन समबत्धमा वयिस्ा गननु बनेको विधयेकको प्रारवमभक मसयौदा उपर छलफल कायनुक्रम,

२७) अनौपचाररक ्ेरि सेिा केत्द्र (इत्सेक)द्ारा वमवत २०७८/१२/११ मा आयोवित वश्ा, सिास्थय, खाद् र 

आिासको अवधकारका सिालमा सरोकारिालाहरूको भवूमका विषयक अत्तरवक्रया कायनुक्रम,

२८) उचच अदालत, पोखराद्ारा वमवत २०७८/१२/१४ मा आयोवित उचच अदालत त्याय ्ेरि समत्िय 

सवमवतको िैठकमा आमवत्रित सदसयको रूपमा,

२९) आत्तररक मावमला मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/१२/२३ मा आयोवित अत्तर विलला सरु्ा 

समत्िय बैठक,

३०) भौवतक पिूानुधार,सहरी विकास त्ा यातायात वयिस्ा मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/१२/०१ 

मा आयोवित सात िटै प्रदशेका भौवतक पिूानुधार र यातायात ्ेरि हनेने माननीय मत्रिीजयहूरू र मत्रिालयका 

सवचिजयहूरूको संयकु् छलफल र अत्तरवक्रया कायनुक्रम,

३१) नेपाल काननू समािद्ारा वमवत २०७८/१२/०९ मा आयोवित वनिानुचन आचार संवहताको प्रभािकारी 

कायानुत्ियन र सरोकारिालाहरूको भवूमका विषयक अत्तरवक्रया कायनुक्रम,

३२) सिास्थय त्ा िनसङ्खया मत्रिालय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/१२/०८ मा कोष सञचािलक 

सवमवतको बैठक,

३३) गण्डकी विश्वविद्ालयद्ारा वमवत २०७९/०१/०३ मा आयोवित उतप्रेरणा त्ा अवभमखुीकरण कायनुक्रम,
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३४) मखुयमत्रिी त्ा मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७९/०१/०६ मा आयोवित प्रदशे 

समत्िय पररषदक्ो ्बैठक,

३५) आ.ि. २०७८/०७९ को योिनाको अधनुिावषनुक समी्ा कायनुक्रमको अिधारणा प्रसततु

३६) महात्यायावधिक्ाको कायानुलयको संयोिन त्ा ICJ को सहयोगमा वमवत २०७९/०३/०४ मा आयोवित  

Monitoring Mechanism and Role of Attorney General and Chief Attorney in 

Protection of Human Rights  विषयक दईु वदिसीय कायनुक्रम,

३७) मखुयमत्रिी त्ा मवत्रिपररषदक्ो कायानुलय, गण्डकी प्रदशेद्ारा वमवत २०७८/१०/२३ मा आयोवित मानि 

अवधकार रावषट्रय कायनुयोिना प्रदशे समत्िय सवमवतको िैठक,

३८) िकालत मञच -नेपालद्ारा वमवत २०७९/०३/१० मा आयोवित प्रदवेशक रूपमा वनमानुण भएको प्रहरी ऐन, 

द्त्द् पीव्डतका  लावग पररपरुण नीवतको आिशयकता मानि अवधकार र काननूको शासन लगायत विषयमा 

समत्िय बैठक,

३९) कासकी विलला अदालत बार एसोवसएशनद्ारा वमवत २०७९/०३/१२ मा आयोवित वहरासत/्नुामा रहकेा 

वयवक्को मतृय,ु मानि अवधकार र सरोकारिालाको भवूमका विषयक संिाद कायनुक्रम ,

४०) वक्रयाशील परिकार मवहलाद्ारा वमवत २०७९/०३/१५ मा आयोवित मानि अवधकार प्रिधनुनमा परिकारको 

भवूमका विषयक अत्तवक्रनु या कायनुक्रम,



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

68

४.१. धरषकर्त

नेपालको संविधान र प्रदशे काननूबमोविम प्रदशे सरकारको मखुय काननूी सललाहकारका रूपमा प्रदशे 

सरकार अत्तगनुतका सरकारी वनकायलाई संिैधावनक एिम ्काननूी प्रश्नमा राय उपलबध गराउने,प्रदशे सरकार प् िा 

विप् भएका मदु्ाहरूको वलवखत ििाफ पेस गनने, बहस, पैरिी गरी प्रवतर्ा गरी प्रदशे सरकारको हकवहतको र्ा 

गनने,प्रदशेवभरिका वहरासत गहृ त्ा कारागारमा रहकेा वयवक्हरूलाई मानिोवचत वयिहार भए नभएका समबत्धमा 

वहरासत गहृ त्ा कारागार वनरी्ण गरी आिशयक वनदनेशन वदने, प्रदशे सरकार र प्रदशे सतरीय प्रोिेसन र पयारोल बो्डनुको 

अधय्ता गनने समतेका काम, कतनुवय र अवधकार मखुय त्यायावधिक्ालाई तोवकएको छ । मखुय त्यायावधिक्ालाई 

प्राप्ता संिैधावनक र काननूी विममिेारी परूा गननु र कायनुसमपादनमा सहयोग गननु मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयमा 

सरकारी िवकल र अत्य कमनुचारीहरूको वयिस्ापन गरी कायनुसमपादन हुदँ ैआएको छ । 

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयले आव न्ुक िषनु २०७७/०७८ मा सिवोचच अदालत, उचच अदालत, उचच 

अदालत पोखरा, बागलङु इिलास, पाटन उचच अदालत र प्रदशेवभरिका विलला अदालतमा प्रदशे सरकारविरूधि 

परेका मदु्ामा प्रवतर्ा गनुनुका सा्ै प्रदशे सरकार सो अत्तगनुतका वनकायलाई संिैधावनक त्ा काननूी प्रश्नमा राय 

प्रदान गददै आएको छ । यसका अवतररक् प्रदशे काननू तिुनुमासमबत्धी कायनुमा सहिीकरण गनने, संविधान त्ा 

समसामवयक काननूका विषयमा गोष्ठी र सेवमनार, अत्तवक्रनु या कायनुक्रम आयोिना गनने, स्ानीय तहमा काननू तिुनुमामा 

संलगन पदावधकारी र कमनुचारीलाई काननू तिुनुमा समबत्धी तावलम, काननू वयािसायीहरूका लावग द्ता अवभिवृधि 

कायनुक्रम सञचालन गररएको छ । संविधान र काननूबमोविम मखुय त्यायावधिक्ाबाट समपादन गनुनुपनने कामको मारिा 

वदन प्रवतवदनबढ्द ैगएको छ । प्रदशेवभरिका विलला अदालत, उचच अदालत पोखरा, उचच अदालत पोखरा, बागलङु 

इिलास र सिवोचच अदालतमा परेका मदु्ाको सङ्खयामा िवृधि भइरहकेो  छ । मदु्ाको चापका आधारमा िनशवक् र 

अत्य आिशयक स्ोत,साधनको उवचत वयिस्ापन गननु िरूरी छ ।

आफनो स्ापनाको छोटो समयमा नै मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयले आफनो संस्ागत विकास, संिैधावनक 

र काननूी  रूपमा  समपादन  गनुनुपनने  कायनुहरूको प्रभािकारी समपादन गददै आफूलाई एक सबल संस्ाको रूपमा 

उभयाउन सफल भएको छ । त्ावप संविधान र काननू बमोविम यस कायानुलयले आफनो कायनुसमपादन गदानु दहेायका 

समसया दखेा परेका छन:्

परिच छ्ेद - चयाि

धरषकर्त ि सझुयाव
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	काननूी राय माग गदानु अपनाउनपुनने प्रवक्रया परूा नगरी मौवखक रूपमा राय माग गनने पररपाटीले काननूी राय र 

अवभलेख प्रणाली वयिस्ापन गननु कवठनाइ परेको,

	कायानुलयले हाल प्रयोग गरररहकेो भिन पयानुप्त नरहकेो,

	यस कायानुलयको कायनुभारका आधारमा नयाँ दरबत्दी प्रसताि गररएतापवन उक् दरबत्दीसिीकृत हुन नसकेको 

त्ा सिीकृत दरबत्दीबमोविम कमनुचारीको पदपवूतनु हुनसमते नसकेको,

	प्रदशेले वनमानुण गरेका काननू कायानुत्ियनको अिस्ा, काननू कायानुत्ियनको वसलवसलामा पननु आएको 

कवठनाइ त्ा वनमानुण भएका काननूहरूको संशोधन गनुनु पनने भएमा सोको अधययन गनने प्रभािकारी संयत्रि 

नहुदँा काननू कायानुत्ियनको अिस्ाको िानकारी हुन नसकेको,

	महात्यायावधिक्ाको कायानुलयका र  अत्य समक्ीहरूका तलुनामा अिसर र सवुिधा त्यनू भएको महससु गरर 

यस कायानुलयमा अनभुि प्राप्त गरेका सरकारी िवकल वटकाइराखन समसया परेको,

	प्रदशे सरकारका मत्रिालय िा कायानुलयबाट त्ा  अदालतबाट प्रसततु गररने वलवखत ििाफमा मदु्ा त्ा ररटसँग 

समबवत्धत प्रमाण कागिात संलगन गरी पठाउने गरेको नपाइदँा मदु्ाको बहस, पैरिी र प्रवतर्ामा कवठनाइ परेको ,

	प्रदशेवभरि रहकेा उचच सरकारी िवकल कायानुलय र विलला सरकारी िवकल कायानुलयसँग समबत्ध स्ावपत गननु 

 औपचररक काननूी माधयम त्ा संरचना नहुदँा, वयवक्गत रूपमा मारि समबत्ध र समत्िय हुने गरेको,

	विशषे गरी सिवोचच अदालतमा दायर भएको मदु्ामा बहश, पैरिी र प्रवतर्ा गनने सत्दभनुमा उपवस्त हुदँा 

तोवकएको पेसी ताररखमा अदालतको आत्तररक त्ा अत्य बाह्य कारणबाट हट्ने र एउटै मदु्ामा पटक पटक 

सिवोचच अदालत िानपुदानु कायानुलयको स्ोत साधन र समय बढी खचनु हुने गरेको,

४.२. सझुयाव

	नेपालको संविधानले मखुय त्यायावधिक्ालाई महात्यायावधिक्ाको मातहतमा राखकेोमा मखुय त्यायावधिक्ा र 

महात्यायावधिक्ाको कायानुलय एिम ्यस कायानुलयको उचच त्ा विलला सरकारी िवकल कायानुलयहरूसँगको 

समबत्धलाई प्रटि गरी समत्िय र सहकायनु गनुनुपनने दवेखत्छ ।

	मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयको कमनुचारी दरबत्दी त्ा पदपवूतनुको वस्वत हदेानु मानि संसाधन योिनामा 

समवुचत धयान वदन िरूरी  छ । मखुय त्यायावधिक्ालाई संविधान र ऐन काननूले वदएका विममिेारी र 

कायनुभारका आधारमा मानि संसाधन योिना वनमानुण गरी लाग ुगनुनुपनने दवेखत्छ ।

	प्रदशे सरकार र अत्तगनुतका कायानुलयहरूले यस कायानुलयबाट काननूी राय माग गदानु काननूले तोकेको प्रवक्रया 

पयुानुई संिैधावनक एिम ्काननूी  विषयमा राय माग गनुनुपनने अभयास विकास गददै लगनपुदनुछ  ।
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	वलवखत ििाफ पेस गदानु मयादलाई मधयनिर गरी समबधि कागिपरिसमते सा्ै राखी यस कायानुलयमा उपलबध 

गराई प्रवतर्ाको कायनुलाई सहि र प्रभािकारी बनाइनपुनने दवेखएको छ ।

	मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयमा कायनुरत सरकारी िवकलहरूले सिवोचच अदालत, उचच अदालत र विलला 

अदालतमा मखुयतया ररटसमबत्धी मदु्ाहरू हनेुनुपनने हुदँा संिैधावनक काननूको विषयमा ्मता अवभिवृधि 

कायनुक्रमहरू सञचामलन गरी द्ता अवभिवृधि गनुनुपनने दवेखत्छ ।

	महात्यायावधिक्ाको कायानुलयबाट खवटने सरकारी िवकल/कमनुचारीको मनोबल उचच राखन एिम ्उनीहरूलाई 

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयमा कायनु गननु उतपे्रररत गननुका लावग उनीहरूको िवृत् विकास तावलम एिम ्

सेिा सवुिधामा य्ोवचत धयान पयुानुउन ुिरूरी छ ।

	 मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलय हाल रहकेो भिनमा पयानुप्त  कोठाहरू र पावकनु ङ स्लको अभाि छ । 

कायानुलयको आफनै िगगा र भिनको वयिस्ा एिम ्  कमनुचारीहरुलाई आिासको सवुिधालगायतका अत्य 

भौवतक स्ोतसाधन  यकु् बनाइन ुआिशयक दवेखत्छ । 

	फौिदारी कसरु (सिाय वनधानुरण त्ा कायानुत्ियन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (२)मा प्रोिेसन त्ा 

पयारोल बो्डनुको प्रतय् वनदनेशन, वनयत्रिण र सपुरीिे्णमा रहने गरी प्रतयेक प्रदशेमा मखुय त्यायावधिक्ाको 

अधय्तामा प्रदशे प्रोिेसन त्ा पयारोल बो्डनु गठन हुने वयिस्ा भएकोले सोसमबत्धी कायनुविवध वनधानुरण गरी 

बो्डनुलाई सवक्रय बनाउनपुनने दवेखत्छ ।

	प्रदशे सरकारको सरोकार रहकेा िा प्रदशे सरकार िादी हुने एिम ्प्रदशे प्रहरीले अनसुत्धान गनने फौिदारी 

मदु्ाको अवभयोिनमा मखुय त्यायावधिक्ा र यस कायानुलय मातहत रहने सरकारी िवकलसँग समत्िय गनने 

प्रणालीको स्ापना गररन ुपदनुछ ।

	अत्तयमा, सङ्घीय शासन वयिस्ाको मलू ममनुलाई आतमसात ्गददै मखुय त्यायावधिक्ाको कायनुलाई प्रदशे 

सरकारप्रवत पणूनु रूपमा उत्रदायी रही प्रभािकारी रूपमा कायनुसमपादन गननु स्म वनकायका रूपमा विकास 

गननुका लावग मखुय त्यायावधिक्ा महात्यायावधिक्ाको मातहत रहने वयिस्ाको पनुविनुचार गनुनुपनने दवेखत्छ । 

मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयका कमनुचारी महात्यायावधिक्ाको कायानुलयबाट वयिस्ापन हुने विषयमा 

प्रसटता लयाई प्रदशे सरकारले कमनुचारीको वयिस्ा नगरेसममका लावग मारि महात्यायावधिक्ाको कायानुलयले 

कमनुचारी खटाउने वयिस्ा गररन ुउपयकु् हुने दवेखत्छ । मखुय त्यायावधिक्ाको कायानुलयलाई पणूनु रूपमा प्रदशे 

सरकारप्रवत उत्रदायी संस्ाको रूपमा स्ावपत गररन ुउवचत हुने दवेखत्छ ।
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लेख्यअयाकृतय– १ 

 

क्नूनीयर््यतथ्य�यतरक्य
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अरुसचूधी २

सचूरया रथया धवदु्रधीय सयामयारको धवविण

आ.ि. २०७४/०७५ २०७५/०७६ २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/७९ िममा

लयापटप सङ्खया ३ २ १ - १ ७

कमपयटुर सङ्खया ५ ३ - - - ८

वप्रत्टर ५ २ १ १ १ १०

प्रोिेकटर - २ - - - २

कयामरेा १ - १ - - २

टेवलवभिन १ १ - १ - ३

एसी २ ३ २ - - ७

इत्भटनुर २ - - - - २

वभव्डयो कत्फरेत्स व्डभाइस - - - १ - १

सवयािधी सयािर धवविण

क्र.सं. चारपाङ्ग्े दईु पाङ्ग्े कैवफयत

सकुटर मोटर साईकल

१ २ २ ४ -
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अरुसचूधी-३

गणडकी प्रदछेशमया हयालसमम ियािधी भएकया ऐर ि धरयमयावलधीहरूको धवविण ।

क्र. सं ऐरहरूको रयाम

१ प्रदशेसतरका केही सािनुिवनक वलखत प्रमाणीकरण (कायनुविवध) ऐन, २०७४

२ स्ानीय तहका पदावधकारी त्ा सदसयहरूको सवुिधा समबत्धी ऐन, २०७४ (खारेि)

३ प्रदशे नं.४, प्रदशे आव न्ुक कायनुविवध ऐन, २०७४(खारेि)

४ प्रदशे सभाका पदावधकारी त्ा सदसयको पाररश्वमक र सवुिधा समबत्धी ऐन, २०७४

५ मत्रिीहरूको पाररश्वमक त्ा सवुिधा समबत्धी ऐन, २०७४

६ प्रदशे विवनयोिन ऐन, २०७५ (आ.ि. २०७४/०७५)

७ स्ानीय तहको सभा सञचालन (कायनुविवध) ऐन, २०७५

८ प्रदशे आव न्ुक कायनुविवध (पवहलो संवशोधन)ऐन, २०७५ (संशोधन ऐन)

९ कर त्ा गैरकर रािश्व समबत्धी ऐन, २०७५

१० प्रदशेवित् वयिस्ापन ऐन, २०७५

११ आव न्ुक ऐन, २०७५

१२ विवनयोिन ऐन, २०७५ (आ.ि. ०७५/०७६)

१३ प्रदशेआकवसमक कोष ऐन, २०७५

१४ स्ानीय तहको काननू वनमानुण प्रवक्रया समबत्धी ऐन, २०७५

१५ खोप सेिा (सञचालन त्ा वयिस्ापन)ऐन, २०७५

१६ प्रदशे दगुध विकास िो्डनु ऐन, २०७५

१७ मखुय त्यायावधिक्ाको काम,कतनुवय र अवधकार त्ा सेिाका सतनु समबत्धी ऐन, २०७५

१८ केही प्रदशे काननू संशोधन गनने ऐन¸ २०७५ (संशोधन ऐन)

१९ प्रशासकीय कायनुविवध (वनयवमत गनने) ऐन¸ २०७५

२० िर, वपपल, समी र चौतारो संर्ण ऐन¸ २०७५

२१ सहकारी ऐन¸ २०७५
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२२ ताल संर्ण त्ा विकास प्रावधकरण ऐन¸ २०७५

२३ प्रदशे औद्ोवगक वयिसाय ऐन¸ २०७५

२४ गण्डकी प्रदशे प्रवश्ण प्रवतष्ठान ऐन¸ २०७५

२५ सतुतीित्य पदा्नु(वनयत्रिण त्ा वनयमन) गनने ऐन, २०७६

२६ विवनयोिन ऐन¸ २०७६

२७ आव न्ुक ऐन¸ २०७६

२८ प्रदशे लोकसेिा आयोग ऐन¸ २०७६

२९ पाररश्वमक र सवुिधा समबत्धी केही प्रदशे काननूलाई संशोधन गनने ऐन, 2076

३० प्रदशे सिारी त्ा यातायात वयिस्ा ऐन¸ २०७६

३१ गण्डकी विश्वविद्ालय ऐन¸ २०७६

३२ प्रदशे सशुासन ऐन, २०७६

३३ गण्डकी प्रदशे विज्ान त्ा प्रविवध प्रवतष्ठान ऐन, २०७६

३४ प्रदशे िातािरण संर्ण ऐन,२०७६

३५ गण्डकी प्राविवधक वश्ा त्ा वयिसावयक तावलम प्रवतष्ठान ऐन, २०७६

३६ गाँउसभा, नगरसभा र विलला समत्िय सवमवतका सदसयले पाउने सवुिधासमबत्धी ऐन, २०७६

३७ प्रदशे लोकसेिा आयोगका पदावधकारीको पाररश्वमक, सेिाको सतनु र सवुिधा समबत्धी ऐन, २०७६

३८ आव न्ुक ऐन, २०७७

३९ विवनयोिन ऐन, २०७७

४० प्रदशे विकास सवमवत ऐन, २०७७

४१ प्रदशे सभा सवचिालय ऐन, २०७७

४२ गण्डकीप्रज्ा प्रवतष्ठान ऐन, २०७६

४३ गण्डकी प्रदशे प्रहरी ऐन, २०७७

४४ प्रदशे खलेकुद विकास ऐन, २०७७

४५ प्रदशे कृवष वयिसाय प्रिधनुन ऐन, २०७७
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४६ गण्डकी प्रदशे विकास प्रावधकरण ऐन, २०७७

४७ विवनयोिन ऐन, २०७८

४८ आव न्ुक ऐन, २०७८

४९ गण्डकी प्रदशे प्राइभटे फमनु दतानु ऐन, २०७८

५० प्रदशे सभाका पदावधकारी त्ा सदसयको पाररश्वमक र सवुिधा समबत्धी (पवहलो संशोधन) ऐन, 

२०७८

५१ प्रदशे बालबावलका समबत्धी ऐन, २०७८

५२ प्रदशे आव न्ुक कायनुविवध त्ा वित्ीय उत्रदावयति ऐन, २०७८

५३ गण्डकी प्रदशे वसँचाइ ऐन, २०७८

५४ गण्डकीप्रदशे त्ा स्ानीय तह (समत्िय त्ा वििाद समाधान) ऐन,२०७८

५५ विवनयोिन ऐन, २०७९

५६ आव न्ुक ऐन, २०७९

५७ गण्डकी प्रदशे खानेपानी त्ा सरसफाई ऐन, २०७९

५८ गण्डकी प्रदशे पयनुटन ऐन, २०७९

५९ गण्डकी प्रदशे सचूनाको हक प्रचलन ऐन, २०७९
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गणडकी प्रदछेश सिकयाि्बयाट ियािधी भएकया धरयमयावलधीहरू

क्र सं वनयमािलीको नाम

१ प्रदशे सरकार (कायनु विभािन) वनयमािली, २०७४

२ प्रदशे सरकार (कायनु समपादन) वनयमािली,२०७४

३ सहकारी वनयमािली, २०७६

४ गण्डकी प्रदशे बिार अनगुमन वनयमािली,२०७६

५ सािनुिवनक खररद समबत्धी प्रदशे वनयमािली, २०७६

६ ताल संर्ण त्ा विकास प्रावधकरण वनयमािली, २०७६

७ प्रदशे विपत वयिस्ापन वनयमािली, २०७७

८ गण्डकी प्रदशे प्रवश्ण प्रवतष्ठान वनयमािली, २०७७

९ सािनुिवनक खररद समबत्धी प्रदशे वनयमािली, २०७६

१० गण्डकी प्रदशे खलेकुद विकास वनमयािली, २०७८

११ गण्डकी प्रदशे लोक सेिा आयोग वनमयािली, २०७८

१२ प्रदशेसतरका केही वलखत प्रमाणीकरण समबत्धी वनयमािली, २०७४ (खारेि भएको )
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कासकी विलला सराङकोट वस्त बाल सधुार गहृको 
विद्ालय भिन

संविधान वदिसको अिसरमा कायानुलयद्ारा आयोवित 
कायनुक्रममा मत्तवय राखद ैमाननीय सभामखु श्ी नेरिना् 

अवधकारी

मखुय त्यायावधिक्ा कायानुलयमा महात्यायावधबक्ा कायानुलय पररिार 

संविधान वदिसको अिसरमा कायानुलयद्ारा आयोवित 
कायनुक्रममा मत्तवय राखद ैमखुय त्यायावधिक्ा श्ीमान ्

रोवहतराि बाँसतोला

बाल सधुार गहृको वनरी्ण गददै मखुय त्यायावधिक्ा र 
कायानुलयका कमनुचारी
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संविधान वदिसको अिसरमा कायानुलयद्ारा आयोवित कायनुक्रममा उपवस्त सहभागीहरू

गण्डकी प्रदशेमा कायानुत्ियनमा रहकेा काननूहरूको िानकारी समबत्धी गोष्ठीमा मत्तवय राखद ै

माननीय मखुयमत्रिी श्ी कृषणचत्द्र नेपाली पोखरेल

बागमती प्रदशे मखुय त्यायवधिक्ा कायानुलय पररिारका सा् 
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उप-सवचि गोवित्द वगरीको विदाई कायनुक्रम

उप-सवचि श्ी सरेुत्द्रराि काफलेको सिागत कायनुक्रम

शाखा अवधकृत श्ी महशे अयानुलयको विदाई त्ा शाखा अवधकृत श्ी शात्ती दिेी शमानुको सिागत कायनुक्रम
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माननीय मखुयमत्रिीजय ूसम् कारागार वनरी्ण प्रवतिेदन, 

२०७८ पेस गनुनुहुद ैश्ीमान ्मखुय त्यायावधिक्ाजयू

माननीय महात्यायवधिक्ाजय ूसम् कारागार वनरी्ण प्रवतिेदन, २०७८ पेस गरे पचिात 

माननीय प्रदशे प्रमखुजय ूसम् आ.ि. २०७७/०८८ को 

िावषनुक प्रवतिेदन पेस गनुनुहुदँ ैश्ीमान ्मखुय त्यायावधिक्ा

अत्तरवक्रया कायनुक्रम पचिात पालङुटार नगरपावलकाका प्रमखु र उपप्रमखुसँग
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बागमती प्रदशेका श्ीमान ्मखुय त्यायावधिक्ाजय ूत्ा कायानुलय पररिारलाई सिागत गनुनुहुदँ ैगण्डकी प्रदशेका श्ीमान ्मखुय 

त्यायावधिक्ा त्ा कायानुलय पररिार

कणानुली प्रदशेका श्ीमान ्मखुय त्यायावधिक्ाजय ूत्ा कायानुलय पररिारलाई सिागत गनुनुहुदँ ैगण्डकी प्रदशेका श्ीमान ्मखुय 

त्यायावधिक्ा त्ा कायानुलय पररिार

प्रदशे नं. १ का श्ीमान ्मखुय त्यायावधिक्ाजय ूत्ा कायानुलय पररिारलाई सिागत गनुनुहुदँ ैगण्डकी प्रदशेका श्ीमान ्मखुय 

त्यायावधिक्ा त्ा कायानुलय पररिार
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मधशे प्रदशेका श्ीमान ्मखुय त्यायावधिक्ाजय ूत्ा कायानुलय पररिारलाई सिागत गनुनुहुदँ ैगण्डकी प्रदशेका श्ीमान ्मखुय 

त्यायावधिक्ा त्ा कायानुलय पररिार

नेपाल वनिामती कमनुचारी यवुनयन, विलला कायनु सवमवत, कासकीद्ारा प्रदशे वनिामती सेिा ऐन समबत्धी

  धयानाकषनुण परि बझुाउँदै

प्रदशे पयनुटन विधयेक उपर सरोकारिाला वनकायहरूसँग छलफल त्ा अत्तरवक्रया कायनुक्रम
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काननू वयिसायी द्ता अवभिवृधि समबत्धी एक वदिशीय अत्तरवक्रया कायनुक्रम पोखरा

परिपवरिकामा प्रकावशत समाचार/लेख



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

84

         काननू वयिसायी द्ता अवभिवृधि समबत्धी एक वदिशीय अत्तरवक्रया कायनुक्रम निलपरु

गण्डकी प्रदशेमा कायानुत्ियनमा रहकेा काननूहरूको िानकारी समबत्धी गोष्ठीमा उपवस्त सहभागीहरू


