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ी माननीय उ5 अदालतका मु� �ायािधश डा. कुलर7 भुत9ल 
:ूबाट �देश माननीय �मुख र माननीय मु� म<ी:ू को 

उप=>थितमा �देश नं. १ का माननीय मु� �ायािधव�ा ी चुडामिण 
आचाय#लाइ#  पद तथा गोपिनयताको सपथ गराइ#दै । 

 

�देश नं. १ का माननीय मु� �ायािधव�ा  

ी चुडामणी आचाय# आBनो काय#भार  

समाCनुDदै ।  
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�देश नं. १ का मु� �ायािधव�ाको 

वािष#क �ितवेदन 
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�देश नं. १                  

,  मु� �ायािधव�ाको काया#लय, 

    िवराटनगर 

 

माननीय 	देश 	मुख �ू       िमित:२०७५/०८/१९ 

	देश 	मुखको काया�लय, 

	देश नं. १, िवराटनगर 

िवषय : आिथ�क वष� २०७४/०७५ को बािष�क 	ितवेदन पेश ग+रएको । 

        नेपालको संिवधान जारी भएपिछ संिवधानको 3व4था बमोिजम संघीय लोकता67क 

गणत7ा9क नेपालको मूल संरचना संघ, 	देश र 4थानीय तीन तह रा�को पुनसंरचना र 

रा�श6<को 	योग संघ, 	देश र 4थानीय तहले गन= संवैधािनक 	ावधान छ । संिवधानत : 3व4था 

ग+रएका िनकाय /संरचना म?े नेपालको संिवधानको धारा १६० मा महाAायािधव<ाको मातहतमा 

रहने गरी 	Bेक 	देशमा एक मुC Aायािधव<ा रहने संवैधािनक 3व4था  छ । मुC 

Aायािधव<ाको िनयु6< मुCम7ीको िसफा+रसमा 	देश 	मुखबाट Eने, मुC Aायािधव<ा 	देश 

सरकारको मुC कानूनी सFाकार Eने र िनजले संवैधािनक तथा कानूनी िवषयमा 	देश सरकार वा 

	देश सरकारले तोकी िदएको अA अिधकारीलाई राय सFाह िदनु िनजको कत�3 Eनेछ । मुC 

Aायािधव<ाको अA काम, कत�3 र अिधकार तथा सेवाका अA शत� 	देश कानून बमोिजम Eने भIे 

संवैधािनक 	ावधान बमोिजम 	देश नं. १ को  	देश सभाबाट "मुC Aायािधव<ाको काम, कत�3, 

अिधकार र सेवाका अA शत� सKLी ऐन, २०७५" िनमा�ण भई सकेको छ । उ< ऐनको दफा १२ को 

उपदफा (१) मा 	Bेक वष� संिवधान, र 	देश कानून बमोिजम आफूले सQादन गरेको  कामको 

वािष�क 	ितवेदन  मुC Aायािधव<ाले 	देश 	मुख समR पेश गनु� पन= 3व4था गरेकोमा   

	ितवेदनमा वष�भरीका संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा िदएको राय सFाहको संिRS िववरण, 	देश 

सरकार पR वा िवपR भइ�  दायर भएका िनवेदन, मुUा मािमलामा 	ितरRा गरेको िववरण, अपराध 

	कृित सKLी िववरण, अपराध रोकथाम िनय7णको लािग भिवWमा गनु� पन= सुधारको िववरण, 

आXनो र मातहतका काया�लयको भौितक 64थित, काय�वोझ, काम कारबाहीको वा[िवक 64थित िच\ण 

गरी आव]क अA िवषयह^ समेत उFेख गरी िसफा+रस र सुझावह^ समेत उFेख गनु� पन= 

3व4था छ । 

kmf]g÷ˆofS;–)@!%#)^@* , %#)()& 
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	देशमा कानूनी शासनको 	Bाभूित गन� गराउन नेपालको संिवधान तथा 	चिलत अA 

कानूनको 	योगमा सहजीकरण गन�, फौजदारी Aाय 	णालीको 	भावकारी काया�_यन गन= मह`पूण�  

 

िजaेवारी मुC Aायािधव<ा र मातहतका काया�लयह^मा रहेको छ । काया�लयबाट सQादन गरीने 

सQूण� काय�ह^ चु[दु^[, पारदशb र कानून सaत Eन ज^री Eदाँ मुC Aायािधव<ा र सो 

अdग�तका काया�लयह^मा काय�रत कम�चारीह^को 3वसाियक दRता, eान र सीपको िवकास गन� 

सिकए मा\ मुC Aायािधव<ाको काया�लय र मातहतको काया�लयह^ले fत7, िनgR र 

	भावकारी ^पमा काय� सQादन गन� सhे अव4था Eiछ ।  संिवधान तथा कानूनले प+रकjना गरेको , 

3वहारमा लागु Eने 	िkयामा रहेको संरचनाबाट तlाल धेरै काम र परीणामको अपेRा गन� हतार गरे 

ज[ो Eiछ । काया�लय खोली काय�kम गरेको , अिहले पिन संरचना9क संगठना9क f^प 

अिधकारको nोत op र 3व64थत भइ�सकेको अव4था छ तथापी संिवधान र कानूनको 	योग गन� मुC 

Aायािधव<ाको काया�लय 	वेश गरीसकीएको अव4था छ । 

अqमा कानूनी शासन, िविधको शासन,मानव अिधकार,fत7 Aायापािलका,कानून र 

Aायका माA िसrाd	ित sढ र अटल आ4था राuदै 	देश सरकारले सQादन गन= महvपूण� 

काय�ह^को कानूनी 	ितरRाका लािग मुC Aायािधव<ाको काया�लय तथा मातहत काया�लयह^ सदैव 

sढतापूवक�  िkयाशील रहने 3होरा माननीय 	देश 	मुख समR सादर िनवेदन गद�छु । 

      ..................................... 

माननीय चुडामिण आचाय� 

 मुC Aायािधव<ा 
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प�र�ेद - १ 

सामा प�रचय 

 

१.१ प�रचय 

 संिवधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको 

संिवधानको धारा १६०, मा मु! "ायािधव$ा स%&ी 'व(था छ । नेपालको 

संिवधानको धारा १६० उपधारा-२ बमोिजम माननीय -देश नं. १ का मु! म1ी 2ी 

शेरधन राइ4 5ूको िसफा8रसमा माननीय -देश -मुख -ा. डा. गोिव; वहादुर 

तु%ाहाङ 5ूबाट िमित २०७४ फा?ुण २५ गते मंगलवार १ नं. -देशका मु! 

"ायािधव$ा पदमा व8रB अिधव$ा 2ी चुडामिण आचाय4लाइ4 िनयुE$ गनु4 भएको हो 

। उF अदालत िवराटनगरका माननीय मु! "ायािधश 2ी डा. कुलरG भुतHल 5ूबाट 

-देश -मुख माननीय -ा. डा. गोिव; बहादुर तु%ाहाङ र १ नं -देशका माननीय मु! 

म1ी शेरधन राइ4 -देश सभाका सभामुख माननीय -िदप कुमार भIारी समेतको 

उपE(थितमा िमित २०७४ साल चैत मिहना १२ गते सोमवारको िदन मु! 

"ायािधव$ा पदको पद तथा गोपिनयता सपथ Kहण सLM भएको िथयो । -देश 

सरकारको मु! कानूनी सNाहकार Oने र संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा -देश 

सरकार वा -देश सरकारले तोिक िदएका अ" अिधकारीलाइ4 राय सNाह िदनु 

िनजको कत4' Oने  संवैधािनक 'व(था अनुQप -देश सरकार पR िवपR Oने मुSाको 

-ितरRा  बहस पैरवी लगाएतको 'व(था गन4 आवTक भएकोले -देश सरकारको 

तफ4 बाट उ$ आवTकतालाइ4 'वE(थत गन4 -देश सभा समR िवUेयकको Qपमा 

मु! "ायािधव$ाको काम, कत4', अिधकार र सेवाका अ" शत4 स%&ी  ऐन 

-Wुत गरेकोमा -देश सभाXारा उ$ ऐन पारीत भएपछी -देशको मु! 

"ायािधव$ाको संरचनालाइ4 'वE(थत Qप िदन सिकएको हो । -देश सरकारको 

हकिहत वा सरोकार िनिहत रहेको मुSामा मु! "ायािधव$ा वा िनजले तोकेका  

अ" "ायािधव$ाबाट -देश सरकारको -ितिनिधY ग8रने, मु! "ायािधव$ाले 

आZनो कत4' पालना गदा4 -देश सरकार पR िवपR भइ4 दायर भएका मुSा 

मािमलाका रोहमा -देश सरकार र मातहतका िनकायहQका नाममा अदालतबाट 
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भएका आदेश वा फैसलाको -भावकारी काय4[यन भए वा नभएको अनुगमन 

गनH/गराउने, -देश िभ]का िहरासतमा रहेका 'E$लाइ4 संिवधानको अिधनमा रही 

मानवोिचत 'वहार नगरेको भए मानवोिचत 'वहार गन4 स%E&त िनकायलाइ4 

आवTक िनदHशन िदने अिधकार समेत मु! "ायािधव$ालाइ4 Oने 'व(था ग8रएको 

छ ।  

 

 -देश सभालाइ4 कानूनी -^हQमा आफनो राय '$ गनH र "ाियक 

अध4"ाियक िनकायमा -देश सरकारको तफ4 बाट मुSा मािमलामा -ितिनिधY र 

-ितरRा गनH काय4 गनH िज_ेवारी  रिह फौजदारी कसूर (सजाय िनधा4रण तथा 

काया4[यन) ऐन २०७४ को दफा ३८(२) अनुसार -dेक -देशमा मु! 

"ायािधव$ाको अeRतामा -ोवेशन तथा fारोल वोड4 रहने जसको िनय1ण  

िनदHशन र सुप8रवेRण मु! "ायािधव$ाबाट Oने 'व(था ग8रएको छ। मु! 

"यायािधव$ाले िविधवत Qपमा कामको -ारg मु!म1ी तथा मE1प8रषदको 

काया4लय भवनमा रही  गदh  आएकोमा हाल सािवक Rेि]य Oलाक िनदHशनालय रहेको 

िवराटनगरको भवनमा  काया4लय सiालन गदh  महा"ायािधव$ाको काया4लय संगको 

आपसी सम[य गरी आZनो भुिमका िनवा4ह ग8ररहेको अव(था छ । २०७४।११।२५ मा 

मु!म1ीको िसफा8रसमा -देश -मुखवाट िनयुE$ भएपछी काय4 संचालनका लािग 

आवTक, कमचा4री, काया4लय सबै आवTिकय -व& गनु4पनH अव(था िथयो ।  

  

 मु! "ायािधव$ाको काम, कत4', अिधकार सेवाका अ" शत4स%&ी ऐन, 

२०७५ को दफा १२ बमोिजम मु! "ायािधव$ाले -dेक आिथ4क वष4को आफूले 

सLादन गरेको कामकाजको वािष4क -ितवेदन तयार गरी -देश -मुख समR पेश गनH 

र dWो -ितवेदन मु!म1ी तथा मE1प8रषदको काया4लय माफ4 त -देश सभामा पेश 

Oने 'व(था छ । उ$ -ितवेदनमा अ" कुराको अित8र$ मु! "ायािधव$ाले वष4 

भ8रमा संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा िदएको राय सNाहको संिRj िववरण 

सिहतको सं!ा, -देश सरकार पR िवपR भइ4 चलेको मुSा स%&ी िववरण, -देश 

सरकार पR वा िवपR भइ4 दायर भएका मुSा मािमलामा -ितरRा गरेको िववरण, 

सरकारवादी भइ4 चkने मुSामा भिवlमा ग8रनुपनH सुधार तथा आZनो मातहतका 

काया4लयको भौितक E(थित, काय4बोझ, काम कारबाहीको वाWिवक E(थित िच]ण गरी 
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आवTक अ" िवषय समेत उNेख गरी िसफारीस र सुझावहQ समेत उNेख गरी  

यो आिथ4क वष4 २०७४/०७५ को वािष4क -ितवेदन -Wुत ग8रएको छ । 

१.२ काया�लयको �थापना  

      मु! "ायािधव$ाको पदको पद तथा गोपिनयताको शपथ Kहण समारोह सLM भए 

पnात मु! म1ी तथा मE1प8रषदको काया4लयमा एउटा कोठामा मु! "ायािधव$ाको 

काया4लय  (थापना ग8रयो । 

मु! म1ी तथा मE1प8रषदको काया4लय आफैलाइ4 पिन काया4लय अपुग भएको 

अव(थालाइ4 िवचार गरी काया4लयको भवन िनमा4ण नभएको र अपया4j भएको कारणले 

२०७५ साल असार २८ गते देEख िवराटनगर E(थत Rेि]य Oलाक काया4लयको दोpो तलामा 

रहेका ७ वटा कोठाहQ काया4लयले -योग गदh  आइरहेको छ । बजेटको प8रिध र समय 

िसमाको कारणले यस अविधमा काया4लय भवन, काया4लयमा चािहने सवारी साधनको 

ख8रद, काया4लयको अितिथ कR, काया4लय प8रसर िभ]का अ" काय4हQ सLM गन4 

सिकएन  काय4हQ आगामी वष4मा सLM गदh  जाने -यास ग8रनेछ । 

 

 

१.२.१ संगठना�क ��प 

  

 नेपालको संिवधानको धारा १६० ले महा"ायािधव$ाको मातहतमा रहने गरी 

-dेक -देशमा एक मु! "ायािधव$ा रहने र िनजको िनयुE$ स%E&त मु! म1ीको 

िसफा8रसमा -देश -मुखबाट Oने 'व(था रहेको छ। संिवधानमा अ"था लेEखएदेEख 

बाहेक कुनै अदालत वा "ाियक अिधकारी समR -देश सरकारको तफ4 बाट मुSा दायर 

गनH र -देश सरकारको तफ4 बाट दायर भएका र -देश सरकारलाइ4 िवपRी बनाइएका 

मुSाहQका स;भ4मा स%E&त अदालत वा "ाियक अिधकारी समR िनवेदन, पुनरावेदन, 

पुनरावलोकन दता4 गनH, मुSाको बहस पैरवी गनH , -देश सरकार पR भएको वा -देश 

सरकारको हक,िहत वा सरोकार िनिहत रहेको मुSामा -देश सरकारको तफ4 बाट -ितरRा 

गनH, मुSाको पुनरावेदन गनH एवं -देश सरकारले तोकेको अ" अिधकारीलाइ4 कानूनी राय 

-दान गनH लगायतका काम, कत4' र अिधकार मु! "ायािधव$ामा िनिहत छन् । मु! 

"ायािधव$ाको काया4लयको संगठन संरचना उF अदालत र सो सरहका अ" 
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इजलाससँग जोिडएको Oदाँ महा"ायािधव$ाको काया4लयबाट उपलs गराएका 

कम4चारीहQ र करारमा िनयु$ जनशE$बाट िवराटनगरमा काया4लय संचालन रहेको छ । 

संगठाtक uQप 'वE(थत भैसकेको छैन ।  

 

 
१.३.  व�थापन तथा #शासिनक संरचना 
 

नेपालको संिवधानले मु! "ायािधव$ालाइ4 सुLेको िज_ेवारी अनुQप काय4 सLादन 

गन4 (थािपत मु! "ायािधव$ाको काया4लयको भौितक E(थित र आवTकताहQलाइ4 यस 

-ितवेदनमा -Wुत गरीएको छ । 

१.३.१ मु' ायािधव)ाको काम , कत�  र अिधकारः  

        नेपालको संिवधानको धारा १६० को उपधारा (५) मा मु! "ायािधव$ा -देश 

सरकारको  मु! कानूनी सNाकार Oनेछ र संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा -देश 

सरकार वा -देश सरकारले तोिकिदएको अ" अिधकारीलाइ4 राय सNाह िदनु मु! 

"ायािधव$ाको कत4' Oने अव(था छ । संिवधान कै सोही धाराको उपधारा (६) मा मु! 

"ायािधव$ाको काम, कत4' र अिधकार तथा सेवाका अ" शत4 -देश कानून बमोिजम 

Oने 'व(था अनुQप १ नं. -देश सभाले मु! "ायािधव$ाको काम, कत4', अिधकार र 

सेवाका अ" शत4स%&ी ऐन , २०७५ जारी गरी सकेके छ । िनv ढंगले काम, कत4' र 

अिधकार उNेख ग8रएको छ । 

१. नेपालको संिवधानको धारा १६० र १ नं. -देश सभाले बनाएको कानूनलाइ4 हेदा4 मु! 

"ायािधव$ाको काम, कत4' र अिधकार देहाय बमोजम रहेको देEखxछ :- 

 (क) -देश सरकार पR िवपR भएको वा -देश सरकारको हक, िहत वा  

सरोकार रहेको, संिवधान वा कानूनको 'ा!ा स%&ी कुनै जिटल 

संवैधािनक वा कानूनी -^ समावेश भएको वा स%E&त -देशको 

स;भ4मा सावज4िनक महY वा साव4जिनक सरोकारको िवचारािधन मुSामा 

-देश सरकार वा -देश सरकारको तफ4 बाट अदालत वा "ाियक 

िनकायमा उपE(थत भइ4 -ितरRा गनH / गराउने, 
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(ख) -देश सरकार र मातहतका िनकायहQका नाममा अदालतबाट भएका 

आदेश वा फैसला -भावकारी Qपमा काया4[यन गन4, गराउन -देशको 

म1ालय, सिचवालय, िवभाग वा काया4लयलाइ4 प]ाचार गरी काया4[यनको 

अनुगमन गनH/गराउने, 

(ग) -चिलत -देश कानूनको काया4[यनको {ममा कुनै किठनाइ4 आइपरेमा 

वा -देशको काय4 Rे]को कुनै िवषयमा त|ाल कानून बनाउनु पनH वा 

भैरहेको कानुन संसोधन गन4 वा बिनरहेको कानून लागु गनु4 पनH देEखएमा 

कारण खुलाइ4 -देश सरकार समR राय सुझाव पेश गनH, 

(घ) -देश सरकारका म1ालय, सिचवालय र सो अ~ग4तका काया4लयबाट 

अदालतमा -Wुत Oने िलEखत जवाफ लगायतका कानूनी िलEखतहQको 

Wर कायम गन4 -देश काया4लयहQ बीच आवTक सम[य गनH, 

(ङ) -देश िभ]का िहरासत तथा थुनुवा कRको अनुगमन र िनरीRण गरी 

थुनुवाहQ उपर मानवोिचत 'वहार नभएको भए मानवोिचत 'वहार गन4 

स%E&त िनकायलाइ4 आवTक  िनदHशन िदने । 

 २. -देश सरकारलाइ4 सरोकार पनH कुनै मुSामा बहस पैरवी वा -ितरRाको लािग 

स%E&त अिधकारीले अनुरोध गरेमा मु! "ायािधव$ा आफैले -ितिनिधY गन4 वा 

अ" "ायािधव$ालाइ4 -ितिनिधY गन4 खटाउन स�ेछ । 

 ३. कुनै अदालत वा अध4"ाियक िनकायबाट भएको िनण4य वा आदेशबाट -देश 

सरकारको हकिहत वा साव4जिनक िहत असर पनH रहेछ र dWो िनण4य वा आदेश 

िवQX मुSा दायर गन4, पुनरावेदन गन4 वा पुनरावलोकनको लािग िनवेदन िदन वा 

अ" कुनै कानूनी उपचार -ाj गन4 कानून बमोिजम कुनै अिधकार तोिकएको 

रहनेछ भने मु! "ायािधव$ा वा िनजले तोकेको अ" "ायािधव$ाले dWो 

िनण4य वा आदेश िवQX कानून बमोिजम स%E&त िनकायमा मुSा दायर गन4, 

पुनरावेदन गन4 वा पुनरावलोकनको लािग िनवेदन िदन स�ेछ । 

 ४. -देश कानून बमोिजम (थािपत सं(था वा िनकायले गरेको कुनै िनण4य वा काम 

कारबाहीबाट -देश सरकारको हकिहत -ितकुल भएको वा संिवधान वा -चिलत 
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कानूनको उल�न वा साव4जिनक िहतिवपरीत भएको छ भMे मु! 

"ायािधव$ालाइ4 लागेमा र dWो िनण4य वा काम कारबाही िवQX उजूर गन4 

कानूनले कुनै अिधकारी तोिकएको रहेनछ भने मु! "ायािधव$ा आफैले वा 

िनजले तोकेको अ" "ायािधव$ाले dWो िनण4य वा काम कारबाही िवQX कानूनी 

उपचार -ाj गन4 स�ेछ । 

 ५. मु! "ायािधव$ालाइ4 -देश सरकारको हकिहत सरोकार रहेको िवषयमा 

नेपालको जुनसुकै अदालत, "ाियक िनकाय, काया4लय र पदािधकारी समR 

उपE(थत Oने अिधकार Oनेछ । 

 ६. मु! "ायािधव$ाले -देश सभा वा सोको कुनै सिमितले गरेको आम1ण बमोिजम 

dWो बैठकमा उपE(थत भइ4 कानूनी -^को स%&मा राय '$ गन4 स�ेछ । 

 ७. कुनै गgीर वा साव4जिनक महYको वा -देश सरकारलाइ4 सरोकार पनH कुनै मुSामा 

तोिकएको "ायािधव$ाको अित8र$ अ" "ायािधव$ा वा अ" कानून 'वसायी 

खटाइ4 मुSा दायर गन4, अिभयोजन एवं बहस पैरवी गनु4 आवTक छ भMे लागेमा सो 

बमोिजम गन4 कुनै "ायािधव$ालाइ4 खटाउन स�ेछ । 

 ८. मु! "ायािधव$ाले आफूलाइ4 -ाj अिधकारहQ मeे केही अिधकार मातहतका 

अ" "ायािधव$ालाइ4 -dायोजन गन4 स�ेछ । 

 

१.३. २. मु' ायािधव)ा काया�लयको दरव-ीको अव�थाः 

 

    मु! "ायािधव$ाले अदालत तथा "ाियक अिधकारी समR -देश 

सरकारको हक, िहत वा सरोकार िनिहत रहेका मुSाहQमा वहस पैरवी गनH र -देश 

सरकारले तोिकएको अ" अिधकारीलाइ4 कानूनी राय सNाह -दान गनH लगायतका 

संिवधान र -देश कानुनले तोकेको काम, कत4', अिधकार र िज_ेवारी uयं वा 

मातहतका काया4लयहQबाट सLादन गनH 'व(था अनुQप मु! "ायािधव$ाको 

काया4लय अ~ग4तका कम4चारीहQको 'व(थापन महा"ायािधव$ाको काया4लयले गनH 

संवैधािनक -ावधान अनुसार हाल -देश न.१ मोरङ िबराटनगरमा अवE(थत मु! 
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"ायािधव$ाको नेतृYमा सरकारी वकील तथा अ" कम4चारी मौजुदा दरव;ी देहाएको 

तािलकामा -Wुत ग8रएको छ । 

     

तािलका नं. १ 
 मु! "ायािधव$ाको काया4लयको दरब;ी िववरण 
{. स.    पद      2ेणी सेवा समुह/उपसमुह कुल दरब;ी कैिफयत 
१.मु! "ायािधव$ा    १  
२.उप "ायािधव$ा रा.प.EXितय "ाय सरकारी विकल १  
३.शाखा अिधकृत रा.प.तृितय "ाय सरकारी विकल ३ हाल 

दुइजना 
मा] हािजर 

४.नायब शु�ा रा.प.अ.-. -शासन सरकारी विकल २ हािजर Oन 
वाँकी १ 

५.लेखापाल रा.प.अ.-. -शासन लेखा १  
६.क.अपरेटर रा.प.अ.-. िविवध  १  
७.ह.स.च. 2ेणी िविहन इExज. मे./जे.मे २  
८.का.स. 2ेणी िविहन -शासन सा. -. २  
ज_ा    १२  
 

 
मु! "ायािधव$ाको काया4लयमा हाल काय4रत सरकारी वकील तथा कम4चारीहQको 

िववरण । 

 

{.स पद        नाम थर सLक4  न. हािजर भएको 
िमित 

कैिफयत 

१ उप स. 2ी राजे� िसहं 
भIारी 

९८५११६३२३६ २०७५।०८।१६  

२ शा. अ. 2ी पुQषोतम खितवडा ९८४२५८०२६९ २०७५।०७।२९  
३ शा. अ. 2ी रेणुका राई ९८४२१७०८४६ २०७५।०४।२८  
४ ना. सु. 2ी Qपेश सुनरेत ९८४२३६२०६५ २०७५।०१।१६ हाल 

सQवा 
५ लेखापाल 2ी रािधका लािमछाने ९८५४०३१४३० २०७५।०३।३२  
६ स.क.अ. 2ी गंगा खितवडा ९८४२९६८६६० २०७५।०५।०१ करार 
७ ह. स. च.  2ी संिजव कु. कटुवाल ९८६४३९८४९५ २०७५।०१।०१ करार 
८ का. स. 2ी च� दाहाल ९८६२०३५७२७ २०७५।०७।१४ करार 
९ का. स. 2ी सरuती राजवंशी ९८१०४६६५६४ २०७५।०४।१६ करार 
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मु! "ायािधव$ाको िनजी सिचवालयमा काय4रत कम4चारीको िववरण: 

{.स पद        नाम थर सLक4  न. हािजर भएको 
िमित 

कैिफयत 

१ uकीय 
सिचव(रा.-. 
तृतीय) 

2ी अवसर मादेन ९८४२४९५५७३ २०७५।०४।१ सुिवधा 

 

१.३.३. काय�लय भवन तथा भौितक 1ोत साधनको वत�मान अव�था 

 संगठनको ल� अनुQप -भावकारी काय4 सLादनको लािग काया4लय भवन, 

आवास, फिन4चर, काया4लय सiालन स%&ी सामKीहQ लगायतका भौितक साधन र 

पूवा4धारहQको साथै सुरRा संय1हQ समुिचत 'व(थापन अप8रहाय4 Oxछ । काया4लयको भवन 

िनमा4ण नभएको र अपया4j भएको कारणले २०७५/३/२८ गते Rेि]य Oलाक काया4लय रहेको 

दोpो तलामा (थाना~रण भई मु! "ायािधव$ाको काया4लय सiालनमा रहेको छ । आZनै 

भवन नभएको र भैितक साधन2ोतको अपया4jता रहेको छ । 

 

१.३.४ मु' ायािधव)ाको काया�लयको बजेट िववरण :- 

मु! "ायािधव$ाको काया4लयमा रहेका मुSाको सं!ा र काय4बोझको अनुपातमा 

भौितक pोत साधनहQको 'व(था गन4 मु! "ायािधव$ाको काया4लयका लािग आिथ4क 

वष4 २०७४/०७५ मा -देश सरकारले िविनयोजन गरेको बजेट रकम Q ६२,०५,०००/- 

रहेको िथयो । मु! "ायािधव$ाको काया4लयको लािग आिथ4क वष4 २०७४/०७५ का 

लािग िविनयोजन ग8रएको रकम र खच4 िववरण देहायको तािलकामा -Wुत ग8रएको छ । 

आिथ4क वष4 २०७४/०७५ को बजेटको अव(थाः 

   

िस.नं. बजेट 
उपिशष4क 

बजेट 
िविनयोजन 

िनकासा खच4 खच4 नभएको 

१ ७०१२३२११३ 
(चालु 
-शासिनक 
खच4) 

४२,०५,०००/- ९,९०,४००/- ९,९०,४००/- ३२,१४,५३०/- 

 मु! ि{याकलाप : मु! "ायािधव$ा  पा8र2िमक र सुिवधा, खच4हQ, मु! 
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"ायािधव$ाको काया4लयमा काय4रत रा�� सेवक कम4चारीहQको प8र2िमक र 
काय4लय संचालन खच4हQ । 

२ ७०१२३२५१३ 
(काय4{म 
खच4) 

५,००,०००/- ३,३७,०००/- ३,३७,०००/- १,६३,०००/- 

 काय4{म सiालन गदा4 भएको खच4हQ 
३ ७०१२३२११४ 

(पँूजीगत खच4) 
१५,००,०००/- १४,००,०००/- १४,००,०००/- १,००,०००/- 

 फिन4चर तथा िफ�स4 ख8रद, मेिसन औजार क�fुटर ख8रदमा खच4 भएको तर 
क�fुटर स�वर िनमा4ण तथा ख8रद खच4 एवं वौEXक सLित -ाEjको खच4 
नभएको । 

 

१.४. स8ािदत काय�ह�को िववरण 

मु! "ायािधव$ाको काया4लयबाट आिथ4क वष4 २०७४/०७५ मा संवैधािनक तथा कानूनी 

िवषयमा िदएको राय सNाहको सं!ा, मुSा तथा 8रट िनवेदनहQमा वहस, पैरवी, -ितरRा 

एवं "ाियक काय4को िसलिसलामा सLादन ग8रएका काय4हQको काया4लयगत तथा एक 

मुB लगत फ��ट िववरणलाइ4 -Wुत ग8रएको छ । 

१.४.१ संवैधािनक तथा कानूनी िवषयमा िदएको राय स>ाहको सं'ा :- 

मु! "ायािधव$ाको काया4लयबाट (थापना भए देEख यस आिथ4क वष4मा संवैधािनक तथा  

कानूनी िवषयमा ितन वटा िवषयमा राय माग भएकोमा सबै राय माग गनH -देश सरकारका 

िनकायहQलाइ4 कानूनी राय सNाह -दान ग8रएको। यस आिथ4क वष4मा मु! 

"ायािधव$ाको काया4लयबाट संवैधािनक तथा कानूनी िवषयमा -दान ग8रएका राय र 

रायको संिRj िववरण देहायको तािलकामा -Wुत ग8रएको छ : 

{.स. राय माग गनH िमित : -दान ग8रएको रायको 'होरा 
१. -देश सभा  -देश सभा संचालन एवं 

काय4िविधगत िवषयमा राय सNाह 
िदएको 

२. -देश सरकार  -देश सरकार मु! म1ी तथा 
मE1प8रषदको काया4लय तथा -देश 
म1ालयहQमा कानून िनमा4णको 
िवषयमा राय सNाह उपलs 
गराएको  
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३. -देश सभा  -देश सभाको िवषयगत सिमितमा 
िविभM िवधेयक उपर राय सNाह 
िदएको 

 
 

१.४.२         #देश सरकार प?भइ� चलेको मुAा सBCी िववरण : 

नेपालको संिवधानको धारा १६० (७) मा मु! "ायािधव$ाको काम, कत4' र 

अिधकार तथा सेवाका अ" शत4 -देश कानून बमोिजम Oने 'व(था गरेको छ । मु! 

"ायािधव$ाको काम, कत4', अिधकार र सेवाका अ" शत4 स%&ी ऐन, २०७५ 

बमोिजम कुनै अदालत वा अथ4 "ाियक िनकाय समR -देश सरकारको तफ4 बाट िनवेदन 

पुनरावेदन र पुनरावलोकन गनH अिधकार मु! "ायािधव$ालाइ4 Oने 'व(था गरेको छ । 

सो अनुसार यस आिथ4क वष4मा -देश सरकार पRभइ4 कुनै िवषयको मुSा दायर  गनH 

िनण4य भएको छैन । 

१.४.३     #देश सरकार प? वा #DथE भइ�  दायर भएका मुAा मािमला #ितर?ा गरेको      

िववरण  

          मु! "ायािधव$ाको काया4लयबाट यस आिथ4क वष4मा -देश सरकारको -ितरRा 

लािग दायर भएका  मुSाहQको लगत ३ वटा रहेका छन् । ती सबै मुSाहQ स_ािनत 2ी 

उF अदालत िवराटनगरमा हाल चालु अव(थामा रहेका छन् । 

 

१.५. समGय  

  नेपालको संिवधान धारा १६० (१) मा महा"ायािधव$ाको मातहतमा रहने गरी -dेक 

-देशमा एक मु! "ायािधव$ा रहनेछ भMे उNेख भएको साथै सोही धाराको उपधारा (६) 

मु! "ायािधव$ाको काया4लय अ~ग4तका कम4चारीहQको 'व(थापन महा"ायािधव$ाको 

काया4लय 'व(था गनH 'व(था छ ।  

  मु! "ायािधव$ाको काम, कत4', अिधकार र सेवाका अ" शत4 स%&ी ऐन, २०७५ 

को दफा ११ मा महा"ायािधव$ाले मु! "ायािधव$ालाइ4 संिवधान र -चिलत -देश 

कानूनको काया4[यनको स%&मा आवTक सुझाव वा माग4 िनदHशन िदन स�े छ। उ$ 
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िनदHशनको पालना गनु4 मु! "ायािधव$ाको कत4' Oने 'व(था छ । उNेEखत संिवधान 

तथा ऐनमा भएका -ावधानहQबाट यी दुइ4 संवैधािनक िनकायहQ बीच आपसी सम[य र 

सहकाय4को काम गनु4पनH भएबाट यो दुइ4 संवैधािनक िनकाय बीच आपिस सहमित सम[यका 

माeमबाट सुमधुर स%& िसज4ना Oने अव(था देEखxछ  । 

२.३ मू' ायािधव)ाको अ भूिमका 

१. स�वा र िवभागीय कारबाही गनH अिधकार: -चिलत कानूनको अिधनमा रही 

महा"ायािधव$ाले अिधकार -dायोजन गरे बमोिजम -देश िभ] मु! "ायािधव$ाको 

काया4लय र मातहतका "ायािधव$ाको काया4लयका "ायािधव$ा र अ" 

कम4चारीहQको सQवा गनH अिधकार मु! "ायािधव$ालाइ4 Oनेछ । तर, िवभागीय 

कारबाहीको हकमा सोही 'होरा उNेख गरी महा"ायािधव$ाको काया4लयमा पठाउनु 

पनHछ । 

२. कारबाहीको लािग लेखी पठाउने :-  -देश सरकारको हकिहत र सरोकार रहेको 

मुSामा कुनै अिधकारले लापरवाही वा बदिनयतसाथ काम गरेको वा संल� वा उNेख गनु4 

पनH उपलs -माण वा सवुत संल� वा उNेख नगरी मुSालाइ4 कमजोर बनाएको 

िमिसलबाट देEखएमा मु! "ायािधव$ाले dWो अिधकारीलाइ4 िनजको सेवा शत4 

स%&ी कानून बमोिजम िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी पठाउनेछ । 

३. समGय सिमितको अK?ः  -देश -ोवेशन तथा fारोल वोड4को अeR फौजदारी कसूर 

(सजाय िनधा4रण तथा काया4[यन ) ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा (२) मा -ोवेशन 

तथा fारोल वोड4को -dR िनदHशन, िनय1ण र सुप8रवेRणमा रहने गरी -dेक -देशमा 

मु! "ायािधव$ाको अeRतामा -देश कानून म1ालयको सिचव, -देश गृह 

म1ालयको सिचव, -देश -हरी -मुख, समेत रहेको -देश -ोवेशन तथा fारोल वोड4 गठन 

Oने 'व(था छ । 

४. कानूनको मसौदा सिमितको सदL : -देश न.१ को  कानून मसौदा सिमितमा मु!    

"ायािधव$ालाई कानूनको िवशेष�को Qपमा सिमितमा रा�े िनण4य मE1प8रषदबाट 

भएको छ । 
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प�र�ेद - २ 

   िनMष� तथा सुझाव 

३.१  मु' ायािधव)ाको काया�लयका सवल र दुव�ल प?  : 

  नेपालको संिवधानमा सव4-थम मु! "ायािधव$ाको अवधारणा (थािपत 

भई -देश न. १ मा मु! "ायािधव$ाको काया4लयले  काय4 संचालन गरी रहेकोमा यस 

काया4लयसँग स%E&त आ~8रक। वा� वातावरण एवं वWुE(थित िव�ेषण गदा4 देहायका 

सवल र दुव4ल पRहQ देEखएका छन् ।म 

 सवल प?ह� 

• मु! "ायािधव$ाको काया4लय (थापना भएपिछ -देशका मु!म1ी, 

मE1प8रषदका सद�हQ तथा सरकारी िनकाय र अिधकारीहQलाई सहज Qपमा 

कानूनी राय सNाह -ाj गनH अव(था बनेको छ। 

• -देश सरकार िवQX परेका रीट िनवेदनहQमा उF अदालतमा -देश सरकारको 

-ितिनिधY भएको छ। 

• -देश Rे]िभ] कानूनी शासनको जग बसाउनमा मु! "ायािधव$ा र सो 

काया4लयका सरकारी वकीलबाट  महYपूण4 भूिमका रहने  E(थित बनेको छ। 

• uीकृत दरब;ी अनुसार सरकारी विकलहQ सE_िलत भएको काया4लय सiालनमा 

आएको छ।  

• मु! "ायािधव$ालाई आवTक पनH सवारी साधन, काया4लयलाइ4 आवTक पनH 

पुWक, फिन4चर र मेिसनरी सामान खरीद भएका छन ।  

• मु! "ायािधव$ाको काया4लयले -देश सरकार र संवैधािनक एवं कानूनी िवषयमा 

-देश सरकार वा -देश सरकारले तोिकिदएको अ" सरकारी अिधकारीहQलाइ4 राय 

सNाह िदने अिधकार संिवधान र कानूनमा नै सुिनिnत भएको छ। 

• मु! "ायािधव$ाको काया4लयले गनु4पनH काम, कत4' र अिधकार स%&ी ऐन नं. १ 

-देश सभाबाट पा8रत भएको छ । 
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• फौजदारी कसुर (सजाय िनधा4रण तथा काया4[यन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ को 

उपदफा (२) ले -ोवेशन तथा fारोल वोड4को -dR िनदHशन, िनय1ण र 

सुपरीवेRणमा रहने गरी -dेक -देशमा मु! "ायािधव$ाको अeRतामा -देश 

-ोवेशन तथा fारोल वोड4को 'व(था िगरएको छ । 

• -देश सरकारबाट िनसृत Oने कामकारवाही कानूनी शासनको मा"ता र िविधमा 

आधारीत Oने छन। 

• "ाियक वा अध4 "ाियक िनकायहQमा -देश सरकारको -ितिनिधY भएको छ।    

 

 दुव�ल प?ह�  

• मु! "ायािधव$ाको काया4लय तथा मु! "ायािधव$ाले के-कWो काम गद4छ भMे 

बारेमा आम जनताहQ जानकारी भइ4सकेका छैनन् । dसैले -याj जनताले सेवा 

पाउन सकेका छैनन । 

• दरब;ी अनुसार सबै कम4चारीको पदपुित4 Oन सकेको छैन । 

• छु�ै भौितक संरचना र काया4लयलाइ4 चािहने आवTक सवारी साधन उपलs  

• महा"ायािधव$ाको मातहतमा रहने मु! "ायािधव$ाको काया4लयमा -देश Rे] 

अ~ग4तमा घट्ने फौजदारी मुSाहQको अिभयोजन गनH नगनH भMे अिधकारको 

संवैधािनक ��ता Oनु सकेको नOदाँ  काय4मा EXिवधा परेको छ। 

• -देशले िनमा4ण गरेका कानूनहQको काया4[यन गनH संय1 वा अिधकारीहQको -� 

'व(था नOदाँ -देश Wरीय कानूनको काया4[यन गन4मा किठनाई छ ।  

• मु! "ायािधव$ाको काया4लयमा काय4रत सरकारी वकीलहQको Rमता िवकासका 

लािग िविशि�कृत काय4{महQ सiालन Oन सकेको छैन भने कम4चारीहQलाई 

उ�ेरणा  िदई रा� स�े अव(था नOदाँ सQवा रो� स�े अव(था  छैन र वैदेिशक 

अeयन �मणको अवसर समेत छैन ।  

• मु! "ायािधव$ाको आZनै भवन नभएकोले  काय4 वातावरण सहज छैन । 

 मु! "ायािधव$ाको काया4लयले सामना गनु4 परेका चुनौती र सम�ाहQ 

मe कितपय सम�ाहQ बा� वातावरणले िसज4ना गरेका छन  भने कितपय सं(थागत संरचनाबाट 
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िसिज4त छन् । dWै कितपय सम�ाहQ नीितगत तथा चुनौतीहQको सामना गनH काय4मा स%X 

सबैको सहयोग र सहकाय4 Oने अपेRा राEखएको छ । 

 

३.२ िनOष� 

नेपालको संिवधानले uत1, िन�R एवं सRम "ायपािलका र कानूनी शासन -ित 

-ितबXता '$ गरेको छ । कानूनी शासनको (थापनाका लािग uत1, समR र 

-भावकारी फौजदारी "ाय -शासन  आवTक पनH Oदाँ संिवधानले तीन तहको 

सरकारको प8रक�ना गरेको छ । -देश सरकारको हकिहत वा सरोकार िनिहत रहेको 

मुSामा मु! "ायािधव$ा वा मातहतका सरकारी वकीलबाट सरकारको -ितिनिधY गनH, 

कुनै अदालत वा "ाियक वा अिधकारी समR नेपाल सरकारको -ितिनिधY गनH, कुनै 

अदालत वा "ाियकको आदेशबाट -देश सरकारको हक िहतमा -ितकूल असर परेमा 

-देश सरकारको तफ4 बाट िनवेदन, पुनरावेदन वा पुनरावलोकन पेश गनH,  -देश सरकार 

िवQX दायर भएका मुSामा -ितरRा गनH, अदालतले गरेको कानूनको 'ा!ा वा 

-ितपादन गरेको कानूनी िसXा~को काया4[यन भए वा नभएको अनुगमन गनH  गराउने, 

िहरासतमा रहेको 'E$लाइ4 मानवोिचत 'वहार गन4 स%E&त िनकायलाइ4 आवTक 

िनदHशन िदने र -देश सरकार र -देश सरकारी िनकायलाइ4 संवैधािनक एवं कानूनी -^मा 

कानूनी राय उपलs गराउने समेतको काम, कत4' र अिधकार कानूनले तोकेको छ । 

 संवैधािनक 'व(था अनुसार -देश सभाबाट नयाँ कानूनहQको िनमा4ण Oने 

{म जारी छ सोही कानून अनुQप मु! "ायािधव$ा तथा मु! "ायािधव$ाको 

काया4लयमा पूव4 तयारी र थप ि{यािशलता देखाउनु पनH अव(था छ । यसका लािग 

पया4j, साधन र जनशE$ उपलsता एवं काय4िविधगत 'व(थाहQलाइ4 -ाथिमकतामा 

रा�नु पनH देEखxछ । 

३.३ सुझावह�ः  

नेपालको संिवधानले देशलाई संघीयतामा अवतरण गराई सकेपिछ -देश तहमा 

समेत उ$ संिवधानको मम4 बमोिजम कानूनको शासन र संवैधािनक सव�Fता कायम 

रा�दै -देश Wरमा मु! "ायािधव$ाको काया4लय (थापना भएको छ। मु! 
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"ायािधव$ा काय4लायका  काम कारवाहीको अ�ास छोटो समयकै भएपिन केिह 

सारभूत,  भौितक र मानवीय सम�ाबाट यो काया4लय समेत अछुतो छैन । छोटो समयमा 

पिन यस काया4लयको ग8रमा अिभवृEXको लािग िनv सुझाव िदनु सा;िभ4क Oनेछ। 

१. नेपालको संिवधानले मु! "ायािधव$ालाई महा"ायािधव$ा मातहत राखेकोमा मु! 

"ायािधव$ा मािथ महा"ायािधव$ाको -शासिनक वा "ाियक कWो -कारको िनय1ण 

हो �� Oन नसकेको र कुनै अिधकार -dायोजन नभएको E(थितमा सो िवषयहQ िन��ल 

Oनु ज री देEखxछ। 

२. मु! "ायािधव$ा काया4लयका कम4चारी 'व(थापन महा"ायािधव$ाको काया4लयबाट 

Oने संवैधािनक -ावधान  रहेको Oदाँ आफनो मातहत रहने काया4लयका कम4चारी र 

भिवlमा उF अदालतका इजलास मुकाम रहन स�े काया4लयमा काय4रत 

कम4चारीहQको मु! "ायािधव$ा -ित जवाफदेही गराउने -ावधान नOदाँ सो तफ4  

आवTक नीित र संघीय ऐनहQमा 'व(था ग8रनु पनH ।  

३. मु! "ायािधव$ाको कम4चारी दरब;ी तथा पदपूित4को E(थित हेदा4 मानव संसाधन 

योजनामा समूिचत eान पु� सकेको छैन । मु! "ायािधव$ालइ4 संिवधान र ऐन 

कानूनले िदएको िज_ेवारी -भावकारी Qपले िनवा4ह गन4 िज_ेवारी  र काय4बोझका 

आधारमा मानव संसाधन योजना िनमा4ण गरी लागू गन4 जQरी छ । 

४. (थानीय सरकारमा  "ाियक सिमितले "ाियक काय4 गन4 पाउने सवैधािनक 'व(था 

अनुQप -देश सरकारको मु! "ायािधव$ा र सो मातहतका िनकायले के कसरी 

सम[य सहकाय4 गनु4 पनH हो सो स%&मा ��ता नभएको र (थािनय "ाियक सिमित वा 

(थानीय सरकारका काम कारवाही समेत "ाियक प8रRणका िवषय Oनस�े र dWा 

काम कारवाहीका स%&मा मु! "ायािधव$ा र सोको काया4लयको भूिमकाबारे ��ता 

OनुपनH। 

५. मु! "ायािधव$ाको काया4लय (थायी -कृितको काया4लय Oने भएकाले आवTक 

आफनै ज¡ा, घर नभएको, भौितक pोत साधनहQको कमी रहेकोले सो तफ4  पहल Oनु 

पनH देEखxछ। 

६. फौजदारी कसूर (सजाय िनधा4रण तथा काया4[यन) ऐन, २०७४ दफा ३८(२) अनुसार मु! 

"ायािधव$ाबाट -देश W8रय fारोल र -ोवेशन वोड4को -dR िनदHशन, िनय1ण र 

सुप8रवेRण मु! "ायािधव$ाबाट Oने Oदाँ सो स%E& काय4िविध िनधा4रण गनु4पनH 

देEखxछ । 
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७. उF अदालतले मुSाको रोहमा गरेको फैसलाहQ केही हदस_ अE~म Oने संिवधान, 

कानूनको -योग अ~ग4त -देश तहका फौजदारी "ाय -णालीसंग जोिडएका मुSामा मु! 

"ायािधव$ाको भूिमकालाइ4 �� ग8रनुपनH आवTकता देEखxछ ।   

८. िजNा अदालत, उF अदालत लगायत -देश िनकायका अध4"ाियक िनकाय एवं "ाियक 

िनकायसंग  सम[यमा सLक4  (थािपत गन4, भरपद� संय1को आव�कता देEखxछ । 

९. संिवधान बमोिजम िनमा4ण Oने -देश "ाय सेवा आयोगमा मु! "ायािधव$ाको भूिमका 

��  Oनुपद4छ । 

१०. -देश -हरी -शासन र शाE~ सुरRा, अनुस&ान 'ुरो -देशको एकल अिधकार 

संिवधानको अनुसूची (६) मा उNेख भएकोले dWो संरचनामा सम[य र सहकाय4का 

लािग मु! "ायािधव$ाको भूिमका �� Oन जQरी छ । 

११. -देशसभा कानून िनमा4ण सभा पिन भएकोले दIनीय कानून वनाउन स¢छ र -देश 

सरकारले -देशिभ] -शासन, शाE~ सुरRा र कानूनी रा5 -ितको जवाफदेिहता वहन 

गनु4पनH भएकोले िनिम4त कानून लागु गनु4पनH Oxछ । dWा काय4का लािग मु! 

"ायािधव$ालाइ4 हाल -चलनमा रहेको सरकारी मुSा स%&ी ऐनमा संसोधन गरी 

संिवधानले प8रक�ना गरे बमोिजम िज_ेवारी िनधा4रण गन4 आवTक रहेको छ । 

१२. फौजदारी "ाय -णालीमा मु! "ायािधव$ाको भूिमका �� वनाउनु पनH देEखxछ । 
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िविभU काय�Vमका त�ीरह� : (फोटो Yालरी) 

 

मु' ायािधव)ाको काया�लयबाट इ�लाममा छलफलको काय�Vम स\ालन 
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मु' ायािधव)ाको काया�लयबाट धनकुटामा छलफलको काय�Vम 
स\ालन 
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