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माननीय �दे श �मुखज्यू,
�दे श �मुखको कायार्लय,
गण्डक� �दे श, पोखरा ।

�वषय: आ.व. २०७५/०७६ को वा�षर्क ��तवेदन पेस ग�रएको ।
नेपालको सं �वधानको धारा १६० मा �त्येक �दे शमा एक मुख्य न्याया�धव�ा रहने र �नजको �नयुि�
मुख्यमन्�ीको �सफा�रसमा �दे श �मुखबाट हुने व्यवस्था छ । मुख्य न्याया�धव�ा �दे श सरकारको मुख्य
कानूनी सल्लाहकार हुने र सं वैधा�नक एवम् कानूनी �वषयमा �दे श सरकार वा �दे श सरकारले तो�क�दएको
अन्य अ�धकार�लाई राय सल्लाह �दने मुख्य न्याया�धव�ाको कतर्व्य हुने व्यवस्था रहेको छ । गण्डक� �दे श
सरकारले आफ्नो कायर् सुरू गरे सँगै �म�त २०७४/१२/०८ मा गण्डक� �दे शमा मुख्य न्याया�धव�ाको
�नयुि� भई कायर् सञ्चालन हुँदै आएको छ । गण्डक� �दे शको प�हलो मुख्य न्याया�धव�ाको पद�य
िजम्मेवार�बाट यो वा�षर्क ��तवेदन पेस गनर् पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ ।
मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका अन्य शतर् �दे श कानूनबमोिजम हुने सं वैधा�नक
व्यवस्थाअनुसार गण्डक� �दे श सभाबाट मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर्
सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन, २०७५ पा�रत भइ लागू भइसकेको छ । सोह� ऐनको दफा ११
बमोिजम यो वा�षर्क ��तवेदन पेस गरे को छु । �स्तुत ��तवेदनमा आ�थर्क वषर् २०७५/०७६ मा मुख्य
न्याया�धव�ाको कायार्लयबाट सम्पा�दत काम कारबाह�को �ववरण, त्यसको �भावका�रता, हा�सल गरे का
सफलताहरू र कायर्सम्पादनमा आएका च ुनौतीहरू एवम् गनुप
र् न� सुधारका ला�ग सुझावहरू समावेश ग�रएको
छ।

नेपालको सं �वधानले सं घ, �दे श र स्थानीय तहबीच सहका�रता, सह-अिस्तत्व र समन्वयको �स�ान्तमा
आधा�रत सं घीय शासन व्यवस्था आत्मसात गरे को छ । यसका ला�ग सं �वधान, कानून, स्था�पत न्या�यक

GofoflwjQmfsf]
jflif{s�भावकार�
k|ltj]bg–@)&%÷)&^
मूल्य र मान्यताका आधारमाd'Vसंoघीयता
र सं �वधानको
कायार्न्वयनमा मुख्य न्याया�धव�ाको
य �याया�धव�ाको काया�लयको वा�ष�क ��तवेदन २०७५/०७६
कायार्लय एक मह�वपूणर् अं �को रूपमा रहे को छ ।मु�मु
ख्य न्याया�धव�ा सं �वधान र कानूनबमोिजम �दे श

सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र यसअन्तगर्तका �नकायहरूलाई सं वैधा�नक तथा कानूनी �वषयमा
मू�य र मा�यताका आधारमा सं घीयता र सं �वधानको �भावकार� काया��वयनमा मु�य �याया�धव�ाको
राय, सल्लाह �दान गन�, �दे श सरकार र मातहतका �नकायहरू पक्ष भएको र �दे श सरकारलाई �वपक्षी
काया�लय एक मह�वपूण� अं �को रूपमा रहे को छ । मु�य �याया�धव�ा सं �वधान र कानूनबमोिजम �दे श
बनाई दायर भएको मु�ामा बहस, पैरवी र ��तरक्षा गन� जस्ता कायर् हुँदै आएको छ । त्यसै गर� मुख्य
सरकारको मु�य कानूनी स�लाहकार हुने र यसअ�तग�तका �नकायहरूलाई सं वैधा�नक तथा कानूनी �वषयमा
न्याया�धव�ाको कायार्लयले �दे शमा बनेका ऐन, �नयम, कायर्�व�धहरूको �नमार्णमा आवश्यकताअनुसार सं लग्न
राय, स�लाह �दान गन�, �दे श सरकार र मातहतका �नकायहरू प� भएको र �दे श सरकारलाई �वप�ी
भई सहयोग �दान गरे को छ ।
बनाई दायर भएको मु�ामा बहस, पैरवी र ��तर�ा गन� काय� हुँदै आएको छ । �यसै गर� मु�य
�याया�धव�ाको काया�लयले �दे शमा बनेका ऐन, �नयम, काय��व�धहरूको �नमा�णमा आव�यकताअनुसार सं ल�न
यस कायार्लयले �व�भन्न सरकार� र गै रसरकार� �नकायहरूसँग सहकायर् र समन्वय गर� आफ्नो कायर् सम्पादन
भई सहयोग �दान गरे को छ ।
गद� आएको छ । यस कायार्लयले आफ्नो कायर् सम्पादनमा नेपाल सरकारका �व�भन्न �नकाय, �दे श सरकार,
अदालत, न्यायाधीश, कमर्चार�, सरकार� व�कल, कानून व्यवसायी, प�कार, नाग�रक समाज लगायतका
मु�य �याया�धव�ाको काया�लयले �व�भ�न सरकार� र गै रसरकार� �नकायहरूसँग सहकाय� र सम�वय गर�
सरोकारवालाबाट
सहयोग
त गद�छआइरहे
छ ल।यलेयसआ�नो
कायार्ल
यकोस�पादनमा
कायर्सम्पादनमा
पुर्याउनु
ु े
आ�नो
काय� स�पादन
गद� �ाप्
आएको
। यसकोकाया�
काय�
नेपाल सहयोग
सरकारका
�व�भ�हनन
�नकाय, �दे श सरकार, महा�याया�धव�ाको काया�लय, अदालत, �यायाधीश, कम�चार�, सरकार� व�कल, कानून
सम्पूणर् सरकार�, गैरसरकार� �नकाय, व्यि� तथा सं स्थाहरू ��त हा�दर्क आभार व्य� गद� आगामी �दनमा
�यवसायी, प�कार, नाग�रक समाज लगायतका सरोकारवालाबाट �ा�त सहयोग ��त हा�द�क आभार �य�
प�न यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरे को छु । सं �वधानले आत्मसात गरे को स्वतन्� न्यायपा�लका, कानूनी राज्यका
गद� आगामी �दनमा प�न य�तै सहयोगको अपे�ा गरे को छु । सं �वधानले आ�मसात गरे को �वत��
अवधारणा, कानूकानू
न तथा
न्यायकाअवधारणा,
मान्य �स�ान्त
अ�धकार��त
आस्था
राख्दै आगामी
�दनमाउ�च
प�न
�यायपा�लका,
नी रा�यका
कानूनर मानव
तथा �यायका
मा�य उच्च
�स�ा�त
र मानव
अ�धकार��त
आ�था
रा�दै
आगामी
�दनमा
प�न यस काया�
लयका काम,
कारबाह�लाई
�भावकार�
खी बनाउनका
यस कायार्
लयका
काम,
कारबाह�लाई
�भावकार�
र न�तजामू
खी बनाउनका
ला�गर न�तजामू
सदै व ��याशील
रहने
ला�ग सदै व ��याशील रहने ��तब�ता �य� गद�छु ।
��तब�ता व्य� गदर्छु ।

२०७६ असोज
२०७६ असोज

डा. राजे�� िघ�मरे
डा. राजेन्� िघ�मरे
मु�य �याया�धव�ा
मुख्य न्याया�धव�ा
मु�य �याया�धव�ाको काया�लय
मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लय
ग�डक� �दे श ।
गण्डक� �दे श ।

ii
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प�रच्छे द एक
प�रचय
नेपालको सं �वधानले स्वतन्�, �नष्पक्ष एवम् सक्षम न्यायपा�लका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई
आत्मसात गरे को छ । सं घीय राज्यका सं रचनामा सं �वधानले सं घ, �दे श र स्थानीय तह गर� तीन तहको
व्यवस्था गरे को छ । सं �वधानको धारा १६० मा महान्याया�धव�ाको मातहत रहने गर� �त्येक �दे शमा
एक मुख्य न्याया�धव�ा रहने व्यवस्था छ । मुख्य न्याया�धव�ा �दे श सरकारको मुख्य कानूनी
सल्लाहकार हुने र सं वैधा�नक एवम् कानूनी �वषयमा �दे श सरकार वा �दे श सरकारले तो�क�दएको
अ�धकार�लाई राय सल्लाह �दान गन� मुख्य कतर्व्य हुने सं वैधा�नक �ावधान छ । मुख्य न्याया�धव�ाको
�नयुि� मुख्यमन्�ीको �सफा�रसमा �दे श �मुखबाट हुने व्यवस्थाबमोिजम गण्डक� �दे शमा �म�त
२०७४/१२/८ मा मुख्य न्याया�धव�ाको �नयुि� भएसँगै मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लय स्थापना भई
कायर् सञ्चालन भइरहेको छ । सं �वधानमा भएको मुख्य न्याया�धव�ासम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहा�रक
रूपमा कायार्न्वयन गनर् मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा से वाका शतर् सम्बन्धी ऐन,
२०७५ लागू भएको छ ।
१.१ मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐन, २०७५
यो ऐनले मुख्य न्याया�धव�ालाई �दे श सरकारको हक, �हत वा सरोकार रहे को मु�ामा मुख्य
न्याया�धव�ा वा मातहतका सरकार� व�कलबाट �दे श सरकारको ��त�न�धत्व गन�, कुनै अदालत वा
न्या�यक �नकाय वा अ�धकार�समक्ष �दे श सरकारको ��त�न�धत्व गन�, कुनै अदालत वा न्या�यक
�नकायको आदे शबाट �दे श सरकारको हक, �हत र �दे श सरकार�वरू� दायर भएका मु�ामा ��तरक्षा
गन�, अदालतबाट भएको आदे श वा फैसलाको �भावकार� कायार्न्वयन भए नभएको अनुगमन गन� गराउने,
ु ा कक्षमा रहे को व्यि�लाई मानवोिचत व्यवहार गनर्
�दे श�भ� रहेका �हरासत, कारागार तथा थुनव
सम्बिन्धत �नकायलई आवश्यक सुझाव �दान गन�, �दे श सरकार र �दे श सरकारअन्तगर्तका �नकायलाई
सं वैधा�नक एवम् कानूनी �श्नमा राय उपलब्ध गराउनेसमेतको काम, कतर्व्य र अ�धकार तोकेको छ ।
मुख्य न्याया�धव�ाका अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हायबमोिजम छन् :-
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�दे श सरकार र मातहतका �नकायहरूका नाममा अदालतबाट भएका आदे श वा फैसलाको �भावकार�
कायार्न्वयन गनर् गराउन �दे श सरकारका मन्�ालय वा कायार्लयलाई प�ाचार गन� तथा आदे श वा
फैसलाको कायार्न्वयनको अनुगमन गन�,



�दे शका कायर्क्षे�को कुनै �वषयमा तत्काल कानून बनाउनुपन� वा भईरहको कानून सं शोधन गनुर् परे मा
त्यसको कारण खुलाई �दे श सरकारसमक्ष �सफा�रस गन�,



�दे श सरकारका मन्�ालय वा कायार्लयबाट अदालतमा �स्तुत हुने �लिखत जबाफलगायतका कानूनी
�लखतमा स्तर कायम गनर् आवश्यक सहयोग गन�,



ु ा कक्ष तथा कारागारमा रहे का थुनव
ु ा तथा कैद� उपर मानवोिचत
�दे श�भ� रहेका �हरासत, थुनव
व्यवहार भए नभएका सम्बन्धमा �नर�क्षण गर� सोसम्बन्धी ��तवेदन तयार गर� सम्बिन्धत �नकायलाई
आवश्यक सुझाव �दान गन�,



�दे श सरकारलाई सरोकार पन� कुनै मु�ामा बहस पै रवी वा ��तरक्षाका ला�ग सम्बिन्धत अ�धकार�ले
मुख्य न्याया�धव�ालाई अनुरोध गर� पठाएमा मुख्य न्याया�धव�ा आफैले ��त�न�धत्व गनर् वा आफ्नो
कायार्लयका कुनै अ�धकृतलाई खटाउन सक्ने,



कुनै न्या�यक वा अधर्न्या�यक �नकायबाट भएको �नणर्य वा आदे शबाट �दे श सरकारको हक, �हतमा
असर पन� रहे छ र त्यस्तो �नणर्य वा आदे श�वरू� मु�ा दायर गनर्, पुनरावेदन गनर् वा पुनरावलोकनका
ला�ग �नवेदन �दन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार �ाप्त गनर् कानूनबमोिजम

कुनै अ�धकार� तो�कएको

रहे नछ भने मुख्य न्याया�धव�ा वा �नजले तोकेको अ�धकृतले त्यस्तो �नणर्य वा आदे श�वरू�
कानूनबमोिजम सम्बिन्धत �नकायमा मु�ा दायर गनर्, पुनरावदे न गनर् वा पुनरावलोकनका ला�ग �नवेदन
�दन सक्ने,


�दे श कानूनबमोिजम स्था�पत सं स्था वा �नकायले गरे को �नणर्य वा काम कारबाह�बाट �दे श सरकारको
�हत

��तकूल

भएको

वा

सं �वधान

वा

�च�लत

कानूनको

उल्ल�न

भएको

छ

भन्ने

मुख्य

न्याया�धव�ालाई लागेमा र त्यस्तो �नणर्य वा काम कारबाह��वरू� उजुर गनर् कानूनले कुनै अ�धकार�
तोकेको रहे नछ भने मुख्य न्याया�धव�ा आफै वा �नजले तोकेको अ�धकृतले त्यस्तो �नणर्य वा काम
कारबाह��वरू� कानूनी उपचार �ाप्त गनर् सक्ने एवम् मुख्य न्याया�धव�ालाई सम्बिन्धत �दे श
सरकारको हक, �हत र सरोकार रहेको �वषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत, न्या�यक �नकाय, कायार्लय
र पदा�धकार�समक्ष उपिस्थत हुने अ�धकार हुने,
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मुख्य न्याया�धव�ाले �दे श सभा वा त्यसको कुनै स�म�तले गरे को आमन्�णबमोिजम त्यस्तो सभा वा
स�म�तको बैठकमा उपिस्थत भई कानूनी �श्नका सम्बन्धमा राय व्य� गनर् सक्नेछ । मुख्य
न्याया�धव�ाले �दे श सरकारको हक, �हत वा सरोकारको �वषयमा अदालतमा �वचाराधीन कुनै मु�ामा
�दे श सरकारका तफर्बाट बहस, पैरवी वा ��तरक्षा गनर् सरकारले �नधार्रण गरे को मापदण्डका आधारमा
आवश्यकताअनुसार कुनै कानून व्यवसायीलाई वा सरकार� व�कल तोक्न सक्नेछ ।

१.२ वा�षर्क ��तवेदनसम्बन्धी व्यवस्था
मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११
(१) बमोिजम मुख्य न्याया�धव�ाले �त्येक आ�थर्क वषर्मा आफ्नो कायार्लयले गरे का काम कारबाह�को
��तवेदन तयार गर� त्यस्तो आ�थर्क वषर् समाप्त भएको �म�तले तीन म�हना�भ� �दे श �मुख समक्ष पेस
गनुर् पन� र �दे श �मुखले मुख्यमन्�ीमाफर्त त्यस्तो वा�षर्क ��तवेदन �दे श सभामा पेस गन� व्यवस्था छ ।
त्यसर� पेस ग�रने ��तवेदनमा अन्य कुराका अ�त�र� आफ्नो कायार्लयका भौ�तक िस्थ�त, कायर्बोझ,
�व�नयोिजत रकम र उपलिब्ध, काम कारबाह�को वास्त�वक िस्थ�त िच�ण गर� मुख्य न्याया�धव�ाको
काम, कतर्व्य र अ�धकारका �वषयमा आधा�रत राय सुझावसमेत उल्लेख गनुर् पन� व्यवस्था छ ।
१.3 स�ठनात्मक स्वरूप र सं रचना
नेपालको सं �वधानले मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका कमर्चार�हरूको व्यवस्थापन महान्याया�धव�ाको
कायार्लयबाट हुने व्यवस्था गरे बमोिजम �म�त २०७६/१२/०८ मा स्वीकृत स�ठन सं रचना अनुसार यस
कायार्लयमा दे हायबमोिजमका तीन वटा शाखा र मुख्य न्याया�धव�ाको सिचवालय रहने व्यवस्था छ ।
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1.4 कानूनी राय तथा ��तरक्षा शाखा
यस शाखाले सं वैधा�नक एवम् कानूनी �वषयमा �दे श सरकार वा �दे श सरकारले तो�क�दएको
अ�धकार�लाई राय सल्लाह �दान गन�, �दे श सरकार वा �दे श सरकारअन्तगर्तका कायार्लयलाई �वपक्षी
बनाएका �रट �नवेदनका सम्बन्धमा �ाप्त �लिखत जबाफको ढाँचा र �वषयवस्तु �मले न�मलेको रूजु गर�
सम्बिन्धत �नकायमा दतार्का ला�ग पठाउने, त्यस्ता �रट �नवेदनमा �दे श सरकारको तफर्बाट बहस पैरवी
र ��तरक्षा गन� एवम् मु�ा व्यवस्थापनसम्बन्धी कायर् गदर् छ ।
1.5 �शासन शाखा
कायार्लयको आन्त�रक �शासन, दतार् चलानी, िजन्सी र पुस्तकालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कायर् गन�
िजम्मेवार� �शासन शाखालाई तो�कएको छ । यसका अ�त�र� कायार्लयको जनशि� व्यवस्थापन गन� र
मौजुदा जनशि�लाई ता�लम तथा �िशक्षण �दनेलगायतका िजम्मेवार� प�न �शासन शाखालाई तो�कएको
छ।
1.6 आ�थर्क �शासन शाखा
वा�षर्क कायर्�म तयार गन�, बजेट �नकासा गन�, �व�नयोिजत बजेट सम्बिन्धत बजेट शीषर्कमा �नयमानुसार
खचर् लेख्ने, तलब भ�ा र अन्य सु�वधा उपलब्ध गराउन आवश्यक कागजात तयार गर� पेस गन�, �दे श
आ�थर्क मा�मला मन्�ालय, �दे श कोष तथा ले खा �नयन्�ण कायार्लय (को.ले.�न.का.) बाट �ाप्त
�नद� शनबमोिजम खचर् गन� र लेखा पर�क्षण गराउनेलगायतका कायर् िजम्मेवार� आ�थर्क �शासन शाखालाई
तो�कएको छ ।
1.7 मुख्य न्याया�धव�ाको सिचवालय
मुख्य न्याया�धव�ासमक्ष पेस हुने फायल कागजातहरू बुझी �नकासाका ला�ग पेस गन� र भएका आदे श
कायार्न्वयनका ला�ग पठाउने,

भेटघाट र फोन सम्पकर् व्यवस्थापन गन� लगायतका िजम्मेवार�

सिचवालयलाई तो�कएको छ ।
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1.8 मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयको �स्ता�वत दरबन्द�
महान्याया�धव�ाको कायार्लयबाट माग भइ आएबमोिजम यस कायार्लयबाट कायार्लयको कायर् �कृ�त,
स्वीकृत दरबन्द�, कायर्बोझ र आवश्यकता समेतलाई आधार मानी कायार्लयको �नणर्यबमोिजम �स्ता�वत
स�ठन सं रचना र व्यवस्थापन तयार गर� महान्याया�धव�ाको कायार्लयमा पेस ग�रएको छ । �स्ता�वत
स�ठन सं रचना अनुसूची १ मा रािखएको छ ।
1.9 आ. व. २०७५/०७६ मा मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयमा रहेको दरबन्द� �ववरण
ता�लका नं: १
�. सं.

पद

�े णी

दरबन्द�

पदपू�तर्

�र�

१

उपसिचव

रा. प. ��तीय

१

१

०

२

शाखा अ�धकृत

रा. प. तृतीय

३

२

१

३

ना. सु.

रा. प. अनं. �थम

२

२

०

४

ले खापाल

रा. प. अनं . �थम

१

१

०

५

क.अ.

रा. प. अनं. �थम

१

१

०

करार

६

ह. स. चा.

�े णी�वह�न

१

१

०

करार

७

का. स.

�े णी�वह�न

२

२

०

करार

११

१०

१

जम्मा

कै�फयत

एक जना काजमा

1.10 मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयमा कायर्रत पदा�धकार� एवम् कमर्चार�हरूको नामावल�
ता�लका नं: २
�.सं

पद

नामथर

वतन

हालको पदमा �नयुि� �म�त

१

मुख्य न्याया�धव�ा

डा. राजेन्� िघ�मरे

लमजुङ

२०७४।१२।०८

२

उपसिचव

दयाशं कर अ�धकार�

कास्क�

२०७०।०५।०५

३

शा.अ.

�सता अ�धकार�

स्याङ्जा

२०७५।०७।०४

४

अ�धकृत छै ट� लेखा

तारा बहादुर रायमाझी

कास्क�

२०७६।०१।०२

५

अ�धकृत छै ट�

सूय�
र् साद लम्साल

स्याङ्जा

२०७६।०१।०६

६

ना.सु.

सुरज अ�धकार�

कास्क�

२०७१।०८।०३

७

क.अ.

सुजा गुरूङ

लमजुङ

२०७५।०६।१९

८

का.स.

हुमनाथ अ�धकार�

कास्क�

२०७५।०२।१८

९

का.स.

श�मर्ला गुरूङ

लमजुङ

२०७५।०५।११

१०

ह.स.चा.

गो�वन्द दाहाल

कास्क�

२०७४।१२।०८

११

ह.स.चा.

कुलचन्� गुरूङ

लमजुङ

२०७५।०६।१९
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1.11 कायार्लय भवन तथा भौ�तक �ोत साधनको अवस्था
स�ठनको ल�यअनुरूप �भावकार� कायर् सम्पादनका ला�ग उपयु� वातावरण �नमार्ण गनर् कायार्लय
भवन, आवास, फ�नर्चर, कायार्लय सामा�ीहरू, सवार� साधन र सुरक्षाको समुिचत व्यवस्थापन अप�रहायर् छ
। सा�वक म�हला तथा बालबा�लका कायार्लय कास्क�को भवनमा हाल यस कायार्लयको दै �नक कायार्लय
सञ्चालन हुँदै आइरहे को छ । यस कायार्लयको उ� भवनमा शाखाहरूको व्यवस्थापन, बैठक कक्ष,
पुस्तकालय, शौचालय, िचयापान कक्ष तथा कायार्लय प�रसरमा बग�चा �नमार्ण ग�रएको छ । मुख्य
न्याया�धव�ाको ला�ग आफ्नो �नवास उपलब्ध

हुन

नसकेकोले

पशुपंक्षी

तथा

मत्स्य

�वकास

�नद� शनालयको आवास गृहमा बस्ने �बन्ध ग�रएको छ । यस कायार्लयमा रहने �मुख �शासक�य
अ�धकृतसमेतलाई आवासको व्यवस्था हुन सकेको छै न । कायार्लयमा आवश्यक फ�नर्चर, मे�सनर�,
सवार� साधन ख�रद गर� व्यवस्थापन ग�रएको छ ।
ता�लका नं ३: सवार� साधन, सूचना तथा �व�ुतीय सामानको �ववरण
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प�रच्छे द दुई
सम्पा�दत कायर्हरू

यस कायार्लयबाट आ�थर्क वषर् २०७५/०७६ मा सं वैधा�नक तथा कानूनी �वषयमा �दइएको राय, सल्लाह
र मु�ामा बहस, पैरवी , ��तरक्षा, ता�लम एवम् न्या�यक कायर्का �सल�सलामा सम्पादन ग�रएका
कायर्हरूको लगत र फ��ट �ववरणलाई �मश: �स्तुत ग�रएको छ ।
2.१ मु�ाको ��तरक्षा सम्बन्धी �ववरण
नेपालको सं �वधान एवम् मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐन,
२०७५ बमोिजम गण्डक� �दे श सरकार र यसअन्तगर्तका कायार्लयहरूलाई �वपक्षी बनाई सव�च्च
अदालत, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा दतार् ग�रएका उत्�ेषण,
��तषेध, अ�धकारपृच्छा, परमादे श, �नषेधाज्ञा, अदालतको अवहे लना जस्ता �रट �नवेदनका मु�ाहरूमा �दे श
सरकारको तफर्बाट यस कायार्लयले ��तरक्षा गद� आएको छ । गण्डक� �दे श सरकार र �दे श
सरकारका मातहतका �नकायलाई �वपक्षी बनाइएका मु�ाको सङ्ख्या १५ रहे को छ । मु�ा सम्बन्धी
�वस्तृत �ववरण अनुसूची ९ मा रािखएको छ ।
ता�लका नं ५: मु�ाको ��तरक्षासम्बन्धी �ववरण
मु�ा
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७०
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2.२ सं वध
ै ा�नक तथा कानूनी �वषयमा राय परामशर् �दान
यस कायार्लयको स्थापना भएप�छ �व�भन्न �वषयमा राय माग भएकोमा राय परामशर् �दान ग�रएको छ ।
मुख्य न्याया�धव�ा एवम् यस कायार्लयको कमर्चार�बाट �व�भन्न बैठकहरूमा सहभागी भई कानून
तजुम
र् ामा सहजीकरण, कानूनको कायार्न्वयनका �वषयका साथै आवश्यक अन्य �वषयमा कानूनी राय
परामशर् �दान गन� कायर् भएको छ । मुख्य न्याया�धव�ाले गण्डक� �दे श सभाको �वधायन स�म�तमा
आवश्यकताअनुसार समय समयमा उपिस्थत भई राय, परामशर् �दान गद� आउनु भएको छ ।
2.३ िजल्लास्तर�य अन्तर��या कायर्�म
नेपालमा सं घीयताको प�र�े�यमा मुख्य न्याया�धव�ाको व्यवस्था नयाँ रहेको र यसका काम, कतर्व्य र
अ�धकार तथा यस कायार्लयमा रहने कमर्चार� व्यवस्थापनजस्ता �वषयमा सं �वधानमा तथा मुख्य
न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ग�रएका व्यवस्था
जानकार� �दान गन� एवम् मुख्य न्याया�धव�ा र िजल्ला सरकार� व�कल तथा उच्च सरकार� व�कल
कायार्लय र िजल्लािस्थत सं घीय तथा �दे श स्तर�य कायार्लयहरूबीच छलफल गर� सहकायर् र
समन्वयलाई �भावकार� बनाउँदै लै जाने उ�ेश्यका साथ यस �दे शका ११ वटै िजल्लाहरूमा अन्तर��या
कायर्�म सम्पन्न ग�रयो । कायर्�मको िजल्लागत सं िक्षप्त �ववरण �नम्नानुसार छ:क. स्याङ्जा िजल्लाको कायर्�म
“मुख्य न्याया�धव�ाको सं वैधा�नक र कानूनी भू�मका एवम् �दे श कानून �नमार्णको अवस्था” �वषयक
अन्तर��या कायर्�म स्याङ्जा िजल्ला समन्वय स�म�तको सभाहलमा �म�त २०७५।६।७। गते
सञ्चालन ग�रएको �थयो । उ� कायर्�मको अध्यक्षता मुख्य न्याया�धव�ाले गनुभ
र् एको �थयो भने �मुख
ु न्ु थ्यो । कायर्�ममा मुख्य न्याया�धव�ाको
अ�त�थ माननीय कानून मन्�ी �ी ह�रबहादुर च ुमान हुनह
कायार्लयका उपसिचव �ी दयाशं कर अ�धकार�ले स्वागत तथा कायर्�मको उ�ेश्यमा�थ �काश पानुभ
र् यो ।
सो कायर्�ममा माननीय िजल्ला न्यायाधीश, �मुख िजल्ला अ�धकार�, सुरक्षा �नकायका �मुख, िजल्लािस्थत
कायार्लयका �मुखहरू समेत गर� ८० जनाको सहभा�गता रहे को �थयो । गण्डक� �दे शमा कानून
�नमार्णको अवस्था �वषयमा आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालयका सिचव �ी फिणन्�मिण पोखरे ल,
गण्डक� �दे श सरकारको नी�त तथा कायर्�म र यसको कायार्न्वयनको अवस्था �वषयमा मुख्यमन्�ी तथा
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मिन्�प�रषद्को कायार्लयका कानून सिचव �ी धमर्राज कँ ु इकेलले र मुख्य न्याया�धव�ाको सं वैधा�नक र
कानूनी भू�मका �वषयमा मुख्य न्याया�धव�ा डा. राजेन्� िघ�मरे ले कायर्प� �स्तुत गनुभ
र् एको �थयो ।

अन्तर��या कायर्�ममा उपिस्थत अ�त�थहरूः स्याङ्जा

उ� कायर्प� अनुसूची ३ मा रािखएको छ । िजल्ला बार स्याङ्जाका अध्यक्ष, पुतल�बजार
नगरपा�लकाका मेयर �ी �समाकुमार� क्षे�ी, �मुख िजल्ला अ�धकार� �ी कोषह�र �नरौला, माननीय िजल्ला
न्यायाधीश �ी रमेशकान्त अ�धकार�, िजल्ला समन्वय स�म�तका �मुख �ी सीता सुन्दासले कायर्�म
सफलताको शुभकामना स�हत आफ्नो भनाइ व्य� गनुभ
र् यो । छलफल कायर्�ममा उठे का �श्नको
जबाफ स�हत आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ी एवम् कायर्�मका �मुख अ�त�थ �ी ह�रबहादुर
च ुमानले सं �वधानको ममर् भनेको सं घीयता हो र संघीयताको मूल भनेको �दे श सरकार हो भन्नुभयो ।
उहाँले यसलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहे को उल्लेख गद� सहकायर्, सहअिस्तत्व र समन्वय तीनवटै
कुरा सम्झनुपदर्छ भन्नुभयो । उहाँले एउटा सम्झदा अक� �बसर्न ु हुँदैन र सबै तहका बीचमा अ�ल बढ�
सं वाद, सहजीकरण, सहका�रता र सहअिस्तत्वको आवश्यकता छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । उ�
कायर्�ममा गण्डक� �दे शमा कानून �नमार्णको अवस्था, गण्डक� �दे श सरकारका नी�त तथा कायर्�म र
यसको

कायार्न्वयनको

अवस्था, मुख्य

न्याया�धव�ाको

सं वैधा�नक

र

कानूनी

भू�मका, मुख्य

न्याया�धव�ालाई परामशर्दाता मा� होइन अ�भयोजन अ�धकार प�न �दनुपन�, कानून व्यवसायीहरूलाई
सूचीकरण गन�, वन कायार्लयले अनुसन्धान गनर् �मल्ने न�मल्ने �वषय, �दे शले ऐन बनाउँ दा स्थानीय
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तहहरूसँग सहकायर् गन�, िजल्ला र उच्च सरकार� व�कलको कायार्लयसँग समन्वयात्मक व्यवस्था गनुपर् न�,
बजेट तथा कायर्�ममा दे िखएको दोहोरोपना, मुख्य न्याया�धव�ालाई स्वतन्� रािखनुपन�, �दे शले कानून
बनाउँदा सरोकारवाला तथा �वज्ञ समूहको राय सुझाव �लनुपन� जस्ता �वषयमा छलफल भएको �थयो ।
िजल्ला सरकार� व�कलको कायार्लयका िजल्ला न्याया�धव�ा �ी इश्वर��साद ढकालले कायर्�म स्थल,
अ�त�थ आमन्�ण, खाजा तथा िचया व्यवस्थापनमा सहजीकरण गनुभ
र् यो ।

कायर्�मपश्चात् सामू�हक तिस्बर िखचाउँदै अ�त�थ एवम् सहभागीहरूः स्याङ्जा

ख. कास्क� िजल्लाको कायर्�म
“नेपालको सं घीयता कायार्न्वयनमा �दे शको भू�मका र अमे�रक� संघीय अभ्यास” �वषयक अन्तर��या
कायर्�म �म�त २०७५/०९/०३ मा िजल्ला �नवार्चन कायार्लय कास्क�को सभाहलमा सम्पन्न भएको
�थयो । कायर्�ममा �ा. डा. उपेन्�दे व आचायर् र डा. रामकृष्ण �तमिल्सनाले कायर्प� �स्तुत गनुर् भएको
�थयो । उ� कायर्�ममा �दे श �मुख माननीय �ी बाबुराम कँ ु वर, �ी सुशील प्याकुरे ल, आन्त�रक
मा�मला तथा कानून मन्�ी माननीय �ी ह�रबहादुर च ुमान, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश
माननीय �ी कुमार च ुडालले मन्तव्य व्य� गनुर् भएको �थयो । कायर्�ममा िजल्लाका न्या�यक तथा
अधर्न्या�यक �नकायका कायार्लय �मुखहरू समेत गर� ७० जनाको सहभा�गता रहे को �थयो । आफ्ना
मन्तव्यका �ममा �मुख अ�त�थ माननीय �दे श �मुख �ी बाबुराम कँ ु वरले हा�ो सं �वधान सं घीय
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�कृ�तको छ र यसको उ�ेश्य �ग�तशील र समानताको समाज �नमार्ण गनुर् हो भन्नुभयो । नाग�रकले
आफ्नो अ�धकारको �योग गदार् आफ्नो कतर्व्य (धारा ४८) पालना गनुप
र् न� आवश्यकता रहेको छ । हा�ो
सं �वधानले सघीयताको समन्वय, सहकायर् र सह-अिस्तत्वलाई स्वीकारे को छ । हामी कानूनको शासन,
सुशासन कायम गनर् सध� अ�सर रहनुपन� कुरा प�न उ� कायर्�ममा व्य� गनुभ
र् एको �थयो । उ�
कायर्�ममा अमे�रक� सं घीय अभ्यास तथा नेपालको सं �वधानमा भएका व्यवस्था, मुख्य न्याया�धव�ाको
काम, कतर्व्य र अ�धकार,

मुख्य न्याया�धव�ा र महान्याया�धव�ाबीच समन्वयको �वषयमा छलफल

भएको �थयो ।

अन्तर��या कायर्�ममा उपिस्थत अ�त�थहरूः कास्क�

ग. नवलपुर िजल्लाको कायर्�म
नवलपुर िजल्लामा �म�त २०७५।९।२६ गते मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य, अ�धकार र सेवाका
शतर् सम्बन्धी अन्तर��या कायर्�म सम्पन्न भएको �थयो । कायर्�म सञ्चालन शाखा अ�धकृत �ी
�वकास ढुंगानाले गनुभ
र् यो । स्वागत मन्तव्य उपसिचव �ी दयाशंकर अ�धकार�ले गनुभ
र् एको �थयो ।
कायर्�मको अध्यक्षता मुख्य न्याया�धव�ाले गनुर् भएको र उ� अन्तर��या कायर्�ममा अ�त�थ नवलपुर
िजल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश �ी पुनाराम खनाल, िजल्ला न्याया�धव�ा, सहायक �मुख िजल्ला
अ�धकार� �ी दे वेन्� आचायर्, �हर� �नर�क्षक, िजल्ला बार अध्यक्ष र �े स्तेदारसमेत जम्मा ४५ जनाको
सहभा�गता रहेको �थयो । कायर्�मका अध्यक्ष मुख्य न्याया�धव�ाले नेपालमा सं घीयताको प�र�े�यमा
मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार �वषयमा �स्तु�त �दनुभएको �थयो । �स्तु�तपश्चात्
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सहभागीहरूबीच छलफल र अन्तर��या सञ्चालन भएको �थयो । कायर्�मको समापन कायर्�मका
अध्यक्ष मुख्य न्याया�धव�ाबाट भएको �थयो ।

अन्तर��या कायर्�ममा उपिस्थत सहभागीहरूः नवलपुर

घ. गोरखा िजल्लाको कायर्�म
ऐ�तहा�सक गोरखा नगर�मा मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयले आयोजना गरे को अन्तर��या कायर्�म
�म�त २०७५।१०।१७ गते सञ्चालन भएको �थयो । कायर्�मको उद्घोषण शाखा अ�धकृत �ी
�वकास ढुंगानाले गनुभ
र् एको �थयो । कायर्�मको अध्यक्षता मुख्य न्याया�धव�ाले गनुभ
र् यो । उ�
अन्तर��या कायर्�ममा अ�त�थ, सहभागी कमर्चार�, सुरक्षाकम� समेत गर� ४८ जनाको उपिस्थ�त रहे को
�थयो

।

कायर्�मका

अध्यक्ष

न्याया�धव�ाको

काम, कतर्व्य

सहभागीहरूबीच

छलफल

र

मुख्य
र

न्याया�धव�ाबाट

अ�धकार

�वषयमा

अन्तर��या हुँदा

मुख्य

नेपालमा

�स्तु�त

सं घीयताको

�दनुभएको

न्याया�धव�ालाई

�थयो

प�र�े�यमा
।

परामशर्दाता

मुख्य

�स्तु�तपश्चात्
मा�

होइन

अ�भयोजनको अ�धकार प�न �दनुपन�, िजल्लामा पन� मु�ामा सरकार� व�कललाई ��तरक्षा गन� व्यवस्था
गनुप
र् न�, ऐन बनाउँदा स्थानीय तहहरूसँग सहकायर् गरे र बनाउनु पन�, अन्य�को कानून सापट� �लनु रा�ो
नभएको, मुख्य न्याया�धव�ाले महान्याया�धव�ालाई ��तवेदन �दने �वषय पुन�बर्चार गनुप
र् न�, िजल्ला र
उच्च

सरकार�

व�कल

कायार्लयसँग

समन्वयात्मक
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महान्याया�धव�ाको मातहतमा नराखी स्वतन्� अ�का रूपमा रािखनु पन�, �दे शले कानून बनाउँदा
सम्बिन्धत �वज्ञ समूहको राय सुझाव �लनुपन� �वषय उठान भएको �थयो ।
ङ. म्याग्द� िजल्लाको कायर्�म
�म�त २०७५।१२।१२ मा म्याग्द� िजल्लाको सदरमुकाम बेनीमा आयोिजत कायर्�मको सञ्चालन
शाखा अ�धकृत �ी टे कनाथ शमार्ले गनुर् भएको �थयो । कायर्�मको अध्यक्षता मुख्य न्याया�धव�ाले गनुर्
भएको �थयो भने रािष्�य मानव अ�धकार आयोगका सदस्य �ी गो�बन्द शमार् पौडेलले �मुख अ�त�थको
आ�तथ्य �हण गनुभ
र् एको �थयो । उ� अन्तर��या कायर्�ममा अ�त�थका रूपमा माननीय िजल्ला
न्यायाधीश �ी राजकुमार कोइराला, �मुख िजल्ला अ�धकार� �ी �ललाधर अ�धकार�, �हर� �नर�क्षक �ी
�वु शमार्, िजल्ला न्याया�धव�ा �ी कृष्णराज पन्त, िजल्लािस्थत कायार्लयका कायार्लय �मुखहरू, सुरक्षा
�नकायका �मुखहरू समेत गर� ५० जनाको सहभा�गता रहेको �थयो । कायर्�म �मश: अ�त�थ र
सहभागी कमर्चार�हरूको आगमनसँगै रिजष्�े सन, आसन �हण, रािष्�य गान, उपिस्थत सहभागीहरूको
प�रचयप�छ कायर्�मका अध्यक्ष मुख्य न्याया�धव�ा डा. राजेन्� िघ�मरे बाट नेपालमा सं घीयताको
प�र�े�यमा मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार �वषयमा �स्तु�त �दनुभएको �थयो ।
�स्तु�तपश्चात् सहभागीहरूबीच छलफल र अन्तर��याका �ममा �मुख अ�त�थ एवम् मानव अ�धकार
आयोगका माननीय सदस्य �ी गो�वन्द शमार् पौडे लले कानून व्यवसायी, सरकार� व�कल, न्यायाधीश कसै ले
प�न घमण्ड गछर् भने त्यो कानूनको अल्पज्ञान हो । सं �वधानको प�रकल्पना गदार्, मुख्य न्याया�धव�ालाई
�दे श सरकारका कानूनी सल्लाहकारका रूपमा व्यवस्था गरे को हो । स्थानीय र �दे शले सं घीय
कानूनबमोिजम कानून बनाउनु पन� र ती कानून नबनेका कारणले स्थानीय र �दे श कानूनहरू बन्न
सकेनन् । Watch Dog का रूपमा हेदार्, �सँहदरबारको अ�धकार गाउँमा गयो भ�नयो । मौ�लक हकले
सबै अ�धकार �दएको छ तर दे खाउने खशी खुवाउने फस�, अ�हलेको सं घीय, �दे शका व्यवस्था यह� हो ।
मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य स्पष्ट हुन आवश्यक छ । कानून मस्यौदा मुख्य न्याया�धव�ाले गन�
भए कानून सुधार आयोग �कन चा�हयो ? कानून मन्�ालय �कन चा�हयो ? कानूनको दोहोरोपना छ ।
महान्याया�धव�ा र सातै �दे शका मुख्य न्याया�धव�ाकाबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । केन्�बाट
अ�धकार माग्नुपदर्छ भन्ने जस्ता धारणा राख्नुभएको �थयो ।
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च. पवर्त िजल्लाको कायर्�म
�म�त २०७५।१२।१३ गते पवर्तको कुस्मामा अन्तर��या कायर्�म सम्पन्न भएको �थयो ।
कायर्�मको सञ्चालन मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका शाखा अ�धकृत �ी टे कनाथ शमार्ले गनुभ
र् एको
�थयो । कायर्�मको अध्यक्षता मुख्य न्याया�धव�ाले गनुभ
र् यो भने रािष्�य मानव अ�धकार आयोगका
सदस्य �ी गो�वन्द शमार् पौडे लले �मुख अ�त�थको आ�तथ्य �हण गनुभ
र् एको �थयो । उ� अन्तर��या
कायर्�ममा अ�त�थका रूपमा माननीय िजल्ला न्यायाधीश �ी सूयब
र् हादुर थापा, �मुख िजल्ला अ�धकार� �ी
दुगार्द� ढकाल, िजल्ला समन्वय स�म�त �मुख, िजल्ला न्याया�धव�ा गोपाल ढकाल, पवर्त िजल्ला बार
अध्यक्ष �ी भोलानाथ शमार्, सुरक्षा �नकायका �मुखहरू समेत गर� ४६ जनाको उपिस्थ�त रहे को �थयो ।
कायर्�म �मशः अ�त�थ, सहभागी कमर्चार�हरूको आगमनसँगै रिजष्�े सन, आसन �हण, रािष्�य गान,
उपिस्थत सहभागीहरूको प�रचयप�छ कायर्�मका अध्यक्ष मुख्य न्याया�धव�ाले नेपालमा सं घीयताको
प�र�े�यमा मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार �वषयमा �स्तु�त �दनुभएको �थयो ।
�स्तु�तपश्चात् सहभागीहरूबीच छलफल अन्तर��यामा माननीय िजल्ला न्यायाधीश �ी सूयब
र् हादुर थापाले
महान्याया�धव�ालाई राय �दने र मु�ा चलाउने अ�धकार �दइएको छ । सं �वधानको �नमार्ण गदार् सुरूमा
त्यसर� नै मुख्य न्याया�धव�ाको अवधारणा आएको जस्तो दे िखन्छ । तर प�छ �दे शलाई �वश्वास
नगरे को हो �क ? मुख्य न्याया�धव�ालाई उच्च सरकार� व�कल कायार्लयका �मुख वनाएर जनशि�लाई
त्यह� � व्यवस्थापन गर� ��तरक्षा, कानूनी राय एकै ठाउँबाट गनर् सहज हुने दे िखन्छ । कारागार �नर�क्षण
गन� धे रै छन् तर �भावकार� कायार्न्वयन हुन सकेन भन्ने धारणा व्य� गनुभ
र् यो ।
छ. मुस्ताङ िजल्लाको कायर्�म
�हमालपा�रको िजल्ला मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा िजल्ला समन्वय स�म�तको सभाहलमा मुख्य
न्याया�धव�ाको कायार्लय�ारा आयोिजत सरोकारवाला �नकायहरूबीच अन्तर��या कायर्�म सञ्चालन
भएको �थयो । उ� कायर्�म �म�त २०७५।१।१५ गते �दनको १:०० वजे सुरू भएको �थयो ।
कायर्�म उद्घोषण उपन्याया�धव�ा �ी दयाशं कर अ�धकार�ले गनुभ
र् एको �थयो । कायर्�मको अध्यक्षता
मुख्य न्याया�धव�ाले गनुभ
र् यो । उ� अन्तर��या कायर्�ममा िजल्ला समन्वय स�म�तका �मुख, �मुख
िजल्ला अ�धकार�, िजल्ला न्याया�धव�ा, �े स्तेदार, सुरक्षा �नकायका �मुखहरू समेत गर� ३५ जनाको
उपिस्थ�त रहेको �थयो । कायर्�म �मश: अ�त�थ, सहभागी कमर्चार�हरूको आगमनसँगै रिजष्�े सन, आसन
�हण, रािष्�य गान, उपिस्थत सहभागीहरूको प�रचयप�छ कायर्�मका अध्यक्ष मुख्य न्याया�धव�ाबाट
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नेपालमा सं घीयताको प�र�े�यमा मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार �वषयमा कायर्प� �स्तुत
भएको �थयो । �स्तु�तपश्चात् सहभागीहरूबीच छलफल र अन्तर��या भएको �थयो । छलफल तथा
अन्तर��यामा स्थानीय �नकायलाई कानूनी राय �दने व्यवस्था ग�रनुपन�, मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लय
िजल्लामा प�न रािखनुपन�, िजल्लामा रहेका �दे श कायार्लयलाई कानूनी सहयोग �दान गनर् उपयु�
व्यवस्था गनुप
र् न� लगायतका �वषय उठान भएका �थए ।

कायर्�मपश्चात् सामू�हक तिस्बर िखचाउँदै अ�त�थ एवम् सहभागीहरूः मुस्ताङ

ज. लमजुङ िजल्लाको कायर्�म
लमजुङ िजल्लाको बेसीसहरिस्थत िजल्ला समन्वय स�म�तको सभाहलमा �म�त २०७६।२।२९ गते मुख्य
न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धमा सरोकारवाला �नकायहरूसँग अन्तर��या कायर्�म
सञ्चालन भएको �थयो । उ� कायर्�मको उद्घोषण उपसिचव �ी दयाशंकर अ�धकार�ले गनुर् भएको
�थयो । गण्डक� �दे श सभा सदस्य एवम् नेकपा सं सद�य दलका सचेतक माननीय �ी मायानाथ
अ�धकार�को �मुख आ�तथ्यमा कायर्�म भएको �थयो भने कायर्�मको अध्यक्षता मुख्य न्याया�धव�ाले
गनुभ
र् यो । उ� कायर्�ममा माननीय �दे शसभा सदस्य �ी धनन्जय दवाडी, बेसीसहर नगरपा�लकाका
�मुख �ी गुमान�सँह अयार्ल, माननीय िजल्ला न्यायाधीश, �मुख िजल्ला अ�धकार�, िजल्ला न्याया�धव�ा,
बार अध्यक्ष तथा कानून व्यवसायीहरू, िजल्लािस्थत कायार्लयका �मुखहरू, सुरक्षा �नकायका �मुखहरू
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समेत गर� ६५ जनाको उपिस्थ�त रहेको �थयो । उ� कायर्�ममा मुख्य न्याया�धव�ा डा. राजेन्�
िघ�मरे ले मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धमा कायर्प� �स्तुत गनुभ
र् एको �थयो ।

ँु ै मुख्य न्याया�धव�ाः लमजुङ
कायर्प� �स्तुत गनुह
र् द

मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय गण्डक� �दे शका कानून सिचव �ी दलबहादुर अ�धकार�ले
गण्डक� �दे शको आ.व. ०७६।०७७ को नी�त तथा कायर्�मको �वशेषताका बारे मा कायर्प� �स्तुत
गनुभ
र् एको �थयो । उ� कायर्प� अनुसूची ४ मा रहेको छ । उ� कायर्प�पश्चात् सहभागीहरूबीच
खुला छलफल तथा अन्तर��या भएको �थयो ।
झ. तनहुँ िजल्लाको कायर्�म
तनहुँको स्या�ुबेसीमा �म�त २०७६।२।३० गते मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य अ�धकार
सम्बन्धमा सरोकारवाला �नकायहरूसँग अन्तर��या कायर्�म सञ्चालन भएको �थयो । उ� कायर्�मको
उद्घोषण उपसिचव �ी दयाशंकर अ�धकार�ले गनुर् भएको �थयो । िजल्ला समन्वय स�म�तको �मुखको
�मुख आ�तथ्यमा कायर्�म भएको �थयो । कायर्�मको अध्यक्षता मुख्य न्याया�धव�ाले गनुभ
र् यो । उ�
कायर्�ममा माननीय िजल्ला न्यायाधीश, व्यास नगरपा�लकाका �मुख �ी वैकुन्ठ न्यौपाने, �मुख िजल्ला
अ�धकार�, िजल्लािस्थत कायार्लयका कायर्लय �मुखहरू, सुरक्षा �नकायका �मुखहरू, कानून व्यवसायीहरू
समेत गर� ७० जनाको उपिस्थ�त रहेको �थयो । उ� कायर्�ममा मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को
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कायार्लय

गण्डक�

�दे शका

कानून

सिचव

�ी

दलबहादुर

अ�धकार�ले

गण्डक�

�दे शको

आ.व.

०७६।०७७ को नी�त तथा कायर्�मको �वशेषता र मुख्य न्याया�धव�ाले मुख्य न्याया�धव�ाको काम,
कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धमा कायर्प� �स्तुत गनुभ
र् यो ।

अन्तर��या कायर्�ममा उपिस्थत अ�त�थ एवम् सहभागीहरूः तनहुँ

ञ. मनाङ िजल्लाको कायर्�म
मनाङ

िजल्लािस्थत

िजल्ला

समन्वय

स�म�तको

सभाहलमा

�म�त

२०७६।३।९

गते

मुख्य

न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य अ�धकार सम्बन्धमा सरोकारवाला �नकायहरूसँग अन्तर��या कायर्�म
सञ्चालन भएको �थयो । उ� कायर्�मको उद्घोषण शाखा अ�धकृत �ी �सता अ�धकार�ले गनुर् भएको
�थयो । �मुख िजल्ला अ�धकार�को �मुख आ�तथ्यमा कायर्�म भएको �थयो । कायर्�मको अध्यक्षता
मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका उपसिचवले गनुभ
र् यो । उ� कायर्�ममा �ी दयाशंकर अ�धकार�ले
र् यो । उ� कायर्�ममा
मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धमा कायर्प� �स्तुत गनुभ
अ�त�थ, �े स्तेदार, िजल्लािस्थत कायार्लयका �मुखहरू, सुरक्षा �नकायका �मुखहरू समेत गर� ३१ जनाको
उपिस्थ�त �थयो । उ� कायर्�ममा छलफलका सन्दभर्मा उठेका िजज्ञासाहरूको सम्बोधन गद�
कायर्�मका अध्यक्ष मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका उपसिचवले समापन गनुर् भएको �थयो ।
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कायर्�मपश्चात् सामू�हक तिस्बर िखचाउँदै अ�त�थ एवम् सहभागीहरूः मनाङ

ट. बागलुङ िजल्लाको कायर्�म
मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लय गण्डक� �दे श पोखराको आयोजनामा �म�त २०७६/०३/२५ गते “मुख्य
न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार” �वषयक अन्तर��या कायर्�म बाग्लु� िजल्लामा सम्पन्न
ग�रयो । बागलुङ िजल्लाको सदरमुकाम बागलुङ बजारमा आयोिजत कायर्�म गण्डक� �दे शका मुख्य
न्याया�धव�ाको अध्यक्षतामा, उच्च अदालत बागलुङका माननीय मुख्य न्यायाधीश �ी मोहनबहादुर
काक�को �मुख आ�तथ्य, गण्डक� �दे श नी�त तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. �गर�धार� शमार्,
गण्डक� �दे श सरकारका �मुख सिचव �ी ह�र�साद बस्याल, उच्च अदालत तथा िजल्ला अदालत
बागलुङका माननीय न्यायाधीश तथा रिजस्�ारहरू, उच्च तथा िजल्ला सरकार� व�कल कायार्लयका
न्याया�धव�ाहरू, �मुख िजल्ला अ�धकार�लगायत सम्पूणर् कायार्लयका �मुखहरू, िजल्ला समन्वय स�म�तका
सं योजक, उच्च तथा िजल्ला बार एसो�सएसनका कायर्स�म�तका पदा�धकार�, भू.पू. अध्यक्षहरू र स्थानीय
प�कारहरूको सहभा�गता रहेको कायर्�मको स्वागत तथा सञ्चालन उपन्याया�धव�ा �ी दयाशंकर
अ�धकार�ले गनुर् भएको �थयो ।
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ँ ै कायर्�ममा उिस्थत अ�त�थ एवम् सहभागीहरूः बागलुङ
रािष्�य गानमा स�रक हुद

कायर्�ममा प�हलो �स्तु�त
गण्डक� �दे श नी�त तथा
योजना आयोगका उपाध्यक्ष
डा.
गण्डक�
आ.व.

�गर�धार�
�दे श

शमार्ले
सरकारको

२०७६/०७७

को

नी�त तथा कायर्�म साथै
गण्डक�

�दे श

अल्पकाल�न,

सरकारको
मध्यकाल�न,

द�घर्काल�न रणनै�तक योजना सम्बन्धी कायर्प� �स्तुत गनुभ
र् यो । सो कायर्प� अनुसूची ५ मा रािखएको
छ ।
गण्डक� �दे श सरकारका �मुख सिचव �ी ह�र�साद बस्यालले कायर्�मलाई सम्बोधन गद� गण्डक�
�दे शमा कानून �नमार्णको अवस्था, �दे श कायार्लय तथा अन्य सं रचना �नमार्ण, कमर्चार� दरबन्द� र
पदपू�तर्को अवस्था, मुख्यमन्�ीको कायार्लयले सञ्चालन गरे को जनतासँग मुख्यमन्�ी, हे लो मुख्यमन्�ी

21

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

कायर्�मबाट जो�डएको जनतासँगको �सधा सम्पकर् र सा�मप्य तथा गुनासो व्यवस्थापन, सं घ, �दे श र
स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध आ�द �वषयमा आफ्ना भनाईहरू राख्नुभयो । �मुख
सिचवको सम्बोधनपश्चात् गण्डक� �दे शका मुख्य न्याया�धव�ाले मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र
अ�धकार �वषयक कायर्प� �स्तुत गनुभ
र् यो । त्यसै �ममा कायर्�मका सहभागीहरूबाट कायर्�ममा पेस
भएका दुबै कायर्प�, �दे श सरकारका सेवा �वाहलाई अझ �भावकार� बनाउन चा�लनुपन� कदमहरू
सरकारका कामकाजसँगका आफ्ना अनुभवहरू आ�द �वषयमा पालै पालो आ–आफ्नो धारणा �स्तुत गनुभ
र् यो
। उ� कायर्�ममा �दे श सरकारले स्थानीय तह र अन्य कायार्लयका काम कारबाह�को अनुगमन
गनुप
र् न�, �ाकृ�तक �ोत को संरक्षण गनुप
र् न�, स्थानीय उत्पादन बजार �व�र्न गनुप
र् न�, �वकास �नमार्णमा
स्थानीय र �दे श सरकारबीचको समन्वय र समझदार� गनुप
र् न�, न्या�यक स�म�तको क्षे�ा�धकार र
आचारसं �हता �नधार्रण गनुप
र् न� र ग�रब र �नर�हको न्यायमा पहुँच अ�भवृ�� गनुप
र् न�, कानून व्यवसायीहरूको
सूची तयार गनुप
र् न�, िजल्ला न्याया�धव�ाले प�न �दे श सरकारको तफर्बाट ��त�न�धत्व गनर्सक्ने व्यवस्था
ग�रनुपन� �वषयमा छलफल भएको �थयो ।
2.३.१ अन्तर��या कायर्�मको �नष्कषर्
मुख्य न्याया�ध�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार सम्बन्धमा जानकार� �दान गन� र यस कायार्लय र
सरोकारवाला �नकायबीचको सम्बन्ध र सहकायर्लाई अ�भवृ�� गन� उ�ेश्यका साथ आफ्नो वा�षर्क
कायर्योजनाबमोिजम उल्लेिखत िजल्लाहरूमा सञ्चालन ग�रएको अन्तर��या कायर्�म गण्डक� �दे शका
११ वटै िजल्लामा �भावकार� रूपमा सम्पन्न भयो ।
कायर्�ममा िजल्लािस्थत �व�भन्न सरोकारवाला �नकाय, व्यि� र �वषय �वशेषज्ञहरूको उल्लेख्य उपिस्थ�त
र स��य सहभा�गताले कायर्�मको सान्द�भर्कता बढाएको छ । उ� कायर्�महरूमा भएको �स्तु�त र
खुला छलफलमा उठे का िजज्ञासा, ��त��या, �टप्पणी र सुझावहरूले मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य
र अ�धकार तथा यस कायार्लयले सरोकारवालासँग गन� सहकायर् र समन्वयका �वषयमा �नम्न राय सुझाव
�ाप्त भएका छन् ।


मुख्य न्याया�धव�ालाई महान्याया�धव�ा मातहत नराखी स्वतन्� रािखनुपन�,
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सं �वधानमा

भएको

मुख्य

न्याया�धव�ाको

कायार्लयका

कमर्चार�

व्यवस्थापन

महान्याया�धव�ाको कायार्लयबाट ग�रनेछ भन्ने व्यवस्था सं शोधन गर� सम्बिन्धत �दे श
सरकारबाट ग�रने व्यवस्था ग�रनुपन�,


यस कायार्लय र िजल्ला, उच्च सरकार� व�कल कायार्लयहरूबीच समन्वय र सहकायर् हुने
सं यन्� �वकास ग�रनुपन�,



मुख्य न्याया�धव�ालाई अ�भयोजनको अ�धकार �दइनुपन�,



�दे श सरकारले कानून तजुम
र् ा गदार् सरोकारवाला तथा �वज्ञ समूहको राय सुझाव �लनुपन�,



ु न�,
स्थानीय तहलाई कानूनी राय �दान गनर् उपयु� व्यवस्था हुनप



�दे श सरकारबाट सं चा�लत योजना तथा कायर्�म स्थानीय तहबाट सं चा�लत कायर्�ममा
दोहोरोपना दे िखएको हुँदा �वकास योजना सञ्चालन गदार् स्थानीय तहसँग समन्वय गनुप
र् न�,



�दे श सरकारबाट �न�मर्त कानूनहरूको बारे मा सवर्साधारणलाई जानकार� �दनुपन�,



अदालतबाट भएका आदे श तथा फैसला कायार्न्वयनलाई �भावकार� बनाउनुपन� ।

२.४ ता�लम कायर्�म
सं �वधानले प�रकल्पना गरे को सं घीयतालाई आत्मसात गद� अभ्यासमा प�रणत गनर् तीन तहको सरकार
गठन भएपश्चात् गण्डक� �दे श सरकार र यस �दे शअन्तगर्तका स्थानीय तहसमे तको क्षमता अ�भवृ��
कायर्�ममा मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लय �नरन्तर ला�गरहे को छ ।
क. मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयमा कायर्रत कमर्चार�हरूका ला�ग क्षमता अ�भवृ�� कायर्�म
मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयमा कायर्रत कमर्चार�हरूलाई लिक्षत गर� दुई �दने क्षमता अ�भवृ��
कायर्�म �म�त २०७५/१२/१ र २ गते कास्क� िजल्ला अन्नपूणर् गाउँपा�लका अस्ताममा सञ्चालन
ग�रएको �थयो । मुख्य न्याया�धव�ाले कायर्�मको उ�ेश्य मा�थ �काश पानुर् भएको �थयो । �िशक्षण
कायर्�ममा �ोत व्यि�को रूपमा नेपाल सरकारका पूव र् मुख्य सिचव डा. सोमलाल सुवेद�, डा. पूणक
र् ान्त
अ�धकार�, डा. तीथर् थापा र �दे श नी�त तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. �गर�धार� शमार्ले
सहजीकरण गनुर् भएको �थयो । उ� कायर्�ममा कायार्लय व्यवस्थापन र से वा �वाह, योजना तजुम
र् ा र
कायार्न्वयन, योजनाको अनुगमन र मूल्या�न, Leadership for Change, Be Motivated and have Positive
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Attitude to Serve जस्ता �वषयहरू समावेश भएका �थए । �वज्ञ एवम् अनुभवी �ोत व्यि� र समय
सान्द�भर्क �वषय छनौटले �िशक्षण कायर्�म �नकै उपलिब्धमूलक रहेको �थयो ।
कायर्�ममा माननीय मुख्यमन्�ी पृथ्वीसुब्बा गुरूङ उपिस्थत भई सहभागी एवम् �िशक्षकहरूको हौसला
अ�भव�� गन� कायर् भएको �थयो । उ� कायर्�ममा �स्तुत ग�रएको कायर्प� अनुसूची १० मा समावेश
ग�रएको छ ।

कायर्�मका अ�त�थ, �ोतव्यि� तथा सहभागीहरू

ख. स्थानीय तहमा कानून �नमार्ण कायर्मा संलग्न पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरूका ला�ग ता�लम
गण्डक� �दे श�भ�का स्थानीय तहको कानून �नमार्णमा सं लग्न पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरूका ला�ग
स्थानीय तहमा कानून सहजीकरण स�म�तको आयोजनामा कानून तजुम
र् ा �वषयक क्षमता अ�भवृ��
सम्बन्धी ५ �दने �िशक्षण कायर्�म �म�त २०७६/२/२२ दे िख २६ सम्म पोखरामा सञ्चालन ग�रएको
�थयो । उ� कायर्�मको अध्यक्षता रािष्�य न्या�यक ��तष्ठानका माननीय कायर्कार� �नद� शक �ी
तपबहादुर मगरले गनुभ
र् एको �थयो । माननीय मुख्यमन्�ी �ी पृथ्वीसुब्बा गुरूङको �मुख आ�तथ्यमा
सम्पन्न भएको उ� कायर्�ममा पूव र् सञ्चारमन्�ी एवम् नेपाल कानून आयोगका माननीय अध्यक्ष �ी

माधव पौडेल, आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ी माननीय �ी ह�रबहादुर च ुमान, �मुख सिचव �ी
ह�र बस्याल, मुख्य न्याया�धव�ा, मन्�ालयका सिचवहरू, िजल्ला अदालत कास्क�का माननीय न्यायाधीश
�ी �दपेन्� अ�धकार� लगायतको उपिस्थ�त रहेको �थयो । उ� कायर्�ममा १२ वटा पा�लकाका ३६
जनालाई ता�लम �दान ग�रएको �थयो । ता�लमले सै �ािन्तक र व्यावहा�रक रूपमा कानून �नमार्ण गनर्
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सघाउ पुर्याएको छ । उ� ता�लम कायर्�मका सहभागीहरूको नामावल� अनुसूची ६ मा रहेको छ ।
कायर्�म रािष्�य न्या�यक ��तष्ठान र द ए�सया फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चालन भएको �थयो ।

कायर्�मका अ�त�थ, �ोतव्यि� तथा सहभागीहरू

2.५ �काशन
मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयबाट मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर्
सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन, २०७५ र यस आ�थर्क वषर्मा सञ्चा�लत भएका �व�भन्न कायर्�म,
ता�लम, सम्मेलन र से�मनारका ��तवेदन �कािशत भएका छन् । यस कायार्लयबाट �कािशत सामा�ीहरू
मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका website: oca.gandaki.gov.np मा समेत राख्ने ग�रएको छ ।
2.६ स्थानीय तहमा कानून कायार्न्वयनको अवस्था �वषयक सव�क्षण
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, �दे श र सं घको �नवार्चनपश्चात् गठन भएका तीनै तहका सरकारहरूले
ु
सं �वधानबमोिजम �द� एकल र सं य�
अ�धकारका सूचीका अधीनमा रह� आ-आफ्ना सरकार
सञ्चालनका ला�ग आवश्यक कानूनहरू �नमार्ण गर� सेवा �वाह ग�ररहेका छन् । यसै �ममा मुख्य
न्याया�धव�ाको कायार्लय गण्डक� �दे श, पोखराबाट गण्डक� �दे श�भ�का स्थानीय तहहरूका कानून
�नमार्ण र कायार्न्वयनमा आइपरे का समस्याहरू, न्या�यक स�म�तको गठन र सञ्चालन, मु�ा दतार् र
फ��टको अवस्था, मु�ाका �कृ�त र स�म�तका समस्याहरू, कानूनी ��तरक्षाको अवस्था, कानून
ँ को समन्वय र अपेक्षा, �च�लत कानूनमा गनुप
तजुम
र् ाका ���या, �दे श सरकारसग
र् न� सं शोधन, स्थानीय
तहका पदा�धकार� एवम् कमर्चार�को क्षमता अ�भवृ��का ला�ग आवश्यक ता�लमहरू आ�दका बारे मा
स्थानीय तहका समस्या आवश्यकता र अपेक्षाहरू प�हचान गन� उ�ेश्यले �व�भन्न �श्नावल�का माध्यमबाट
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आ.व. २०७५/०७६ मा तीन वटा िजल्ला स्याङ्जा, तनहुँ र गोरखाका पाँच वटा स्थानीय तहहरूमा
सव�क्षण ग�रएको �थयो ।
सव�क्षणको �ममा दे िखएका स्थानीय तहका समस्या, कानून �नमार्णको अवस्था तथा अन्य अवस्थाहरू
�नम्न बमोिजम छन्:

ु रे ता प�न कानून �वषयगत
स्थानीय तह कानून �नमार्ण र न्या�यक स�म�तको कायर्मा सं लग्न हुनप
कमर्चार�को अभावमा नै सेवा सञ्चालन गनुप
र् रे को,



स्थानीय धा�मर्क ऐ�तहा�सक र सांस्कृ�तक �विशष्टता सं रक्षणका ला�ग कानून �नमार्ण ग�रएको,



सबै स्थानीय तहहरूमा न्या�यक स�म�त गठन भएको,



न्या�यक स�म�तमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा मु�ा पन� गरे को र फ��टको अवस्था हे दार् न्या�यक स�म�तको
भू�मका �भावकार� दे िखएको,



पा�रवा�रक झैझगडा, साँध�समाना, सामान्य कुट�पट आ�दका मु�ाहरू न्या�यक स�म�तमा पन� गरे का सबै
जसो मु�ाहरूमा �मलाप� गराउने ग�रएको,



कानूनी ��तरक्षा तथा परामशर्का ला�ग कानून व्यवसायीसँग सहयोग �लने ग�रएको,



स्थानीय तहको सभा सञ्चालन आफ्नै कानून तथा नमूना कानूनबमोिजम



�दे श कानूनहरू स्थानीय तहसम्म पुगक
े ो र पालना नभएको पाइयो ।

हुने गरे को,

जन��त�न�ध, कमर्चार�हरू र कानून मस्यौदा र न्या�यक स�म�तका कमर्चार�लाई �वषयगत क्षमता अ�भवृ��
ता�लम आवश्यक दे िखन्छ । भौ�तक पूवार्धार, कमर्चार� र कानूनको अभावलाई व्यवस्थापन गद� आवश्यक
कानून �नमार्ण स्थानीय �ोत

साधनको प�रचालन, भौ�तक पूवार्धारहरूको �नमार्ण, न्या�यक स�म�तको

स��यता, स्थानीय ऐ�तहा�सक धा�मर्क तथा सांस्कृ�तक �विशष्टताको प�हचान र सं रक्षण गद� जनताका
बीचमा स्थानीय सरकारका अनुभ�ू त �दलाईरहेका स्थानीय तहहरूलाई कानून �नमार्ण, न्या�यक स�म�तको
क्षे�ा�धकार, राजश्व स�लन स्थानीय पूवार्धार �नमार्ण सम्बन्धमा क्षमता अ�भवृ�� सम्बन्धी ता�लमहरू र
कमर्चार�हरूको उिचत व्यवस्था हुन आवश्यक दे िखन्छ ।
2.७ पुस्तकालय स्थापना तथा सूचना र सञ्चार ��व�धको व्यवस्थापन
यस कायार्लयमा छु �ै पुस्ताकलय कक्षको व्यवस्था ग�रएको छ । उ� पुस्तकालयमा कायार्लयले ख�रद
गरे का तथा �व�भन्न रािष्�य तथा अन्तरार्िष्�य सं घसंस्थाबाट �ाप्त सं वैधा�नक कानून, फौजदार� कानून,
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दे वानी कानून, सावर्ज�नक �शासन, कानून, मानव अ�धकार र न्याय �शासनसँग सम्बिन्धत पुस्तकहरू
गर� क�रव ७०० पुस्तक रहेका छन् । पुस्तकालयमा कायार्लयका कमर्चार� तथा अन्य व्यि�हरूलाई
समेत अध्ययन गन� र पुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था ग�रएको छ । त्यसको अ�भलेख व्यवस्थापन
गन� ग�रएको छ । यस कायार्लयका वेभसाइट �नमार्ण गर� �नरन्तर अपडेट ग�रएको छ । सुरक्षाको
दृिष्टकोण लाई मध्यनजर गर� कायार्लय प�रसरमा सी.सी. क्यामेरा जडान ग�रएको छ ।
2.८ मुख्य न्याया�धव�ाको रािष्�य सम्मेलन
मुख्य न्याया�धव�ाका सम्बन्धमा सं �वधानले गरे को व्यवस्थाको स्पष्टता, सम्बिन्धत �दे शहरूले �नमार्ण र
कायार्न्वयन गरे का मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐनका
व्यवस्था, सातवटै �दे शमा हालसम्म मुख्य न्याया�धव�ाको काम कारबाह� अनुभव आदान�दान तथा
आगामी �दनमा मुख्य न्याया�धव�ाको कामलाई थप �भावकार� बनाउँदै आम जनतामा कानूनको शासन
र न्यायको �त्याभू�त गराउने वातावरण तयार गनर् �दे श सरकारलाई सहयोग गन� सम्बन्धमा छलफल
गन� उ�ेश्यले मुख्य न्याया�धव�ाहरूको �थम रािष्�य सम्मेलन आयोजना ग�रएको �थयो ।

कायर्�मका अ�त�थ तथा �ोत व्यि�हरू

२०७५ साल भा� १५-१६ गते गण्डक� �दे शको राजधानी पोखरामा आयोिजत कायर्�ममा सातवटै
�दे शका मुख्य न्याया�धव�ा तथा मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका कमर्चार�हरूको सहभा�गता रहेको
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कायर्�ममा माननीय �बन्दु थापा, ��त�न�ध, �मुख ��तपक्षी दल, �दे श सभा, गण्डक� �दे श आन्त�रक
मा�मला तथा कानून मन्�ी माननीय ह�रबहादुर च ुमान, सभामुख माननीय ने�नाथ अ�धकार�, गण्डक�
�दे श, �दे श सभा, माननीय मुख्य न्यायाधीश कुमार च ुडाल, उच्च अदालत, पोखरा, माननीय मुख्यमन्�ी
�ी पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, गण्डक� �दे शले शुभकामना मन्तव्य व्य� गनुभ
र् एको �थयो । यो कायर्�मको पूण र्
��तवेदन मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका website मा रािखएको छ ।
२.९ मुख्य न्याया�धव�ाको �व�भन्न कायर्�ममा सहभा�गता


िजल्ला सरकार� व�कल कायार्लय, लमजुङ बेसीशहरको आयोजनामा सम्पन्न उ� कायार्लयका
नव�न�मर्त भवन समुद्घाटन कायर्�ममा �म�त २०७५ �ावण १४ गते िजल्ला सरकार� व�कल
कायार्लय, लमजुङ बेसीशहरको �ा�णमा अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



पोखरा उ�ोग वािणज्य सं घको आयोजनामा सम्पन्न नेपाल सरकार गण्डक� �दे शका माननीय
मुख्यमन्�ी, मन्�ी एवम् कास्क� िजल्लाका माननीय सभासद, पोखरा महानगरपा�लकाका �मुख,
उप�मुख र उच्च पदस्थ अ�धकार� ज्यूहरूको सम्मान कायर्�ममा �म�त २०७५ �ावण १८ गते
होटल पोखरा �ाण्ड, पाद� पोखरामा सहभागी ।



वकालत मञ्च नेपालको आयोजनामा सम्पन्न “बाल न्याय सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र सरोकारवालाको
भू�मका” �वषयक अन्तर��या कायर्�ममा अ�त�थका रूपमा �म�त २०७५ भा� ०७ गते होटल तुलसी,
पोखरामा सहभागी ।



अनौपचा�रक सेवा केन्� (इन्सेक) गण्डक� �दे श कायार्लय पोखराको आयोजनामा सम्पन्न “बाल
अ�धकार चेतना समूहका सदस्यहरूका ला�ग क्षमता अ�भवृ�� ता�लम कायर्�म” �म�त २०७५ भा� १२
गते होटल कुइन्सपाकर्, हलनचोक पोखरामा �मुख अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



सामािजक �वकास मन्�ालय, गण्डक� �दे शका आयोजनामा सम्पन्न “पूण र् खोप सु�निश्चत �दे श घोषणा
कायर्�म” मा �म�त २०७५ भा� १३ गते , पोखरा उ�ोग वािणज्य सं घको सभाहल, गै�पाटन पोखरामा
�वशेष अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



आन्त�रक राजस्व कायार्लय, पोखरा, कास्क�को आयोजनामा �म�त २०७५/०८/७ गते भएको "कर:
समृ� नेपाल सुखी नेपाल�को भर" भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न भएको सात� रािष्�य कर �दवस तथा
कर सप्ताह २०७५ को अिन्तम �दन कायार्लयका कायर्क्षे�अन्तगर्तका उत्कृष्ट करदाताहरूलाई
सम्मान स�हत कर सप्ताह कायर्�ममा, �विशष्ट अ�त�थका रूपमा सहभागी ।

28

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



मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय, गण्डक� �दे शका आयोजनामा सम्पन्न भएको स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा व्यवस्था भएबमोिजम माननीय मुख्यमन्�ीको
सं योजकत्वमा रहेको गण्डक� �दे शका �दे श समन्वय प�रषद्को �म�त २०७५/०८/११ मा बसेको
दो�ो बैठकमा सहभागी भई स्थानीय तहमा कानून �नमार्ण ���याका �वषयमा �िशक्षण �दान गनुभ
र् एको
�थयो । कायर्प� अनुसूची ८ मा रािखएको छ ।



अनौपचा�रक से वा केन्� (इन्सेक), गण्डक� �दे श, पोखराको आयोजनामा सम्पन्न भएको गण्डक� �दे शका
मानव अ�धकारको अवस्था �वषयक अन्तर��या कायर्�ममा �म�त २०७५/०८/१३ गते �विशष्ट
अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



�दे श नी�त तथा योजना आयोगको आयोजनामा सम्पन्न भएको �दे श स्तर�य योजना तजुम
र् ा कायर्शाला
कायर्�ममा �म�त २०७५/०८/२६ मा अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



गण्डक� �दे श मानवअ�धकार महाभेला आयोजक स�म�त, रािष्�य मानवअ�धकार आयोग गण्डक� �दे श
कायार्लय, आयोजनामा सम्पन्न भएको “�दगो �वकास र मानवअ�धकार: नेपाल�को मूल सरोकार,
समानता, न्याय र मानव मयार्दाको ला�ग जुट�” भन्ने मूल नाराका साथ ७० औ � मानवअ�धकार
�दवसका अवसरमा अयोिजत �व�भन्न कायर्�म �म�त २०७५/०८/२२ मा अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



रािष्�य मानवअ�धकार आयोग, गण्डक� �दे श कायार्लय, पोखरा, शािन्तका ला�ग नाग�रक समाजको
सञ्जाल पोखरा, गण्डक� �दे श मानवअ�धकार महाभेला पोखरा, गैसस महासं घ नेपाल, पोखरा शाखा,
अनौपचा�रक सेवा केन्� (इन्से क), गण्डक� �दे श, पोखरा र म�हला मानव अ�धकार रक्षक सञ्जाल
ु
कास्क� शाखाको सं य�
आयोजनामा म�हला �दवसको सन्दभर्मा आयोिजत मानवअ�धकार रक्षकको
अ�धकार �वषयक अन्तर��या कायर्�मा �म�त २०७५/०८/२३ गते �मुख अ�त�थका रूपमा सहभागी।



रािष्�य अपा� महासं घ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न भएको पैरवीको ला�ग योजना र �ादे िशक पैरवीमा
प�रचालनको ला�ग सहयोग बैठकमा �म�त २०७५/१०/२५ गते �मुख अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



१५ औ � योजनाको आधारप� तयार गन� सम्बन्धमा राय स�लन गनर्का ला�ग रािष्�य योजना आयोग
�सं हदरबार

काठमाड�को

आयोजनामा

सम्पन्न

भएको

�दे श

स्तर�य

परामशर्

बैठकमा

�म�त

२०७५/१०/२५ गते सहभागी ।


�दे श नी�त तथा योजना आयोगको आयोजनामा "A connectivity-driven Development Strategy for
Gandaki Province" �वषयमा सम्पन्न भएको छलफल कायर्�ममा �म�त २०७५/११/२७ गते
सहभागी।
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�दे श नी�त तथा योजना आयोगको आयोजनामा आयोिजत स्थानीय तहको योजना तजुम
र् ा गोष्ठ�मा �म�त
२०७५ चै� १९ र २० गते सहभागी ।



गण्डक� �दे श सरकार (मिन्�प�रषद्) को �नणर्यबमोिजम ग�ठत कायर्दलले तयार गरे को गण्डक�
�वश्व�व�ालयको स्वरूप र सञ्चालन ढाँचा सम्बन्धी ��तवेदन माननीय मुख्यमन्�ीसमक्ष पेस गन�
कायर्�ममा �म�त २०७५/१२/२८ गते सहभागी ।



गण्डक� �दे श सरकार तथा अन्तगर्तका �नकायहरूमा कमर्चार� व्यवस्थापन गनर् �दे श लोकसेवा आयोग
गठनको ला�ग ग�ठत लोक से वा आयोग �वधेयक मस्यौदा स�म�तमा �वशेष आमिन्�त सदस्यका रूपमा
�म�त २०७६/०१/०५ गते , मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयको बैठक कक्षमा सहभागी ।



भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालय, गण्डक� �दे शको व्यवस्थापन र UNDP Nepal को सहकायर्मा UN
Global Road Safety Week को अवसरमा सम्पन्न भएको गण्डक� �दे शमा सरोकारवालाहरूसँग सडक
सुरक्षासम्बन्धी परामशर् तथा छलफल कायर्�ममा �म�त २०७६/०१/२९ गते अ�त�थका रूपमा
सहभागी ।



सुशासनका ला�ग नाग�रक समाज (सुनास) को आयोजनामा आयोिजत “सुशासन �भावका�रता र बजेट
खचर्को वतर्मान अवस्था एवम् सुझाव” �वषयक अन्तर��यात्मक कायर्�ममा �म�त २०७६/०१/२९
गते अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



�दे श नी�त तथा योजना आयोग, गण्डक� �दे शको आयोजनामा सम्पन्न भएको गण्डक� �दे शका
आव�धक योजना (आ.व. २०७६/०७७-२०८०/०८१) को आधार-प�सम्बन्धी छलफल कायर्�ममा
�म�त २०७६ जे� ३ र ४ गते सहभागी ।



अनौपचा�रक से वा केन्� (इन्से क) को आयोजनामा सम्पन्न भएको मानवअ�धकारको सं रक्षण र
सम्व�र्नमा रािष्�य मानवअ�धकार सं यन्� (आयोग) हरूबीचको समन्वयकार� भू�मका �वषयक अन्तर��या
कायर्�ममा �म�त २०७६/०२/१२ गते अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



नेपाल बार एसो�सएसनको आयोजनामा नेपाल बार एसो�सएसनको आव�धक �नवार्चनप�छ नयाँ
कायर्स�म�तले गण्डक� �दे शमा सम्पन्न भएको �दे श स्तर�य परामशर् बैठकमा �म�त २०७६/०२/२५
गते अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



सामािजक �वकास मन्�ालय, गण्डक� �दे शको आयोजनामा पोखरा महानगरपा�लका वडा नं. ६ िस्थत
पोखरा-कोमागाने मै�ीपाकर्�भ� केदारे श्वर मिन्दर �ा�णमा सम्पन्न भएको अन्तरार्िष्�य योग �दवसको
कायर्�ममा �म�त २०७६/०३/०६ गते अ�त�थका रूपमा सहभागी ।
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सव�च्च अदालत बार एसो�सएसनको आयोजनामा सम्पन्न भएको �दे श स्तर�य Constitutional
Conference मा �म�त २०७६/०३/०७ गते , पोखरामा अ�त�थका रूपमा सहभागी ।



आन्त�रक मा�मला तथा कानून मन्�ालय, गण्डक� �दे शका आयोजनामा सम्पन्न भएको सं घ, �दे श र
स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यविस्थत गनर् बनेको �वधेयकका सम्बन्धमा छलफल तथा
अन्तर��या कायर्�ममा �म�त २०७६/०३/२९ गते , मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयको
बैठकहलमा सहभागी ।



सामािजक �वकास मन्�ालय, गण्डक� �दे शको आयोजनामा सम्पन्न भएको �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक
िशक्षा एवम् ता�लमको वतर्मान अवस्था, यस सम्बन्धी मु�ाहरू तथा समाधानका उपायका �वषयमा
छलफल र अन्तर��या कायर्�ममा �म�त २०७६/०३/३० गते होटल �ान्ड, पोखरामा सहभागी ।

2.१० वैदेिशक �मण
�म�राष्� िचनको हेनान �दे शका गभनर्रको �नमन्�णामा २५ सेप्टे म्बर, २०१८ दे िख १ अक्टुवर
२०१८ सम्म गण्डक� �दे शका माननीय मुख्यमन्�ी �ी पृथ्वीसुब्वा गुरूङको नेतत्ृ वमा भएको �मणमा
ु एको �थयो ।
यस गण्डक� �दे शका मुख्य न्याया�धव�ा डा. राजेन्� िघ�मरे सहभागी हुनभ

चीन �मण टोल� र अन्य सहभागीहरु
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2.1१ मुख्य न्याया�धव�ाको �व�भन्न भू�मका
क. �ोवेसन तथा प्यारोल बोडर्को अध्यक्ष
फौजदार� कसुर (सजाय �नधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (२) मा
�ोवेसन तथा प्यारोल बोडर्को �त्यक्ष �नद� शन, �नयन्�ण र सुप�रवेक्षणमा रहने गर� �त्येक �दे शमा मुख्य
न्याया�धव�ाको अध्यक्षतामा �दे श कानून मन्�ालयको सिचव, �दे श गृह मन्�ालयको सिचव, �दे श �हर�
�मुखसमेत रहे को �दे श �ोवेसन तथा प्यारोल बोडर् गठन हुने व्यवस्था छ । हालसम्म उ� कानूनी
व्यवस्थाको कायार्न्वयन भई कायर् सम्पादन भइनसकेको अवस्था छ ।
ख. कानून मस्यौदा स�म�त र �वधेयक स�म�त
�दे श

सरकारले

कानून

तजुम
र् ा

सहजीकरणका

ला�ग

आन्त�रक

मा�मला

तथा

कानून

मन्�ीको

सं योजकत्वमा कानून मस्यौदा स�म�त र �वधेयक स�म�त गठन गरे कोमा उ� दुवै स�म�तहरूमा मुख्य
न्याया�धव�ा सदस्यको रूपमा रहनुभएको छ । मुख्य न्याया�धव�ा कानून तजुम
र् ा मस्यौदा स�म�त र
�वधे यक स�म�तमा सदस्य रह� सो स�म�त माफर्त कानून तजुम
र् ा कायर्मा सं लग्न रहनुभएको छ ।
ग. कानून मस्यौदा सहजीकरण उपस�म�त
�म�त २०७५/०७/१४ मा कानून मस्यौदा स�म�तको �नणर्यले कानून तजुम
र् ामा सहजीकरणका ला�ग मुख्य
न्याया�धव�ाको सं योजकत्वमा �दे श कानू न मस्यौदा सहजीकरण उपस�म�त गठन भइ कानून मस्यौदा
कायर्मा सहजीकरण गद� आएको छ । उ� उपस�म�तले �दे शका मन्�ालय तथा कायार्लयबाट �नमार्ण
ग�रने �वधेयक, �नद� िशका, कायर्�व�धको मस्यौदा उपर छलफल गर� प�रमाजर्नको ला�ग सुझाव �दँ दै
आएको छ । उपस�म�तले सम्पादन गरे का कायर्को �ववरण अनुसूचो २ मा समावेश ग�रएको छ ।
र् ा सहजीकरण स�म�त
घ. स्थानीय तहमा कानून तजुम
�म�त २०७५/०८/११ र १२ गते को �दे श समन्वय प�रषद्को बै ठकले मुख्य न्याया�धव�ाको
सं योजकत्वमा स्थानीय तहमा कानून तजुम
र् ाको कायर्मा सहजीकरण गनर् एवम् कानूनी �वषयमा क्षमता
अ�भवृ�� कायर्�म सञ्चालन गनर् स्थानीय तहमा कानून तजुम
र् ा सहजीकरण स�म�त गठन भइ कायर्रत
रहे को छ ।
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प�रच्छे द तीन
�नष्कषर् र सुझाव
3.१

�नष्कषर्
नेपालको सं �वधान र �दे श कानूनबमोिजम गण्डक� �दे श सरकारको हक, �हतको ��तरक्षा गन� र �दे श
सरकार पक्ष वा �वपक्ष भएका मु�ाहरूको ��तरक्षा गनर् मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयले ��त�न�ध�व गन�,
�दे श�भ�का �हरासतमा रहे का व्यि�हरूलाई मानवोिचत व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा कारागार
�नर�क्षण गर� आवश्यक �नद� शन �दने, �दे श सरकार र अन्तगर्तका सरकार� �नकायलाई सं वैधा�नक एवम्
कानूनी �श्नमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने र �दे श स्तर�य �ोवेसन र प्यारोल वोडर्को अध्यक्षता गन�
समेतका काम, कतर्व्य र अ�धकार मुख्य न्याया�धव�ालाई तो�कएको छ । मुख्य न्याया�धव�ालाई �ाप्त
सं वैधा�नक र कानूनी िजम्मेवार� पूरा गनर् र कायर्सम्पादनमा सहयोग गनर् मुख्य न्याया�धव�ाको
कायार्लयमा सरकार� व�कल र अन्य कमर्चार�हरूको व्यवस्थापन गर� कायर्सम्पादन हुँदै आएको छ ।
मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयले आ�थर्क वषर् २०७५/०७६ मा सव�च्च अदालत, उच्च अदालत, उच्च
अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा �दे श सरकार �वरू� परे का मु�ामा ��तरक्षा गनुक
र् ो साथै �दे श
सरकार र अन्तगर्तका �नकायलाई सं वैधा�नक तथा कानूनी �श्नमा राय �दान गरे को छ । यसका
अ�त�र� �दे श कानून तजुम
र् ा सम्बन्धी कायर्मा सहजीकरण गन�, सं �वधान तथा समसाम�यक कानूनका
�वषयमा गोष्ठ�, से�मनारको आयोजना गन�, स्थानीय तहमा कानून तजुम
र् ामा सं लग्न पदा�धकार� र
कमर्चार�लाई कानून तजुम
र् ा सम्बन्धी ता�लम सञ्चालन गन� र मुख्य न्याया�धव�ाहरूको �थम रािष्�य
सम्मेलनको आयोजना समेतको कायर् ग�रएको छ ।
सं �वधान र कानू नबमोिजम मुख्य न्याया�धव�ाबाट सम्पादन गनुप
र् न� कामको मा�ा �दन ��त �दन बढ्दै
गएको छ । �दे श�भ�का िजल्ला अदालत, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ
इजलास र सव�च्च अदालतमा परे का मु�ाको सङ्ख्यामा वृ�� भइरहे को छ । मु�ाको चापको आधारमा
जनशि� र अन्य आवश्यक �ोत, साधनको उिचत व्यवस्थापन गनर् जरूर� छ ।
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सं �वधान र कानूनबमोिजम यस कायार्लयले आफ्नो कायर्सम्पादन गदार् दे हायका च ुनौतीहरू दे खा परे का
छन्:


मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयले के कस्तो से वा �वाह गदर्छ र त्यस्तो से वा कसर� �लनुपदर् छ
भन्ने बारे मा सरोकारवाला �नकायलाई जानकार� �ाप्त नभइसकेको,



कानूनी राय माग गदार् अपनाउनुपन� ���या पूरा नगर� मौिखक रूपमा राय माग ग�रँदा कानू नी राय
र अ�भले ख �णाल� व्यवस्थापन गनर् क�ठनाइ परे को,



कायार्लयको आफ्नो भौ�तक पूवार्धार (जग्गा भवन) नभएको र हाल उपलब्ध भवन पयार्प्त नरहे को,



यस कायार्लयको कायर्बोझका आधारमा नयाँ दरबन्द� �स्ताव ग�रएताप�न उ� दरबन्द� स्वीकृत
हुन नसकेको तथा स्वीकृत दरबन्द�बमोिजम कमर्चार�को पदपू�तर् हुन समे त नसकेको,



मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयमा कायर्रत सरकार� व�कलहरूले मुख्यतया �रटसम्बन्धी मु�ाहरू
हे नप
र्ु न� हुँदा सं वैधा�नक कानू नको �वषयमा क्षमता अ�भवृ�� कायर्�महरू सञ्चालन हुन सके दक्षता
अ�भवृ�� हुन,े



महान्याया�धव�ाको कायार्लयका अन्य समकक्षीहरूका तुलनामा अवसर र सु�वधा न्यून भएको
महसुस ग�रएकोले यस कायार्लयमा अनुभव �ाप्त गरे का दक्ष कमर्चार� �टकाइराख्न समस्या परे को,



सव�च्च अदालत र अन्य अदालतमा यस कायार्लयमाफर्त पेस गनुप
र् न� �लिखत जबाफहरू सम्बिन्धत
�दे श कायार्लयबाट �ाप्त हुने �म बढ्दो रूपमा रहे को हुँदा �लिखत जबाफ दतार् गनर् र ��तरक्षा
गनर् सव�च्च अदालत, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास र
�दे श�भ�का िजल्ला अदालतमा समेत जानुपन� भएकोले उपयु� सं स्थागत सं रचना र पयार्प्त �ोत
साधनको व्यवस्था हुन आवश्यक ।

3.2


सुझाव
नेपालको सं �वधानले मुख्य न्याया�धव�ालाई महान्याया�धव�ा मातहत राखेकोमा मुख्य न्याया�धव�ा र
महान्याया�धव�ाको

कायार्लय

एवम्

यस

कायार्लयको

कायार्लयहरूसँगको सम्बन्धमा �ष्टता आउनु जरूर� छ ।
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मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयको कमर्चार� दरबन्द� तथा पदपू�तर्को िस्थ�त हेदार् मानव सं शाधन
योजनामा समुिचत ध्यान �दनु जरूर� छ । मुख्य न्याया�धव�ालाई सं �वधान र ऐन कानूनले �दएका
िजम्मेवार� र कायर्बोझका आधारमा मानव सं शाधन योजना �नमार्ण गर� लागू गनुप
र् न� दे िखन्छ ।



�दे श सरकार र अन्तगर्तका कायार्लयहरुले यस कायार्लयबाट कानू नी राय माग गदार् ���या पुर्याई
कानूनी राय माग गनुप
र् न� र �लिखत जबाफ पेस गदार् म्यादलाई मध्यनजर गर� आवश्यक कागजप� समेत
यथासमयमै यस कायार्लयमा उपलब्ध गराई ��तरक्षाको कायर्लाई सहज र �भावकार� बनाइनुपन�
दे िखएको छ ।



महान्याया�धव�ाको कायार्लयबाट ख�टने सरकार� व�कल/कमर्चार�को मनोबल उच्च राख्न एवम्
उनीहरूलाई मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयमा कायर् गनर् उत्�े�रत गनर्का ला�ग उनीहरूको वृि� �वकास
ता�लम एवम् से वा सु�वधामा यथोिचत ध्यान पुर्याउनु जरूर� छ ।



मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लय हाल रहे को भवनमा पयार्प्त कोठाहरु र पा�कर्ङ स्थलको अभाव छ ।
कायार्लयको आफ्नै जग्गा र भवनको व्यवस्था एवम् कमर्चार�हरूलाई आवासको सु�वधालगायतका अन्य
भौ�तक �ोत र साधनयु� बनाइनु आवश्यक दे िखन्छ ।



फौजदार� कसुर (सजाय �नधार्रण तथा कायार्न्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (२) मा
�ोवेसन तथा प्यारोल बोडर्को �त्यक्ष �नद� शन, �नयन्�ण र सुप�रवेक्षणमा रहने गर� �त्येक �दे शमा मुख्य
न्याया�धव�ाको अध्यक्षतामा �दे श �ोवेसन तथा प्यारोल बोडर् गठन हुने व्यवस्था भएकोले सो सम्बन्धी
कायर्�व�ध �नधार्रण गर� वोडर्लाई स��य बनाउँ नपु न� दे िखन्छ ।



�दे श सरकारको सरोकार रहे का वा �दे श सरकार वाद� हुने एवम् �दे श �हर�ले अनुसन्धान गन�
फौजदार� मु�ाको अ�भयोजनको अ�धकार मुख्य न्याया�धव�ा र यस कायार्लय मातहत रहने सरकार�
व�कललाई �दनुपन� दे िखन्छ ।



सं घीय शासन व्यवस्थाको मूल ममर्लाई आत्मसात गद� मुख्य न्याया�धव�ाको कायर्लाई �दे श सरकार��त
उ�रदायी रह� �भावकार� रूपमा कायर्सम्पादन गनर् सक्षम �नकायका रूपमा �वकास गनर्का ला�ग मुख्य
न्याया�धव�ा

महान्याया�धव�ाको

मातहत

रहने

र

मुख्य

न्याया�धव�ाको

कायार्लयका

महान्याया�धव�ाको कायार्लयबाट खटाइने व्यवस्थाको पुन�वर्चार ग�रनुपन� दे िखन्छ ।
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ू ीहरुः
अनुसच
ू ी १
अनुसच
मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लय गण्डक� �दे श पोखराका ला�ग �स्ता�वत सा�ठ�नक सं रचना
(�म�त २०७५/०९/२९ मा यस कायार्लयबाट पा�रत)

मुख्य न्याया�धव�ा
�नजी सिचवालय
शाखा अ�धकृत –१
(रा.प.तृतीय (न्याय÷स.व.)
कायर्लय सहयोगी – १

नायब मुख्य न्याया�धव�ा

�नजी सिचवालय

रा.प.�थम (न्याय÷स.व.) – १

नायब सुब्बा – १.
(न्याय÷स.व.)

�े णी�वह�न

आ�थर्क �शासन शाखा
�शासन, अनुगमन तथा मूल्या�न शाखा

कानूनी राय तथा ��तरक्षा शाखा

ले खा अ�धकृत – १

�दे श न्याया�धव�ा –१

�दे श न्याया�धव�ा –१

(रा.प.��तीय (न्याय÷स.व.)

(रा.प.��तीय (न्याय÷स.व.)

शाखा अ�धकृत –१

शाखा अ�धकृत –१
(रा.प.तृतीय (न्याय÷स.व.)

(रा.प.तृतीय (न्याय÷स.व.)

नायब सुब्बा – १

नायब सुब्बा – १

(न्याय÷स.व.)

(न्याय÷स.व.)
हलुका सवार� चालक – १

कायर्लय सहयोगी – १

कायर्लय सहयोगी –१

(�े णी�वह�न

(�े णी�वह�न

िजन्सी शाखा

सूचना ��व�ध तथा पुस्तकालय शाखा

ना.सु. – १

कम्प्युटर अपरे टर – १

(रा.प.अनं �थम (न्याय÷स.व.)

(रा.प.अनं �थम)
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अनुसूची २
कानून मस्यौदा सहजीकरण उपस�म�त�ारा सम्पा�दत कायर्हरूको �ववरण

� स

कायर्�व�ध सङ्ख्या

सम्बिन्धत मन्�ालय

१

36

उ�ोग,पयर्टन वन तथा वातावरण

२

15

भू�म व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार�

३

15

सामािजक �वकास मन्�ालय

४

3

भौ�तक पूवार्धार �वकास

५

1

सामािजक �वकास मन्�ालय -गण्डक� �वश्व�व�ालय �वधे यक_

६

1

�दे श समन्वय प�रषद्को बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायर्�व�ध

७

1

�दे श सरकारले �वज्ञ �नयुि� गदार्को मापदण्ड

8

1

�दे श नी�त तथा योजना आयोगको बै ठक सञ्चालन मापदण्ड

जम्मा
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ू ी ३
अनुसच
र् एको कायर्प�:
मुख्य न्याया�धव�ा डा. राजेन्� िघ�मरे ले िजल्ला स्तर�य कायर्�ममा �स्तुत गनुभ
शीषर्क: नेपालमा सं घीयताको प�र�े�यमा मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार
यस �स्तु�त �भ�


नेपालको सं �वधानमा मुख्य न्याया�धव�ा,



मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐन, २०७५ का मह�वपूण र्
व्यवस्थाहरू



सरोकारवालाहरू सँगको सम्बन्ध र सहकायर् �वषयमा छलफल ।

नेपालको सं �वधानमा मुख्य न्याया�धव�ा


धारा १६०(१) : महान्याया�धव�ाको मातहत रहने गर� �त्येक �दे शमा एक मुख्य न्याया�धव�ा
रहनेछ ।



धारा १६०(२) : मुख्य न्याया�धव�ाको �नयुि� मुख्यमन्�ीको �सफा�रसमा �दे श �मुखबाट हुनेछ ।
मुख्यमन्�ीले चाहेको अव�धसम्म मुख्य न्याया�धव�ा आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।



धारा १६०(३) : उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यि� मुख्य न्याया�धव�ा
�नयुि�का ला�ग योग्य हुने ।



धारा १६०(५) : मुख्य न्याया�धव�ा �दे श सरकारका मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुनेछ र सं वैधा�नक
एवम् कानूनी �वषयमा �दे श सरकार वा �दे श सरकारले तो�कएको अन्य अ�धकार�लाई राय सल्लाह
�दने ।



धारा १६०(६) : मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका कमर्चार�को व्यवस्थापन महान्याया�धव�ाको
कायार्लयले गन�छ ।



धारा १६०(७) : मुख्य न्याया�धव�ाको पा�र��मक तथा अन्य सु�वधा उच्च अदालतका न्यायाधीश
सरह हुनेछ । मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका अन्य शतर् �दे श
कानूनबमोिजम हुनेछ ।
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मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐनका मह�वपूण र् व्यवस्थाहरू :
दफा ३:


�दे श राजधानी रहे को स्थानमा कायार्लय रहने,



महान्याया�धव�ाको कायार्लयबाट कमर्चार� खटाइने र व�र�तम अ�धकृतले �शासक�य �मुखको कायर्
गन� ।

दफा ४: मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकार:


�दे श सरकार पक्ष वा �वपक्ष भएका मु�ामा वा सम्बिन्धत �दे शका सन्दभर्मा सावर्ज�नक महत्व वा
सरोकारको �वषयमा �दे श सरकारका तफर्बाट अदालतमा उपिस्थत भई बहस पैरवी गन�,



�दे श सरकार एवम् �दे श सरकारका कायार्लयलाई सं वैधा�नक एवम् कानूनी �श्नमा राय �दने,



ु ा कक्ष तथा कारागार अनुगमन गर� मुख्यमन्�ी तथा महान्याया�धव�ा
�दे श �भ� रहे का �हरासत, थुनव
समक्ष ��तवेदन पेस गन�,



अदालतमा �वचाराधीन कुनै मु�ामा �दे श सरकारका तफर्बाट बहस, पै रवी वा ��तरक्षा गनर् सरकार�
व�कल वा कुनै कानून व्यवसायीलाई तोक्न स�कने र कानून व्यवसायीलाई तो�कएको अवस्थामा
सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजमको रकम �दान ग�रने,



�दे श सभा वा �दे श सभाको कुनै स�म�तले बोलाएमा त्यस्तो सभा वा स�म�तको बैठकमा उपिस्थत भई
राय व्य� गन� ।

दफा ५: सहयोग र समन्वय


�दे श सरकारलाई सरोकार पन� मु�ामा आवश्यक पन� �नणर्य, �म�सल फाइल वा कागजात माग भएमा
�दे श सरकारका सम्बिन्धत मन्�ालय वा कायार्लयले यथाशी� उपलब्ध गराउनु पन� ।



आफ्नो �दे श�भ� नेपाल सरकार वाद� भइ चलेका मु�ाको सम्बन्धमा आवश्यक जानकार� उच्च एवम्
िजल्ला सरकार� व�कल कायार्लय सँग �लन सक्ने ।

दफा ७: कानूनी राय माग्दा पुर्याउनु पन� �रत –
मुख्य न्याया�धव�ासँग राय माग गदार् दे हायको �रत पूरा गरे को हुन ु पन�छ ।
(क)

राय माग ग�रएको �वषयमा �नणर्य गन� अ�धकार त्यस्तो राय माग्ने कायार्लय वा अ�धकार�लाई भएको,

(ख)

राय माग ग�रएको �वषयसँग सम्बिन्धत सम्पूणर् �ववरण सं क्षेपमा खुलाई सम्बिन्धत कागजात सं लग्न
ग�रएको,
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(ग)

राय मा�गएको �वषयमा स्पष्टतः सं वैधा�नक वा कानूनी �श्न उल्लेख ग�रएको,

(घ)

राय मा�गएको �वषयमा अन्य कायार्लय वा अ�धकार�को समेत राय �लनु पन� वा कुनै ���या पूरा
गनुप
र् न� भएमा सो राय �लएको वा त्यस्तो ���या पूरा गरे को,
राय माग ग�रएको �वषयमा राय माग गन� कायार्लय वा अ�धकार�को आफ्नो राय वा दृिष्टकोण

(ङ)

उल्लेख भएको ।
–राय माग ग�रएको र राय �दइएको �वषय गोप्य रहनेछ ।
दफा १० :

सं �वधान तथा संघीय कानूनको कायार्न्वयनको सम्बन्धमा महान्याया�धव�ाले �दएको �नद� शनको
पालन गनुर् मुख्य न्याया�धव�ाको कतर्व्य हुनेछ ।

दफा ११ :

मुख्य न्याया�धव�ाले वा�षर्क ��तवेदन �दे श �मुख समक्ष पेस गनुप
र् न�छ र �दे श �मुखले मुख्य
मन्�ीमाफर्त �दे श सभामा पेस गन�,

–त्यस्तो ��तवेदन महान्याया�धव�ालाई उपलब्ध गराउनु पन�छ ।
दफा १२ :

मुख्य न्याया�धव�ाको पा�र�ा�मक र अन्य सु�वधा उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुने ।

दफा १४ :

शपथ : �दे श �मुखको उपिस्थ�तमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समक्ष पद तथा
गोपनीयताको सपथ �लनुपन�,

छलफलका केह� �वषयहरू :


न्या�यक तथा अधर्न्या�यक �नकायहरूले पेसीको सूचना मुख्य न्याया�धव�ा कायार्लयमा पठाउनु पन�,



मुख्य न्याया�धव�ा महान्याया�धव�ाको मातहत रहने व्यवस्था,



मुख्य न्याया�धव�ा र उच्च तथा िजल्ला सरकार� व�कल कायार्लयका समन्वय र सहकायर्को अवस्था,



�दे शमा भएका सरकार� मु�ाहरूको �कृ�त, �तनीहरूको अनुसन्धानको अवस्थाको बारे मा �दे श
सरकारलाई जानकार� �दने एवम् समन्वय गन� व्यवस्था,



�दे श सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकायर्को अवस्था (कानून र न्यायको क्षे�मा)



��तरक्षाको ला�ग आवश्यक पन� सम्ब� कागजातहरू उपलब्ध कसर� गराउने सम्बन्धमा (जस्तै –
िजल्लािस्थत �दे श कायार्लयका हकमा) ।
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ू ी ४
अनुसच
मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय गण्डक� �दे शका कानून सिचव �ी दलबहादुर अ�धकार�ले लमजुङ र
तनहुँ िजल्लाको कायर्�ममा �स्तुत कायर्प�ः
शीषर्क: गण्डक� �दे श सरकारका २०७६/७७ को नी�त तथा कायर्�मका मुख्य मुख्य झलक
सं रचना
•

ँ ामा �वभ�
२०३ बुद

•

१ दे िख ७ र २९ दे िख ३२ सम्म पृ�भू�म

•

८ दे िख २८ सम्म गत वषर्को उपलिब्ध

•

३३ दे िख २०० सम्म आगामी नी�त तथा कायर्�म

•

२०१ दे िख २०३ सम्म अिन्तम व्यवस्था

द�घर्काल�न स�च
•

�दे शका सन्तु�लत, समन्या�यक र समावेशी �वकास र समृ�� हा�सल गर� "समृ� नेपाल, सुखी नेपाल�"
को रािष्�य आकाङ्क्षालाई सफल पान�,

•

"समृ� �देश र सुखी नाग�रक" �नमार्ण गन�,

•

आगामी चार वषर्�भ� बहुआया�मक ग�रबी १४.२ ��तशतबाट ७ ��तशतमा झान� र �दे शका वा�षर्क
औसत आ�थर्क वृ��दर 10.2 ��तशतले वृ�� गन� ।

पयर्टन
•

गण्डक� �दे शलाई 'पयर्टन हब' र पोखरालाई नेपालको 'पयर्टक�य राजधानी'को रूपमा �वकास गन�,

•

पूराताि�वक मह�वका धा�मर्क, सांस्कृ�तक, ऐ�तहा�सक मठ मिन्दर, गुम्बा र गुफालगायत मौ�लक
सं स्कृ�तको सं रक्षण र �व�र्न गन� नी�त अवलम्बन गन�,

•

पयार्-पयर्टन, माइस (MICE) पयर्टन, जल पयर्टन, कृ�ष पयर्टन, खेल पयर्टन ,शैिक्षक पयर्टन, धा�मर्क
पयर्टन र �ामीण पयर्टनजस्ता पयर्टन व्यवसायको �व�व�धकरण तथा �वस्तारमा जोड �दइने,

•

सन् २०१९ लाई आन्त�रक पयर्टन वषर्, २०२० लाई �छमेक� आकषर्ण पयर्टन वषर् र २०२२ लाई
अन्तरार्िष्�य पयर्टन वषर् अ�भयान सञ्चालन गन�,

•

२०२२ सम्ममा वा�षर्क बीस लाख पयर्टक �भ�याउने ल�य �लएको,

•

उपल्लो मुस्ताङलाई Geopark घोषणा गन�,
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ऐ�तहा�सक तथा पूराताि�वक मह�वको लोमनथाङ क्षे�लाई �वश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गनर् पहल
गन�,

•

पयर्टक�य स्थलको �चार�सार गनर् �वश्वका �मुख भाषामा वेब पोटर्ल �नमार्ण गन� ।

ऊजार्
•

आगामी दुई वषर्�भ� "गण्डक� �दे श - उज्यालो �दे श" बनाउने सरकारका घोषणा पूरा ग�रने,

•

�व�ुत खपत वृ�� गर� पे�ो�लयम पदाथर्को आयातलाई ��तस्थापन गनर् जोड �दइने,

•

एल पी ग्याँस च ुलोलाई �व�ुत, बायोग्याँस र सौयर् च ुलोले �वस्थापन गद� जाने,

•

आगामी चार वषर्�भ� �दे श�भ�का क�रब ७० हजार जीणर् काठे पोललाई िस्टल पोलले �वस्थापन गन�,

•

कृ�ष क्षे�को आधु�नक�करण, यािन्�क�करण, व्यावसायीकरण गन�,

•

उन्नत जातका बाच्छाबाच्छ� र पाडापाडी हुकार्उन �वशेष �ोत्साहन कायर्�म सञ्चालन ग�रने,

•

एक वडा - एक नमूना व्यावसा�यक कृ�ष कायर्�म र एक पा�लका - एक उत्पादन कायर्�म सञ्चालन

कृ�ष

ग�रने,
•

तनहुँको आबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालु�ा राम्द�मा स्था�पत �तु �वषाद� अवशेष पर�क्षण केन्�लाई
�योगशालाका रूपमा स्तरोन्न�त गन�,

•

मुख्यमन्�ी जलवायुमै�ी नमूना कृ�ष गाउँ कायर्�मलाइर् �वस्तार गन�,

•

��तफलमा आधा�रत बाल� तथा पशुपक्षी �बमा कायर्�म कायार्न्वयन ग�रने,

•

एक पा�लका-एक शीत भण्डार, एक पा�लका - एक कृ�ष बजार, एक वडा - एक कृ�ष उपज स�लन
केन्� कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने,

•

''खा� वस्तुमा शु�ता - हामी सबैको ��तब�ता'' को रािष्�य स�ल्प पूरा गनर् ''आल�दे िख थाल�सम्म शु� र स्वस्थ खाना'', ''बधशालादे िख भान्सासम्म - शु�, स्वच्छ र स्वस्थ मासु'' तथा ''गोठदे िख ओठसम्म
- शु� र स्वस्थ दुध'' कायर्�मलाई अ�भयानको रूपमा सञ्चालन ग�रने,

•

सरकार� तथा सावर्ज�नक स्थलमा फलफूल रोपण कायर्�मलाई अ�भयानको रूपमा सञ्चालन ग�रने,

•

उच्च मूल्यका कृ�ष बाल� (स्याउ, एभोकाडो, �कवी, कागती, ओखर, सुन्तला, अल� ची, कफ�, िचया, �लची,
�टमुर, च्याउ, मौर�पालन, रे शम खेती लगायत) तथा पशुवस्तुलाई व्यावसायीकरण एवम् औ�ोगीकरण
गनर्का ला�ग मूल्य �ृङ्खलामा आधा�रत कायर्�मलाई �व�र्न ग�रने,

•

सुन्तला, अल� ची, कफ�, िचयामा अनुसन्धान गर� रोग �नदान गन� व्यवस्था �मलाईने,
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घरबग�चा कायर्�ममा उच्च मूल्य र पोषणयु� बाल� समावेश गनर् �ोत्साहन ग�रने,

•

सहकार� क्षे�को �वकास तथा �व�र्नका ला�ग क्षमता �वकास र अनुदानका कायर्�म सञ्चालन ग�रने
।

उ�ोग
•

'उपभोग्य वस्तु र �नमार्ण साम�ीको उत्पादन बढाऔ ं; �दे शका समृ��मा योगदान पुर्याऔं' अ�भयानलाई
अगा�ड बढाइने,

•

उत्पादन र उत्पादकत्व वृ��, रोजगार� सृजना र ग�रबी �नवारणमा टे वा पुर्याउने स्थानीय कच्चा
पदाथर्मा आधा�रत लघु, घरे लु तथा साना उ�ोगलाई �ोत्साहन ग�रने,

•

�नकासीजन्य वस्तु जस्तैः अल्लो, लो�ा, ऊन, पिस्मना, गल� चा उत्पादन गनर् जोड �दइने,

•

आ�थर्क-सामािजक रूपमा पछा�ड परे का वगर्को उ�मशीलता �वकासका ला�ग व्यावसा�यक तथा
�सपमूलक ता�लम कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने,

•

कुमाल, द�लत लगायतका समुदायको परम्परागत �सप र पेसालाई आधु�नक�करण तथा व्यावसायीकरण
ग�रने,

•

स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकायर्मा एक पा�लका - एक औ�ो�गक उत्पादन कायर्�म सञ्चालन
ग�रने,

•

सं घसँगको समन्वयमा सबै �कारका �सिन्डकेट र काट� लको अन्त्य ग�रने,

•

उपभो�ा हक, �हतसं रक्षण गनर् बजार अनुगमनलाई �भावकार� बनाइने ।

•

अन्नपूणर् संर क्षण क्षे�, मनास्लु सं रक्षण क्षे� र पञ्चासे सं रिक्षत वनको व्यवस्थापन �दे श सरकार

वन

मातहत ल्याउन पहल ग�रने,
•

वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व वृ�� गनर् “समृ��का ला�ग वन” कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने,

•

“वन क्षे�मा फलफूल वृक्षारोपण वषर्” घोषणा गर� बहुउपयोगी तथा बहुवष�य �बरूवा रोपण ग�रने,

•

सामुदा�यक वनमा बहुउपयोगी जडीबुट�, फलफूल, डाले घाँसलगायतका बोट�बरूवा �व�र्न गन� नी�त
�लइने,

•

वन्यजन्तु तथा घरपालुवा जनावरका ला�ग �पउने पानी, साना �सँचाइ तथा जल पुनभर्रण गनर् “एक गाउँ
- एक पोखर� अ�भयान” सञ्चालनका ला�ग वन क्षे� तथा आसपासमा पोखर�को �नमार्ण र ममर्त सम्भार
गन� कायर्लाई �नरन्तरता �दइने,
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•

स्थानीय जडीबुट�को प�हचान, सं रक्षण, �शोधन तथा �योगका बारे मा जनचे तना अ�भवृ�� गर� जडीबुट�
सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, �सप र ��व�धको अ�भले खीकरण, सुदृढ�करण तथा पुस्तान्तरणका ला�ग
आवश्यक व्यवस्था �मलाईने ।

भौ�तक पूवार्धार �वकास
•

"एक �नवार्चन क्षे� - एक सडक" कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने,

•

तथा शा�ल�ाम सांस्कृ�तक को�रडोरको �वस्तृत
बृहत् पोखरा च�पथ र पोखरा-�भमाद-दुम्क�बास �तमागर्
ु
आयोजना ��तवेदन तयार गर� कायार्न्वयनमा ल�गने,

•

�दे श�भ� आगामी दुई वषर्मा आवश्यक झोलु�े पुल �नमार्ण सम्पन्न गन�,

•

सडक सुरक्षालाई सु�निश्चत गनर् �दे श लोकमागर्का मह�वपूणर् स्थानमा सीसी क्यामे रा जडान ग�रने,

•

सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचे तनामूलक कायर्�म सञ्चालन ग�रने,

•

एक घर - एक धाराको नी�त कायार्न्वयन ग�रने,

•

ँ सहकायर् ग�रने,
आधु�नक ��व�धयु� फोहोरमैला �शोधन केन्� �नमार्णका ला�ग स्थानीय तहसग

•

स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा शहर� क्षे�मा सावर्ज�नक शौचालय र उ�ान �नमार्ण तथा सहर� सौन्दयर्
वृ�� गन� नी�त �लइने,

•

अ�त �वपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वगर्, अपा�ता भएका व्यि�, जोिखममा रहे का बालबा�लकाका ला�ग
सुरिक्षत आवासको व्यवस्था गनर् हाल सञ्चालनमा रहे को जनता आवास कायर्�मलाई �नरन्तरता �दइने
।

िशक्षा
•

आगामी दुई वषर्�भ� गण्डक� �दे शलाई पूण र् साक्षर �दे श घोषणा ग�रने,

•

उच्चस्तर�य दक्ष जनशि� उत्पादनका ला�ग गण्डक� �वश्व�व�ालय स्थापना गर� सञ्चालनमा ल्याइने,

•

सूचना-��व�धमै�ी शैिक्षक साम�ीको उत्पादन र �वकासको व्यवस्था �मलाईने,

•

गुम्बा, मदरसा, आ�म र गुरूकुलमा सञ्चा�लत शैिक्षक कायर्�मलाई मूलधारको िशक्षा �णाल�मा आब�
गद� जाने,

•

एमबीबीएस लगायत उच्च �ा�व�धक िशक्षा अध्ययनका ला�ग छा�वृि�मा छनौट भएका द�लत,
अल्पसं ख्यक तथा गर�ब �व�ाथ�लाई थप �ोत्साहन गनर् उच्च िशक्षा �ोत्साहन छा�वृि� कायर्�म
सञ्चालन ग�रने,
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•

उत्पादन र उत्पादकत्व वृ�� गर� �दगो �वकास गनर् अनुसन्धान र �वकासलाई सँगसँगै लै जाने नी�त
�लइने ।

म�हला तथा बालबा�लका
•

"लै��क �हंसा �वरू� शून्य सहनशीलता " को नी�त अवलम्बन गर� स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा
सहकायर्मा लै��क �हंसा तथा सामािजक कुर��त�वरू� अ�भयान सञ्चालन ग�रने,

•

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाल �ववाहलगायतका सामािजक कुसं स्कार हटाउन सचेतनामूलक
कायर्�म सञ्चालन ग�रने,

•

सं रक्षणमा राख्नुपन� बालबा�लका, ज्ये� नाग�रक, अपा�ता भएका व्यि� तथा मान�सक �बरामीको ला�ग
सं रक्षण गृह, वृ�ा�म, ज्ये� नाग�रक �दवा सेवा तथा �मलन केन्�लगायतका सं स्थागत सं रचना स्थापना
तथा सञ्चालन गनर् सहयोग गन� नी�त �लइने ।

स्वास्थ्य
•
•

सं घ र स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा स्वास्थ्य �बमा कायर्�मलाई अ�भयानका रूपमा अगा�ड बढाइने,
क्यान्सर, मुटु, मृगौला, �सकल सेल ए�न�मया, स्पाइनल इन्जुर�, पा�कर्न्सन, अल्जाइमर र हे ड इन्जुर�को
उपचारको ला�ग अ�त ग�रब �बरामीलाई आ�थर्क सहयोग गन� नी�त �लइने,

•

गोरखा, लमजुङ, म्याग्द�, पवर्त, नवलपुर (नवलपरासी, बदर्घाट सुस्ता पूव)र् र स्याङ्जाका िजल्ला
अस्पतालमा मृग�ला रोगीको ला�ग डाइलाय�सस सेवा �वस्तार गद� ल�गने,

•

�वशेषज्ञ स्वास्थ्य से वाबाट विञ्चत रहे का दूर दराजका गाउँ बस्तीमा एक�कृत �वशेषज्ञ स्वास्थ्य िश�वर
सञ्चालन ग�रने,

•

क्षयरोग, एच.आई.भी. एड्स, मले�रया, डेङ्गु र कालाजार रोगको एक�कृत खोज पड्ताल तथा �नगरानी
कायर्�मको सुरूआत ग�रने,

•

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुत्केर� हुने घरघरमा स्वास्थ्यकम� सेवा सुरूआत ग�रने,

•

दुगम
र् स्थानमा गभार्वस्था तथा ज�टल �सवको कारण स्वास्थ्यसम्बन्धी ज�टलता उत्पन्न भएका गभर्वती,
सुत्केर� आमा तथा बच्चाको जीवन रक्षाको ला�ग सु�वधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन एयर �लिफ्ट�
गन� कायर्लाई �नरन्तरता �दइने,

•

स्याङ्जाको वा�लङ, पवर्तको �डमुवा र तनहुँको दमौल�बाट सञ्चा�लत राजमागर् घुम्ती अस्पताल
सेवालाई �नरन्तरता �दइने, आगामी आ�थर्क वषर्मा मध्य�वन्दु िजल्ला अस्पताल नवलपुरबाट समेत उ�
सेवा �दान ग�रने,
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•

नेपाल सरकारसँगको सहकायर्मा बहुक्षे�ीय पोषण कायर्�म सञ्चालन ग�रने ।

सुशासन
•

'��ाचार ग�दर्नः गनर् प�न �दन्न' अ�भयान सञ्चालन ग�रने,

•

�दे शका तफर्बाट सञ्चालन ग�रने हरे क ��याकलापमा ��ाचार �वरू�को शू न्य सहनशीलताको नी�त
�लई सदाचार �व�र्न ग�रने,

•

सावर्ज�नक सेवालाई थप सहज, अनुमानयोग्य, पारदश� र जबाफदे ह� बनाउन �व�ुतीय �णाल��ारा
सुशासनमा जोड �दइने,

•

सेवा �वाह तथा �वकास आयोजनाको �भावका�रता अ�भवृ�� गनर् अनुगमन र मू ल्या�न गन�, जनताको
गुनासो सुन्ने तथा पृष्ठपोषण �लने सम्बन्धी नी�तगत तथा सं स्थागत सं यन्�को व्यवस्था ग�रने,

•

हाल सञ्चालनमा रहे का 'हेलो मुख्यमन्�ी कक्ष', थप �भावकार� बनाई �नरन्तरता �दइने,

•

�वकास आयोजनाको �भावकार� अनुगमन गनर्, �नमार्ण कायर्मा हुन सक्ने �ढलासुस्ती र अ�नय�मतता
रोक्न, आयोजनाको कायार्न्वयनमा आइपन� समस्याको समयमै सम्बोधन गर� �नमार्ण कायर्लाई �छटो,
छ�रतो र गुणस्तर�य बनाउन मुख्यमन्�ीको �त्यक्ष �नद� शनमा आधु�नक ��व�धयु� '�वशेष कक्ष (एक्सन
रूम) थप �भावकार� बनाई �नरन्तरता �दइने,

•

सरकारका स�च, ल�य, उ�ेश्य, नी�त, कायर्�म तथा उपलिब्धका बारे मा जनतालाई �त्यक्ष रूपमा
ँ मुख्यमन्�ी
जानकार� गराउने तथा जनताबाट पृष्ठपोषण �लने उ�ेश्यले सञ्चा�लत 'जनतासग
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अनुसूची ५
�दे श नी�त तथा योजना आयोग, गण्डक� �दे शका उपाध्यक्ष डा. �ग�रधार� शमार् पौडेलले
र् एको कायर्प�
बागलुङ िजल्लाको कायर्�ममा �स्तुत गनुभ
शीषर्क: योजना, नी�त तथा कायर्�म
यस �स्तु�तमा समावेश भएका �वषयः


गण्डक� �दे शका प�रचय



गण्डक� �दे शमा सामािजक आ�थर्क �वकासका च ुनौती के हुन ् ?



�वकास अवधारणामा आएको �वश्वब्यापी प�रवतर्नसँग नेपाल काहाँ छ ?



गण्डक� �दे शका �वकास मोडेल के हो ?



आव�धक योजनाको सोच, ल�य र उ�ेश्यहरू के हुन ् ?



आव�धक योजनाका प�रमाणात्मक ल�य के के हुन् ?



गण्डक� �दे श समृ��का मुख्य सम्बाहकहरू Key Drivers of Prosperity के हुन ् ?



गण्डक� �दे श समृ��का मुख्य सहयोगीहरू Key Enablers of Prosperity के हुन ् ?



गण्डक� �दे शमा क्षे�ीय सन्तुलन र समन्या�यक �वकास कसर� ?



गण्डक� �दे शका �वकास अक्ष (Growth Axis) के हुन ् ?



�दे श सरकारका मुख्य नी�त तथा कायर्�म के हुन ् ?

गण्डक� �दे शको प�रचयः


�दे शका क्षे�फल २१,९७४ वगर् क�.मी (वडाहरूको क्षे�फल जोड),



�दे शका जनसङ्ख्या



गण्डक� �दे शका कुल गाहर्स्थ उत्पादन रू २८८ अरब (२०७५/०७६) (कृ�ष,वन र खानी २८.२५,

२४,९०,४३७ (२०७५ आषाढ मसान्तको �क्षेपण) ,

उ�ोग १४.२% र सेवा ५७.६%),


��तव्यि� कुल रािष्�य आय २०७५÷०७६मा अमे �रक� डलर १०४३,



२०७४/०७५ मा �दे शका अनुमा�नत �व�ेषण एक खबर् सात अबर्,



��त व्यि� वा�षर्क सरदर �व�ेषण �ाप्त रू ४३,२१७,



बैक तथा �वि�य संस्थाका शाखा भएका स्थानीय तह ८३,



�व�ीय सं स्थाको एक शाखाले सेवा पुर्याएको सरदर जनसङ्ख्या
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��त व्यि� खा�ान्न उपलब्धता २३४ के.जी,



२०७४/०७५ मा कुल �वदे शी पयर्टकको आगमन ४००,०००,



आन्तर�क पयर्टकको सङ्ख्या



नेपालमा �वदे शी पयर्टकको सरदर बसाइ अव�ध ५ �दन,



�वदे शी पयर्टकको दै �नक सरदर खचर् ५४ अमे�रक� डलर,



�दे शमा कुल भूभागको २२.२ ��तशत जग्गा कृ�ष योग्य छ,



कृ�षयोग्य जग्गामध्य ७६% जग्गामा खेती ग�रएको छ र २४% जग्गा बाँझो छ,



३६.१ ��तशत कृ�षयोग्य जग्गामा �सं चाइ सु�वधा पुगक
े ो छ,



४४ ��तशत घर प�रवारलाई आफ्नो उत्पादनले छ म�हना प�न खान पुग्दै न,



१८ ��तशत घर प�रवार मौसमी खा� असुरक्षाको िस्थ�तमा छन्,



जल �व�ुत उत्पादन गन� सै �ािन्तक क्षमता २०,६५० मेगाबाट,



आ�थर्क र �ा�व�धक रूपले सम्भाव्य उत्पादन क्षमता ११,९३० मेगाबाट,



हाल अध्यनमा रहे का आयोजनाको क्षमता ४,५०० मेगाबाट,



हाल �नमार्णाधीन जल�व�ुत आयोजनाको क्षमता ६५४ मेगाबाट (२९ वटा आयोजना) ,



हाल उत्पादन भइरहे को जल�व�ुत क्षमता ४४८.५ मेगाबाट,



सडक घनत्व ��तवगर् क�.मी.

०.४९,



धुले किच्च सडक (क�.मी.)

८,५२५.५८,



�ाभेल सडक (क�.मी.)

१,३५९,



कालोप�े सडक (क�.मी.)

९३६.९,



�दे शमा भएका कुल १२४ महा�व�ालय मध्ये �ा�व�धक महा�व�ालयको सङ्ख्या



महा�व�ालयमा पढ्ने २९, ३८० �व�ाथ�मध्ये �वज्ञान तथा ��व�ध पढ्ने �व�ाथ�को सङ्ख्या

६००,०००,

= १५ ,
=

५,१६६ (१७.६ ५) ,


�दे शका कुल ५५७ माध्य�मक (९ दे िख १२ कक्षा पढाउने)
�व�ालयको सङ्ख्या

= ३० (५.४ ५) ।
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गण्डक� �दे शका भूगोल र भूगभर् कस्तो छ ?
गण्डक� �दे शका भूगोल

गण्डक� �दे शका भूगभर्
Koralla

Jomsom

Chame

Beni
Baglung
Kusma

Pokhara

Suangja

Bensisahar

Damauli

Gorkha

Tethys Himalaya
(Sedimentary rocks)
Higher Himalaya
(Metamorphic rocks)
Lesser Himalaya
(Metamorphic rocks)

70 km
Susta

Fault line

गण्डक� �दे शमा ग�रबीको िस्थ�त कस्तो छ ?
आ�थर्क ग�रबीको रे खामु�न रहेको जनसङ्ख्या ५
45.0

40.0

40.0
36.9

40.0

35.0 33.4

35.0

30.0
28.6

30.0
25.0
20.0
15.0

मानवीय ग�रबीको रे खामु�न रहेको जनसङ्ख्या ५

25.0
22.9

20.4
16.8
14.8
11.8

12.7

21.6

17.0
14.9

20.0

31.2
31.1
28.5 27.328.0
26.1
25.5
24.6

16.5

15.0
10.0
5.0

10.0

0.0

4.0

Gorkha
Lamjung
Tanahun
Syangja
Kaski
Manang
Mustang
Myagdi
Parbat
Baglung
Nawalarasi
Gandaki Province
Nepal

5.0

29.8
27.0
25.3

0.0
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��तव्यि� आयमा कसर� प�रवतर्न भएको छ ?
सन् २०१४ मा ��त व्यि� आय अमे�रक� डलरमा

2500

;g @)!( df

1959

2000

u08sL k|b]z

1500
1189

!)$& cd]l/sL

966

1000
643

734

663

752

8n/
636 627

500

716 734 718
537

g]kfn !)$#
cd]l/sL 8n/

0

गण्डक� �दे शमा सामािजक आ�थर्क �वकासका च ुनौती के हुन ् ?


सहरमा आय�तत सामान बेच्ने नाफामुखी र गाउँमा �नबार्हमुखी अथर्तन्�बाट उत्पादनमुखी आत्म�नभर्र
अथर्तन्� �नमार्ण गन�,



स्थानीय उत्पादकसँग कमजोर सम्बन्ध रहेको पयर्टन व्यवसायबाट स्थानीय उत्पादकसँग सघन सहकायर्
गन� पयर्टन व्यवसायको �व�न गन�,



�नबार्हमुखी र मनसुनमा आधा�रत कृ�ष �णाल�लाई यान्�ीकरण, व्यवसा�यकरण र �सं चाइको �वस्तार
गर� उच्च उत्पादन र उत्पाकत्व हाँ�सल गन� भरपद� पेशा बनाउने,



ब�गरहेका नद� र खोलामा �न�मर्त साना जल�व�ुत आयोजनाबाट जलासययु� र ठू ला जल�व�ुत
आयोजना �नमार्ण गनर् �नजी क्षे�लाई तयार गन�,



साना घरे ल ु उ�ोगबाट तुलनात्मक लाभ भएका कृ�ष �शोधन र ख�नजजन्य क्षे�मा मध्यम तथा ठू ला
उ�ोग स्थापना गन�,



�नधार्�रत समय र लागतमा �नमार्ण सम्पन्न नहुने भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण गन� प��तमा सुधार गर�
�नधार्�रत समय र लागतमा गुणस्तर�य भौ�तक पूवार्धार �नमार्ण गन� प��तको �वकास गन�,

50

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



बजारसँग �त्यक्ष नजो�डएको र साधारण िशक्षाको वचर्� रहे को वतर्मान िशक्षा �णाल�लाई सुधार गर�
बजारको मागलाई सम्बोधन गन� �ा�व�धक िशक्षामा रूपान्तरण गन�,



आधारभूत स्वास्थ सेवा �दान गन� वतर्मान स्वास्थ �णाल�लाई बद�लँदो रोगको �कृ�तअनुसार
�विशिष्टकृत सेवा �भावकार� रूपमा �दान गन� �णाल�मा रूपान्तरण गन�,



जलबायु प�रवतर्नको असर बहन गनर् सक्ने जलवायु चतुर कृ�ष �णाल�को �वकास गन�,



�ब�ुतीय शासन �णाल� लागू गर� सावर्जा�नक सेवा �वाह �भावकार� बनाउने,



�दे शका आन्त�रक राजस्व स�लन गन� सं रचना कमजोर रहेकोले �दगो र �भावकार� बनाउने ।

�वकास अवधारणामा आएका �वश्वव्यापी प�रवतर्न र नेपालको तादम्य कस्तो छ ?
समय

�वश्वको �वकास अवधारणा

सन् १०५० को दशक

आ�थर्क वृ��

सन् १९६० को दशक

समतास�हतको आ�थर्क वृ��

सन् १९७० को दशक

��व�ध हस्तान्तरण

सन् १९८० को दशक

आधारभूत आवश्यकताको पू�तर्

सन् १९९० को दशक

भूमण्डल�करण

सन् २००० दे िख २०१५ सम्म

सह�ाब्द� �वकास ल�य

सन् २०१६ दे िख २०३० सम्म

�दगो �वकास ल�य

गण्डक� �दे शको �वकास मोडेल Development Model कस्तो हुन्छ ?
१.

समाजवाद उन्मुख आत्म�नभर्र अथर्तन्� �नमार्ण गन�,

२.

�तनखम्बे अथर्नी�त (सावर्जा�नक, �नजी र सहकार�) अपनाउने,
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३.

समृ�� �ाप्त गनर् चा�हने लगानी आन्त�रक राजस्व प�रचालन, सं घीय सरकार र �वकास साझेदारहरूको
अनुदान र आन्त�रक तथा बा� सापट ऋण माफर्त व्यवस्था गन� ।

गण्डक� �दे शको दूरदृिष्ट (सोच) (Vision)
आत्म�नभर्र अथर्तन्� र सुखी नाग�रक बसोबास गन� समृ� �दे श ।
आव�धक योजनाको ल�य (Goal)
उच्च उत्पादन, मयार्�दत जीवन, सभ्य र न्यायपूणर् आधु�नक समाज, वातावरणमै�ी, समावेसी, लोकतािन्�क र
सुशासनको उच्च अभ्यास भएको समृ� �दे श ।
आव�धक योजनाका उ�ेश्य (Objective)
१.

उत्पादन र उत्पादकत्व वृ�� गद� समाजवाद उन्मुख आत्म�नभर्र अथर्तन्� �नमार्ण गन�,

२.

पयर्टन, कृ�ष, ऊजार्, उ�ोग, पूवार्धार र मानव सं शाधन �वकासका माध्यमबाट समतामूलक तथा फरा�कलो
उच्च आ�थर्क वृ�� हा�सल गर� समृ� �दे शका आधारशीला �नमार्ण गन�,

३.

गुणस्तर�य िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छ वातावरणमा पहुँच पुर्याइ सबै नाग�रकलाई
सामािजक सुरक्षा र सुशासनको अनुभ�ू त गराउने ।

समृ�� र सुखका अल्पकाल�न, मध्यकाल�न र द�घर्काल�न ल�य के हुन् ?
�म

�वकास सूचक

अधार वषर्

सङ्ख्य

२०८७ मध्यकाल�न ल�य

२०७५/७६ २०८०/८१ २०८७

२१००

अल्पकाल�न मध्यकाल�न द�घर्काल�न
ल�य

ल�य

ल�य

१

आ�थर्क वृ�� दर (��तशत)

७.१

१०.२

१०.५

११.०

२

कुल �ाहस्थ उत्पादन (रू अरबमा)

२८८

४६८

७५८

३६७०

३

कुल �ाहस्थ उत्पादन (अरब अमे�रक� डलरमा)

२.५७

३.७०

९.६९

४८.१९

४

��त व्यि� आय (रू मा)

११६८४४ २४७८२८ ५६५५०५ ३८१५११८

५

��त व्यि� आय (अमे�रक� डलरमा)

१,०४३
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३७२१

१५७२९
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६

कुल �ाहस्थ उत्पादनमा कृ�ष क्षे�को योगदान

२८.२

२३.७

१७.०

८.५

७

कुल �ाहस्थ उत्पादन उ�ोग क्षे�को योगदान (%) १४.२

२२.४

३०.०

५२.९

८

कुल �ाहस्थ उत्पादन सेवा क्षे�को योगदान (%) ५७.६

५३.९

५३.०

३८.६

९

ग�रबीको रे खामु�न रहेको जनसङ्ख्या

१४.९१

७.४

२

०

१०

बहुआया�मक ग�रबीमा रहे को जनसङ्ख्या

१४.२

७.२

२

०

११

आम्दानीमा मा�थल्लो १० र तल्लो ४० ��तशत १.४

१

१

१

(%)

(%)
(%)

जनसङ्ख्या को अनुपात Palma ratio
१२

सम्पि�मा आधा�रत �गनी गुणक Gini Cofficient

०.३७

२६

२३

२०

१३

अपेिक्षत आयु (जन्म हुँदाको) वषर्

७१.७

७७

८०

८२

१४

मातृ मृत्युदर (��तलाख जी�वत जन्ममा)

२३९

९९

७०

१५

१५

५ वषर् मु�नको बाल मृत्युदर (��तहजार जी�वत

२७

२२

१५

६

जन्ममा)
१६

साक्षरता दर (१५ वषर्मा�थ) (%)

५५.६

९५

९८

९९.५

१७

�मशि� सहभा�गता दर (%)

३५.७

५०

६०

७५

१८

बेरोजगार� दर (%)

९

४

२

१

१९

रोजगार�मा औपचा�रक क्षे�को �हस्सा (%)

३९.९

५५

६५

७५

२०

�ादे िशक लोकमागर् (कालोप�े सडक) क�. मी.

९३७

३४५०

६९५०

१२९३७

२१

�तु लोकमागर् (पोखरा दुम्क�बास) क�. मी.

०

०

७०

१००
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२२

रे लमागर् क�. मी.

०

८०

१८०

२३

३० �मनेटसम्मको दुर�मा यातायात पहुँच भएका

८०

९६

९८

९९

प�रवार (%)
२४

�व�ुत्मा पहुँच �ाप्त प�रवार (%)

८२.५

१००

१००

१००

२५

आधारभूत खानेपानी सु�वधा पुगेको जनसङ्ख्या

९१.१

१००

१००

१००

(%)
२६

इन्टरनेट �योगकतार् (कुल जनसङ्ख्या मा) ९५० ४८

८०

९०

१००

२७

जल�व�ुत ् उत्पादन (ज�डत क्षमता) मे गाबाट

४४८.५

३०००

६०००

९०००

२८

��तव्यि� �व�ुत् उपभोग (�कलोबाट घण्टा)

१९०

७५०

१७००

३८००

२९

५ वषर्म�ु नका कम तौल भएका बालबा�लका (%) २९

१७.३

१

१

३०

मानव �वकास सूचका�

०.५९

०.६५

०.७०

०.७८

३१

दतार् भएका अपराध घटना र अनुसन्धानको

८२.७

१००

१००

१००

६०

८०

१००

अनुपात
३२

आधारभूत सामािजक सुरक्षामा आब� जनसङ्ख्या १७
(%)

३३

हे लो मुख्यमन्�ीमा �ाप्त उजुर�को फ��ट (%)

५३

९९

९९

९९

३४

रािष्�य प�रचयप� �ाप्त गरे का नेपाल� नाग�रक

०

१००

१००

१००

६०.१

१००

१००

१००

(%)
३५

पाँच वषर्म�ु नका बालबा�लकाको जन्मदतार् (%)
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गण्डक� �दे श समृ��का मुख्य सम्बाहक र सहयोगीहरू (Key Drivers and Enablers of Prosperity) के हुन् ?
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वडा सदरमुकाम नयाँ �वकास �बन्दुहरू बन्ने (Ward Centre will be new Growth Points)

पा�लका सदरमुकाम नयाँ �वकास केन्� बन्ने (Municipality Headquarters will be New Growth Centers)
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�भाव क्षे� कम हुँदै गएका िजल्ला सदरमुकामहरू िजल्ला तहका �वकास केन्� हुने

गण्डक�

�दे श

�वकासका

अक्ष

(मेरूदण्ड)

(Growth Axis) कुन हुन् ?
१. मुिग्लङ—दमौल�—पोखरा—कुस्मा—बागलुङ–बु�तर्बाङ
�वकास अक्ष ।
२. पोखरा—पुतल�बजार—वा�लङ—गलेङ—चापाकोट �वकास
अक्ष ।
३. कोरला—जोमसोम—बेनी—कुस्मा—पोखरा—�भमाद—
दुम्क�बास—��वेणी �वकास अक्ष ।
४. अमार्द�–से�तबेनी–रू�बेनी–�म�मर्–गल्याङ—चापाकोट–
दे उघाट– ग�डाकोट
—कावासोती शा�ल�ाम सांस्कृ�तक �वकास अक्ष ।
५. डु�—
े बेसीसहर—धारापानी–रूइलाभन्जाङ �वकास अक्ष ।
६. बेनीघाट—आरूघाट—�ी�नबास—सानागाउ—रूइलाभन्जा�
�वकास अक्ष।
७. पोखरा �रङरोड �वकास अक्ष ।
८. पोखरा महानगर व�रप�रका पुतल�बजार, कुस्मा, माद�,
मध्यनेपाल र शुक्लागण्डक� जस्ता साना स्याटलाइट सहरको
रूपमा �वकास हुने दो�ो �रङरोड �वकास अक्ष
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चारवटा अन्तरार्िष्�य �वमानस्थलबीचको बृह�र आ�थर्क क्षे� �नमार्ण
(�नजगढ–काठमाड�–पोखरा–भैरहवा)

पयर्टनसम्बन्धी �दे श सरकारका नी�त तथा कायर्�म के छन् ?


पोखरालाई पयर्टक राजधानीका रूपमा �वकास गन�,



काठमाड�, पोखरा र लुिम्बनीलाई स्विणर्म ��कोणको रूपमा �वकास गन�,



पयर्टक व्यवसायी र स्थानीय उत्पादकबीच सघन सम्बन्ध �वकास गन�,



घरवास कायर्�म सु�ढ र �वस्तार



पयर्टन पूवार्धारको �वकास गन�,



सन् २०१९ लाई आन्त�रक पयर्टक वषर्, २०२० �छमेक� पयर्टक वषर् र २०२२ लाई अन्तरािष्�य

गर� ग�रबी �नवारण गन�,

पयर्टक वषर्को रूपमा मनाउने,


मुस्ताङ, मनाङ र उ�र� गोखार्मा �फल्मी सहर बनाउने,

कृ�षसम्बन्धी �दे श सरकारका नी�त तथा कायर्�म के के छन् ?


योजना अव�धमा खा�ान्नमा आत्म�नभर्र हुने,



एक वडा एक नमूना कृ�ष कायर्�म,



एक पा�लका, एक सहकार� एक उत्पादन,
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मुख्यमन्�ी जलवायुमै�ी कृ�ष कायर्�म ।



बाल� तथा पशु �बमा कायर्�मको �वस्तार ,



एक पा�लका एक शीत भण्डार,



एक पा�लका एक कृ�ष बजार,



अगार्�नक कृ�ष उपज �माणीकरण �योगशालको स्थापना,



मुस्ताङ र मनाङमा स्याउ खेती गर� स्याउमा आत्म�नभर्र हुने,



कृ�षको आधु�नक�करण गन�,



�दे शका �सचाइ गुरूयोजना तयार गर� कायार्न्वयन गन�,

ऊजार् सम्बन्धी �दे श सरकारका नी�त तथा कायर्�म के के छन् ?


दुई वषर्�भ� �दे शका सबै घर प�रवारमा उज्यालो पुयाउने,



�नमार्णधीन २९ जल�व�ुत अयोजना सम्पन्न गन� ,



�व�ुतका काठे पोललाई िस्टलका पोलले �वस्थापन गन�,



�रजरर् भायर �क�समका ठु ला जल�व�ुत आयोजना कायार्न्वयन गन� । (बुढ�गण्डक�, उ�रगंगा, आ�ँ धखोला
उच्च डेम प�रयोजना आ�द) ,



सौयर् र वायु ऊजार्को �वकास गन�,

उ�ोगसम्बन्धी �दे श सरकारका नी�त तथा कायर्�म के के छन् ?


एक पा�लका एक उ�ोग �ामको स्थापना,



पोखरा महानगरपा�लकाको भोटे पोखर� र नवलपुरको लौकह�मा �दे श औ�ो�गक क्षे�को स्थापना,



सं घीय सरकारका सहयोगमा गोखार्को पालुङटारमा वृहत् औ�ो�गक क्षे�को �नमार्ण,



उपभोग्य वस्तु र �नमार्ण सामा�ीको उत्पादन बढाऔः �दे शका समृ��मा योगदान पुर्याऔ � अ�भयान
सञ्चालन गन�,



�दे श व्यवसाय मञ्चको गठन,



�नजी क्षे�को सहकायर्मा िजल्ला �बजनेस इनकुबेसन सेन्टरको स्थापना,



�दे शमा तुलनात्मक लाभ भएका कृ�ष �शोधन र ख�नज उ�ोगहरूको स्थापना गन�,



सावर्जा�नक कायर्लयमा उपलब्ध भएसम्म स्थानीय उत्पादनको �योग ।

पूवार्धारसम्बन्धी �दे श सरकारका नी�त तथा कायर्�म के के छन् ?


�दे श सदरमुकामबाट पा�लका सदरमुकाम जोड्ने सडकको �नमार्ण �दे शले गन�,

59

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



प�लका सदरमुकाम्बाट वडा केन्� जोड्ने सडकको �नमार्ण पा�लकाले गन�,



टारहरूमा �सं चाइ �वस्तार गन�,



सं घसँगको सहकायर्मा पृथ्वी राजमागर् र �स�ाथर् राजमागर्को चार ले नमा स्तरोन्न�त गन�,



�नवार्चन क्षे� सडकको �नमार्ण सम्पन्न गन� ।

मानव संसाधन �वकाससम्बन्धी �दे श सरकारका नी�त तथा कायर्�म के के छन् ?


बजारको जनशि� माग �क्षेपण गन�,



बजारको मागअनुसार �वश्व �व�ालयका पाठय�म प�रमाजर्न गनर् सहयोग गन�,



�दे श �वश्व�व�ालय स्थापना गन� वसमा ८० ��तशत �ा�व�धक र २० ��तशत साधारण �वषयको
पढाइ गन�,



गण्डक� �ा�व�धक ��तष्ठान स्थापना गर� �ा�व�धक तथा व्यवसा�यक िशक्षा �दान गन�,



�दे श अस्पताल, �विशिष्टकृत अस्पताल, बाल तथा म�हला अस्पताल �नमार्ण गन� ।
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अनुसूची ६
स्थानीय तहमा कानून तजुम
र् ा सहजीकरण स�म�त�ारा आयोिजत ता�लमका सहभागीहरूको नामावल�
�.सं.

नाम

पद

कायार्लय

क

सहभागीहरू

१

�ी क�पल �गर�

�शास�नक अ�धकृत

पुतल�बजार न.पा. स्याङ्जा

२

�ी कहयान नारायण अ�धकार�

वडा अध्यक्ष

पुतल�बजार न.पा. स्याङ्जा

३

�ी र�व�व�म के.सी.

ले खा स�म�तको समन्वयकतार्

पुतल�बजार न.पा. स्याङ्जा

४

�ी पुष्पराज शमार्

अ�धकृत सात�

गैडाकोट न.पा.नवलपुर

५

�ी �ेमकुमार �े ष्ठ

सुसान स�म�त

चामे-३, मनाङ

६

�ी �बजुलाकुमार� शमार्

कायर्कार� सदस्य

मोद� गा.पा, पवर्त

७

�ी गामीमाया गुरूङ

सदस्य

क्व्होलास�थार गा.पा.,लमजुङ

८

�ी घनाश्याम कुनवार

वडा सदस्य

गलकोट न.पा. बागलुङ

९

�ी बीरजंग भण्डार�

वडा अध्यक्ष

गलकोट न.पा. बागलुङ

१०

�ी राजेन्� आचायर्

कायर्कार� सिचव

मं गला गा.पा. म्याग्द�

११

�ी �वकास �त�मिल्सना

वडा अध्यक्ष

मोद� गा.पा, पवर्त

१२

�ी सुरेन्� �साद रे ग्मी

न्या�यक स�म�त सदस्य

गैडाकोट न.पा.नवलपुर

१३

�ी इ�र��साद चापागाइ

वडा सदस्य

मोद� गा.पा, पवर्त

१४

�ी जैकला �वश्वकमार्

कायर्कार� सदस्य

घारापझोङ गा.पा., मुस्ताङ

१५

�ी िशव ��पाठ� (बराल)

वडा सदस्य

माद� गा.पा., कास्क�

१६

�ी मोहन�सँ खड्का

अ�धकृत

म्याग्दे गा.पा.,तनहुँ

१७

�ी तीथर्राज अ�धकार�

वडा सदस्य

म्याग्दे गा.पा.,तनहुँ

१८

�ी चोलाकान्त पौडेल

अ�धकृत

म्याग्दे गा.पा.,तनहुँ

१९

�ी सोमबहादुर �व.क.

कायर्कार� सदस्य

क्व्होलास�थार गा.पा.,लमजुङ

२०

�ी गोपाल िघ�मरे शमार्

राजप� अन��त

मोद� गा.पा, पवर्त

२१

�ी आनन्द�साद शमार्

राजप� अन��त

गलकोट न.पा. बागलुङ

२२

�ी लाल�साद भण्डार�

अ�धकृत

स�हद लखन न.पा. गोखार्
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२३

�ी पुरषो�म थापा

अ�धकृत

पोखरा म.न.पा.

२४

�ी िशव बहादुर आले

वडा अध्यक्ष

म्याग्दे गा.पा.,तनहुँ

२५

�ी सृजना के.सी.

उपाध्याक्ष

मं गला गा.पा. म्याग्द�

२७

�ी दे वराज खनाल

न्या�यक स�म�त सदस्य

स�हद लखन न.पा. गोखार्

२८

�ी स�मर्ला गुरूङ

उपाध्याक्ष

घारापझोङ गा.पा., मुस्ताङ

२९

�ी इ�र�साद दवाडी

न्या�यक स�म�त सदस्य

स�हद लखन न.पा. गोखार्

३०

�ी ने�काशी गुरूङ

वडा सिचव

क्व्होलास�थार गा.पा.,लमजुङ

३१

�ी च�लाल पाण्डे

उपाध्याक्ष

मं गला गा.पा. म्याग्द�

३२

ने� �साद पौडेल

�मुख �शास�नक अ�धकृत

घारापझोङ गा.पा., मुस्ताङ

३३

�ी इन्� बहादुर ख�ी

�वधायन स�म�त सं योजक

माद� गा.पा., कास्क�

३४

वासुदेव थापा

वडा सदस्य

चामे गा.पा., मनाङ

३५

सुसीला गुरूङ

सामािजक प�रचालक

चामे गा.पा., मनाङ

३६

�ी कोमल�साद बास्तोला

वडा सदस्य

पोखरा म.न.पा.
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अनुसूची ७
मुख्य न्याया�धव�ाहरूको �थम रािष्�य सम्मेलनको घोषणाप�
पोखरा घोषणाप�
�म�त २०७५/५/१५ र १६ गते गण्डक� �दे शको राजधानी पोखरामा नेपालका सातै �दे शका मुख्य
न्याया�धव�ाहरूको सम्मेलन सौहादर्पूणर् वातावरणमा गम्भीर छलफलका साथ सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा
मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य र अ�धकारका �वषयमा सं वैधा�नक व्यवस्था, सं घीयताको �योग भइरहेका
राष्�हरूको अभ्यास, अन्तरार्िष्�य �योग र मान्यताका सम्बन्धमा समेत व्यापक छलफल भई मुख्य
न्याया�धव�ाहरूको �थम रािष्�य सम्मेलनबाट दे हायबमोिजमको पोखरा घोषणाप� जार� ग�रएको छ ।
१) नेपालमा भखर्रै अवलम्बन ग�रएको सं घीयताको �भावकार� कायार्न्वयनले नै हा�ो सं �वधानको सफलता
�नधार्रण गन� भएकाले सं घीयता��त ��तब� रहन सबै पक्षहरूको ध्यानकाषर्ण गदर्छ� ।
२) नेपालको सं �वधानको धारा १६० को मूल ममर् र भावनाबमोिजम मुख्य न्याया�धव�ाको काम, कतर्व्य
र अ�धकार पूण र् स्वतन्� रहे को तफर् ध्यान आकृष्ट गदर्छ� ।
३) सं घ र स्थानीय तहका पुरानै सं रचनाबीच नेपालको सं घीयताको अभ्यासमा �दे श सरकार नयाँ अवधारणा
हो र सं घीयताको सफलता नै �दे श सरकारका �भावकार� सञ्चालनमा र सफलतामा �नभर्र हुने हुँदा
�दे श सरकारका सं रचना र अवयवहरूको �भावकार� सञ्चालन हा�ो सं घीयताको आत्माको रूपमा
रहे को छ ।
४) �दे श सरकारका सहज र �भावकार� कायर् सञ्चालनका ला�ग आवश्यक सं घीय कानून जस्तैः �हर�,
लोकसेवा लगायतका �वषयमा यथाशी� सं घीय कानून �नमार्ण गनर्का ला�ग सं घीय सरकारका
ध्यानाकषर्ण गदर्छ� ।
५) �दे श सरकारका �भावकार� सञ्चालन र सफलताको ला�ग र �दे शका शािन्त, सुरक्षा एवम् अ�भयोजन
सम्बन्धी अ�धकार मह�वपूण र् हुने हुँदा सोसम्बन्धी अ�धकार �दे श सरकारमा हुन जरूर� भएको हुँदा
सोका ला�ग यथाशी� पहल गनर् अ�पल गदर् छ� ।
६) मुख्य न्याया�धव�ाको भू�मकालाई थप रचनात्मक र ��याशील बनाउँदै जानको ला�ग मुख्य
न्याया�धव�ा र उ� कायार्लयका कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भवृ��का कायर्�म सञ्चालन गन� एवम्
उपलब्ध अवसरहरूको समन्या�यक �वतरणको ला�ग अनुरोध गदर्छ� ।
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७) दरबन्द�बमोिजम कमर्चार�हरूको पदपू�तर् हुन नसक्दाको कारणले मुख्य न्याया�धव�ाको काम काजमा
नकारात्मक असर प�ररहेको हुँदा मुख्य न्याया�धव�ाको कायार्लयका ला�ग पयार्� कमर्चार� व्यवस्था
यथाशी� गनर् जरूर� छ ।
८) नेपालको सं �वधान, नयाँ मुलक
ु �, दे वानी र फौजदार� सं �हताका व्यवस्थालाई आम नाग�रक समक्ष
पुर्याउने तथा मानव अ�धकार सं रक्षणका सम्बन्धमा मुख्य न्याया�धव�ाको भू�मकालाई मनन गद�
अ�धकतम रूपमा सबै �दे शमा कानूनी सचे तना कायर्�म सञ्चालन गन� ��तब�ता व्य� गदर्छ� ।
९) सात वटै �दे शका मुख्य न्याया�धव�ाहरूका अनुभव र �सकाइको आदान�दान एवम् सं घीय कानून
न्याय तथा सं सद�य मा�मला मन्�ालय, महान्याया�धव�ाको कायार्लय एवम् �वज्ञहरूसँगको छलफललाई
आगामी �दनमा समेत �नरन्तरता �दने ।
१०) हामी सातै �दे शका मुख्य न्याया�धव�ाहरू सं �वधानको कायार्न्वयन, �णाल�को समुिचत व्यवस्थापन
तथा सं �वधान र कानूनका सम्बन्धमा सम्ब� सरकारहरूलाई समुिचत राय, सल्लाह �दने कायर्मा
��तब� छ� ।
११) छलफलमा सहभागी भई सल्लाह, सुझाव �दई कायर्�मलाई सफल बनाउनु हुने गण्डक� �दे श
सरकारलगायत सम्पूणम
र् ा हा�दर्क कृतज्ञता ज्ञापन गदर् छ� ।
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अनुसूची ८
डा. राजेन्� िघ�मरे ले �स्तुत गनुभ
र् एको कायर्प�
शीषर्क: स्थानीय तहमा कानून �नमार्ण ���या
�वषय �वेश
कानून �नमार्ण राज्यको एउटा मह�वपूण र् कायर् हो । राज्य सञ्चालनको ला�ग कानून अप�रहायर् छ । राज्य
सञ्चालन गदार् पारदश� ���या एवम् �ष्ट, न्याय र तकर् स�त मापदण्डका आधारमा गनुप
र् दर्छ । राज्यका
हरे क ग�त�व�ध �निश्चत नी�त, कानून र मापदण्ड�ारा �नद� िशत हुनपु दर् छ । राज्यका काम कारबाह�लाई
व्यविस्थत गनर्का ला�ग शि� पृथक�करणको �स�ान्तबमोिजम कायर्पा�लका, व्यवस्था�पका र न्यायपा�लकाको
व्यवस्था गर� ती �नकायहरूको अ�धकार र कतर्व्य तो�कएको हुन्छ । यी तीन अ�हरूमध्ये राज्यका ला�ग
आवश्यक कानून �नमार्ण गन� मह�वपूणर् िजम्मेवार� व्यवस्था�पकालाई सुिम्पएको हुन्छ । लोकतािन्�क शासन
व्यवस्थामा राज्यका स्वेच्छाचार� ��याकलापको अपेक्षा ग�रद� न र त्यस्ता ��याकलाप न्याय र कानू नका
दृिष्टमा अमान्य मा�नन्छन् । त्यस कारण आम नाग�रकको अपेक्षा र चाहना प�रपू�तर् गनर् एवम् कानूनको
शासन र न्यायपूणर् राज्य व्यवस्थाका स्थापना र सञ्चालनका ला�ग सोह�अनुरूपको कानून �नमार्ण र समयको
मागबमोिजम सं शोधन गद� त्यसको प�रपालना अप�रहायर् छ ।
नेपालको सं �वधानको धारा ३०६ (१) (ख) बमोिजम कानून भन्नाले “सं घीय कानून, �दे श कानून र स्थानीय
कानून सम्झनु पदर्छ ।” त्यसै गर� नेपालका सन्दभर्मा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड)
बमोिजम “कानून भन्नाले नेपाल ऐन, वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सबाल, �नयम, आदे श
वा उप�नयम सम्झनु पदर्छ”। सामान्यत कानून भन्नाले �दे श कानून, स्थानीय कानून, अध्यादे श, अदालतबाट
��तपा�दत निजर, सरकार तथा अन्य अ�धकार�ाप्त �नकायबाट जार� भएका �नद� िशका, कायर्�व�ध, प�रप�, �नणर्य
आ�द प�न पदर्छन् ।
सं �वधान सभा माफर्त संघीय, लोकतािन्�क गणतन्�ात्मक सं �वधान जार� भइसके प�छ नेपालको राज्य शि�को
�योग सं घ, �दे श र स्थानीय तहले सं �वधान र कानूनबमोिजम गन� व्यवस्था भएको छ (धारा ५६(२)) । राज्य
शि�को बांडफांडको �वषयमा सं �वधानले गरे को व्यवस्थाबमोिजम सं �वधानको अनुसूची ५ मा उल्लेिखत �वषय
सं घको अ�धकार, अनुसूची ६ मा �दे शका अ�धकार, अनुसूची ७ मा सं घ र �दे शका साझा अ�धकार, अनुसूची ८
मा स्थानीय तहको अ�धकार र अनुसूची ९ मा सं घ, �दे श र स्थानीय तीनै तहको अ�धकार रहने व्यवस्था
ग�रएको छ ।
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सं �वधानको धारा १ बमोिजम सं �वधान नेपालको मूल कानून हो र सं �वधानसँग बािझने कानून बािझएको
हदसम्म अमान्य हुन्छ । �दे श सभा, गाउँ सभा र नगर सभाले साझा सूचीको �वषयमा कानून बनाउँदा सं घीय
कानूनसँग नबािझने गर� बनाउनुपन� व्यवस्था ग�रएको छ । �दे श सभा, गाउँ सभा र नगर सभाले बनाएको
साझा सूचीको �वषयसँग सम्बिन्धत कानून सं घीय कानूनसँग बािझएमा बािझएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था
छ । त्यसै गर� गाउँ सभा र नगर सभाले साझा सू चीको �वषयमा कानून बनाउँदा �दे श कानूनसँग नबािझने
गर� बनाउनुपन� र गाउँ सभा र नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानून �दे श कानूनसँग बािझएमा बािझएको
हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ (धारा ५७) । साझा सू चीको �वषयमा सबै तहले समन्वयात्मक रूपमा
अ�धकारको �योग गनुप
र् न� हुन्छ । सं घ र �दे शका अ�धकारको �वषयमा कानून बनाउँदा सं घ र �दे श बीच
समन्वय कायम गर� कानून �नमार्ण गनुप
र् दर्छ । सं घ, �दे श र स्थानीय तह गर� तीनै तहको अ�धकारका
�वषयमा कानून बनाउँ दा तीनै तहबीच समन्वय र सहकायर् गर� कानून बनाउनु पदर्छ ।
सं �वधानको धारा ५८ ले सं घ, �दे श र स्थानीय तहको अ�धकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा
सं �वधानमा कुनै तहले �योग गन� गर� नतो�कएको �वषयमा सं घको अ�धकार हुने भनी अविशष्ट अ�धकार ९
(Residuary Power) सं घमा रहने व्यवस्था गरे को छ ।
कानून �नमार्णका केह� सै�ािन्तक पक्षहरू
कानून �नमार्ण गनुपर् न� कारणहरू
कानून �नमार्ण गनुप
र् न� �व�भन्न कारणहरू हुन सक्दछन् । त्यसमध्ये केह� दे हायबमोिजम रहेका छन् :–


सं �वधान कायार्न्वयन गनर्,



सरकारका नी�त, आव�धक योजना कायार्न्वयन गनर्,



अदालतको आदे श कायार्न्वयन गनर्,



अन्तरार्िष्�य दा�यत्व प�रपालना गनर्,



कुनै घटना, कायर्, अवस्थालाई सम्बोधन गनर् अन्य ।

कानून �नमार्णका आधारहरू: राज्य सञ्चालनको मह�वपूण र् अवयवका रूपमा रहे का कानूनको �नमार्ण गदार्
�लनुपन� आधारहरू �नम्नबमोिजम छन् :–


कानून �नमार्ण गदार् वस्तु�नष्ठ आधार एवम् तथ्यहरूमा आधा�रत भएर गनुपर् दर्छ (Evidence based law
making),



कानून तजुम
र् ा गनुअ
र् िघ आवश्यकता प�हचान ग�रनु पदर्छ (Need assessment) ,
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कुनै समस्या समाधान वा प�रिस्थ�तलाई सं वोधन गन� गर� कानून तजुम
र् ा ग�रनु पदर्छ (Problem solving
approach),



के कस्तो समस्या समाधान गनर् सो कानून तजुम
र् ा गनुर् परे को हो तजुम
र् ाकार �ष्ट हुन ु पदर्छ (The
drafter must fully understand the problem that is to be solved by the law),



कानून तजुम
र् ाकारले समस्याको समाधान कस्तो त�रकाले गनर् ला�गएको हो पूणर् रूपमा जानकार हुन ु
अ�नवायर् छ (The drafter must fully understand the legislative solution),



तजुम
र् ा गनर् ला�गएको कानून सं �वधान, सिन्ध सम्झौता, अन्य कानून र राज्यका नी�तसँग मेल खाने
हुनपु दर्छ (Compatibility with other instrument),



कानून तजुम
र् ा गनुअ
र् िघ त्यस्तो कानूनको �भाव मूल्या�न गनुर् पदर् छ । जस्तो �क

– आ�थर्क, समािजक �भाव
– वातावरणीय �भाव
– सरकारका �नकायहरूमा त्यसबाट पनर् जाने कायर्बोझ आ�द


कानून तजुम
र् ा गदार् सरोकारवालाहरूको बृहत सहभा�गता सु�निश्चत ग�रनुपदर् छ (Wider participation of
the stakeholders),



कानून तजुम
र् ा गदार् पारदश�, लोकतािन्�क �व�ध र प��तको �योग ग�रनु पदर् छ। (Transparent and
democratic legislative process). कानून �नमार्ण गदार् सदै व स्पष्ट, सरल भाषाको �योग ग�रनुपदर्छ र
��अथ� शब्द तथा वाक्य सं रचनाको �योग गनुह
र् ँद
ु ैन ।

स्थानीय तहमा कानून �नमार्ण ���या
नेपालको सं �वधानको धारा २२१ बमोिजम स्थानीय तहको व्यवस्थापक�य अ�धकार गाउँ सभा र नगर सभामा
रहने व्यवस्था छ । सं �वधानको धारा २२६(१) ले गाउँ सभा र नगर सभाले सं �वधानको अनुसूची ८ र ९ मा
उल्लेिखत �वषयहरूमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरे को छ भने सोह� धाराको उपधारा
(२) मा स्थानीय तहको कानून बनाउने ���या �दे श कानूनबमोिजम हुनछ
े भन्ने व्यवस्था छ । सो सं वैधा�नक
व्यवस्था अनुरूप गण्डक� �दे शमा “स्थानीय तहको कानून �नमार्ण ���याका सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन
२०७५” लागू भइसकेको अवस्था छ । गण्डक� �दे शभरका स्थानीय तहले कानून बनाउँदा सो ऐनको
प�रपालना गनुर् अ�नवायर् छ । सो ऐनका मह�वपूण र् �ावधानहरू �नम्न बमोिजम छन् :–
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स्थानीय कानून बनाउने (दफा ३):– नेपालको सं �वधान बमोिजम आफ्नो अ�धकार क्षे�को �वषयमा सभाले
आवश्यक ऐन बनाउन सक्नेछ । त्यसै गर� त्यस्तो कानूनको अधीनमा रह� कायर्पा�लकाले आवश्यक �नयम,
�नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाउन वा आदे श जार� गनर् सक्नेछ ।
र् न� कुराहरू (दफा ४):–
स्थानीय कानून �नमार्ण गदार् �वचार गनुप
क)

सं �वधान, सं घीय कानून तथा �दे श कानून,

ख)

कानूनको स्वच्छता, न्यायपूण र् तथा तकर्स�तता,

ग)

सव�च्च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ान्त वा भएको आदे श,

घ)

सं घीय सं सद वा �दे श सभाले त्यस्तै �वषयमा गरे को आधारभूत कानूनको व्यवस्था,

ङ)

नेपालले अन्तरार्िष्�य स्तरमा जनाएको ��तब�ता,

च)

सम्बिन्धत स्थानीय तहले �नमार्ण गरे को अन्य स्थानीय कानूनसँगको अनुकूलता,

छ)

�समाना जो�डएको अक� स्थानीय तहको साझा चासो र �हतको �वषय,

ज)

सं घ, �दे श र स्थानीय तहबीचको सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वय ।

सभाले सं घीय तथा �दे श कानून र स्थानीय तहका कानूनसँग एक आपसमा बािझने गर� कानून �नमार्ण गनर्
हुँदैन ।
कानून बनाउन आवश्यक रहे नरहेको �वषयमा आवश्यकताको प�हचान गनुपर् न� (दफा ५):–
कायर्पा�लकाले �वधेयक तजुम
र् ा गदार् दे हायका �वषयको �वश्लेषण गर� अवधारणा प� तयार गनुप
र् दर् छ ।
क)

कानून बनाउनु पन� आधार र कारण,

ख)

सम्बिन्धत �वषयमा सं घीय वा �दे श कानून भए नभएको,

ग)

िजल्ला�भ�का र अन्य स्थानीय तहमा त्यससम्बन्धी स्थानीय कानून �नमार्ण भए नभएको,

घ)

कानून बनेप�छ हा�सल गनर् खोिजएको उपलिब्ध,

ङ)

कानून कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक पन� सं यन्� तथा आ�थर्क �ोत ,

च)

�वधेयकको मस्यौदामा रहने मुख्य मुख्य �ावधान ।

त्यसै गर� ऐनको सं शोधनका ला�ग �वधेयकको मस्यौदा तजुम
र् ा गदार् सं शोधन गनुप
र् रे को आधार र कारण
स�हतको तीन महले �ववरण तयार गनुप
र् दर्छ ।
र् ा स�म�त गठन गनर् स�कने (दफा ६):– �वधे यकको मस्यौदा तजुम
र् ा गनर्का ला�ग कायर्पा�लकाका
कानून तजुम
अध्यक्ष वा �मुखले त्यस क्षे�मा ज्ञान भएका कायर्पा�लका सदस्य तथा सभाका सदस्य मध्येबाट कानून तजुम
र् ा
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स�म�त गठन गनर् सक्ने व्यवस्था छ । उ� स�म�तमा उपलब्ध भएमा कानूनको ज्ञान भएको व्यि�लाई समेत
आमन्�ण गनर् स�कने व्यवस्था छ ।
सुझाव स�लन गनर् स�कने (दफा ७):– �वधे यकको मस्यौदामा �त्येक वडाबाट वडावासीको सुझाव स�लन गनर्
स�कने व्यवस्था छ । तर कर लगाउने, स्थानीय सि�त कोष, स्थानीय राजश्व र आयको अनुमानको �वषयमा
सै �ािन्तक

छलफल

मा�

गनर् स�कन्छ

।

�ाप्त

सुझावस�हतको

��तवेदन

सम्बिन्धत

वडा

स�म�तले

कायर्पा�लकालाई �दनु पदर्छ ।
र् ा गदार् दे हायबमोिजमको अ�
स्थानीय तहको कानूनमा रहने अ�हरू (दफा ८):– स्थानीय तहको कानून तजुम
रहनुपदर्छ ।
क)

लामो शीषर्क

ख)

�स्तावना

ग)

�व�ध �नमार्ण सू�

घ)

सं िक्षप्त नाम

ङ)

�वस्तार र �ारम्भ

च)

प�रभाषा

छ)

सारवान �ावधानहरू

ज)

सं स्थागत/�शास�नक स्वरूप

झ)

दण्ड र सजाय

ञ)

�व�वध �ावधानहरू

ट)

अनुसूचीहरू

कायर्पा�लकाबाट �वधे यक मस्यौदा स्वीकृ�त (दफा ९):– कुनै �वधेयकको मस्यौदा तयार भएप�छ त्यस्तो
मस्यौदालाई सभामा �वधेयकको रूपमा पेस गनर् स्वीकृ�तका ला�ग अध्यक्ष वा �मुखले कायर्पा�लकाको बैठकमा
पेस गनुप
र् न�छ । उ� मस्यौदा कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत भएप�छ सभामा पेस गनर् अध्यक्ष वा �मुखले
कायर्पा�लकाको कुनै सदस्यलाई तोक्नेछ ।
र् न� �ववरण (दफा १०):– �वधे यकको मस्यौदाका साथ दे हायका
�वधे यकको मस्यौदा सभामा पेस गदार् सं लग्न गनुप
�ववरण पेस गनुप
र् न�छ ।
क)

�वधेयकको उ�ेश्य र कारण स�हतको �ववरण,
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ख)

�वधे यक ऐन बनेप�छ आ�थर्क व्ययभार हुने रहे छ भने त्यसको खचर् ब्यहोन� �ोत

खुलाईएको

�ववरणस�हतको आ�थर्क �टप्पणी,
ग)

कुनै �वधेयकमा कानून बनाउने अ�धकार �त्ययोजन गन� �ावधान रहे को भए त्यसको
�त्यायोिजत अ�धकार अन्तगर्त बनाइने कानूनको �कृ�त र सीमा तथा त्यसबाट पनर् सक्ने
�भावसम्बन्धी �टप्पणी,

घ)

सं शोधन �वधेयकको हकमा सं शोधन गनुर् परे को आधार र कारणस�हतको तीन महले
�ववरण ।

�वधेयकको मस्यौदाको साथै मा�थ उल्लेिखत �ववरण सं लग्न गर� सभाको सिचवलाई सूचना �दनुपन�छ ।


सभामा �वधे यकको मस्यौदा पेस गनर् सभा�मुखले त्यस्तो �वधे यकको मस्यौदा सभामा पेस गनर् सू चना
�ाप्त भएको कम्तीमा दुई �दन प�छको �दन तोक्नेछ । त्यस्तो �वधेयक पेस हुने �दन भन्दा दुई �दन
अगावै �त्येक सदस्यलाई �वधेयकको ��त�ल�प उपलब्ध गराउनु पन�छ ।



कुनै सदस्यले �वधेयक पेस गनर् अनुम�त माग्ने �स्तावको �वरोध गनर् चाहेमा �नजले �वधेयक पेस
ु न्दा एक �दन अगावै सभाको सिचवलाई सूचना �दनुपन�छ ।
हुनभ



तो�कएको �दन सभा �मुखले �वरोधको सूचना �ाप्त भएको भए �नज सदस्यलाई र नभएको भए �वधेयक
पेस गन� अनुम�त माग्ने सदस्यलाई �मश व�व्य �दन अनुम�त �दनेछ । तत्पश्चात्

छलफल हुन

न�दई �वधेयक बैठकको �नणर्याथर् पेस गनुप
र् न�छ । (दफा १४)


�वधे यक उपर सं शोधन पेस गनर् चाहने सदस्यलाई सामान्यतया छलफल समाप्त भएको ४८ घण्टा
समय �दनुपन�छ । सं शोधनको �ववरण सदस्यहरूलाई सिचवले उपलब्ध गराउनेछ ।



�वधेयकमा सं शोधनको अव�ध समाप्त भएप�छ �वधे यक �स्तुतकतार् सदस्यले �वधेयकमा दफावार
छलफल ग�रयोस् भन्ने �स्ताव पेस गनर् सक्नेछ वा �वधे यकको �वषय वस्तुको महत्वको कारणबाट
�वधे यकलाई सभाको �वधे यक स�म�तमा पठाइयोस भन्ने �स्ताव पेस गनर् सक्नेछ ।



�वधे यक स�म�तमा �वधेयक उपर छलफलपश्चात् स�म�तको �नणर्य ��तवेदन तयार गर� स�म�तको �मुख
वा �नजले तोकेको सदस्यले ��तवेदन स�हतको �वधे यक सभामा पेस गन�छ ।

�वधे यक मा�थ सभामा छलफल (दफा २०):– स�म�तको ��तवेदन �स्तुत भएपश्चात् त्यस्तो ��तवेदन
सदस्यहरूलाई �वतरण ग�रन्छ । स�म�तको ��तवेदन �वतरण भएको कम्तीमा २४ घण्टाप�छ सभामुखले
तोकेको कुनै समयमा �वधेयक �स्तुतकतार् सदस्यले ��तवेदनस�हतको �वधे यकमा�थ छलफल ग�रयोस् भन्ने
�स्ताव पेस गनर् सक्नेछ ।
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�वधे यक पा�रत गन� �स्ताव सभाको �नणर्याथर् पेस गन� (दफा २१):–


सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएप�छ र स�म�तमा दफावार छलफल भएकोमा
स�म�तको ��तवेदन उपर छलफल समाप्त भई सं शोधनहरूलाई सभाको �नणर्याथर् �मशः पेस
ग�रसकेप�छ �वधेयक �स्तुतकतार् सदस्यले �वधेयक पा�रत ग�रयोस भन्ने �स्ताव पेस गन�छ । यो
बमोिजमको �स्ताव स्वीकृत भएमा �वधेयक पा�रत भएको मा�ननेछ ।



सभाबाट पा�रत भएको �वधेयकमा दफाहरूको सङ्ख्याको �म �मलाउने तथा भाषागत शु�तामा सी�मत
रह� सभा�मुखले आवश्यक आनुष��क सुधार गनर् सक्नेछ ।



सभाबाट पा�रत भएको �वधेयक पा�रत भएको �म�त समेत उल्लेख गर� �माणीकरणको ला�ग सभाको
सिचवले नेपाल� कागजमा चार ��त तयार गन�छ । त्यसर� तयार भएको �वधे यक वषर्गत नम्बर समेत
उल्लेख गर� सभाको सिचवले �माणीकरणको ला�ग सभा �मुख समक्ष पेस गनुपर् न�छ ।

�वधे यक �माणीकरण र �काशन (दफा २५):– सभाबाट पा�रत भई �माणीकरणको ला�ग तयार पा�रएको
�वधेयकको प�हलो र अिन्तम पृ�मा पूरा नाम थर तथा पदसमेत उल्लेख गर� अन्य �त्येक पृ�मा हस्ताक्षर गर�
सभा �मुखले �माणीकरण गन�छ । त्यसर� �माणीकरण गदार् �म�त र �वधे यकको पृ� सङ्ख्या समेत
खुलाउनुपन�छ । सभाबाट पा�रत �वधेयक �माणीकरण पश्चात् ऐन बन्छ । �वधे यक �माणीकरण भएको
जानकार� सभामा �दनुपन�छ ।


�माणीकरण भएको �वधेयकको १ ��त सभाको अ�भलेखमा राखी अक� १–१ ��त सम्बिन्धत
कायर्पा�लकाको कायार्लय, �दे शका कानूनसम्बन्धी �वषय हे न� मन्�ालय र नेपाल सरकारका कानून, न्याय
तथा सं सद�य मा�मला मन्�ालयमा पठाउनु पन�छ ।



�माणीकरण भएको ऐन स्थानीय तहको राजप�मा �काशन गनुप
र् न�छ र त्यस्तो कानून कायर्पा�लकाको
वेबसाइटमा समेत राख्न स�कनेछ ।



ऐनको मुख्य, मुख्य व्यवस्थाको बारे मा स्थानीय सञ्चार माध्यम वा अन्य उपयु� त�रकाबाट �चार
�सार गराउन स�कनेछ ।



सभाको सिचवले �वधे यक दतार्का अ�भले ख एवम् सभाले बनाएको ऐनको एक�कृत र अ�ाव�धक
अ�भले ख राख्नुपदर् छ ।



कानून �नमार्णसम्बन्धी ���याको सन्दभर्मा “स्थानीय तहको कानून �नमार्ण ���या सम्बन्धी ऐन,
२०७५” मा भए वाहे कका ���या नेपालको सं �वधान एवम् यो ऐनको ��तकूल नहुने गर� सभाले
�नधार्रण गरे बमोिजम हुने व्यवस्था छ ।
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कानून �नमार्ण �निश्चत �स�ान्त एवम् सं वैधा�नक तथा कानूनी दायरा �भ� रह� ग�रने एक मह�वपूणर् तथा
ज�टल ���या हो । नेपालको प�र�े�यमा स्थानीय तहमा कानून �नमार्णको अभ्यास सुरूवाती चरणमा नै रहेको
छ । त्यसैले यो ���या अभ्यासको माध्यमबाट अझ प�रष्कृत हुँदै जान्छ र कानून �नमार्णमा सं लग्न पक्षहरू
स्थानीय कायर्पा�लका, सभाका सदस्य, सभाका सिचवसमेत प�न समय �ममा अभ्यस्त हुँदै जाने र जनभावनालाई
समेट्दै थप �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन हुने कानूनहरू �नमार्ण हुनेछन् भ�न �वश्वास गनर् स�कन्छ ।
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pRr cbfnt kf]v/f

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no u08sL k|b]z kf]v/f ;jf]{Rr cbfnt

Joj:yf sfof{no kf]v/f ;d]t

lqe'jg cfbz{ df=lj= Joj:yfkg ;ldltsf d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no u08sL k|b]z kf]v/f ;jf]{Rr cbfnt

/fdl/emg ofbj

/fdl/emg ofbj

cWoIf xl/k|;fb kf08]

klZrdf~rn ;fd'bflos c:ktfnsf c= k|f= k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no l;+xb/af/, oftfoft ;jf]{Rr cbfnt

clwjQmf cRo'tk|;fb v/]n

clwjQmf cRo'tk|;fb v/]n

lgj]bs

d'Vo GofoflwjQmfsf] sfof{no u08sL k|b]z, kf]v/fdf k|lt/Iffy{ k|fKt ePsf d'2fsf] ljj/0f

अनुसूची ९
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pTk|]if0f, k/dfb]z;d]t

pTk|]if0f, k/dfb]z;d]t

cbfntsf] cjx]ngf

)&% -WO- ))*&

)&% -WO- ००**

)&% -FJ- )))%

१३

१४

१५
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lgif]wf1f, k/dfb]z;d]t

)&% -WO- ))^$

)&% -WO- )०८७

)&% -WO- ))८८

२

३

४

उ��ेषण परमादे श

उ��ेषण परमादे श

lgif]wf1f, k/dfb]z;d]t

)&% -WO- ))@(

१

फैसला भएका �रटहरू

pTk|]if0f, k/dfb]z;d]t

)&% -WO- ११९२

१२=

pTk|]if0f, k/dfb]z;d]t

)&% -WO- ११८०

११=

pTk|]if0f, k/dfb]z, lgif]wf1f;d]t

)&% -WO- ))^$

१०=

�सर

रामआिशष यादव

रामशरण गायक

l;tf b]jsf]6f ;d]t

cfgGb k|sfz zdf{ ;d]t

t'n axfb'/ yfkf

/fd cflzif ofbj

/fd z/0f ufos

�ोपराइटर सुरे�� कँ ु वर

गोरखकाल�

lbks kf08]o;d]t

l;tf b]jsf]6f;d]t

pRr cbfnt, kf]v/f

Ohnf;

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{no, u08sL k|b]z kf]v/f ;d]t pRr cbfnt kf]v/f

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{no, u08sL k|b]z kf]v/f ;d]t pRr cbfnt kf]v/f

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{no, u08sL k|b]z kf]v/f ;d]t pRr cbfnt kf]v/f

;d]t

Eff}lts k"jf{wf/ ljsfz dGqfno, k"jf{wf/ ljsfz sfof{no kf]v/f pRr cbfnt kf]v/f, afUn'ª

lhNnf vfg]kfgL sfof{no tgx'F समेत

;d]t

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no u08sL k|b]z kf]v/f pRr cbfnt kf]v/f

;d]t

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no u08sL k|b]z kf]v/f pRr cbfnt kf]v/f

उ�ोगका d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no u08sL k|b]z kf]v/f ;jf]{Rr cbfnt
;d]t

;d]t

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no u08sL k|b]z kf]v/f ;jf]{Rr cbfnt

;d]t

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no u08sL k|b]z kf]v/f pRr cbfnt kf]v/f
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अनुसूची १०
डा. �गर�धार� शमार् पौडेलले बागलुङ कायर्�ममा �स्तुत गनुभ
र् एको कायर्प�
अनुगमन तथा मूल्या�नका व्यावह�रक पक्ष
यस �स्तु�तकरणमा समावेश ग�रएका �वषयहरू:


अनुगमन तथा मूल्या�नका व्यावहा�रक पक्ष



स्थलगत अनुगमनको तयार�, �नर�क्षण तथा ��तवेदन सम्बन्धमा ध्यान �दनुपन� �वषयहरू



स्थलगत अनुगमनको तयार�



स्थलगत अनुगमनमा हेनप
र्ु न� �वषयहरू



अनुगमन गदार् सूचकहरूको �नमार्ण र �योग

अनुगमन के हो ?


योजना, नी�त, कायर्�म तथा आयोजनाहरूमा लगानी तथा साधनको �वाह समुिचत ढ�ले भएको छ वा
छै न ?



कायर्ता�लका अनुसार ��याकलापहरूको कायार्न्वयन भई लिक्षत ��तफल �ाप्त भएको छ वा छै न ?



�व�भन्न तहका व्यवस्थापन वा व्यवस्थापनले तोकेको व्यि� तथा �नकायबाट �नरन्तर र आव�धक
रूपमा �नगरानी रा�े कायर् अनुगमन हो ।

अनुगमनले हामीलाइ �नम्न �श्नको उ�र खोज्न म�त गछर्,


हामीले कि�को रा�ो काम ग�ररहे का छ� ?



हामीले हा�ा योजनाअनुसारका कायर्�म कायार्न्वयन गर�रहे का छ� �क छै न� ?



हामीले हा�ा कायर्�महरू पूव र् �नधार्�रत समय ता�लकाअनुसार कायार्न्वयन ग�ररहे का छ� �क छै न� ?



हामीले हा�ा कायर्�म कायार्न्वयन गदार् पूव र् �नधार्�रत मापदण्ड र गुणस्तरअनुसार गरे का छ� �क छै न�
?



हा�ा कायर्�म कायार्न्वयन गदार्को खचर् बढ� वा घट� के छ ?



हा�ा कायर्�म/��याकलाप कायार्न्वयनका सबल र दुबल
र् पक्ष के के हुन् ?



कायर्�म कायार्न्वयन गदार् के कस्ता समस्या दे िखए ?



समस्या समधानका उपयु� उपाय के के हुन् ?

अनुगमन �कन ?


कायर्�म कायार्न्वयनका सबल र दुबल
र् पक्ष प�ा लगाई दुबल
र् पक्ष न्युनीकरण गनर् ।
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�ग�तको समीक्षा गर� कायर्�म कायार्न्वयनमा आवश्यक समायोजन गनर् ।



कायर्�मसम्बन्धी आवश्यक सूचना स�लन गर� �माणमा आधा�रत �नणर्य गन� प��तको सुदृढ�करण गनर्
।

मूल्या�न के हो ?


नी�त वा कायर्�म वा आयोजनाका ल�य तथा उ�ेश्यहरू पूरा हुँदैछन् वा छै नन् वा पूरा भए वा भएनन्
भनी थाहा पाउन ग�रने कायर् मूल्या�न हो ।



मूल्या�नमा कुनै प�न नी�त वा कायर्�म वा आयोजनाको सान्द�भर्कता, �भावका�रता, कायर्कुशलता, �भाव
र �दगोपना बारे अध्ययन ग�रन्छ ।

मूल्या�नले हामीलाई �नम्न �श्नको उ�र खोज्न म�त गछर्,


हा�ा कायर्�महरू हा�ा सेवा�ाह� (जनता) का ला�ग कि�को सान्द�भर्क छन् ?



कुन हदसम्म हा�ा उ�ेश्यहरू पूरा भए ?



उपलिब्ध हा�सल गनर् के कस्ता व्यावधानहरू दे िखए ?



उपलब्ध भौ�तक, आ�थर्क र मानवीय �ोतहरूको उपयोग �भावकार� रूपमा भए �क भएनन् ?



इिच्छत र अनइिच्छत न�तजाहरू के के हुन् ?



कायर्�मका �भाव के के रहे ? कस्ता रहे ?



लिक्षत जनताको िजवनस्तरमा सुधार आयो �क आएन ?

मूल्या�नले हामीलाइ �नम्न �श्नको उ�र खोज्न म�त गछर्,


कायर्�ममले व्यवस्थापन सुधार र सं स्थागत सुदृढ�करण गनर् के योगदान �दए ?



त्यस्तै �क�समका कायर्�म अन्य ठाउँमा �वस्तार गनर् कि�को उपयु� छन् ?



कायर्�म कायार्न्वयन गदार्का �सकाइहरू के के रहे ?



�त �सकाइहरूलाई अन्य ठाउँमा कसर� �वस्तार एवम् कायार्न्वयन गनर् स�कन्छ ?

मूल्या�नले हामीलाइ �नम्न �श्नको उ�र खोज्न म�त गछर्,


कायर्�ममले व्यवस्थापन सुधार र सं स्थागत सुदृढ�करण गनर् के योगदान �दए ?



त्यस्तै �क�समका कायर्�म अन्य ठाउँ मा �वस्तार गनर् कि�को उपयु� छन् ?



कायर्�म कायार्न्वयन गदार्का �सकाइहरू के के रहे ?



ती �सकाइहरूलाई अन्य ठाउँमा कसर� �वस्तार एवम् कायार्न्वयन गनर् स�कन्छ ?
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अनुगमन र मूल्या�नका केह� आधारभूत फरक �वषयहरू,
अनुगमनमा के ग�रन्छ ?


�ग�त समीक्षा, कायर्योजना र �ग�तबीचको तुलना,



अवलोकन वा स्थलगत �नर�क्षण,



तथ्या� स�लन, �वश्लेषण, समस्या प�हचान, समाधान ��तवेदन,



आयोजनालाई �न�दर्� प�रणाम, गुणस्तर, लागत र समयमै सम्पन्न गराउने �यास,

मूल्या�नमा के हे�रन्छ ?


आयोजनाले उ�ेश्य तथा ल�य हा�सल गरे , नगरे को वा गन� िस्थ�त रहे , नरहे को,



आयोजनाको सान्द�भर्कता, कायर् कुशलता, �भावकार�ता, �भाव र �दगोपनाको लेखाजोखा,



अनुगमन तथा मूल्या�न दुबैलाई आवश्यक कुराहरू
–

आयोजना दस्ताबेज, वा�षर्क कायर्�म, सूचकहरू, आधार तथ्या�, आव�धक ल�य ।

आयोजना च�मा अनुगमन तथा मूल्या�न
k|efj d"NofÍg

आयोजनाको प�हचान

पृ�पोषण
�दगोपना अनुगमन

सम्प� ��तवेदन

कायार्न्वयन चरण

आयोजनाको सम्प�

पृ�पोषण

मुल्या�न

अनुगमन

लगानी ��तफल र
चालु मुल्या�न
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आयोजनाको मूल्या�न

Household monthly
income ($)
200

With project

180
Project Impact/Effect

160
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140
120
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100

Without project

80
60
40
20
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2000
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Year

स्थलगत अनुगमन वा �नर�क्षण �कन ?


कायार्न्वयनको वास्त�वक �ग�त अवलोकन गनर्,



आयोजनाको �ग�त ��तवेदनको वैधता य�कन गनर् र व्यवस्थापनलाई िजम्मेवार गराउन,



कायार्न्वयन �ममा आइपरे का समस्याहरू बारे जानकार� �लन,



समस्या समाधानमा सहयोग गनर्का ला�ग,
–

स्थलगत रूपमा नै �नद� शन �दन,

–

समस्या समाधानका ला�ग व्यवस्थापनले गरे का �यासबारे जानकार� �लन,

–

समस्या समाधानका �व�भन्न �वकल्पहरू प�हचान गनर्,

–

समस्या र समाधानका �वकल्पका बारे मा �नणर्यकतार्लाई जानकार� गराउन,



आयोजना सम्बन्धमा लाभ�ाह� वगर् लगायत अन्य पक्षको धारणा बारे जानकार� �लन,



आयोजना र अन्य पक्षबीच कुनै �ववाद परे मा समाधानका ला�ग सहयोग गनर् ।
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१. अनुगमन तथा सूचनाको
आवश्यकता प�हचान
६. नी�तगत सूधार र �नणर्य
�कृयामा सूचनाको �योग
२. अनुगमन योजना तयार�

५. सूचनाको �व�ेक्षण

३. सूचना संकलन

४. सूचनाको �शोधन
स्थलगत अनुगमनका चरणहरू:–


पूव र् तयार� तथा दस्ताबेजहरूको अध्ययन,



स्थलगत �नर�क्षण तथा सूचना स�लन,



��तवेदन तथा सूचनाको �योग,

पूव र् तयार� चरणः दस्ताबेजहरूको अध्ययन:–


आयोजना दस्ताबेज,



सोच ता�लका,



वा�षर्क �वकास कायर्�म,



आयोजनाको कायार्न्वयन योजना वा �ान्ट चाटर् आ�द,



�ग�त ��तवेदनहरू,



�नर�क्षण तथा अनुगमन ��तवेदनहरू,



प�हलेका मूल्या�न ��तवेदन ।
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स्थलगत अवलोकन चरण:–
तथ्या� स�लन तथा समस्याको प�हचान
–

आयोजनाको �ग�त �ववरण, ���फंग नोट,

–

�त्यक्ष अवलोकन (फोटो, नक्सा) ,

–

समूहकेिन्�त छलफल,

–

ँ को अन्तवार्तार्,
जा�नफकारसग

–

उपभो�ा स�म�तसँगको छलफल,

–

लाभ�ाह�सँगको छलफल ।

तथ्या� स�लन तथा �वश्लेषणमा ��भूजीकर:–


एकभन्दा बढ� प��त, समय तथा त�रकाको �योग र एकभन्दा बढ� व्यि� वा सं स्थाबाट तथ्या�
स�लन वा सूचना �लने प��त,



प�रमाणात्मक र गुणात्मक दुबै �क�समका तथ्या� स�लन र �वश्लेषण,



समानान्तर वा अिघ प�छ गर� तथ्या� स�लन र �वश्लेषण गनर् स�कने,



सबै त�रका वा प��तबाट सं क�लत तथ्या�लाई अन्तरसम्बिन्धत गर� �नष्कषर् �नका�लने ।

समूह केिन्�त छलफल:–


आयोजना सम्बन्धमा जा�नफकार ५–७ जनालाई समूह छलफलमा सं लग्न गराई तथ्यां� �सजर्ना ग�रने,



�मि�त वा खास समूह, �ल�, वगर्का आधारमा पृथक समूह बनाउन स�कने,



लाभािन्वत र लाभ नपाउने व्यि�लाई समेत छलफलमा सं लग्न गराउने,



आफ्नो प�रचय र छलफलको उ�ेश्यबारे जानकार� �दने ,



एकजनाले सहजीकरण गन� र सबैको आवाज सु�े वातावरण �सजर्ना गन�,



टे प रे कडर् गन�, फोटो िखच्ने र छलफलको नोट �वस्तृत रूपमा �टप्ने,



गुणात्मक सूचनालाई प�रमाणात्मक तथ्या�सँग �भडाई �वश्लेषण गन� ।

ँ को अन्तवार्तार्:–
जा�नफकार व्यि�सग


अन्तवार्तार्का ला�ग उपयु� व्यि�को छनौट,



लाभािन्वत र लाभ नपाउने व्यि�सँगसमेत अन्तवार्तार् �लने,



�श्न राख्दा जातीय, धा�मर्क, सांस्कृ�तक, लै ��क, क्षे�ीय, भा�षक आ�द सं वेदनशीलतालाई ध्यान �दने,



टे प रे कडर् गन�, फोटो िखच्ने, छलफलको नोट �वस्तृत रूपमा �टप्ने,
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आयोजनाहरूमा ग�रएको लगानी र भएका

��याकलापलाई मापन गनर् �निश्चत लगानी

तथा

���यासम्बन्धी सू चकहरू बनाईन्छ ।
नमूना सूचकहरू:–
असर सूचक

�भाव सूचक

प�रवार �नयोजनका साधन प�रवार �नयोजनका

प�रवार �नयोजनका

कुल �जनन् दरमा

�वतरण भएको सङ्ख्या

साधन �योग दर

�वषयगत

��याकलाप/

क्षे�

लगानी/��कया सूचक

प�रवार
�नयोजन

�वतरण भएका साधनको
�कसीम

��तफल सूचक

साधन �योग गन�

प�रवतर्न

�ववा�हत दम्प�तको

जनसङ्ख्या वृ��

सङ्ख्या

दरमा प�रवतर्न

सुरिक्षत

सुरिक्षत मातृत्व से वा

गभर्वती भएको बेला

स्वास्थ सं स्थामा सुत्केर�

मातृ मृत्यु दरमा

मातृत्व

�दान गन� स्वास्थ सं स्था

स्वास्थ सं स्थामा गई

हुने दर

प�रवतर्न

र सेवा�दायको सङ्ख्या

जाँच गराउने

सेवा �दान गन� समय

म�हलाको सङ्ख्या

ता�लम �ाप्त
स्वास्थकम�बाट सुत्केर�
हुने बेला �दान ग�रएको
सहयोग दर

नमूना सूचकहरू:–
�वषयगत क्षे� ��याकलाप/

��तफल सूचक

असर सूचक

लाभािन्वत कृषक

उत्पादकत्वमा वृ��

�भाव सूचक

लगानी/��कया सूचक
उ�त �बउ

�वतरण भएको उ�त

�बजन �वतरण �बउ �बजनको (तौल) सङ्ख्या/��तशत

(��त �कसानको आयमा

हे क्टर मे��क टनमा)

वृ��

उ�त �बउले

��तव्यि� खा�ान्न

��तव्यि� क्यालोर�

ढाकेको कृ�ष क्षे�

उपलब्धता

खपतमा वृ��

पशु उत्पादकत्वमा वृ��

�कसानको आयमा

(दर)

(��तशत)
पशु न�

न� सुधार भएका

लाभािन्वत कृषक

सुधार

पशु सङ्ख्या

सङ्ख्या/��तशत

कायर्�म

��तव्यि� पशुजन्य

वृ��

(दर)

न� सुधार भएका

पदाथर्को उपलब्धतामा

��तव्यि� क्यालोर�

पशु सङ्ख्या

वृ��

खपतमा वृ��

(��तशत)

�बरामी हुने दरमा
कमी
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नमूना सूचकहरू:–
�वषयगत क्षे� ��याकलाप/

��तफल सूचक

असर सूचक

�भाव सूचक

�नमार्ण सम्पन्न

�व�ालयको प�र�ध

साक्षरता दरमा

क्षे�मा �व�ाथ� भनार्

प�रवतर्न

लगानी/��कया सूचक
�व�ालय भवन �नमार्ण लागत
�नमार्ण

उपभो�ा स�म�तको गठन,
स�म�तमा समावेिशता

�व�ाथ� सङ्ख्या

दर

�व�ाथ�हरूको

स�म�तका बैठक

सं रचना

�नमार्णको गुणस्तर

िशक्षक �व�ाथ�
अनुपात

�सँचाई नहर
�नमार्ण

�नमार्ण लागत
उपभो�ा स�म�तको गठन,
स�म�तमा समावेिशता
स�म�तका बैठक
�नमार्णको गुणस्तर

�नमार्ण सम्पन्न

कृ�ष उत्पादकत्वमा

��तव्यि� आयमा

भएको नहरको

वृ��

वृ��

�नमार्ण

मे��क टनमा)

�सं िचत क्षे�

बाल� सघनता

(��त हे क्टर

लाभािन्वत �कसानको

पोषण त�व
उपभोगमा वृ��
औसत आयुमा वृ��

��तशत

नमूना सूचकहरू:–
�वषयगत क्षे� ��याकलाप/

��तफल सूचक

असर सूचक

�भाव सूचक

�वस्तार भएका

संचारको ला�ग

व्यि�गत र

लगानी/��कया सूचक
टे �लफोन
लाइनको
�वस्तार

�वस्तार/�नमार्ण लागत
ठे �ामा काम गन�
ठे केदारको सङ्ख्या
�नमार्ण �ारम्भ र सम्पन्न

टे �लफोनको सङ्ख्या लाग्ने गरे को समय
लाभािन्वत घर
सङ्ख्या

र खचर्को प�रवतर्न
काम सम्पन्न गनर्
लाग्ने समयमा

हुने समय

कटौती

�नमार्णको गुणस्तर
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d'Vo GofoflwjQmfx?sf] k|yd /fli6«o ;Dd]ngdf ;xefuLx?

d'Vo GofoflwjQmfHo"x?

d'Vo GofoflwjQmfx?;Fu sfof{nosf sd{rf/Lx?

;+ljwfg lbj; @)&% ljif]z sfo{qmddf ;xefuLx?

cGt{lqmof sfo{qmddf ;xefuLx?, DofUbL

sd{rf/L Ifdtf clea[l4 sfo{qmddf cfkm\gf] egfO{ /fVg'x'Fb} d'Vo GofoflwjQmf
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sd{rf/Lx?sf] :jfut tyf ljbfO{ sfo{qmd

sfg"g lgdf{0f ;xhLs/0f pk;ldltsf] a}7s

afn ;'wf/ u[x lg/LIf0f kZrft\ dfofsf] lrgf] u|x0f ug'{x'Fb} dfggLo d'VodGqL

afn ;'wf/ u[xsf] lg/LIf0f

cGt/lqmof sfo{qmddf ;xefuLx?, tgx'F

cGt/lqmof sfo{qmddf ;xefuL cltlyHo"x?, afun'ª
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