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भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम
गण्डकी प्रदे श, ऩोखया
ऩत्र सङ्ख्माः
चरानी नॊ.:
भाननीम प्रदे श प्रभङ्गखज्मू
प्रदे श प्रभङ्गखको कामािरम
गण्डकी प्रदे श, ऩोखया ।

�ववष: आ�थथिक वष २०७६/०७७ को वा�षिक प्र�तवेदन ऩेस ग�यएको।

नेऩारको सॊ �वधान फभोिजभ भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता प्रदे श सयकायको भङ्गख्म कानूनी सल्राहकाय हङ्गने य सॊ वैधा�नक एवभ्
कानूनी �वषमभा प्रदे श सयकाय वा प्रदे श सयकायरे तो�क�दएको अन्म अ�धकायीराई याम सल्राह �दने भङ्गख्म
न्मामा�धवक्ताको कतिव्म हङ्गने व्मवस्था छ। गण्डकी प्रदे शभा �भ�त २०७४/१२/०८ भा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको
�नमङ्गिक्त बइ कामि सञ्चारन हङ्गॉदै आएको छ।

सॊ �वधानभा व्मवस्था बए अ�त�यक्त भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका अन्म शति प्रदे श
कानूनफभोिजभ हङ्गने सॊ वैधा�नक व्मवस्थाअनङ्गसाय गण्डकी प्रदे श सबाफाट भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य
अ�धकाय तथा सेवाका शति सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन, २०७५ ऩा�यत बइ रागू बइसकेको छ । सोही
ऐनको दपा ११ फभोिजभ मो वा�षिक प्र�तवेदन ऩेस गये को छङ्ग । प्रस्तङ्गत प्र�तवेदनभा आ�थिक वषि २०७६/०७७ भा
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमफाट सम्ऩा�दत काभ कायफाहीको �ववयण, त्मसको प्रबावका�यता, हा�सर गये का
सपरताहरू य कामिसम्ऩादनभा आएका च ङ्गन तीहरू एवभ् गनङ्गऩ
ि ने सङ्गधायका रा�ग सङ्गझावहरू सभावेश ग�यएको छ।

नेऩारको सॊ �वधानरे सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहफीच सहका�यता, सह-अिस्तत्व य सभन्वमको �स�ान्तभा आधा�यत
सङ्घीम शासन व्मवस्था आत्भसात गये को छ। मसका रा�ग सॊ �वधान, कानून, स्था�ऩत न्मा�मक भूल्म य भान्मताका
आधायभा सङ्घीमता य सॊ �वधानको प्रबावकायी कामािन्वमनभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको भहत्त्वऩूण ि बू�भका
यहेको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमरे आ�थिक ववि 2076/077 भा सॊ �वधान य कानूनफभोिजभ प्रदे श
सयकायको भङ्गख्म कानूनी सल्राहकायको रूऩभा प्रदे श सयकाय एवभ् अन्तगितका कामािरमहरूराई सॊ वैधा�नक तथा
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कानूनी �वषमभा याम सल्राह प्रदान गने, प्रदे श सयकाय वा भातहतका कामािरमहरू ऩऺ बएको वा �वऩऺी फनाई
दामय बएका भङ्ग�ाभा फहस, ऩैयवी य प्र�तयऺा गने तथा ऐन, �नमभ, कामि�व�धहरूको तजङ्गभ
ि ाको कामिभा सहमोग प्रदान
गने, स्थानीम तहका ऩदा�धकायी तथा कभिचायीराई कानून तजङ्गभ
ि ा सम्फन्धी अभ्मासभा आधा�यत ता�रभ, कानून
व्मवसामीहरुको ऺभता अ�बवृ�द्द ता�रभ य ऩत्रकायराई कानूनी ऩत्रका�यता �वषमभा ता�रभ कामिक्रभ रगामतका
कामि सम्ऩन्न गये को छ।

सॊ �वधानरे आत्भसात गये को स्वतन्त्र न्मामऩा�रका, कानूनी याज्मका अवधायणा, कानून तथा न्मामका भान्म �सद्दान्त
य भानव अ�धकायप्र�त उच्च आस्था याख्दै आगाभी �दनभा ऩ�न मस कामािरमका काभ, कायफाहीराई प्रबावकायी य
न�तजाभूखी फनाउनका रा�ग सदै व �क्रमाशीर यहने प्र�तफद्दता व्मक्त गदिछङ्ग। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको
कामिसम्ऩादनभा सहमोग गनङ्गह
ि न
ङ्ग े सम्ऩूणि सयकायी, गैयसयकायी �नकाम तथा व्मिक्तहरुप्र�त हा�दिक आबाय व्मक्त
गदिछङ्ग।

२०७७ असोज

डा. याजेन्र िघ�भये
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम
गण्डकी प्रदे श ।
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ऩ�यच्छे द एक
ऩ�ययच
नेऩारको सॊ �वधानरे सङ्घीम रोकतािन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्थाका भाध्मभद्वाया �दगो शािन्त, सङ्गशासन,
�वकास य सभृ�द्दको आकाङ्ऺा ऩूया गने रक्ष्म याखेको छ। मसका रा�ग सॊ �वधानरे जनताको प्र�तस्ऩधाित्भक
फहङ्गदरीम रोकतािन्त्रक शासन प्रणारी, नाग�यक स्वतन्त्रता, भौ�रक अ�धकाय, भानव अ�धकाय, वा�रग
भता�धकाय, आव�धक �नवाियन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, �नष्ऩऺ य सऺभ न्मामाऩा�रका य कानूनी याज्मको
अवधायणा रगामतका रोकतािन्त्रक भूल्म य भान्मताराई आत्भसात गये को छ। नेऩारको सॊ �वधानरे सङ्घीम
रोकतािन्त्रक गणतन्त्र नेऩारको भूर सॊ यचना सङघ, प्रदे श य स्थानीम तह गयी तीन तहको हङ्गने व्मवस्था गये को
छ। प्रदे श तहभा प्रदे श सयकाय यहने य प्रदे श सयकायको भङ्गख्म कानूनी सल्राहकायका रूऩभा भङ्गख्म
न्मामा�धवक्ता यहने य सॊ वैधा�नक एवभ् कानूनी �वषमभा प्रदे श सयकाय वा प्रदे श सयकायरे तो�क�दएको
अ�धकायीराई याच सल्राह प्रदान गनङ्गि भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कतिव्म हङ्गने सॊ वैधा�नक व्मवस्था छ। भङ्गख्म
न्मामा�धवक्ताको �नमङ्गिक्त भङ्गख्मभन्त्रीको �सपा�यसभा प्रदे श प्रभङ्गखफाट हङ्गने व्मवस्था फभोिजभ गण्डकी प्रदे शभा
�भ�त २०७४/१२/८ भा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको �नमङ्गिक्त बएसॉगै भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम स्थाऩना बई
कामि सञ्चारन बइयहेको छ। सॊ �वधानभा बएको भङ्गख्म न्मामा�धवक्तासम्फन्धी व्मवस्थाराई कामािन्वमन गनि
सॊ �वधानको धाया १६० को उऩधाया (७) को प्रमोजनका रा�ग भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्च य अ�धकाय
तथा सेवाका शति सम्फन्धी ऐन, २०७५ गण्डकी प्रदे श सबाफाट ऩा�यत बई रागू बइसकेको छ।
१.१.

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकायसम्फन्धी व्मवस्था
सॊ �वधानको धाया १६० भा उिल्रिखत काभ, कतिव्च य अ�धकायका अ�त�यक्त भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ,
कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति सम्फन्धी ऐन, 2075 रे भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई प्रदे श सयकायको हक,
�हत वा सयोकाय यहेको भङ्ग�ाभा भङ्गख्म न्चाचा�धवक्ता वा भातहतका सयकायी व�करफाट प्रदे श सयकायको
प्र�त�न�धत्व गने, कङ्गनै अदारत वा न्मा�मक �नकाच वा अ�धकायीसभऺ प्रदे श सयकायको प्र�त�न�धत्व गने, कङ्गनै
अदारत वा न्चा�चक �नकाचको �नणिच वा आदे शफाट प्रदे श सयकायको हक, �हतभा प्र�तकूर असय ऩने यहेछ
बने त्मस्तो �नणिम वा आदे श �वरुद्द चरे को भङ्ग�ा य प्रदे श सयकाय�वरूद्द दामय बएका भङ्ग�ाभा प्र�तयऺा गने,
अदारतफाट बएको आदे श वा पैसराको प्रबावकायी कामािन्वमन बए नबएको अनङ्गगभन गने गयाउने, प्रदे श�बत्र
ङ्ग ा कऺभा यहेको व्मिक्तराई भानवोियत व्चवहाय गनि सम्फिन्धत �नकाचराई
यहेका �हयासत, कायागाय तथा थङ्गनव
आवश्मक सङ्गझाव प्रदान गने, प्रदे श सयकाय य प्रदे श सयकायअन्तगितका �नकाचराई सॊ वैधा�नक एवभ् कानूनी
प्रश्नभा याम उऩरब्ध गयाउनेसभेतको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तोकेको छ। मस ऐनरे व्मवस्था गये फभोिजभ
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताका अन्म काभ, कतिव्च य अ�धकाय दे हामफभोिजभ यहेका छन् :-

1
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प्रदे श सयकाय य भातहतका �नकामहरूका नाभभा अदारतफाट बएका आदे श वा पैसराको प्रबावकायी
कामािन्वमन गनि गयाउन प्रदे श सयकायका भन्त्रारम वा कामािरमराई ऩत्राचाय गने तथा आदे श वा
पैसराको कामािन्वमनको अनङ्गगभन गने,



प्रदे शका कामिऺेत्रको कङ्गनै �वषमभा तत्कार कानून फनाउनङ्गऩने वा बइयहको कानून सॊ शोधन गनङ्गि ऩये भा
त्मसको कायण खङ्गराई प्रदे श सयकायसभऺ �सपा�यस गने,



प्रदे श सयकायका भन्त्रारम वा कामािरमफाट अदारतभा प्रस्तङ्गत हङ्गने �रिखत जफापरगामतका कानूनी
�रखतभा स्तय कामभ गनि आवश्मक सहमोग गने,



ङ्ग ा कऺ तथा कायागायभा यहेका थङ्गनव
ङ्ग ा तथा कैदीउऩय भानवोिचत व्मवहाय
प्रदे श�बत्र यहेका �हयासत, थङ्गनव
बए नबएका सम्फन्धभा �नयीऺण गयी सोसम्फन्धी प्र�तवेदन तमाय गयी सम्फिन्धत �नकामराई आवश्मक
सङ्गझाव प्रदान गने,



प्रदे श सयकायराई सयोकाय ऩने कङ्गनै भङ्ग�ाभा फहस ऩैयवी वा प्र�तयऺाका रा�ग सम्फिन्धत अ�धकायीरे भङ्गख्म
न्मामा�धवक्ताराई अनङ्गयोध गयी ऩठाएभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता आपैरे

प्र�त�न�धत्व गनि वा आफ्नो

कामािरमका कङ्गनै अ�धकृतराई खटाउन सक्ने,


कङ्गनै न्मा�मक वा अधिन्मा�मक �नकामफाट बएको �नणिम वा आदे शफाट प्रदे श सयकायको हक, �हतभा असय
ऩने यहेछ य त्मस्तो �नणिम वा आदे श�वरूद्द भङ्ग�ा दामय गनि, ऩङ्गनयावेदन गनि वा ऩङ्गनयावरोकनका रा�ग
�नवेदन �दन वा अन्म कङ्गनै कानूनी उऩचाय प्रा्त गनि कानूनफभोिजभ कङ्गनै अ�धकायी तो�कएको यहेनछ बने
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता वा �नजरे तोकेको अ�धकृतरे त्मस्तो �नणिम वा आदे श�वरूद्द कानूनफभोिजभ
सम्फिन्धत �नकामभा भङ्ग�ा दामय गनि, ऩङ्गनयावदे न गनि वा ऩङ्गनयावरोकनका रा�ग �नवेदन �दन सक्ने,



प्रदे श कानूनफभोिजभ स्था�ऩत सॊ स्था वा �नकामरे गये को �नणिम वा काभ कायफाहीफाट प्रदे श सयकायको
�हत प्र�तकूर बएको वा सॊ �वधान वा प्रच�रत कानूनको उल्र�न बएको छ बन्ने भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई
रागेभा य त्मस्तो �नणिम वा काभ कायफाही�वरूद्द उजङ्गय गनि कानूनरे कङ्गनै अ�धकायी तोकेको यहेनछ बने
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता आपै वा �नजरे तोकेको अ�धकृतरे त्मस्तो �नणिम वा काभ कायफाही�वरूद्द कानूनी
उऩचाय प्रा्त गनि सक्ने एवभ् भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई सम्फिन्धत प्रदे श सयकायको हक, �हत य सयोकाय
यहेको �वषमभा नेऩारको जङ्गनसङ्गकै अदारत, न्मा�मक �नकाम, कामािरम य ऩदा�धकायीसभऺ उऩिस्थत हङ्गने
अ�धकाय हङ्गन,े



भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे प्रदे श सबा वा त्मसको कङ्गनै स�भ�तरे गये को आभन्त्रणफभोिजभ त्मस्तो सबा वा
स�भ�तको फैठकभा उऩिस्थत बई कानूनी प्रश्नका सम्फन्धभा याम व्मक्त गनि सक्ने,
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भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे प्रदे श सयकायको हक, �हत वा सयोकायको �वषमभा अदारतभा �वचायाधीन कङ्गनै
भङ्ग�ाभा प्रदे श सयकायका तपिफाट फहस, ऩैयवी वा प्र�तयऺा गनि सयकायरे �नधाियण गये को भाऩदण्डका
आधायभा आवश्मकताअनङ्गसाय कङ्गनै कानून व्मवसामीराई वा सयकायी व�कर तोक्न सक्ने।

१.२.

वा�षिक प्र�तवेदनसम्फन्धी कानूनी व्मवस्था
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति सम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा ११ को
उऩदपा (१) फभोिजभ भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे प्रत्मेक आ�थिक वषिभा आफ्नो कामािरमरे गये का काभ कायफाहीको
प्र�तवेदन तमाय गयी त्मस्तो आ�थिक वषि सभा्त बएको �भ�तरे तीन भ�हना�बत्र प्रदे श प्रभङ्गख सभऺ ऩेस गनङ्गि ऩने
य प्रदे श प्रभङ्गखरे भङ्गख्मभन्त्रीभापित त्मस्तो वा�षिक प्र�तवेदन प्रदे श सबाभा ऩेस गने व्मवस्था छ।
त्मसयी ऩेस ग�यने प्र�तवेदनभा अन्म कङ्गयाका अ�त�यक्त आफ्नो कामािरमको बौ�तक िस्थ�त, कामिफोझ, �व�नमोिजत
यकभ य उऩरिब्ध, काभ कायफाहीको वास्त�वक िस्थ�त िचत्रण गयी भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य
अ�धकायका �वषमभा आधा�यत याम सङ्गझावसभेत उल्रेख गनङ्गि ऩने व्मवस्था छ।

१.3.

सङ्गठनात्भक स्वरूऩ य सॊयचना
नेऩारको सॊ �वधानरे

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमका कभिचायीहरूको व्मवस्थाऩन भहान्मामा�धवक्ताको

कामािरमफाट हङ्गने व्मवस्था गये फभोिजभ �भ�त २०७६/१२/०८ भा स्वीकृत सङ्गठन सॊ यचनाअनङ्गसाय मस
कामािरमभा दे हामफभोिजभका तीन वटा शाखा य भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको सिचवारम यहने व्मवस्था छ।
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मस कामािरमभा दे हामका शाखाहरू यहेका छन्:क. कानूनी याम तथा प्र�तयऺा शाखा
मस शाखारे सॊ वैधा�नक एवभ् कानूनी �वषमभा प्रदे श सयकाय वा प्रदे श सयकायरे तो�क�दएको अ�धकायीराई याम
सल्राह प्रदान गने, प्रदे श सयकाय वा प्रदे श सयकायअन्तगितका कामािरमराई �वऩऺी फनाएका �यट �नवेदन एवभ्
भङ्ग�ाहरूका सम्फन्धभा प्रा्त �रिखत जफापको ढाॉचा य �वषमवस्तङ्ग �भरे न�भरेको रुजङ्ग गयी सम्फिन्धत �नकामभा
दतािका रा�ग ऩठाउने, त्मस्ता �यट �नवेदनभा प्रदे श सयकायका तपिफाट फहस ऩैयवी य प्र�तयऺा गने एवभ् भङ्ग�ा
व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामि गदिछ। भङ्ग�ाका सम्फिन्धत ऩऺराई अदारतफाट बएका भहत्त्वऩूणि आदे शहरु य
पैसराको जानकायी गयाउने य पैसरा बएका भङ्ग�ाहरुको रगत कट्टा गयी भङ्ग�ाको अद्याव�धक �ववयण तमाय ऩाने
रगामतका कामि गदिछ।
ख. प्रशासन शाखा
कामािरमको आन्त�यक प्रशासन, दताि, चरानी, िजन्सी य ऩङ्गस्तकारम व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामि गने िजम्भेवायी
प्रशासन शाखाराई तो�कएको छ। मसका अ�त�यक्त कामािरमको जनशिक्त व्मवस्थाऩन गने य भ जङ्गदा
जनशिक्तराई ता�रभ तथा प्रिशऺण �दनेरगामतका िजम्भेवायी ऩ�न प्रशासन शाखाराई तो�कएको छ। मस
शाखारे कामािरमको �नम�भत कामि सञ्चारन गनङ्गक
ि ा साथै कामािरम ऩ�यसय सयसपाइ गने, ब �तक सॊ यचनाको
ये खदे ख गने य आवश्मकतानङ्गसाय भभित सम्बाय गने कामिसभेत गदिछ।
ग. आ�थथिक प्रशसन शाखा
वा�षिक कामि�भ तमाय गने, फजेट �नकासा गने, �व�नमोिजत फजेट सम्फिन्धत फजेट शीषिकभा �नमभानङ्गसाय खचि
रे ख्ने, तरफ बत्ता य अन्म सङ्ग�वधा उऩरब्ध गयाउन आवश्मक कागजात तमाय गयी ऩेस गने, प्रदे श आ�थिक
भा�भरा भन्त्रारम, प्रदे श कोष
रेखा �नमन्त्रण
रम=n](प्र.रे
.�न.का.)af6
फाटk|fप्रा्
�नदे
नफभोिजभ
खचि गने
n]vfतथा
lgoGqssf]
sfof{nकामाि
o -k|
=lg=sf=_
Ktतlgb]
{zशgadf]
lhd vr{
ug]{
य रे खा ऩयीऺण गयाउने रगामतका कामि िजम्भेवायी आ�थिक प्रशासन शाखाराई तो�कएको छ।
घ. भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको सिचचवारम
भङ्गख्म न्मामा�धवक्तासभऺ ऩेस हङ्गने पामर कागजातहरू फङ्गझी �नकासाका रा�ग ऩेस गने य बएका आदे श
कामािन्वमनका रा�ग ऩठाउने, बेटघाट य पोन सम्ऩकि व्मवस्थाऩन गनेरगामतका िजम्भेवायी सिचवारमराई
तो�कएको छ।
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1.४.

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको प्रस्ता�ववत दयफन्दी
भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमयाट भाग भइ आएयभोिजभ मस कामािरमयाट कामािरमको कामि प्रकृ�त, स्वीकृत
दयफन्दी, कामिफोझ य आवश्मकतासभेतराई आधाय भानी कामािरमको �नयिमयभोिजभ प्रस्ता�वत सङ्गठन, सॊ यचना
द व्मवस्थाऩन तमाद गदद भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमभा ऩेस ग�दएको छ। प्रस्ता�वत सङ्गठन सॊ यचना
अनङ्गसूची १ भा दािखएको छ।

1.५.

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा यहेको भ जङ्गदा दयफन्दी �वववयण
ता�रका नॊ. १: मस कामािरमभा यहेको भ जङ्गदा दयफन्दी �ववयण
क्र.सॊ .

ऩद

श्रे णी

दयफन्दी

ऩदऩू�ति

�दयक्त

१

उऩसिचव

दा. ऩ. ��तीम

१

१

०

२

शाखा अ�धकृत

या. ऩ. तृतीम

३

२

१

३

ना. सङ्ग.

या. ऩ.अनॊ. प्रथभ

२

२

०

४

रे खाऩार

या. ऩ.अनॊ. प्रथभ

१

१

०

५

क.अ.

या. ऩ. अनॊ. प्रथभ

१

१

०

कयाय

६

ह. स. चा.

श्रे णी�वहीन

१

१

०

कयाय

७

का. स.

श्रे णी�वहीन

२

२

०

कयाय

११

१०

१

जम्भा
1.६.

कै�पमत

एकजना काजभा

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा कामियत ऩदा�धकायी एवभ् कभिचायीहरूको नाभावरी
ता�रका नॊ. २: मस कामािरमभा कामियत ऩदा�धकायी एवभ् कभिचायीहरूको नाभावरी
क्र.सॊ

ऩद

नाभथय

वतन

हारको ऩदभा �नमङ्गिक्त �भ�त

१
!

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता

डा. याजेन्र िघ�भये

रभजङ्गङ

२०७४।१२।०८

२
@

उऩसिचव

दमाशॊकय अ�धकायी

कास्की

२०७०।०५।०५

#
३

शा.अ.

�सता अ�धकादद

स्माङ्जा

२०७५।०७।०४

$४
%४
^५

शा.अ.

भहेश अमािर

स्माङ्जा

२०७६।०३।०५

अ�धकृत छै टौँ रे खा

तायाफहादङ्गय यामभाझी

कास्की

२०७६।०१।०२

अ�धकृत छै टौँ

सूमप्र
ि साद रम्सार

स्माङ्जा

२०७६।०१।०६

&६

ना.सङ्ग.

सङ्गयज अ�धकायी

कास्की

२०७१।०८।०३

*७
(८
९
!)
१०
!!
!@
११
!#
१२

क.अ.

सङ्गजा गङ्गरूङ

रभजङ्गङ

२०७५।०६।१९

ह.स.चा.

गो�वन्

ाहार

कास्की

२०७४।१२।०८

ह.स.चा.

कङ्गरचन्र गङ्गरूङ

रभजङ्गङ

२०७५।०६।१९

का.स.

हङ्गभनाथ अ�धकायी

कास्की

२०७५।०२।१८

का.स.

श�भिरा गङ्गरूङ

रभजङ्गङ

२०७५।०५।११

अदिरी

जभङ्गनाकङ्गभायी अ�धकायी ऩ डेर स्माङजा

२०७७।०४।२५
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1.७.

कामािरम बवन तथा ब वततक स्रोत साधनको अवस्था
सङ्गठनको रक्ष्मअनङ्गरूऩ प्रबावकायी कामि सम्ऩादनका रावग उऩमङ्गक्त वातावयण वनभािण गनि कामािरम बवन,
आवास, पवनिचय, कामािरम साभाग्रीहरू, सवायी साधन य सङ्गयऺाको सभङ्गिचत व्मववथाऩन

ऩ�यहामि छ। हार मस

ॉ ै
कामािरमको दै वनक कामि ऩोखया भहानगयऩावरका वडा नॊ. ७, यत्नऩङ्गयी भागि िवथत बवनफाट सञ्चारन हङ्गद
आइयहेको छ। मस कामािरम बवनभा ऩदावधकायी एवभ् कभिचायीको कामिकऺ, �ववबन्न शाखाहरू, फैठक कऺ,
ऩङ्गस्तकारम, श चारम, िचमाऩान कऺको व्मवस्थाऩन ग�यएको छ। कामािरम ऩ�य यभा फग� चा वनभािण ग�यएकस्र
छ। ऩोखया भहानगयऩावरका वडा नॊ. १२ िवथत ऩशङ्गऩॊऺी तथा भत्वम �वका

वनदे शनारमकस्र बवनभा भङ्गख्म

न्मामावावक्ताकस्र रावग आवासको व्मवस्था ग�यएकस्र छ। मस कामािरमभा यहने प्रभङ्गख प्रशासकीम अवधकृतको
आवास वनभािणाधीन छ। कामािरमभा आवश्मक पवनिचय, भेवसनयी,

वायी

ाान ख�यद गयी व्मवस्थाऩन

ग�यएको छ।
तावरका नॊ. ३: सवायी साधन, सूचना तथा �वद्यङ्गतीम साभानको �ववयण

1.८.

क्र.सॊ .

साभान

सङ्ख्मा

१

ल्माऩटऩ

6

२

कम््मङ्गटय

8

३

�प्रन्टय

7

४

वस.वस क्माभेया

5

५

प्रोजेक्टय

२

६

क्माभेया

2

७

टे वरवबजन

२

८

एसी

४

९

इन्बटिय

२

१०

भोटय साइकर

४

11

स्कङ्गटय

२

१२

चायऩाङ्ग्रे सवायी साधन

२

कै�पमत

फजेटसम्फन्धी व्मवस्था
भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको कामािरमको रावग आवश्मक ऩने फजेटको व्मवस्था प्रदे श सयकायरे गदिछ। आवथिक वषि
2076/077 कस्र �ववनमस्रजन, वनका ा य खचिकस्र �ववयण तरकस्र तावरकाफभस्रिजभ छ।

तावरका नॊ. ४: आ.व. २०७६/०७७ को �ववननमोज, वननकसा य खचिको �वववय
खचि शीषिक

�ववनमनमो

खचि

फाॉकी

चारङ्ग

२०५७७०००।००

१३४५०७४५।२०

७१२६२५४।८०

६६

ॉ ीगत
ऩङ्गज

१००००००।००

७४८२६०।००

२५१७४०।००

७५

जम्भा

२१५७७०००।००

१४१९९००५।२०

७३७७९९४।८०

६६

6
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ॉ ीगततपि
आ.व. 2076/077 भा मस कामािरमका रा�ग �व�नमोिजत फजेटभध्मे चारङ्गतपि ६६ प्र�तशत य ऩङ्गज
७५ प्र�तशत खचि बई कङ्गर ७५ प्र�तशत फजेट खचि बएको छ। मस वषि �वश्वव्माऩी भहाभायीको रूऩभा
पै�रएको को�बड-१९ य �भ�त 2076 चेत्र ११ गतेदेिख सयकायरे घोषणा गये को फन्दाफन्दीका कायण मस
कामािरमका कामिक्रभ कामािन्वमनभा प्र�तकूर असय ऩये को छ।

5%

कङ्गर फजेट रु. २१५७७०००

चारङ्ग
ॉ ीगत
ऩङ्गज

95%

चारङ्ग फजेटको खचि य फाॉकी प्र�तशत
34%
66%

खचि
फाॉकी

ॉ ीगत फजेटको खचि य फाॉकी
ऩङ्गज
प्र�ततश
25

75

7

खर्च

ब ाँकी

d'Vo GofoflwjQmfsf] jflif{s k|ltj]bg–@)&^÷)&&
ऩ�यच्छे द दङ्गई
कामािरमफाट सम्ऩा�ददत कामको �वववय
मस कामािरमफाट आ�थिक वषि २०७6/०७7 भा �यट �नवेदन/भङ्ग�ाभा फहस, ऩैयवी, प्र�दयया, सॊ वैधा�नक तथा
कानूनी �वषमभा �दइएको याम, सल्राह य दा�रभरगामद सम्ऩादन ग�यएका कामिहरूको �ववययराई क्रभश:
प्रस्तङ्गत ग�यएको छ।
�यय �नवेदन/भङ्ग�ाको प्र�दतयऺसम्फन्धी �वववयण

2.१.

नेऩारको सॊ �वधान एवभ् भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कदिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति सम्फन्धी ऐन,
२०७५ फभोिजभ गण्डकी प्रदे श सयकाय य मसअन्तगितका कामािरमहरूराई �वऩयी फनाई सवोच्च अदारत,
उच्च अदारत ऩोखया, उच्च अदारत ऩोखया फागरङ्गङ इजरास य कास्की िजल्रा अदारदभा ददाि ग�यएका
उत्प्रेषण, प्र�तषेध, अ�धकायऩृच्छा, ऩयभादे श, �नषेधाऻा, अदारतको अवहेरना जस्ता �यट �नवेदन, ऩङ्गनयावेदन य
अन्म भङ्ग�ाहरूभा प्रदे श सयकाय य भादहदका �नकामका तपिफाट मस कामािरमरे प्र�तयऺा गदआ आएको छ।
गण्डकी प्रदे श सयकाय य प्रदे श सयकायका भातहतका �नकामराई �वऩयी फनाइएका �यट �नवेदन/भङ्ग�ा भध्मे
आ. व. २०७५/०७६ फाट रगत सयी आएका �यट �नवेदन/भङ्ग�ाको सङख्मा ११ थान छन् बने आ.व.
२०७६/०७७ भा दताि बएका नमाॉ �यट �नवेदन/भङ्ग�ाको सङ्ख्मा २७ थान गयी जम्भा ३८ थान छन्। मस
आ. व. भा ७ थान �यट �नवेदन/भङ्ग�ा पैसरा बई ३१ थान �वचायाधीन छन्।
ता�ररक नॊ. ५: आ. व. २०७६/०७७ को �ययट�नवेदन/भङ्ग�ाको �वववय
क्र. सॊ .
१.

अदारत/भङ्ग�ा
सवोच्च अदारत

ऩऺ/�ववऩ

�यट �नवेदन/भङ्ग�ाको �वषमवस्तङ्ग

अ�धवक्ता अच्मङ्गतप्रसाद

नेऩारको सॊ �वधानको धाया १८२(२) अनङ्गसाय प्रदे श

०७४-WO-०८४७

खये र

सबाको सबाभङ्गख य उऩसबाभङ्गख पयक पयक दरको

उत्प्रेषण ऩयभादे श सभेत

�वरू�

ङ्ग ने व्मवस्था यहेकोभा गण्डकी प्रदे शभा सबाभङ्गख य
हङ्गनऩ

गण्डकी प्रदे श

उऩसबाभङ्गख एउटै दर नेकऩाफाट बएकोरे �नजहरूको

सबाभङ्गख नेत्रनाथ

�नमङ्गिक्त सॊ �वधान �वऩयीत यहेको बन्ने �वषम।

अ�धकायीसभेत
२.

सवोच्च अदारत

अ�धवक्ता अच्मङ्गतप्रसाद

नेऩारको सॊ �वधानको धाया १८२(२) अनङ्गसाय प्रदे श

०७४-WO-०८४७

खये र

सबाको सबाभङ्गख य उऩसबाभङ्गख पयक पयक दरको

उत्प्रेषण ऩयभादे श सभेत

�वरू�

ङ्ग ने व्मवस्था यहेकोभा गण्डकी प्रदे शभा सबाभङ्गख य
हङ्गनऩ

गण्डकी प्रदे श

उऩसबाभङ्गख एउटै दर नेकऩाफाट बएकोरे �नजहरूको

उऩसबाभङ्गख श्रृजना

�नमङ्गिक्त सॊ �वधान �वऩयीत यहेको बन्ने �वषम।

शभाि सभेत

३.

सवोच्च अदारत
०७४-WO-०२०१
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

ऩि�भा�र साभङ्गदा�मक

२०५९

सारदे िख

नेसनर

कन्स्रक्सन

कम्ऩनीको

अस्ऩतारका अ. प्रा.

नाभभा यहेको बवन बाडाभा �रई अस्ऩतार सञ्चारन

अध्मय ह�यप्रसाद

बइयहेको अवस्थाभा �भ�द २०७३/१२/२१ गतेको

ऩाण्डे

नेऩार सयकाय भन्त्रीस्तयीम �नणिमरे उक्त बवन य

8

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

�वरू�

जग्गा मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी चारक

मातामात व्मवस्था

अनङ्गभ�तऩत्र, गण्डकी प्रदे शरे बोग चरन गने गयी

कामािरम ऩोखयासभेत

बोगा�धकाय हस्तान्तयण गने

कामि कानून �वऩयीत

यहेको बन्ने �वषम।
४.

सवोच्च अदारत
०७५-WO-०५४६
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

५.

उच्च अदारत ऩोखया
०७५-WO-०५४६
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

याभ �यझन मादव

कभिचायी सभामोजन ऐन, २०७४ को दपा ११

�वरू�

फभोिजभ स्वास््म तथा जनसङ्ख्मा भन्त्रारमको �भ�त

भङ्गख्मभन्त्री तथा

२०७५/०५/१७ को सिचवस्तयीम �नणिमरे स्वास््म

भिन्त्रऩ�यषद्को

�नदे शनारम,

गण्डकी

प्रदे शभा

कामियत

�नवेदक

कामािरम गण्डकी

अ�धकृत

प्रदे श ऩोखयासभेत

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, गण्डकी
प्रदे शरे

याभ�यझन मादव

छै टौंराई
िजल्रा

�भ�त
स्वास््म

२०७५/७/२५
कामािरम,

कास्कीभा

काभकाजभा खटाएको कामि कानून �वऩ�यत

�वरू�

को

छ।

कभिचायी सभामोजन ऐन, २०७४ रे कभिचायीराई

साभािजक �वकास

काभकाजभा

भन्त्रारम गण्डकी

खटाउन

सक्ने

अिख्तमायी

सङ्घीम

सयकायराई �दएकोभा सङ्घीम सयकायरे खटाएको

प्रदे श ऩोखयासभेत

स्थानभा काभ गनि न�दई �फना अिख्तमायी प्रदे श
सयकायरे अन्मत्र काभकाजभा खटाउने कामि कानून
�वऩयीत बएको बन्ने �नवेदन दाफी।

६.

सवोच्च अदारत

�त्रब ङ्गवन आदशि भा.�व.

िशऺा ऐन, २०२८ को दपा १२ (५) अनङ्गसाय

०७५-WC-००२७

व्मवस्थाऩन स�भ�तका

�व�ारम व्मवस्थाऩन स�भ�तका अध्मऺको ऩदाव�ध ३

उत्प्रेषण

७.

अध्मऺ तङ्गरसी �गयी

ॉ ै
वषि तोकेको हङ्गॉदा �नवेदकको ऩदाव�ध सभाप्त नहङ्गद

�वरू�

नगय िशऺा �नमभावरी, २०७४ जायी गयी भ जङ्गदा

भङ्गख्मभन्त्री तथा

�व�ारम व्मवस्थाऩन स�भ�त �वघटन गने कामि कानून

भिन्त्रऩ�यषद्को

�वऩयीत यहेको य भिन्त्रऩ�यषद्रे मस सम्फन्धी कानून

कामािरमसभेत

�नभािण गनि �वरम्फ गये को बन्ने �वषम।

�त्रब ङ्गवन शािन्त नभङ्गना

िशऺा ऐन, २०२८ को दपा १२ (५) अनङ्गसाय

०७५-WC-००२८

भा.�व. व्मवस्थाऩन

�व�ारम व्मवस्थाऩन स�भ�तको अध्मऺको ऩदाव�ध ३

उत्प्रेषण

स�भ�तका अध्मऺ

ॉ ै
वषि तोकेको हङ्गॉदा �नवेदकको ऩदाव�ध सभाप्त नहङ्गद

�दनेशयाज ऩ डेर

नगय िशऺा �नमभावरी, २०७४ जायी गयी भ जङ्गदा

�वरू�

�व�ारम व्मवस्थाऩन स�भ�त �वघटन गने कामि कानून

भङ्गख्मभन्त्री तथा

�वऩयीत यहेको य भिन्त्रऩ�यषद्रे मस सम्फन्धी कानून

भिन्त्रऩ�यषद्को

�नभािण गनि �वरम्फ गये को बन्ने �वषम।

सवोच्च अदारत

कामािरमसभेत
८.

सवोच्च अदारत

नेऩार ता�रभ तथा

प्रा�व�धक िशऺा तथा व्मावसा�मक ता�रभ ऩ�यषद्फाट

०७५-WO-०९३९

योजगाय व्मवसामी

स्वीकृ�त य सम्फन्धन प्रा्त गयी �नजी ऺेत्रभा छोटो

भहासङ्घ

अव�धका �निम्त ता�रभ सञ्चारनका रा�ग प्र��मा

�वरू�

ऩूया गयी ता�रभ सञ्चारन गदआ आएकोभा आ.व.

िशऺा �वज्ञान तथा

२०७५/०७६ को फजेटभा बएको व्मवस्था अनङ्गरूऩ

प्र�व�ध भन्त्रारमसभेत

प्र�त प्रदे श ६००० जनाराई छोटो अव�धको ता�रभ

उत्प्रेषण

सञ्चारन

गने

बनी

CTEVT

रे

ऩूव ि

सूचना�वना

भाऩदण्ड नऩङ्गगक
े ा आफ्ना आिङ्गक क्माम्ऩस तथा

9

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

शैिऺक सॊ स्था, साभङ्गदा�मक �वद्यारमसॉग �सऩभूरक
ता�रभ सञ्चारन गनि अनङ्गभ�त प्रदान गये को कामि
गैयकानूनी बन्ने �वषम।
९.

सवोच्च अदारत
०७५-WO-११८०
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

�दऩक ऩाण्डे म सभेत

स्माङजा िजल्रा कारीगण्डकी गाउॉऩा�रकाको केन्र

�वरू�

सा�वक �वघाि गा.�व.स. को कामािरम क�ी बन्ने

भङ्गख्मभन्त्री तथा

स्थानभा

यहेकोभा

२०७३/११/२७/

भा

नेऩार

भिन्त्रऩ�यषद्को

याजऩत्रभा सूचना प्रकािशत गयी एउटै गा.ऩा. को

कामािरम गण्डकी

केन्र गहराभ य कङ्गरङ्गभ बन्ने दङ्गई ठाउॉभा याख्ने

प्रदे श ऩोखयासभेत

गयी गा.ऩा. अध्मऺरे २०७६/१/१६ भा गये को
�नणिम स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ य
सॊ �वधान �वऩयीत छ बन्ने �वषम।

१०.

सवोच्च अदारत
०७५-WO-११९२
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

गोयखकारी क्रसय

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

उद्योगका प्रोऩयाइटय

बएको गोयखकारी क्रसय उद्योग २०७४/०१/०५

सङ्गयेन्र कॉ ङ्ग वय

भा �नवेदकरे नाभसायी गयी गोयखा िजल्रा वडा नॊ.

�वरू�

१० छे ऩेटायभा �वगत दङ्गई वषिदेिख सञ्चारन गदआ

भङ्गख्मभन्त्री तथा

आएकोभा घये र ङ्ग तथा साना उद्योग �वकास स�भ�त

भिन्त्रऩ�यषद्को

गोयखाको

२०७६/०१/२९

को

ऩत्रभा

उद्योग

कामािरम गण्डकी

नवीकयण नबएकोरे उद्योग फन्द गने, नमाॉ भाऩदण्ड

प्रदे श ऩोखयासभेत

अनङ्गसाय ऩङ्गनः वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गने गयी
उद्योग वडा नॊ. १३ भा सानङ्गऩ
ि ने गयी �दएको �नदे शन
कानून �वऩयीत बएको बन्ने �वषम।

११.

सवोच्च अदारत
०७५-WO-१२६९
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

अ�धवक्ता शैरेन्रप्रसाद

सॊ �वधानको धाया १५६ भा प्रदे श न्माम सेवा सम्फन्धी

ह�यजनसभेत

व्मवस्था सङ्घीम कानूनफभोिजभ हङ्गने उल्रेख छ।

�वरू�

प्रदे श

आन्त�यक भा�भरा
तथा कानून भन्त्रारम,
गण्डकी प्रदे श सभेत

न्माम

भस्म दाको

सेवा

आमोग

�वषमभा

कानून

गठनसम्फन्धी
न्माम

तथा

कानून
सॊ सदीम

भा�भरा भन्त्रारमभा सूचना भाग गदाि मस सम्फन्धी
कानून

फनाउने

िजम्भा

�दएको सूचना प्रा्त

नेऩार

कानून

आमोगराई

बई नेऩार कानून आमोगभा

सूचना भाग गदाि मससम्फन्धी हाभी स्ऩ� नबएकोरे
नी�तगत स्ऩ�ताफाये सङ्घीम कानून भन्त्रारमराई ऩत्र
रे खेको

सूचना प्रा्त बएको,

सॊ �वधान

कामािन्वमन

बएको म�तका वषिसम्भ ऩ�न कानून फ� नसक्नङ्ग य
सातवटै प्रदे शरे सभेत मस �वषमभा चासो नयाख्नङ्ग
गैयिजम्वेवायीऩन हो। प्रदे श न्माम सेवा आमोग गठन
गनि ऩयभादे श जायी ग�यऩाऊॉ बन्ने �वषम।
१२

उच्च अदारत ऩोखया,
फाग्रङ्गङ इजरास
०७५-WO-००४७
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

भथङ्गया ॐ बायी सभेत
�वरू�

�व.सॊ .

१९८३

भा

७५६

जना

गङ्ग�ठमायरे

रक्ष्भीनायामणको भिन्दय स्थाऩना गयी �व.सॊ . २०३८

ब �तक ऩूवािधाय

सारभा

रक्ष्भीनायामण

गङ्गठीको

नाभभा

दताि

गयी

�वकास भन्त्रारम

सॊ यऺक फरीनायामण बायी कामभ ग�यएको य �व.सॊ .

सभेत

२०६५/०८/०१ दे िख २०७७ भसान्तसम्भको रा�ग
कृ�ष पभि सञ्चारन गनि बाडाभा उऩरब्ध गयाएको य
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बाडावाऩत

यकभरे ऩूजा सञ्चारन हङ्गॉदै

प्रा्त

आएको य �भ�त २०७६/०२/१२ भा गङ्गठीको चर
अचर

सम्ऩित्त

सङ्गयऺा

गनिका

रा�ग

�नवेदकराई

�नमङ्गक्त गये को अवस्थाभा �भ�त २०७६/०२/०२ भा
गङ्गठीको जग्गाभा सहभ�त�वना साविज�नक श चारम
�नभािण

गने

गयी

बएको

ख�यद

सम्झ ता

कानून

ऩदाथिहरूको

प्रमोग

�वऩयीत बन्ने �वषम।
१३

सवोच्च अदारत
०७५-WO-१३४९
उत्प्रेषण, ऩयभादे श प्र�तषेध
सभेत

ऩङ्गष्ऩयाज ्माकङ्गये र

्रािस्टक

�वरू�

तथा

्रािस्टकजन्म

ऩिात् फाटो, सडक य ढरभा पाल्दा उक्त ऩदाथिहरू

उद्योग ऩमिटन वन

ऩानीरे फगाएय खेतभा राने हङ्गॉदा कृ�ष उत्ऩादनभा

तथा वातावयण

�गयावट आएको य वातावयण प्रदू षण बएको छ।

भन्त्रारमसभेत

्रािस्टकजन्म

पोहोय

धङ्गॉवा/ग्माॉसरे

ऩशङ्गऩॊऺी,

असय

य

ऩये को

ज�रभा
भानव

रोऩोन्भङ्गख

ऩोल्दा

�नस्कने

स्वास््मभा

प्र�तकूर

जीवजन्तङ्गको

अिस्तत्व

सभाप्त हङ्गने अवस्था बएको छ। नेऩार वातावयण
सॊ यऺणसम्फन्धी �व�बन्न अन्तयाि�ष्टम सिन्धहरूको ऩऺ
याष्ट बएताऩ�न काठभाडौंफाहेक अन्म ठाउॉभा डिम्ऩङ
साइडको व्मवस्था नगये कोरे �व�बन्न प्रकायका सने
तथा नसने योगफाट भानव जीवन जोिखभभा ऩये को
हङ्गॉदा ्रािस्टकजन्म ऩदाथिको उिचत व्मवस्थाऩनको
ङ्ग ने बन्ने �वषम।
रा�ग डिम्ऩङ साइडको व्मवस्था हङ्गनऩ
१४

सवोच्च अदारत
०७५-WC-००५४
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

य�व के सी सभेत

तनहङ्गॉ िजल्राको सेयाटायभा सभेत कायखाना यहेको

�वरू�

सूम ि नेऩार प्रा.�र. रे च ङ्गयोट, सराई, अगयफत्ती तथा

भङ्गख्मभन्त्री तथा

कन्पेक्सनयी

उत्ऩादन

तथा

�फक्री�वतयण

भापित

भिन्त्रऩ�यषद्को

नेऩारको GDP भा ३०% मोगदान �दएको य सूतीजन्म

कामािरम गण्डकी

उद्योगरे क�यफ ३ राख नेऩारीराई योजगायी प्रदन

प्रदे श ऩोखयासभेत

गये को, या�ष्टम ढङ्ग कङ्गटीभा प्र�तवषि रु २९०० कयोड
मोगदान गये को छ। सूतीजन्म ऩदाथि (�नमन्त्रण य
�नमभन

गने)

व्मवस्थाराई

ऐन,

२०६८

ऩारना

गये को

रे

गये को

अवस्थाभा

कानूनी
गण्डकी

प्रदे शरे �भ�त २०७६/०१/१९ गते प्रदे श याजऩत्रभा
प्रकािशत बई ऐन प्रभाणीकयण गये को �भ�तरे ४५
�दनदे िख गण्डकी प्रदे शबय रागू हङ्गने गयी सूतीजन्म
ऩदाथि

(�नमन्त्रण

य

�नमभन

गने)

ऐन,

२०७५

अनङ्गसाय सूतीजन्म ऩदाथिको फट्टा, र्माऩसि, ्माकेट तथा
ऩासिरको ्माकेिजङ य रे फरको फा�हयी कङ्गर बागको
कम्तीभा

नब्फे प्र�तशत बागभा सूतीजन्म ऩदाथि

स्वास््मराई हा�नकायक छ बन्ने जस्ता व्महोयाको
चेतावनीभूरक सन्दे श छा्नङ्ग तथा अ�ङ्कत गनङ्गऩ
ि नेछ
बन्ने व्मवस्था सङ्घीम कानून य नेऩारको सॊ �वधानको
ङ्ग ने
व्मवस्था �वऩयीत बएकोरे उक्त ऐन फदय हङ्गनऩ
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बन्ने �वषम।
१५

सवोच्च अदारत
०७५-WC-००५५
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

ऩ�यिचत अ�धकायी

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

�वरू�

ऩ�यिचत रे डसि पभि खोरी सूतीजन्म ऩदाथि गण्डकी

भङ्गख्मभन्त्री तथा

प्रदे श य फागभती प्रदे श को धा�दङभा �फक्री�वतयण

भिन्त्रऩ�यषद्को

गदआ आएकोभा गण्डकी प्रदे शरे सॊ �वधान य सङ्घीम

कामािरम गण्डकी

कानून �वऩयीत हङ्गने गयी सूतीजन्म ऩदाथि (�नमन्त्रण य

प्रदे श ऩोखयासभेत

�नमभन गने) ऐन, २०७५ �नभािण गये को कामि Lack
of jurisdiction or Excess of jurisdiction, Principle of
occupied field को �स�ान्त �वऩयीत बएको य प्रत्मऺ
रूऩभा

कानून

�नभािण

गने

अ�धकाय

नबएका

अवस्थाभा कानून �नभािण गनङ्गि Colorable Legislation
बएकोरे फदय हङ्गनऩङ्ग ने बन्ने �वषम।
१६

कास्की िजल्रा अदारत
०७५-०४-०३०१
�कते जारसाजी

गो�वन्द �गयी सभेत

कास्की ऩोल्री प्रा.री. का अध्मऺ य सञ्चारक

�वरू�

दङ्गफैराई थाहा न�दई अकाि सञ्चारकरे दङ्गफैको नक्करी

मातामत व्मवस्था

दस्तखत य उक्त प्रा.�र. को छाऩ य रे टय ्माड

कामािरम (सवायी)

प्रमोग

गयी

डे बरऩभेन्ट

कास्की

ऩोखयाभा

�कते
फैंक

ऩेस

कागज
शाखा

ॉ ा
हङ्गद

खडा

गयी

कामािरम

उक्त

सािङ्�रा

िजयो

फैंकको

की.भी.

कामािरमफाट

कागजातको वैधता य आ�धका�यकता जाॉच नगयी
गाडीको नाभसायी गनि �सपा�यस ग�यएको य मातामात
व्मवस्था

कामािरम

गण्डकीरे

ऩ�न

त्मस्तो

�कते

जारसाजीऩूणि कामिराई सघाउ ऩङ्गग्ने गयी मस प्रा.री.
को नाभभा यहेको ग.१च. ७१९७ नॊ. को गाडी
�नजको

नाभभा

नाभसायी

ग�य�दएको

कामि

�कते

जारसाजीऩूणि बएको बन्ने �वषम।
१७

सवोच्च अदारत
०७६-WO-०१२२
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

डा. शान्ता काकी

�भ�त

२०७५/०९/११

भा

कभिचायी

सभामोजन

�वरू�

दयखास्त भाग बएफभोिजभ सङ्घराई प्राथ�भकताभा

भङ्गख्मभन्त्री तथा

याखी पायभ बये को, �भ�त २०७५/१०/२१ भा

भिन्त्रऩ�यषद्को

साविज�नक ग�यएको सूचनाभा सङ्घभा नै ऩये को तय

कामािरम गण्डकी

२०७६ असाय�बत्र अ�नवामि अवकाश हङ्गने ४ जना

प्रदे श ऩोखयासभेत

सहसिचवराई सङ्घभा सभामोजन ग�यएको य उही
वषि�बत्र अन्म सिचवहरू ऩ�न अ�नवामि अवकाश हङ्गने
अवस्था यहेको य सङ्घभा नै ऩद �यक्त गयी हाभीराई
वृित्त�वकाससभेत

सङ्कङ्गिचत

२०७५/१२/२५
सा�वकको
गण्डकी

�नणिमभा
प्रदे शभा

को

गयी

भिन्त्रऩ�यषद्को

सॊ शोधन
कृ�ष

हङ्गने
गयी

सेवाको

�भ�त
�नणिमरे

�नवेदकराई
एघायौं

तहभा

सभामोजन गने �नणिम गयी �भ�त २०७६/०२/१४
भा ऩदस्थाऩनको ऩत्र �दएको अन्मामऩूणि बन्ने �वषम
12
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१८

सवोच्च अदारत
०७६-WO-०१२३
उत्प्रेषण, ऩयभादे श सभेत

वासङ्गदेव काफ्रे

�भ�त

२०७५/०९/११

भा

कभिचायी

सभामोजन

�वरू�

दयखास्त भाग बएफभोिजभ सङ्घराई प्राथ�भकताभा

भङ्गख्मभन्त्री तथा

याखी पायभ बये को, �भ�त २०७५/१०/२१ भा

भिन्त्रऩ�यषद्को

साविज�नक ग�यएको सूचनाभा सङ्घभा नै ऩये को तय

कामािरम गण्डकी

मही २०७६ असाय�बत्र अ�नवामि अवकाश हङ्गने ४

प्रदे श ऩोखयासभेत

जना सहसिचवराई सङ्घभा सभामोजन ग�यएको य
उही वषि�बत्र अन्म सिचवहरू ऩ�न अ�नवामि अवकाश
हङ्गने अवस्था यहेको य सङ्घभा नै ऩद �यक्त गयी
हाभीराई वृित्त �वकास सभेत सङ्कङ्गिचत हङ्गने गयी
�भ�त २०७५/१२/२५ को भिन्त्रऩ�यषद्को �नणिमरे
सा�वकको
गण्डकी

�नणिमभा

सॊ शोधन
कृ�ष

प्रदे शभा

गयी

सेवाको

�नवेदकराई
एघायौं

तहभा

सभामोजन गने �नणिम गयी �भ�त २०७६/०२/२७
भा भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरम, गण्डकी
प्रदे शरे ऩदस्थाऩनको ऩत्र �दएको अन्मामऩूण ि बन्ने
�वषम।
१९

सवोच्च अदारत

अ�धवक्ता खगेन्र

पेवातार सॊ यऺण य स्वच्छताको �वषमभा भ �रक
सॊ यऺण

ऩाऊॉ

०७६-AP-००३९

सङ्गवेदी

हकको

अदारतको अवहेरना

�वरू�

२०७६/१०/१० को �यट �नवेदनभा पेवातारको

भङ्गख्मभन्त्री तथा

चाय �कल्रा कामभ गयी बू तथा जराधाय सॊ यऺण

भिन्त्रऩ�यषद्को

ऐन, २०३९ को दपा ३, ३(ख), वातावयण सॊ यऺण
२०५३

गयी

को

दपा

ऐन,

प्रदे श ऩोखयासभेत

वातावयण सॊ यऺण ऺेत्र घोषणा गनङ्गऩ
ि ने, Indian Survey
रे

गये को

१०(१)

�भ�त

कामािरम गण्डकी

Draft, 1957/58

१०,

बनी

चाय

फभोिजभ

�कल्रा

हारको

तारको ऺेत्रपरको नाऩ नक्सा भाऩन गयी सङ्गरुको
तारको ऺेत्रपरको चाय �कल्रा छङ्ग ट्याई ऩङ्ग�यएको
बाग म�कन गयी ऩङ्ग�यएको बाग जग्गा व्मिक्त �वशेषको
नाभभा जग्गाधनी प्रभाणऩत्र फनेको बए भारऩोत ऐन,
२०३४ को दपा २४ फभोिजभ जग्गाधनी प्रभाणऩत्र
फदय गयी तारको नाभभा ऩङ्गजाि फनाउनङ्गऩने, तारको
ऩानीराई

प्रदू षण

गने,

�भसाउन

न�दन

य

घय

होटर

स्थानीम

फनाउन,

जनताको

ढर
प्रत्मऺ

सहबा�गताभा तारको �कनायभा पूरफायी �नभािण गनि
रगाउनङ्ग

बनी

�यट

�नवेदन

�दएकोभा

�वश्वप्रकाश

रा�भछानेको प्र�तवेदनराई आधाय भानी कामि गनङ्गि
बनी आदे श जायी बएकोभा सो फभोिजभको कामि
ङ्ग ने
नबएकोरे अदारतको अवहेरनाभा कायफाही हङ्गनऩ
बन्ने �वषम।
२०

उच्च अदारत ऩोखया
०७६-WO-००१०
�नषेधाऻा ऩयभादे श सभेत

�दनानाथ ढकार

कास्की िजल्रा ऩो.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ३१ ऩचबैमा

�वरू�

साभङ्गदा�मक वन उऩबोक्ता स�भ�तको एउटा सभूहरे

�ड�बजन वन

अध्मऺ वेदनाथ ओझा कामि स�भ�तको �नणिम य
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कामािरम, कास्की

�वधानफभोिजभ प्र�क्रमा ऩूया गयी २ वषि कामािव�ध
ऩूया बएऩ�छ ऩ�न साधायण सबा नफोराएको बनी
�दनानाथ

ढकारको

अध्मऺताभा

११

सदस्मीम

कामिस�भ�त चमन गये को य उक्त साभङ्गदा�मक वन
उऩबोक्ता सभूहका सदस्महरू भध्मे अको सभूहरे
इन्रफहादङ्गय थाऩाको अध्मऺतभा वन उऩबोक्ता स�भ�त
गठन गये को य त्मस्तो अवैध प्र�क्रमाफाट बएको
बेराफाट

गठन

ग�यएको

कामिस�भ�त

प्रच�रत

कानून�वऩयीतको कामि स�भ�त �ड�बजन वन कामािरम
कास्कीभा

ऩेस

गये का

य

स�भ�तरे

गये का

काभ

कायफाही ऩयभादे शको आदे शफाट फदय गयी ऩाऊॉ
बन्ने �वषम।
२१

उच्च अदारत ऩोखया
०७६-WO-००१९

भोहनफहादङ्गय िघ�भये
�वरूद्द

कास्की िजल्रा ऩो.भ.न.ऩा. वडा नॊ. ३१ ऩचबैमा
साभङ्गदा�मक

वन

उऩबोक्ता

स�भ�तको

आ.व.

०७८/०७९

उत्प्रेषण ऩयभादे श

वन तथा वातवायण

आ.व.२०७१/०७२

दे िख

�नषेधाऻा सभेत

भन्त्रारम, गण्डकी

सम्भको ८ फसे कामिमोजना वन कामािरमभा स्वीकृत
गयाउनङ्गऩूव ि उऩबोक्ताहरूसॉग छरपर गयी वन नी�त

प्रदे शसभेत

२०७१ को कामिनी�त ९ नॊ. अनङ्गसाय िच�डमाखानाको
स्थाऩना एवभ् �वस्ताय ग�यने नी�त अनङ्गरूऩ कामि
मोजनाको बाग ४ भा वन व्मवस्थाऩन सम्फन्धी
व्मवस्थाको

४.१.१

सयकायफाट सहमोग
वनको

जङ्गनसङ्गकै

को
प्रा्त

ब्रकभा

च थो

नॊ.

भा

नेऩार

बएभा मस साभङ्गदा�मक
िच�डमाखानाको

रूऩभा

�वकास गयी वन्मजन्तङ्ग उद्दायकेन्रका रूऩभा स्थाऩना
गनि स�कने व्मवस्था बएअनङ्गसाय वन उऩबोक्ताहरूरे
िजल्रा वन कामािरम कास्कीको सहमोगभा सडकभा

वेवा�यसे, गाउॉघय तथा सहयभा ऩसेका वन्मजन्तङ्गहरूको
उद्दाय

तथा उऩचाय

गने

बनी

ऩचबैमा

वन्मजन्तङ्ग

उद्दाय केन्र स्थाऩना गने मोजना बई कामि हङ्गॉदै
आएकोभा

मङ्गनाइटे ड

क्रफ

ऩोखयारे

िच�डमाखाना

फनाउन केही यकभ सहमोग गये का आधायभा वन
तथा वातावयण भन्त्रारम गण्डकी प्रदे श, िजल्रा वन
कामिरम
�भरे भतोभा

कास्की

य

मङ्गनाइटे ड

उऩबोक्ताराई

जङ्गरोिजकर ऩाकि दताि गने

क्रफ,

थाहा

ऩोखयाको

न�दई

ऩोखया

कामि कानून �वऩयीत

बएको य स�भ�तका अध्मऺ वेदनाथ ओझा य स�भ�तरे
वन ऐन, २०४९ य वन �नमभावरी, २०५१ य
ऩचबैमा
�हत�वऩयीत

साभङ्गदा�मक
काभ

वन

गये कोरे

उऩबोक्ता
सो

स�भ�त

स�भ�तको
ब�

गयी,

स�भ�तरे अन्मको �भरेभतोभा गये को गैयकानूनी काभ
यद्द गयी �दनानाथ ढकारका अध्मऺताभा ग�ठत ११
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सदस्मीम नमाॉ कामि स�भ�तराई भान्मता �दनङ्गऩने बन्ने
�वषम।
२२

उच्च अदारत ऩोखया
०७६-WO-००२९
�नषेधाऻा ऩयभादे श सभेत

सम्झना �सग्दे रसभेत

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

�वरू�

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

सडक �ड�बजन

जाने

कामािरम, फाग्रङ्गङसभेत
२३

उच्च अदारत ऩोखया
०७६-FJ-०००३
अदारतको अवहेरना

सम्झना �सग्दे रसभेत
�वरू�

फाटो

छभेकीहरुरे
�दइएको

नबएकोरे
अनङ्गयोध

�थमो।

फाटो

�नकासको

गये ऩिात्

हाभी

फाटो

�नवेदकको

रा�ग

प्रमोग

भाता

गनि

�ऩताको

दे हवसानऩ�छ हाभीसॉग कङ्गनै सल्राह सहभ�त नगयी

उक्त फाटो ९ �भटय चाक्रो फनाउने एकतपी �नणिम

सडक �ड�बजन
कामािरम, फाग्रङ्गङसभेत

गयी फाटो �नभािण गद� गएका य नारी सभेत खन्दै
गये को दे िख

ऩोखया भ.न.ऩा. न्मा�मक स�भ�तभा

�पयाद दताि गये ऩ�छ �वऩऺीहरूको योहफयभा छरपर
गयी जग्गा तथा फाटो नाऩजाॉचका रा�ग प्रा�व�धक
खटाउने �नणिम बई तो�कएको �दनभा जग्गा नाऩजाॉच
गनि राग्दा �वऩऺीहरूरे नाऩजाॉच गनि न�दई पकािएय
हाम्रो जग्गाको साधभा फनाएको प्रतीऺारम फ्माॉक्ने य
�कत्ता नॊ. ६७ को ऩङ्गयै जग्गा फाटोभा ऩने गयी फाटो
तथा नारी फनाउन सक्ने सम्बावना यहेकोरे मसै
अदारतभा �नषेधाऻासभेतको �यट �नवेदन �दएको य
अ.आ. छरपरको रा�ग �वऩऺीहरूराई आदे श बई
�भ�त २०७६/०६/३० सम्भ कङ्गनै काभ कायफाही
नगनङ्गि नगयाउनङ्ग बनी आदे श बएको अवस्थाभा सभेत
अदारतको आदे शको अवहेरना गयी �नभािण कामि
जायी याख्ने कामिरे अन्त�यभ आदे शको अवहेरना
बएको बन्ने �नवेदन भागदाफी यहेको।
२४

सवोच्च अदारत
०७६-WO-००४५
उत्प्रेषण ऩयभादे श सभेत

अष्टफहादङ्गय श्रे ष्ठसभेत
�वरू�

नेऩार

इिन्ज�नम�यङ

सेवा,

�स�बर

सभूह,

सेनेटयी

उऩसभूहको या.ऩ.अनॊ. �द्वतीम श्रे णी (प्रा) खानेऩानी

भङ्गख्मभन्त्री तथा

सयसपाइ

टे िक्न�समन

स्थामी

ऩदफाट सेवा प्रवेश

भिन्त्रऩ�यषद्को

गये को, �नजाभती सेवा ऐनभा �भ�त २०६४/४/३ भा

कामािरम, गण्डकी

बएको दोस्रो सॊ शोधनअनङ्गसाय या.ऩ. अनॊ. प्रथभ श्रे णी

प्रदे शसभेत

(प्रा) को ऩदभा फढङ्ग वा बएको, कभिचायी सभामोजन
ऐन, २०७४ रे गये को व्मवस्थाअनङ्गसाय भन्त्रारमरे
�भ�त २०७५/११/२७ भा अ�धकृत छै टौं तहको
ऩदभा
गये को,

सभामोजन

गने

साभान्म

�नणिमको

प्रशासन

२०७५/१२/२०

को

सूचना

प्रकािशत

भन्त्रारमको

सूचना

फभोिजभ

�भ�त
गण्डकी

प्रदे शरे �भ�त २०७६/१/२४ भा ऩदस्थाऩन गये को
�थमो।

खानेऩानी

भन्त्रारमको

सिचवस्तयको

�भ�त

२०७६/३/३० को �नणिमरे कभिचायी सभामोजन
ऐन,
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७
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�भ�त
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२०७५/१२/७ को सभामोजन �नणिमराई य� गयी
छै टौं तहभा कामियत हाभीराई सहामक स्तय ऩाॉच
तहभा

सभामोजन

भ �रक

हक

ऩये कोरे

य

ग�यएको
कानूनी

साभान्म

बन्ने

�नणिमरे

हकभा

प्रशासन

गम्बीय

हाम्रो
आघात

भन्त्रारमको

�भ�त

२०७५/११/२७ य �भ�त २०७५/१२/२० को
सभामोजनसम्फन्धी
भन्त्रारमफाट

�नणिमानङ्गसाय

�भ�त

खानेऩानी

२०७५/१२/७

भा

बएको

सभामोजनसम्फन्धी �नणिम मथावत कामभ याखी प्रदे श
य

स्थानीम

अ�धकृतस्तय

तहको

छै टौंको

ऩदभा

सभामोजन ऩदस्थाऩन गयी हकको प्रचरन गयी ऩाऊॉ
बन्ने �वषम।
२५

उच्च अदारत
ऩोखया

ऩङ्गनयावेदक �ड�बजन

वन कामािरम, तनहङ्गॉ

दङ्गरेगौंडा गा.�व.स. हार ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा
नॊ. ३२ भा ऩने सा�फक थानचोक वडा नॊ. २ ख

०७५-DP-०३५५/

�वरू�

�क.नॊ. ११५ ऺेत्रपर ९-५-१-३ य ऐ. ऐ. �क.नॊ.

०७६-DP-०००४

वाभनकङ्गभाय

१२२ ऺेत्रपर ९-५-३-२ जग्गा ताया साभङ्गदा�मक

खनारसभेत

वनको ब्रक नॊ. २ �बत्र ऩने जग्गाहरु होभनाथ
खनार य उनका अॊिशमाय बाइहरूको नाभभा चोयी
दताि बएको जानकायी प्रा्त हङ्गन आएको दताि खाये ज
गयी साभङ्गदा�मक वन कामभ गयीऩाउॉ बन्ने य ऐ.ऐ.

वडा नॊ. २ क �क.नॊ. २ ऺेत्रपर ७-११-१-३ य
ऐ.ऐ. को �क.नॊ. ५२ ऺेत्रपरको जग्गा तत्कारीन
भङ्गिखमा शा�रग्राभ खनारको नाभभा दताि बइसकेको
जानकायी प्रा्त बएकोरे दताि वदय गयी साभङ्गदा�मक

वन कामभ गयीऩाऊॉ। उक्त वन उऩबोक्ता स�भ�तको
आभ

बेरारे

२०६७/१/११

भा

�नणिम

गयी

२०६७/१/२९ भा �नवेदन दताि गयाएऩ�छ भङ्ग�ाहरु
उठान बएको, �वऩऺी ऩङ्गनयावेदकका फाफङ्गरे २०३०
सारभा नाऩी गयाई २०३१ सारभा दताि गयाएको
�वषमभा छान�फन य अनङ्गसन्धान गयी जग्गा दताि वदय

गने गयी िजल्रा वन कामािरम तनहङ्गॉरे �नणिम गये को
दे िखमो। व्मिक्त �वशेषरे गैयकानूनी तफयरे वन�बत्रको
जग्गा

दताि

गये

गयाएभा

सयोकायवारा

वन

उऩबोक्ता

�नकामभा

उजङ्गय

गनि

य

दताि

फदयको

स�भ�तरे

िजल्रा

वन

रा�ग

सा�धकाय
कामािरमरे

ॉ ै
अनङ्गसन्धान गयी अदारत सभऺ दाफी गने हक हङ्गॉदाहङ्गद
आपैरे अ�धकाय ऺेत्र ग्रहण गयी दताि फदय गये को
अ�धकाय ऺेत्रात्भक त्रङ्गटी दे िखएकोरे उक्त �नणिम
फदय हङ्गने ठहछि। अफ अनङ्गसन्धान गयी जे जे फङ्गझ्नङ्गऩने
फङ्गझी अदारतभा दाफी दताि गनि सङ्गरु �भ�सर िजल्रा
वन कामािरमभा ऩठाइ�दनङ्ग बनी २०७५/७/११ भा
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तनहङ्गॉ िजल्रा अदारतफाट पैसरा बएको ऩाइमो।
तनहङ्गॉ िजल्रा अदारतको पैसरा उऩय �ड�बजनर वन
कामािरमका �ड�बजनर वन अ�धकृत केदाय फयाररे
उच्च

अदारत

ऩोखयाभा

वन

ऐन,

२०४९

को

प्रस्तावना, दपा १६ को उऩदपा (१), (२), (३)
को व्माख्मात्भक त्रङ्ग�ट यहेको, �क.नॊ. २,५२ को कङ्गर
९६.४८ हेक्टय फा�ेयह थे्चे साभङ्गदा�मक वनराई
हस्तान्तयण ग�यएको य म�त ठङ्ग रो वनऺेत्र व्मिक्त
�वशेषरे आफ्नो नाभभा दताि गयाउन दू �षत दताि हङ्गने
सभेतका

आधायभा

वन

कामािरमको

�नणिम

गयीऩाऊॉ बन्ने ऩङ्गनयावेदन िज�कय।
२६

सदय

सवोच्च अदारत

�वजमकङ्गभाय

�नवेदक घये र ङ्ग तथा साना उद्योग �वकास स�भ�त गठन

०७६-WO-०१७१

बट्टयाईसभेत

आदे श,

उत्प्रेषण ऩयभादे श सभेत

२०५०

फभोिजभ

रोकसेवा

आमोगको

�वरू�

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

भङ्गख्मभन्त्री तथा

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

भिन्त्रऩ�यषदको

सञ्चारन

बएको

ऩयीऺा

उत्तीणि

गयी

ऩदऩू�ति

कामािरम, गण्डकी

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

प्रदे शसभेत

कामियत कभिचायीहरूरे कभिचायी सभामोजन अध्मादे श
जायी

बएऩ�छ

स्थानीम

�भ�त

तहभा

२०७५/९/११
सेवा

प्रदे श

हस्तान्तयण

वा

बएभा

स�भ�त/आमोग/प्र�तष्ठान वा मस्तै प्रकृ�तका स��ठत
सॊ स्थाका स्थामी कभिचायीहरुका रा�ग सफै स्थानीम
तहभा सभामोजन हङ्गन सक्ने गयी प्रकािशत सूचना
अनङ्गसाय सभामोजनको रा�ग पायभ बये कोभा �भ�त
२०७६/१/२५ भा भन्त्रारमरे स�भ�तभा कामियत
कभिचायीराई सभामोजन ऐनरे तोकेको आधाय बन्दा
�वऩयीत

गएय

स�भ�तको

कामिऺेत्र

यहेका

४९

िजल्राका स्थानीम तहभा भात्र सभामोजन गन� �नणिम
गये को य हार कामियत तह/श्रे णी बन्दा घटङ्गवा गयी
सभामोजनको ऩत्र �दएरगत्तै हाभी कामियत स�भ�त
तथा त्मस अन्तगितका कामािरमहरू �वघ�टत बएको य
रे खा

सभूहभा

सभामोजन

बएका

कभिचायीराई

रे खाको िजम्भेवायी न�दनेरगामतका कामिहरू कानून
�वऩयीत बन्ने �वषम।
२७

सवोच्च अदारत
०७६-WO-०२६०
उत्प्रेषण ऩयभादे श सभेत

�दऩक ऩ डे र सभेत

हाभी �नवेदकहरू घये र ङ्ग तथा साना उद्योग �वकास

६४ जना

स�भ�त गठन आदे श, २०५० फभोिजभ रोकसेवा

�वरू�

आमोगको

साभान्म

�स�ान्त,

२०४३

को

दपा

भङ्गख्मभन्त्री तथा

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

भिन्त्रऩ�यषदको

भाऩदण्डफभोिजभ सञ्चारन बएको ऩयीऺा उत्तीणि गयी

कामािरम, गण्डकी

ऩदऩू�ति

प्रदे शसभेत

�नमङ्गिक्त
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स�भ�तको
ऩाई

�सपा�यसभा

कामियत

स�भ�तको

कभिचायीहरूरे

सेवाभा
कभिचायी
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सभामोजन

अध्मादे श

२०७५/९/११

जायी

प्रदे श

वा

बएऩ�छ

स्थानीम

�भ�त

तहभा

सेवा

हस्तान्तयण बएभा स�भ�त/आमोग/प्र�तष्ठान वा मस्तै
प्रकृ�तका स��ठत सॊ स्थाका स्थामी कभिचायीहरूका
रा�ग सफै स्थानीम तहभा सभामोजन हङ्गन सक्ने गयी
प्रकािशत सूचनाअनङ्गसाय सभामोजनको रा�ग पायभ
बये कोभा

�भ�त

स�भ�तभा

कामियत

तोकेको

आधाय

२०७६/१/२५

भा

कभिचायीराई
बन्दा

भन्त्रारमरे

सभामोजन

�वऩयीत

गएय

ऐनरे

स�भ�तको

कामिऺेत्र यहेका ४९ िजल्राका स्थानीम तहभा भात्र
सभामोजन

गने

�नणिम

गये को

य

हार

कामियत

तह/श्रे णी बन्दा घटङ्गवा गयी सभामोजनको ऩत्र �दए
रगत्तै हाभी कामियत स�भ�त तथा त्मसअन्तगितका
कामािरमहरू

�वघ�टत

बएको

य

रेखा

सभूहभा

सभामोजन बएका कभिचायीराई रेखाको िजम्भेवायी
न�दने रगामतका कामिहरू कानून �वऩयीत बन्ने
�वषम।
२८

उच्च अदारत ऩोखया
०७५-DP-०२१४

ऩङ्गनयावेदक �भत्ररार

नवरऩयासी िजल्रा सा�फक ध वादी गा.�व.स. वडा नॊ.

�तवायीसभेत

६ य ९ भा ऩने कङ्गहीखोराको ऩानी मस ऺेत्रका वडा

�वरू�

नॊ. ७,२,३,६ य ९ का स�सॊ स्था, व्मिक्त, नाग�यक,

िशव भिन्दय खानेऩानी

�वद्यारम एवभ् ऩशङ्गऩॊऺीहरूरे �ऩउने ऩानीको रूऩभा य

तथा सयसपाइ

�सॉचाइ सभेतका रा�ग उऩमोग हङ्गॉदै आएको अवस्थाभा

उऩबोक्ता स�भ�त,

उक्त खोराको भङ्गहान य ऩानीराई सा�फक िशव भिन्दय

खानेऩानी तथा

गा.�व.स. वडा नॊ. ८ य ४ का जनताराई खानेऩानी

सयसपाइ �ड�बजन

उऩरब्ध गयाउन बनी हाित्तखोय कोइराऩानी रोकाहा

कामािरम

खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना उऩबोक्ता स�भ�त
दताि गयी ध वादी गा.�व.स. सॉग कङ्गनै भन्जङ्गयी नै नगयी

नवरऩङ्गयसभेत

ऩानी ल्माउन ऩाइऩ �वच्याउन य इन्टे क सभेत
फनाउने

रगामतका

कामि

नगनङ्गि

नगयाउनङ्ग

बनी

अन्त�यभ आदे श सभेत जायी गयी ऩाऊॉ बन्ने ध वादी
गा.�व.स.

सभेतको

�नवेदनऩत्र

नवरऩङ्गय

िजल्रा

अदारतभा ऩयी उक्त अदारतफाट �नवेदकको दाफी
ऩङ्गग्न नसक्ने ठहयी पैसरा बएकोभा उक्त पैसराउऩय
�नवेदक

वादीहरूको

उच्च

अदारत

ऩोखयाभा

ऩङ्गनयावेदन ऩये को।
२९

सवोच्च अदारत
०७६-WO-०७८२

यत्नफहादङ्गय कॉ ङ्ग वयसभेत

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा

�वरू�

४(५) फभोिजभ स्थानीम तहको �नवािचन बएको ६

ब �तक ऩूवािधाय

भ�हना�बत्र गाउॉऩा�रकाको केन्रको �नक्मौर गनङ्गऩ
ि ने

�वकास भन्त्रारम,

व्मवस्था बएकोभा हारसम्भ ऩ�न ऩवित िजल्राको

गण्डकी प्रदे श सभेत

�फहादी गाउॉऩा�रकाको स्थामी केन्र तोक्न नसक्दा
महाॉका जनताराई सेवा प्रा्त गनि �नकै असहज बएको
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छ। गाउॉऩा�रकाको केन्र तोक्ने अ�धकाय सम्फिन्धत
गाउॉसबाराई

बएको

गाउॉऩा�रकाराई
नबएको

स्थामी

�वषमभा

आपूराई

अवस्थाभा
केन्र

�भ�त

तोक्ने

अ�धकाय

२०७६/०३/०५

नै
को

गण्डकी प्रदे श भिन्त्रऩ�यषद्रे �फहादी गाउॉऩा�रकाको

स्थामी केन्र इभीच यभा याख्ने गयी गये को �नणिम य
गाउॉसबाको

फैठक

नै

नफसी

उक्त

गा.ऩा.को

प्रशास�नक बवन �नभािण गण्डकी प्रदे श सयकायफाट
सभऩूयक

अनङ्गदानभा

एक

कयोड

य

गाउॉऩा�रका

सबाफाट एक कयोड �व�नमोजन बएकोरे �नभािण कामि
अिघ फढाउने गयी गये को �नणिम कानून �वऩयीत
बएको बन्ने �वषम।
३०

उच्च अदारत ऩोखया
०७६-WO-००६१
�नषेधाऻामङ्गक्त ऩयभादे श

फरयाभ कॉ ङ्ग वयसभेत
�वरू�

२०३६ सारभा सेती य काहङ्गॉखोराको ऩानी उऩमोग
हङ्गने

गयी

�नभािण

गये को

नहयफाट

हाभीरे

ज�भन

�सॉचाइ गदआ आएको शाखा नहयहरू हार �नभािणाधीन

ब �तक ऩूवािधाय
�वकास भन्त्रारम,

ऩोखया

ऺेत्रीम

गण्डकी प्रदे शसभेत

�बत्रफाट �रइएको �थमो। उक्त नहयको �वषमभा
प्रस्ता�वत

अन्तयाि��म

�वभानस्थर

एवभ्

�वभानस्थरको
नाग�यक

ऺेत्र

उड्डमन

प्रा�धकयण य स्थानीम फा�सन्दाहरूफीच छरपर हङ्गॉदा

त्मस ऺेत्रको �सॉचाइराई कङ्गनै अवयोध नहङ्गने गयी
�सॉचाइको व्मवस्था गने सहभ�त बई अन्डयग्राउन्ड

ॉ ाइको रा�ग ऩूव ि ऩििभफाट
क्मानर �नभािण गयी �सच
ऩानी �दइएको य सोही फभोिजभ EIA �यऩोटि तमाय
बएको य
प्रभङ्गख

ॉ ाइको तत्कारीन कास्की िजल्राका
�सच

िजल्रा

२०७६/४/८

भा

अ�धकायीको
स्थानीम

सॊ मोजकत्वभा

फा�सन्दास�हत

फसेको

ॉ ाइभा कङ्गनै असय नऩङ्गग्ने गयी �नभािण कामि
फैठकरे �सच
ॉ ाइको �दघिकारीन सभस्मा सभाधानको
गने य �सच

रा�ग �छटो काभ गने बनी �वऩऺी नॊ. १ य ४ फाट
ॉ ाइको रा�ग ऩानी
�नणिम बएको �थमो।गएको वषि �सच
कभ बएकोरे सम्फिन्धत �नकामहरूसॉग कङ्गया गदाि

ॉ ैन
EIA �यऩोटि अनङ्गसाय कामि गने हो ऩानीको अबाव हङ्गद
बन्ने आश्वासन भात्र �दइएको तय चै ते खेती गने
सभमभा ऩानीको अबाव बएऩ�छ स्थानीम फा�सन्दाहरू
पे�य

सम्फिन्धत

�नकामभा

गई

सभस्मा

याख्दा

�सॉचाइको िजम्भेवायी हाभीअन्तगित ऩदआ न बनी आफ्नो
दा�मत्वफाट ऩिन्छने कामि गये कोरे हाभीरे �वगत ४०
ॉ ाइ नहय
वषिदेिख �नयन्तय उऩबोग गदआ आएको �सच
सङ्गचारु ऩ�न नग�य�दने य अन्म �वकल्ऩ ऩ�न न�दने,
बइयहेको अन्डयग्राउन्ड क्मानर ऩ�न फन्द गने जस्ता
गैयिजम्भेवाय त�यकाफाट EIA �यऩोटि �वऩयीत कामि गने
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जसरे गदाि मस ऺेत्रको खेतीमोग्म ज�भन फाॉझो यहने
आशॊका बएकोरे मसको अिन्तभ �नणिम नबएसम्भ
उक्त नहय फन्द नगनङ्गि नगयाउनङ्ग बनी अन्त�यभ आदे श
ङ्ग ने बन्ने �वषम।
जायी हङ्गनऩ
३१

सवोच्च अदारत
०७६-WO-०९६०
ऩयभादे श

अ�धवक्ता जगन्नाथ

नायामणी नदीको धा�भिक, साॉस्कृ�तक य ऐ�तहा�सक

�भश्रसभेत

भहत्त्व यहेको य जरमात्राका रा�ग सभेत सम्बावना
बएको, नायामणी नदीसॉग जो�डएको िचतवन या�ष्टम

�वरू�
भङ्गख्मभन्त्री तथा

�नकङ्गन्ज

भिन्त्रऩ�यषदको

रगामतभा यहने वन्मजन्तङ्ग, जरचय य भानव जा�त नै

कामािरम, गण्डकी

आिश्रत यहेको मो नदीभा जरस्रोतको प्रदू षण सहन

प्रदे शसभेत

सीभा

य

भध्मवती

नाॉघ्ने

गयी

ऺेत्र,

ऩसाि

उद्योगधन्दा,

�नकङ्गन्ज

या�ष्टम

करकायखाना

य

अस्ऩतारफाट �सिजित के�भकर तथा पोहोय �सधै
पाल्ने, ढर �भसाउने जस्ता कामिहरूरे गदाि नदी
प्रदू �षत बइयहेको छ। सॊ �वधानको अनङ्गसूची ६ को
क्र.सॊ . (७), (९), (१९), (२०) रे �दएको अ�धकाय
प्रदे श सयकाय य स्थानीम सयकायरे ऩूया नगये को,
वातावयण
अनङ्गसाय

सॊ यऺण
नेऩार

ऐन,

२०७६

को

सयकाय

वा

प्रदे श

दपा

१४

सयकायरे

वातावयणीम अध्ममन गनि सक्ने व्मवस्था बएकोभा सो
कामि नगये कोरे तो�कएको िजम्भेवायी नगये को

साथै

मस नदी य मसका शाखाहरूफाट अना�धकृत तफयरे
योडा, �ग�ी, ढङ्ग �ा, फारङ्गवा �नकाल्न य �नकाल्नको
रा�ग इजाजतसभेत न�दनङ्ग बन्ने आदे श जायी ग�यऩाऊॉ
बन्ने �वषम।
मस आ.व. भा पैसरा बएका �यट �नवेदन/भङ्ग�ा
�यट �नवेदन/भङ्ग�ा
१

उच्च अदारत ऩोखया
०७५-FJ-०००५

२

�नवेदक

पैसराको ऩ�यणाभ

तङ्गर फहादङ्गय थाऩा
�वरू�

�भ�त २०७६ साउन १० भा �यट खाये ज हङ्गने

अदारतको अवहेरना

खानेऩानी कामािरम

उच्च अदारत ऩोखया

भ�रफहादङ्गय नेऩारीसभेत

०७६-WO-०००६
उत्प्रेषण, ऩयभादे श
प्र�तषेध अ�धकायऩृच्छा

आफङ्गखैयेनी चक्रऩथ पया�करो फनाउने कामि

तनहङ्गॉसभेत
�वरू�

अिन्तभ आदे श
रे कसाइडभा सञ्चा�रत यात्रीकारीन
व्मवसामसम्फन्धी

भङ्गख्मभन्त्री तथा
भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरमसभेत

�भ�त २०७६ भिङ्सय ११ �नदे शनात्भक
आदे श जायी हङ्गने गयी अिन्तभ आदे श बएको

सभेत
३

सवोच्च अदारत

अ�धवक्ता रोकेन्र फहादङ्गय

स्थानीम

तहका

०७५-WC-०००२

ओरी

सङ्ग�वधा

सम्फन्धी

उत्प्रेषण, ऩयभादे शसभेत

�वरू�

सॊ �वधान �वऩयीत बएकोरे फदय हङ्गने ।

आन्त�यक भा�भरा तथा
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ऩदा�धकायी
ऐन,

तथा

सदस्मको

२०७४

नेऩारको

�भ�त २०७६ का�तिक १ भा �यट जायी हङ्गने
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कानून भन्त्रारमसभेत
४

उच्च अदारत ऩोखया,

ऩङ्गतरी श्रीषसभेत

फाग्रङ्गङ इजरास

सडक �नभािण गदाि व्मि�गत जग्गा

वरू�

०७६-WO-०००८

�भिचएकोसम्फन्धी

ब �तक ऩूवािधाय वकास

�नषेधाऻा ऩयभादे शसभेत
५

गयी अिन्तभ आदे श

�भ�त २०७६ ऩङ्गस २१ भा �यट खाये ज हङ्गने

भन्त्रारमसभेत

उच्च अदारत ऩोखया

अिन्तभ आदे श

ऩङ्गनयावेदक �नरकण्ठ

०७५-DP-०१७४

�भ�त २०७६ ऩङ्गस १४ भा दाफी नऩङ्गग्ने पैसरा

सङ्गवेदीसभेत
वरू�
प्र�तवादी नेऩार सयकाय, वन
वबाग काठभाडौंसभेत

६

उच्च अदारत ऩोखया

होभफहादङ्गय थाऩा ऺेत्रीसभेत

०७६-WO-००५०

�भ�त २०७६ पागङ्गन २७ गते �यट जायी हङ्गने

वरू�

उत्प्रेषण ऩयभादे शसभेत

अिन्तभ आदे श

भङ्गख्मभन्त्री तथा
भिन्त्रऩ�यषदको कामािरमसभेत

७

सवोच्च अदारत
०७६-WO-०५३४
उत्प्रेषण ऩयभादे श सभेत

सङ्ग�दऩ कॉडेरसभेत

स्वास््म सेवाका कभिचायी सभामोजनसम्फन्धी

वरू�

�भ�त २०७६ चै त्र ३ गते �नवेदन पताि हङ्गने

भङ्गख्मभन्त्री तथा

अिन्तभ आदे श

भिन्त्रऩ�यषदको कामािरमसभेत

ता�रका नॊ ६: आ. व. २०७६/०७७ भा �यट �नवेदन/भङ्ग�ाको प्र�ततयऺासम्फन्धी वववव
�यय

सवोच्च

उच्च अदारत

उच्च अदारत ऩोखया

कास्की िजल्रा जम्भा

अदारत

ऩोखया

फाग्रङ्गङ इजरास

अदारत

२३

६

२

-

३१

अदारतको अवहेरना

१

२

-

-

३

ऩङ्गनयावेदन

-

३

-

-

३

कत� जारसाजी

-

-

-

1

1

२४

११

२

१

३८

उत्प्रेषण ऩयभादे श प्र�तषेध
अ�धकायऩृच्छा �नषेधाऻा सभेत

जम्भा
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मस कामािरमफाट फहस ऩैयवी प्र�तयऺा गगयएका गयट �नवेदन/भङ्ग�ासम्फन्धी �ववयणको सूचक
२५
२०
१५
१०

सवोच्च अदारत

५

उच्च अदारत ऩोखया
उच्च अदारत ऩोखया फागरङ्गङ इजरास

०

कास्क� िजल्रा अदारत

ता�ररक नॊ ७: आ. व. २०७६/०७७ को गयट �नवेदन/भङ्ग�ाको ऩेशीको �ववयण
अदारत

भङ्ग�ा सङ्ख्मा

ऩेसी सङ्ख्मा

सवोच्च अदारत

२४

९३

उच्च अदारत ऩोखया

११

४४

उच्च अदारत ऩोखया फाग्रङ्गङ इजरास

२

१४

कास्क� िजल्रा अदारत

१

३

38

154

जम्भा

मस कामािरमफाट फहस ऩैयवी प्र�ततयऺा गयएयए गयट �नवेदन/भङ्ग�ाको ऩेसीसम्फन्धी �ववयणको सूचक

१६०
१४०
१२०
१००
८०

भङ्ग�ा सॊ ख्मा

६०

ऩेशी सॊ ख्मा

४०
२०

०

सवोच्च अदारत

उच्च अदारत

उच्च अदारत

कास्क� िजल्रा

ऩोखया

ऩोखया फागरङ्गङ

अदारत

इजरास
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ता�रका नॊ ८ : �यट �नवेदन/भङ्ग�ाको रगत पयौट य फाॉकीको �वववय
अदारत

रगत

पयौट

पयौटको प्रकाय/�वववय
�यट खाये ज

�ययटजायी

फाॉकी

�ननद ेशनात्भक
आदे श जायी

सवोच्च अदारत

२४

२

१

१

उच्च अदारत ऩोखया

११

४

२

१

२

१

१

-

१

१

-

-

-

१

३८

७

४

२

उच्च अदारत ऩोखया

२२
१

७

फागरङ्गङ इजरास
कास्की िजल्रा अदारत
कङ्गर जम्भा

१

३१

�यट �नवेदन/भङ्ग�ाको रगत, पयौट य फाॉकीको �वववयको सूचक
४०
३५
३०
२५

रगत

२०

पयौट
�यट खाये ज

१५

�यट जायी

१०

�नदे शनात्भक आदे श जायी
फाॉकी

५
०

सवोच्च अदारत

उच्च अदारत

उच्च अदारत

कास्की िजल्रा

ऩोखया

ऩोखया फागरङ्गङ

अदारत

कङ्गर जम्भा

इजरास

2.२.

सॊ वैधा�नक तथा कानूनी �वषमभा याम ऩयाभशि प्रदान
मस कामािरमको स्थाऩना बएऩ�छ सॊ वैधा�नक तथा कानूनी �वषमभा याम भाग बएकोभा भौिखक तथा �रिखत
रूऩभा याम ऩयाभशि प्रदान ग�यएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता तथा मस कामािरमभा कामियत सयकायी व�कर
�व�बन्न फैठकहरूभा सहबागी बई कानून तजङ्गभ
ि ाभा सहजीकयण, कानूनको कामािन्वमन रगामतका सॊ वैधा�नक
तथा कानूनी �वषमभा याम ऩयाभशि प्रदान गदआ आउनङ्गबएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे गण्डकी प्रदे श सबाको
�वधामन स�भ�तभा आवश्मकताअनङ्गसाय सभम सभमभा उऩिस्थत हङ्गन अनङ्गयोध गये का फखत उऩिस्थत बई याम,
ऩयाभशि प्रदान गदआ आउनङ्ग बएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका शति
सम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा ७ भा कानूनी याम भाग गदाि ऩङ्गर्माउनङ्ग ऩने �यतसम्फन्धी व्मवस्था छ। दपा
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७ को उऩदपा (१) फभोिजभ प्रदे श सयकायको कङ्गनै कामािरम वा प्रदे श सयकायरे तोतक�दएको अ�धकायीरे
कङ्गनै सॊ वैधा�नक वा कानूनी प्रश्नभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्तासॉग याम भाग गदाि दे हामको �यत ऩूया गये को हङ्गन ङ्ग
ऩनेछः(क) याम भाग ग�यएको तवषमभा �नणिम गने अ�धकाय त्मस्तो याम भाग्ने कामािरम वा अ�धकायीराई बएको
ङ्ग छि।
हङ्गनऩ
ॉ सम्फिन्धत सम्ऩूणि तववयण सॊ ऺेऩभा खङ्गराई सम्फिन्धत कागजात सॊ रग्न
(ख) याम भाग ग�यएको तवषमसग
ङ्ग नेछ।
ग�यएको हङ्गनऩ
ङ्ग छि।
(ग) याम भा�गएको तवषमभा स्ऩ�तः सॊ वैधा�नक वा कानूनी प्रश्न उल्रेख ग�यएको हङ्गनऩ
(घ) याम भा�गएको तवषमभा अन्म कङ्गनै कामािरम वा अ�धकायीको सभेत याम �रनङ्गऩने वा अन्म कङ्गनै प्रतक्रमा
ङ्ग छि।
ऩूया गनङ्गि ऩने बएभा सो याम �रएको वा त्मस्तो प्रतक्रमा ऩूया गये को हङ्गनऩ
(ङ) याम भाग ग�यएको तवषमभा याम भाग गने कामािरम वा अ�धकायीको आफ्नो याम वा दृत�कोण
ङ्ग नेछ।
उल्रेख बएको हङ्गनऩ
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता कामािरमसॉग याम भाग ग�यएको य याम �दइएको तवषम गो्म यहने व्मवस्था छ।
भा�थ उल्रेख ग�यए फभोिजभ �यत ऩङ्गर्माई याम भाग गये को तवषमभा मथासम्बव �छटो याम प्रदान गने य �यत
नऩङ्गर्माई याम भाग गये कोभा �यत ऩङ्गर्माई याम भाग गनि अनङ्गयोध गने ग�यएको छ।
२.३.

सॊ तवधान �दवस कामिक्रभ
सॊ तवधान �दवस, २०७६ को अवसयभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदे श ऩोखयारे उच्च
अदारत फाय एसो�समसन ऩोखया, नेऩार ऩत्रकाय भहासङघ गण्डकी प्रदे श स�भ�त, िजल्रा अदारत फाय
ङ्ग
एसो�समसन कास्की य नेऩार ऩत्रकाय भहासङघ कास्कीसॉगको सॊ मक्त
आमोजनाभा नेऩारको सॊ तवधानको चाय
वषि य बावी �दशा तववषमक अन्तक्रिमा कामिक्रभ २०७६/०६/०३ गते ऩोखयाभा आमोजना ग�यमो।

नेऩारको सॊतवधानको चाय वषि य बावी �दशा तवषमक अन्ततक्रिमा कामिक्रभका प्रभङ्गख अ�त�थ रगामत अ�त�थहरू
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उक्त कामिक्रभभा गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩृ्वी सङ्गब्फा गङ्गरुङको प्रभङ्गख आ�त्म य भङ्गख्म
न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्र िघ�भये को अध्मऺताभा सम्ऩन्न बएको �थमो। कामिक्रभभा गण्डकी प्रदे श सबाका
भाननीम सबाभङ्गख, गण्डकी प्रदे श सयकायका भाननीम भन्त्रीहरू, उऩसबाभङ्गख, सदस्महरू, उच्च अदारत तथा
िजल्रा अदारतका भाननीम न्मामाधीशहरूरगामत �विश� व्मिक्तहरूको उऩिस्थ�त यहेको �थमो।
कामिक्रभभा सॊ �वधान�वद् डा. �व�ऩन अ�धकायीरे नेऩारको सॊ�वधान कामािन्वमनका चाय वषि य बावी कामि�ददश
�वषमक कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो। नेऩारको सॊ �वधानभा सभानङ्गऩा�तक सभावेशीताको �सद्दान्त
सभे�टएको, तीन तहको सयकायको व्मवस्था बएको य धभि �नयऩेऺता हाम्रो ऩ�यवेशभा न रो �वषम बएको
उल्रेख गनङ्गि बएको �थमो।

ॉङ्ग ै सॊ�वधान�वद् डा. �व�ऩन अ�धकायी
कामिक्रभभा कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गह
ि द

सॊ �वधान फनेऩ�छ हारसम्भ सॊ �वधान कामािन्वमनका रा�ग १३० वटा ऐन ऩा�यत बएको फताउनङ्गबमो। अफ
सॊ �वधान कामािन्वमनका चाय वषिको अव�धभा बए गये का काभहरूको सभीऺा गनङ्गऩ
ि ने उऩमङ्गक्त सभम आएको
फताउनङ्ग बमो। नेऩाररे हार सङ्घीम सॊ यचनाअनङ्गसाय कभिचायी सभामोजनको कामि ऩूया गनि नसकेको जस्ता
सभस्माभा�थ ऩ�न छरपर बएको �थमो।
उक्त कामिक्रभभा ऩूव ि प्रधानन्मामाधीश भाननीम कल्माण श्रे �रे नेऩारको सॊ �वधानभा भ �रक हक य मसका
कामािन्वमनको अवस्था य न्मामऩा�रकाको बू�भका सम्फन्धी कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो। उहाॉरे सॊ �वधान
�दवसको भहत्त्व उल्रेख गनङ्गह
ि ॉद
ङ्ग ै चाय वषिभा सॊ �वधानको कामािन्वमनको अवस्थाको �सॊ हावरोकन गयी अझ
प्रबावकायी कामािन्वमन कसयी गने फाये छरपर गनङ्गऩ
ि ने फताउनङ्ग बमो। रोकतन्त्रभा जनताको प्रश्न

सोध्ने

अ�धकाय यहेको य साविज�नक जफापदे �हताको ऩदभा यहेका व्मिक्तरे त्मसको जफाप �दनङ्गऩने फताउनङ्ग बमो।
सॊ �वधानभा व्मवस्था बएको भ �रक हकरे जनताराई सधैँ फ�रमो फनाउने हङ्गनारे याज्मरे सॊ �वधान प्रदत्त
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व्मक्त गनङ्गि बएको वथमो। गण्डकी प्रदे श सबाका भाननीम सबाभङ्गख नेत्रनाथ अवधकायीरे सॊ �वधानरे गये को
ऩ�यकल्ऩना कामािन्वमन गनि हाभी सम्ऩूणि राग्नङ्गऩने आवश्मकता यहेको भन्तव्म व्मक्त गनङ्गि बएको वथमो।
कामिक्रभका प्रभङ्गख अवतवथ गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩृ्वी सङ्गब्फा गङ्गरुङरे भन्तव्मको क्रभभा
एकात्भक शासन व्मवस्थाभा नेऩारका �ववबन्न जावत, जनजावत, बाषाबाषी य ब गोवरक ऺेत्रराई या�ष्टम भूर
प्रवाहभा मथोिचत सभेट्न नस�कएका कायणरे हाभी सङ्घीमताभा गएको फताउनङ्ग बमो। प्रदे श सयकायरे
आफ्नो सभस्मा हर गनि केन्रको वनणिम कङ्गये य फस्नङ्गऩने जस्ता सभस्मा यहेको उल्रेख गनङ्गि बएको वथमो।
गण्डकी प्रदे शका भङ्गख्म न्मामावधवक्ता एवभ् मस कामिक्रभका अध्मऺ डा. याजेन्र िघवभये रे कामिक्रभ
उऩरिब्धभूरक यहेको फताउॉदै प्रभङ्गख अवतवथ, अवतवथ, स्रोत व्मिक्तरगामत सम्ऩूणि उऩिस्थत भहानङ्गबावहरूभा
धन्मवाद ऻाऩनस�हत कामिक्रभ सभाऩन गनङ्गि बएको वथमो।
२.४.

ऺभता अवबवृ�द्द कामिक्रभ
भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको कामािरमरे स्थानीम तहका ऩदावधकायी तथा कभिचायी,

कानून व्मवसामी, ऩत्रकाय

सभेतको ऺभता अवबवृ�द्द कामिक्रभराई प्राथवभकताभा याखी तावरभ, सेवभनाय, छरफर य अन्त�क्रिमा कामिक्रभ
सञ्चारन गदआ आएको छ। आ.व. २०७६/०७७ भा सञ्चावरत

ऺभता अवबवृ�द्दका कामिक्रभ वनम्नफभोिजभ

यहेका छन्।
ि ा कामिभा सॊरग्न ऩदावधकायी तथा कभिचायीहरूका रावग तावरर
क. स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
ि ा सहजीकयण सवभवतको वनणिमअनङ्गसाय गण्डकी प्रदे शका स्थानीम तहका ऩदावधकायी
तथा कभिचायीहरुराई कानून भस्म दा गने �ववध य प्र�क्रमाभा वसऩको �वकास गयी मस प्रदे शका सम्ऩूणि
स्थानीम तहरे वनभािण गने कानूनको गङ्गणस्तय वृ�द्द गने एवभ् ढाॉचाभा एकरुऩता ल्माउने उ�ेश्मरे कानून
तजङ्गभ
ि ा ऺभता अवबवृ�द्द तावरभको आमोजना ग�यएको वथमो। गत आ. व. भा स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
ि ाभा
ि ासम्फन्धी
सॊ रग्न ऩदावधकायी तथा कभिचायीहरूराई रिऺत गयी ऩ�हहरो चयणक ५ �दवसीम कानून तजङ्गभ
आवासीम प्रिशऺण कामिक्रभ सञ्चारन ग�यएको वथमो। उक्त कामिक्रभभा गण्डकी प्रदे शका १२ वटा स्थानीम
ङ्ग एको वथमो। त्मसै को वनयन्तयता स्वरूऩ
तहका जनप्रवतवनवध य कभिचायी गयी जम्भा ३६ जना सहबागी हङ्गनब
मस आ. व. भा ऩवन ३ चयणभा तावरभ सञ्चारन गयी गण्डकी प्रदे शका ८५ वटै स्थानीम तहका कानून
ङ्ग एको वथमो। चाय �दवसीम आवासीम तावरभभा
तजङ्गभ
ि ाभा सॊ रग्न जनप्रवतवनवध य कभिचायीहरू सहबागी हङ्गनब
ि ाः वसद्दान्त य प्र�क्रमा, कानूनको तजङ्गभ
ि ाः सॊ यचना य ढाॉचा, स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
ि ा प्र�क्रमा",
"कानूनको तजङ्गभ
"स्थानीम तहभा सबा सञ्चारन कामि�ववध, ऐन तथा वनमभावरीको सॊशोधनको प्र�क्रमा", "कानून भस्म दाभा
ि ा
रै��क सभानता तथा साभािजक सभावेशीकयणको दृ��कोण य मसको प्रमोग", "ऐन तथा वनमभावरीको तजङ्गभ
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बएको उक्त कामिक्रभभा भाननीम आन्त�यक भााभरा तथा कानून भन्त्री ह�यफहादङ्गय च ङ्गभान, गण्डकी प्रदे श
सयकायका प्रभङ्गख सिचव, प्रदे श सिचवहरू रगामतका व्मिक्तत्वहरूको उऩिस्थात यहेको ाथमो।

स्थानीम तहका ऩदााधधकायी तथा कभिचायीका राग आमोिजजतकानून तजङ्गभ
ि ा तााररका प्रभङ्गख अाततथ, अाताथ एवभ् सहबागीहरू

ताारभभा गण्डकी प्रदे शका २४ वटा स्थानीम तहका जनप्रातानाध य कभिचायय गयय ६१ जनाको सहबाागता
यहेको ाथमो।
च थो चयणको ताारभ कामिक्रभ अन्तगित प्रदे शाबत्रका २७ वटा स्थानीम तहका रााग ाभात २०७६/09/17
गतेदेिख ऐ. २० गतेसम्भ ऩोखयाभा सञ्चारन बएको ाथमो। ताारभ कामिक्रभभा जनप्रातानाध य कभिचायय गयय
जम्भा ७१ जनाको सहबाागता यहेको ाथमो। गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩृ्वी सङ्गब्फा गङ्गरुङको
प्रभङ्गख आात्मभा सञ्चारन बएको उक्त कामिक्रभभा भाननीम आन्त�यक भााभरा तथा कानून भन्त्री
ह�यफहादङ्गय च ङ्गभान, गण्डकी प्रदे श सयकायका प्रभङ्गख सिचव, प्रदे श सिचवरगामतका व्मिक्तत्वहरूको उऩिस्थात
यहेको ाथमो।

ॉङ्ग ै भङ्गख्म न्मामााधवक्ता
स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
ि ासम्फन्धी ताारर कामिक्रभराई सम्फोधन गनङ्गहि द
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स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
ि ा कामिभा सॊरग्न ऩदा�धकायी तथा कभिचायीहरूका रा�ग आमोिजजत ता�रभ ऩिात्
सहबागीहरुको बनाईः


कानून तजङ्गभ
ि ा कामि अत्मन्त सॊ वद
े नशीर य ज�टर �वषम बएताऩ�न मस अिघ मससम्फन्धी कङ्गनै ता�रभ
नै प्रा्त नगयी कानून तजङ्गभ
ि ा गनङ्गि ऩदाि �नकै अ्रायो भहसङ्गस बएको,



मस्तो ता�रभ सङ्गरुभै �दनङ्गऩनेभा ता�रभ प्रदान गनि �ढरो बएको,



ू ि स्थानीम तहरे तजङ्गभ
मस्तो ता�रभ �रनङ्गऩव
ि ा गनङ्गऩ
ि ने कानूनका फाये भा भात्र सोचे ऩङ्गग््मो बने

ता�रभ

�रएऩिात् हाभीरे कङ्गनै �वषमको ऐन फनाउनङ्ग बन्दा ऩ�हरा मससम्फन्धी सङघ य प्रदे शभा फनेका
कानूनको अध्ममन गयी मसको अन्तयसम्फन्ध सभेतराई ध्मान �दनङ्गऩने यहेछ बन्ने भहत्त्वऩूणि ऩऺको
जानकायी बएको,


मस ता�रभ भापित ऐन, �नमभावरी य कामि�व�ध तजङ्गभ
ि ासम्फन्धी सै द्दािन्तक ज्ञान हा�सर गने य
व्मावहा�यक अभ्मास गने अवसय प्राप्त बएको य �ोत व्मिक्तहरूरे ता�रभ अव�धबय �नयन्तय भागिदशिन
गनङ्गि बएकोरे ता�रभ अत्मन्त राबदामक यहेको,



गण्डकी प्रदे शका स्थानीम तहभा अफ नमाॉ फ�े कानूनभा एकरुऩता ल्माउन मस ता�रभरे सहमोग
गने,



सम्ऩूणि स्थानीम तहभा कानून अ�धकृतको व्मवस्था हङ्गनऩङ्ग ने,



कानून व्माख्मासम्फन्धी ऐनभा बएको व्मवस्था य सम्भा�नत अदारतफाट प्र�तऩा�दत निजय ऩ�न
ता�रभभा सभेट्न उऩमङ्गक्त हङ्गने,



प्रमोगात्भक सत्र अझ फढी हङ्गनऩङ्ग ने,



आगाभी �दनभा ऩ�न कानून तजङ्गभ
ि ासम्फन्धी ता�रभ य ऩङ्गनतािजगी कामिक्रभ सञ्चारन ग�यनङ्गऩने।

स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
ि ा कामिभा सॊ रग्न ऩदा�धकायी तथा कभिचायीहरूका रा�ग आमोिजत कामिक्रभ
ङ्ग याष्ट सङ्घीम �ववका कामिक्रभ य �द ए�समा पाउन्डेसनको सहमोगभा सञ्चारन बएको �थमो।
सॊ मक्त
ख. कानून व्मवसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण ता�रभ
ङ्ग ी सॊ �हतारगामतका नमाॉ कानून कामािन्वमन बएको
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदे शरे भङ्गरक
अवस्थाराई दृ��गत गदआ मस प्रदे शका ११ वटै िजल्राभा कामियत कानून व्मवसामीहरूको दऺताराई थऩ
ऩ�यष्कृत गयी सभमानङ्गकङ्गर गयाई न्माम सम्ऩादन कामिराई अझ फढी प्रबावकायी फनाउन सहमोग गने
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उ�ेश्मका साथ गण्डकी प्रदे शभा यहेका कानून व्मवसामीहरूराई रिऺत गयी कामिक्रभ आमोजना ग�यएको
�थमो।
ऩ�हरो चयणभा गण्डकी प्रदे शका �व�बन्न िजल्राहरूभा कामियत कानून व्मवसामीहरूको दऺता अ�बवृ�द्द गने
उ�ेश्मरे भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदे श, ऩोखयाको स्वीकृत वा�षिक कामिक्रभ अनङ्गसाय भङ्गख्म
न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदे श, ऩोखया, नेऩार फाय एसो�समसन य उच्च अदारत फाय एसो�समसन
ङ्ग
ऩोखयाको सॊ मक्त
आमोजनाभा कानून व्मवसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण ता�रभ �भ�त २०७६/०९/१७ य १८
गते ऩोखयाभा सञ्चारन ग�यएको �थमो। उक्त कामिक्रभभा कास्की य स्माङ्जा िजल्राका ७४ जना कानून
व्मवसामीहरूको सहबा�गता यहेको �थमो।

ॉङ्ग ै भाननीम आन्त�यक भा�भरा तथा कानून भन्त्री ह�यफहादङ्गय च ङ्गभान
कानून व्मवसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण कामिक्रभराई सम्फोधन गनङ्गहि द

उक्त अ�बभङ्गखीकयण कामिक्रभभा उच्च अदारतका भाननीम न्मामाधीश �वनोदप्रसाद शभािरे प्र�ततदाफ कयाय
तथा दा�ममत्सम्फन्धी व्मवस्था य अभ्मास, व�य� अ�धवक्ता डा. नायामण िघ�भये रे दङ्गष्कृ�त सम्फन्धी कानूनी
व्मवस्था य प्रमोग, व�य� अ�धवक्ता रव कङ्गभाय भैनारीरे सह-अ�बमङ्गक्तको ऩोरको भहत्त्व तथा प्रमोगको अवस्था
य

कास्की

िजल्राका

भाननीम

िजल्रा

न्मामाधीश

�वष्णङ्गप्रसाद

उऩाध्मामरे

सजाम

�ननधायण

कामािन्वमनसम्फन्धी कानूनी व्मवस्था य मसको प्रमोग सम्फन्धी �वषमभा कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो।
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कानून व्मवसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण कामिक्रभका सहबागीहरु

दोस्रो चयणभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदे श, ऩोखया य नवरऩङ्गय िजल्रा अदारत फाय
ङ्ग
एसो�समसन, गण्डकी प्रदे शको सॊ मक्त
आमोजनाभा �भ�त २०७६/११/१६ य १७ गते दङ्गई �दवसीम कानून
व्मवसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण ता�रर कावासोती, नवरऩङ्गयभा सञ्चारन ग�यएको �थमो। कामिक्रभभा गण्डकी
प्रदे शका रभजङ्गङ, तनहङ्ग,ॉ गोयखा य नवरऩङ्गय गयी ४ वटा िजल्राका ५२ जना कानून व्मवसामीहरूको
सहबा�गता यहेको �थमो।

ॉङ्ग ै गण्डकी प्रदे शका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता
कानून व्मावसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण ता�रभ कामिक्रभभा भन्तव्म प्रदान गनङ्गहि द

उक्त कामिक्रभभा व�य� अ�धवक्ता नायामण िघ�भये रे दङ्गष्कृ�त कानूनः �सद्दान्त य अभ्माससम्फन्धी कानूनी
व्मवस्था य प्रमोग तथा प्रहयी �हयासतभा अ�बमङ्गक्तको थङ्गनछे क य फमान सम्फन्धी �ससद्दान्त य अभ्मा गयी दङ्गई
ङ्ग ी दे वानी सॊ �हता,
वटा �वषमभा सत्र सञ्चारन गनङ्गि बएको �थमो। व�य� अ�धवक्ता मदङ्गनाथ खनाररे भङ्गरक
ङ्ग ी दे वानी कामि�व�ध सॊ �हता, २०७४ रे गये का
२०७४ को सॊयचना, �वशेषता य साभान्म �सद्दान्त तथा भङ्गरक
भूरबूत ऩ�यवतिन य नेऩारभा �यट ऺेत्रा�धधका गयी दङ्गई वटा �वषमभा कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो।
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कानून व्मवसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण कामिक्रभका सहबागीहरु

नवरऩङ्गय िजल्राका भाननीम िजल्रा न्मामाधीश अजङ्गन
ि अ�धकायीरे अऩूणि अऩयाध तथा अऩयाधका ऩऺहरू
सम्फन्धी कानूनी व्मवस्था य प्रमोगका �वषमभा कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो। उक्त कामिक्रभभा गण्डकी
प्रदे शका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्र िघ�भये रे गण्डकी प्रदे शभा कानून �नभािणको अवस्था य बोग्नङ्ग ऩये को
च ङ्गन तीहरू �वषमक कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो।
कानून व्मवसामी दऺता अ�बभङ्गखीकयण ता�रभऩिात् सहबागीहरूको अनङ्गबवः


भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदे शरे कानून व्मवसामीहरूको रा�ग कामिक्रभ आमोजना
गये कोभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता य मस कामािरमराई धन्मवाद ऻाऩन,



व्मवस्थाऩन ऩऺ याम्रो यहेको,



�ोत व्मिक्तको चमन अत्मन्त याम्रो,



कामिक्रभ ऩ�हरा नै आमोजना गनि सकेको बए अझ फढी प्रबावकायी हङ्गन,े



ता�रभको सभमाव�ध छोटो बएको,



आगाभी �दनभा ऩ�न मस्तै सभन्वम य सहकामिस�हत कानून व्मवसामीहरूको रा�ग कामिक्रभ
आमोजना ग�यनङ्गऩने,



सम्ऩूणि कानून व्मवसामीहरूराई ता�रभभा सहबागी गयाइनङ्गऩने,



ङ्ग ने ।
सभम सभमभा ऩङ्गनतािजगी कामिक्रभ हङ्गनऩ

ग. कानूनी ऩत्रका�यता अ�बभङ्गखीकयण कामिक्रभ
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदे शको आमोजना य सॊ सदीम ऩत्रकाय भञ्च गण्डकी प्रदे शको
सॊ मोजनभा �भ�त २०७६/०९/२६ गते कानूनी ऩत्रका�यता अ�बभङ्गखीकयण कामिक्रभ सञ्चारन बएको �थमो।
कामिक्रभभा ऩोखयाभा �क्रमाशीर ४२ जना ऩत्रकायहरू सहबागी हङ्गन ङ्ग बएको �थमो। गण्डकी प्रदे शका भङ्गख्म
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न्मामा�धवक्तारे अध्मऺता गनङ्गि बएको उक्त कामिक्रभको उद्घाटन गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩृ्वी
सङ्गब्फा गङ्गरुङरे गनङ्गि बएको �थमो। कामिक्रभभा गण्डकी प्रदे शका भाननीम आन्त�यक भा�भरा तथा कानून
भन्त्री ह�यफहादङ्गय च ङ्गभान, उच्च अदारत ऩोखयाका भाननीम न्मामाधीश प्रभोदकङ्गभाय वैद्य, कास्की िजल्रा
अदारतका भाननीम न्मामाधीश तेजेन्रप्रसाद साऩकोटा, गण्डकी प्रदे शका सिचवहरूरगामतका व्मिक्तत्वहरू
अ�त�थका रूऩभा उऩिस्थत हङ्गन ङ्ग बएको �थमो।

कानूनी ऩत्रका�यता अ�बभङ्गखीकयण कामिक्रभका अ�त�थ एवभ् सहबागीहरु

उक्त कामिक्रभभा भाननीम िजल्रा न्मामाधीश तेजेन्रप्रसाद साऩकोटारे "अदारतको सभाचाय य सम्प्रेषणको
शैरी" �वषमभा सत्र सञ्चारन गनङ्गि बएको �थमो। अ�ऩूणि ऩो� या�ष्टम दै �नकका प्रधान सम्ऩादक ह�यफहादङ्गय
थाऩारे "सॊ सदीम अभ्मास य �व�ध �नभािण प्र�क्रमा" सम्फन्धी कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको �थमो। नेऩार ऩत्रकाय
भहासङ्घका ऩूव ि अध्मऺ िशव गाउॉरेरे "सॊसदीम �यऩो�टिङः �सद्दान्त य व्मवहाय" �वषमभा कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि
बएको �थमो। प्रहयी उऩयीऺक दानफहादङ्गय काकीरे "सङ्गयऺा य ऩत्रका�यता" सम्फन्धी कामिऩत्र प्रस्तङ्गत गनङ्गि
बएको �थमो। सहबागी ऩत्रकायहरूरे सत्र सञ्चारनका क्रभभा आफ्ना िजऻासा याख्नङ्ग बएको �थमो बने
सम्फिन्धत �ोत व्मिक्तहरूरे सहबागीहरूको िजऻासाराई सम्फोधन गनङ्गि बएको �थमो।
घ. भेर�भराऩ ता�रभ
नेऩार फाय एसो�समसन य भेर�भराऩ ऩ�यषद् काठभाडौंको आमोजना य भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम
गण्डकी प्रदे श ऩोखया, उच्च अदारत फाय एसो�समसन, ऩोखया य कास्की िजल्रा अदारत फाय एसो�समसनको
सहआमोजनाभा भेर�भराऩसम्फन्धी ८ �दवसीम आधायबूत ता�रभ �भ�त २०७६/११/०७ दे िख १४ गतेसम्भ
ऩोखयाभा सञ्चारन बएको �थमो। उक्त ता�रभभा उच्च अदारत फाय एसो�समसन, ऩोखया य कास्की िजल्रा
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अदारत फाय एसो�समसन य गण्डकी प्रदे शका स्थानीम तहफाटसभेत गयी ३४ जनाको सहबा�गता यहेको
�थमो। नमाॉ सॊ �हता रागू बएऩिात् अदारतभा भङ्ग�ाको सङख्माभा वृ�द्द बएको य व्मिक्तवादी बएका दे वानी
एवभ् प जदायी भङ्ग�ाभा हये क अदारतरे अदारत�बत्र यहेको भेर�भराऩ केन्रभा भेर�भराऩका रा�ग ऩठाउने
गये को ऩाइन्छ। सभाजभा बईयहेका झैझगडाराई भेर�भराऩभा ऩ�यणत गनि सहमोग ऩङ्गर्माउने य वादी नेऩार
सयकाय बई अदारतभा चरे का भङ्ग�ाफाहेक अन्म भङ्ग�ाभा भेर�भराऩ गयाई �भराऩत्र गयाउन सक्ने दऺ
जनशिक्तको सङ्ख्माभा वृ�द्द गने उ�ेश्मका साथ मो ता�रभ सञ्चारन बएको �थमो।
२.५ अन्तयप्रदे श भ्रभण
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको स्वीकृत वा�षिक फजेट तथा कामिक्रभअनङ्गसाय आ.व. 2०७६/०७७ का
रा�ग अन्तयप्रदे श भ्रभण कामिक्रभ सभावेश बएको �थमो। सातवटै प्रदे शका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम
अवरोकन गने, अनङ्गबव आदानप्रदान गने, कभिचायीको कामिऺभता अ�बफृ�द्द गने तथा सम्फिन्धत प्रदे श�बत्रका
धा�भिक, साॊस्कृ�तक, ऩमिटकीम स्थरको अवरोकनभापित कभिचायीभा उत्प्रेयणा अ�बवृ�द्द गयाउने उ�ेश्मका साथ
प्रदे श नॊ. 1, 2 य ३ को भ्रभण सम्ऩन्न बएको �थमो।
प्रदे श नॊ ३, हेटौंडाः भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, गण्डकी प्रदे शका कामािरमका कभिचायी स�हत कामािरम
प्रभङ्गख श्री दमाशॊकय अ�धकायीको नेतत्ृ वभा अन्तयप्रदे श भ्रभण कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको �थमो। �नधाि�यत
कामिक्रभ ता�रकाफभोिजभ �भ�त २०७६/०७/१८ गते भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम प्रदे श नॊ ३,
हेटौँडाको अवरोकन भ्रभण ग�यएको �थमो।

ॉङ्ग ै कामािरम प्रभङ्गख श्री दमाशॊकय अ�धकायी
प्रदे श नॊ ३ का भङ्गख्म न्मामा�धधवक्ता श्रीओभप्रप्रसाद थऩ�ररम राई भामाको िचनो प्रदान गनङ्गह
ि द
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भ्रभणका

क्रभभा

प्रदे श

नॊ

३,

हेटौँडाका

भङ्गख्म

न्मामा�धवक्ता

श्री

ओभप्रसाद

थऩ�रमारगामत

भङ्गख्म

न्मामा�धवक्ताको कामािरम प्रदे श नॊ ३ हेटौँडाका कभिचायीसॉग बेटघाट गयी अनङ्गबव आदानप्रदान तथा
कामािरमका �व�बन्न �वषमभा छरपर ग�यएको �थमो। कामािरमको स्वीकृत वा�षिक फजेट, कामिक्रभ,
कामिरमरे गये का नवीन कामिहरू य सभग्रभा कामािरमरे बोग्नङ्ग ऩये को सभस्मा य च ङ्गन तीसम्फन्धी छरपर
बएको �थमो।
प्रदे श नॊ.२, जनकऩङ्गयधाभः भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, प्रदे श नॊ ३, हेटौंडाको भ्रभण ऩिात् भ्रभण टोरी
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, प्रदे श नॊ. २, तपि प्रस्थान गये को �थमो। प्रदे श नॊ.२ का भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता
श्री �दऩेन्र झारगामत भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमका कभिचायीसॉग बेटघाट एवभ् छरपर ग�यएको
�थमो। छरपरभा गण्डकी प्रदे श य प्रदे श नॊ. 2 का भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको कामि सम्ऩादनसॉग
सम्फिन्धत अनङ्गबव आदानप्रदान बएको �थमो। भङ्ग�ाभा प्र�त�न�धत्व, �रिखत जफाप, कानूनी यामरगामतका
�वषमभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता य कामािरम प्रभङ्गखसॉग छरपर बएको �थमो। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमरे
प्रा्त गये को अवसय, साभना गनङ्गऩ
ि ये को सभस्मा तथा च ङ्गन तीका सन्दबिभा छरपर बएको �थमो।

ॉङ्ग ै कामािरम प्रभङ्गख श्री दमाशॊकय अ�धकायी
ि द
प्रदे श नॊ. २ का भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता श्री �दऩेन्र झाराई भामाको िचनो प्रदान गनङ्गह

प्रदे श नॊ. १, �ववयानगयः

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम, प्रदे श नॊ. २ को भ्रभण ऩिात् भ्रभण टोरी भङ्गख्म

न्मामा�धवक्ताको कामािरम प्रदे श नॊ १, �वयाटनगय ऩङ्गगेको �थमो। प्रदे श नॊ. १ का भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता श्री
चूडाभिण आचामिरगामत भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमका कभिचायीसॉग बेटघाट एवभ् छरपर ग�यएको
�थमो। उक्त अवसयभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमफाट बए गये का काभकायफाहीफाये छरपर ग�यएको
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�थमो। कामािरमको ऩहरभा बएका नवीन कामि, प्रा्त अवसय य भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमरे बोगेका
सभस्मा य च ङ्गन तीका फाये भा छरपर बएको �थमो।

ॉङ्ग ै कामािरम प्रभङ्गख श्री दमाशॊकय अ�धधकाय
ि द
प्रदे श नॊ १ का भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता श्री च ङ्गडाभिण आचामिराई भामाको िचनो प्रदान गनङ्गह

प्रदे श सयकायराई कानूनी याम सल्राह �दने बू�भकाभा यहेको भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको व्मवस्थाऩन,
ऩदऩू�तिको अवस्था, कानूनी याम ऩयाभशि तथा प्र�तयऺा तथा मस कामािरमफाट बए गये का काभकायफाही य
कामािरमराई ऩये का सभस्मा य सभाधानको उऩामसभेतको जानकायी �रने छरपर गने य अनङ्गबव आदानप्रदान
गने उ�ेश्मका साथ सञ्चा�रत

मो अन्तयप्रदे श भ्रभण कामिक्रभ अत्मन्तै भहत्त्वऩूणि य परदामी यहेको �थमो।

मस कामिक्रभफाट भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताका कामािरमहरू प्रदे श नॊ १, २ य ३ रे गये का काभकायफाही,
कामािरमको व्मवस्थाऩन तथा �वशेषतः कानूनी याम सल्राह, प्र�तयऺा गने तथा भङ्ग�ाको व्मवस्थाऩन, ऩेसी
व्मवस्थाऩन के कसयी बइयहेको यहेछ य मस कामािरमरे के के कङ्गयाभा सङ्गधाय गनङ्गऩ
ि ने यहेछ जस्ता �वषमभा
जानकायी तथा अनङ्गबव हा�सर बएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमसॉगै �व�बन्न धा�भिक, साॊस्कृ�तक,
ऩमिटकीम स्थरको अवरोकनरे कभिचायीभा ऩङ्गनतािजगी गयाएको छ। भ्रभणरे दे श दशिनस�हत आन्त�यक
ऩमिटन प्रवद्दिनभा सहमोग ऩङ्गर्माएको छ। मस कामिक्रभरे कभिचायीभा सकायात्भक ऊजाि थऩ गये को छ।
२.६.

फार सङ्गधाय गृहराई सहमोग
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको दो�ो स्थाऩना �दवसका अवसयभा मस कामािरमका कामािरम प्रभङ्गख एवभ्
कभिचायीफाट ऩोखया भहानगयऩा�रका वडा नॊ. १८, सयाङकोट कास्कीिस्थत फार सङ्गधाय गृहको अवरोकन
एवभ् सङ्गधाय गृहका कामािरम प्रभङ्गखसॉगको छरपरफाट सङ्गधाय गृहको आवश्मकता ऩ�हचान गयी सोका
आधायभा �भ�त २०७६/१२/०४ भा डाइ�नङ् टे फर ३, फेञ्च

37

६ य �भक्सचय �ाइन्डय १ प्रदान ग�यमो।

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

ॉङ्ग ै भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको कामािरमका कामािरम प्रभङ्गख श्री दमाशॊकय अवधधकाय
फार सङ्गधाय गृहराई साभग्री प्रदान गनङ्गह
ि द

2.७.

प्रकाशन
भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको कामािरमफाट भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको काभ, कतिव्म य अवधकाय तथा सेवाका शति
सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन, २०७५, भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको कामािरमको आ. व. २०७५/०७६ को
वा�षिक प्रवतवेदन य मस आवथिक वषिभा सञ्चारन बएका �ववबन्न कामिक्रभ, तावरभ, सम्भेरन य सेवभनायका
प्रवतवेदन प्रकािशत बएका छन्। मस कामािरमफाट प्रकािशत साभाग्रीहरू भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको कामािरमको
website: oca.gandaki.gov.np भा सभेत याख्ने ग�यएको छ । Website सभम सभमभा अ�ाववधक गने ग�यएको
छ।

2.८.

ऩङ्गस्तकारम तथा सूचना य सञ्चाय प्र�ववधकधकअवस्था
मस कामािरमभा ऩङ्गस्तकारम कऺको व्मवस्था गयी सॊ वैधावनक कानून, प जदायी कानून, दे वानी कानून,
ॉ सम्फिन्धत क�यफ ७०० ऩङ्गस्तकहरू यहेका छन्।
प्रशासवनक कानून, भानव अवधकाय य न्माम प्रशासनसग
ऩङ्गस्तकारमको अवबरेख व्मवस्थाऩन ग�यएको छ। ऩङ्गस्तकारमको प्रमोग कामािरमका कभिचायी तथा अन्म
व्मिक्तहरूफाट सभेत बइयहेको छ। कामािरमको सङ्गयऺाराई भध्मनजय गयय कामािरम ऩ�यसयभा सी.सी. क्माभेया
जडान ग�यएको छ।

२.९.

वफदा ऩमिटन कामिक्रभभा सहबावगगत
प्रदे शको साविजवनक सेवाराई सभमानङ्गकूर, सऺभ य प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनि याष्टसेवक कभिचायीराई
वफदा ऩमिटनको भाध्मभफाट उत्प्रे�यत गयी िजम्भेवायीप्रवत उत्साह फढाउने, ग्राभीण ऩमिटन प्रफद्दिन तथा
प्रदे शवबत्रको ब गोवरक, प्राकृवतक, साभािजक, धावभिक, साॉस्कृवतक तथा ऐवतहावसक सम्ऩदाराई उजागय गने
उ�ेश्मरे गण्डकी प्रदे श सयकायरे आ.व.२०७६/०७७ को वा�षिक कामिक्रभभा वफदा ऩमिटन कामिक्रभको
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ब्मवस्था गयी �फदा ऩमिटन कामि�व�ध २०७६, रागू गये को छ। सोही कामि�व�ध फभोिजभ मस कामािरमका
कभिचायीहरूरे तऩ�सरफभोिजभका स्थानभा भ्रभण गयी प्र�तवेदन फङ्गझाई सक्नङ्ग बएको छ ।
तऩ�ससर
क्र.स.
१.

नाभथय
दमाशॊकय अ�धकायी

ऩद
उऩ सिचव

भ्रभण अव�ध
२०७६।८।१३-२७

भ्रभण स्थान
अभरटायी होभस्टे नवरऩङ्गय,

घरे गाउॉ रभजङ्गङ, भाछाऩङ्गच्रे
गा.ऩा. कास्की।

२.

�सता अ�धकायी

शाखा

२०७६।८।२-१५

अ�धकृत

अभरटायी होभस्टे , सी.जी. टे म्ऩर
नवरऩङ्गय. �रग�रगकोट ऩारङ्गङटाय,
वायऩाक गोयखा, कागफेनी,
भङ्गिक्तनाथ भङ्गस्ताङ, ऩञ्चासे
स्माङजा।

३.

सूमप्र
ि साद रम्सार

अ�धकृतस्तय

२०७६।१०।१४-२०

छै ठ

फन्दीऩङ्गय, दे वघाट तनहङ्गॉ,
भ राका�रका, सी.जी.टे म्ऩर,
िचराहा यतवर होभस्टे कावासो�त,
�त्रवेणी धाभ नवरऩङ्गय।

४.

तायाफहादङ्गय यामभाझी

अ�धकृतस्तय

२९७६।११।१९-२५

छै ठ

मस

प्रकायका

�फदा

कामिक्रभफाट

भ राका�रका, सी.जी. टे म्ऩर,
िचराहा यतवर होभस्टे कावासोती
नवरऩङ्गय, फन्दीऩङ्गय तनहङ्गॉ।

�बन्न-�बन्न

ब ङ्गगोर

य

सम्प्रदामका

भा�नस�फचको

बेटघाट

एवभ्

बराकङ्गसायीफाट �बन्न-�बन्न ब ङ्गगोर य सॊ स्कृ�तको फाये भा जानकायी प्रा्त हङ्गने, �व�बन्न ऺेत्रभा हङ्गने भ्रभणफाट
त्महाॉका प्राकृ�तक, साॉस्कृ�तक, ऐ�तहा�सक सम्ऩदाहरूको भहत्त्व, �व�भान सभस्मा तथा सम्बावनाहरूको
उजागय बई ती सभस्मा य सम्बावना रगामत स्थानीम जनताका सभस्मासभेत प्रदे श सयकायसभऺ प्रा्त हङ्गने
तथा कभिचायीभा राभो सभमसम्भको कामिफोझ तथा व्मस्तताफाट उत्ऩन्न हङ्गने भान�सक तनाव भङ्गक्त बई
िजम्भेवायीप्र�तको उत्प्रेयणा फ्ने हङ्गॉदा मस्ता कामिक्रभरे कभिचायीको भनोफर उच्च याख्ने तथा उत्प्रेयणा
फढाउने दे िखन्छ। अतः मस्ता कामिक्रभ सञ्चारन गनङ्गि प्रबावकायी हङ्गने दे िखएको छ।
२.10. वैदेिशशक भ्रभ
क. बायत भ्रभण (2076 बार 08-14, तदनङ्गसाय अगस्ट २५-३१, २०१९)
�भत्र याष्� बायत सयकायको �नभन्त्रणाभा नेऩारका भहान्मामा�धवक्ता अिग्नप्रसाद खये रको नेतत्ृ वभा भङ्गख्म
न्मामा�धवक्ता डा. याजेन्र िघ�भये तथा प्रदे श नॊ. २ का भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता �दऩेन्र झा, मस कामािरमका
उऩन्मामा�धवक्ता श्री दमाशॊकय अ�धकायीस�हत १० जना सयकायी व�करको सहबा�गताभा बायतको नमाॉ �दल्री
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य गङ्गजयात याज्मको अवरोकन भ्रभण 2076 बार ८ दे िख 14 गते तदनङ्गसाय (अगस्ट २५-३१, २०१९)
सम्भ ग�यएको तथमो।

बायत अवरोकन अध्ममन भ्रभणभा सहबागी प्रतततनतन भध र

मस भ्रभणको उ�ेश्म दङ्गफै दे शका भहान्मामातधवक्ता य भङ्गख्म न्मामातधवक्ताको सॊ वैधातनक िस्थतत, दङ्गई दे शका
सयकायवादी प जदायी न्माम प्रणारीको �व�भान अवस्था य बायतीम अदारतको अभ्मास अवरोकन गयी
तङ्गरनात्भक अध्ममनफाट याम्रा ऩऺ ग्रहण गनङ्गि यहेको तथमो। मसका साथै गङ्गजयातको �वतन �वज्ञान
�वश्व�व�ारम अवरोकन गने त्मसको सॊ यचना, भहत्त्व य आवश्मकताफाये जानकायी तरने उ�ेश्मसभेत यहेको
तथमो।
नमाॉ �ददल्रीको अध्मम भ्रभण
एअय इिन् माफाट बायतको नमाॉ �ददरी अवतयणऩतछ इिन्डमा र इिन्स्टच्मङ्गटको न्मानो आततथ्म प्राप्त बई
होटर ताजभा फतसएको तथमो। इिन्स्टच्मङ्गट कऺभा बायतका भहान्मामातधवक्ता य एड्बोकेट जनयरतफचको
सम्फन्ध य अतधकाय ऺेत्रका फाये भा प्रो. जी. भोहन गोऩारको प्रस्तङ्गततफाट सयकायवादी भङ्ग�ाभा फहस, ऩैयवी,
साऺी ऩयीऺण गनि सयकायी व�कर य सोतरतसटयको व्मवस्था ग�यएको वताउनङ्गबमो। बायतीम कानून प्रणारीरे
अनङ्गसन्धान य अतबमोजनको अतधकाय बने बायतीम प्रहयीराई �दइएको यहेछ। मस छरपरऩतछ इिन् मन र
इिन्स्टच्मङ्गटका �व�ाथ� य फ्माकल्टीसॉग नेऩारको प जदायी कानून प्रणारीभा सयकायवादी भङ्ग�ाभा नेऩारको
भहान्मामातधवक्ता य भङ्गख्म न्मामातधवक्ताको सॊ वैधातनक िस्थतत य सयकायी व�करको बूतभकाका फाये भा भङ्गख्म
न्मामातधवक्ता डा. याजेन्र िघतभये फाट प्रस्तङ्गतत ग�यएको तथमो। सोही �दन भाननीम भहान्मामतनवक्ता अिग्न
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खये रको सम्भानभा बायतका रा�ग नेऩारी याजदङ्गत �नराम्फय आचामिफाट यात्री बोज आमोजना ग�यएको �थमो।
तेस्रो �दन बायतीम सवोच्च अदारतको इजरास एवभ् न्मामाधीशहरू य व�करको फहस ऩैयवीको अवरोकनका
साथै, न्मामाधीशहरूरे अध्ममन गने ऩङ्गस्तकारम य कानून व्मवसामीको चेम्फय अवरोकन ग�यमो। सोही �दन
नागाल्मान्डका ऩूव ि एड्बोकेट जनयर एवभ् हारका सो�र�सटय जनयर �वक्रभिजत फनजीसॉग भहान्मामा�धवक्ता
य एड्बोकेट जनयरको सयकायी भङ्ग�ाभा प्र�त�न�धत्व, काभ, कतिव्मको �वषमभा छरपर बएको �थमो।
नेऩारको अनङ्गसन्धान य अ�बमोजनभा भहान्मामा�धवक्ताको पयक य थऩ िजम्भेवायी यहेको ऩाइमो। त्मस्तै
बायतीम रामर कोटि य उच्च अदारत �दल्रीका सयकायी वक�रहरुरे सहजीकयण गनङ्गब
ि एको �थमो। उहाॉहरूरे
छरपरका क्रभभा नेऩारको सयकायी व�करको बू�भका अनङ्गसन्धान, अ�बमोजन

य फहस, ऩैयवी य

प्र�तयऺासभेत अ�धकायसम्ऩन्न बएको फताउनङ्गबएको �थमो। मसऩ�छ इिन्डमन र इन्स्टच्मङ्गटका �नदे शक प्रो.
डा. भनोज के �सन्हाको उऩिस्थ�तभा नमाॉ �दल्रीको कामिक्रभ सभाऩन बएको �थमो। अन्तभा बार 11
(अगस्ट २८) गते �दल्रीका ऐ�तहा�सक, धा�भिक तथा ऩङ्गयाताित्त्वक भहत्त्वका स्थानहरू हङ्गभामङ्गको िचहान,
रोटस टे म्ऩर, इस्कोन भिन्दयको अवरोकन गयी सोही �दन नमाॉ �दल्रीफाट गङ्गजयातको �व�ध �वऻान
�वश्व�व�ारम को अवरोकनका रा�ग अहभदावाद प्रस्थान ग�यएको �थमो।
गङ्गजयातको अध्ममन भ्रभण
गङ्गजयात याज्मका एड्बोकेट जनयरसॉग बायत य नेऩारको सॊ वैधा�नक व्मवस्था य कानूनी प्रणारीका फाये भा
छरपर बमो। नेऩारका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता य बायतका एड्बोकेट जनयरको काभ, कतिव्म य अ�धकायभा
केही सभानता य केही �ब�ता यहेको ऩाइमो। गङ्गजयात उच्च अदारत य अहभदावादिस्थत �सटी �स�बर एन्ड
सेसन कोटिको अवरोकन ग�यमो। �सटी �स�बर एन्ड सेसन कोटिको अवरोकन गदाि न्मामाधीश य सयकायी
व�करको प्रत्मऺ बू�भका प्रबावकायी यहेको ऩाइमो। छै टौँ �दन बार १३ (अगस्ट ३०) गते गङ्गजयात �व�ध
�वऻान �वश्व�व�ारम अवरोकन गदाि �व�बन्न १६ �वधाभा ऩढाइ हङ्गने य �वश्वको एक भात्र �व�ध �वऻान
�वषमको �वश्व�व�ारम यहेको जानकायी प्राप्त बमो। �वश्व�व�ारम को �नदे शक डा. जे.एभ. ब्मासरे
�वश्व�व�ारमका १६ वटै �वधाभा ता�रभ तथा अध्माऩन गनि याजदङ्गतावासभापित ऩहर गदाि नेऩाररे ऩ�न
पाइदा �रन सक्ने य मस सहमोगफाट नेऩारको न्माम सम्ऩादन प्रबावकायी हङ्गने सङ्गझाव �दनङ्गबएको �थमो।
सभग्रभा बायतको नमाॉ �दल्री य गङ्गजयात प्रान्तको अवरोकन भ्रभणफाट प जदायी कानून प्रणारीअन्तगित
भङ्ग�ाको अनङ्गसन्धान, अ�बमोजन, अदारती प्र�क्रमा, पैसरा कामािन्वमन, प्रभाण सङ्करन, साऺी ऩयीऺण, भङ्ग�ाको
अनङ्गसन्धानभा वैऻ�नक ऩयीऺण य प्र�व�धको प्रमोग, भहान्मामा�धवक्ता य भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको बू�भकासभेतको
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तङ्गरनात्भक अध्ममनफाट आऩसी सहमोगको आदान प्रदानफाट न्मामसम्ऩादनभा प्रबावका�यता ल्माउन स�कन्छ
ब�े भहसङ्गस ग�यमो।

u'h/ft km/]lG;s ;fOG; o'lgel;{6L cjnf]sgsf qmddf ;xefuLx?
गङ्गजयात पये िन्सक साइन्स मङ्ग�नब�सिटी अवरोकनका क्रभभा सहबागीहरू

ङ्ग
ख. सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको अध्ममन अवरोकन भ्रभण
ङ्ग
सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको क्मा�रपो�निमा याज्मको भ्रभणः गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩृ्वी सङ्गब्फा
ङ्ग
गङ्गरुङको नेतत्ृ वभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्तासभेत ७ सदस्मीम प्र�त�न�ध भण्डररे सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको न्माम
भन्त्रारम, अन्तयाि��म पौजदायी अऩयाध ता�रभ सहमोग कामिक्रभ (DOJ/ICITAP) को भैत्रीऩूण ि �नभन्त्रणाभा
ङ्ग
सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको क्मा�रपो�निमा याज्मको भ्रभण नोबेम्फय ४-८, २०१९ भा सम्ऩन्न गये को छ।

ॉ ङ्ग ै भाननीम भङ्गख्मभन्त्री
रस एन्जरसिस्स्थतएप.�वव.आई.कामािरमका प्र�त�न�धराई भामाको िचनो प्रदान गनङ्गह
ि द

ङ्ग
उक्त भ्रभणका अवसयभा सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको सङ्घीम, याज्म य स्थानीम तहभा प्रहयीको सङ्गठन,
सॊ यचना, गठन, ऩ�यचारन, सभन्वम य सहकामिका �वषमभा अवरोकन तस्ा अन्त�क्रिमा कामिक्रभहरू सम्ऩन्न
ग�यएका छन्। साथै याज्म तथा नगयका भहान्मामा�धवक्ताको आ-आफ्नो तहका सयकाय एवभ् प्रहयीसॉगको
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सभन्वम य सहकामिका सम्फन्धभा सभेत फङ्गझ्ने अवसय प्राप्त बएको तथमो। प्रतततनतध भण्डररे क्मातरपोतनिमाको
रस एन्जरस सहयिस्थत पेडयर ब्मङ्गयो अप इन्बेिस्टगेसनको कामािरम, म्मङ्गिजमभ अप टरये न्स, रस
एन्जरस ऩङ्गतरस तडऩाटिभेन्ट, ऩङ्गतरस कतभसन, रस एन्जरसका भेमयको कामािरम, सेक्रेभेन्टोिस्थत कतभसन
अन �ऩस अ�पससि स्टमान्डसि एन्ड रे तनङ (Post), क्मातरपोतनिमा याज्मका भहान्मामातधवक्ताको कामािरम,
्रेसय काउन्टी से�यपको कामािरमसभेतभा भहत्त्वऩूणि बेटघाट य छरपर कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको तथमो।
उक्त भ्रभणका क्रभभा अभे�यकाको सङ्घ, याज्म, काउन्टी य नगय प्रहयीको सङ्गठन सॊ यचना, ततनीहरूको
कामिप्रणारी य कामिऺेत्र तथा ततनीहरूतफचको ऊध्विगाभी (Vertical) सहमोग, सहकामि य सभन्वमका
सम्फन्धभा अध्ममन ग�यएको तथमो। त्मसै गयी सङ्घ, याज्म, काउन्टी य नगय प्रहयी तथा सभन्फिन्धत तहका
सयकाय य याज्म तह तथा नगय तहका भहान्मामातधवक्तातफचको सभतरीम (Horizontal) सहमोग, सहकामि य
सभन्वमका सम्फन्धभासभेत अध्ममन ग�यएको तथमो।

्रेसय काउन्टीका कभिचायीका साथ भाननीम भङ्गख्मभन्त्रीस�हत नेऩारी प्रतततनतनभण्धभ

ङ्ग
राभो सभमसम्भ सपरताऩूवक
ि
सङ्घीमताको अभ्मास गये को सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको अतत �वकतसत,
ङ्ग
व्मावसा�मक य आधङ्गतनक प्रहयी प्रणारी यहेको क्मातरपोतनिमा याज्मको भ्रभणफाट नेऩारको य सॊ मक्त
याज्म
अभे�यकाको सङ्घीमता पयक प्रकायको बएताऩतन प्रदे श प्रहयीको स्थाऩना य सञ्चारन, प्रदे श सयकायको
प्रभङ्गख कानूनी सल्राहकायको कानून कामािन्वमन य अऩयाध योकथाभका सम्फन्धभा प्रहयी सङ्गठनसॉग यहनङ्गऩने
सम्फन्धका �वषमभा भहत्त्वऩूणि जानकायी हातसर गने अवसय प्रा्त बमो।
ङ्ग
सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको वातससटनट न याज्मक ो भ्रभ- गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩृ्वी सङ्गब्फा
ङ्ग
गङ्गरुङको नेतत्ृ वभा भङ्गख्म न्मामातधवक्तासभेत यहेको एक प्रतततनतध भण्डररे सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको वातससटन
याज्मको भ्रभण गये को तथमो। भ्रभणका क्रभभा नेऩारी प्रतततनतध भण्डररे १४ नोबेम्फय २०१९ का �दन
वातससटन याज्मका गबनिय श्री जे इन्स्रेसॉग तसमाटरिस्थत कामािरमभा बेटवाताि सम्ऩन्न गये को तथमो।
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गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री नेतत्ृ वको प्र�त�न�ध भण्डर वा�ससटन याज्मका गबनियसॉग

उक्त बेटवातािभा गण्डकी प्रदे श य वा�ससटन याज्म�फच उद्योग, ऩमिटन, व्मवसामरगामतका क्षेत्रभा आऩसी �हत
प्रफद्दिन गने एवभ् गण्डकी प्रदे श य वा�ससटन याज्म�फच ब�गनी सम्फन्ध स्थाऩना गने �वषमभा छरपर बएको
�थमो। उक्त अवसयभा गण्डकी प्रदे शका भाननीम भङ्गख्मभन्त्री ऩृ्वी सङ्गब्फा गङ्गरुङरे वा�ससटन याज्मका
गबनियराई गण्डकी प्रदे श भ्रभणको पऩचा�यक �नभन्त्रणासभेत गनङ्गि बएको �थमो।

ॉ ै
भाननीम भङ्गख्मभन्त्री नेतत्ृ वको प्र�त�न�ध भण्डर य वा�ससटनटन याज्मका गबयफीच छरपर हङ्गद

त्मसै गयी भाननीम भङ्गख्मभन्त्री य भङ्गख्म न्मामा�धवक्तारे वा�ससटन याज्मको याजधानी �समाटरभा फसोफास
गनङ्गह
ि न
ङ्ग े नेऩारी सभङ्गदामसॉगसभेत बेटघाट गयी छरपर गनङ्गि बएको �थमो।
ङ्ग
सॊ मक्त
याज्म अभे�यकाको क्मा�रपो�निमा य वा�ससटन याज्मको भ्रभणका भहत्त्वऩूणि �सकाइ दे हामफभोिजभ
यहेका छन्:
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सङ्घीम सङ्गयऺा वनकामहरूवफच तथा सङ्घीम य सम्फिन्धत प्रादे िशक वनकामहरूवफच सायऩूणि सभन्वम य



सहकामिको रागी कानूनी य व्मावहा�यक व्मफस्था ग�यनङ्ग ऩने,
प्रहयीराई व्मावसा�मक, उत्तयदामी, भानवअवधकायभैत्री य जनभङ्गखी फनाउन प्रहयी आमोगको व्मवस्था गनङ्गि



ऩने। आमोगरे प्रहयी कामिको सङ्गऩ�यवेऺण य प्रहयीका रावग नीवत वनभािण गने य सयकायराई कानून
कामािन्वमनभा सल्राह सङ्गझाव �दने य सयकायी नीवत अनङ्गसाय कामि बए नबएको भूल्माङ्ककन गने। आमोगरे
प्रत्मऺरूऩभा जन गङ्गनासो सङ्गन्ने (Public Hearing) व्मवस्था गने,
प्रहयी तावरभको स्तयीम भाऩदण्ड वनधाियण गनि सयोकायवारासभेत बएको सॊ मन्त्रको व्मवस्था गयी सो



भाऩदण्डअनङ्गसाय बए नबएको वनयीऺण, अनङ्गगभन गने,


प्रहयीभा जनशिक्त वृ�द्द बन्दा साधन स्रोत तथा प्र�ववधको उऩमोग गने नीवत वरनङ्ग ऩने,



वनम्न दजािका प्रहयी कभिचायीराई सऺभ फनाई िजम्भेवायीका साथ ऩ�यचारनको नीवत वरनङ्ग ऩने,



साभािजक स हादिता कामभ गने वसरवसराभा प्रहयीसभेतराई सचेत गयाउॉदै ब�वष्मभा हङ्गन सक्ने द्वन्द्व
न्मूनीकयणभा अग्रसय हङ्गने वातावयण वनभािण गने। सफै सभङ्गदाम, धभि य बाषाप्रवत सभान य सम्भानऩूवक
ि
व्मवहाय गनि उत्प्रे�यत गने,
प्रदे शको शािन्त, सङ्गयऺा य �वकास एवभ् सभृ�द्दवफचको भहत्त्वऩूणि सम्फन्धराई आत्भसात गदआ शािन्त



सङ्गयऺाको उिचत य प्रबावकायी सॊ मन्त्रको �वकास गनि जरुयी छ।
२.१1.

भङ्गख्म न्मामावधवक्ताको �ववबन्ब
न् बूवभका

क. प्रदे श प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडिको अध्मऺ
प जदायी कसङ्गय (सजाम वनधाियण तथा कामािन्वमन) ऐन, २०७४ को दपा ३८ को उऩदपा (२) भा प्रोवेसन
तथा

्मायोर

फोडिको

प्रत्मऺ

वनदे शन,

वनमन्त्रण

य

सङ्गऩ�यवेऺणभा

यहने

गयी

प्रत्मेक

प्रदे शभा

भङ्गख्म

न्मामावधवक्ताको अध्मऺताभा प्रदे श कानून भन्त्रारमको सिचव, प्रदे श गृह भन्त्रारमको सिचव, प्रदे श प्रहयी
प्रभङ्गखसभेत यहेको प्रदे श प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडि गठन हङ्गने व्मवस्था छ। हारसम्भ उक्त कानूनी
व्मवस्थाको कामािन्वमन बई कामि सम्ऩादन बइनसकेको अवस्था छ।
ख. कानून भस्म दा सवभवत य �वधेमक सवभवतको सदस्म
प्रदे श सयकायरे कानून तजङ्गभ
ि ा सहजीकयणका रावग आन्त�यक भावभरा तथा कानून भन्त्रीको सॊ मोजकत्वभा
कानून भस्म दा सवभवत य �वधेमक सवभवत गठन गये कोभा उक्त दङ्गफै सवभवतहरूभा भङ्गख्म न्मामावधवक्ता
सदस्मका रूऩभा यहनङ्गबएको छ। भङ्गख्म न्मामावधवक्ता कानून तजङ्गभ
ि ा भस्म दा सवभवत य �वधेमक सवभवतभा
सदस्म यही सो सवभवतभापित कानून तजङ्गभ
ि ा कामिभा सॊ रग्न यहनङ्गबएको छ।
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ग. कानून भस्म दा सहजीकयण उऩसभभभतको सॊ मोजक
भभभत २०७५/०७/१४ भा कानून भस्म दा सभभभतको भनणिमरे कानून तजङ्गभ
ि ा सहजीकयणका राभग भङ्गख्म
न्मामाभधवक्ताको सॊ मोजकत्वभा प्रदे श कानून भस्म दा सहजीकयण उऩसभभभत गठन बई कानून भस्म दा कामिभा
सहजीकयण गदआ आएको छ। उक्त उऩसभभभतरे प्रदे शका भन्त्रारम तथा कामािरमफाट भनभािण ग�यने �वधेमक,
भनदे िशका, कामि�वभधको भस्म दा उऩय छरपर गयी ऩ�यभाजिनको राभग सङ्गझाव �दॉदै आएको छ।
ि ा सहजीकयण सभभभतको सॊ मोजक
घ. स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
भभभत २०७५/०८/११ य १२ गतेको प्रदे श सभन्वम ऩ�यषद्को फैठकरे भङ्गख्म न्मामाभधवक्ताको सॊ मोजकत्वभा
स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
ि ाको कामिभा सहजीकयण गनि एवभ् कानूनी �वषमभा ऺभता अभबवृ�द्द कामिक्रभ
सञ्चारन गनि स्थानीम तहभा कानून तजङ्गभ
ि ा सहजीकयण सभभभत गठन बई कानून तजङ्गभ
ि ासम्फन्धी ताभरभ
सञ्चारन गदआ आएको छ।
ङ. प्रदे श स्तयीम पैसरा कामािन्वमन सभभभतको स्थामी आभिन्त्रत सदस्म
प्रदे श सयकायरे कामािन्वमन गने गयी सम्भाभनत अदारतहरुफाट बएका पैसरा कामािन्वमनको अनङ्गगभन,
सहजीकयण तथा प्रदे श सयकाय य भातहतका भनकामराई �वऩऺी फनाइएका भङ्ग�ाभा प्रदे श सयकायको तपिफाट
ऩेस ग�यने भरिखत जफाप रे खनराई सहजीकयण गनि ग�ठत प्रदे श स्तयीम पैसरा कामािन्वमन सभभभतको
स्थामी आभिन्त्रत सदस्मको रूऩभा कामि गदआ आउनङ्ग बएको छ।
च. उच्च स्तयीम भननद ेशक सभभभको सदस्म
भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता डा. याजेन्र िघभभये राई भभभत २०७६/०८/०२ भा ग�ठत गण्डकी प्रदे शभा सूचना प्र�वभध
ऩाकि भनभािणका राभग भागिदशिन गनि ग�ठत उच्च स्तयीम भनदे शक सभभभतको सदस्मको रूऩभा िजम्भेवायी प्रा्त
बई कामािदेश अनङ्गसायको कामि सम्ऩन्न गदआ आउनङ्ग बएको छ।
छ. प्रादे िशक सभन्वम सभभभतको सदस्म
ङ्ग
नेऩार सयकाय तथा �वभबन्न �वकास साझेदायहरुको सॊ मक्त
सहकामिभा प्रदे श तहफाट सञ्चारन हङ्गने प्रदे श तथा
स्थानीम सहमोग कामिक्रभ कामािन्वमन एवभ् सहजीकयण गनि ग�ठत प्रदे शको प्रादे िशक सभन्वम सभभभतको
भभभत २०७६/०८/११ गतेको फैठकरे स्थामी आभिन्त्रत सदस्मको रुऩभा भनोनमन गने भनणिम गये फभोिजभ
कामि गदआ आउनङ्गबएको छ।
ि ा सभभभतको सॊ मोजक
ज. प्रदे श प्रहयी �वधेमक, भनमभ य यणनीभत तजङ्गभ
भाननीम भङ्गख्मभन्त्रीस्तयीम भभभत २०७६/०८/११ गतेको भनणिमानङ्गसाय प्रदे श प्रहयी ऐन य भनमभ तथा
यणनीभत तजङ्गभ
ि ाका राभग ग�ठत सभभभतको सॊ मोजकको िजम्भेवायी भङ्गख्म न्मामाभधवक्ताराई तो�कएको भथमो।
उक्त सभभभतरे प्रा्त कामािदेशफभोिजभ गण्डकी प्रदे शका ११ वटै िजल्राभा गएय प्रदे श प्रहयी सम्फन्धी
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सयोकायवारा भनकामसॉग छरपर, अन्त�क्रिमा गने कामिक्रभ तम बएफभोिजभ प्रदे शका ८ वटा िजजराभा
कामिक्रभ सम्ऩन्न बमो बने ३ वटा िजजराभा �वषभ ऩ�यिस्थभतका कायण कामिक्रभ गनि फाॉकी यहेको छ।
छरपर तथा अन्त�क्रिमाफाट प्रा्त सङ्गझाव सभेतको आधायभा फन्दै गये को प्रदे श प्रहयी �वधेमकको भस्म दा
अिन्तभ चयणभा ऩङ्गगेको छ। प्रदे श प्रहयी यणनीभत मोजना तमायीको क्रभभा यहेको छ। छरपर तथा
अन्त�क्रिमाफाट प्रा्त सङ्गझाव सभेतको आधायभा फन्दै गये को प्रदे श प्रहयी �वधेमकको भस्म दा अिन्तभ चयणभा
ऩङ्गगेको छ। प्रदे श प्रहयी यणनीभत मोजना तमायीको क्रभभा यहेको छ। उक्त सभभभतरे आफ्नो कामि सम्ऩादन
गने क्रभभा ८ वटा िजजराहरूभा गई दे हामफभोिजभको कामिक्रभ गयी याम सङ्गझाव सङ्करन कामि सम्ऩन्न
गये को छ।
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२०७६।१०।२१

२०७६।१०।२२

िजजरा प्रशासन
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कामािरम फाग्रङ्गङ

कामािरमका प्रभङ्गख एवभ् प्रभतभनभधहरू
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िजजरा सभन्वम सभभभतका ऩदाभधकायी स्थानीम तहहरुका

सभभभतको

प्रभङ्गख एवभ् प्रभतभनभध तथा ऩ�काय य नाग�यक सभाजका

सबाहर, फागरङ्गङ

प्रभतभनभधहरू तथा कामािरम प्रभङ्गखहरू

िजजरा प्रहयी
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याम सङ्गझाव सङ्करनको क्रभभा िजजल्रा प्रहयी कामािरम, ऩवि

उल्रेिखत कामिक्रभहरूभा गण्डकी प्रदे श सयकायका भाननीम आन्त�यक भा�भरा तथा कानून भन्त्री श्री
प्र�यफहादङ्गय च ङ्गभान, गण्डकी प्रदे शका भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता एवभ् स�भ�तका सॊ मोजक डा. याजेन्र िघ�भये ,
भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को कामािरमका कानून सिचव एवभ् स�भ�िका सदस्म श्री दरफहादङ्गय अ�धकायी,
आन्ि�यक भा�भरा तथा कानून भन्त्रारमका सिचव एवभ् स�भ�िका सदस्म श्री �कयणयाज शभाि, प्रदे श प्रहयी
कामािरमका व�य�

प्रयय उ ययऺक एवभ् स�भ�िका सदस्म श्री याजेशकङ्गभाय रार कणि �वऻ सभूहका

सदस्महरू ऩूव ि प्रहयी अ�त�यक्त भहा�नयीऺक श्री सङ्गयेन्रफहादङ्गय शाह, ऩूव ि प्रहयी अ�त�यक्त भहा�नयीऺक श्री
फभफहादङ्गय बण्डायी, द्वन्द्व एवभ् सङ्गयऺा भा�भरा �वऻ श्री शोबाकय फङ्गढाथोकी, ऩूव ि व�य� प्रहयी उऩयीऺक श्री
�वक्रभ गङ्गरुङरगामि उ िस्थि बई सयोकायवाराहरूको याम सङ्गझाव सङ्करन एवभ् कामिक्रभको सहजीकयण
तथा सहबागीहरूको िजऻासा उऩय छरपर गनङ्गि बएको �थमो।

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको साथभा �वऻ सभूहका सदस्महरू
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कामिक्रभभा व्म� �वचाय तथा सङ्क�रत �वद्यभान सभस्मा तथा याम सङ्गझावराई सभेत सभेटी गण्डकी प्रदे श
प्रहयी सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमकको भस्म दा तमाय गयी स�भ�तरे प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेस
गये को छ। िजल्रा िजल्राफाट प्रा्त सङ्गझाव य �वऻहरूसॉगको याम ऩयाभशिको आधायभा प्रदे श प्रहयीको
यणनी�तक मोजना तमाय गने कामि बइयहेको छ।
स�भ�तरे �भ�त २०७६।१०।७ भा �नणिम गदाि गण्डकी प्रदे शका ११ वटै िजल्राको स्थरगत भ्रभण गयी
याम सङ्गझाव सङ्करन गने �नणिम बएको बएताऩ�न को�बड-१९ का कायण दे शबाय फन्दाफन्दीको घोषणा
बएकोरे फाॉकी िजल्राभा कामिक्रभ गनि स�कएको छै न। आ.व. २०७७/०७८ भा फाॉकी िजल्रासभेतको
स्थरगत भ्रभण गयी सयोकायवारासॉग याम सङ्गझाव सङ्करन गने कामिक्रभ यहेको छ।

ॉ ङ्ग ै �वऻ सभूह
भाननीम भङ्गख्मभन्त्री श्री ऩृ्वी सङ्गब्फा गङ्गरुङको उऩिस्थ�तभा प्रदे श प्रहयी �वधेमकसम्फन्धी छरपर गनङ्गह
ि द

झ. ऩाययमोजना प्रस्ताव अध्ममन कामिदरको सदस्
गण्डकी प्रदे श सयकायद्वाया �भ�त २०७६/०९/१८ गते गगठत गण्डकी इन्टयनेसनर क्मान्सय हिस्ऩटर एन्ड
ायसचि सेन्टयको प्रस्ताव अध्ममन कामिदरको सदस्मभा तो�कनङ्ग बई गण्डकी प्रदे शभा क्मान्सय योगको
उऩचायको रा�ग गण्डकी इन्टयनेसनर क्मान्सय हिस्ऩटर एन्ड ायसचि सेन्टय स्थाऩना गने सम्फन्धभा
ऩायमोजना प्रस्ताव अध्ममन गयी सङ्गझाव ऩेस गनङ्गि बएको छ।
ञ. यत्नभिन्न्य य हेभागृह सॊ यऺण, व्मवस्थाऩन य सञ्चारन सम्फन्धभा �ससपायस गने कामिका रा�गग गठतठ
कामिदरको सदस्म
गण्डकी प्रदे शको भिन्त्रऩायषद्को �भ�त २०७६/११/११ को फैठकरे गण्डकी प्रदे शको याजधानी ऩोखयाभा
यहेको नेऩार रस्टको स्वा�भत्वको यत्नभिन्दय य हेभागृहरगामत जग्गासभेतका सम्ऩि�को वतिभान िस्थ�तको
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�ववयण य नेऩार रस्टफाट प्रदे श सयकाय भातहात ल्माई उऩमोग गने प्र��मा तथा यत्नभिन्दय य
हेभागृहरगामत जग्गासभेतका ऩङ्गयाताित्त्वक स्वरूऩभा प्र�तकूर असय नऩने गयी गनङ्गऩ
ि ने भभित सम्बाय, सॊ यऺण,
व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन गने उऩामहरूको �सफा�यस गने कामिका रा�ग ग�ठत कामिदरका सदस्मको
िजम्भेवायी प्रा्त गयी तो�कएको कामि ऩूया गनङ्गि बएको �थमो।
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ऩ�यच्छे द तीन
�नष्कषि य सङ्गझाव
3.१.

�ननष्कष
नेऩारको सॊ �वधान य प्रदे श कानूनफभोिजभ प्रदे श सयकायको भङ्गख्म कानूनी सल्राहकायका रूऩभा प्रदे श सयकाय
य अन्तगितका सयकायी �नकामराई सॊ वैधा�नक एवभ् कानूनी प्रश्नभा याम उऩरब्ध गयाउने, प्रदे श सयकाय ऩऺ
वा �वऩऺ बएका भङ्ग�ाहरूको �रिखत जफाप ऩेस गने, फहस ऩैयवी गयी प्र�तयऺा गयी प्रदे श सयकायको हक
�हतको यऺा गने, प्रदे श�बत्रका �हयासत गृह तथा कायागायभा यहेका व्मिक्तहरूराई भानवोिचत व्मवहाय बए
नबएका सम्फन्धभा �हयासत गृह तथा कायागाय �नयीऺण गयी आवश्मक �नदे शन �दने, प्रदे श सयकाय य प्रदे श
स्तयीम प्रोवेसन य ्मायोर फोडिको अध्मऺता गने सभेतका काभ, कतिव्म य अ�धकाय भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई
तो�कएको छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताराई प्रा्त सॊ वैधा�नक य कानूनी िजम्भेवायी ऩूया गनि भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको
कामािरमभा सयकायी व�कर य अन्म कभिचायीहरूको व्मवस्थाऩन गयी कामिसम्ऩादन हङ्गॉदै आएको छ।
भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमरे आ�थिक वषि २०७६/०७७ भा सवोच्च अदारत, उच्च अदारत, उच्च
अदारत ऩोखया फागरङ्गङ इजरास य प्रदे श�बत्रका िजल्रा अदारतभा प्रदे श सयकाय�वरूद्द ऩये का भङ्ग�ाभा
प्र�तयऺा गनङ्गक
ि ा साथै प्रदे श सयकाय य अन्तगितका �नकामराई सॊ वैधा�नक तथा कानूनी प्रश्नभा याम प्रदान गदआ
आएको छ। मसका अ�त�यक्त प्रदे श कानून तजङ्गभ
ि ासम्फन्धी कामिभा सहजीकयण गने, सॊ �वधान तथा
सभसाभ�मक कानूनका �वषमभा गोष्ठी, से�भनाय, अन्त�क्रिमा कामिक्रभ आमोजना गने, स्थानीम तहभा कानून
तजङ्गभ
ि ाभा सॊ रग्न ऩदा�धकायी य कभिचायीराई कानून तजङ्गभ
ि ा सम्फन्धी ता�रभ, ऩत्रकायहरूका रा�ग कानूनी
ऩत्रका�यता अ�बभङ्गखीकयण, कानून व्मावसामीहरूका रा�ग दऺता अ�बवृ�द्द कामिक्रभ सञ्चारन ग�यएको छ।
सॊ �वधान य कानूनफभोिजभ भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताफाट सम्ऩादन गनङ्गऩ
ि ने काभको भात्रा �दन प्र�त�दन फ्दै गएको
छ। प्रदे श�बत्रका िजल्रा अदारत, उच्च अदारत ऩोखया, उच्च अदारत ऩोखया फागरङ्गङ इजरास य सवोच्च
अदारतभा ऩये का भङ्ग�ाको सङ्ख्माभा वृ�द्द बइयहेको छ। भङ्ग�ाको चाऩ य अन्म कामिफोझको आधायभा
जनशिक्त य अन्म आवश्मक स्रोत, साधनको उिचत व्मवस्थाऩन गनि जरूयी छ।
आफ्नो स्थाऩनाको छोटो सभमभा नै भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमरे आफ्नो सॊ स्थागत �वकास, सॊ वैधा�नक
य कानूनी रूऩभा सम्ऩादन गनङ्गऩ
ि ने कामिहरूको प्रबावकायी सम्ऩादन गदआ आपूराई एक सफर सॊ स्थाको रूऩभा
उभ्माउन सपर बएको छ। तथा�ऩ मस कामािरमरे सॊ �वधान य कानूनफभोिजभ आफ्नो कामिसम्ऩादन गदाि
दे हामका च ङ्गन तीहरू दे खा ऩये का छन्:
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कानूनी याम भाग गदाि अऩनाउनङ्गऩने प्र�क्रमा ऩूया नगयी भ िखक रूऩभा याम भाग गने ऩ�यऩाटीरे
कानूनी याम य अ�बरेख प्रणारी व्मवस्थाऩन गनि क�ठनाइ ऩये को,



कामािरमरे हार प्रमोग ग�ययहेको बवन ऩमाि्त नयहेको,



मस कामािरमको कामिफोझका आधायभा नमाॉ दयफन्दी प्रस्ताव ग�यएताऩ�न उक्त दयफन्दी स्वीकृत
हङ्गन नसकेको तथा स्वीकृत दयफन्दीफभोिजभ कभिचायीको ऩदऩू�ति हङ्गनसभेत नसकेको,



भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमका अन्म सभकऺीहरूका तङ्गरनाभा अवसय य सङ्ग�वधा न्मून बएको
भहसङ्गस ग�यएकोरे मस कामािरमभा अनङ्गबव प्रा्त गये का सयकायी व�कर �टकाइयाख्न सभस्मा
ऩये को,



सवोच्च अदारत य अन्म अदारतभा मस कामािरमभापित ऩेस गनङ्गऩ
ि ने �रिखत जफापहरू प्रा्त हङ्गने
क्रभ फ्दो रूऩभा यहेको हङ्गॉदा �रिखत जफाप दताि गनि य प्र�तयऺा गनि सवोच्च अदारत, उच्च
अदारत ऩोखया, उच्च अदारत ऩोखया फागरङ्गङ इजरास य प्रदे श�बत्रका िजल्रा अदारतभा मस
कामािरमको कङ्गनै सॊ यचना नयहेको हङ्गॉदा कामि सम्ऩादनभा क�ठनाइ ऩये को,



सम्फिन्धत �नकामहरूरे मस कामािरमभा �रिखत जफाप ऩेस गदाि भङ्ग�ा/�यटसॉग सम्फिन्धत प्रभाण
राग्ने कागजात सॊ रग्न नगयी �रिखत जफाप भात्र ऩठाउने गये कोरे फहस, ऩैयवी य प्र�तयऺाभा
सभस्मा ऩये को,



प्रदे श�बत्र यहेका उच्च सयकायी व�कर कामािरम य िजल्रा सयकायी व�कर कामािरमसॉग कङ्गनै
पऩचा�यक सम्फन्ध स्था�ऩत नबएकोरे सम्फन्ध य सभन्वम व्मिक्तगत स्तयभा भात्र यहेको,



�वश्वव्माऩी रूऩभा पै�रएको को�बड-१९ को भहाभायी य मसका कायण बएको फन्दाफन्दीरे गदाि
मस आ.व.भा गने बनी वा�षिक कामिक्रभभा सभा�व� क�तऩम कामिक्रभहरू कामािन्वमन गनि नस�कने
अवस्था यह्मो।

3.2.

सङ्गझाव


नेऩारको

सॊ �वधानरे

भङ्गख्म

न्मामा�धवक्ताराई

भहान्मामा�धवक्ता

भातहत

याखेकोभा

भङ्गख्म

न्मामा�धवक्ता य भहान्मामा�धवक्ताको कामािरम एवभ् मस कामािरमको उच्च तथा िजल्रा सयकायी
व�कर कामािरमहरूसॉगको सम्फन्धराई प्र� गयी सभन्वम य सहकामि गनङ्गऩ
ि ने।


भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमको कभिचायी दयफन्दी तथा ऩदऩू�तिको िस्थ�त हेदाि भानव सॊ साधन
मोजनाभा सभङ्गिचत ध्मान �दनङ्ग जरूयी छ। मस कामािरमराई सॊ �वधान य ऐन कानूनरे �दएका
िजम्भेवायी य कामिफोझका आधायभा भानव सॊ साधन मोजना �नभािण गयी रागू गनङ्गऩ
ि ने दे िखन्छ।

53

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


प्रदे श सयकाय य अन्तगितका कामािरमहरुरे मस कामािरमफाट कानूनी याम भाग गदाि कानूनरे
तोकेको प्र�क्रमा ऩङ्गर्माई सॊ वैधा�नक एवभ् कानूनी �वषमभा याम भाग गनङ्गऩ
ि ने अभ्मास �वकास गदआ
रानङ्गऩदिछ।



�रिखत जफाप ऩेस गदाि म्मादराई भध्मनजय गयी सम्फद्द कागजऩत्रसभेत साथै याखी मस
कामािरमभा उऩरब्ध गयाई प्र�तयऺाको कामिराई सहज य प्रबावकायी फनाइनङ्गऩने दे िखएको छ।



भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा कामियत सयकायी व�करहरूरे सवोच्च अदारत, उच्च अदारत य
िजल्रा अदारतभा भङ्गख्मतमा �यटसम्फन्धी भङ्ग�ाहरू हेनऩ
िङ्ग ने हङ्गॉदा सॊ वैधा�नक कानूनको �वषमभा ऺभता
अ�बवृ�द्द कामिक्रभहरू सञ्चारन गयी दऺता अ�बवृ�द्द गनङ्गऩ
ि ने दे िखन्छ।



भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमफाट ख�टने सयकायी व�कर/कभिचायीको भनोफर उच्च याख्न एवभ्
उनीहरूराई भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमभा कामि गनि उत्प्रे�यत गनिका रा�ग उनीहरूको वृित्त
�वकास ता�रभ एवभ् सेवा सङ्ग�वधाभा मथोिचत ध्मान ऩङ्गर्माउनङ्ग जरूयी छ।



भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरम हार यहेको बवनभा ऩमाि्त कोठाहरू य ऩा�किङ स्थरको अबाव
छ।

कामािरमको

आफ्नै

जग्गा

य

बवनको

व्मवस्था

एवभ्

कभिचायीहरूराई

आवासको

सङ्ग�वधारगामतका अन्म ब �तक स्रोत य साधनमङ्गक्त फनाइनङ्ग आवश्मक दे िखन्छ।


प जदायी कसङ्गय (सजाम �नधाियण तथा कामािन्वमन) ऐन, २०७४ को दपा ३८ को उऩदपा (२)
भा प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडिको प्रत्मऺ �नदे शन, �नमन्त्रण य सङ्गऩ�यवेऺणभा यहने गयी प्रत्मेक
प्रदे शभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको अध्मऺताभा प्रदे श प्रोवेसन तथा ्मायोर फोडि गठन हङ्गने व्मवस्था
ङ्ग ने दे िखन्छ।
बएकोरे सोसम्फन्धी कामि�व�ध �नधाियण गयी फोडिराई स�क्रम फनाउॉनऩ



प्रदे श सयकायको सयोकाय यहेका वा प्रदे श सयकाय फादी हङ्गने एवभ् प्रदे श प्रहयीरे अनङ्गसन्धान गने
प जदायी भङ्ग�ाको अ�बमोजनभा भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता य मस कामािरम भातहत यहने सयकायी
व�करसॉग सभन्वम गने प्रणारीको स्थाऩना ग�यनङ्ग ऩदिछ।



को�बड-१९ को भहाभायी क�त सभमसम्भ य�हयहने हो य मसको प्रबाव क�त भात्राभा ऩने हो ब�े
म�कन गनि नस�कने ऩ�यिस्थ�त यहेकारे मस कामािरमको वा�षिक कामिक्रभभा ऩये का गो�ी, ता�रभ,
से�भनाय, अन्त�क्रिमा जस्ता कामिक्रभ प्रत्मऺ रूऩभा उऩिस्थत बई सञ्चारन गनि सहज नहङ्गने
ि ने
बएकारे त्मस्ता कामिक्रभ �वद्यङ्गतीम भाध्मभफाट सञ्चारन गनिको रा�ग आवश्मक प्रफन्ध गनङ्गऩ
दे िखन्छ।



अन्त्मभा,

सङ्घीम

शासन

व्मवस्थाको

भूर

भभिराई

आत्भसात

गदआ

भङ्गख्म

न्मामा�धवक्ताको

कामािरमराई प्रदे श सयकायप्र�त ऩूणि रूऩभा उत्तयदामी यही प्रबावकायी रूऩभा कामिसम्ऩादन गनि
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सक्षभ �नकामका रूऩभा �वकास गनिका रा�ग भङ्गख्म न्मामा�धवक्ता भहान्मामा�धवक्ताको भातहत यहने
व्मवस्थाको

ऩङ्गन�विचाय

भहान्मामा�धवक्ताको

गनङ्गऩ
ि ने

कामािरमफाट

दे िखन्छ।
व्मवस्थाऩन

भङ्गख्म
हङ्गने

न्मामा�धवक्ताको
�वषमभा

प्रस्टता

कामािरमका
ल्माई

प्रदे श

कभिचायी
सयकायरे

कभिचायीको व्मवस्था नगये सम्भको रा�ग भात्र भहान्मामा�धवक्ताको कामािरमरे कभिचायी खटाउने
व्मवस्था ग�यनङ्ग उऩमङ्गक्त हङ्गने दे िखन्छ। भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको कामािरमराई ऩूणि रूऩभा प्रदे श
सयकायप्र�त उत्तयदामी सॊ स्थाको रूऩभा स्था�ऩत ग�यनङ्ग उिचत हङ्गने दे िखन्छ।
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अनङ्गसूचीहरूः
अनङ्गसूची १
भङ्गख्म न्मामाभधवक्ताको कामािरम गण्डकी प्रदे श ऩोखयाका राभग प्रस्ता�ववत स�ठभनक सॊ यचना
(भभभत २०७५/०९/२९ भा मस कामािरमफाट ऩा�यय)

भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता

भननजी सचवचवा
शाखा अभधकृत –१
(या.ऩ.तृतीम (न्माम÷स.व.)
कामिरम सहमोगी – १

भननजी सचवचवा

नामफ भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता

नामफ सङ्गब्फा – १.

या.ऩ.प्रथभ (न्माम÷स.व.) – १

(न्माम÷स.व.)

कानूनी याम तथा प्रभततयऺा

प्रशासन, अनङ्गगभन तथा भूल्माङ्कन

शाखा

शाखा

प्रदे श न्मामाभधवक्ता –१

प्रदे श न्मामाभधवक्ता –१

(या.ऩ.��तीम (न्माम÷स.व.)

(या.ऩ.��तीम (न्माम÷स.व.)

शाखा अभधकृत –१

शाखा अभधकृत –१

(या.ऩ.तृतीम (न्माम÷स.व.)

(या.ऩ.तृतीम (न्माम÷स.व.)

नामफ सङ्गब्फा – १

नामफ सङ्गब्फा – १

(न्माम÷स.व.)

(न्माम÷स.व.)

कामिरम सहमोगी – १

हरङ्गका सवायी चारक – १

आभथथिक प्रशान शाखा
रेखा अभधकृत – १

कामिरम सहमोगी –१

सनजन्सी शाख

सूचना प्र�वभध तथा ऩङ्गस्तकारम शाखा

ना.सङ्ग. – १
भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता -१
नामफ भङ्गख्म न्मामाभधवक्ता -१

कम््मङ्गटय अऩये टय – १

(या.ऩ.अनॊ प्रथभ

(या.ऩ.अनॊ प्रथभ)

(न्माम÷स.व.)

प्रदे श न्मामाभधवक्ता –२
शाखा अभधकृत –3
रेखा अभधकृत –1
नामफ सङ्गब्फा –4
कम््मङ्गटय अऩये टय –1
सवायी चारक –1
कामिरम सहमोगी –3
जम्भा –17
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अनङ्गसूची २
गण्डकी प्रदे शभा हारसम्भ जायी बएका ऐन तथा �वधेमकको �ववयण
क्र.सॊ .

�वधेमक

सम्फिभन्धत भन्त्रार

�वधेमकको िस्थ�त

१

प्रदे शस्तयका केही साविज�नक �रखत

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

प्रभाणीकयण (कामि�व�ध) ऐन, २०७४

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श आ�थिक कामि�व�ध ऐन, २०७४

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श सबाका ऩदा�धकायी तथा सदस्मको

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

ऩा�यश्र�भक य सङ्ग�वधा सम्फन्धी ऐन, २०७४

भन्त्रारम

बएको

स्थानीम तहका ऩदा�धकायी तथा सदस्मको

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

खाये ज बएको

सङ्ग�वधा सम्फन्धी ऐन, २०७४

भन्त्रारम

भभन्ीको ऩा�यश्र�भक तथा सङ्ग�वधा सम्फन्धी

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

ऐन, २०७४

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श �व�नमोजन ऐन, २०७५

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

(आ.व.२०७४/०७५)

भन्त्रारम

बएको

स्थानीम तहको सबा सञ्चारन (कामि�व�ध)

आभत�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

ऐन, २०७५

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श आ�थिक कामि�व�ध (ऩ�हरो सॊशोधन)

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

ऐन, २०७५ (सॊ शोधन ऐन)

भन्त्रारम

बएको

कय तथा गैय कय याजश्व सम्फन्धी ऐन,

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

२०७५

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श �व� व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

आ�थिक ऐन, २०७५

�व�नमोजन ऐन, २०७५ (आ.व.
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१३

१४

१५

०७५/०७६)

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श आकिस्भक कोष ऐन, २०७५

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

स्थानीम तहको कानून �नभािण प्र��मा

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

सम्फन्धी ऐन, २०७५

भन्त्रारम

बएको

खोऩ सेवा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) ऐन,

साभािजक �वकास भन्त्रारम

प्रभाणीकयण

२०७५
१६

बएको

प्रदे श दङ्गग्ध �वकास वोडि ऐन, २०७५

साभािजक �वकास भन्त्रारम

प्रभाणीकयण
बएको

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

भङ्गख्म न्मामा�धवक्ताको काभ,कतिव्म,अ�धकाय

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

तथा सेवाका शति सम्फन्धी ऐन, २०७५

भन्त्रारम

बएको

केही प्रदे श कानून सॊ शोधन गने ऐन¸ २०७५

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

(सॊ शोधन ऐन)

भन्त्रारम

बएको

प्रशासकीम कामि�व�ध (�नम�भत गने) ऐन¸

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषदको

प्रभाणीकयण

२०७५

कामािरम

बएको

वय, �ऩऩर, शभी य च तायो सॊ यऺण सम्फन्धी

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

प्रभाणीकयण

ऐन¸ २०७५

भन्त्रारम

बएको

सहकायी ऐन¸ २०७५

बू�भ व्मवस्था कृ�ष तथा सहकायी

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

तार सॊ यऺण तथा �वकास प्रा�धकयण ऐन¸

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

प्रभाणीकयण

२०७५

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श औद्यो�गक व्मवसाम ऐन¸ २०७५

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

साभािजक �वकास भन्त्रारम

प्रभाणीकयण

गण्डकी प्रदे श प्रिशऺण प्र�तष्ठान ऐन¸ २०७५

बएको
२५

सङ्गतीजन्म ऩदाथि (�नमन्त्रण तथा �नमभन) गने
ऐन, २०७६

साभािजक �वकास भन्त्रारम

प्रभाणीकयण
बएको
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२६

२७

२८

२९

३०

�व�नमोजन ऐन¸ २०७६

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषदको

प्रभाणीकयण

कामािरम

बएको

ऩा�यश्र�भक य सङ्ग�वधा सम्फन्धी केही प्रदे श

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

कानूनराई सॊ शोधन गने ऐन, 2076

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन¸

बै�तक ऩूवािधाय �वकास भन्त्रारम

प्रभाणीकयण

आ�थिक ऐन¸ २०७६

प्रदे श रोक सेवा आमोग ऐन¸ २०७६

२०७५
३१

बएको

गण्डकी �वश्व�वद्यारम ऐन¸ २०७६

साभािजक �वकास भन्त्रारम

प्रभाणीकयण
बएको

३२

३३

३४

३५

प्रदे शको सङ्गशासन ऐन, २०७६

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को

प्रभाणीकयण

कामािरम

बएको

गण्डकी प्रदे श �वऻान तथा प्र�व�ध प्र�तष्ठान

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

प्रभाणीकयण

ऐन, २०७६

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श वातावयण सॊ यऺण सम्फन्धी ऐन,२०७६ उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

गण्डकी प्रा�व�धक िशऺा तथा व्मवसा�मक

भन्त्रारम

बएको

साभािजक �वकास भन्त्रारम

प्रभाणीकयण

ता�रभ प्र�तष्ठान ऐन, २०७६
३६

प्रभाणीकयण

बएको

गाॉउसबा, नगयसबा य िजल्रा सभन्वम

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को

प्रभाणीकयण

स�भ�तका सदस्मरे ऩाउने सङ्ग�वधा सम्फन्धी

कामािरम

बएको

प्रदे श रोकसेवा आमोगका ऩदा�धकायीको

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को

प्रभाणीकयण

ऩा�यश्र�भक, सेवाको शति य सङ्ग�वधा सम्फन्धी

कामािरम

बएको

ऐन, २०७६
३७

ऐन, २०७६
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३८

३९

४०

४१

४२

आ�थिक ऐन, २०७७

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

प्रभाणीकयण

भन्त्रारम

बएको

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषदको

प्रभाणीकयण

कामािरम

बएको

प्रदे श सबा सिचवारम सम्फन्धभा व्मवस्था

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण

गनि फनेको ऐन, २०७७

भन्त्रारम

बएको

गण्डकी प्रऻा प्र�तष्ठान ऐन, २०७६

साभािजक �वकास भन्त्रारम

प्रभाणीकयण

�व�नमोजन ऐन, २०७७

प्रदे श �वकास स�भ�त सम्फन्धी ऐन, २०७७

बएको
४३

गण्डकी प्रदे शभा खेरकङ्गदको �वकास गने

साभािजक �वकास भन्त्रारम

सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक
४४

४५

प्रभाणीकयण हङ्गन
फाॉकी

प्रदे श प्रहयी सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको

आन्त�यक भा�भरा तथा कानून

प्रभाणीकयण हङ्गन

�वधेमक

भन्त्रारम

फाॉकी

प्रदे श �वकास प्रा�धकयणको स्थाऩना य

भङ्गख्मभन्त्री तथा भिन्त्रऩ�यषद्को

प्रभाणीकयण हङ्गन

सञ्चारन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि

कामािरम

फाॉकी

तार सॊ यऺण तथा �वकास प्रा�धकयण ऐनराई

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

प्रदे श सबाभा

सॊ सोधन गने �वधेमक, २०७६

भन्त्रारम

�वचायाधीन

प्रदे श कृ�ष व्मवसाम प्रवधिन सम्फन्धी

बू�भ व्मवस्था कृ�ष तथा सहकायी

प्रदे श सबाभा

�वधेमक

भन्त्रारम

�वचायाधीन

प्रदे श वन �वधेमक

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

भस्म दा तमाय

भन्त्रारम

बएको

केही ्रािस्टकजन्म ऩदाथि (�नमन्त्रण)

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

भस्म दा तमाय

गनि फनेको �वधेमक

भन्त्रारम

बएको

प्रदे श ऩमिटन सम्फन्धी व्मवस्था गनि

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

भस्म दा तमाय

वनेको �वधेमक

भन्त्रारम

बएको

फनेको �वधेमक
४६

४७

४८

४९

५०
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५१

५२

आ�थिक कामाि�व�ध तथा �व�ीम उ�यदा�मत्व

आ�थिक भा�भरा तथा मोजना

भस्म दा तमाय

सम्फन्धी �वधेमक

भन्त्रारम

बएको

होभस्टे सञ्चारन सम्फन्धी �वधेमक

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण

भस्म दा तमाय

भन्त्रारम

बएको

गण्डकी प्रदे श सयकायफाट जायी बएका �ननमभावरीह
क्र सॊ

�ननमभावरीको ना

१

प्रदे श सयकाय (कामि �वबाजन) �नमभावरी, २०७४

२

प्रदे श सयकाय (कामि सम्ऩादन) �नमभावरी,२०७४

३

सहकायी �नमभावरी, २०७६

४

गण्डकी प्रदे श फजाय अनङ्गगभन �नमभावरी,२०७६

५

साविज�नक ख�यद सम्फन्धी प्रदे श �नमभावरी, २०७६

६

तार सॊ यऺण तथा �वकास प्रा�धकयण �नमभावरी, २०७६

७

प्रदे श �वऩद् व्मवस्थाऩन �नमभावरी, २०७७

८

गण्डकी प्रदे श प्रिशऺण प्र�तष्ठान �नमभावरी, २०७७

61

d'Vo GofoflwjQmfsf] jflif{s k|ltj]bg–@)&^÷)&&
अनङ्गसूची ३
सॊ ववधानववद् डा. वववऩनऩन अकाधकरे सॊ ववधान �दवस २०७६ को अवसयभा नेऩारको सॊववधानका चाय वषि य
बावी �ददशा वषवषमअन्तविक्रिमा कामिक्रभभाप्रस्तङ्गत गनङ्गि बएको कामिऩत्र
नेऩारको सॊ ववधान प्रायम्ब बएऩ छ रूऩान्त�धत व्ववस्थावऩका सॊ सद् य सङ्घीम सॊ सद्फाट ऩा�धत बएका एवभ्
सङ्घीमतासॉग सम्फिन्धत कानून नभािणको ऩङ्गनयावरोकन
१. ऩृ�बूभी
सम्वत् २०७२ असोज ३ भा सङघीम सॊ यचनासवहतको गणतन्त्रात्भक नेऩारको सॊ ववधान घोषणा बएको ४ वषि
बएको छ। सॊ ववधान जायी बएसॉगै सॊ ववधान सबाफाट रूऩान्त�धत व्ववस्थावऩका सॊ सद्को कामिकारऩिात् २०७४
भिङ्सय १० य २१ गते बएको प्र त न ध सबाको नवािचन य तत्ऩिात् बएको यावष्टम सबाको नवािचनसॉगै गठन
बएको सङघीम सॊ सद्को कामिकार ऩ न २ वषि निजक ऩङ्गग्दै छ । नमाॉ सॊ ववधानरे गये को सॊ वैधा नक व्मवस्थाफभोिजभ
सङ्घ अथाित केन्ररे फनाउनङ्ग ऩने कानून

नभािण गनङ्गि नै सॊ ववधान सबाफाट रूऩान्त�धत बएको तत्कारकन

व्मवस्थावऩका सॊ सद् य तत्ऩिात् गठन बएको सङघीम सॊ सद्को प्रभङ्गख कावि थवो ध हो। वस अव धभा रूऩान्त�धत
व्ववस्थावऩका सॊ सद्रे नमाॉ य सॊ शोधन गयी ८७ ववधेमक य सङघीम सॊ सद्बाट हारसम्भ नमाॉ य सॊ शोधन सवहत ४३
गयी कङ्गर १३० कानूनहरु नभािण बई सकेका छन्।
काठभाडौँ ववश्ववव�ारव , स्कङ्गर अप र रे नेऩारको सॊ ववधानफभोिजभ सङ्घ, प्रदे श य स्थानीमतहरे फनाउन ऩने
कानूनको ऩवहचान गने य तत्कारीन रूऩान्त�धत व्ववस्थावऩका सॊ सद् ध आभ नवािचनऩिात् गठन बएको सङघीम
सॊ सद्बाट के क त कानूनहरु नभािण बए बन्ने ववषमभा ऩङ्गनयावरोकन ग�ययहेको छ । नेऩारको सन्दबिभा सङघीमता
नमाॉ व्मवस्था बएकोरे तीन तहको सङघीम सॊ यचनाको सॊ स्थागत ववकास य कामािन्वमन गने सम्फन्धभा सङघीम
सॊ सद्फाट के क त सङघीम कानून नभािण बए य के क त फनाउन ऩने छन् बन्ने ववषमभा ज्मादा केिन्रत बएय
ऩङ्गनयावरोकन ग�ययहेको छ। मस ऩङ्गनयावरोकनफाट नेऩारको सॊ ववधानफभोिजभ सङघीम सॊ सद् य सयकायरे फनाउनङ्ग
ऩने सङघीम कानून फनेका छन् मा छै नन्? आगाभी �दनभा सङघीम सॊ सद्रे तीन तहको सङघीम सॊ यचनाको
सॊ स्थागत ववकासका रा ग के कस्ता कानून फनाउन आवश्मक छ बन्ने ववषवभा जानकाधक रन ध सोहकफभोिजभ
सम्फ� नकाव एवभ् ऩऺको ध्मानाकषिण गनि सहमोग गनेछ बन्ने अऩेऺा यहेको छ ।
२. नेऩारको सॊ ववधानफभोिजजभसङ्घरे फनाउन ऩने सङ्घीम कानूनका ववषम
नेऩारको सॊ ववधानको वव बन्न बाग य धायाभा सङ्घीम कानूनफभोिजभ हङ्गने बन्ने उल्रेख बएअनङ्गसाय रूऩान्त�धत
व्मवस्थावऩका सॊ सद् ध

नवािचनऩिात् सङ्घीम सॊ सद्रे दे हामका ववषवभा सङ्घीम कानून फनाउन ऩने ऩवहचान

ग�धएको छ ।
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क. नाग�ययकतसम्फन्धी कानून बाग २, धाया १० – १५


नाग�यकका प्रा�प्त, ऩङ्गनः प्रा�प्त य सभा�प्त



गैयआवासीम नेऩारी नाग�यकता



नाग�यकतासम्फन्धी कसङ्गय य दण्ड सजाम



नेऩारी नाग�यकको ऩ�यचम खङ्गल्ने अ�बरेख

ख. भ �ररक हसम्फन्धी कानून, बाग ३, धाया १६–४६


साभािजक वा साॊस्कृ�तक रूऩरे �ऩछ�डएको वगि, सभङ्गदाम य आ�थिक रूऩरे �वऩ� नाग�यकराई �वशेष
सॊ यऺणसम्फन्धी कानून



कानूनी सहामतासम्फन्धी कानून



अऩयाध ऩी�डकको साभािजक ऩङ्गनःस्थाऩना य ऺ�तऩू�तिस�हतको न्मामसम्फन्धी



मातनाराई दण्डनीम फनाई ऩी�डतराई �दइने ऺ�तऩू�तिसम्फन्धी



�नवायक नजयफन्दसम्फन्धी



सफै प्रकायका छङ्ग वाछङ्ग त तथा बेदबावराई दण्डनीम फनाउने य ऺ�तऩू�ति सम्फन्धी



सम्ऩित्तको उऩमोगसम्फन्धी



धा�भिक गङ्गठी सञ्चारन, धभि ऩ�यवतिनराई दण्डनीम फनाउने सम्फन्धी



गोऩनीमतासम्फन्धी



�व�बन्न स्वरूऩका शोषणराई दण्डनीम फनाउनेसम्फन्धी



आधायबूत िशऺा, अ�नवामि य भाध्म�भक िशऺा, �नशङ्गल्क तथा अऩा�ता बएका य �वऩ�राई �नशङ्गल्क उच्च
िशऺासम्फन्धी



योजगायी य फेयोजगाय सहामतासम्फन्धी



श्रभसम्फन्धी



स्वास््म सेवा, उऩचाय य ऩहङ्गॉचसम्फन्धी



खा� अ�धकायसम्फन्धी



फारफा�रकासम्फन्धी



भ�हराको �वशेष अवसय य सभावेशीकयणसम्फन्धी



द�रकको प्र�क�न�धत्व, साभािजक सङ्गयऺा, फसोफाससम्फन्धी



कृषकको अ�धकायसम्फन्धी



द्वन्द्व ऩी�डक, अऩा�ता बएका, घाइते, वेऩत्ता व्मिक्तका ऩ�यवायको सङ्ग�वधा, सङ्गयऺा य �वशेष अवसयसम्फन्धी
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साभािजक सङ्गयऺासम्फन्धी



उऩबोक्ताको हकसम्फन्धी



सॊ वैधा�नक उऩचायको हकसम्फन्धी



भौ�रक हक कामािन्वमनसम्फन्धी अन्म कानून

ग. याज्मका �ननद ेक �ससद्दान्, नी�न्त तथा दामत्मसम्फन्धी कानून, बाग ४ धाया ४९–५५


याज्मका नी�त तथा दाामत्व कामािन्वमनका रा�ग आवश्मक ऩने कानून

घ. याज्मको सॊयचना य याज्म शिक्तको फाॉडपाॉडसम्फन्धी कानून, बाग ५, धाया ५६–६०


मस ावषमअन्तगित फनाउन ऩने कानूनहरू मसै ऩङ्गनयावरोकन ऩत्रको ५ नॊ खण्डभा उल्रेख ग�यएको छ।

ङ. याष्टऩ�न्त य उऩयष्टऩ�न्तको कामि सम्ऩादन य सऩसम्फन्धी कानून, बाग ६, धाया ६६–७१
च. नेऩार सयकायको कामि सम्ऩादन एवभ् कामि ाववबाजसम्फन्धी कानून, बाग ७, धाया ८२


नेऩार सयकायको नाभभा हङ्गने �नणिम वा आदे श य तत्सम्फन्धी अ�धकाय ऩत्रको प्रभाणीकयणसम्फन्धी कानून



नेऩार सयकायको कामिसम्ऩादन य कामि ावबाजन �नमभावरी

छ. सॊावधानभा उल्रेिखत सॊवैधा�नक �नकामका ऩदा�धकायीहरूको ऩा�यश्र�भभक तथ सङ्गावधा य मोग्मता एवभ् सेवाका
सतिसम्फन्धी कानून


याष्टऩ�न् य उऩयाष्टऩ�तको ऩा�यश्र�भक तथा अन्म सङ्गावधासम्फन्धी कानून



प्रधानभन्त्री य भन्त्रीको ऩा�यश्र�भक तथा अन्म सङ्गावधासम्फन्धी कानून



सबाभङ्गख, उऩसबाभङ्गख, अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सङ्घीम सॊ सद्का सदस्मको ऩा�यश्र�भक तथा अन्म सङ्गावधासम्फन्धी



नेऩारको प्रधान न्मामाधीश, सवोच्व अदारतका न्मामाधीशको ऩा�यश्र�भक तथा अन्म सङ्गावधासम्फन्धी कानून



भहान्मामा�धवक्ताको ऩा�यश्र�भक तथा अन्म सङ्गावधासम्फन्धी



अिख्तमाय दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोग, भहारेखा ऩयीऺक, रोक सेवा आमोग, �नवािचन आमोग, यााष्टम भानव
अ�धकाय आमोग, यााष्टम प्राकृ�तक स्रोत तथा ावत्त आमोग, यााष्टम भाहरा आमोग, याा�म न�रन् आमोग, याा�म
सभावेशी आमोग, आ�नवासी जनजान्ी आमोग, भधेसी आमोग, थारु आमोग, भङ्गिस्रभ आमोगको काभ, कतिव्म य
अ�धकाय ( सॊ ावधानभा उल्रे ख नबएको हकभा ) प्रभङ्गख एवभ् सदस्महरूको ऩा�यश्र�भक, मोग्मता, ऩन �यक्त
हङ्गने अवस्था य सेवाका अन्म सतिसम्फन्धी कानून, ( सॊ ावधानको बाग २१–२७, धाया २३८–२६५)



प्रदे श प्रभङ्गखको ऩा�यश्र�भक य सेवाका सतिसम्फन्धी कानून



सङ्घीम सॊ सद्को भहासिचव, प्र�न्�न�ध सबाको सिचव, याा�म सबाको सिचवको ऩा�यश्र�भक य सेवाका अन्म
सतिसम्फन्धी कानून



उच्च अदारतका भङ्गख्म न्मामाधीश तथा न्मामाधीशको ऩा�यश्र�भक य सेवाका अन्म सतिसम्फन्धी कानून
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िजल्रा न्मामाधीशका ऩा�यश्र�भक य सेवाका अन्म सतिसम्फन्धी कानून



सङ्घीम न्माम सेवाका कभिचायीको ऩा�यश्र�भक, सङ्ग�वधा तथा सेवाका सतिसम्फन्धी कानून



सयकायी व�कर तथा भहान्मामा�धवक्ताको भातहतभा यहने अन्म कभिचायीको ऩा�यश्र�भक, सङ्ग�वधा तथा सेवाका
सतिसम्फन्धी कानून



प्रदे श न्माम सेवाका कभिचायीको ऩा�यश्र�भक, सङ्ग�वधा य सेवाका सतिसम्फन्धी कानून

ज. सङ्घीम व्मवस्था�ऩऩकसम्फन्धी कानून, बाग ८, धाया ८३–१०८


सङ्घीम सॊ सद्का सदस्मको शऩथसम्फन्धी कानून



ङ्ग
सङ्घीम सॊ सद्भा स�भ�त य सॊ मक्त
स�भ�त गठनसम्फन्धी कानून



सङ्घीम सॊ सद्को �वशेषा�धकायसम्फन्धी कानून



ङ्ग
प्र�त�न�ध सबा �नमभावरी, या�ष्टम सबा �नमभावरी य सॊ मक्त
स�भ�तको गठन य कामि सञ्चारन �नमभावरी



�वशेष स�भ�तको गठनसम्फन्धी कानून



सॊ सदीम सङ्गनवाइ य सॊ सदीम सङ्गनवाइसम्फन्धी कानूनी व्मवस्था



सङ्घीम सॊ सद् सिचवारमको स्थाऩना य व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कानून



सङ्घीम सॊ सद्को भहासिचव, प्र�त�न�ध सबाको सिचव य या��म सबाको सिचवको मोग्मता, काभ कतिव्म य
अ�धकायसम्फन्धी कानून ।

झ. सङ्घको आ�थिक कामिप्रणारी सम्फन्धी कानून, बाग १०, धाया ११५–१२५


ऋण तथा जभानतसम्फन्धी कानून



�व�नमोजन य आ�थिक कानून



सङ्घीम आकिस्भक कोषसम्फन्धी कानून



सङ्घीम आ�थिक कामि�व�धसम्फन्धी कानून



प्रदे श य स्थानीम तहको फजेटसम्फन्धी कानून



सङ्घीम सि�त कोषफाट प्रदान गने ससित, सभऩूयक य �वशेष उऩदानसम्फन्धी कानून

ञ. न्मामऩा�ररकसम्फन्धी कानून, बाग ११, धाया १२६–१५६


सवोच्च अदारतको अ�धकाय ऺेत्र य कामि�व�धसम्फन्धी कानून



अदारतको अवहेरनासम्फन्धी कानून



उच्च अदारतभा न्मामाधीशको सॊ ख्मा, उच्च अदारतको अ�धकाय ऺेत्र य कामि�व�धसम्फन्धी कानून



िजल्रा अदारतको अ�धकाय ऺेत्र य कामि�व�ध सम्फन्धी कानून, िजल्रा न्मामाधीशको �नमङ्गक्तीसम्फन्धी कानून



न्माम प्रशासनसम्फन्धी कानून
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प्रदे श न्माम सेवा आमोगको गठन य ऩनमङ्गक्तीसम्फन्धी कानून



न्माम ऩ�यषद्सम्फन्धी कानून



�विश�ीकृत अदारत, न्मा�मक ऩनकाम वा न्मामाऩधकयणको गठनसम्फन्धी कानून



न्माम सेवा आमोगको काभ, कतिव्म य अऩधकाय तथा कामि�वऩधसम्फन्धी कानून

ट. भहान्मामाऩधवक्तासम्फन्धी कानून, बाग १२, धाया १५७–१६१


भहान्मामाऩधवक्ताको काभ, कतिव्म य अऩधकाय तथा कामि�वऩधसम्फन्धी कानून

ठ. भहाऩबबमोसम्फन्धी कामि�वऩध कानून, धाया १०१


यााऩऩत य उऩयााऩऩत उऩयको भहाऩबमोगसम्फन्धी कामि�वऩध कानून



प्रधान न्मामाधीश य सवोच्च अदारतका न्मामाधीश उऩयको भहाऩबमोगसम्फन्धी कामि�वऩध कानून



सॊ वैधाऩनक ऩनकामका प्रभङ्गख य सदस्महरू उऩयको भहाऩबमोगसम्फन्धी कामि�वऩध कानून

ड. प्रदे श प्रभङ्गखको ऩनमङ्गिक्त, शऩथ, काभ, कतिव्मसम्फन्धी कानून, बाग १३, धाया १६२–१७४
ढ. प्रदे श य स्थानीम तहको सभन्वम य सहमोगसम्फन्धी व्मवस्थाका राऩगग

आवश्मक ऩनेसङ्घीम कानून, धाया २३५



सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहऩफचको सभन्वमसम्फन्धी कानून



नेऩार सयकायरे गाउॉऩाऩरका य नगयऩाऩरकाराई गनन सहमोग य ऩनदन शनसम्फन्धी कानून

ण. सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको ऩननवािचन य याष्टऩत त भ् उऩयाष्टऩऩततको नवनवािसम्फन्धी कानून


याष्टऩऩत य उऩयााऩऩतको ऩनवािचनसम्फन्धी कानून



प्रऩतऩनऩध सबाको ऩनवािचनसम्फन्धी,



सङ्कटकारीन अवस्थाभा प्रऩतऩनऩध सबाको कामिकार थऩसम्फन्धी कानून



या�ाम सबाको ऩनवािचनसम्फन्धी



सङ्घीम सॊ सद् य प्रदे श सबाभा दर त्मागसम्फन्धी कानून



ऩनवािचन आमोगसम्फन्धी कानून



याजनीऩतक दर य दर त्मागसम्फन्धी कानून



याजनीऩतक दर दतािसम्फन्धी कानून



भतदाता नाभावरीसम्फन्धी कानून



ॉ म्फन्धी कानून
ऩनवािचन कसङ्गय य सजामस



प्रदे श सबा, गाउॉऩाऩरका, नगयऩाऩरका य िजल्रा सबाको ऩनवािचनसम्फन्धी कानून
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स्थानीम �नकाम �नवािचन कामिवव�ध कानून



जनभत सङग्रहसम्फन्धी कानून

त. प्रदे श रोक सेवा आमोगको काभ, कतिव्म सम्फन्धभा आधाय य भाऩदण्डसम्फन्धी कानून, बाग २३, धाया २४४
थ. यावष्टम प्राकृ�तक स्रोत तथा ववत्त आमोगको काभ कतिव्म य अ�धकाय, प्राकृ�तक स्रोतको ऩ�ययचारन वा याजस्वको
फाॉडपाॉडको ववस्तृत आधायसम्फन्धी कानून, बाग २६, धाया २५१.
सम्फन्धी कानून, बाग २८, धाया २६६–२६८
द. यावष्टम सङ्गयऺा ऩ�ययषद्


यावष्टम सङ्गयऺा ऩ�यषद्सम्फन्धी अन्म व्मवस्था



नेऩारी सेनाभा सभान य सभावेशी प्रवेशसम्फन्धी कानून



नेऩारी सेनासम्फन्धी अन्म व्मवस्था



नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार, यावष्टम अनङ्गसन्धान ववबागसम्फन्धी कानून य नेऩार प्रहयी य प्रदे श
प्रहयीको सभन्वमसम्फन्धी कानून ।

ध. ववववधवध व्मवस्सम्फन्धी कानून, बाग ३२, धाया २७५–२९४


याष्टवहत प्र�तकूरको आचयणराई दण्डनीम फनाउनेसम्फन्धी कानून



सङ्कटकारीन घोषणा वा आदे श फहार यहॉदा ऩये को ऺ�तसम्फन्धी ऺ�तऩू�तिको कानून



भापी भङ्गल्तफीसम्फन्धी कानून



सिन्ध वा सम्झ ताको अनङ्गभोदन, सिम्भरन, स्वीकृ�त वा सभथिनसम्फन्धी कानून



सॊ वैधा�नक ऩ�यषद्को काभ, कतिव्म एवभ् अ�धकाय य �नमङ्गिक्तको कामिवव�धसम्फन्धी कानून



सङ्घीम सयकायी सेवाको गठन य सञ्चारनसम्फन्धी कानून



सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहभा कभिचायी सभामोजन य सेवा प्रवाहको व्मवस्थासम्फन्धी कानून



बाषा आमोगको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा कामिवव�धसम्फन्धी कानून



गङ्गठीसम्फन्धी व्मवस्था गने कानून



स्थामी आवासीम अनङ्गभ�त �रएको नेऩारी नाग�यक नेऩार सयकायको कङ्गनै ऩदभा �नवािचन, भनोनमन वा
�नमङ्गिक्त हङ्गन सक्ने अन्म व्मवस्था गनेसम्फन्धी कानून



ॉ ाको अवस्थाको कसङ्गय गये को बएभा सो कसङ्गयभा कायफाही
भहा�बमोगफाट ऩदभङ्गक्त हङ्गने व्मिक्तराई ऩदभा यहद
गनेसम्फन्धी कानून ।
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३. सॊ�वधान य सङ्घीमताको प्रबावकायी कामािन्वमनका रा�ग प्रदे श सबा य सयकायरे फनाउन ऩने प्रदे श कानून
नेऩारको सॊ �वधानको बाग १३ प्रदे श कामिऩा�रका, बाग १४ प्रदे श व्मवस्था�ऩका, बाग १५ प्रदे श व्मवस्थाऩन
कामि�व�ध य बाग १६ आ�थिक कामिप्रणारीसम्फन्धी व्मवस्थाभा उल्रेख बए अनङ्गसाय प्रदे श सबा य सयकायरे
दे हामफभोिजभका कानून फनाउन ऩने हङ्गन्छ ।


प्रदे श सयकायी काभकाजको बाषा �नधाियणसम्फन्धी कानून



नेऩार सयकायफाट प्रा्त अनङ्गदान य आफ्नो याजश्वफाट भातहत स्थानीम �नकामराई �व�ीम साभान्मीकयण
अनङ्गदान �दनेसम्फन्धी कानून



स्थानीमस्तयभा न्मा�मक �नकाम स्थाऩनासम्फन्धी कानून



भङ्गख्म न्मामा�धव�ाको काभ, कतिव्म य अ�धकाय तथा सेवाका अन्म सतिसम्फन्धी कानून



प्रदे श प्रभङ्गख य प्रदे श सयकायको नाभभा हङ्गने �नणिम वा आदे शसम्फन्धी अ�धकाय ऩत्रको प्रभाणीकयणसम्फन्धी
कानून



भङ्गख्मभन्त्री य भन्त्रीको ऩा�यश्र�भक एवभ् सङ्ग�वधा य शऩथसम्फन्धी कानून



प्रदे श सयकायको कामि �वबाजन य कामि सम्ऩादन �नमभावरी



प्रदे श सबाको कामिकार थऩसम्फन्धी कानून



प्रदे श सबाको �वशेषा�धकायसम्फन्धी कानून



प्रदे श सबाको �नमभावरी



प्रदे श सबा सिचवारम, सिचव य कभिचायीको सेवा सतिसम्फन्धी कानून



प्रदे श सबाको सबाभङ्गख, उऩसबाभङ्गख य सदस्मको ऩा�यश्र�भक य सङ्ग�वधासम्फन्धी कानून



प्रदे श आकिस्भक कोष ऐन



प्रदे श आ�थिक कामि�व�धसम्फन्धी कानून



िजल्रा सबाको सञ्चारन, िजल्रा सभन्वम स�भ�तका सदस्मरे ऩाउने सङ्ग�वधासम्फन्धी कानून



गाउॉ सबा य नगय सबाको कानून फनाउने प्र�क्रमासम्फन्धी कानून



गाउॉ सबा य नगय सबासम्फन्धी अन्म व्मवस्थासम्फन्धी कानून



अको प्रदे शको फा�सन्दाराई आफ्नो प्रदे शभा �दने सभान सङ्गयऺा, व्मवहाय य सङ्ग�वधासम्फन्धी कानून



स्थानीम तह य प्रदे श�फच तथा गाउॉऩा�रका य नगयऩा�रका�फच उत्ऩ� याजनी�तक �ववाद सभाधान गने
प्र�क्रमा य कामि�व�धसम्फन्धी कानून



प्रदे श रोक सेवा आमोगको गठन, काभ कतिव्म य अ�धकायसम्फन्धी कानून



प्रदे श प्रहयी सङ्गठनसम्फन्धी कानून
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प्रदे श सयकायी सेवाको गठन य सञ्चारनसम्फन्धी कानून ।

प्रदे श सबा य सयकायरे नेऩारको सॊ �वधानका �व�बन्न बाग य धायाभा व्मवस्था बएफभोिजभ भा�थ उल्रे िखत �वषम
फाहेक सॊ �वधानको अनङ्गसूची ६ को प्रदे शको अ�धकाय सूचीका �वषमभा एकर रूऩभा कानून फनाउन सक्छ। साथै
अनङ्गसूची ७ को सङ्घ य प्रदे शको साझा सूचीका �वषम एवभ् अनङ्गसूची ९ को सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको
अ�धकायको साझा सूचीका �वषमभा सभेत प्रदे श कानून फनाउन सक्दछ। तय, मस ऩङ्गनयावरोकन ऩत्रभा प्रदे श सबा य
सयकायरे फनाएका कानूनहरू सभावेश ग�यएको छै न ।

४. सॊ�वधान य सङ्घीमताको प्रबावकायी कामािन्वमनका रा�गग स्थानम तहरे फनाउन ऩने कानून
सॊ �वधानको बाग १७ स्थानीम कामिऩा�रका, बाग १८ स्थानीम व्मवस्था�ऩका, बाग १९ स्थानीम आ�थिक कामिप्रणारी
सम्फन्धी व्मवस्थाभा उल्रेख बएअनङ्गसाय सॊ �वधान य सङ्घीमता कामािन्वमनका रा�ग स्थानीम तह अथाित गाउॉऩा�रका
य नगयऩा�रकारे दे हामका �वषमभा स्थानीम कानून फनाउनङ्ग ऩने हङ्गन्छ ।


गाउॉ कामिऩा�रका य नगय कामिऩा�रका नाभभा हङ्गने �नणिम वा आदे श य अ�धकायऩत्रको प्रभाणीकयणसम्फन्धी
�वषमको कानून



गाउॉ कामिऩा�रका य नगय कामिऩा�रकाको कामि �वबाजन य कामिसम्ऩादन �नमभावरी



स्थानीम कय रगाउनेसम्फन्धी कानून



स्थानीम सिञ्चत कोषफाट गनि स�कने खचिसम्फन्धी कानून



स्थानीम तहको याजस्व य व्ममको अनङ्गभान सम्फन्धी, स्थानीम �व�नमोजन य आ�थिक कानून



स्थानीम सेवाको गठन य सञ्चारनसम्फन्धी कानून ।

स्थानीम तहरे नेऩारको सॊ �वधानको भा�थ उल्रे िखत बाग य धायाभा व्मवस्था बएफभोिजभ �वषम फाहेक सॊ �वधानको
अनङ्गसूची ८ को स्थानीम तहको अ�धकाय सूचीका �वषमभा एकर रूऩभा कानून फनाउन सक्छ। अनङ्गसूची ९ को
सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको अ�धकायको साझा सूचीका �वषमभा सभेत स्थानीम तहरे कानून फनाउन सक्दछ।
तय, मस ऩङ्गनयावरोकन ऩत्रभा स्थानीम व्मवस्था�ऩका अथाित गाउॉ सबा य नगय सबा एवभ् स्थानीम सयकायरे
फनाएका कानूनहरू सभावेश ग�यएको छै न ।
५. सङ्घीम सॊयचना य याज्मशिक्तको फाॉडपाॉड सम्फन्धभा सङ्घीम सॊ सद्रे फनाउन ऩने कानून
नेऩारको सॊ �वधानको बाग ४ धाया ५६ दे िख ६० सम्भ उल्रेख बए फभोिजभ सङ्घीम सॊ यचनाको सॊ स्थागत
�वकासका रा�ग सङ्घीम सॊ सद्रे दे हामका �वषमभा कानून फनाउन ऩने सॊ वैधा�नक व्मवस्था यहेको छ।
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सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहरे याज्म शिक्तको प्रमोग गने कामि�व�धसम्फन्धी कानून,



स्थानीम तहअन्तगितका गाउॉऩा�रका, नगयऩा�रका य िजल्रा सबासम्फन्धी कानून,



प्रदे श य स्थानीम तहरे फजेट ऩेस गने सभमसम्फन्धी कानून,



प्राकृ�तक स्रोतको उऩमोग य �वकासफाट प्रा्त राबको सभन्मा�मक �वतयणसम्फन्धी कानून,



प्राकृ�तक स्रोतको उऩमोग य �वकासभा स्थानीम सभङ्गदामको रगानीसम्फन्धी कानून,



सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको फजेट घाटा व्मवस्थाऩन तथा �व�ीम अनङ्गशासनसम्फन्धी कानून,



नेऩार सयकायरे सङ्घीम सि�त कोषफाट प्रदान गने ससित, सभऩूयक य �वशेष उऩदानसम्फन्धी कानून।

६. सङ्घको कानून �नभािण गने �वस्तृत ऺेत्रा�धधकाय
नेऩारको सॊ �वधानको �व�बन्न बाग, धाया य उऩधायाभा सङ्घीम कानून फभोिजभ हङ्गने बन्ने �वषमभा सङ्घीम सॊ सद्रे
कानून फनाउन सक्दछ य सो सम्फन्धभा मस ऩङ्गनयावरोकनको २ नॊ खण्डभा उल्रे िखत ग�यस�कएको छ। भा�थ
उल्रेिखत �वषमहरुका साथै सॊ �वधानको धाया ५७ को उऩधाया (१) य धाया १०९ सॉग सम्फिन्धत अनङ्गसूची ५ को
सङ्घको अ�धकायको सूचीभा उल्रे िखत �वषमभा सङ्घरे एकररूऩभा कानून फनाउन सक्छ । त्मसै गयी, अनङ्गसूची ७
को सङ्घ य प्रदे शको साझा अ�धकायको सूची य अनङ्गसूची ९ को सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको अ�धकायको साझा
सूचीभा उल्रे िखत �वषमभा ऩ�न सङ्घरे कानून फनाउन सक्दछ। साझा अ�धकायका सूचीका �वषमभा सविप्रथभ
सङ्घरे कानून फनाएऩिात् प्रदे श य स्थानीम तहरे कानून फनाउन उऩमङ्गक्त हङ्गन्छ। सङ्घ य प्रदे श एवभ् सङ्घ, प्रदे श
य स्थानीम तहको साझा सूचीका �वषमभा सङ्घरे कानून �नभािण गदाि तीन तहको सङ्घीम सॊ यचनाको बावना
प्र�तकूर नहोस् बन्ने �वषमभा हेक्का याख्नै ऩदिछ। सॊ �वधानको धाया ५८ भा उल्रे िखत अविश� अ�धकायअन्तगित ऩ�न
सङ्घरे कानून फनाउन सक्दछ। सो धायाभा सॊ �वधान फभोिजभ सङ्घ, प्रदे श तथा स्थानीम तहको अ�धकायको सूची
वा साझा सूचीभा उल्रेख नबएको वा सॊ �वधानभा कङ्गनै तहरे प्रमोग गने गयी नतो�कएको �वषमभा सङ्घको अ�धकाय
हङ्गनेछ बन्ने सॊ वैधा�नक व्मवस्था ग�यएको छ। धाया ५९(२) भा सङ्घरे साझा सूचीका �वषमभा य आ�थिक
अ�धकायका अन्म ऺेत्रभा प्रदे शराई सभेत रागू हङ्गने गयी आवश्मक नी�त, भाऩदण्ड य कानून फनाउन सक्नेछ बन्ने
उल्रेख ग�यएको छ।

७. रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद् य सङ्घीम सॊ सद्रे हारसम्भ फनाएका कानून
२०७२ असोज ३ ऩिात् २०७६ असोज ३१ सम्भ तत्कारीन रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद् य �व�भान सङ्घीम
सॊ सद्बाट ऩा�यत बई याष्टऩ�तफाट प्रभाणीकयण बएका कानूनहरूको �ववयण मस खण्डभा उल्रे ख ग�यएको छ।
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७.१

रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका–सॊ सद्फाट (२०७२ असोज १५ दे िख २०७४ असोज २८) सम्भका ४ वटा

अ�धवेशनफाट ऩा�यत बई याष्टऩ�तफाट प्रभाणीकयण बएका �वधेमक दे हामफभोिजभ यहेका छन्।

क. रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्को ऩ�हरो अ�धवेशन
प्रायम्बः 2072/06/15 य अन्त्मः २०७२/११/५
ऩा�यत �वधेमकः १1
क्र.सॊ .

�वधेमकको नाभ

ऩा�यय

प्रभाणीकयण

१

नेऩारको सॊ �वधानराई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक, २०७२

2072/10/09 2072/11/16

2

केही नेऩार ऐनराई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक, २०७२

2072/10/09 2072/11/13

३

भेर�भराऩसम्फन्धी

ऐन, २०६८

राई

सॊ शोधन

गनि

फनेको

२०७२/0९/१३ २०७२/१०/१२

�वधेमक, २०७१
४

या�ष्टम भानव अ�धकाय आमोगका अध्मऺ य सदस्मको

२०७२/0९/२१ २०७२/१०/१२

ऩा�यश्र�भक सम्फन्धभा केही नेऩार ऐनराई सॊ शोधन गनि फनेको
�वधेमक, २०७१
5

ऩोखया स्वास्थ्म �वज्ञान प्र�तष्ठानसम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको

२०७२/0९/१३ २०७२/१०/१२

�वधेमक, २०७१
6

�व�नमोजन �वधेमक, २०७२

२०७२/0५/0७ २०७२/0६/१४

७

आ�थिक �वधेमक, २०७२

२०७२/0५/१५ २०७२/0६/१४

8

याष्ट ऋण उठाउने �वधेमक, २०७२

२०७२/0५/१५ २०७२/0६/१४

9

खोऩसम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक, २०७१

२०७२/0९/२० २०७२/१०/१२

१0

भानव शयीयको अङ्ग प्रत्मायोऩण (�नम�भत तथा �नषेध) ऐन,

२०७२/१०/0८ २०७२/११/१३

२०५५ राई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक, २०७२
11

बूकम्ऩफाट प्रबा�वत सॊ यचनाको ऩङ्गन�नभािण गनेसम्फन्धभा व्मवस्था
गनि फनेको �वधेमक, २०७२

स्रोतः सङ्घीम सॊ सद् सिचवारम
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ख. रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्को दोस्रो अ�धवेशन
प्रायम्बः २०७३/०१/२१ य अन्त्मः २०७४/०२/०४
ऩा�यत �वधेमकः ३२
क्र.सॊ .

�वधेमकको नाभ

ऩा�यय

प्रभाणीकयण

१

िशक्षा ऐन, २०२८ राई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक, २०७२

2073/02/22 2073/03/15

२

सवोच्च अदारत ऐनराई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक

2073/05/20 2073/05/27

३

न्माम सेवा आमोगको काभ, कतिव्म य अ�धकायका सम्फन्धभा

2073/05/26 2073/05/27

सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको �वधेमक
४

�व�नमोजन �वधेमक, २०७३

2073/03/25 2073/03/30

५

न्माम प्रशासनसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि 2073/05/26 2073/05/27
फनेको �वधेमक, २०७३

६

न्माम ऩ�यषद्को काभ, कतिव्म य अ�धकायसम्फन्धी कानूनराई

2073/05/26 2073/05/27

सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको �वधेमक, २०७३
७

आ�थिक �वधेमक, २०७३

2073/06/14 2073/06/29

८

याष्ट ऋण उठाउने �वधेमक, २०७३

2073/06/14 2073/06/29

९

ऋण तथा जभानत (एकाइसौं सॊ शोधन) �वधेमक, २०७३

2073/06/14 2073/06/29

10

याजनी�तक

दरसम्फन्धी

कानूनराई

सॊ शोधन

गनि

फनेको

2073/12/09 2073/12/27

�वधेमक, २०७३
11

भतदाता नाभावरीसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि 2073/10/12 2073/10/20
फनेको �वधेमक,

12

�नवािचन आमोगको काभ, कतिव्म य अ�धकायसम्फन्धी कानूनराई

2073/10/12 2073/10/20

सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको �वधेमक, २०७३
13

सङघीम सॊ सद्का ऩदा�धकायी तथा सदस्महरूका ऩा�य��भक य

2073/08/05 2073/09/07

सङ्ग�वधासम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक, २०७३
14

कम्ऩनी ऐन २०६३ राई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक, २०७३

2073/12/01 2074/01/19

15

स्थानीम तहको �नवािचनसम्फन्धी ब्मवस्था गनि फनेको �वधेमक,

2073/10/20 2073/10/28

२०७३
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16

�नवािचन कसङ्गय तथा सजामसम्फन्धी प्रच�रत कानूनराई सॊ शोधन

2073/10/17 2073/10/28

य एकीकयण गनि फनेको �वधेमक, २०७३
17

�नवािचन

ऺेत्र

�नधाियणका

सम्फन्धभा

व्मवस्था

गनि फनेको

2073/12/07 2073/12/11

�वधेमक
18

गाॉउऩा�रका

तथा

नगयऩा�रकाको

वडाको

सङख्मा

�नधाियण

2073/12/07 2073/12/11

सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक
19

फन ऐन, २०४९ राई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक, २०७१

२०७३/0६/३० २०७३/0७/२९

20

कभिचायी सञ्चम कोष ऐनराई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक,

२०७३/0५/१६ २०७३/0६/१८

२०७१
21

रे खा ऩयीऺण ऐनराई सॊ शोधन गनि फनेको �वधे मक, २०७१

२०७३/0५/१६ २०७३/0६/१८

22

या�ष्टम फन्मजन्तङ्ग आयऺण ऐन, २०२९ राई सॊ शोधन गनि फनेको

२०७३/१०/१७ २०७३/१२/१७

�वधेमक, २०७१
23

नेऩार याष्ट फैंक ऐनराई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक, २०७१

२०७३/0५/१६ २०७३/0७/२९

24

फैं�कङ कसङ्गय तथा सजाम ऐनराई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक,

२०७३/0५/२४ २०७३/0६/१८

२०७१
25

�वशेष आ�थिक ऺेत्रको स्थाऩना, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गनि

२०७३/0५/१३ २०७३/0६/१८

फनेको �वधेमक, २०७१
26

औ�ो�गक व्मवसामसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण

२०७३/0६/१३ २०७३/0८/0७

गने सम्फन्धभा फनेको �वधेमक, २०७१
27

�नऺेऩ तथा कजाि सङ्गयऺण कोषको स्थाऩना य सञ्चारन गने

२०७३/0५/१६ २०७३/0६/१८

सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक, २०७२
28

साविज�नक ख�यद ऐन, २०६३ (ऩ�हरो) सॊ शोधन �वधेमक,

२०७३/0३/0७ २०७३/0३/३०

२०७२
29

नेऩार खङ्गल्रा �वश्व�व�ारम

�वधेमक, २०७२

२०७३/0३/0६ २०७३/0३/३०

30

सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन २०४९ राई सॊ शोधन गनि

२०७३/0६/0९ २०७३/0६/१८

फनेको �वधेमक, २०७२
31

सङ्कटाऩ� वन्मजन्तङ्ग तथा फनस्ऩ�तको अन्तयाि�ष्टम व्माऩाय
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�नमभन तथा �नमन्त्रण गनि फनेको ावधेमक, २०७२
32

फैंक तथा ावित्तम सॊ स्थासम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य

२०७३/0९/२६ २०७४/0१/१०

एकीकयण गनि फनेको ावधेमक, २०७२
स्रोतः सङ्घीम सॊ सद् सिचवारम
ग. रूऩान्त�ययत व्मवस्थाऩकऩकसॊ सद्को तेश्रो अ�धवेशन
प्रायम्बः २०७४/२/८ य अन्त्मः २०७४/६/२८
क्र.सॊ .
१

ावधेमकको नाभ

ऩा�यय

स्थानीम तह �नवािचन ऐन २०७३ राई सॊ शोधन गनि फनेको

प्रभाणीकयण

2०७४/0२/२५

2०७४/0२/२६

2०७४/0२/२८

2०७४/0२/२९

ावधेमक
२

याजनी�तक दरसम्फन्धी ऐन, २०७३ राई सॊ शोधन गनि फनेको
ावधेमक

३

ाव�नमोजन ावधेमक, २०७४

2०७४/0३/२६

2०७४/0३/३०

४

आ�थिक ावधेमक, २०७४

2०७४/0३/२९

2०७४/0५/0२

५

याष्ट ऋण उठाउने ावधेमक, २०७४

2०७४/0३/२९

2०७४/0३/३०

६

मोगदानभा आधा�यत साभािजक सङ्गयऺा प्रदान गने सम्फन्धभा

2०७४/0४/0९

2०७४/0४/२९

2०७४/0४/१५

2०७४/0४/२९

व्मवस्था गनि फनेको ावधेमक
७

आकिस्भक कोषसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गने
सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ावधेमक

८

फोनस ऐन, २०३० राई सॊ शोधन गनि फनेको ावधेमक

2०७४/0४/१५

2०७४/0४/२९

९

वस्तङ्ग ाव�नभम फजायका सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ावधेमक

2०७४/0४/१५

2०७४/0५/११

10

ावद्यङ्गत �नमभन आमोगको सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको

2०७४/0४/२७

2०७४/0५/१९

2०७४/0४/२७

2०७४/0५/१९

2०७४/0५/१९

2०७४/0५/२२

2०७४/0५/१९

2०७४/0५/२२

ावधेमक
11

श्रभसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको
ावधेमक

12

प्र�त�न�ध सबा सदस्मको �नवािचनसम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको
ावधेमक

13

प्रदे श सबा सदस्मको �नवािचनसम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको
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�वधेमक
14

या�ष्टम प्राकृ�तक स्रोत तथा �वत्त आमोगका सम्फन्धभा व्मवस्था

2०७४/0६/२०

2०७४/0६/२७

2०७४/0४/१८

2०७४/0६/२७

2०७४/0४/१८

2०७४/0६/२७

गनि फनेको �वधेमक
15

या�ष्टम सभावेशी आमोगका सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको
�वधेमक

16

आ�दवासी जनजा�त आमोगका सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको
�वधेमक

17

भधेसी आमोगका सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक

2०७४/0५/१३

2०७४/0६/२७

18

अन्तय सयकाय� �वत्त व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि

2०७४/0६/२०

2०७४/0६/२७

2०७४/0६/0३

2०७४/0६/२७

2०७४/0६/२२

2०७४/0६/२७

2०७४/0४/१८

2०७४/0६/२९

2०७४/0४/२२

2०७४/0६/२९

2०७४/0६/0३

2०७४/६0/२९

फनेको �वधेमक
19

याष्टऩ�त य उऩयाष्टऩ�तको ऩा�यश्र�भक तथा सङ्ग�वधा सम्फन्धभा
व्मवस्था गनि फनेको वधेमक

20

याष्टऩ�त य उऩयाष्टऩ�तको �नवािचनसम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको
�वधेमक

21

या�ष्टम द�रत आमोगका सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको
�वधेमक

22

अऩाङगता भएका व्मि�हरूको अ�धकायसम्फन्धी कानूनराई
सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको �वधेमक

23

स्थानीम सयकाय सञ्चारन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको
�वधेमक

24

थारु आमोगको सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक

2०७४/0६/0३

2०७४/0६/२९

25

प्रधानन्मामाधीश य सवोच्च अदारतका न्मामाधीशहरूको

2०७४/0६/२२

2०७४/0६/२९

2०७४/0६/२२

2०७४/0६/२९

ऩा�यश्र�भक, सङ्ग�वधा य सेवाका अन्म सतिका सम्फन्धभा व्मवस्था
गनि फनेको �वधेमक
26

उच्च अदारत य िजल्रा अदारतका न्मामाधीशहरूको
ऩा�यश्र�भक, सङ्ग�वधा य

सेवाका अन्म सतिका सम्फन्धभा व्मवस्था

गनि फनेको �वधेमक
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27

या��म भ�हरा आमोगको काभ, कतिव्म य अ�धकायसम्फन्धी

2०७४/0६/२२

2०७४/0६/२९

प्रच�रत कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको �वधेमक
28

भङ्गिस्रभ आमोगको सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक

2०७४/0६/0३

2०७४/0६/२९

29

कभिचायी सभामोजन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक

2०७४/0६/२०

2०७४/0६/२९

30

या�ी स्वास््म �वज्ञान प्र�तष्ठानका सम्फन्धभा व्मवस्था गनि

2०७४/0६/२४

2०७४/0६/२९

2०७४/0४/२५

2०७४/0६/३०

2०७४/0४/२५

2०७४/0६/३०

2०७४/0४/२६

2०७४/0६/३०

2०७४/0६/0३

2०७४/0६/३०

फनेको �वधेमक,
31

प जदायी कसङ्गयसम्फन्धी प्रच�रत कानूनराई सॊ शोधन य
एकीकयण गनि फनेको �वधेमक

32

प जदायी भङ्ग�ाको कामि�व�धसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य
एकीकयण गनि फनेको �वधेमक

33

प जदायी कसङ्गयभा सजाम �नधाियण तथा कामािन्वमन गने
सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक

34

केही नेऩार कानूनराई सॊ शोधन, एकीकयण, सभामोजन य खाये ज
गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक

35

बाषा आमोगका सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक

2०७४/0६/२७

2०७४/0६/३०

36

दे वानी कानूनको सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको �वधेमक

2०७४/0६/0९

2०७४/0६/३०

37

दे वानी भङ्ग�ाको कामि�व�धसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य

2०७४/0६/0९

2०७४/0६/३०

2०७४/0६/0३

2०७४/0७/0१

एकीकयण गनि फनेको �वधेमक
38

सहकायीसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको
�वधेमक

39

स्वास््म �फभा सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको �वधेमक

2०७४/0६/२४

2०७४/0७/0१

40

वस्तङ्गको प्रत्मऺ �फक्री (व्मवस्थाऩन तथा �नमभन गने) �वधेमक,

2०७४/0६/२४

2०७४/0७/0१

2०७४/0६/२७

2०७४/0७/0१

2०७४/०६/०९

2०७४/०७/0५

२०७४
41

प्रदे श प्रभङ्गखको ऩा�यश्र�भक य सङ्ग�वधा सम्फन्धभा व्मवस्था गनि
फनेको �वधेमक

42

�वऩद् जोिखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कानूनराई
सॊ सोधन य एकीकयण गनि फनेको �वधेमक
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43

िशऺा ऐन, २०२८ राई सॊ शोधन गनि फनेको �वधेमक

2०७४/0६/0३

2०७४/0७/0६

44

याज�षि जनक �वश्व�व�ारम का सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको

2०७४/0६/२६

2०७४/0७/१२

�वधेमक
स्रोतः सङ्घीम सॊ सद् सिचवारम

७.२

सङ्घीम सॊ सद्को ऩ�हरो अ�धवेशन २०७४ पागङ्गन २१ गते दे िख च थो अ�धवेशन २०७६ असोज १ सम्भ

सङ्घीम सॊ सद्फाट ऩा�यत बई प्रभाणीकयण बएका कानूनको �ववयण दे हामफभोिजभ यहेको छ।
क. सङ्घीम सॊ सद्को ऩ�हरो अ�धवेशन ,
प्रायम्बः २०७४/११/२१ य अन्त्मः २०७४/१२/२०
सङ्घीम सॊ सद्को ऩ�हरो अ�धवेशनभा कङ्गनै ऩ�न �वधेमक ऩा�यत बएको दे िखएन।
ख. सङ्घीम सॊ सद्को दोस्रो अ�धवेशन,
प्रायम्बः 2०७५/0१ /२३ य अन्त्म– 2०७५/0६ /११
ऩा�यत �वधेमकः २२
क्र.सॊ .
१
२

�वधेमकको नाभ

ऩा�यय
प्र.2०७५/0३/१५

या�ष्टम सबा सदस्म �नवािचन �वधेमक, २०७५

या.2०७५/0३/८

सङ्घीम सॊ सद्का भहासिचव, प्र�त�न�ध सबाका सिचव तथा

प्र.2०७५/0३/0१

या�ष्टम सबाका सिचवको ऩा�यश्र�भक, सेवाको सति य

या.2०७५/0३/१८

प्रभाणीकयण
2०७५/0३/२०

2०७५/0३/२०

सङ्ग�वधासम्फन्धी �वधेमक, २०७५
३

४
५
६
७
८

फेऩत्ता ऩा�यएका व्मि�को छान�फन, सत्म �नरूऩण तथा

या.2०७५/0३/१७

भेर�भराऩ आमोग (ऩ�हरो सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/0३/१८
प्र.2०७५/0३/१५

�व�नमोजन �वधेमक, २०७५

या.2०७५/0३/२५
प्र.2०७५/0३/१८

याष्ट ऋण उठाउने �वधेमक, २०७५

या.2०७५/0३/२६

ऋण तथा जभानत (फाइसौं सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५
साविज�नक सङ्गयऺा (तेस्रो सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/0३/१८
या.2०७५/0३/२६
प्र.2०७५/0४/३०
या.2०७५/0५/३१

सङ्गयिऺत भातृत्व तथा प्रजनन स्वास््म अ�धकाय �वधेमक,

प्र.2०७५/0५/२९

२०७५

या.2०७५/0५/३१
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2०७५/0३/२०

2०७५/0३/३२
2०७५/0३/३२
2०७५/0३/३२
2०७५/0६/0२

2०७५/0६/0२
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९

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19

20
21
22

प्र.2०७५/0५/२९

उऩबोक्ता सॊ यऺण �वधेमक, २०७५

या.2०७५/0५/३१
प्र.2०७५/0५/२९

जनस्वास््म सेवा �वधेमक, २०७५

या.2०७५/0५/३१
प्र.2०७५/0५/२९

आवासको अ�धकायसम्फन्धी �वधेमक, २०७५

या.2०७५/0५/३१

खाद्य अ�धकाय तथा खाद्य सम्प्रब ङ्गतासम्फन्धी �वधेमक,

प्र.2०७५/0५/२९

२०७५

या.2०७५/0५/३१

वैमिक्तक गोऩनीमतासम्फन्धी �वधेमक, २०७५
बू�भसम्फन्धी (सातौं सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५
अ�नवामर् तथा �नशङ्गःल्क िशऺासम्फन्धी �वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/0५/३०
या.2०७५/0५/३१
प्र.2०७५/0५/३०
या.2०७५/0५/३१
प्र.2०७५/0५/३०
या.2०७५/0५/३१
प्र.2०७५/0५/२९या

योजगायीको हकसम्फन्धी �वधेमक,२०७५

.2०७५/0५/३१

जातीम बेदबाव तथा छङ्ग वाछङ्ग त (कसङ्गय य सजाम) (ऩ�हरो

प्र.2०७५/0५/३०

सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५

या.2०७५/0५/३१
प्र.2०७५/0५/३०

साभािजक सङ्गयऺा �वधेमक,२०७५

या.2०७५/0५/३१

अऩा�ता बएका व्मिक्तको अ�धकायसम्फन्धी (ऩ�हरो

या.2०७५/0५/२६

सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/0५/३०

वातावयण सॊ यऺण (ऩ�हरो सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५

या.2०७५/0५/२२
प्र.2०७५/0५/३१
या.2०७५/0५/२९

अऩयाध ऩी�डत सॊ यऺण �वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/0५/३१
या.2०७५/0५/३०

फारफा�रकासम्फन्धी �वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/0५/३१

स्रोतः सङ्घीम सॊ सद् सिचचवाम
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2०७५/0६/0२

2०७५/0६/0२

2०७५/0६/0२
२०७५/0६/0२
2०७५/0६/0२
2०७५/0६/0२

2०७५/0६/0२

2०७५/0६/0२
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ग. सङ्घीम सॊ सद्को तेस्रो अ�धवेशन
प्रायम्बः २०७५/९/११ य अन्त्मः २०७५/१२/१०
ऩा�यत �वधेमकः १४
क्र.सॊ .
१
२

�वधेमकको नाभ

ऩा�यय
प्र.2०७५/१०/११

या��म िच�कत्सा िशऺा �वधेमक, २०७५

या.2०७५/१०/१७

स�टाऩ� वन्मजन्तङ्ग तथा वनस्ऩ�तको अन्तयाि��म व्माऩाय
�नमन्त्रण (ऩ�हरो सॊ शोधन) �वधेमक,२०७५

३
४

प्रभाणीकयण
2०७५/११/१०

या.2०७५/0६/१०
प्र.2०७५/0९/२९

2०७५/११/१०

या.2०७५/११/0२
प्र.2०७५/११/0३

कभिचायी सभामोजन �वधेमक, २०७५

या.2०७५/११/0८

केही नेऩार ऐन सॊ शोधन गने �वधेमक, २०७५

2०७५/११/१०

प्र.2०७५/११/0३
या.2०७५/११/१५

2०७५/११/१९

प्र.2०७५/११/१८
५

नेऩारको सॊ �वधान अनङ्गकूर फनाउन केही नेऩार ऐनराई
सॊ शोधन गने �वधेमक,२०७५

६

प्र.2०७५/१०/२९
या.2०७५/११/१५

2०७५/११/१९

प्र.2०७५/११/१८
प्र.2०७५/0९/२९

�नवृित्तबयण कोष �वधेमक, २०७५

या.2०७५/११/१४

2०७५/१२/0४

प्र.2०७५/११/१८
७

प्र.2०७५/0९/२९

ब ङ्गक्तानी तथा पस्मौट �वधेमक, २०७५

या.2०७५/१०/२९

2०७५/१२/0४

प्र.2०७५/११/१४
८
९
10
11

12
13

साविज�नक-�नजी साझेदायी तथा रगानी �वधेमक, २०७५
�वशेष आ�थिक ऺेत्र (ऩ�हरो सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५
�वदे शी रगानी तथा प्र�व�ध हस्तान्तयण �वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/११/२९
या.2०७५/१२/0४
प्र.2०७५/११/१६
या.2०७५/१२/0४
प्र.2०७५/१२/0४
या.2०७५/१२/0८

फेऩत्ता ऩा�यएका व्मिक्तको छान�फन, सत्म �नरूऩण तथा

या.2०७५/१२/१०

भेर�भराऩ आमोग (दोस्रो सॊ शोधन) �वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/१०/२३
प्र.2०७५/११/0६

रे खाऩयीऺण �वधेमक, २०७५

या.2०७५/१२/0४

प्रदे श रोक सेवा आमोग (आधाय य भाऩदण्ड �नधाियण)
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या.2०७५/११/१२

2०७५/१२/१३
2०७५/१२/१३
2०७५/१२/१३

2०७५/१०/२५

2०७५/१२/१५
2०७५/१२/१५
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�वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/११/२९
या.2०७५/१२/0४

14

ङ्ग ी सॊ �हतासम्फन्धी केही नेऩार ऐनराई सॊ शोधन गने
भङ्गरक

या.2०७५/0६/0७

�वधेमक, २०७५

प्र.2०७५/१२/१०

2०७६/0१/0२

स्रोतः सङ्घीम सॊ सद् सिचवारम
घ. सङ्घीम सॊसद् च थो अ�धेवेशन
प्रायम्बः २०७६/१/१६ दे िखः 2076/ ६/३१ सम्भ
ऩा�यत �वधेमकः ७
क्र.सॊ .
१

�वधेमकको नाभ

ऩा�यय

प्रभाणीकयण

–

–

याहदानी �वधेमक, २०७५
(प्रभाणीकयणका रा�ग याष्टऩ�तसभऺ ऩेस बएकोभा
प्रभाणीकयण नबई �भ�त २०७६-२-८ भा
सन्दे शस�हत �फतार् बई २०७६-३-२२ भा प्र�त�न�ध
ङ्ग बएको २०७६.५.२६ भा प्र.स.
सबाभा सन्दे श टे फर
सा�वक रूऩभा ऩङ्गनः ऩा�यत गये को। या.स.भा ५.३०
ङ्ग बई �वधामन स�भ�तभा ऩठाइएको
गते टे फर

२
३
४
५
६

प्र.2०७६/0३/१०

�व�नमोजन �वधेमक, २०७६

या.2०७६/0३/२४
प्र.2०७६/0३/१०

आ�थर्क �वधेमक, २०७६

या.2०७६/0३/२४
प्र.2०७६/0३/१०

याष्ट ऋण उठाउने �वधेमक, २०७६

या.2०७६/0३/२४
प्र.2०७६/0३/१०

ऋण तथा जभानत �वधेमक, २०७६

या.2०७६/0३/२४
प्र.2०७५/११/२६

बू-उऩमोग �वधेमक, २०७५

या.2०७५/१२/१

2०७६/0३/३०
2०७६/0३/३०
2०७६/0३/३०
2०७६/0३/३०

2०७६/0५/0६

प्र.2०७६/0४/२१
७

जीवनाशक �वषादी व्मवस्थाऩन �वधेमक, २०७५
(सॊ शोधन स�हत)

प्र.2०७५/११/0६
या.2०७५/१२/0४
प्र.2०७६/0५/0३

स्रोतः सङ्घीम सॊ सद् सिचवारम
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८. रुऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद् य कानून �नभािण
नेऩारको सॊ �वधानको धाया २९६ भा सॊ �वधान �नभािण बएऩिात् सॊ �वधान सबा व्मवस्था�ऩका सॊ सद्भा रूऩान्तयण हङ्गने
बन्ने सॊ वैधा�नक व्मवस्था गये को छ। सोही सॊ वैधा�नक व्मवस्थाफभोिजभ २०७२ असोज ३ भा नेऩारको सॊ �वधान
घोषणा बएसॉगै सॊ �वधान सबा व्मवस्था�ऩका सॊ सद्भा रूऩान्तयण बएको �थमो। रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩकाको कामिकार
२०७४ भाग ७ गतेसम्भ कामभ यहने बनी सॊ �वधानभा नै �निित ग�यएको �थमो। सॊ �वधानको धाया २९६ को
उऩधाया (२) भा सॊ �वधान जायी हङ्गॉदाका फखत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्भा �वचयाधीन यहेका �वधेमकहरू रूऩान्त�यत
व्मवस्था�ऩका सॊ सद्भा स्वतः सनेछन् बन्ने व्मवस्था ग�यएको �थमो। सॊ �वधानको सोही धायाको उऩधाया (३) भा
सॊ �वधानफभोिजभ सङ्घीम सॊ सद्रे सम्ऩादन गनङ्गऩ
ि ने काभ सॊ �वधानफभोिजभ प्र�त�न�ध सबाको �नवािचन नबएसम्भ
रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्रे गने बन्ने व्मवस्था यहेको छ। २०७४ भाघ ७ सम्भ कामिकार यहन सक्ने
बएऩ�न याजनी�तक दरहरूको �फच सो कामिकार अगावै सङ्घीम सॊ सद्को �नवािचन गनि सहभ�त बएअनङ्गसाय
सयकायफाट २०७४ भिङ्सय १० य २१ गते प्र�त�न�ध सबाको �नवािचन घोषणा बएकोरे रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका
सॊ सद्को कामिकार २०७२ असोज १५ दे िख २०७४ असोज २८ सम्भ भात्र कामभ यहेको �थमो। सो अव�धभा
रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्का तीनवटा अ�धवेशन बएका �थए। रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्को प्रभङ्गख कामि
नेऩारको सॊ �वधान कामािन्वमन गनि आवश्मक ऩने सङ्घीम कानून �नभािण गनङ्गि �थमो। रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका
सॊ सद्रे आफ्नो २ वषे कामिकारभा नमाॉ ६१ य सॊ शोधन २६ गयी जम्भा ८७ वटा कानून �नभािण गये को ऩाईमो।
रुऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्रे सॊ �वधानको ऩ�हरो सॊ शोधन य �वशेष गयी तत्कारीन सभमभा बएका कानूनहरूराई
नमाॉ सॊ �वधानको बावना य भभि अनङ्गकूर हङ्गनेगयी सॊ शोधन गने य सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको �नवािचन य अन्म
सभसाभ�मक �वषमका कानून फनाएको दे िखन्छ।

९. सङ्घीम सॊसद् य कानून �नभािण
२०७४ भॊ�सय १० य २१ गते गयी दङ्गई चयणभा सङ्घीम सॊ सद्को तल्रो सदन प्र�त�न�ध सबाको �नवािचन बएको
�थमो। तत्ऩिात्, सङ्घीम सॊ सद्को भा�थल्रो सदन या��म सबाको �नवािचन सम्ऩन्न बएऩ�छ २०७४ पागङ्गन २१
गते सङ्घीम सॊ सद्को दङ्गफै सदनको ऩ�हरो अ�धवेशन प्रायम्ब बएको �थमो य हार सङ्घीम सॊ सद्को च थो अ�धवेशन
चारङ्ग यहेको छ। हारसम्भ सङ्घीम सॊ सद्रे नमाॉ २९ य सॊ शोधन १४ गयी ४३ बन्दा फढी कानून ऩा�यत
ग�यसकेको छ। सो सङख्माभा केही बइयहेका कानूनभा सॊ शोधन य केही नमाॉ कानून यहेका छन्। नेऩारको
सॊ �वधान जायी बएऩिात्को रूऩान्त�यत व्मव्स्था�ऩका सॊ सद्रे सङ्घीम सॊ सद्कै है �समतभा कामि गयकोरे सो सभमभा
नमाॉ सॊ �वधानफभोिजभ फनाईएका ऐन कानूनराई ऩ�न सङ्घीम कानूनको रुऩभा नै फङ्गझ्नङ्ग ऩदिछ। २०७२ असोजभा
नमाॉ सॊ �वधान जायी हङ्गॉदा नेऩारभा क�यफ ३०० ऐनहरू यहेका �थए ।
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सङ्घीम सॊ सद्को ऩ�हरो अ�धवेशन छोटो अव�धका रा�ग बएको य �वशेष गयी प्रधानभन्त्री �नमङ्गक्त, सयकाय गठन य
�वश्वासको भत प्रा्त गने कामिभा केिन्रत बएको �थमो। सङ्घीम सॊ सद्को नेतत्ृ व अथाित प्र�त�न�ध सबाको सबाभङ्गख
एवभ् उऩसबाभङ्गख, या�ष्टम सबाको अध्मक्ष एवभ् उऩाध्मक्षको �नवािचनको कामि गनङ्गि ऩये को �थमो। त्मसै गयी सङ्घ,
प्रदे श य स्थानीम तहको �नवािचन सम्ऩन्न बएऩ�छ याष्टऩ�तको �नवािचन ऩ�न सोही सभमभा बएकोरे सङ्घीम सॊ सद्को
ऩ�हरो अ�धवेशनभा सॊ �वधानफभोिजभ �नभािण गनङ्गऩ
ि ने ऐन कानून फन्न सकेको ऩाइएन। सङ्घीम सॊ सद्को दोस्रो
अ�धवेशन २०७५ वैशाख २१ गते प्रायम्ब बई असोज ३१ गते सम्भ चारङ्ग यहेको �थमो। सो अव�धभा �वशेष गयी
नेऩारको सॊ �वधानभा व्मवस्था ग�यएका भ �रक हकसम्फन्धी कानून �नभािण बएको दे िखमो। सॊ �वधानको धाया ४७
भा भ �रक हकको कामािन्वमनसम्फन्धी व्मवस्था गयी सॊ �वधानको बाग ३ भा उल्रे िखत भ �रक हकहरूको
कामािन्वमन रा�ग आवश्मकताअनङ्गसाय याज्मरे सॊ �वधान प्रायम्ब बएको ३ वषि�बत्र कानूनी व्मवस्था गनेछ बन्ने
ॉ ाका फखत कामभ यहेका नेऩार कानून खाये ज
उल्रेख ग�यएको छ। सॊ �वधानको धाया ३०४ भा सॊ �वधान प्रायम्ब हङ्गद
वा सॊ शोधन नबएसम्भ रागू यहनेछन् बनी उल्रेख ग�यएको छ। तय, सॊ �वधानसॉग फािझएको कानून सङ्घीम सॊ सद्को
ऩ�हरो अ�धवेशन फसेको �भ�तरे १ वषिऩ�छ फािझएको हदसम्भ स्वतः अभान्म हङ्गने सॊ वैधा�नक व्मवस्था ग�यएको छ।
तदनङ्गरुऩ, सङघीम सॊ सद्को ऩ�हरो अ�धवेशन २०७४ पागङ्गन २१ गते फसेको �थमो। २०७५ पागङ्गन २० गते सम्भ
सङ्घीम सॊ सद्रे नेऩारको सॊ �वधानसॉग फािझने कानून खाये ज गने, नमाॉ फनाउने एवभ् सॊ �वधान अनङ्गकूर हङ्गने गयी
सॊ शोधनसभेत गये को छ। सोही सॊ वैधा�नक व्मवस्थाफभोिजभ सङ्घीम सॊ सद्रे नेऩारको सॊ �वधान अनङ्गकूर हङ्गने गयी
तत्कार कामभ यहेका नेऩार कानूनराई सॊ शोधन गने कानूनहरू ऩा�यत गये को ऩाइमो।

१० . नेऩारको सॊ�वधान जायी बएऩिात् सॊ सद्रे फनाएका सङ्घीम सॊयचना सॊस्थागत गनेसम्फन्धी कानूनःनेऩारको सॊ �वधानरे सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तह गयी तीन तहको सङ्घीम सॊ यचना तमाय गये को सन्दबिभा तत्कारीन
रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्को प्रभूख कामि तीन तहको �नवािचन गनिको रा�ग आवश्मक ऩने कानून फनाउनङ्ग ऩने
�थमो। सो �वषमराई भध्मनजय गयी �नवािचन आमोग, �नवािचन य भतदातासम्फन्धी कानून �नभािण गये को दे िखन्छ।
तत्ऩिात्, तीन तहको व्मवस्था�ऩका एवभ् सयकाय य सयकायका �नकामरे सङ्घीमताको भभि य बावनाअनङ्गकूर कामि
गनि आवश्मक ऩने सॊ �वधानरे नै सङ्घरे कानून फनाउने बन्ने व्मवस्था ग�यए अनङ्गरूऩको कानून आवश्मक �थमो।
सो को रा�ग रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्रे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन फनाएको �थमो। �नवािचन य सयकाय
सञ्चारनऩिात् आ�थिक एवभ् �व�ीम साधन स्रोतको फाॉडपाॉड य अन्तय सयकायी खचि व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कानूनहरु
आवश्मक ऩदिछ। तीन तहको अन्तय सयकायी �व� व्मवस्थाऩनका रा�ग ऩ�न कानून फनेको अवस्था छ। सङ्घीमता
बन्दा अगा�ड नेऩारको शासन व्मवस्था केन्रीकृत �थमो य केन्र, �वकास क्षेत्र य िजल्रा एवभ् स्थानीम �नकामभा
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काभ गने कभिचायीहरु केन्रीम सयकायरे नै �नमङ्गक्त गने य उनीहरू केन्र सयकायप्र�त उत्तयदामी यहने व्मवस्था
�थमो।
सङ्घीम सॊ यचनाभा कभिचायी सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहभा सभामोजन गनङ्गऩ
ि ने �थमो। सङ्घीम सॊ यचनाफभोिजभ
कभिचायी सभामोजन गने प्रमोजनका रा�ग सङ्घीम सॊ सद्फाट कभिचायी सभामोजनसम्फन्धी कानून सॊ सद्फाट ऩा�यत
बई सभामोजनको औऩचा�यक कामि ऩ�न स�कएको छ। ताऩ�न, सभामोजन बई गएका कभिचायीहरूको वृित्त �वकास
सरुवा फढङ्ग वासम्फन्धी गङ्गनासो बने यहेको दे िखन्छ। क�तऩम प्रदे श य स्थानीम तहरे सङ्घफाट सभामोजन ग�यएका
कभिचायीहरूराई ग्रहण नगये को सभेत ऩाइमो। सभामोजनऩिात्, प्रदे श य स्थानीम तहको रा�ग आवश्मक ऩने
कभिचायी छनोट प्रदे श रोक सेवा आमोगरे गने सॊ वैधा�नक व्मवस्था ग�यएको छ। तय, प्रदे श रोक सेवा आमोगको
आधाय य भाऩदण्ड सङ्घीम कानूनफभोिजभ हङ्गने बन्ने सॊ वैधा�नक व्मवस्थाफभोिजभ सङ्घीम सॊ सद्रे सोसम्फन्धी कानून
फनाई ऩ�न सकेको छ। सोही कानूनका आधायभा प्रदे शहरूरे प्रदे श रोक सेवा आमोगसम्फन्धी कानून फनाई प्रदे श
रोक सेवा आमोग गठन गयी प्रदे शभा नै प्रदे श य स्थानीम तहका रा�ग आवश्मक ऩने स्थामी कभिचायी छनोट गनि
स�कने बएको छ। अतः सॊ वैधा�नक व्मवस्थाफभोिजभ सङ्घरे हारसम्भ सङ्घीम सॊ यचनाको सॊ स्थागत �वकाससॉग
सम्फिन्धत दे हामका ऐन कानून फनाएको ऩाइमो।


�नवािचन आमोगको काभ, कतिव्म य अ�धकायसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको ऐन



�नवािचन क्षे� �नधाियणसम्फन्धी ऐन,



भतदाता नाभावरीसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन य एकीकयण गनि फनेको ऐन



याजनी�तक दरसम्फन्धी कानूनराई सॊ शोधन गनि फनेको ऐन



कभिचायी सभामोजन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन २०७५ (२०७४ राई खाये ज ग�यएको)



स्थानीम सयकाय सञ्चारनका सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन



स्थानीम तहको �नवािचनसम्फन्धी ऐन



गाउॉऩा�रका तथा नगयऩा�रका वडाको सङ्ख्मा �नधाियणसम्फन्धी ऐन



स्थानीम तह �नवािचन ऐन २०७३ राई सॊ शोधन गनि फनेको ऐन



याजनी�तक दरसम्फन्धी ऐन, २०७३ राई सॊ शोधन गनि फनेको ऐन



केही नेऩार कानूनराई सॊ शोधन, एकीकयण, सभामोजन य खाये ज गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन,



याष्टऩ�त य उऩयाष्टऩ�तको �नवािचन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन



स्थानीम तहको �नवािचनसम्फन्धी ब्मवस्था गनि फनेको (ऩ�हरो सॊ शोधन) ऐन



अन्तय सयकायी �वत्त व्मवस्थाऩन ऐन



या�ष्टम प्राकृ�तक स्रोत तथा �वत्त ऐन
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प्र�त�न�ध सबा सदस्मको �नवािचन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन



प्रदे श सबा सदस्मको �नवािचन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन



या�ष्टम सबा सदस्म �नवािचन ऐन



नेऩारको सॊ �वधान अनङ्गकूर फनाउन केही नेऩार ऐनराई सॊ शोधन गने ऐन



प्रदे श रोकसेवा आमोग (आधाय य भाऩदण्ड �नधाियण) ऐन

ॉ सम्फिन्धत �वधेमकः११. सङ्घीम सॊसद्भा छरपरको क्रभभा यहेका सङ्घीमता कामिन्वमनसग
नेऩार सङ्घीमताको ज्मादै प्रायिम्बक चयणभा यहेको छ। सङ्घीमताको �स�ान्त, भभि एवभ् बावना अनङ्गरूऩ सो को
कामािन्वमन गनि हारसम्भ �नभािण बएकाफाहेक थऩ कानूनी व्मवस्था गनङ्गऩ
ि ने हङ्गन सक्छ य सो कामि �नयन्तय यहन्छ।
हार सङ्घीम सॊ सद्को दङ्गफै सदनभा नमाॉ य सॊ शोधन गयी क�यफ ४० �वधेमक �वचायाधीन यहेका छन्। ती भध्मे
सङ्घीमता कामािन्वमन य सङ्घीम सॊ यचनासॉग प्रत्मऺ रूऩभा सम्फिन्धत सङ्घरे नै फनाउन ऩने दे हामका कानूनहरू
सङ्घीम सॊ सद्भा छरपरको क्रभभा नै यहेको ऩाइमो।


सङ्घीम �नजाभती सेवा �वधेमक, २०७६



सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको सभन्वमसम्फन्धी �वधेमक, २०७६



नेऩार प्रहयी य प्रदे श प्रहयी (कामिसञ्चारन, सङ्गऩ�यऺण य सभन्वम) सम्फन्धी �वधेमक, २०७५



रोक सेवा आमोग �वधेमक, २०७५



या�ष्टम खेरकङ्गद �वधेमक, २०७५



या�ष्टम प्राथ�भकता प्रा्त आमोजनाको रततय
�नभािण तथा �वकाससम्फन्धी �वधेमक, २०७५
ङ्ग

१२. �ननष्कष
२०७२ असोज ३ भा नेऩारको सॊ �वधान जायी बएमता रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद्को कामिकारभा ८७ य
सङ्घीम सॊ सद्रे ४३ गयी हारसम्भ १३० ऐनहरु �नभािण बईसकेका छन्। सोभध्मे केही नमाॉ य केही सॊ शोधन
कानूनहरू फनेको दे िखन्छ। सॊ शोधन कानूनरे बइयहेको कानूनभा सॊ शोधन एवभ् ऩ�यभाजिन भात्र गये को हङ्गन्छ य भूर
ऐन कामभ नै यहेको हङ्गन्छ। नमाॉ कानूनरे बइयहेको ऐन एवभ् कानूनी व्मवस्थाराई खाये ज गयी नमाॉ व्मवस्था
गये को वा सो बन्दा अगा�ड कङ्गनै ऩ�न व्मवस्था नबएकोभा सम्ऩूणि रुऩभा नमाॉ कानूनी व्मवस्था गये को हङ्गन्छ।
ॉ ाका फखत कामभ यहेका क�यफ ३००
सङ्घीम सॊ यचना स�हतको वतिभान सॊ �वधान नमाॉ बएकोरे सॊ �वधान जायी हङ्गद
ऐनहरु प्र�तस्थाऩन गयी सङ्घीम सॊ सद्रे नमाॉ कानून फनाउन उऩमङ्गक्त हन्छ। २०७६ बार भसान्तसम्भ नेऩारभा
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आ�थिक कानून स�हत क�यफ ३८० ऐनहरू कामभ यहेका छन्। सॊ �वधान जायी बएऩ�छ क�यफ ८० ऐनहरू नमाॉ
�नभािण बएको दे िखन्छ।
सङ्घीमता नेऩारको रा�ग नमाॉ व्मवस्था बएकोरे मसको कामािन्वमन य सॊ स्थागत �वकासको रा�ग नमाॉ कानून नै
फनाउनङ्ग ऩने हङ्गन्छ। सङ्घीम सॊ यचना य सोको प्रमोगसम्फन्धी कानून सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम गयी तीनै तहरे फनाउने
सॊ वैधा�नक व्मवस्था यहेको छ। ताऩ�न, सॊ �वधानभा सङ्घीम कानूनफभोिजभ बनी उल्रेख बएका �वषमभा सङ्घीम
सॊ सद्रे सो �वषमभा कानून फनाउनङ्ग ऩदिछ। सोही सॊ वैधा�नक व्मवस्थाफभोिजभ रूऩान्त�यत व्मवस्था�ऩका सॊ सद् य
सङ्घीम सॊ सद्रे तीन तहको �नवािचनसम्फन्धी, स्थानीम सयकाय सञ्चारन, अन्तय सयकायी �व� व्मवस्थाऩन, कभिचायी
सभामोजन य प्रदे श रोक सेवा आमोगको आधाय य भाऩदण्डरगामत सङ्घरे नै फनाउनङ्ग ऩने २० बन्दा फढी
�वषमका कानून �नभािण ग�यसकेको छ। मस ऩङ्गनयावरोकनभा प्रदे श य स्थानीम तहरे �नभािण गये का कानूनको
�ववयण सभावेश ग�यएको छ। सङ्घीम प्रणारीको सॊ स्थागत �वकासका रा�ग सङ्घीम सॊ सद्रे हारसम्भ फनाएका
कानूनफाहेक थऩ कानून ऩ�न सॊ सद्रे फनाउनङ्ग ऩने दे िखन्छ। उदाहयणको रा�ग सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको
सभन्वमसम्फन्धी कानून, सङ्घीम �नजाभती सेवासम्फन्धी कानून, प्रदे श प्रहयीसम्फन्धी कानून आ�द। त्मसैगयी,
सॊ �वधानको अनङ्गसूचीभा उल्रे िखत सङ्घ य प्रदे शको अ�धकायको साझा सूची एवभ् सङ्घ, प्रदे श य स्थानीम तहको
अ�धकायको साझा सूचीका �वषमभा ऩ�न सविप्रथभ सङघरे सङ्घीम कानून फनाउने य सङ्घरे फनाएका फाहेकका
�वषमभा प्रदे श य स्थानीम तहरे कानून फनाउॉदा नै सङ्घीमता कामािन्वमन गनि सहज हङ्गने दे िखन्छ।
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cg';"rL $
sfo{qmd;Fu ;DalGwt tl:j/x?

:yfgLo txdf sfg"g th{'df;DaGwL tflndnfO{ ;Daf]wg ug{'x'Fb} dfggLo
;efd'v >L g]qgfy clwsf/L

sfg"g th{'df sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ug{'x'Fb} ljwfog ;ldltsf ;efklt >L df]xg /]UdL

:yfgLo txdf sfg"g th{'df;DaGwL k|lzIf0f sfo{qmdsf ;xefuLx¿

sfg"g th{'df tflnddf sfo{kq k|:t't ug{'x'Fb} d'Vo GofoflwjQmf

sfg"g th{'df sfo{df ;xhLs/0f ug{'x'Fb}{ g]kfn sfg"g cfof]usf dfggLo cWoIf
>L dfwj kf}8]n

sfg"g th{'df sfo{df ;xhLs/0f ug{'x'Fb}{ g]kfn ;/sf/sf k"j{ ;lrj >L /fh'dfg
l;Fx dNn
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sfg"g Joj;foLx?sf] tflnddf ;|f]t JolQmx?nfO{ :jfut ub}{

cfly{s jif{ @)&%÷)&^ sf] jflif{s k|ltj]bg k]; ug'{x'Fb} d'Vo GofoflwjQmf

k|b]z g+= #sf d'Vo GofoflwjQmf Pjd\ d'Vo GofoflwjQmfsf] sfof{no u08sL
k|b]zsf sd{rf/L

sfg"g Joj;foLx?sf] tflnddf dGtJo k|bfg ug{'x'Fb} dfggLo d'Vo GofofwLz
>L o1k|;fb a:ofn

k|b]z g+= @ sf d'Vo GofoflwjQmf Pjd\ d'Vo GofoflwjQmfsf] sfof{no
u08sL k|b]zsf sd{rf/L

k|b]z g+= ! sf d'Vo GofoflwjQmf Pjd\ d'Vo GofoflwjQmfsf] sfof{no u08sL
k|b]zsf sd{rf/L
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km/]lG;s ;fOG; o'lgel;{6Ldf ef/t e|d0fdf ;lDdlnt k|ltlglw d08n

dfggLo d'VodGqL >L k[YjL ;'Aaf u'?ªsf] g]t[Tjsf] cd]l/sf e|d0f k|ltlglw
d08n cd]l/sL kbflwsf/L;Fu

k|b]z k|x/L ljw]os;DaGwL ;/f]sf/jfnf lgsfo;Fu lj1 ;d"x

k|b]z k|x/L ljw]os;DaGwL 5nkmn

afn ;'wf/ u[xsf] lg/LIf0fsf qmddf

labf ko{6g e|d0fsf qmddf sfof{no k|d'v bofz+s/ clwsf/L, 3n]ufpFdf
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yf¿ ;fF:s[lts g[To

labf ko{6g e|d0fsf qmddf clws[t ;"o{k|;fb nD;fn

gfoj ;'Aaf >L ;'/h clwsf/Lsf] labfO{ sfo{qmd

labf ko{6g e|d0fsf qmddf zf=c= l;tf clwsf/L

labf ko{6g e|d0fsf qmddf n]vf clws[t tf/f axfb'/ /fodfemL

d'Vo GofoflwjQmfsf] sfof{no ejg

;'Gb/gu/L kf]v/f

d'Vo GofoflwjQmfsf] cf=j= @)&%÷)&^ sf] jflif{s k|ltj]bg k]; u/] kZrft\

