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प्राक्कथन            

नेऩारको सॊविधानरे तीन तहको सयकायको ऩरयकल्ऩना गये अनरुुऩ नेऩारको सन्दबभभा 
ननतान्त नौरो अभ्मासको रुऩभा बर्भयै भात्र प्रदेश सयकायको गठन बै काभ कायिाही शरुु बएको 
छ। प्रदेश सयकायको भखु्म कानूनी सल्राहकायको रुऩभा सॊविधानको धाया १६० भा भखु्म 
न्मामानधिक्ताको व्मिस्था गरयएको छ। प्रदेश सयकाय जस्तै भखु्म न्मामानधिक्ता ऩनन एउटा नमाॉ 
अभ्मास हो।  

सॊिैधाननक व्मिस्था अनरुुऩ सातिटै प्रदेशभा प्रदेश सयकायका भखु्म कानूनी सल्राहकायको 
रुऩभा भखु्म न्मामानधिक्ता ननमकु्त बै काभ कायिाही बैयहेको छ। प्रत्मेक प्रदेशरे भखु्म 
न्मामानधिक्ताको काभ, कतभव्म य अनधकाय सम्फन्धभा प्रदेश कानून ननभाभण गरयसकेको छ।  भखु्म 
न्मामानधिक्ताको सम्फन्धभा सॊिैधाननक व्मिस्था य हयेक प्रदेशभा प्रदेश कानून बएताऩनन भखु्म 
न्मामानधिक्ताको बनूभकाराई थऩ प्रबािकायी फनाउन अनबमोजनको अनधकाय तथा कभभचायी, कामाभरम 
व्मिस्थाऩन जस्ता विषमहरुभा नीनतगत, कानूनी य सॊस्थागत चनूौनतहरु यहेको देखर्न्छ। सॊविधानको 
व्मिस्था, प्रदेश कानून, अनबुि य नसकाई तथा विद्यभान चनूौनतहरु सभाधान गने विषमभा 
अन्तयविमा गने उदे्दश्मरे गण्डकी प्रदेशको भखु्म न्मामानधिक्ताको कामाभरमको ोमोजनाभा गण्डकी 
प्रदेशको याजधानी ऩोर्याभा दईु ददने सम्भेरन सम्ऩन्न बमो।  

मो सम्भेरनभा व्मक्त शबुकाभना भन्तव्म, विऻ स्रोत व्मखक्तका प्रस्तनुत, छरपर बएका 
विषमिस्त ु तथा भखु्म न्मामानधिक्ताहरुफाट सॊमकु्त रुऩभा जायी गरयएको घोषणाऩत्र सभेत सभािेश 
गयी मो प्रनतिेदन तमाय य प्रकाशन गनभ ऩाएकोभा र्शुी छु। भखु्म न्मामानधिक्ताहरुको प्रथभ 
सम्भेरनभा गण्डकी प्रदेशका भखु्मभन्त्रीफाट बएको उ घाटन भन्तव्म तथा भागभदशभन, विऻ स्रोत 
व्मखक्तका प्रस्तनुत एिभ ् प्रदेश सयकायका भाननीम भन्त्रीहरु य कभभचायीहरुफाट सम्भेरन 
सपरताऩूिभक सम्ऩन्न गनभ प्राप्त सहमोग प्रनत ोबाय प्रकट गनभ चाहन्छु। साथै, कामभिभको 
ोमोजनाभा सहमोग गनुभ हनुे Enhancing Access to Justice through Institutional Reform Project 

(A2J Project) य सम्भेरन तथा मस प्रकाशनभा प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ रुऩभा सहमोग ऩरु् माउन ुहनुे विऻ 
स्रोत व्मखक्त तथा मस कामाभरमका कभभचायीहरु रगामत सम्ऩूणभभा हाददभक धन्मिाद ददन चाहन्छु। 

 डा. याजेन्र खघनभये 

भखु्म न्मामानधिक्ता, गण्डकी प्रदेश 
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कामभकायी सायाॊश 

प्रदेश सयकायको काभ कायिाहीभा ोिश्मक कानूनी याम, सल्राह, सझुाि ददन तथा प्रदेश 
सयकायको प्रनतयऺा गनभ, भानि अनधकाय सॊयऺण रगामतका विषमहरुभा विशेष बनूभकाको रानग 
प्रत्मेक प्रदेशभा एक भखु्म न्मामानधिक्ता यहन ेसॊिैधाननक व्मिस्था छ। मसै व्मिस्था अन्तगभत सात 
िटै प्रदेशभा भखु्म न्मामानधिक्ताहरु ननमकु्त बई कामभ सम्ऩादन बैयहेको छ। मद्यवऩ सॊविधानको धाया 
१६० को व्मिस्थारे भखु्म न्मामानधिक्ता य भहान्मामानधिक्ताका फीचको सम्फन्ध, प्रदेश सयकाय य 
सॊघीम सयकाय फीच उत्ऩन्न हनुे वििादभा भखु्म न्मामानधिक्ताको बनूभका, भखु्म न्मामानधिक्ताको 
कामाभरमभा कभभचायी व्मिस्थाऩन भखु्म न्मामानधिक्ता य उच्च तथा खजल्रा सयकायी िवकर 
कामाभरमहरुिीचको सम्फन्ध रगामतका विषमभा केही अस्ऩष्टताहरु यहेको देखर्न्छ। 

भखु्म न्मामानधिक्ताको सम्फन्धभा सॊविधानरे गयेको व्मिस्था, सम्फखन्धत प्रदेशहरुरे ननभाभण य 
कामाभन्िमन गयेका भखु्म न्मामानधिक्ताको काभ, कतभव्म य अनधकाय तथा सेिाका शतभ सम्फन्धी 
ऐनका व्मिस्था, सातिटै प्रदेशभा हारसम्भ भखु्म न्मामानधिक्ताका काभ, कायिाही, अनबुि 
ोदानप्रदान तथा ोगाभी ददनभा भखु्म न्मामानधिक्ताको काभराई थऩ प्रबािकायी फनाउॉदै ोभ 
जनताभा कानूनी शासन य न्माम अनबुतू गयाउन ेिाताियण तमाय गनभ प्रदेश सयकायराई सहमोग गने 
उदे्दश्मरे भखु्म न्मामानधिक्ताहरुको प्रथभ सम्भेरन गण्डकी प्रदेशको याजधानी ऩोर्याभा ोमोजना 
गरयमो। 

सॊविधानरे ददएको बनूभका य विद्यभान कानूनी, नीनतगत य सॊस्थागत चनूौनतहरु फीच ऩनन 
प्रदेश सयकायको प्रबािकायी कामाभन्िमनभा भखु्म न्मामानधिक्ताको बनूभका, कानूनी सल्राह य 
प्रनतनननधत्िको भहत्िऩूणभ स्थान यहेको सम्भेरनको ननष्कषभ यह् मो।  

सम्भेरनभा नेऩारको सॊविधानको धाया १६० को भूर भभभ य बािना फभोखजभ भखु्म 
न्मामानधिक्ताको काभ, कतभव्म य अनधकाय ऩूणभ स्ितन्त्र यहेको य ोफ्नो बनूभकाराई थऩ यचनात्भक 
य विमाशीर फनाउने प्रनतफद्धता जाहेय गदै  सात िटै प्रदेशका भखु्म न्मामानधिक्ताहरुरे सॊघीमताको 
प्रबािकायी कामाभन्िमनभा नेऩारको सॊविधान, नमाॉ भरुकुी देिानी य पौजदायी सॊवहताका व्मिस्था 
तथा प्रदेश कानूनराई ोभ नागरयक सभऺ ऩरु् माउने तथा भानि अनधकाय सॊयऺणका सम्फन्धभा 
भखु्म न्मामानधिक्ताको बनूभकाराई भनन गदै अगानड फढ्ने प्रनतफद्दता व्मक्त गरयमो ।  
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सॊविधानको कामाभन्िमन, प्रणारीको सभखुचत व्मिस्थाऩन तथा सॊविधान य कानूनका सम्फन्धभा सम्फद्ध 
सयकायहरुराई सभखुचत याम, सल्राह ददन े कामभभा प्रनतफद्धता व्मक्त गदै बविष्मभा सभेत मस्तो 
ोदान-प्रदानराई ननयन्तयता ददने प्रनतफद्धता व्मक्त गदै दईु ददने सम्भेरन सभाऩन बमो। 
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१. ऩषृ्ठबभूी 

१.१.  ऩरयचम 

नेऩार स्ितन्र, अविबाज्म, सािवबौभसत्ता सम्ऩन्न, धभव बनयऩेऺ, सभािेशी, रोकतन्रात्भक, सभाजिाद 
उन्भखु, सॊघीम रोकताणन्रक गणतन्रात्भक याज्म बनी नेऩारको सॊविधानरे मी भूरबतू भान्मताराई 
स्थावऩत गयेको छ। नेऩारको सॊघीमता सॊघ, प्रदेश य स्थानीम गयी तीन तहभा फाॉबडएको छ। ७ 
िटा प्रदेश य ७५३ िटा स्थानीम तहभा याज्मशणक्तको फाॉडपाॉड बई जनताका आिश्मकताहरुराई 
सहज य प्रबािकायी ढॊगफाट सम्फोधन गने कामवभा सफै सयकाय वक्रमाशीर यहेका छन।्सॊघ सयकाय 
य स्थानीम तह कुनै न कुनै रुऩ य बबूभकाभा ऩवहरे देणख नै वक्रमाशीर बथए त्मसैरे नेऩारको 
सॊघीमताको भूर विशेषता नै प्रदेश सयकाय हो । प्रदेश सयकायरे सॊघ य स्थानीम तहको फीचभा 
यहेय सभन्िमात्भक रुऩभा विकास बनभावण य सेिा प्रिाहका कामव सम्ऩादन गने कुयाभा प्रदेश 
सयकायको भहत्िऩूणव बबूभका यहेको छ ।   

सॊविधानको अनसूुची ६ अन्तगवत प्रदेशको एकर अबधकायको सूची, अनसूुची ७ अन्तगवत सॊघ य 
प्रदेशको साझा अबधकायको सूची य अनसूुची ९ अन्तगवत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको अबधकायको 
साझा सूचीका विषमहरुको सम्फन्धभा नीबतगत, कानूनी य सॊयचनागत व्मिस्था गयी प्रबािकायी 
कामावन्िमन गने भहत्िऩूणव बबूभका प्रदेशभा बनवहत छ। 
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प्रदेश सयकायको काभ कायिाहीभा आिश्मक कानूनी याम, सल्राह, सझुाि ददन तथा प्रदेशको कानून 
बनभावण, प्रदेश सयकायको प्रबतयऺा गनव, भानि अबधकाय सॊयऺण रगामतका विषमहरुभा विशेष 
बबूभकाको राबग प्रत्मेक प्रदेशभा एक भखु्म न्मामाबधिक्ता यहन े सॊिैधाबनक व्मिस्था छ। मसै 
व्मिस्था अन्तगवत ७ िटै प्रदेशभा भखु्म न्मामाबधिक्ताहरु बनमकु्त बई प्रबािकायी ढॊगफाट कामव 
सम्ऩादन गरययहेका छन ्। मद्यवऩ सॊविधानको धाया १६० को व्मिस्थारे भखु्म न्मामाबधिक्ता को 
प्रबत उत्तयदामी हनुे, प्रदेश सयकाय य सॊघीम सयकाय फीच उत्ऩन्न हनु े वििादभा भखु्म 
न्मामाबधिक्ताको बबूभका, भखु्म न्मामाबधिक्ताको कामावरमभा कभवचायी व्मिस्थाऩन रगामतका 
विषमभा केही चनूौबतहरु सभेत यहेको देणखन्छ।                                                                               

 १.२. कामवक्रभको उद्दशे्म 

भखु्म न्मामाबधिक्ताको सम्फन्धभा सॊविधानरे गयेको व्मिस्थाको स्ऩष्टता, सम्फणन्धत प्रदेशहरुरे 
बनभावण य कामावन्िमन गयेका भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ, कतवव्म य अबधकाय तथा सेिाका शतव 
सम्फन्धी ऐनका व्मिस्था, ७ िटै प्रदेशभा हारसम्भ भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ, कायिाही अनबुि 
आदानप्रदान तथा आगाभी ददनभा भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभराई थऩ प्रबािकायी फनाउॉदै आभ 
जनताभा कानूनको शासन य न्माम अनबुतू गयाउने िाताियण तमाय गनव प्रदेश सयकायराई सहमोग 
गने सम्फन्धभा छरपर गने उदे्दश्मरे भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुको प्रथभ सम्भेरन आमोजना गरयएको 
हो। 

१.३. सहबाबगता 

२०७५ सार बार १५-१६ गते गण्डकी प्रदेशको याजधानी ऩोखयाभा आमोणजत कामवक्रभभा सात 
िटै प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ता तथा भखु्म न्मामाबधिक्ताको कामावरमका कभवचायीहरुको सहबाबगता 
यहेको बथमो। गण्डकी प्रदेश सयकायका भखु्मभन्री श्री ऩथृ्िी सबु्फा गरुुङ्ग, ऩोखया उच्च अदारतका  
भाननीम भखु्म न्मामाधीश, गण्डकी प्रदेश सबाका भाननीम सबाभखु, भाननीम भन्रीहरु, भाननीम 
न्मामाधीशहरु, प्रदेश सबाका सदस्महरु, गण्डकी प्रदेश सयकायका प्रभखु सणचि, सणचिहरु, भानि 
अबधकाय आमोगका प्रबतबनबध, भखु्म न्मामाबधिक्ताका कामावरमका उऩसणचिहरु तथा सञ्चायकभॉहरु 
रगामतको उऩणस्थबत यहेको बथमो। 



3 
 

 

कामवक्रभभा स्रोत व्मणक्तका रुऩभा ऩूिव प्रधानन्मामाधीश कल्माण शे्रष्ठ, भहान्मामाबधिक्ताको 
कामावरमका नामि भहान्मामाबधिक्ता वकयण ऩौडेर य डा. विवऩन अबधकायीरे सॊविधानभा भखु्म 
न्मामाबधिक्ता सम्फन्धी व्मिस्था, काभ, कतवव्म य अबधकाय तथा भरुकुी पौजदायी, देिानी 
सॊवहताहरुका व्मिस्था य कामावन्िमनका विषमभा प्रस्तबुत तथा छरपरभा सॊरग्न यहन ु बएको 
बथमो।त्मसैगयी कामवक्रभभा सॊमकु्त याष्डसॊघ विकास कामवक्रभ, नेऩारका बनदेशक येनेम ु भेमय, 
कामवक्रभ विश्लषेक टेक टभाटा तथा A2J  ऩरयमोजनाका बनदेशक सदुदऩ गौतभको सभेत सहबाबगता 
यहेको बथमो। 

 

सभदु घाटन सभायोह 
गण्डकी प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ता डा॰ याजेन्र णघबभयेको अध्मऺताभा सॊचाबरत सम्भेरनको 
उद घाटन प्रभखु अबतबथ गण्डकी प्रदेश सयकायका भखु्मभन्री श्री ऩथृ्िी सबु्फा गरुुङ्गफाट बएको बथमो 
। कामवक्रभको सरुुिात यावष्डम गानफाट बएको बथमो। 



4 
 

 

कामवक्रभको उदे्दश्म भाबथ प्रकाश ऩादै गण्डकी प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ता श्री याजेन्र णघबभयेरे 
स्िागत भन्तव्म याख्न ुबएको बथमो। उहाॉरे नमाॉ सॊविधान आइसकेऩबछ याजनीबतक रुऩभा व्माऩक 
ऩरयितवन बएको बए ऩबन न्मामको ऺेरभा कभ ऩरयितवन बएको उल्रेख गनुवबमो। मसभा भखु्म 
न्मामाबधिक्ताको ऩद नमाॉ बसजवना बएको य प्रदेश सयकायको कानूनी सल्राहकायको रुऩभा काभ 
गदावका अनबुि, कदठनाई, चनूौबत, बसकाई आदानप्रदान गने उदे्दश्मरे कामवक्रभको आमोजना गरयएको 
फताउनबुमो। 

२॰ शबुकाभना भन्तव्म  

कामवक्रभभा अबतबथहरुफाट बनम्न अनसुायको शबुकाभना भन्तव्म याणखएको बथमो । 

२॰१॰ भाननीम बफन्द ुथाऩा, प्रबतबनबध, प्रभखु प्रबतऩऺी दर, प्रदेश सबा, गण्डकी प्रदेश 

मो कामवक्रभ ऩोखयाभा ऩवहरो ऩटक हनु गएकोभा खशुी व्मक्त गदै हाददवक स्िागत तथा अबबिादन 
गनुवबमो। सफै प्रदेशफाट आउनबुएका भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुराई स्िागत छ, विशषेत् नमाॉ सॊविधान, 
नमाॉ सॊयचना, कदठनाई, चनूौबत, अिसय यहेका छन।् भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका भहत्िऩूणव छ। 
भहान्मामाबधिक्ताको अन्तगवत, कभवचायीको खटनऩटन रगामतका विद्यभान अफ्ठ्यायाहरु पुकाउन े
काभ होस,् सॊघीमताराई सपर फनाउन मो सम्भेरनरे सपरता प्राप्त गयोस ्। व्माऩक छरपरफाट 
भहत्िऩूणव नबतजाभा ऩगु्ने तथा वििादभा यहेको भमावदा क्रभ सभेतका विषमभा छरपर हनुे विश्वास 
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गदै नेऩारी काॉग्रसे सॊसदीम दर, गण्डकी प्रदेश सबाको तपव फाट स्िागत तथा सपरताको काभना 
व्मक्त गनुवबमो। 

२॰२॰ भाननीम  हरय फहादयु चभुान, भन्री आन्तरयक भाबभरा तथा कानून  

मो दईु ददने कामवक्रभभा गण्डकी प्रदेशको आन्तरयक भाबभरा तथा कानून भन्रारमको तपव फाट  
भाननीम भन्रीज्मूरे स्िागत व्मक्त गनुवबमो। कामवक्रभ उणचत सभमभा आमोजना बएको, मसरे 
सपर आमाभ बसजवना गने तथा  यावष्डम याजनीबतभा सभेत भहत्िऩूणव धक्का फन्नेछ बन्ने विश्वास छ। 
कयीफ २ भवहना अगाबड हेटौंडाभा बएको कानून भन्रीहरुको जभघटरे सभेत केही धक्का फनेकोफाट 
केही नबतजा सभेत उऩरब्धी बएको सन्दबव स्भयण बएको छ।सॊघीमताको साॊगठबनक य प्रशासबनक 
व्मिस्था गनुव चनूौबत सोचेका बथमौं। चनुािफाट याजनीबतको व्मिस्थाऩन बमो बन्न ेसोचेकोभा अझै 
याजनीबतक व्मिस्थाऩन फाॉकी नै यहेछ। सॊघीमता घबनबतू फहसभा गएको बएऩबन अझै एकात्भक य 
केणन्रमता िादी सोच देणखन्छ तसथव सॊघीमता कामावन्िमनको फहस अगाबड फढाउन जरुयी छ। मो 
फहसराई तीखो य धारयरो फनाउन मो सम्भेरन एउटा ईट्टा फन्नेछ बन्ने विश्वास छ। कानूनको 
पाॉटभा मोगदान गरययहेका व्मणक्तत्िहरु नै भखु्म न्मामाबधिक्ता हनुबुएकोरे सभेत सॊघीमता दीगो य 
दरयरो फनाउन मो सम्भेरन ऩहरकदभी हनुेछ, सयकायका अन्म सॊयचना सॊघीम बए ताऩबन 
न्मामामरमको सॊयचना एकात्भक छ। न्मामारम ऩबन सॊघीमताभा जानऩुछव । मो विषमभा ऩबन 
छरपर होस।् हाभी कानून फनाइयहेका छौं। गण्डकी प्रदेश सबाफाट ऩारयत बै १७ िटा ऐन 
प्रभाणीकयण बैसकेका छन।् केही सदनभा छरपरको क्रभभा छन ्। १२ िटा विषमभा विधेमक 
भस्मौदा गनव सैद्धाणन्तक सहभबत ददइसकेको अिस्था छ। तैऩबन हाभी खणुम्चयहेका छौं, खरेुय कानून 
बनभावण गनव सकेका छैनौं। साझा सूचीका कानून सॊघरे नफनाई ददॊदा हाभी कानून फाणझन ेडयभा 
खणुम्चयहेका छौं। मसयी खणुम्चन ु हनु्न। हाभीरे भस्मौदा फनाउनऩुछव। ऩहरकदभी हनुऩुछव, फहस 
बसजवना गनुवऩछव, सॊघरे फनाउरा अबन हाभी गयौंरा बनेय फस्न ुहुॉदैन। प्रदेश प्रहयी, स्थानीम प्रशासन 
सॊचारन, रोक सेिा रगामत थपु्रै कानूनभा काभ गनव शरुु गयेका छैनौं। मी विषमभा सभेत 
ऩहरकदभी हनुभा मो सम्भेरन साथवक होस।् सपरताको शबुकाभना। 

२॰३॰ भाननीम  नेरनाथ अबधकायी, सबाभखु, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सबा 
कामवक्रभ ऩवहरो सम्भेरनको रुऩभा ऩोखयाभा बैयहेको छ। मो कामवक्रभ नभूना फन्नुऩछव। सॊघीमता 
कामावन्िमनभा केही अन्तयवियोध बसजवना बएका छन।् सॊघीमताराई कसयी सपर फनाउने बन्न े
दावमत्ि सफैभा छ। कसयी कानून बनभावण गने, तीन तह फीचका कानून बनभावणका वििाद सभाधान 
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गदै सफै तहरे आ- आफ्ठ्ना ऺेराबधकाय बबरका कानून फनाउन सक्ने िाताियण बनभावण गनुवऩछव। 
सॊघीमताको कमावन्िमन य कानून बनभावणभा जनतारे अनबुबूत के कसयी गछवन ् बन्ने जोबडएको छ, 
सॊघीमता य कानून कामावन्िमनभा भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका भहत्िऩूणव यहन्छ, सॊघरे यावष्डम नीबत 
बनभावण गने य सोको कानून बनभावण गयी कामावन्िमन गने णजम्भेिायी प्रदेशको नै हो, अदारतको 
सॊयचना एकात्भक बए ताऩबन सॊघीमता कामावन्िमनभा अदारतको भहत्िऩूणव बबूभका यहन्छ। 
अदारतको अवहरे सम्भको सोचभा ऩरयितवन केही बएको छ। स्थानीम तहका न्मावमक सबभबतरे के 
कसयी काभ कायिाही गने, देिानी विषम, भेरबभराऩका विषमराई कसयी सम्फोधन गने बन्ने 
जटीरता छ, मस्ता जटीरताहरु शीघ्र सम्फोधन हनुऩुछव। यावष्डम याजनीबतभा सभेत नबभरेको कुया 
भमावदाक्रभ रगामतका विषम वढरोबछटो बभल्छ।कबतऩम प्रदेशभा सॊकल्ऩ प्रस्ताि बएको सबुनएको छ 
तय मी विषम सॊघफाट नै बछटो सणच्चनऩुछव । मसका अबतरयक्त ितवभान सभमको अबत आिश्मक 
कानून बनेको भौबरक अबधकायको विषम हो।जनतारे प्रत्मऺ रुऩभा अनबुतू गनवसक्ने विषम ऩबन 
भौबरक अबधकाय नै हो। मसभा प्रदेशरे कानून फनाउन सक्दैन। सॊघरे बछटो कानून फनाओस।् 
अन्म प्रदेश सयकायको ऺेराबधकायभा यहेका विधेमक सफै सिवसम्भतभा बछटो बन्दा बछटो कानून 
बनभावण गने क्रभभा गण्डकी प्रदेश सयकाय य प्रदेश सबा जटेुका छौं। 

२॰४॰ भाननीम कुभाय चडुार, भखु्म न्मामाधीश, उच्च अदारत, ऩोखया 
अत्मन्त भहत्िऩूणव यावष्डम सम्भेरनको आमोजना बएको छ। अत्मन्त जरूयी विषमको रुऩभा यहेको 
सॊघीमता कामावन्िमनभा हाभी विबबन्न विषमभा अरभरभा छौ। मस्ता कामवक्रभहरुरे ती 
अन्मौरताराई णचदै जानेछन।् भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ, अबधकायका विषम विचायणीम अिस्थाभा 
छ, सॊविधानभा साभान्म व्मिस्था छ य हाभी कानून बनभावण गयेय थऩ फाटो तम गने अिस्थाभा छौं। 
के- कसयी बन्नेभा अरभबरएका छौं। विबबन्न देशभा केही अभ्मास, कानूनी व्मिस्था छन,् ती 
व्मिस्थाहरुको अध्ममन य विश्लषेणफाट ऩबन हाभीरे बसकेय आफ्ठ्नो ऩद्दबतभा ढाल्न सक्छौं। नेऩारको 
सॊविधान अन्तगवत न्मामाऩाबरकाको सॊयचना एकात्भक बएऩबन अदारतीम काभ कायिाहीफाट 
सॊघीमताको ऩारनाभा सहमोग नै ऩगु्दै आएको छ। अफ हाभीरे गनुवऩने आिश्मक व्मिस्थाभा भखु्म 
न्मामाबधिक्ताहरुको सॊरग्नता, मोगदान, कसयी अदारतभा जोबडन ेबन्न ेविषमहरु छरपर हनु ुजरूयी 
छ । भखु्मभन्री तथा प्रदेश सयकायको प्रभखु कानूनी सल्राहकायको रुऩभा देणखएको बए ताऩबन के 
कसयी प्रबािकायी रुऩभा अगाबड जानऩुने विषमभा मस सम्भेरनभा घनीबतू रुऩभा छरपर तथा 
विश्लषेण हनुेछ। आगाभी ददनका भागव सवु्मिणस्थत हनुेछ। सॊघीमताको भहत्िऩूणव कडीको रुऩभा 
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यहेको भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ, कतवव्म य अबधकायराई व्मिणस्थत गयी अगाबड फढ्नेछ बन्न े
शबुकाभना छ। 

२॰५॰ भाननीम कल्माण शे्रष्ठ, ऩूिव प्रधान न्मामाधीश 

मो ऺेरभा केही कुया याख्न ेभौका ददन ुबएकोभा धन्मिाद। आजको सॊघीमता कामावन्िमन य प्रदेशहरु 
सॊचारनभा सम्भेरनको सान्दबबवकता एकदभै छ। नमाॉ ऩरयिेशभा सॊविधानरे बनभावण गयेको य 
सॊघीमतासॉग जोबडएको देिानी, पौजदायी कानून सभेतको साथवक कामावन्िमन गने णजम्भेिायी भखु्म 
न्मामाबधिक्ताभा छ। याज्मको नमाॉ कानूनी सॊयचना, सॊक्रभणभा छौं। सॊिैधाबनक ऩद्दबत अन्तगवत 
स्थावमत्ि ग्रहण गनव सकेका छैनौं। साथवक ऩरयणाभ ल्माउन नसकेको अनबुबूत बएको छ। सॊघीमता 
कामावन्िमनको सरुुिाती चयणभा नै यहेको आजको ऩरयणस्थबतभा  कानूनी याज्मको अिधायणा अनबुतू 
हनु सहज छैन। न्मामको अनबुबूत, राबको सभान वितयण बएन बन ेपेरय ऩबन अबनणितताभा जान 
सक्छौं। विद्यभान सभस्माहरुको सभाधान, सम्फोधन नबैयहेको मस्तो णस्थबत ग्राह्य छैन । 
सॊघीमताको औणचत्म स्थावऩत छ। मसको कामावन्िमन जरुयी छ। केन्रफाट सफै हनुे बए मबत धेयै 
स्थानीम आिाज उठ्ने बथएन ।कानूनका राब, विकाशका राब सफै जनतारे कसयी उऩबोग गने, 
कसयी सफै ऺेरको विकास गने,  शासनराई अबधक रुऩभा स्थानीमकयण गनुवऩने आिश्मकता 
छ।हाभी धेयै नै प्रायणम्बक चयणभा छौं। के हाभीरे व्मिहायभा सॊघीमताका भान्मताहरु ऩरयऩारना 
गयेका छौं? सोही अनसुाय आफ्ठ्ना व्मिहायभा ऩरयितवन गयेका छौं? कसयी सॊघीमताभा न्मामऩाबरका 
जोबडन ेबन्न ेविषम छ। सॊविधान अन्तगवत न्मामऩाबरकाको सॊयचना एकात्भक भार नबई स्थानीम तह 
सम्भ न्मावमक सॊयचना जोबडएको छ। स्थानीम तहभा न्मावमक सबभबतहरु छन।् मो सम्भेरनभा 
प्रणारीगत सधुायको अिस्थाभा कहाॉ छौं बन्न े विश्लषेण गनव आिश्मक छ।   भखु्म न्मामाबधिक्ता् 
सफैको न्मामको अबधिक्ता, न्मामको शतवभा सफै गने, सयकायको ऩऺ ऩबन होइन, सयकायी भदु्दाभा 
सयकाय िादी हनु्छ, प्रबतिादी हुॉदैन। मो गरयभाभम ऩद हो। सयकायको सल्राहकायको ऩदभा त 
स्थावऩत बमो तय थऩ काभ गनव फाॉकी छ। कानून फनाएय अदारतभा िहस गनव ऩाउने वक नऩाउन े
? पौजदायी, देिानी विषमभा फहस, ऩैयिी गनव ऩाउन े वक नऩाउन?े रगामतका विषमभा अभ्मास 
स्थावऩत गदै जान ुऩनेछ। अवहरे  प्रायणम्बक चयण, सॊस्थाऩक चयणभा जे जस्तो गोयेटो कोनुवहनु्छ  
बोबर याजभागव त्मसयी नै फन्दै जानेछ। कानून बनभावणको चयणभा बबूभका, विधावमका, सयकायी 
काभभा विशेष बबूभकाको बसजवना गदै जानऩुने हनु्छ। कानून प्रणारी असपर बमो बने द्वन्द्व स्थावऩत 
हनु्छ, शाणन्त हुॉदैन। सम्ऩूणव प्रवक्रमाभा कसयी यचनात्भक बबूभका बनिावह गने सम्फन्धभा उत्साह य 
आकाॊऺा साथ फाटो ऩवहल्माउने णजम्भेिायी सॊस्थाऩक भखु्म न्मामाबधिक्ताको नै हो। धेयै य साथवक 
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अबधकाय सवहत सॊकुचन हनु नऩने, हीन बाि नहनु ेगयी न्मामऩाबरकासॉग जोबडन सवकन्छ। सम्ऩूणव 
ऩद्दबतराई कसयी न्मामोणचत ढॊगरे कामावन्िमन गने सम्फन्धभा भखु्म न्मामाबधिक्तारे न्मामराई 
विकेणन्रकृत, यचनात्भक, व्मिस्थाऩकीम, दाशवबनक, सॊिैधाबनक रुऩभा सॊविधानरे अॊगीकाय गयेको 
आरोकभा खोज्न सक्नहुनु्छ।साथवक बबूभकाको भभवसम्भ ऩबुगददनसु,् ऩूणव सपरताको काभना छ। 

२॰६॰ भाननीम ऩथृ्िी सबु्फा गरुुङ्ग, भखु्मभन्री , गण्डकी प्रदेश सयकाय 

भाननीम भखु्मभन्रीज्मूरे प्रदेश सयकायको तपव फाट स्िागत गदै कामवक्रभको सपरताको काभना 
गनुवबमो। सॊविधान कामावन्िमनको चयणभा अन्म भरुकुभा जस्तो सभस्मा आउन ुस्िबाविक हो ।केही 
अफ्ठ्यायो बए ताऩबन सॊघीमताको मस व्मिस्थाको विकल्ऩ अको छैन। भरुकुभा णस्थयता, सभवृद्ध, 
शाणन्त, सवु्मिस्था, न्मावमक व्मिस्था कामभ गने व्मिस्था नै सॊघीमता हो। स्िामत्तता, रोकतन्रका 
नमाॉ आमाभहरु थऩेय सभािेशी, प्रबािकायी फनाउॉदै सॊघीमता कामावन्िमन गदै जानऩुछव। याजनीबतक, 
प्रशासबनक, साॊस्कृबतक वहसाफरे ऩबन अको विकल्ऩ छैन। शासन प्रणारीको वहसाफरे ऩबन छैन। मी 
व्मिस्थाराई दोष ददएय उम्कने ठाउॉ छैन। अफ असपर बमो बन े हाम्रो कायणरे, हाम्रो 
असऺभतारे असपर हनु ेहो। कसयी सपर फनाउन ेहाभी सफैको तहफाट प्रबािकायी रुऩभा काभ 
गनुव जरुयी छ। सॊसाय बय जहाॉ जहाॉ द्वन्द्व बसजवना बए सभािेशी य सहबाबगताभूरक रुऩभा सॊविधान 
फभोणजभ सॊघीमताभा गएका धेयै सपर उदाहयण छन।् उत्ऩीबडत, उऩेणऺतराई कसयी याज्म 
व्मिस्थाभा ल्माउने बन्नेभा सॊघीमता सपर अभ्मास हो। अरु भरुकुहरु- बायत, क्मानडा, अभेरयका 
जस्तो वकबसभरे नेऩारभा सॊघीमता ल्माएको होइन। अभेरयका बनकेो आत्भ बनणवमको अबधकाय 
सवहतको सॊघीमता हो तय नेऩारको सॊघीमता स्िामत्तताभा आधारयत सॊघीमता हो । मो विविधता 
बबरको एकताराई कामभ गयी द्वन्द्व व्मिस्थाऩन गने सॊयचना हो। नेऩारको सॊघीमता holding 

together को अिधायणाफाट बनदेणशत छ। याज्म सत्ताभा सफैको स्िाबभत्ि स्थाऩना गनवको राबग य 
थऩ प्रबािकायी फनाउन सॊघीमताभा गएको हो।नेऩार सयकाय त सन ्१८२५ देणख नै छ। नेऩार 
सयकाय अको ल्माउन खोजेको हैन। मो बनतान्त पयक व्मिस्था हो। नमाॉ शासन प्रणारी हो जसभा  
प्रदेश सयकायको सॊयचना बनतान्त नौरो अभ्मास हो। केन्रीम सयकायरे गनव नसकेका कुया य 
स्थानीम तहको ऺभता बन्दा फावहयका विषमभा प्रदेश सयकायको बबूभका भहत्िऩूणव यहन्छ। प्रदेश 
सयकायको अभ्मास आबथवक विकास, स्थानीम तहराई सशणक्तकयण य प्रबािकायी सभन्िमको राबग 
हो। प्रदेश सपर बमो बने भार सॊघीमता सपर हनुेछ। भधेश य केही जनजाबत आन्दोरनफाट 
रवषत बएय  प्रदेशराई अबधकाय कभ ददएय काभ गनव असहज गयाउन ु कदावऩ हुॉदैन। कानून 
बनभावण, जनशणक्त, वित्तीम स्रोत फाॉडपाॉड, शाणन्त सवु्मिस्था कामभ, प्रशासकीम सधुाय, सशणक्तकयण 
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गयेय प्रदेश सयकाय सपर बमो बने भार सॊघीमता सपर हनु्छ। प्रदेशरे गनव सक्ने काभ स्थानीम 
तहरे गनव सक्दैन। स्थानीम तहका सीबभत स्रोत, साधन, ऺभता य साभथ्मव फावहयका काभहरुराई 
प्रबािकायी ढॊगफाट सॊचारन गनवको राबग प्रदेशको अबधकाय सॊकुणचत गनुवहुॉदैन । 

प्रदेश सयकायराई वित्तीम अबधकाय धेयै छैन। कृवष आमभा कय भार उठाउन ऩाउने बबनएको छ। 
कृवषराई आधबुनकीकयण गने, व्मिसामीकयण गने स्थानीम तहरे आफ्ठ्नो आम आजवन गनव सक्ने धेयै 
ठाउॉ छैन । स्रोतको व्मिस्थाऩन भाबथफाट हनुऩुने छ। ७०% केन्रराई, प्रदेश राई १५%, 
स्थानीम तहराई १५% को आधायभा वित्तीम फाॉडपाॉड बएकोफाट ऩबन भाबथका भानबसकताभा सधुाय 
आिश्मक देणखएको छ। सयकाय बनेको नीबत, फजेट ल्माउने भार होइन। कभवचायी बनमन्रण, 
सॊचारन, ऩरयचारन गने अबधकाय प्राप्त नबई काभ गनव सवकदैन। शाणन्त व्मिस्था कामभ गनव प्रहयी 
आिश्मक ऩछव। प्रदेश प्रहयी व्मिस्थाऩन, के-कसयी गने य सयुऺा कामभ गनव जनशणक्त सयकायको 
भातहतभा नहुॉदा शाणन्त सयुऺा कामभ गनव कुनै सॊमन्र छैन। वित्तीम अबधकाय, कभवचायी सॊमन्र 
ऩरयचारन य प्रदेश प्रहयी सयकायको भातहतभा नहनु ेजस्ता मी तीन कुया सम्फोधन नबई सभस्मा 
सभाधान हुॉदैन। 

+  

न्मामऩाबरकाको विद्यभान व्मिस्थाराई कसयी प्रबािकायी फनाउन,े भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभकाराई 
कसयी साथवक फनाउने णजल्रा, उच्च सयकायी िकीर कामावरमसॉग के- कस्तो सभन्िम गने जस्ता 
विषमभा साथवक बबूभका हनु आिश्मक छ। भहान्मामाबधिक्ता प्रबत नबई प्रदेश सयकायप्रबत 
उत्तयदामी यहन ेभखु्म न्मामाबधिक्ता चावहन्छ। वकन न्मामऩाबरका सॊघीमताभा गएन? प्रदेश सयकाय, 
स्थानीम तहभा सयकाय विरुद्ध भदु्दा ऩदैन? मी चनूौबत य अफ्ठ्यायाहरुराई कानून बनभावण गदाव 
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व्मिस्थाऩन गनुवऩछव।स्थानीम तहभा न्मावमक सबभबतको प्रफन्ध छ। णजल्रा अदारत य न्मावमक 
सबभबत फीचको सॊयचना के- कस्तो हनु-े कसयी सभन्िम हनुे बन्न ेऩबन स्ऩष्ट हनु जरुयी छ। 

सॊविधानको अनसूुचीभा सॊघ य प्रदेशको साझा अबधकायका विषमभा कानून बनभावण गनवको राबग सभेत 
सॊघीम कानून कुरययाखेका छौं। प्रदेश रोकसेिा, प्रदेश प्रहयी रगामतका विषमभा प्रदेश कानून फन्न 
वढराई हुॉदा प्रदेश सयकायरे ऩूणव रुऩभा आफ्ठ्नो काभ कायिाही गनव सकेको छैन। मथाशीघ्र कानूनी 
व्मिस्था गयेय प्रदेश प्रहयी ऐन बनभावण गयी मस गण्डकी प्रदेशका ११ णजल्राका प्रहयी प्रदेश 
सयकायको  आन्तरयक भाबभरा भन्रारम अन्तगवत हनुऩुछव। प्रशासबनक स्िामत्तताभा आधारयत प्रदेश 
हनुऩछव।विद्यभान सफै णजल्रा कामावरम प्रदेश अन्तगवत हनुे बनी बनणवम गदाव काभ सहज हनु्थ्मो । 

२०४६ सारको आन्दोरन ऩबछको सॊविधानको व्मिस्था याजनीबतक वहसाफरे नयाम्रो बथएन तय 
जनतारे तत्कार अनबुबूत गनव नऩाउॉदा अऩनत्ि भहससु बएन। त्मबतफेरा हाभीरे सॊविधान त 
ऩरयितवन गर् मौं तय जनताको दैबनक जीिनसॉग गाॉबसएको कानून- भरुकुी ऐन ऩरयितवन गयेनौं। नमाॉ 
देिानी, पौजदायी सॊवहता कसयी प्रबािकायी रुऩभा अनबुतू हनु ेगयी तल्रो तहसम्भ कामावन्िमन गने 
बन्न े विषमभा सभेत ध्मान ददन ुजरुयी छ। जनभखुी, रोकवप्रम य जनतारे अनबुतू गने वकबसभको 
भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका हनुऩुछव। 

कामवशैरीका कायण य सेिा प्रिाहभा शैरी ऩरयितवन नबएकोरे प्रदेश सयकायरे प्रबािकायी रुऩभा 
काभ गनव सवकयहेको छैन। सन ् २०३० सम्भको सॊमकु्त याष्डसॊघको दीगो विकासका रक्ष्म, 
आिबधक मोजना, आफ्ठ्ना आिबधक मोजनाका रक्ष्म, मो िषव ७-८% आबथवक िवृद्धदय हनुे रक्ष्म 
सभेतका आधायभा प्रदेश सयकायरे नीबत तथा कामवक्रभ य फजेट कामावन्िमन गयेको छ।तय विबबन्न 
कायणफाट काभ गनव अफ्ठ्यायाहरु बसजवना बएका छन।् सॊघफाट मी विषमका सम्फोधन चाॉडो 
हनुऩुर् मो।साथै, शाणन्त सयुऺा, आन्तरयक आम्दानी, बनजी ऺेरफाट रगानी, यावष्डम, अन्तयाववष्डम 
जगतभा सभेत प्रचायप्रसाय, प्रबत व्मणक्त आम िवृद्ध गनव, रगानीकतावरे रगानी गने िाताियण तमाय 
गनव सभेत कानूनी य सॊयचनागत आधायहरु खडा गयी प्रदेश सयकायका आिश्मक अिमिहरु खडा 
गयी प्रदेश सयकाय सॊचारन गनव सहज फनाउनऩुने आिश्मकता छ। 

प्रथभ ऩटक ऩोखयाभा हनु गईयहेको मस फौवद्धक जभघटरे भरुकुराई बनकास ददनेछ बन्न े
सपरताको शबुकाभना छ। 
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प्रस्तबुत 

३॰ ऩवहरो ददनको प्रस्तबुत 

३॰१॰ भाननीम कल्माण शे्रष्ठ : भरुकुी पौजदायी सॊवहताका भहत्िऩूणव विशषेता, प्रबािकायी कामावन्िमन  

२०७५ सार बार १ गते देणख रागू बएका भरुकुी पौजदायी य देिानी सॊवहताहरु धेयै राभो 
सभमको प्रमासफाट आएका साभान्म कानून हनु।्सिोच्च अदारतभा न्मामाधीश हुॉदा सयकायरे 
पौजदायी सॊवहता भस्मौदाको कामवदरको सॊमोजक बै काभ गयेको अनबुि सनुाउॉदै पौजदायी 
सॊवहताका भहत्िऩूणव विशेषताहरुको फायेभा देहाम फभोणजभ चचाव गनुवबमो।  

 

 २०७४ सारभा सॊसदफाट ऩारयत बएका सॊवहताहरु रागू हनुऩूुिवको १ िषवको सभमभा धेयै नै 
छरपर, कामावन्िमनका चनुौबत सम्फन्धभा विश्लषेण, प्रचायप्रसाय हनुऩुने बथमो तय त्मो हनु 
सकेन। जसको ऩरयणाभ स्िरुऩ रागू बएऩबछ विबबन्न वटका वटप्ऩणी हनु थारेका छन।् 
प्रायणम्बक रुऩका कुया सनु्दा त्मबत धेयै स्िाबभत्ि बएको ऩाइएन। मो १ िषवभा त प्रचायप्रसाय 
हनुऩुथ्मो, घयदैरोसम्भ ऩरु् माउन ुऩने णजम्भेिायी सयकायको बथमो। तय रागू बए ऩबछ छटऩटी 
भार देणखमो।हाभीरे सभम धेयै खेय पाबरयहेका छौं। 
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 १ िषवको कामावन्िमन सभम याखी रागू बएको सॊवहताहरुरे नमाॉ कानूनी याज्मको अिधायणाराई 
सभेटेको छ। हाभीरे ७ िटा सॊविधान ऩरयितवन गदाव सभेत १६५ िषवको भरुकुी ऐन त्मही ॊ 
याख्मौं। याजनीबतक ऩरयितवन सॉगसॉगै कानूनी ऩरयितवन गनव सवकएन। याजनीबतक ऩरयितवन 
शीघ्रताबतशीघ्र बैयहने तय कानूनी ऩरयितवन सभम राग्ने विषम हो। याजनीबतक ऩरयितवनरे 
सॊस्थागत गयेको सॊविधानको ऩारना गनव सभेत कानूनभा आधबुनकीकयण य सपर कामावन्िमन 
हनु ुजरुयी हनु्छ। सॊविधान प्रगबतशीर तय देिानी, पौजदायी कानून सोही याख्न नहनु ेकुयाराई 
भनन गदै हार आएका सॊवहताहरुरे नऩेारको सॊविधानको आधायबतू भूल्म, भान्मता य बािना 
अनरुुऩ देिानी य पौजदायी न्माम प्रणारीभा सभम साऩेऺ सधुाय गयेको छ। 

 बनजी जीिन, जन्भ देणख भतृ्मिुयण सम्भ हयेक ऩर हयेक ऺणसॉग सम्फणन्धत विषमसॉग जोबडएका 
व्मिस्थाहरु देिानी य पौजदायी सॊवहताभा उल्रेणखत छन।् मसभा ऩरयितवन, सधुायका राबग भाग 
गनव त ऩाइन्छ तय जनताको कानून, रागू बैसकेको छ, अफको स्िाभी जनता नै हो।मसयी 
साभान्म कानूनको प्रमोगभा बएको ऩरयितवनफाट प्रबावित हनुे िगवहरुका कुया ऩबन सनुु्नऩने हनु्छ। 
साथै, सिवसाधायणरे सभेत मी कानूनका व्मिस्थाका फायेभा जान्नुऩने हनु्छ। 

 Rule of law deficient बैसकेऩबछ प्रणारी सबुिदैन। हाम्रो कानून जस्तो छ, त्मस्तै हाम्रो व्मिहाय 
हनु्छ, त्मसरे हाम्रो सभ्मता ईंबगत गछव । कानूनराई गौण भाने सम्भ विकास सम्बि छैन, 
विकास भहॊगो हनु्छ, प्रजातन्र भहॊगो हनु्छ य मसफाट जनताको जीिनचक्र झन असहज हनु्छ। 
आज हाभी सभाज रुऩान्तयण गने प्रवक्रमाभा छौं।  

 विबबन्न ठाउॉभा छरयएय यहेका कानूनराई सहज रुऩभा एक ठाउॉभा जम्भा गने (भरुकुी ऐन ऩबन 
छरयएय यहेका व्मिस्थाहरु एकै ठाउॉभा याणखएको) व्मिस्था नै सॊवहता हो। ठूरो क्राणन्त 
जॊगफाहदयुको ऩाराभा बएको हो। Napoleon Code को प्रबािफाट जॊगफहादयुरे भरुकुी ऐनको 
ऩरयकल्ऩना गयेकोफाट ऩबन सॊवहताफद्ध कानूनको विकास नेऩारभा त्मही सभमफाट बएको हो। 
अझ त्मस बन्दा अगाबड ऩबन यहेको जमणस्थबत भल्रको भानि न्माम शास्त्र बथमो जनु एक 
वकबसभको सॊवहता नै हो।  

 कानूनभा सभमानकूुर ऩरयभाजवन गने व्मिस्था आजको प्रमास होइन। २००७ सारको ऩरयितवन 
ऩबछ कानूनको आधबुनकीकयण गनुवऩछव बन्न े आिश्मकता भहससु गरयएको बथमो। २०१२ 
सारभा नेऩारको दण्ड व्मिस्था याजऩरभा छावऩएको, २०१० सारभा कानून आमोगको स्थाऩना 
रगामतका विबबन्न कारखण्डभा बएका विबबन्न प्रमासहरुरे दशावउॉछ। तय विबबन्न सभमभा बएका 
कानून ऩरयितवनका प्रमासहरुराई शासकरे ऩबन जोणखभ भाने्न णस्थबत कामभ नै यवहयह्यो। विबबन्न 
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याजनीबतक ऩरयितवन ऩिात ्ऩबछल्रो सभमभा २०६८ सारभा प्रहयी, कानून भन्रारम, सयकायी 
िकीर, फाय सफैको सवक्रमताभा न्मामाधीशको सॊमोजकत्िभा पौजदायी य देिानी सॊवहताका 
भस्मौदा तमाय बए। 

 मो भस्मौदाभा कयीफ ६०% भरुकुी ऐनका भूल्म भान्मता नै छन ्। ऩरयिेश, अऩयाध जगतको 
ऩरयितवन, सिोच्च अदारतरे बनेका य प्रबतऩादन गयेका बसद्धान्तराई नै पौजदायी सॊवहतारे 
अिरम्फन गयेको छ। कानून प्रणारी सिवथा भौबरक हनु सक्दैन। चीन, कोरयमाको कानून 
सभेत जभवनको कानूनफाट प्रबावित छन ् बने बायत, नेऩार, अभेरयकाका कानून सॊमकु्त 
अबधयाज्मको कानूनफाट प्रबावित छन।् Best of the legal system का विषमहरुराई अध्ममन गयी 
पौजदायी सॊवहता तमाय बएको हो। मसको भस्मौदा प्रवक्रमाभा UNDP को ठूरो सहमोग, मोगदान 
यहेको छ। 

 नेऩार ऩऺ बएका भानि अबधकाय सम्फन्धी अन्तयाववष्डम भूल्म, भान्मता, व्मिहाय, सिोच्चका 
बनदेशन, दण्डहीनताराई अन्त्म गने प्रबतफद्धता, द्वन्द्व सभाधान, दीगो, स्थावमत्ि, सभ्म सभाजका 
आिश्मकताहरुराई विचाय गयी सॊवहताभा व्मिस्था गरयएका छन।् 

 ऩीबडतरे कुनै ऺबतऩूबतव नऩाउने न्माम प्रणारीराई ऩरयितवन गयी ऩीबडतभखुी फनाउने य ऩीडकराई 
ऩबन उसको कसूय फभोणजभको सजामको बाबगदाय फनाउॉदै आिश्मकतानसुाय य कसूयको 
गाम्बीमवता अनसुाय सिुने य णजम्भेिाय िहन गने फनाउने वकबसभका न्मामोणचत व्मिस्था छन।् 

 न्माम बनकेो सयुऺा हो। जसको जे हक हो त्मही यहने सबुनणित गने य सयुऺाको अनबुबूत न्माम 
प्रणारीरे ददनऩुने हनु्छ। सभाजभा व्माऩक अनशुासनहीनता फढेको छ। हडतार, तोडपोड, 
आगजानी, यावष्डम सम्ऩदाको विनाश फढ्दो छ। आफ्ठ्ना भागहरु ऩूया गयाउन मस्ता वहॊस्रक 
वक्रमाकराऩ फढेका छन।् मी तयीका कबत सभ्म िा असभ्म छन?् ऺणणक आिेशभा बत्काएका, 
बफगायेका सािवजबनक सम्ऩणत्त पेरय चावहन्छ।ऩनु् बतनीहरुको बनभावण याज्मस्रोतफाट नै गनुवऩने 
हनु्छ। तसथव, सािवजबनक सम्ऩणत्त, स्िास्थ्म, नैबतकता, अनशुासन कामभ गने उदे्दश्मरे पौजदायी 
सॊवहताभा विबबन्न व्मिस्था गरयएका छन।् 

 मो कुनैऩबन विकबसत कानून प्रणारीसॉग comparable  छ ।मसभा कसूयको ऩरयबाषा, सजामको 
ऩरयबाषा जघन्म, गम्बीय य साभान्म कसूय गयी विबाजन गरयएको छ। 

 नेऩारीरे नेऩारी विरुद्ध गयेको अऩयाधको सम्फन्धभा महाॉको कानूनरे त्महाॉ कायिाही गने गयी 
extra territorial jurisdiction ग्रहण गयेको छ। 
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 फार अबधकाय सम्फन्धी अन्तयाववष्डम भहासणन्ध अनरुुऩ नै फारफाबरका बनी १८ िषव सम्भकाराई 
सभेटेको छ। 

 हाम्रो सभाजभा बएका धेयै बेदबािराई केफर नैबतक भूल्मको रुऩभा हेदाव विकृबत बएको हुॉदा 
बेदबािऩूणव व्मिहायराई अऩयाधीकयण गनुव आिश्मक बएकोरे सॊवहतारे सोही फभोणजभको 
व्मिस्था गयेको छ।  

 गबवधायणका कायण य अिस्था, ऩरयणाभ बनणित अिबध सम्भको गबव terminate गनव ऩाउने हक 
अबधकायको व्मिस्था गयेको छ। सॊविधानरे नै सबुनणित गयेको प्रजनन स्िास्थ्म सम्फन्धी 
अबधकायराई कामावन्िमन गने व्मिस्था गयेको छ। 

 फेऩत्ता बएका व्मणक्तका सम्फन्धभा कानूनी व्मिस्था गयेको छ।सिोच्च अदारतफाट बएको 
पैसराकै आधायभा कानून फबनसक्नऩुने बथमो तय राभो सभमसम्भ ऩबन फनेन य ऩबछ फेऩत्ता 
छानफीन आमोग फनेय काभ गरययहेको छ।  

 

 बनजी देणख सािवजबनक विषमका विबबन्न आमाभराई मसरे सभेटेको छ। आऩयाबधक राब, 
उऩबोग्म िस्त,ु िारुदी सरुुङ, ऩानी विषाक्त फनाउन नहनु,े िाधा फनाउन,े भञ्जुयी बफना अकावको 
शयीय ऩयीऺण गने, मातना, गोऩनीमता रगामत थपु्र ैआिश्मक विषमहरुभा व्मिस्था गयेको छ। 

 मबत धेयै विषमभा व्मिस्था गये ताऩबन मो ऐन साधायण कानून हो। कुनै विशेष विषमभा विशेष 
कानून फनाएय व्मिस्था गनव मसरे िाधा ऩरु् माएको छैन। 
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 राऩयिाही, होबसमायी बनेको कानूनी शब्द हनु।् मी कुया सफतु, प्रभाण, विऻान, प्रवक्रमाभा 
आधारयत हनु्छन।् शब्दहरु प्रबत hyper sensitive  नबई उणचत अथवभा फझु्नऩुने हनु्छ। 

 सजामको प्रणारीभा व्माऩक ऩनुयािरोकन गरयएको छ। भतृ्मदुण्ड गनव नऩाइने सॊविधान भै 
उल्रेख छ। नेऩाररे अन्तयाववष्डम दस्तािेजभा प्रबतिद्धता सभेत जाहेय गयेको छ।तय केही जघन्म 
वकबसभका अऩयाध (बनभवभताऩूिवक ज्मान भाने, जाबत हत्मा, फरात्काय गयी ज्मान बरन,े 
सािवजबनक खाद्य ऩदाथवभा विष बभसाउने, अऩहयण गयी िा शयीय फन्धक गयी ज्मान भायेभा, 
िाममुान अऩहयण गये िा विष्पोटन गयी ज्मान भायेभा) भा आजन्भ कैदको व्मिस्था गयेको छ।  

 अन्म गम्बीय प्रकृबतका भदु्दाभा जन्भ कैदको व्मिस्था गरयएको छ। जन्भकैद बनेको २५ िषवको 
अिबधराई भाबनएको छ। 

 बनणित अिबधको कैद, कैद य जरयिानाका व्मिस्था गरयएको छ।सिवस्ि गने व्मिस्था हटेको 
छ।  

 एउटै िायदातभा धेयै अऩयाध गयेकोभा डेढी सजाम, ऩटकेभा दोब्फय गने व्मिस्था गयेको छ।  

 न्मामाधीशको स्िवििेकभा सजामका दामया याणखएको छ। धेयै कसूयभा उऩल्रो हद, केहीभा 
तल्रो य भाबथल्रो हद याखेको छ। कायण, ऩरयिेश, ऩरयणस्थबत, उभेय सफै विचाय गयी 
न्मामाधीशरे उऩमकु्त सजाम गने व्मिस्था गयेको छ।  

 पौजदायी न्मामका बसद्धान्तराई कानूनका बसद्धान्तका रुऩभा याणखएको छ। कसूयको गाम्बीमवता 
फढाउन,े घटाउने आधाय, कायण उल्रेख गरयएको छ। न्मामको बनचोड त सजाम हो, सजाम 
सभानऩुाबतक, सहुाउॉदो हनुऩुने कुयाका आधायभा व्मिस्था गरयएको छ। 

 सभग्रभा अऩयाध सॊवहताभा अऩयाध के हो, कसयी हनु्छ य के- कस्तो अऩयाधभा के कस्तो 
बसद्धान्तका आधायभा के-कबत सजाम हनु्छ बन्न ेकुया उल्रेख गरयएको छ। 

 पौजदायी कामवविबधभा प्रवक्रमागत विषम य भदु्दा कायिाही सम्फन्धभा व्मिस्था गयेको छ। 

 दण्ड सजाम बनधावयण सम्फन्धी ऐन दणऺण एबसमाभा नै नमाॉ प्रमास हो।मसरे दण्ड बनधावयणका 
आधाय य औणचत्मराई व्मिस्था गयेको छ।  

 हदम्माद सम्फन्धी व्मिस्था स्ऩष्ट छ ।गम्बीय भदु्दाभा हदम्माद छैन। 

 पौजदायी कामवविबध prosecutorial autonomy, investigational autonomy, अनसुन्धानको हयेक 
चयणभा स्िामत्तता हनुऩुने बसद्धान्तफाट बनदेणशत छ। न्माम बफनाको याज्म त याज्म नै होइन बन्न े
भान्मता अनरुुऩ व्मणक्तको प्रबतष्ठाराई सिोऩरय स्थान ददएको छ। 
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 शॊकाराई न्मामोणचत फनाउनऩुने, अनसुन्धानकताव, अबबमोक्ताराई सभेत णजम्भेिाय फनाउन े
फदबनमत, गैयणजम्भेिायराई कानूनको दामयाभा ल्माउने व्मिस्था गयेको छ। 

 Plea bargaining, फैंक जभानत, Video conferencing, Mutual Legal Assistance Agreement, 
म्मादभा हाणजय नहनुे, बाग्नेराई सम्ऩणत्त योक्का, खाता योक्न,े सऩदुवगी भाग गने विषमहरुभा 
व्मिस्था गयेको छ। 

 भदु्दा वपताव बरनै नसवकन ेअिस्थाको वकटान गयी भदु्दा वपताव सम्फन्धभा उणचत व्मिस्था गयेको 
छ। भ्रष्टाचाय, मातना, सम्ऩणत्त शदु्धीकयण, जफजवस्ती कयणी, रागू औषध जस्ता भदु्दाहरु वपताव 
बरन नसवकने व्मिस्था गयेको छ।  

 अबबमोजन सम्फन्धभा भहान्मामाबधिक्ताको कामावरम य अदारतीम कायिाहीको सम्फन्धभा 
अदारतरे आफ्ठ्नो कामवविबध बनधावयण गने व्मिस्था गयेको छ। 

 सजाम बनधावयण गने ऐनरे स्थावऩत बसद्धान्त के छ बने, कुनै विकल्ऩ नबए भार कैद, ऩीबडत 
भखुी, साऺीको खचव व्मिस्थाऩन, ऩीबडतराई ऺबत ऩगेुको, ऩीडकसॉग केही नबएको अिस्थाभा 
ऩबन ऩीबडतरे याहत प्राप्त गनवको राबग ऩीबडत याहत कोष, ऩीबडतराई ऩमावप्त सयुऺा, सवुिधा ददइ- 
उणचत िाताियणभा अदारत सभऺ प्रस्ततु गने रगामतका विषमभा व्मिस्था गयेको छ। 

 ऩेयोर य प्रोफेसनको व्मिस्था गयेको छ। दईु बतहाई सजाम बोबगसकेऩबछ फाॉकी सभमको राबग 
खरुा कायागाय, साभदुावमक सेिा, साभाणजकीकयण जस्ता सधुायका आमाभ, ऩनुस्थावऩना, केन्र, 
याहत कोष, कायागाय सधुायका विषमराई सम्फोधन गयेको छ। 

 मबत व्मिस्थाहरु बए ताऩबन सॊवहता जनतारे फझु्ने बाषाभा जनता सभऺ ऩरु् माइएकै छैन। 

 मस्तो ऩरयिेशभा पौजदायी सॊवहताको प्रचायप्रसाय, उणचत कामावन्िमनभा सभेत भखु्म 
न्मामाबधिक्ताको बबूभका भहत्िऩूणव हनुे देणखन्छ। 

 न्मामाधीशरे बछटो छरयतो काभ कायिाही गनुवऩने आिश्मक छ। 

 पौजदायी सॊवहता कामावन्िमनभा सफै ऩऺ णजम्भेिाय हनु ु जरुयी छ। मसको प्रबािकायी 
कामावन्िमनभा चनूौबत छन।् प्रवक्रमा य सॊयचना खणचवरा छन ्तय ऩबन मो दण्डहीनता अन्त्मको 
फाटोभा, सभ्म सभाज बनभावण गने फाटोभा मसको बबूभका अतरुनीम छ। 
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प्रस्तबुत ऩबछ सोही विषमभा छरपर बएको बथमो। छरपरभा भखु्मत् देहामका विषमभा 
सहबागीहरुरे णजऻासा याखेका बथए् 

- पौजदायी सॊवहतारे ऩरकाय य डाक्टयका काभभा िाधा ऩने य गोऩबनमताको हक सम्फन्धी 
विषम 

- न्मामप्रणारी प्रबतको विश्वास गमु्दै गएको अिस्था 
- कानून अस्ऩष्ट हुॉदा कानून व्मिसामीराई सोको व्माख्मा गनव सहज हनुे देणखएको अिस्था 

छरपरभा उठेका विषमहरुराई स्रोत व्मणक्त भाननीम कल्माण शे्रष्ठफाट सम्िोधन बएको बथमो। 

- व्माख्मा गनै नबभल्ने कुनै बरखत हुॉदैन । imperfection is human बनेको जस्तै हयेक 
कानून व्माख्मा गनव नसवकन े हुॉदैन। तय व्माख्माका बनमभ, बसद्धान्त छन ् त्मसकै 
आधायभा व्माख्मा गरयन्छ। दरुुऩमोग हुॉदैन।  

- पौजदायी सॊवहता साधायण कानून हो। मो सफैको राबग फनाइएको हो । ऩरकायहरुको 
छुटै्ट विशेष ऐन छ। त्मसभा नै विशेष व्मिस्था गनव सवकन्छ। विशेष ऐन बएको 
विषमभा साधायण कानून रागू हुॉदेन। त्मसैगयी गोऩबनमता सम्फन्धी छुटै्ट ऐन आउॉदै छ। 
व्मणक्तगत प्रबतष्ठाराई उच्चतभ भहत्ि ददइएको हो। ऩरकाय ऩबन ऩवहरा व्मणक्त हो। 
अबबव्मणक्त स्ितन्रता य गोऩबनमताराई अन्तयवियोधी भानु्न हुॉदैन।   

- सयकायी तथा सािवजबनक ऩद धायण गयेको व्मणक्तसॉग सूचना भाग गनवको राबग सूचनाको 
हक ऩबन छ। मी विषमहरु अन्तय वियोधी नबई एक अकावका ऩरयऩूयक हनु।् 

- फदबनमतऩूिवक भदु्दा चरामो बने ऺबतऩूबतव हनुऩुछव। असाधायण ऩरयणस्थबत ऩबन कानूनको 
घेयाबबर ऩनुवऩछव। हयेक तह तप्काकाराई णजम्भेिाय फनाउन पौजदायी सॊवहताभा विबबन्न 
व्मिस्था गरयएको छ।   

ऩवहरो ददनको त्मस ऩबछको सरभा ७ िटै प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुरे भखु्म 
न्मामाबधिक्ताहरुको काभ, कतवव्म य अबधकाय, आफ्ठ्ना अनबुि य चनूौबतहरुको सम्फन्धभा प्रस्तबुत गनुव 
बमो। 

३॰२॰ श्री चडुाभणण शभाव,  भखु्म न्मामाबधिक्ता, प्रदेश नॊ १  

प्रदेश नॊ १ का भाननीम भखु्म न्मामाबधिक्तारे देहाम फभोणजभको प्रस्तबुत गनुवबमो। 
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 सॊविधान अनकूुरका कुयाहरुराई व्मिहायभा उतानव आिश्मक छ। नऩेारको सॊविधानको 
प्रस्तािनाभा नै उल्रेणखत जनताको सािवबौभ अबधकाय, स्िामत्तता य स्िशासनको अबधकायराई 
आत्भसात गदै सॊघीम गणतन्रात्भक शासन व्मिस्थाको भाध्मभफाट दीगो शाणन्त, सशुासन, 
विकास य सभवृद्धको आकाॊऺा ऩूया गने ध्मेमराई व्मिहायभा उतानव सॊघीम रोकताणन्रक गणतन्र 
नेऩारको भूर सॊयचना सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह गयी याज्म शणक्तको प्रमोग गने सॊिैधाबनक 
प्रािधान यहेको छ। 

 याज्म शणक्तको फाॉडपाॉड सॊविधानका अनसूुचीभा एकर अबधकाय य साझा अबधकायको रुऩभा 
यहेका छन।् 

 प्रदेश सयकाय नेऩारको सन्दबवभा, बनतान्त नौरो अभ्मास हो य सॊविधानको धाया १६० भा 
भहान्मामाबधिक्ताको भातहतभा यहने गयी प्रत्मेक प्रदेशभा एक जना भखु्म न्मामाबधिक्ता यहन े
व्मिस्था छ। 

 

 भखु्म न्मामाबधिक्ताका तत्कारीन णजम्भेिायीहरु 

- सॊिैधाबनक एिभ ्कानूनी विषमभा प्रदेश सयकाय िा प्रदेश सयकायरे तोकेको 
अबधकायीराई याम, सल्राह, ऩयाभशव ददन,े 

- भदु्दा चराउने, प्रबतयऺा गने, 
- अदारतको पैसरा य बसद्धान्तको कामावन्िमनको राबग आिश्मक कामव गने, 
- भानि अबधकाय सॊयऺण, सम्िद्धवन, प्रिद्धवन सम्फन्धी कामव गने, 
- अनगुभन, बनयीऺण, 
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- सभन्िम, सहकामव, 
- कानून भस्मौदाभा सहजीकयण 

- न्मावमक, अधवन्मावमक बनकाम सभऺ उऩणस्थत बै िहस ऩैयिी गने, 
- सचेतना कामवक्रभ सॊचारन, 
- स्थानीम तहसॉगको सभन्िम, सहकामव 
- वहयासत, कायागाय अनगुभन, बनयीऺण, 
- सॊघीम सॊयचनाको सभन्िम 

 प्रदेशको नमाॉ अभ्मास गरययहेको सन्दबवभा सॊविधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको व्मिस्थाराई व्मिहायभा 
उतानुव आजको आिश्मकता हो। सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहराई सभन्िम, सहकारयता य 
सहअणस्तत्िको सम्फन्ध यहने सॊिैधाबनक व्मिस्थारे सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकायको णजम्भेिायी 
िहन गने क्रभभा चावहने कानूनी सॊमन्रको रुऩभा स्थावऩत भहान्मामाबधिक्ता य भखु्म 
न्मामाबधिक्ताको सॊचयनाराई हाभीरे प्रबािकायी ढॊगरे व्मिहायभा उतानव यचनात्भक सोच याखी 
सकायात्भक ढॊगरे काभ गनुवऩने आजको आिश्मकता य सान्दबबवकता हो। 

 आन्तरयक साॊगठबनक सॊयचना बनभावण गदाव ऩबन प्रदेश सयकायको याजधानी उच्च अदारत यहेको 
स्थानभा हनु े प्रािधान उच्च अदारतभा सफै रयटभा ऺेराबधकाय सणुम्ऩएको ऩरयिेशभा त्मस्तो 
अदारत य भखु्म न्मामाबधिक्ताको कामावरमको सॊयचनाभा तादम्मता हनुऩुछव।न्मावमक ऺेरभा 
जसयी सॊघको सॊयचनाबबर भहान्मामाबधिक्ताको बबूभका बनधावयण गरयएको छ त्मसैगयी प्रादेणशक 
सॊयचनाभा भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका बनधावयण गनव जरुयी छ।प्रदेश सयकायको सफरता, 
सऺभता प्रबािकारयताराई फढाउन मस्तो प्रफन्ध हनु ुआिश्मक छ। 

 सयकायी िकीरसॉगको सभन्िमरे प्रदेश सयकायको उऩणस्थबत प्रबािकायी हनु सक्छ। 

 अबधकाय ऩबन प्रदेश य स्थानीम तहराई ददनऩुनेछ। प्रदेशको सॊयचना बनतान्त नौरो बएकोरे 
एकर अबधकाय, साझा अबधकाय मसयी प्रमोग गने बन्न ेसम्फन्धभा सचेतना य प्रचाय प्रसाय गने 
सम्फन्धभा कामवमोजना तमाय गयी कामावन्िमन गनुवऩने छ। 

 कानूनको सम्फन्धभा सयोकायिाराराई थाहा छैन। कानून फनेका छन ्य  याजऩरभा प्रकाशन 
बएका ऩबन छन ्तय सफैरे ऩढ्न ऩाएका छैनन।् मसको राबग कामवक्रभ, प्रचाय, प्रसाय, सॊचाय 
ऩरयचारन गनव आिश्मक छ। 

 मोग्मता, ऺभता, अनबुि आदानप्रदान य अिसय फाॉडपाॉड हनु ुजरुयी छ।मस्ता कामवक्रभहरु हनु ु
जरुयी छ। 
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 सॊविधानसॉग फाणझने गयी कानूनी सल्राह ददईंदैन। एकर अबधकायका सूची प्रदेशरे कानून 
फनाउन ऩाउने हो। तय प्रदेश सबारे फनाएको कानून सॊघको एउटा भन्रीस्तयीम बनणवमरे फदय 
गनव ऩाउने वक नऩाउने जस्ता सभस्मा बसजवना बएका छन।् सॊविधान य कानून अनरुुऩ गनुवऩछव। 
सॊविधानका व्मिस्था प्रबतकूर बएका व्माख्मा सॊिैधाबनक इजरासरे गने नै छ। 

 बखवयै अभ्मास गरयएको सॊघीमताराई सही ढॊगरे व्मिहायभा उतानव प्रदेश-प्रदेश, सॊघ-प्रदेश, सॊघ- 
प्रदेश-स्थानीम तहका फीच सभन्िम य सहकामव हनु जरुयी छ।मस सम्फन्धभा मो सम्भेरन 
कोशेढुॊगा सावित हनुेछ। आगाभी भागवणचर कोनव नीबतगत स्ऩष्टता ल्माउन सम्भेरन 
उऩरणब्धभूरक होस ्बन्ने काभना। 

 

३॰३॰ श्री दीऩेन्र झा,  भखु्म न्मामाबधिक्ता, प्रदेश नॊ २  

प्रदेश नॊ २ का भखु्म न्मामाबधिक्तारे देहाम फभोणजभको प्रस्तबुत गनुवबमो। 

 कुन context भा छौं।शासन सत्ताभा हनुेरे भन नऩयाई नऩयाई सॊघीमता कामावन्िमन गने णस्थबतभा 
छौं। सॊघीमता असपर बमो बने सॊविधान असपर हनु्छ। २ नॊ प्रदेशको बाय थाम्न सक्दैन 
बनेय भार सॊघीमता कामावन्िमन गनव खोणजएको देणखन्छ। पाल्न नसवकने बए ऩबछ 
णजम्भेिायीऩूिवक कामावन्िमन गरयमोस।् सॊघीमता कामावन्िमन सॉगै भखु्म न्मामाबधिक्ता ऩबन 
जोबडन्छ। 

 भहान्मामाबधिक्ताको भातहतको अथवरे के फझुाउॉछ? भखु्म भन्रीरे याख्न,े बनमणुक्त, फखावस्त गने,  
प्रदेश भदु्दा बरएय जान े सॊघको विऩऺभा बोबर भदु्दा बरएय जान?े मी विषमको सम्फोधन गनव 
proactive कोही देणखदैन। 

 सयकायरे कामवकारयणी अबधकायको  प्रमोग तफसम्भ गनव सक्दैन जफसम्भ उसॉग फन्दकु, करभ 
य ऩैसा हुॉदैन। मी ३ चीज बफना सयकाय हनु्छ? भखु्मभन्रीरे आफ्ठ्नो body guard सभेत change 

गनव सक्ने णस्थबत छैन। कभवचायी केन्रफाट तोकेय आउने, पौजदायी अबधकाय सफै सॊघराई, 
प्रदेश रोक सेिा आमोग गठन गनव सभेत केन्ररे भाऩदण्ड ददने रगामतका थपु्रै कभी कभजोयी 
सॊविधानभा छन।् सॊविधानभा छुटेकै हो । सॊविधानरे फाटो नखरुाई दण्ड सजामका विषमभा 
सभेत प्रदेशरे केही गनव नसक्ने अिस्था छ। 
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 बायतको उत्तय प्रदेशका ऩूिव Advocate General कन्हैमा राररे बनेका “ न्मामरम गाडीको चक्का 
हो- चक्काको नाभ सभानता, त्मो चक्का चल्न ेभोबफर गरयभा य विश्वसनीमता, य पनपनी नाॉच्न े
पराभको फीट इभान्दारयता हो” बन्न ेप्रसॊग सान्दबबवक छ।  

 बायतको सॊविधानको धाया १६५ रे सल्राहकाय य १७७ रे सॊसदभा बाग बरन य कानून 
बनभावणभा सहबागी हनु ेअबधकाय प्रदान गयेको छ।बायतका विबबन्न याज्मभा प्रशासकीम बबूभका 
प्रदान गरयएको छ। 

 

 अभेरयकाको ४३ िटा याज्मभा प्रत्मेक ३ िषवको राबग भहान्मामाबधिक्ताको चनुािै हनुे व्मिस्था 
छ। अन्म ७ िटा याज्मभा बनमणुक्त हनुे अभ्मास छ।विशेष गयी ५ िटा बबूभका प्रदान गरयएको 
छ। 

- प्रदेश सयकायको प्रभखु कानूनी सल्राहकाय, 
- पौजदायी अबबमोजनको भदु्दा चल्ने िा नचल्ने अबधकाय, 
- प्रशासक य प्रभखु कामवकायी भहान्मामाबधिक्ताको कामावरम, 
- न्मामारम य सयकाय फीचको सभन्िमको बबूभका, 
- कानूनी शासन य न्मामको सॊयऺकको बबूभका 
 

 ऩावकस्तानको सॊविधानको धाया १०४(२) रे Advocate General राई ३ िटा बबूभका ददएको 
छ् 

- Advisory. 

- Statutory 

- Parliamentary 
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 हाभीरे कुन model फनाएको? भहान्मामाबधिक्ता एकर हो वक सॊघीम सॊयचना फभोणजभ हो? 
सॊघीमताको बािना फभोणजभ भखु्म न्मामाबधिक्ताको प्रणारीगत सॊयचना तथा स्िामत्तता - अभ्मास 
गनव ददइनऩुर् मो।  

 Ultimately सॊविधान सॊशोधन गनव आिश्मक छ। 

३॰४॰ श्री सूमव चन्र न्मौऩान,े  भखु्म न्मामाबधिक्ता, प्रदेश नॊ ३  

प्रदेश नॊ ३ का  भखु्म न्मामाबधिक्तारे देहाम फभोणजभको प्रस्तबुत गनुवबमो। 

 उठेका धेयै कुयाभा णचत्त फझुाइ छ। ३ नॊ को कायणरे प्रदेशभा धेयै अबधकाय नददएको हो वक 
जस्तो राग्छ। सॊघीमता कामावन्िमन गने क्रभभा हाभी सॊक्रभणकारीन/ प्रमोगात्भक अिस्थाभा 
छौं। 

 सॊविधानभा उल्रेख बएकोरे बनमकु्त गनुवऩर् मो बन्न ेबमो य सफै प्रदेशभा भखु्म न्मामाबधिक्ताको 
बनमणुक्त बमो। भखु्मभन्रीरे धभाधभ कानून फनाउनहुोस ्बन्न ुबमो। ऩबछ भखु्म न्मामबधिक्ताको 
काभ कानून फनाउने होइन। कानूनको भस्मौदा त विषमगत भन्रारमरे गने हो य भखु्म 
न्मामाबधिक्तारे सैद्धाणन्तक विषमभा ऩयाभशव ददने बन्ने विस्तायै फझु्दै गएऩबछ सहज बएको छ। 
मद्यवऩ, भखु्म न्मामाबधिक्ता कभवचायी सयह हो वक, के- कस्तो बन्न ेभमावदाक्रभका वििाद कामभ 
नै छन।् 

 भखु्म न्मामबधिक्ता याज्मका अनेक सभस्मा जस्तो सभस्मा होइन। याज्मरई अफ्ठ्यायो ऩानव 
आएका होइनौं। प्रदेश सयकायको काभकाजभा याम, सल्राह प्रदान गने भखु्म कानूनी 
सल्राहकायको हैबसमतभा आएको हो।  

 एकर अबधकायका विषमभा त प्रदेशरे कानून फनाएको छ।साझा अबधकायका विषमभा सॊघफाट 
ऐन फनाएय प्रदेशरे मो मो गने बन्ने विषम बछटो तम गरयनऩुछव।केन्रभा ऐन नफनाएको 
कायणफाट प्रदेशभा कानून बनभावण गनव वढराई बमो।स्थानीम तहरे आफ्ठ्नै सयुभा ऐन फनाएय 
कय रगाइयहेको अिस्था छ। 

 भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ, कतवव्म, अबधकाय तथा सेिाका शतव सम्फन्धी ऐनभा 
भहान्मामाबधिक्ताराई प्रबतिेदन गने जस्ता विषम सभेत ऩयेका छन।् मसरे अझ धेयै प्रश्नहरु 
खडा गयेका छन।् कभवचायीको कायणरे कानून बफग्रकेा ऩबन छन।् बनमत खयाफ छैन, विस्तायै 
अभ्मास गरयदै व्मिणस्थत गदै जाने हो। 
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 भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका याज्मराई सहमोग गनव, सॊघीमता कामावन्िमन गनव भहत्िऩूणव 
छ।याज्मको ऩैसा काभ नगयी एक ददन ऩबन खान नऩयोस।् 

 कुनै भखु्मभन्रीरे भखु्म न्मामाबधिक्ताको विषम केन्रभा उठाउन ु बएको छैन। तय मस 
सम्फन्धभा फहस बसजवना गनुव आिश्मक छ । 

३॰५॰ श्री याजेन्र णघबभये,  भखु्म न्मामाबधिक्ता, गण्डकी प्रदेश  

प्रदेश नॊ ४ का  भखु्म न्मामाबधिक्तारे देहाम फभोणजभको प्रस्तबुत गनुवबमो। 

 सॊघीमताभा गैसकेकऩबछ प्रदेश सयकायको ऩवहरो चयणको भखु्मभन्रीरे सफै ध्मान विकासभा 
रगाउन कदठन हनु्छ। व्मिस्थाऩकीम, प्रशासकीम  सॊयचनाभा धेयै काभहरु गनुवऩने हनु्छ। मी 
कामवहरुभा सभेत सॉगसॉगै राग्ने उदे्दश्मरे भखु्म न्मामाबधिक्ताभा बनमकु्त बएका हौं। 

 सॊविधानभा भखु्म न्मामाबधिक्ता सम्फन्धभा के- कस्तो व्मिस्था बथमो बन्न ेकुयाको ऻान हुॉदाकै 
णस्थबतभा आएका हौं। मता आएऩबछ देखेको होइन। सफै देखेय आएको हनुारे आफ्ठ्नो काभ 
प्रबत सन्तवुष्ट छ। सेिा, सवुिधा बन्न ेकुया क्रबभक रुऩभा विकास हनु ेकुया हनु।् 

 

 सॊघीमताभा प्रदेशको सॊयचना नौरो अभ्मास हो य मसको सॊमन्र विकास गदै जान े हो। 
सॊघीमता कामावन्िमन गने बबूभका ऩाएका छौं।  
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 गण्डकी प्रदेशको सन्दबवभा कानून बनभावणको णस्थबत हेदाव १७ िटा ऐन प्रभाणीकयण बैसकेका, 
४०-४५ िटा विषमभा ऐन फनाउन ेणस्थबतभा छौं। केही कानून सॊघरे नफनाएकोभा योवकएका 
छन ्। प्रदेश रोक सेिा, प्रदेश प्रहयी जस्ता विषमभा कानून बनभावण योवकएको छ। 

 कानून बनभावणभा सहजीकयण, कभवचायी य याजनीबतकभॉ फीच सहजीकयण रगामतका काभभा 
सॊरग्नता छ। 

 भखु्म न्मामाबधिक्ताको ऩद politico- legal प्रकृबतको हो। सभन्िमको सम्फन्धभा भहत्िऩूणव 
बबूभका यहन्छ। 

 सॊविधानभा भहान्मामाबधिक्ताको भातहत नबनेको बए याम्रो हनु्थ्मो तय मस विषमराई सॊविधान 
सॊशोधन हनु े फखतभा भाग याख्न सवकन्छ। णजल्रा, उच्च सयकायी िकीर कामावरमफाट 
सहमोग, सभन्िम बईयहेको छ। 

 भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ, कतवव्म य अबधकाय तथा सेिा, सवुिधा सम्फन्धी ऐनभा सहमोग, 
सभन्िम, सहकामव गने बनी व्मिस्था गरयएको छ। मसफाट ऩबन भखु्म न्मामाबधिक्ताको 
कामवऺ ेर सॊकुणचत नबएको प्रष्ट छ। 

 काभ, कतवव्म य अबधकाय तथा बबूभकाका सम्फन्धभा बएका अस्ऩष्टता, अप्यायाहरु सभाधान 
गदै जान ुऩनेछ ।   

३॰६॰ श्री ठाकूय णजसी, भखु्म न्मामाबधिक्ता, प्रदेश नॊ. ५  
प्रदेश नॊ ५ का भखु्म न्मामाबधिक्तारे देहाम फभोणजभको प्रस्तबुत गनुवबमो। 

 ऩरयष्कृत रोकतन्रको उच्चतभ अभ्मास गरययाखेका छौं। याज्म शणक्तको स्रोत सािवबौबभक 
जनताभा यहने य  तीन तहको सयकाय हनुे सॊघीमता अभ्मास गरययहेका छौं। बखवयै ६ भवहना 
बएको मो  णशश ु सयहको सॊघीमता वटक्दैन बन्न े नकायात्भक कुया धेयै आए तय मबत बछटै 
मसको मसयी भूल्माङ्कन हनुहुुॉदैन। 

 सॊघीमताको दीगोऩनको राबग आबथवक स्रोत, कभवचायी चावहमो।मी कुयाको उणचत व्मिस्थाऩन 
गरयनऩुछव। 

 जनताराई बनयाश गयाउने काभ बएको छ।हाभीरे नेऩारभा दबुनमाॉभा नौरो य विकबसत 
अभ्मास गरययहेका छौं। सफै जातजाबत, डोभ, भसुहय सफै उत्ऩीडनभा ऩगेुकाहरुको प्रबतबनबधत्ि 
बएको छ मसको अत्मन्त सािधानीऩूिवक कामावन्िमन गनुव जरुयी छ। 
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 सहकामवता,  सहअणस्तत्ि य सन्तरुन कामभ गयी काभ कयिाही फनाउन जरुयी छ । 

 कानून फनाउने काभ जटीर छ। 

 भखु्म न्मामाबधिक्तारे कानून बनभावणभा सहजीकयण गने, प्रदेश सयकायराई आिश्मक याम, 
सल्राह ददने काभभा सवक्रम हनुऩुछव। 

 प्रदेश नॊ ५ भा १५ िटा कानून फनेको छ। प्रदेश कानून आमोग सभेत फबनसकेको छ। 

३॰७॰ श्री विद्याबषूण भानन्धय, भखु्म न्मामाबधिक्ता,  कणावरी प्रदेश 

 भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ, कतवव्म य अबधकायको सम्फन्धभा सॊविधानरे ददएको बबूभका अधयुो 
छ। 

 भरुकु सॊघीमताभा गैसकेको सन्दबवभा सभेत भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका ऐबतहाबसक छ। 
सयकाय सपर ऩाने,  बोबरका ददनभा हाम्रो बबूभका थऩ विस्ताय गने, असाहम होइन बन्न ेऩवुष्ट 
गने विषम हाम्रा गबतविबधरे बनधावयण गछव मसभा हाभी वक्रमाशीर रुऩभा राग्नऩुने हनु्छ। भखु्म 
न्मामाबधिक्ताको सभन्िमताभक बबूभका यहन्छ।   

 याजनीबतक दर, अदारत, भन्री, विकास बनभावणका गबतविबधका सम्फन्धभा सहमोगी बबूभका 
यहन्छ। कानून भन्रारमरे कानून भस्मौदा सदनभा रग्न ेबए ताऩबन कानून भस्मौदा य सदनका 
कायिाहीभा सहजीकयण गनव सवकन्छ। 
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 कणावरी प्रदेशभा १२ िटा ऐन फबनसकेका छन।्  प्रशासकीम कामवविबध बनमबभत गने ऐन सभेत 
फनाई फजेट कामवक्रभ कामावन्िमनभा सहज बएको छ। कानून आिश्मकताका आधायभा फनेभा 
भार कामावन्िमन हनु सक्छ। ऺणणक राबका राबग फने बन ेकामावन्िमन हनु सक्दैन।  भखु्म 
न्मामाबधिक्ताहरुरे कानूनको आिश्मकता, ती कानून कामावन्िमन सम्फन्धभा फोध गयाउन 
सवकमो बने सोको ऩरयणाभ याम्रो हनु्छ। 

 िावषवक कामवमोजना फनाएय १० िटै णजल्राभा कानूनको फायेभा ससूुणचत गने २ ददने कामवक्रभ 
याखेका छौं।  देिानी, पौजदायी सॊवहताका व्मिस्था, आधायबतू कानूनका व्मिस्था रगामतका 
विषमभा रगबग १३०० सहबागी गयाउने रक्ष्म याणखएको छ। 

 कानून बनभावण बैसकेऩबछ कानूनको जानकायी गयाउने दावमत्ि सयकायको हो।कणम्तभा ऩबन 
याज्मरे बनभावण गयेको कानूनराई जनताको फीचभा रैजान ेकामवक्रभ भखु्म न्मामाबधिक्तारे गनव 
सक्छ। त्मो एउटा उऩरब्धी हनु्छ । कम्तीभा ऩबन स्थानीम तहका ऩदाबधकायीराई जानकायी 
गयाउन सवकमो बने स्थानीम तहरे बनभावण गने कानूनभा सहजीकयण सभेत हनुेछ। मस िषवराई 
कानून बनभावणको िषवको रुऩभा प्रदेश सयकायरे काभ गरययहेको छ। फबनसकेका कानूनराई 
जफसम्भ जनता सभऺ रान सक्दैनौ, तफसम्म्भ कामावन्िमनभा जटीरता आउॉछ। 

 

३॰८॰ श्री कुरानन्द उऩाध्माम,  भखु्म न्मामाबधिक्ता, प्रदेश नॊ ७  
गाउॉगाउॉभा बसॊहदयफाय, घयघयभा अबधकाय बन्न ेप्रणारी फनाउॉदै छौं।  अिश्म ऩबन मो काभ ऩाय 
रगाउॉछौं।  इभान्दारयता, बनयन्तयता, आत्भविश्वास बएभा सॊघीमता ऩाय रगाउन सवकन्छ। 
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 ितवभान अिस्थाभा प्रदेशको याजनीबतक, कानूनी, बौबतक, सॊस्थागत सॊयचनाको बनभावण तीव्र रुऩभा 
हनु ुजरुयी छ। 

 सॊघीमताको चरयर जस्तै भखु्म न्मामाबधिक्ता ऩबन सहकामव, सभन्िम, सहअणस्तत्िभा कामावन्िमन 
हनु ेऩद हो। अवहरे बईयहेको कानून अन्तगवत भदु्दा ऩैयिी, कानून सॊशोधन, बनमभन, कामावन्िमन, 

भानि अबधकायको सम्फन्धभा वहयासत अनगुभन, सयकायका काभ कायिाही बैयहेको अनगुभन गनव 
सक्न ेअबधकायमकु्त छ। 

 

 बनमणुक्त बएको ५ भवहना बमो। ऩवहरो य नौरो अभ्मास बबरको भखु्म न्मामाबधिक्ता बएकोरे 
सफै नमाॉ फनाउने हो। कामावरम देणख सफै सॊयचना तथा काभ बसजवना गनुवऩने अिस्थाभा छ। 
बनयाश हनुऩुने छैन।  

 प्रदेशरे फनाएका कानून केन्रका सणचि, भन्रीरे हस्तऺेऩ गने कुया गैय सॊिैधाबनक छ। प्रदेश 
आपैभा याज्म हो वक होइन? प्रदेश य केन्रको वििादभा प्रदेशरे आफ्ठ्ना णजल्राका प्रभखु णजल्रा 
अबधकायी हटामो बने के हनुे रगामतका विषमहरु सम्फोधन हनु आिश्मक छ। कम्तीभा ऩबन  

३० % स्थामी य ७०% अस्थामी कभवचायी सवहतको प्रदेश रोक सेिा आजको आिश्मकता हो। 

 प्रदेश नॊ. ७ भा  भखु्म न्मामाबधिक्ताको कामावरमरे हारसम्भ २ बरणखत जिाप य विबबन्न 
विषमभा  याम प्रदान गयेको छ।कणावरी प्रदेश सबाफाट ११ िटा कानून ऩारयत बएका छन।् 
आगाभी ददनहरुभा, कामावरम, कभवचायी, बौबतक सॊयचना व्मिस्थाऩन गनुवऩने, ऐनको छरपर, 

जानकायी गयाउने, प्रदेशबबरका णजल्राहरुभा अन्तयवक्रमा गनुवऩने जस्ता काभहरु गनव आिश्मक 
छ। 
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कामवक्रभभा ७ िटै प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुको प्रस्तबुत ऩिात ्सॊमकु्त याष्डसॊघ विकास कामवक्रभ, 
नऩेारका बनदेशक येनमे ुभेमयरे कामवक्रभराई सम्फोधन गनुवबमो।उक्त सम्फोधनभा देहामका विषमराई 
सहबागी सभऺ याख्न ुबमो। 

३॰९॰ सॊमकु्त याष्डसॊघ विकास कामवक्रभ, नऩेारका बनदेशक येनमे ुभेमयरे गनुवबएको सम्फोधन 

 अवहरेको सभमभा ७ िटै प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुरे एउटै साझा भञ्चभा जम्भा बएय 
आफ्ठ्ना बसकाइ य अनबुि आदानप्रदान गनुव भहत्िऩूणव कदभ हो। 

 

 आफ्ठ्ना अनबुिहरुको आदानप्रदान गने कामव प्रमोगशाराको रुऩभा मस सम्भेरन सपर यहोस।् 
सॊघीमताको अनबुि य याज्म शणक्तको तीन तहभा प्रमोग बईयहेको नौरो अभ्मासभा भखु्म 
न्मामाबधिक्ताको णजम्भेिायी ऩबन याज्म शणक्तका तीन तह जस्तै स्िामत्त हनुऩुछव।हाभी सफैरे 
अभ्मास गदै बसक्दै जाने हो। 

 काठभाडौंभा केही ददन अगाबड सफै स्थानीम तहका प्रबतबनबधहरुफीच मस्तै छरपर गरयएको 
बथमो। मस क्रभभा भखु्मत् स्थानीम तहभा वित्तीम स्रोत व्मिस्थाऩन य कानून बनभावण चनूौबतका 
रुऩभा यहेको बनष्कषव सभेत आएको बथमो। कानून बनभावणको सन्दबवभा स्थानीम तहको ऺभता 
अबबिवृद्ध गनुव आिश्मक छ। जनताको राबग स्थानीम न्मावमक सबभबतका काभ कायिाही 
भहत्िऩूणव हनु्छन ् तय जन अऩेऺा फभोणजभ स्थानीम न्मावमक सबभबतरे काभ कायिाही गनव 
सकेका छैनन।् न्मामऩाबरका य सम्फणन्धत सयोकायिाराहरुरे तत्कार न्मावमक सबभबतको कामव 
ऺभता अबबिवृद्धको राबग आिश्मक तारीभको व्मिस्था गनुवऩने देणखन्छ। 
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 अवहरे UNDP रे स्थानीम तहको ऺभता अबबिवृद्धको काभ गरययहेको छ। साथै, नेऩारको 
सन्दबवभा दीगो विकासका रक्ष्मराई ऩूया गनव ती रक्ष्महरुको स्थानीमकयण गनव प्रदेशका नीबत 
तथा मोजना आमोगसॉग सभन्िम गनव शरुु गयेको छ। सॊघीम सॊसद तथा प्रादेणशक सॊसदराई 
सहमोग तथा अन्म आिश्मक कामवहरुभा सहमोग गनव UNDP तत्ऩय छ। 

त्मसऩबछ कामवक्रभभा भहान्मामाबधिक्ताको कामावरमका नामि भहान्मामाबधिक्ता वकयण ऩौडेररे प्रस्तबुत 
गनुव बमो। 

३॰१०॰    श्री वकयण ऩौडेर, नामि भहान्मामाबधिक्ता, भहान्मामाबधिक्ताको कामावरम 
सॊघ य प्रदेश फीचका सभस्मा, प्रश्नका सन्दबवभा याजनीबतक विषमभा सभाधान गनव आफ्ठ्नो तहफाट 
नसवकएरा बन्दै कामावरमको औऩचारयक बनाई नबइ नामि भहान्मामाबधिक्तारे आफ्ठ्नो व्मणक्तगत 
बनाइको रुऩभा देहामका विषम प्रस्ततु गनुवबमो। 

 भहान्मामाबधिक्ता य भखु्म न्मामाबधिक्ताको सम्फन्धभा सॊविधानको व्मिस्था प्रष्ट नबएको विषमभा 
सॊविधान जायी बएकै फखतफाट छरपर सरुु गयेको हो। सॊघीमता बएका देशहरुभा मसको 
सन्दबवभा अध्ममन, अभ्मासको छरपर सभेत गरयमो।दणऺण अविका, क्मानडा, अभेरयका, फेरामत, 
बायतको व्मिस्था अध्ममन, व्माऩक छरपर बमो। तय नेऩारको सॊविधानरे गयेको व्मिस्था मी 
याष्डहरुका कुनै ऩबन व्मिस्थासॉग कही ॊ बभल्न ेदेणखएन।  

 पयक ऩरयिेशभा सयकायी िकीरको राबग अबधकाय प्रत्मामोजन गयेय फहस ऩैयिी गने उदाहयण 
हाम्रोभा भार यहेको छ।फेरामतभा अबबमोजन य सल्राह ददन ेछुटै्ट बनकाम हनु ेव्मिस्था छ।  
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 भहान्मामाबधिक्तारे प्रत्मामोजन गयेय भखु्म न्मामाबधिक्तारे अबबमोजन हेने हो वक? मो ऩबन 
छरपर हनुऩुने विषम हो। 

 सॊघीमताको व्मिस्था, सॊघीमता कामावन्िमनभा प्रधानभन्री सभऺ भखु्म भन्रीरे गनुासो गरययाखेको 
अिस्था छ। 

 स्ितन्र अणस्तत्िको विषम भहत्िऩूणव छ। 

 भखु्म न्मामाबधिक्ता सम्फन्धी Model law भा भहान्मामाबधिक्ताको त्मस्तो प्रबतिेदन ददने व्मिस्था 
बथएन । 

 सॊविधानभा न्मामऩाबरका अन्तगवत तीन तहको अदारत हनु े व्मिस्था एकात्भक देणखएको बए 
ताऩबन स्थानीम तहभा न्मावमक सबभबत यहन,े प्रदेश कानूनरे अन्तगवत फनेका स्थानीम अदारत 
यहन ेव्मिस्था छ जसरे न्माम व्मिस्था एकीकृत होइन, सॊघीम हो बन्न ेबनणित गयेको छ। 

 देिानी य पौजदायी कामवविबधको कुया प्रदेश य सॊघको साझा अबधकायभा याणखमो, मसभा प्रदेशरे 
कामवविबध बनभावण गनव सक्नेछ। 

 भखु्म न्मामाबधिक्ता बनेको सॊविधान अन्तगवत भखु्मभन्रीराई सल्राह, याम ददन,े बनदेणशत हनु 
सक्दैन। 

 अबबमोजनको अबधकाय भहान्मामाबधिक्तारे नददएको कायणरे खणुम्चएको बन्न े अिस्था 
छैन।वििादहरु प्रदेशको तपव फाट एउटा, सॊघफाट एउटा प्रबतबनबधत्ि हनु सक्रा तय स्थानीम तहको 
तपव फाट कसरे गने बन्न ेसोचेको ऩबन छैन। 

 भखु्म न्मामाबधिक्ताहरु कानून बनभावणभा राग्न ु बएको छ। सहजीकयण गरययहन ु बएको छ। 
सॊघभा भहान्मामाबधिक्ताको प्रबतबनबधत्ि भणन्रऩरयषद् को विधेमक सबभबतभा भार हनु्छ, भस्मौदा 
बनभावणको चयणभा सम्फणन्धत भन्रारम, कानून भन्रारम य आबथवक व्ममबाय ऩने विषमभा अथव 
भन्रारमको सॊरग्नता यहन्छ। 

 सॊघीमताको सन्दबवभा भखु्म न्मामाबधिक्ता छुटै्ट हैबसमत बएको बनकाम हो। कभवचायीको 
व्मिस्थाऩन भहान्मामाबधिक्ताको कामावरमरे गने बनेकोरे व्मिस्थाऩन य सबेऺण गने, 
भणन्रऩरयषद् फाट स्िीकृत गयाई रोकसेिा आमोगरे ऩदऩूबतव गने हो। मसभा ऩबन सभस्मा छ। 
दयफन्दी याखी त्मही ॊको कभवचायी बनी ऩठाइमो,  सॊघ य प्रदेश फीच वििाद आमो बने प्रदेशको 
प्रबतबनबधत्ि कसयी गने बन्न े सभस्मा ऩबन छ।अबबमोजनको अबधकाय भहान्मामाबधिक्तारे 
प्रत्मामोजन गयेभा सॊघीमताको सन्दबवभा के कसयी बभल्छ बन्न ेप्रश्न ऩबन छ। 
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प्रस्तबुत ऩबछको छरपरभा देहामका विषमहरु उठेका बथए। 

- बोबर प्रदेश प्रहयी फन्मो बने त्मो अबबमोजन ऩबन भाबथ (सॊघभा) वकन? प्रदेश न्माम सेिाको 
ऩरयकल्ऩना सॊविधानभा बएऩबछ कभवचायी प्रदेशरे बनमणुक्त गनव वकन नऩाउन?े - दीऩेन्र झा, भखु्म 
न्मामाबधिक्ता 

- शाणन्त सयुऺासॉग जोबडएको विषम भदु्दा अबबमोजन हो। DIG भातहतभा अवहरेका प्रदेश प्रहयी 
याख्न े बन्न े छ। अऩयाध अनसुन्धानको राबग छुटै्ट एकाई हनुऩुछव बन्न े छ। त्मही प्रदेश प्रहयी 
बबरकै प्रहयीरे अऩयाध अनसुन्धान गछव बन्ने विषम व्मिस्थाऩनको कुया हो। प्रदेश कानून 
अन्तगवत स्थानीम अदारत फन्न सक्ने व्मिस्था सॊविधानभा छ। सॊघीम सयकायरे फनाएको दयफन्दी 
बन्दा फढी जनशणक्त  चावहमो बने ऩबछ प्रदेश न्माम सेिा आमोगफाट  बरन ेसवकने गयी कानून  
फनाउन सवकन्छ। - वकयण ऩौडेर, नामि भहान्मामाबधिक्ता 

- सॊघीमताको य भखु्म न्मामाबधिक्ताको सपर कामावन्िमनभा फल्र छरपर बएको छ। तय 
हाभीसॉग छरपर बएन। आिश्मकता हाम्रो, काभको आिश्मकता हेयेय २१ जनाको भाग गयेको 
११ जनाको दयफन्दी आमो। सॊघरे कभसेकभ प्रदेशका आिश्मकताहरुको फायेभा प्रदेशभा नै  

सोधनी हनुऩुर् मो। - याजेन्र णघबभये, भखु्म न्मामाबधिक्ता 
- कभवचायी व्मिस्थाऩनको सम्फन्धभा ११ जनाको दयफन्दी त तोवकमो तय ती कभवचायी व्मिस्था 

हनु सक्ने हो वक होइन य भखु्म न्मामाबधिक्ताको कामावरम सयकायी िकीर कामावरम हो वक 
होइन? – उऩन्मामाबधिक्ता, प्रदेश नॊ ५ 

३॰११॰ भाननीम कल्माण शे्रष्ठ, ऩूिव प्रधान न्मामाधीश 

ऩवहरो ददनको कामवक्रभको अणन्तभ चयणभा स्रोत व्मणक्त भा. कल्माण शे्रष्ठरे बनम्न अनसुाय आफ्ठ्नो 
विचाय याख्नबुमो। 

 

 हाभी सॊघीमताको प्रमोगशाराभा छौं। विविधतामकु्त पयक  पयक प्रदेश फीच प्रबतष्ऩधाव ऩबन छ। 
अबर कबत creative बमो बने सभाधान ल्माउन सक्छ। नेऩारको सॊघीमता जस्तो भखु्म 
न्मामाबधिक्ताको णस्थबत ऩबन त्मस्तै छ। ऩमावप्त गहृकामव बफना नै सॊविधानभा व्मिस्था बएको विषम 
हो।  

 सॊघीमता centralism छ। विबबन्न वकबसभको स्िामत्तता हुॉदाहुॉदै ऩबन भहान्मामाबधिक्ताफाट भार  
नेऩार सयकायको प्रबतयऺा, अबबमोजन हनुे  केणन्रकृत सोच हो। भातहतभा भखु्म न्मामाबधिक्ता 
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याणखसकेऩबछ सयकायी िकीरको सूचीभा भखु्म न्मामाबधिक्ता याखेभा के हनु्छ? भखु्म 
न्मामाबधिक्तारे कानून भस्मौदाको काभ गने होइन। न्मामको अनबुतू हनुे काभ गनुवऩछव। 

 cooperative federalism, interdependence, cooperation भा आधारयत सॊघीमताभा मो ऩदराई 
कसयी राबदामक फनाउने सोच्न सवकन्छ। सहज व्मिस्था सॊवहताभा छ। नेऩार सयकाय नबनी 
सयकाय िादी बन्न सवकन्छ। प्रबतयऺाको णजम्भेिायी ददन सवकन्छ। जनशणक्तको सम्फन्धभा  

प्रदेशरे थऩ सॊयचना खडा गनव सक्छ। देिानी, पौजदायी कामवविबध प्रदेश सभेतको ऺेराबधकायभा 
ऩयेको विषमभा कानून बनभावण गनव सवकन्छ। विशेष ऐनभा  छुटै्ट व्मिस्था सकेसम्भ 
साभञ्जस्मताऩूिवक फनाउन ुऩर् मो। द्वन्द्वात्भक रुऩभा नबई prosecutor राई autonomous फनाउन े
तपव  ध्मान ददनऩुछव। धेयै सतकव ताका साथ ऐन फनाउनऩुने देणखन्छ। सॊविधानरे नै भखु्म 
न्मामाबधिक्ता  उच्च अदारतका न्मामाधीश सयह हनु ेबनी व्मिस्था गयेकोभा  त्मही भूल्म, भान्मता 
भाग गयेको हो। साथवक, व्मािसावमक, न्मावमक प्रमोग भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ कयिाहीभा 
देणखनऩुछव। थोयै कानून ऩरयभाजवन, Adjustment गयेय केन्रीम सयकाय य प्रदेश सयकाय फीच 
सॊिाद गयेय प्रष्ट बमो बने सॊघीमता कामावन्िमनभा प्रबािकारयता हनु्छ। 

३॰१२ ॰ भाननीम भखु्मभन्रीज्मूफाट ऩवहरो ददनको कामवक्रभको सभाऩन 
ऩवहरो ददनको कामवक्रभको सभाऩन गदै भाननीम भखु्मभन्रीरे बनम्न अनसुाय आफ्ठ्नो विचाय 

याख्नबुमो। 

  कामवक्रभको औणचत्म झन प्रष्ट बएको छ। मस्ता कामवक्रभ धेयै हनुऩुने हनु्छ।विबबन्न विचाय 
धायाका फीच याजनीबतक सहभबत बएकोरे  मस्ता कुया ऩीडादामी हनु्छ। सॊघीमताको मारा बखवय 
सरुु बएको छ। आइऩयेका सभस्मा सभाधान गनुवऩने तथा  कानून बनभावण गने प्रभखु णजम्भेिायी 
नबए ऩबन कानून बनभावणभा भखु्म न्मामाबधिक्तारे भहत्िऩूणव बबूभका खेल्न ुबएको यहेछ। बभरेय 
काभ गयेको देणखन्छ। सहज बएको देणखन्छ। 

 कानून बनभावणभा प्रदेशहरु फीच एकरुऩता होस,् फझुाइभा एकरुऩता होस,् एक प्रदेशको सभस्माभा 
अको प्रदेशरे सहमोग गने िाताियण होस।्  

 अन्तय दरीम, गहृ भन्री, अथव भन्री, प्रधानभन्री, भखु्मभन्री फीच विचाय पयक छन।् गबत 
बभरेको छैन। कसको भखु्म णजम्भेिायी के प्रष्ट हनुऩुर् मो। सॊघरे धेयै ठाउॉभा हात हाल्न हुॉदैन। 
केन्रीम सयकायरे नीबत फनाओस,् कामावन्िमन प्रदेश य स्थानीम सयकायरे गनेछ। 
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 मोजना िगॉकयण आजसम्भ बएको छैन। कसरे कुन कबत काभ गने, भूर काभ प्रदेशराई ददन े
तथा स्थानीम तहरे सॊघ, प्रदेशरे गयेका बनणवम कामावन्िमन गने, सेिा प्रिाह गने व्मिस्था 
प्रबिाकायी हनुऩुछव।स्थानीम तहरे सेिा प्रिाह गने हो य प्रदेश सयकायरे विकास बनभावणका काभ 
गने हो। 

 विद्यभान काभहरुको आरोचना गने,  सधुाय गने,  सॊिाद गने गदै सभस्माहरुको सभाधान तपव  
अगाबड फढ्नऩुछव। मस्तो forum धेयै चावहन्छ। 

 जोसॉग वित्तीम अबधकाय छैन, त्मो केही काभ गनव सक्दैन।  त्मसको correction कानूनफाट गने 
हो। आज सम्भको विकास सभानऩुाबतक छैनन।् 

 तत्कार फनाउनऩुने  प्रदेश प्रहयी ऐन फनाई ११ णजल्राभा प्रहयी प्रदेश सयकाय अन्तगवत हनुऩुने 
व्मिस्था गनुवऩछव। 

 प्रभखु सणचि कसयी प्रदेश प्रबत loyal हनुे, कभवचायी  व्मिस्थाऩन प्रदेश सयकायरे गनव ऩाउनऩुने 
हनु्छ। 

 स्थानीम प्रशासन ऐनभा बछटो सॊशोधन गयी प्रभखु णजल्रा अबधकायीको प्रदेशसॉगको अन्तयसम्फन्ध 
कसयी गने बन्नेभा प्रष्ट हनुऩछव। 

 विऩद व्मिस्थाऩन, शाणन्त सयुऺा, कसयी सॊघीमता सपर ऩाने जस्ता विषमहरुको मथाशीघ्र 
सभाधान हनुऩुछव। 

 भखु्मभन्रीहरुको सम्भेरन ऩबन मही ऩोखयाभा गने य एउटै धायणा फनाई सभस्मा सभाधान कसयी 
गने  बन्न ेऩहर गनेछौं। 

 मस सम्भेरनको घोषणाऩर जायी गदाव प्रदेशहरुरे एक आऩसभा जटेुय सभस्मा सभाधान गनव 
रागेका छन ्बन्न ेहनुऩुर् मो, सॊघरे धक्का ऩाउने गयी फोल्नऩुर् मो। 
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४॰  दोस्रो ददनको प्रस्तबुत 

४॰१॰ डा. विवऩन अबधकायी  : नेऩारको सॊविधान य भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका  

कामवक्रभको दोस्रो ददनको बफहानी सरको अध्मऺता प्रदेश नॊ ३ का भखु्म न्मामाबधिक्ता श्री सूमवचन्र 
न्मौऩानेरे गनुवबमो। प्रस्तबुतकै क्रभराई बनयन्तयता ददॊ दै स्रोत व्मणक्त डा. विवऩन अबधकायीरे नऩेारको 
सॊविधान य भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभकाका विषमभा देहाम फभोणजभ प्रस्तबुत गनुवबमो। 

 भखु्म न्मामबधिक्ताको बबूभकाको सन्दबवभा मो ऩेशा नमाॉ रुऩरे स्थावऩत गदैछ। तीन तहको 
सॊघीमताको प्रमोग आपैभा नमाॉ अभ्मास हो। सॊविधानभा ५ िटा अनसूुची प्रष्ट छ।  

 कुन कुया स्िामत्तता, कुन विषमिस्त ुसाझा अबधकाय सफैराई जनु रुऩभा हनुे हो त्मसयी नै 
छुट्याएको छ।   

 बायतभा सभेत ठूरो ऩरयभाजवन बएको छ। अभ्मास गदै जाॉदा व्मिस्था ऩबन ऩरयष्कृत हुॉदै 
जान्छ। सॊविधानभा न्माम प्रणारीको फायेभा पयक सोच याणखएको छ। एकीकृत न्मामऩाबरका 
छ तय णजम्भेिायी हेने दृवष्टकोण सॊघीम नै छ। 

 याज्म शणक्तको फाॉडपाॉड तीन तहभा बएको छ य  कानून बनभावण जबत अगाबड फढ्छ, सॊघीमता 
सदुृढ हुॉदै जान्छ। मो centralized system होइन। division of responsibility,  सहकामव य 
सभन्िमात्भक सॊयचना हो। 

 मी कुयाराई सॉगै याखेय भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभकाराई हेनुवऩछव। भहान्मामाबधिक्ता- नेऩार 
सयकायको भखु्म कानूनी सल्राहकाय हो। नेऩार सयकाय िादी हनुे भदु्दाभा प्रबतबनबधत्ि, 
अबबमोजन गने णजम्भेिायी प्रष्ट रुऩभा नै सॊविधानरे वकटान गयेको छ।भखु्म न्मामाबधिक्ताको 
हकभा भदु्दा प्रबतबनबधत्ि गने, सल्राह, याम ददन ेरगामतका बबूभकाका सम्फन्धभा सॊविधानभा 
उल्रेख छैन।  

 सॊसदभा सहजीकयण गने, सयकायिादी भदु्दाभा प्रबतयऺा गने, भदु्दा भाबभराको योहभा सिोच्चफाट 
बएका पैसरा कामावन्िमनको अनगुभन गने जस्ता कामवको राबग भहान्मामाबधिक्तारे भातहतको 
सयकायी िकीरराई प्रत्मामोजन गनव सक्ने व्मिस्था छ। 

 प्रादेणशक सॊयचनाभा भहान्मामबधिक्ता जस्तै भखु्म न्मामाबधिक्ताको स्िरुऩ यहेको छ। प्रदेशका 
हकभा ऩबन ती विषम सान्दबबवक छन।् 
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 सॊविधानभा भहान्मामाबधिक्ताको भातहतभा यहने बनी धाया १६० भा व्मिस्था गरयएको छ। 
तय त्मो भातहत के, कबत हद सम्भ, कबत स्िामत्तता, कबत प्रशासबनक, कबत सऩुयीिेऺण, कबत 
feedback- बन्न ेविषम सॊविधानभा प्रष्ट छैन।  कानूनभा प्रष्ट गदै जानऩुछव। 

 प्रदेशको हकभा भखु्म न्मामाबधिक्ताका काभ, कतवव्म य अबधकायका सम्फन्धभा सॊविधानभा प्रष्ट 
नबएकोभा कानून फनाई कामावन्िमन गनव सवकन्छ।भखु्म कानूनी सल्राहकाय बनेय नै 
णजम्भेिायी य हैबसमत प्रदान गछव। भखु्म न्मामाबधिक्ता को हो ? कानूनफाट प्रष्ट हनुऩुने हनु्छ। 
प्रादेणशक विषमभा कानून बनभावण प्रदेश सबाराई सहजीकयण गनव सवकन्छ। कहाॉनेय स्िाथव 
फाणझन सक्छन ्। स्िामत्तता य स्ितन्रता कहाॉसम्भ जाने कानूनी आधाय तम हनुऩुने हनु्छ। 

 कबतऩम अिस्थाभा federal system भा competitor ऩबन हो। 

 भखु्म न्मामाबधिक्ताको सम्फन्धभा कभवचायीको व्मिस्था भहान्मामाबधिक्ताको कामावरमरे गने 
बन्न ेसॊिैधाबनक व्मिस्थारे केही responsibility सोचेको होरा। त्मो स्ऩष्ट हनु ुजरुयी छ। 

 बायत को evolving system फाट नै गएको देणखन्छ। सॊविधानभा थोयै व्मिस्था बएकोभा ऩबछ 
कानूनफाट अभ्मास हुॉदै गएको हो। 

 Federal law का parameter के बन्न ेविषमभा स्ऩष्ट व्मिस्था हनुऩुर् मो ।कानून अवहरे नै आउन 
नसक्न ेअिस्थाभा केही भाऩदण्ड बनदेशन गनुवऩने हनु्छ। 

 भखु्म न्मामाबधिक्ताराई Political appointee बनेय भार हेनव सवकदैन। प्रदेश अन्तयवगतका 
प्रदेशको discipline भा federal system को आफ्ठ्नै आिश्मकतारे ऩबन भखु्म न्मामाबधिक्ताको 
बबूभका, स्थानीम य प्रदेश तहभा स्थावऩत गयेको छ। 
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 Conflict of interest हनु े area भा कानून फनाउनऩुने हनु्छ। अरु outreach वक्रमाकराऩभा 
सभेत भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका भहत्िऩूणव हनु्छ। 

प्रस्तबुत ऩिात ्बनम्न विषमभा छरपर बमो। 

- US भा federal prosecutor रे foreign issue involve बएकोरे drugs, human trafficking- 

organized crime, big corruption का भदु्दा हेने य अन्म प्रकृबतका भदु्दा State Attorney रे हेने 
व्मिस्था यहेछ। महाॉ ऩबन कभवचायीको हकभा सभेत अन्मौर छ। सयकायी िकीरको 
ऩरयबाषाभा भखु्म न्मामाबधिक्ता छैन ।-  दीऩेन्र झा  

- सॊघीम सॊयचनाभा भहत्िाकाॊऺी हनुऩुने, भहान्मामाबधिक्ताको काभराई भार copy गनव खोज्मौ। 
थऩ बबूभका हेनुवऩने हनु्छ। सॊविधानका आमोगहरुको presence प्रदेशभा सभेत हनुे व्मिस्था 
छ। आमोगरे ऩठाएका सझुाि बसपारयश प्रदेश सयकायफाट कामावन्िमन हनुे सम्फन्धभा सभेत 
भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका proactive फन्न सवकन्छ।- टेक टभाटा, UNDP 

- Crime investigation initial authority प्रहयी बएऩबन chief attorney को बबूभका थऩ प्रष्ट गदाव 
उणचत हनु्छ। prosecution- Attorney general को बएकोरे प्रदेशकै तयीकारे आफ्ठ्नो 
ऺेराबधकायको दामयाको बबूभका, भानि अबधकाय सॊयऺणका विषमभा सभेत proactive  हनु े
गयी constitution को spirit भा कानून फनाई कामावन्िमन गनव सवकन्छ। 

- American system भा प्रदेशरे कानून फनाउन े हुॉदा अबबमोजन फढी हनु्छ। प्रदेश फबरमो 
फनाउॉदै जानऩुने हो। मदद हाभीरे भखु्म न्मामाबधिक्ताको अॉग्रजेी अनिुाद attorney in chief 

गरयएको बए शब्दरे सभेत अबधकाय expand हनु्थ्मो।- डा. विवऩन अबधकायी 
- हयेक प्रदेशभा उच्च अदारत यहने बन्न ेव्मिस्थारे ऩबन अदारतको प्रादेणशक सॊयचना स्िीकाय 

गयेको छ। integrated हुॉदाहुॉदै ऩबन federal हनु खोजेको छ। भानि अबधकाय सॊयऺण तथा  
सयुऺा व्मिस्था सम्फन्धभा भखु्म न्मामाबधिक्ता ऩबन जिापदेही अबधकायी हो।–सूमवचन्र 
न्मौऩान े 

४॰२॰ भा. कल्माण शे्रष्ठ : नेऩारको सॊविधान फभोणजभ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको विधावमकी 
अबधकाय य मसको प्रमोग 

कामवक्रभभा मस सरको अध्मऺता ठाकूय णजसीरे गनुवबमो । भा. कल्माण शे्रष्ठरे नऩेारको सॊविधान 
फभोणजभ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको विधावमकी अबधकाय य मसको प्रमोग सम्फन्धभा देहाम 
फभोणजभको प्रस्ततु गनुवबमो। 
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 तीन तहको सॊघीमताको सॊयचना छ। प्रदेशको कायणरे सॊघीमता हो। प्रदेश बएन बन े
सॊघीमता नै हुॉदैन। प्रदेश य सॊघको विधावमकी अबधकाय हनु्छ। स्थानीम तहराई कानून 
फनाउन े अबधकाय धेयै साहबसक कदभ हो। ७६१ िटा सयकाय, ७५३ स्थानीम सयकायरे 
कानून फनाउने अबधकायको प्रमोग गने व्मिस्था छ। मो एउटा नौरो बसक्न ेअिसय ऩबन हो। 
मद्यवऩ, सॊघीम कानूनको प्रधानता जतासकैु देख्न ऩाइने गयी ५ वकबसभका अनसूुची सॊविधानभा 
छन।् साझा सूची नरेणखएको बए अझ प्रष्ट हनु्थ्मो, द्वन्द्व कभ हनु्थ्मो। 

 consistency जटीर छ। स्थानीम तहरे सॊघ, प्रदेशको सफै कानून फनाउनऩुने छ। उसको 
ऺभता के कबत छ बन्न े व्मािहारयक ऩाटो झनै जटीर छ। साझा सूचीका विषमभा सॊघरे 
फनाएऩबछ अरुरे वकन फनाउने, सॊघरे नसभेटेको पयक ऺेरभा कानून फनाउने अभ्मास सरुु 
गनुवऩछव। सॊघरे प्रदेशराई बनदेशन ददन सक्ने, सचेत गयाउन सक्न,े विघटन ऩबन गनव सक्ने, 
प्रदेशरे फनाउने कानून सॊघरे नै फनाउन सक्न,े ७०% याजस्ि सॊघरे याख्मो सॊघरे भौका 
छोऩेको हो। आफ्ठ्नो हातभा स्रोत बरएको सॊघरे कानून नफनाएको बएय प्रदेश भार होइन, 
प्रदेशरे कानून नफनाएको कायणरे स्थानीम तह सभेत प्रबावित बएको छ। सभन्िम य  
सहकामव अऩरयहामव छ। 

 नभूना कानूनराई नै त्मही कानून सम्झेय ऩारयत गर् मौं । साभाणजक ऩरयिेश, त्महाॉका आकाॊऺा 
पयक, ऩरयिेश पयक हनु ेकुयाभा ध्मान ददएनौं बन ेकानून कामावन्िमनमोग्म फन्दैन।  

 स्रोत साधन, power सफै सॊघरे नै याखेको अिस्थाभा overlapping- concurrent list आपैभा 
सभस्मा हो।  

 बोबरका ददनभा सॊिैधाबनक इजरासरे के कसयी सम्फोधन गछव त्मो त फाॉकी नै छ। 

 सायबतू रुऩभा सॊघरे प्रदेश बएय हेय as others see us हनुऩने हो। peace, order, good 

government सॊघको काभ, सॊघको  residuary power बनेको cooperative federalism, 
reallocation of resources  हनुऩुने हो। 

 अदारतभा धाउने बन्दा ऩबन विकल्ऩहरु खोज्दै जाने, सॊघसॉगको सॊिाद, culture of 

cooperation, double aspect doctrine- concurrency doctrine, doctrine of federal supremacy, 
doctrine of inter immunity, necessary incident, incidental कुया सहनऩुछव। सॊघीम ऩद्धबतभा 
सॊविधानको व्माख्मा गदाव असय, साय, सीभाका आधायभा व्माख्मा गनुवऩने,  national interest 

सॊघ सॉग य प्रदेश local interest oriented हनुऩुछव। 
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 सॊविधानका बनदेशक बसद्धान्तका व्मिस्था य भान्मता सॊघीम कानूनभा सभेत आएका छैनन।्- 
सॊघीम कानून नफनेको अिस्थाभा दृवष्टकोण सॊविधानसॉग फाणझएको कानून, सॊघको सॉग प्रदेश, 
प्रदेशसॉगको स्थानीम, एकरे अकावको विषमभा कानून फनाउन,े सैद्धाणन्तक अस्ऩष्टता (विशेषत् 
विणत्तम भाबभराभा), वित्त आमोगको बसपारयश फभोणजभ हनुे कुया सॊघीम ऐन (अन्तयसयकायी 
वित्त ऐन) भापव त सॊघरे आिश्मक सॊमन्रराई bypass गयेय कानूनराई हबतमाय फनाएय  
अबधकायका प्रमोगको सीभा य प्रिणृत्तका फायेभा सफै सयकाय फीच dialogue हनु ु जरुयी छ। 
सॊघीमताराई फबरमो फनाउने हो बने ऺभता, हैबसमत, उसको विषम उसराई नै गयाउने फाहेक 
विकल्ऩ छैन।  

प्रस्तबुत ऩिात ्बनम्न विषमभा छरपर बमो।  

- सॊघीमताभा तीन तह सयकाय छन ्तीनै तहभा विधावमकी अबधकाय छ। 

- सॊघीमताभा प्रत्मऺ अनबुबूत हनुे कानून फनाउन सकेको छैन। प्रत्मऺ सयोकायिाराहरुसॉग 
छरपर गयेय फनाउन नसकेको अिस्था छ। 

- vision clear बएनौं। कसयी व्मिणस्थत गने बन्न ेतपव  छरपर हनु ुजरुयी छ।  

- स्थानीम न्मावमक सबभबतरे सॊघीम कानून य प्रादेणशक कानूनरे तोकेका भदु्दा हेने बबनएको बए 
ताऩबन प्रादेणशक कानूनरे केही ददएको छैन। नभूना कानून (सॊघीम भाबभरा य कानून 
भन्रारम)हरुभा केही रवुट य केही याम्रा कुया छन।् प्रदेशरे त्मस सम्फन्धी कानून फनाउन 
सक्छ।तय  प्रदेश सयकायरे केही काभ गयेको छैन ।भखु्म न्मामाबधिक्तारे स्थानीम न्मावमक 
सबभबतराई guide गने, भखु्म न्मामाबधिक्ता dependent/ independent फनाउने, separate- 

independent autonomous कसयी गने बन्न े सम्फन्धभा कानूनभा नै व्मिस्था गनव सवकन्छ। 
हाम्रो federalism service delivery को राबग provincial government को major role is to 

service delivery and distribution  बन्न े भान्मताका साथ प्रदेश सयकायरे काभ गनव जरुयी 
छ।– सदुीऩ गौतभ, UNDP 

- सॊिैधाबनक इजरासरे त्मसयी व्माख्मा गने capacity याख्छ ?  वकन भदु्दा pending छन?्  त्मसरे 
सक्दैन बन्न ेफेरा बएन य?  दईुिटा साझा सूची puzzle भा नै हनु्छ। कामावन्िमन हनु ेअिस्था 
छैन। Constitutional Review Commission फनाउने फेरा बैसकेको छ। उक्त आमोगको ToR 

ददॊदा प्राविबधक कुया हेने, याजनीबतक विषम नहेने गयी ददन सवकन्छ। मस सॊविधानको भूर 
भभव य भान्मता- सॊघीम गणताणन्रक रोकतन्रराई जोगाउनऩुछव।अनसूुची ८ य ९ प्रवक्रमा 
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तोक्न ेसम्फन्धी प्रदेशरे केही नगयेको फेरा स्थानीम तहरे कानून फनाइसकेको  सॊिैधाबनक िा 
असॊिैधाबनक के हो ? – दीऩेन्र झा 

- भखु्म न्मामाबधिक्ताराई कहाॉ याख्न ेjudiciary का अिमिभा ?  

- फाजयुाभा जे model law आमो, त्मो केही छरपर नबई ऩारयत गयेको अिस्था छ। के- कसयी 
कानून फनाउने केही थाहा छैन। - कुरानन्द उऩाध्माम 

- model law is just guidance  हो। केणन्रकृत भानबसकता बन्दा भाबथ उठेय प्रदेशरे न्मावमक 
सबभबत सम्फन्धी standard फनाउन सक्छ। प्रदेशरे नगयेको ऩबन अिस्था छ। हाभी स्िमभ ्
ऩबन केणन्रकृत भानबसकताफाट guided छौं। जनताराई power- province government – self 

assessment गनुवऩने हनु्छ। concurrent power सॉग सम्फणन्धत कबतऩम विषमभा coordination, 

communication बएको देणखदैन। reparation कामावन्िमन स्थानीम सयकायरे गने बबनए ऩबन 
के- कसयी गने व्मिस्था हनु सकेको छैन। participatory law making process, parliament को 
guideline, ऺभता assessment, प्रदेश, स्थानीम सयकाय ऩबन जनता प्रबत उत्तयदामी हनुऩुने 
हनु्छ। - टेक टभाटा, UNDP 

- सॊघरे फनाउने, प्रदेशरे फनाउने कानून धेयै छन ्। सभम वित्दो छ। फजेट जस्ता कानूनको 
सभम सीभा छ। स्थानीम तहको प्रवक्रमागत कानून फनाउन नऩने?-कानूनको ऩनुयािरोकन, 
कामावन्िमन, बनभावणभा भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभका भहत्िऩूणव हनु्छ।Chief inspector 

general of rule of law system of the province  is Chief Attorney. – भा. कल्माण शे्रष्ठ 

- सॊिैधाबनक इजरास भा ५ जना न्मामाधीश allocate गनव सक्छ। सक्करी भदु्दा त्महाॉ गएको 
छैन। सॊिैधाबनक इजरासको बनणष्क्रमता ऺभताबबरको कुया ऩबन िेिास्ता गरयएको छ। 
constitutional review commission सम्फन्धभा याजनीबतक विषमरे बनणवम गने हो। प्रदेशरे 
कामवविबध कानून नफनाएको विषम सॊिैधाबनक इजरासको विषम हनु सक्छ।– भा. कल्माण शे्रष्ठ  

- सयकायी िवकरको ऩरयबाषाभा भखु्म न्मामाबधिक्ता याख्दा उऩमकु्त हनु्छ। न्मावमक सबभबतराई 
अदारतको जस्तो अबधकाय, भेरबभराऩ गयाउने,  बनणवम गने अबधकाय ददइएको छ तय ती 
सबभबतहरुको ऺभता अबबिवृद्ध गनुव आिश्मक छ।– भा. कल्माण शे्रष्ठ 

- भौबरक अबधकाय सम्फन्धी कानून फनाउन े प्रवक्रमा जायी छ। भौबरक अबधकाय सॊघको वक 
सफैको काभ? भौबरक अबधकाय कामावन्िमन गनुव याज्मको काभ हो। याज्म बनेको सफै सयकाय 
हो। भौबरक अबधकाय बनेको स्थानीम तहभा घयघयभा ठोदक्कन े विषम हो तय त्मसभा सॊघरे 
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भार काभ गने बैयहेको छ।Transitional justice नै होइन  justice transitional बएको छ।– 

भा. कल्माण शे्रष्ठ 

- सॊविधान य सॊघीमता कामावन्िमनभा चनूौबत छ य मी चनूौबत सम्फोधन गनवभा भखु्म 
न्मामाबधिक्ताहरुको बबूभका भहत्िऩूणव यहन्छ।– भा. कल्माण शे्रष्ठ 

- न्मावमक सबभबतका बनणित अबधकाय छन-् वकयण ऩौडेर 

- Constitutional Implementation Commission हनु सक्छ। - डा.  विवऩन अबधकायी 

  

  



41 
 

ऩोखया घोषणाऩर 

कामवक्रभको अणन्तभ सरभा सफै प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुरे २ ददन े सम्भेरनभा छरपर 
बएका, उठेका विषमहरुराई ऩोखया घोषणाऩरको रुऩभा ऩरकाय, सञ्चायकभॉ य सहबागीहरु सभऺ 
प्रस्ततु गयेका बथए। घोषणाऩर देहाम फभोणजभ बथमो। 

बभबत २०७५/५/१५ य १६ गते गण्डकी प्रदेशको याजधानी ऩोखयाभा नेऩारका सातै प्रदेशका 
भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुको सम्भेरन सौहादवऩूणव िाताियणभा गम्बीय छरपरका साथ सम्ऩन्न बएको 
छ। सम्भेरनभा भखु्म न्मामाबधिक्ताको काभ, कतवव्म य अबधकायका विषमभा सॊिैधाबनक व्मिस्था, 
सॊघीमताको प्रमोग बैयहेका याष्डहरुको अभ्मास, अन्तयाववष्डम प्रमोग य भान्मताका सम्फन्धभा सभेत 
व्माऩक छरपर बई भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुको प्रथभ यावष्डम सम्भेरनफाट देहाम फभोणजभको ऩोखया 
घोषणाऩर जायी गरयएको छ। 

ऩोखया घोषणाऩर 

१) नेऩारभा बखवयै अिरम्फन गरयएको सॊघीमताको प्रबािकायी कामावन्िमनरे नै हाम्रो 
सॊविधानको सपरता बनधावयण गने बएकारे सॊघीमता प्रबत प्रबतफद्ध यहन सफै ऩऺहरुको 
ध्मानकाषवण गदवछौं। 

२) नेऩारको सॊविधानको धाया १६० को भूर भभव य बािना फभोणजभ भखु्म न्मामाबधिक्ताको 
काभ, कतवव्म य अबधकाय ऩूणव स्ितन्र यहेको तपव  ध्मान आकृष्ट गदवछौं।  

३) सॊघ य स्थानीम तहका ऩयुानै सॊयचना फीच नेऩारको सॊघीमताको अभ्मासभा प्रदेश सयकाय 
नमाॉ अिधायणा हो य सॊघीमताको सपरता नै प्रदेश सयकायको प्रबािकायी सॊचारनभा य 
सपरताभा बनबवय हनु ेहुॉदा प्रदेश सयकायका सॊयचना य अिमिहरुको प्रबािकायी सॊचारन 
हाम्रो सॊघीमताको आत्भाको रुऩभा यहेको छ । 

४) प्रदेश सयकायको सहज य प्रबािकायी कामव सॊचारनका राबग आिश्मक सॊघीम कानून 
जस्तै् प्रहयी, रोकसेिा रगामतका विषमभा मथाशीघ्र सॊघीम कानून बनभावण गनवको राबग 
सॊघीम सयकायको ध्मानाकषवण गदवछौं। 

५) प्रदेश सयकायको प्रबािकायी सॊचारन य सपरताको राबग य प्रदेशको शाणन्त सयुऺा एिभ ्
अबबमोजन सम्फन्धी अबधकाय भहत्िऩूणव हनुे हुॉदा सो सम्फन्धी अबधकाय प्रदेश सयकायभा 
हनु जरुयी बएको हुॉदा सोका राबग मथाशीघ्र ऩहर गनव अवऩर गदवछौं। 

६) भखु्म न्मामाबधिक्ताको बबूभकाराई थऩ यचनात्भक य वक्रमाशीर फनाउॉदै जानको राबग 
भखु्म न्मामाबधिक्ता य उक्त कामावरमका कभवचायीहरुको ऺभता अबबिवृद्धका कामवक्रभ 
सॊचारन गने एिभ ्उऩरब्ध अिसयहरुको सभन्मावमक वितयणको राबग अनयुोध गदवछौं। 
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७) दयफन्दी फभोणजभ कभवचायीहरुको ऩदऩूबतव हनु नसक्दाको कायणरे भखु्म न्मामाबधिक्ताको 
काभ काजभा नकायात्भक असय ऩरययहेको हुॉदा भखु्म न्मामाबधिक्ताको कामावरमका राबग 
ऩमावप्त कभवचायी व्मिस्था मथाशीघ्र गनव जरुयी छ। 

८) नेऩारको सॊविधान, नमाॉ भरुकुी देिानी य पौजदायी सॊवहताका व्मिस्थाराई आभ नागरयक 
सभऺ ऩरु् माउने तथा भानि अबधकाय सॊयऺणका सम्फन्धभा भखु्म न्मामाबधिक्ताको 
बबूभकाराई भनन गदै अबधकतभ रुऩभा सफै प्रदेशभा कानूनी सचेतना कामवक्रभ सॊचारन 
गने प्रबतफद्धता व्मक्त गदवछौं। 

९) सात िटै प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ताहरुका अनबुि य बसकाईको आदानप्रदान एिभ ्
सॊघीम कानून, न्माम तथा सॊसदीम भाबभरा भन्रारम, भहान्मामाबधिक्ताको कामावरम 
एिभ ्विऻहरुसॉगको छरपरराई आगाबभ ददनभा सभेत बनयन्तयता ददने । 

१०) हाभी सातै प्रदेशका भखु्म न्मामाबधिक्ताहरु सॊविधानको कामावन्िमन, प्रणारीको सभणुचत 
व्मिस्थाऩन तथा सॊविधान य कानूनका सम्फन्धभा सम्फद्ध सयकायहरुराई सभणुचत याम, 
सल्राह ददने कामवभा प्रबतफद्ध छौं। 

११) छरपरभा सहबागी बई सल्राह, सझुाि ददई कामवक्रभराई सपर फनाउन ुहनुे गण्डकी 
प्रदेश सयकाय रगामत सम्ऩूणवभा हाददवक कृतऻता ऻाऩन गदवछौं। 

 

 


