नेपाल सरकार

कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय

िवगत ६ मिहनाको अविधमा हािसल गिरएका मुख्य मुख्य
उपलिब्धह
सम्माननीय ूधानमन्ऽी ौी के.पी. शमार् ओलीज्यूको नेतत्ृ वमा वतर्मान सरकार २०७२

साल असोज २४ गते गठन भएको िथयो। वतर्मान सरकार गठन भएको छ मिहनाको
अविधमा कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालयबाट िविभन्न कायर्ह

सम्पादन

भएका छन्। माननीय मन्ऽी ौी अग्नीूसाद खरे लज्यूको नेतत्ृ वमा मन्ऽालयले हािसल
गरे का मुख्य मुख्य उपलिब्धह
(क)

दे हाय बमोिजम छन्:

नेपालको संिवधानको कायार्न्वयनका लािग कानूनी पूवार्धारको तयारी

सं िवधान कायार्न्वयन गनर् आवँयक कानूनको पिहचान, ूाथिमकीकरण र तजुम
र् ा
(१)

नेपालको

सं िवधान

ूाथिमकीकरण,
सं योजकत्वमा

कायार्न्वयन

तजुम
र् ा
सव च्च

र

गनर्

मूल्या न

अदालत,

कायार्लय, व्यवःथािपका–सं सद

आवँयक
गनर्

कानूनको

मन्ऽालयका

ूधानमन्ऽी

तथा

सिचवालय, नेपाल

पिहचान,

सिचवको

मिन्ऽपिरषद्को

कानून

आयोग

र

महान्यायािधवक्ताको कायार्लयका ूितिनिध समेत रहे को ७ सदःयीय
िनदशक सिमित गठन भएको।

(२)

नेपालको सं िवधान अनुकुल हुने गरी ूचिलत कानूनमा समसामियक

सुधार गनर् एवम् सं िवधान कायार्न्वयन गनर् आवँयक सं घीय, ूदे श र
ःथानीय तहका कानूनको सं िवधानको धारागत, िवषयवःतुगत र तहगत
आधारमा

पिहचान

गिरएको

ूाथिमकीकरणको काम सम्प

र

तजुम
र् ाको

लािग

ती

कानूनको

भई सोही अनु प कामकारवाही अिघ

बढाइएको।
(३)

सं िवधान कायार्न्वयन गनर् करीब ११० वटा िवषयमा सं घीय कानून, २२
वटा िवषयमा ूदे श कानून र ६ वटा िवषयमा ःथानीय कानून

1

बनाउनुपन आवँयकता पिहचान गिरएकोमा सोही बमोिजमको िववरण
तयार गिरएको।

मा. मन्ऽीज्यूबाट रा
(४)

सेवकह लाई िनदशन

सन् २०१६ लाई सं िवधान कायार्न्वयन गन सम्बन्धी कानून िनमार्ण
वषर्को

पमा िलई

कानून िनमार्ण कायर्लाई उच्चतम ूाथिमकताका

साथ अिघ बढाउन मा. मन्ऽीज्यूले िदनु भएको िनदशनका आधारमा

कामकारबाही अिघ बिढरहे को।
(५)

नेपालको

सं िवधानको

भावना

(Spirit) अनुकुल

यथासमयमा

उच्च

ूाथिमकताका साथ कानून िनमार्णको कायर्लाई सुिनि त गनर् िवषयगत
मन्ऽालयह बाट कानून तजुम
र् ाको कायर्लाई योजनाब
बढाउने अिभूायले िविभ

ढं गले अिघ

मन्ऽालयमा कायर्रत राजपऽाि त िविश

ौे णीका पदािधकारी तथा कानून समूहका राजपऽाि त ूथम, ि तीय र

तृतीय ौे णीका अिधकृतह लाई मन्ऽालयको सभाहलमा मा. मन्ऽीज्यूले

कानून िनमार्णको कायर्लाई उच्च ूाथिमकता िदन र काम कारवाही
अगािड बढाउन समय समयमा िनदशन िदनु भएको।

(६)

२०७२ मंिसर ७ को सिचव बैठकमा मा. मन्ऽीज्यूले नेपाल सरकारका

सबै सिचवह लाई सं िवधान अनुकूल कानून िनमार्णमा िवषयवःतुको

पिहचान,

ूाथिमकीकरण,

िवधेयक

तजुम
र् ा

ूिबयालाई

उच्च

ूाथिमकताका साथ आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा गरी योजनाब

ढं गले अिवलम्ब अगािड बढाउन र कुनै किठनाई दे िखएमा मन्ऽालयसँग
सम्पकर् राख्न िनदशन िदनु भएको ।

(७)

दे हायका

िमितमा

दे हायका

भएको

छलफलमा

मन्ऽालय

र

िनकायका

उच्च

पदःथ

अिधकृतह सँग सम्बिन्धत क्षेऽमा िनमार्ण गनुप
र् न कानूनका सम्बन्धमा
मन्ऽालयले

ूाथिमकताबमको िववरणलाई अिन्तम

तयार

पारे को

मन्ऽालयगत

प िदई सो बमोिजम कानून

िनमार्णको कायर्लाई उच्च ूाथिमकता िदई आवँयक काम कारवाही
अगािड बढाउन मा. मन्ऽीज्यूले िनदशन िदनु भए अनुसार कानून
तजुम
र् ाको ूिबया अगािड बिढरहे को।

२०७२ माघ ४




२०७२ माघ ६

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय
गृह मन्ऽालय



िनवाचर्न आयोग



सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय
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२०७२ माघ १०

जनसं ख्या तथा वातावरण मन्ऽालय



अथर् मन्ऽालय




ौम तथा रोजगार मन्ऽालय

सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालय



आपूितर् मन्ऽालय







उ ोग मन्ऽालय

कृिष िवकास मन्ऽालय

भूिमसुधार तथा व्यवःथा मन्ऽालय
रक्षा मन्ऽालय

सहरी िवकास मन्ऽालय

सामान्य ूशासन मन्ऽालय



ःवाःथ्य मन्ऽालय



उजार् मन्ऽालय










२०७२ चैऽ ८

मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालय

शािन्त तथा पुनिनर्मार्ण मन्ऽालय





२०७२ फागुन १७

िशक्षा मन्ऽालय





२०७२ फागुन १६

सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय







खानेपानी तथा सरसफाई मन्ऽालय

पररा

मन्ऽालय

पशुपंक्षी िवकास मन्ऽालय

भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय
यूवा तथा खेलकुद मन्ऽालय

वािणज्य मन्ऽालय

वन तथा भू-सं रक्षण मन्ऽालय
िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय

सूचना मन्ऽालय

सव च्च अदालत

महान्यायािधवक्ताको कायार्लय

न्याय पिरष

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय
सामान्य ूशासन मन्ऽालय

िवषयगत मन्ऽालयलाई पिरपऽ र सहयोग (नयाँ सं िवधानको कायार्न्वयन

सन्दभर्मा)
(८)

सं िवधान बमोिजम नयाँ तजुम
र् ा तथा सं शोधन गनुप
र् न ऐनह को िवधेयक
तजुम
र् ा ूिबया ूारम्भ गनर् सं िवधान बमोिजम बनाउनुपन कानूनह को
ूाथिमकताबम िनधार्रण गरी आवँयक कायर् गनर् २०७२ मंिसर २ मा
3

सबै

मन्ऽालयह मा

पिरपऽ

गिरएको।

त्यसपिछ

पिन

बारम्बार

तरताकेता गिरएको।
(९)

िवधेयकह को मःयौदा तजुम
र् ा लगायतको कायर्मा समन्वय, सहयोग तथा
तरताकेता सम्बन्धी कायर्को लािग मन्ऽालयको सम्बिन्धत िवषय हे न

उपसिचव तथा शाखा अिधकृतलाई िवशेष िजम्मेवारी तोिकएको।

व्यवःथािपका-सं सद्बाट िवधेयक पािरत (नयाँ संिवधानको सन्दभर्मा)
(१०)

नेपालको सं िवधानसँग तादात्म्यता नरहे का ूचिलत नेपाल ऐनमा रहे का

नेपालको अन्तिरम सं िवधान, २०६३, सं िवधानसभा, पुनरावेदन अदालत,
ःथानीय िनकाय, गाउँ िवकास सिमित जःता शब्दावली, अधर्न्याियक
िनकायबाट हे िरने एक वषर्भन्दा बढी कैद सजाय भएका मु ाको

व्यवःथापन गन िवषय तथा पिरवितर्त सन्दभर्मा पुनरावेदन लाग्ने तथा

पुनरावेदन पिरसकेका मु ाह को व्यवःथापन गनर् समेत ूचिलत नेपाल
ऐनमा सं शोधन गन िवषयह

समेिटएको र हाल ूचिलत िविभ

१९३

वटा ऐनह मा सं शोधनका लािग केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गनर्

बनेको िवधेयक पौष १७ गते व्यवःथािपका-सं सद्बाट पािरत भई
फागुन १३ गते ूमाणीकरण भई लागू भएको।
(११)

नेपालको सं िवधान (पिहलो सं शोधन) िवधेयक, २०७२ व्यवःथािपकासं सद्बाट पािरत भई फागुन १६ गते ूमाणीकरण भई लागू भएको।

िवधेयक तजुम
र् ा

(१२) न्याय सेवा आयोगको काम, कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धी िवधेयक तथा
सव च्च अदालत ऐन, २०४८ मा सं शोधन गनर् बनेको िवधेयक
व्यवःथािपका-सं सद्मा

पेश

गन

ःवीकृितको

लािग

नेपाल

सरकार

(मिन्ऽपिरषद्) मा ूःताव पेश गिरएको।
(१३) िवधेयक

तजुम
र् ाको

सरकार(मिन्ऽपिरषद्)

लािग
बाट

तयार

ःवीकृत

गिरएको
भई

अवधारणापऽ

िवधे यक

तजुम
र् ाको

नेपाल
लािग

सै ािन्तक सहमित ूाप्त भए बमोिजम दे हायका िवधेयकको मःयौदा
तयार पािरएको:


न्याय पिरष

सम्बन्धी िवधेयक,



रा पित र उपरा पित, ूधानन्यायाधीश र सव च्च अदालतका
न्यायाधीश, सं वैधािनक िनकायका पदािधकारीह को महाअिभयोग
सम्बन्धी कायर्िविध सम्बन्धी िवधेयक,
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सं घीय सं सदका पदािधकारी तथा सदःयको पािरौिमक र सुिवधा
सम्बन्धी िवधेयक,



महान्यायािधवक्ताको काम, कतर्व्य र पािरौिमक तथा अन्य सुिवधा
सम्बन्धी िवधेयक,



न्याय ूशासन सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गन
सम्बन्धी िवधेयक,



अपराध पीिडतको सामािजक पुन:ःथापना र क्षितपूितर् सिहतको न्याय
सम्बन्धी िवधेयक।

(१४)

ूधानन्यायाधीश, सव च्च अदालतका न्यायाधीशको पािरौिमक तथा
अन्य सुिवधा सम्बन्धी िवधेयक, उच्च अदालत तथा िजल्ला अदालतका
न्यायाधीशको पािरौिमक, सुिवधा तथा सेवाका अन्य शतर् सम्बन्धी,
न्याय सेवा आयोग, सव च्च अदालतका न्यायाधीशह को पािरौिमक,
सुिवधा तथा सेवाका अन्य शतर् सम्बन्धी िवधेयक तजुम
र् ाको लािग
अवधारणापऽ र िवधेयकको ूारिम्भक मःयौदा तयार पािरएको।

(१५)

सं घीय न्याय सेवाका कमर्चारीको पािरौिमक, सुिवधा तथा सेवाका शतर्
सम्बन्धी

िवधेयक र सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ताको

मातहतमा रहने अन्य कमर्चारीको पािरौिमक, सुिवधा तथा सेवाका शतर्
सम्बन्धी िवधेयक तजुम
र् ाको लािग अवधारणापऽ तयार भएको र
िवधेयक मःयौदा तयार गनर् ूारिम्भक गृहकायर् शु
(१६)

गिरएको।

ूदे श न्याय सेवा आयोगको गठन तथा काम, कतर्व्य र अिधकार
सम्बन्धमा

व्यवःथा

गन

सम्बन्धी

िवधेयकको

तजुम
र् ाको

लािग

अवधारणापऽ तयार पािरएको।

सल्लाहकार समूहको गठन र कायार्रम्भ (नयाँ सं िवधानको सन्दभर्मा)
(१७)

नेपालको सं िवधानले अंिगकार गरे को सं घीय व्यवःथा कायार्न्वयनको
लािग ूचिलत

कानूनमा रहे का व्यवःथाह लाई समेत सं िवधान अनु प

हुने गरी सं शोधन, पिरमाजर्न तथा ूितःथापन गन सम्बन्धमा अध्ययन
गरी

मन्ऽालयलाई

सल्लाह

राय

िदनको

लािग

नेपाल

सरकार

(मिन्ऽपिरषद्) को २०७२ पौष ३ को िनणर्य बमोिजम पूव र् कानून
सिचवह

ौी तीथर्मान शाक्य, ौी हिरूसाद न्यौपाने र ौी माधवूसाद

पौडेललाई २०७२ पौष २१ गते िव को
उहाँह बाट िनयिमत

पमा िनयुक्त गिरएको र

पमा कायर् कायर् सम्पादन भैरहे को।
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(ख)

कानून तजुम
र् ा सम्बन्धी
सै ािन्तक सहमित
(१८)

दे हायका ३३ वटा कानून तजुम
र् ाको लािग िविभन्न मन्ऽालयह बाट
ूा

अवधारणापऽमा सै ािन्तक सहमित िदइएको:

 लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतर्व्य र
अिधकार सम्बन्धी िवधे यक

 सं घीय

आिथर्क

सम्बन्धी

िवधे यक

 ूदे श लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतर्व्य
र अिधकार सम्बन्धी िवधे यक

 सं घीय लेखा परीक्षण िवधे यक
 सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको बजेट घाटा

 राि य दिलत आयोग िवधे यक

व्यवःथापन

 आिदवासी जनजाित आयोग िवधे यक

सम्बन्धी िवधे यक

 मुिःलम आयोग िवधे यक

तथा

िव ीय

अनुशासन

 महालेखा परीक्षकको गठन, सेवा, सुिवधा,

 मधे सी आयोग िवधे यक
 था

कायर्िविध

शतर् सम्बन्धी िवधे यक

आयोग िवधे यक

 ूदे श तथा ःथानीय तहको बजेट पेश गन

 राि य मिहला आयोग सम्बन्धी िवधे यक

समय सम्बन्धी िवधे यक

 राि य समावेशी आयोग िवधे यक

 नेपाली

 राजनीितक दल सम्बन्धी िवधे यक

नागिरकको

पिरचय

खुल्ने

अिभलेख सम्बन्धी िवधे यक

 भाषा आयोग िवधे यक

 िनवार्चन आयोग सम्बन्धी िवधे यक

 नेपाल ूहरी सम्बन्धी िवधे यक

 मतदाता नामावली सम्बन्धी िवधे यक

 राि य सुरक्षा पिरष

 रांशपित

िवधे यक

 राजःव बोडर् गठन सम्बन्धी िवधे यक

सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िवधे यक

 ऋण तथा जमानत सम्बन्धी िवधे यक
ॐोत

तथा

िव

आयोग

 सामािजक

िव ान

अनुसन्धान

पिरष

ःथापना गन सम्बन्धी िवधे यक

िवधे यक
 योगदानका आधािरत िनवृ भरण कोष ःथापना
सम्बन्धी िवधे यक

 सं घीय

िनवार्चन

पूवार्धार सं रचनाको िनमार्ण र िवकास गन

 सं घीय आकिःमक कोष िवधे यक
ूाकृितक

उपरांशपितको

 सावर्जिनक िनजी साझेदारीका आधारमा

 कर सं िहताको िवधे यक

 राि य

तथा

सम्बन्धी िवधे यक

सं िचत

कोषबाट

ूदान

गन

सशतर्,

 बाधाौम (िनषेध र पुनःथार्पन) सम्बन्धी
िवधे यक

 ूयोगशाला सम्बन्धी िवधे यक

समपुरक र िवशेष अनुदान सम्बन्धी िवधे यक

सं िवधान कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत िवषयमा मन्ऽालयमा फाइल ूा
िदनिभऽै सै ािन्तक ःवीकृितको सहमित उपलब्ध गराइएको।
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भएको तीन

िवधेयक तजुम
र् ा सहमित
(१९)


मदन

दे हायका िवधेयकमा तजुम
र् ा सहमित िदइएको:

भण्डारी

ूौ ोिगक

 सहकारी सं ःथा, सं घ वा बकको

िव िव ालयको

स ालन तथा िनयमन सम्बन्धी कानूनलाई

सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िवधे यक


राि य िनकु

सं शोधन र एकीकरण गनर् बनेको िवधे यक

तथा वन्यजन्तु सं रक्षण (छै ठ

सं शोधन) िवधे यक


पूव र्



पदािधकारीलाई

सुिवधा

ूदान

भन्सार

ऐनलाई

सं शोधन

गनर्

ःथानीय

िनकाय

(िनवार्चन

कायर्िविध)

(पिहलो सं शोधन) िवधे यक

गन

 गृह ूशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई

सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िवधे यक


गठन,

बनेको

सं शोधन गनर् बनेको िवधे यक

िवधे यक

िनयम तजुम
र् ा सहमित
(२०)
 वेप ा

दे हायका िनयममा तजुम
र् ा सहमित िदइएको:

पािरएका

व्यिक्तको

छानिबन

राि य सतर्कता ूहरी पिहलो सं शोधन



िनयमावली

आयोग िनयमावली
 सत्य िन पण तथा मेलिमलाप आयोग
िनयमावली
 ःथानीय ःवाय

शासन (आठ सं शोधन)



सश



ूहरी (ते ॐो सं शोधन) िनयमावली



भूकम्पबाट ूभािवत सं रचनाको पुनिनमार्ण

िनयमावली

ूहरी (पिहलो सं शोधन) िनयमावली

सम्बन्धी िनयमावली

 खानी तथा खिनज पदाथर् (ते ॐो सं शोधन)
िनयमावली

िवधेयक ूमाणीकरण
(२१)

दे हायका िवधेयक व्यवःथािपका-सं सद्बाट पािरत भई ूमाणीकरण भई
ऐनको

पमा लागू भएका:

 भूकम्पबाट ूभािवत सं रचनाको पुनिनर्मार्ण

 मेलिमलाप

सम्बन्धी िवधे यक

सम्बन्धी

(पिहलो

सं शोधन)

सम्बन्धी िवधे यक

 राि य मानव अिधकार आयोगका अध्यक्ष र

 पोखरा ःवाःथ्य िव ान ूित ान सम्बन्धी

सदःयको पारौिमक सम्बन्धमा केही नेपाल

िवधे यक

ऐनलाई सं शोधन गनर् बनेको िवधे यक



 खोप सम्बन्धी िवधे यक

मानव शरीरको अ
तथा

िनषेध)

िवधे यक

9

(पिहलो

ूत्यारोपण (िनयिमत
सं शोधन)

सम्बन्धी

(ग)

सिन्ध, सम्झौताको मःयौदा तजुम
र् ा, जाँच र राय
ि पक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण अनुदान सहयोग सम्बन्धी
(२२)

ि पक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण अनुदान सहयोग सम्बन्धी १9, अन्य
ि पक्षीय

समझदारी

सं गठनको सदःयता ूा

पऽ, सम्झौता

सम्बन्धी

३8,

अन्तरसरकारी

गन सम्बन्धी ४ वटा सम्झौता मःयौदा गरी

६१ वटा सम्झौताका मःयौदाह मा कानूनी राय िदइएको।

ूितवेदन सम्बन्धी

(२३) अन्तरार्ि य ौम सं गठनका महासिन्धका ५ वटा ूितवेदनह , मिहला
िब

का सबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन गन सम्बन्धी महासिन्धको

सिमितमा पेश गनुप
र् न ूितवेदन र साकर् िवकास लआय अन्तगर्त नेपालले
हािसल गरे का उपलिब्ध सम्बन्धी ूितवेदनमा राय ूितिबया िदइएको।

ऋण, अनुदान सहायतालाई ूभावकारी बनाउने कानूनी राय (Legal Opinion)

सम्बन्धी
(२४)

दे हायका सम्झौतालाई ूभावकारी बनाउन दे हायका िनकायलाई कानूनी
राय िदइएको:



िव ालय क्षेऽ सुधार कायर्बमका लािग अनुदान सम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तरार्ि य



नेपाल मीड िवकास कायर्बम सम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा युरोपेली लगानी बकलाई



आपत्कालीन

िवकास सं ःथालाई

आवास

पुनिनर्मार्ण

कायर्बम

सम्बन्धी

सम्झौताका

सम्बन्धमा

जापान

सरकारलाई


भूकम्प ूभािवत समुदायको पुनःथार्पना र ूकोप जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी अनुदान



काठमाड उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनाको ऋण सम्झौताका सम्बन्धमा एिशयाली



पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल िनमार्ण पिरयोजना सम्बन्धी सम्झौताका सम्बन्धमा

सम्झौताका सम्बन्धमा एिशयाली िवकास बकलाई
िवकास बकलाई
चीनको एिक्जम बकलाई


ते ॐो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्बन्धी ऋण सम्झौताका सम्बन्धमा
अन्तरार्ि य िवकास सम्बन्धी ओपेक कोषलाई
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भूकम्पबाट ूभािवत सं रचना पुनिनर्मार्ण, पुनःथार्पना कायर्सँग सम्बिन्धत सम्झौतामा

राय

(२५)

नेपाल सरकार र जमर्न सं ःथा केएफडब्लु बीच हुने भूकम्प ूभािवत

िजल्लामा

ु
िव त

आपूितर्

सुधार,

पुनिनर्मार्ण

सम्बन्धी,

अन्तरार्ि य सहयोग िनकायसँग हुने नुवाकोट िजल्लामा

कोिरयाली

न् ो र ःवाःथ्य

सेवा पुनःथार्पना कायर्बम सम्बन्धी, युरोपेली सं घसँग हुने पुनिनर्मार्ण

सम्बन्धी र भारत सरकारसँग हुने भूकम्प पिछको पुनिनर्मार्णका लािग
सहायता

प्याकेजको

अनुदान

अवयवको

उपयोग

सम्बन्धी

समझदारीपऽको मःयौदा तजुम
र् ा, जाँच गरी सहमित िदइएको।

अन्तरार्ि य संगठनको सदःयता िलने सम्बन्धमा राय
(२६)

नेपालले एिसया र अिृकाको लािग ूकोप पूव र् सूचना सम्बन्धी क्षेऽीय

एकीकृत सं यन्ऽ, एिसयाली लगानी बक, िवँव खा

सुरक्षा सिमितको

सदःय र सांघाई समन्वय सं गठनको वातार् साझेदार हुने गरी ४ वटा

अन्तर-सरकारी सं ःथाह को सदःयता िलने सम्बन्धमा सम्झौता जाँच
गरी राय िदइएको।

नेपाल र भारत बीच हुने ि पक्षीय सम्झौतामा राय
(२७)

तराई क्षेऽको सडक (हुलाकी राजमागर्) पूवार्धार सु िढकरण, डलर
बेिडट लाईन, साकर् क्षेऽका लािग ःयाटलाइटको अिवर्ट िृक्वेन्सी

समन्वय लगायतका िवषयमा सम्झौताको मःयौदा तजुम
र् ा, जाँच गरी

सहमित िदइएको।

नेपाल र चीन बीच हुने ि पक्षीय सम्झौतामा राय

(२८) पारवहन ढु वानी, पोखरा क्षेऽीय अन्तरार्ि य िवमानःथल िनमार्णका लािग
सहुिलयतपूणर् ऋण सहायता र िनव्यार्जी ऋण सहायता, नेपाल-चीन
ःवतन्ऽ व्यापार सम्झौताको बारे मा अध्ययन ूारम्भ गन लगायतका
िवषयसँग सम्बिन्धत सम्झौताको मःयौदा तजुम
र् ा, जाँच गरी सहमित
िदइएको।
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(घ)

राय, राजपऽ र िलिखत जवाफ सम्बन्धी कायर्
(२९)

ूसूित िवदा ःवीकृित, िविभन्न सं ःथाका िवधानमा सं शोधन, ौमिजिव
पऽकारको न्यूनतम पािरौिमक पुनरावलोकनसँग सम्बिन्धत कानूनी
ूँन सिम्मिलत िविभन्न ७ वटा िवषयमा कानूनी राय िदइएको।

(३०)

यस मन्ऽालयलाई समेत िवपक्षी बनाइएको िविभ

२५ वटा रीट

िनवेदनमा मा िलिखत जवाफ तयार गरी महान्यायािधवक्ता कायार्लय
माफर्त पेश गिरएको।
(३१)

िविभ

मन्ऽालय र िनकायका १८८ वटा सूचना नेपाल राजपऽमा

ूकाशन गनर्को लािग सम्पादन गिरएको।

(ङ)

िशक्षा, सचेतनामूलक कायर्बम
हाॆो सं िवधान समावेशी सं िवधान सम्बन्धी िवशेष कायर्बम सं चालन
(३२)

रे िडयो कायर्बम



रे िडयो नेपालमा िब सँग अन्तरिबया: २०७२ मंिसर ८ दे िख
(ूत्येक मंगलबार र बुधबार िवहान ७:२५ बजे) माघ ७ गते
सम्म १८ जना िव सँगको अन्तरिबया ूसारण।



रे िडयो नेपालमा रे िडयो नािटका: २०७२ मंिसर १९ दे िख (ूत्येक
शिनबार िवहान ८:२० बजे) माघ १२ सम्म ९ भाग ूसारण।



रे िडयो नेपालको क्षेऽीय ूसारणबाट भोजपुरी, मैिथली, अवधी, पूवीर्य
था

र

पि मा

था

भाषामा

सं िवधानका

िवशेषता

सम्बन्धी

कायर्बम ूसारण।
(३३)

सं िवधानका अन्तरवःतु ूकाशन र िवतरण


सं िवधानका मुख्य मुख्य िवशेषताह

अँमज
े ी)


सं िवधानका मूलभूत ूावधान: सं िक्ष

सम्बन्धी पुिःतका (नेपाली र
िचनारी सम्बन्धी पुिःतका

(नेपाली, भोजपुरी, अविध, मैिथली, पूवीर्य था


र पि मा था )

गोरखापऽको समावेशी पृ मा २०७२ मंिसर ८, ९, १०, ११ र
१२ मा बमश: अवधी, मैिथली, भोजपुरी, पूवीर्य था
था

भाषामा

"सं िवधानका

ूकाशन गिरएको।
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मूलभूत

ूावधान:

सं िक्ष

र पि मा
िचनारी"

अन्य ूकाशन
(३४)

सं िवधानका अन्तरवःतु, मानव अिधकार, मिहला, बाल अिधकार, ज्ये
नागिरकका अिधकार, अपा ता भएका व्यिक्तका अिधकार, जातीय
भेदभाव र छु वाछु त सम्बन्धी व्यवःथा, लै ि क िहं सा िब

का कानूनी

व्यवःथा समेिटएको "कानूनी िशक्षा सचेतना पुिःतका" को पिरमाजर्न,
ूकाशन र िबतरण।

(३५)

ु
नेपाली नागिरक, सं यक्त
रा सं घीय अंग, दातृ िनकाय, िनयोगह को
जानकारीका लािग नेपालको सं िवधान (पिहलो सं शोधन सिहत) को
अँमज
े ी भाषामा अनुवाद र ूकाशन ।

(३६)

भूकम्पबाट ूभािवत सं रचनाको पुनिनर्मार्ण गन सम्बन्धमा व्यवःथा गनर्

बनेको ऐन, २०७२ को अँमज
े ी भाषामा अनुवाद तयारी।
(३७)

सपुदर्गी ऐन, २०७०, पारःपिरक कानूनी सहायता ऐन, २०७० र
पारःपिरक कानूनी सहायता िनयमावली, २०७० को अँमज
े ी भाषामा
अनुवाद तयार गरी वेबसाइटमा रािखएको।

(३८)

नागिरक तथा राजनीितक अिधकार सम्बन्धी अन्तरार्ि य ूित ापऽको

पिहलो ःवेिच्छक ूोटोकलको पक्ष बनी मानव अिधकार सिमितमा
व्यिक्तले मानव अिधकार उल्लं घन सम्बन्धी उजुरी सु

सक्ने गरी

सिमितको सक्षमता नेपालले ःवीकार गरे कोमा सो सिमितमा नेपाल
िव

िविभ

उजुरी

परी

सिमितले

अिभमत

महण

गरे कोमा

मिन्ऽपिरषद्को िनणर्य बमोिजम त्यःता ९ वटा अिभमतह को नेपाली
अनुवाद तयार गरी ूकाशनका लािग शािन्त तथा पुनिनर्मार्ण मन्ऽालयमा
पठाइएको र मन्ऽालयको वेबसाइटमा रािखएको।

स ार माध्यमसँग सहकायर्, अन्तरिबया
(३९)

सं िवधान कायार्न्वयन गनर् िनमार्ण गनुप
र् न कानून, तत्सम्बन्धी ूगित,

कायर्योजना, सं िवधान कायार्न्वयनको वतर्मान अवःथा आिद िवषयमा
जानकारी गराउन असोज २९, पौष १७, माघ १८ र फागुन ६ गते
तथा

िविभन्न

समयमा

मन्ऽालयको

सभाहलमा

मा.

मन्ऽीज्यूको

समुपिःथितमा पऽकारह सँग अन्तरिबयात्मक छलफल गिरएको र
छलफलमा उठे का मुख्य मुख्य िवषयवःतु र कानून िनमार्णमा भएका
ूगित र िववरण िनयिमत

पमा ूेस िव ि

जारी गरी जानकारी

गराइएको।
(४०)

२०७२ मंिसर २२ मा िचतवन िजल्लामा मा. मन्ऽीज्यूको समुपिःथितमा
र पौष ४ मा नुवाकोट िजल्लामा सं िवधान र कानूनमा भएका समावेशी
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अिधकार, कानूनी

सहायता

र

सं चार माध्यमको

भूिमका

सम्बन्धी

अन्तरिबया गिरएको।
(४१)

िनयिमत

पमा कायर् ूगित िववरण र काम कारवाही मन्ऽालयको

वेबसाइटमा समेत अ ाविधक गिरएको।

िजल्ला, ःथानीय तहमा सं िवधानका अन्तरवःतु समेतका बारे मा अन्तरिबया
(४२)

सं िवधानका अन्तरवःतु, मानव अिधकार, मिहला अिधकार आिद िवषयमा
काॅेपला ोक िजल्लाको २ गािवस, ताप्लेज ु

िजल्लाको १ गािवस, झापा

िजल्लाको १ गािवस, अछाम िजल्लाको २ गािवस र २ िव ालय, डोटी
िजल्लाको २ िव ालय, बाजुरा िजल्लाको १ गािवस र १ िव ालय,

खोटाङ िजल्लाको १ गािवस, सोलुखम्ु बु िजल्लाको १ गािवस, नुवाकोट
िजल्लाका २, धािदङ िजल्लाका ४, उदयपुर िजल्लाको १ र काठमाड
िजल्लाको २ िव ालयमा सचेतना कायर्बम सं चालन गिरएको। यी
कायर्बममा ३,९०५ जनाको सहभािगता रहे को।

(४३)

ताप्लेज ु , पाँचथर, ईलाम, मोरङ, खोटा , सोलुखम्ु बु, ओखलढु ा र
किपलवःतु िजल्लामा िजल्लािःथत सरकारी, गैरसरकारी िनकायका ूमुख
तथा ूितिनिधह सँग मानव अिधकार, कानूनी सहायता, पिछल्ला कानूनी
व्यवःथाह को बारे मा अन्तरिबया गिरएको। यी कायर्बममा ५२३
जनाको सहभािगता रहे को।

(च)

अध्ययन ूितवेदन

(४४)

अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता सम्प

गन सम्बन्धमा िव मान अभ्यासमा

एक पता ल्याई कायर्िविधलाई सं ःथागत गनर् अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता
सम्प
(४५)

असमथर्

गन िनदिशकाको ूारिम्भक मःयौदा तयार पािरएको।
पक्षलाई

िन:शुल्क

कानूनी

सहायता

उपलब्ध

गराउने

सं यन्ऽह बीच समन्वय ःथािपत गरी कानूनी सहायतालाई ूभावकारी

बनाउने उ ेँयले एकीकृत कानूनी सहायता नीितको ूारिम्भक मःयौदा
तयार गिरएको।
(४६)

मन्ऽालयको काम कारवाहीह

योजनाब

ढं गबाट अगािड बढाई ऐन,

अध्यादे श, िनयम र आदे श बनाउने सम्बन्धमा परामशर् िदने, मःयौदा
गन, मःयौदा जाँच गन, नेपाल सरकारको लािग आवँयक पन राि य
तथा अन्तरार्ि य कानूनी िववादको सम्बन्धमा आवँयक राय परामशर्
िदने, कानूनको एकीकरण तथा सं िहताकरण, नेपाल कानून, अन्तरार्ि य
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कानून, न्याय ूणाली र न्याय ूशासनको अनुसन्धान, पुनरावलोकन,
सुधार तथा न्याय ूशासन सम्बन्धी काम गन समि गत लआय हािसल
गन उ ेँयले मन्ऽालयको रणनीितक योजनाको ूारिम्भक मःयौदा तयार
गिरएको।

(छ)

सहजीकरण
(४७)

मंिसर १२-१३, २०७२ मा काठमाड मा सम्पन्न च थो वातावरण न्याय
सम्बन्धी साकर्ःतरीय गोलमेच सम्मेलन तथा फागुन २२-२३, २०७२
मा सम्पन्न दश साकर्ःतरीय ूधानन्यायाधीशह को सम्मेलन एवम् चौध
साकर्

ल

सम्मेलनमा

आवँयक

सहजीकरण

र

सहयोग

उपलब्ध

गराइएको र सम्मेलनबाट जारी घोषणापऽ तयारीमा योगदान िदइएको।

(ज)

िविभन्न कायर्योजना कायार्न्वयन
(४८)

नेपाल सरकारबाट जारी ँवेतपऽको कायार्न्वयन कायर्योजना, तत्काल
सुधारको कायर्योजना, राि य मानव अिधकार कायर्योजना, लै ि क िहं सा
अन्त्य

िव

तथा

लै ि क

सशिक्तकरण

सम्बन्धी

कायर्योजना,

ॅ ाचार

ु
को सं यक्त
रा सं घीय महासिन्धको कायार्न्वयन सम्बन्धी राि य

रणनीित

तथा

कायर्योजना,

मानव

अिधकार

सम्बन्धी

िव व्यापी

पुनरावलोकन िसफािरश कायार्न्वयन गन कायर्योजना, न्यायक्षेऽ समन्वय
सिमितको कायर्योजना लगायतका कायर्योजनाह मा उिल्लिखत यस
मन्ऽालयसँग सम्बिन्धत िबयाकलापह

सं चालन गिरएको।

>Ldfg\ ;lrjHo"af6 sfg"g lgdf{0fsf] ;DaGwdf sd{rf/Lx?nfO{ lgb]{zg lb+b}
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िविभ

मन्ऽालय र िनकायका उच्च पदःथ अिधकृतह सँग छलफल गद

सं िवधान बमोिजमका कानून िनमार्णको ूगित सम्बन्धमा पऽकारह सँगको अन्तरिबया

िविभ

मन्ऽालय र िनकायका उच्च पदःथ अिधकृतह सँग छलफल गद
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