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परिच्छेद १

कानून न्याय तथा सस
ं दीय मामिला मन्त्रालयको परिचय
१.१ प्रारम्भिक
(क) पष्ठृ भूमि

कानून, न्याय तथा सं सदीय मामिला मन्त्रालय (यस पछि "मन्त्रालय" भनिएको) कानूनी राज्यको

अवधारणा अनुरूप नेपाल कानूनको तर्म
जु ा, मौजुदा कानूनहरूमा समसामयिक सं शोधन लगायत न्याय
प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादन गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकाय हो।

मन्त्रालयको स्थापना पूर्व कानूनको तर्म
जु ा तथा सन्धि सम्झौताको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी

सं स्थागत सं यन्त्र थिएन। सम्वत् २००७ साल अघिसम्म ऐन बनाउनु परे मा अदालतमा धेरै वर्ष
काम गरी अनुभव प्राप्त धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्रका विद्वानहरू, धर्माधिकार, साहु महाजन, सन्त

महन्त, जिमिदार, थरी, मुखिया तथा सामाजिक क्षेत्रमा नाम कमाएका व्यक्तिहरूको सिफारिसमा मात्र
लालमोहर वा खड्ग निशाना लगाई ऐन बनाई जारी गरिन्थ्यो। यस क्रममा १९०८ सालमा खुलेको
ु ी बन्दोबस्त अड्डा
ऐन खाना र कौभल अड्डाबाट कानून निर्माणको कार्य हुने गरे को पाइन्छ। मुलक

अन्तर्गतका ऐन सवाल फाँटमा ऐन सवाल इस्तिहारका कानून तर्म
जु ा भई कौभलमा छलफल गराई

कानून तर्म
जु ा गर्ने गरिएको पाइन्छ।२००७ साल पछि केही अवधिको लागि समाजमा नाम कमाएका
व्यक्तिबाट कानून बनाउनुको सट्टा अरु विद्वानहरूबाट कानूनको मस्यौदा गराई मन्त्रिमण्डलको सल्लाह
लिई राजाबाट लालमोहरद्वारा ऐन जारी गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा ल्याइएको थियो।

सम्वत् २००७ साल दे खि २०१२ सालसम्म कानून तर्म
जु ा गर्ने कार्य कानून विभागले गरे को

थियो। २०१३ सालमा कानून विभागको नाम "कानून मन्त्रालय" राखियो।२०१५ सालमा तत्कालीन

नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले कानून मन्त्रालयको नाम "कानून तथा सं सदीय प्रबन्ध

मन्त्रालय" राखी ऐन, नियम, आदे शहरूको तर्म
जु ा र जाँच गर्ने, अरु मन्त्रालयमा नपरे को विषयमा
कानून बनाउने, पट्टा, कबुलियत सम्झौता समेतका सरकारी लिखतहरूको मस्यौदाको तर्म
जु ा गर्ने
कार्यभार सुम्पियो।

२०१८ सालमा सं सदीय प्रबन्ध मन्त्रालय खारे ज गरी "कानून तथा न्याय मन्त्रालय" नामाकरण

गरियो।२०४७ सालमा कानून मन्त्रालयको नाम "कानून, न्याय तथा सं सदीय व्यवस्था मन्त्रालय"
राखियो।२०५२ सालमा सं सदीय मन्त्रालय बेग्लै गठन भई "कानून तथा न्याय मन्त्रालय" नामाकरण
गरिएकोमा २०५७ सालमा सं सदीय व्यवस्था मन्त्रालयको खारे जी सँगै कानून तथा न्याय मन्त्रालयको
नाम पुनः "कानून, न्याय तथा सं सदीय व्यवस्था मन्त्रालय" कायम गरियो।

नेपालमा सं विधानसभा गठन भए पछि सम्वत् २०६५ सालमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन)

नियमावली, २०६४ मा सं शोधन गरी कानून, न्याय तथा सं सदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई "कानून,
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न्याय तथा सं विधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय" नामाकरण गरिएको मा सोही नियमावलीमा २०६६
साल जेठमा गरिएको सं शोधनबाट सं विधानसभा तथा सं सदीय व्यवस्था सम्बन्धी कार्यको लागि बेग्लै

मन्त्रालयको व्यवस्था गरी पुनः यस मन्त्रालयलाई "कानून तथा न्याय मन्त्रालय" नामाकरण गरियो।
पछिल्लो पटक सम्वत् २०६९ सालमा सं विधानसभा र सं सदीय मामिलाको जिम्मेवारी सहित साविकमा

रहे को कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाम हे रफेर गरी "कानून, न्याय, सं विधानसभा तथा सं सदीय
मामिला मन्त्रालय" नामाकरण भएपछि मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,
२०६९ बाट निर्दिष्ट कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको थियो। सं विधानसभाबाट नेपालको सं विधान

जारी भैसकेपछि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२/६/१४ को निर्णय अनुसार यस
मन्त्रालयको नाम "कानून, न्याय तथा सं सदीय मामिला मन्त्रालय" भई हाल यस मन्त्रालयले नेपाल
सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बाट निर्दिष्ट कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको छ।

(ख) सोच
•

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कानूनको शासनको प्रतिफल जनतासमक्ष पुर्याउने,

•

कानूनी सहायताको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने,

•

सं विधान प्रदत्त मौलिक हक र विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएका मानव अधिकारको सं रक्षण
र सम्वर्द्धन गर्ने।

(ग) परिदृश्य

ू गर्न सक्ने न्याय
नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुकूलको कानूनी सं रचना, न्याय अनुभत

प्रबन्ध र दे श विकास तथा राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून तर्म
जु ा गर्ने।

(घ) उद्देश्य

ऐन, अध्यादे श, नियम र गठन आदे श बनाउने सम्बन्धमा परामर्श दिने, मस्यौदा गर्ने, मस्यौदा

जाँच गर्ने, नेपाल सरकारको लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विवादको सम्बन्धमा
आवश्यक राय परामर्श दिने, कानूनको एकीकरण तथा सं हिताकरण गर्ने, नेपाल कानून, अन्तर्राष्ट्रिय

कानून, न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासनको अनुसन्धान, पुनरावलोकन, सुधार तथा न्याय प्रशासन
सम्बन्धी काम गर्ने।

(ङ) रणनीति
•

न्यायमा आम जनताको समान पहुँच अभिवृद्धि गरी कानूनको शासन सुदृढ गर्ने,

•

कानूनको निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्ने,

•

सर्वसुलभ, छिटो छरितो न्याय सम्पादन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

•

मानव अधिकारको सम्मान, सं रक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राज्यका निकायहरूलाई परिचालन गर्ने,

•

मानव अधिकारको विषयलाई सबै क्षेत्रगत विषय, विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा
समावेश गर्ने।
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१.२ मन्त्रालयको कार्य विवरण

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम

कारबाहीको विवरण यस प्रकार छ:
1

सं घीय विधेयक, अध्यादे श, नियम, आदे श तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुने निर्देशिका,
कार्यविधिको तर्म
जु ा तथा सहमति;

2

सं घीय सं सदमा विधेयक प्रस्तुत, फिर्ता, पारित विधेयकको प्रमाणीकरण;

3

सरकारी तथा गैर सरकारी विधेयक;

4

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण;

5

सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा
सं घीय कानून अन्तर्गत गठित विशिष्टीकृत अदालत र न्यायिक निकाय;

6

कानूनी राय तथा परामर्श;

7

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाको सम्पादन;

8

नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा तथा नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दा फिर्ता, मिलापत्र
तथा प्रतिरक्षा;

9

सन्धि, सम्झौता, समझदारीको अनुमोदन, हस्ताक्षर, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय
र अन्तर सरकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
र वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषयमा अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोणमा परामर्श;

10

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विवाद;

11

राष्ट्रिय न्याय प्रणाली, न्यायप्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान;

12

अन्तर्राष्ट्रिय करार तथा अन्य लिखतको मस्यौदा र सो सम्बन्धी परामर्श;

13

पारस्परिक कानूनी सहायता;

14

सरकारी आश्वासन तथा सङ्कल्प प्रस्ताव;

15

फौजदारी तथा दे वानी कानून निर्माण, अनुसन्धान तथा पुनरावलोकन;

16

सं घीय कानूनको प्रकाशन तथा वितरण;

17

प्रदे श र स्थानीय तहको लागि नमूना कानूनको मस्यौदा र समन्वय;

18

मानव अधिकार र मानवीय कानून;

19

न्यायमा पहुँच र निःशुल्क कानूनी सहायता, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय,
मेलमिलाप;

20

कानून व्यवसायी परिषद्;

21

नोटरी पब्लिक तथा नोटरी पब्लिक परिषद्;

22

नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानून तथा कानूनी लिखत र सन्धिको अनुवाद;
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23

नेपाल पक्ष भएका सन्धिको केन्द्रीय अभिलेखीकरण;

24

कानूनको एकीकरण र सं हिताकरण;

25

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको प्रकाशन;

26

सं घीय सं सद कार्यसञ्चालन तथा सम्पर्क ;

27

नेपाल कानून आयोग, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, न्यायिक जाँचबुझ आयोग;

28

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग;

29

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग;

30

मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सं घ सं स्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क
र समन्वय;

31

मन्त्रालय सम्बन्धी सार्वजनिक सं स्थान, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्चालन र नियमन;

32

नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूह र कानून समूहको सञ्चालन ।

१.३ सगं ठनात्मक स्वरूप

मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा सं सदीय मामिलाको क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्ने, कानूनी राय
ु ो भूमिका निर्वाह
सल्लाह दिने, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यपालिकासँगको सम्पर्क सेतक
गर्नुपर्ने हुनाले सोही बमोजिम आफ्नो सं गठनात्मक स्वरूपको विकास गरे को छ।

मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न

मन्त्रालयमा कानून तर्म
जु ा महाशाखा, सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून महाशाखा, राय तथा
प्रशासन महाशाखा, योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता महाशाखा

र सं सदीय मामिला, फैसला कार्यान्वयन तथा पारस्परिक कानूनी सहायता महाशाखा गरी ६ वटा
महाशाखा रहे का छन्।

मन्त्रालयमा नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको राजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रे णीको सचिव पद

1, राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रे णीको सहसचिव पद ६, राजपत्रांङ्कित द्वितीय श्रे णीको उपसचिव पद 1५,
राजपत्रांङ्कित तृतीय श्रे णीको शाखा अधिकृत पद 2३,नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको राजपत्रांङ्कित

तृतीय श्रे णीको लेखा अधिकृत पद 1 र सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्रांङ्कित तृतीय श्रे णीको शाखा

अधिकृत पद १ गरी अधिकृतस्तरमा जम्मा ४७ दरबन्दी रहे को छ।त्यसै गरी, राजपत्रअनंकित विभिन्न
श्रे णीको पद ३० र श्रे णी विहिन विभिन्न पद २७ गरी कूल स्थायी दरवन्दी सं ख्या १०४ रहे को
छ।मन्त्रालयको स्वीकृत सं गठन सं रचना अनुसूची-१ मा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयमा हालसम्मका मन्त्री र सचिवको नामावली क्रमश: अनुसूची-२ र ३ मा उल्लेख

गरिएको छ।
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१.४ व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सरं चना

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरू सम्पादन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न

महाशाखा तथा महाशाखा अन्तर्गत शाखाहरूको विभाजन गरी कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको
छ।यस मन्त्रालयमार्फ त नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्ने विभिन्न सम्बद्ध निकायहरू समेत रहे का छन्।

(क) मन्त्रालयका महाशाखाको कार्यविभाजन

मन्त्रालयमा रहे का प्रत्येक महाशाखाबाट सम्पादन हुने मुख्य मुख्य कामहरूको विवरण दे हाय

बमोजिम छ:

(१) कानून तरजु्मा महाशाखा
•

सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यलाई नयाँ कानून आवश्यक पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा

अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने तथा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सो सम्बन्धमा सै द्धान्तिक सहमति
प्रदान गर्ने,
•

ऐन, अध्यादे श, नियम र गठन आदे श तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुने निर्देशिका तथा
कार्याविधिको मस्यौदा गर्ने तथा मस्यौदामा राय दिने,

•

कानूनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न प्रचलित नेपाल कानूनको
पुनरावलोकन गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने तथा प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न आवश्यकता
अनुसार कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने, गराउने,

•

राष्ट्रको समग्र विकासको लागि समुचित कानूनी पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, गराउने,

•

कानूनको एकीकरण र सं हिताकरण गर्ने,

•

सरकारी विधेयक र गैर सरकारी विधेयकमा सरकारको धारणा राख्ने,

•

ऐन तथा अध्यादे शको प्रमाणीकरणको लागि आवश्यक प्रति तयार गर्ने र प्रमाणीकरण भएपछि
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनार्थ आवश्यक काम गर्ने,

•

कानून र न्यायको विषयमा आवश्यकता अनुसार बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया आयोजना
गर्ने।

(२) सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून महाशाखा
•

नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भई सम्पन्न हुने सन्धि, सम्झौताको मस्यौदा गर्ने वा मस्यौदामा
राय दिने,

•

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सं स्थाहरूसँग सम्पन्न ऋण सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता
सं स्थाहरूलाई कानूनी राय दिने,

•

सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी सं स्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने

जस्ता विषयमा अख्तियारी लिनु पूर्व नेपालको सन्दर्भमा त्यस्ता सन्धि, सम्झौताको औचित्य र
आवश्यकता, नेपालले व्यहोर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व लगायतका विषयमा राय परामर्श दिने,
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•

नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू बमोजिम नेपाल सरकारले
पठाउनु पर्ने प्रारम्भिक तथा आवधिक प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने तथा त्यसमा राय सुझाव दिने,

•

नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौताहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने,

•

नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौताहरूको केन्द्रीय अभिलेखालयको रूपमा
सन्धि सम्झौताहरूको सक्कल प्रतिको अभिलेख राख्ने,

•

नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष बन्ने सन्धि सम्झौताको निर्माणको विभिन्न चरणमा हुने वार्ता
लगायतका सबै कार्यहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,

•

नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष बन्ने सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कानूनी
हित प्रवर्द्धन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी, अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने,

•

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून सम्बन्धी राष्ट्रिय समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने।

(३) राय तथा प्रशासन महाशाखा
•

कानूनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै प्रकारको कानूनी अड्चन वा द्विविधा उत्पन्न भई राय माग
भएमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने,

•

मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ तयार
गरी पठाउने,

•

नेपाल न्याय सेवाको सञ्चालन गर्ने,

•

न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासनको विषयमा अनुसन्धान,
अध्ययन लगायतका कार्य गर्ने,

•

न्याय सेवाका राजपत्रांङ्कित पदहरूमा नियुक्ति, सरुवा, बढु वा, अवकाश, विभागीय सजाय तथा
तत्सम्बन्धी विषयमा आवश्यक कारबाही गर्ने,

•

न्याय सेवाका राजपत्रांङ्कित तथा राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीहरूको सेवा परिवर्तन, पद सृजना एवं
तत्सम्बन्धी विषयहरूमा कारबाही गर्ने,

•

सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग तथा विशेष अदालतसँग सम्बन्धित न्याय
प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने,

•

सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

मन्त्रालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विकास र विस्तार गर्ने,

•

मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन निरीक्षण गर्ने,

•

मन्त्रालयका महाशाखा, शाखाहरू र अन्तर्गतका निकायहरू बीच समन्वय गर्ने,

•

मन्त्रालयको आन्तरिक र आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने।
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(४) योजना, अनुसन्धान, अनुगमन, मानव अधिकार तथा कानूनी सहायता महाशाखा
•

कानून र न्यायको क्षेत्रमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, अध्ययन
अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

•

आवधिक तथा वार्षिक योजना तर्म
जु ा गर्ने, स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने,

•

मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तर्म
जु ा एवं बजेट सम्बन्धी काम गर्ने,

•

मानवस्रोत विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

मानव अधिकारको प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने।

(५) सस
ं दीय मामिला, फै सला कार्यान्वयन तथा पारस्परिक कानूनी सहायता महाशाखा
•

सं घीय सं सदको बैठकको आव्हान, अन्त्य, विघटन सम्बन्धी प्रकृयागत कार्य गर्ने,

•

सं घीय सं सद सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्म
जु ा एवं कार्यान्वयन गर्ने,

•

सं घीय सं सदको वैदेशिक सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

सं घीय सं सदको सरकारी तथा गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

अन्तर व्यवस्थापिका सं घ सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

सरकारी आश्वासन तथा सं कल्पहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

सं घीय सं सद सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने,

•

सं विधानको सं शोधन विधेयक प्रस्तुति, सं विधान पारित सम्बन्धी प्रकृया र प्राप्त ज्ञापन पत्रहरू
प्रस्तुति सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदे शको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका फैसलाको
कार्यान्वयन गर्ने,

•

नेपाल र विदे शी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

विदे शी राज्यबाट पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्नको लागि अदालतबाट आदे श भएमा सो
उपलब्ध गराई दिन अनुरोध भई आएमा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने,

•

विदे शी राज्यबाट पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि कूटनीतिक माध्यम मार्फ त नेपाल
सरकार समक्ष अनुरोध भई आएमा त्यस सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने।

(ख) कर्मचारी

मन्त्रालयको स्वीकृत सं गठन सं रचना बमोजिम मन्त्रालयमा नेपाल न्याय सेवा कानून समूह,

नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूह तथा नेपाल विविध सेवा समेतका विभिन्न

समूहका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रे णी
(सचिव) पद प्रशासनिक नेततृ ्वको रूपमा रही सो अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विभिन्न
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विषयगत विधामा अध्ययन र तालीम लिएका विभिन्न पद र श्रे णीका कर्मचारीहरूका अतिरिक्त आर्थिक

कारोबारको लेखा राख्ने लगायतका कार्यको लागि लेखा समूहका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्।कार्य
सम्पादनमा सहयोगीको रूपमा कम्प्युटर अपरे टर, हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी

कर्मचारीहरू रहे का छन्।मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण अनुसूची-४ मा उल्लेख गरिएको
छ।

(ग) मन्त्रालयमा भएका भौतिक स्रोत साधन

यस मन्त्रालयमा १४ वटा सवारी साधन (जिप/कार) रहे का छन्। यी सबै सवारी साधन

चालु हालतमा छन्। त्यसै गरी, २७ वटा मोटरसाइकल/स्कु टर र २ वटा साइकल चालु हालतमा

रहे क छन्।मेशिनरी तर्फ ११७ वटा डेस्कटप तथा ल्यापटप कम्प्युटर, ५५ वटा प्रिन्टर, १३ वटा

फोटोकपी मेसिनका साथै १२ वटा एअरकण्डीसन मेसिनहरू तथा ७ वटा फ्याक्स मेसिन रहे का
छन्।फर्निचरमा विभिन्न प्रकारका दराज, र्याक, टे बल, कुर्सी तथा सोफा सेटहरू रहे का छन्।

(घ)

कार्यक्रम तथा बजेट

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्त्रालयलाई बजेट उपशीर्षक ३११०११-1 (चालूखर्च) तर्फ

रु. ११,९१,१२०००।- (अक्षररूपी एघार करोड एकानब्बे लाख बाह्र हजार) तथा बजेट उपशीर्षक
ँ ीगतखर्च) तर्फ रु २८,०४,००० (अक्षररूपी अठ्ठाइस लाख चार हजार) गरी
नं. ३११०११-१ (पूज
जम्मा बजेट रु.१२,१९,१६,०००।-(अक्षरे पी बाह्र करोड उन्नाइस लाख सोह्र हजार) विनियोजन

भएको थियो। यस आ.व.मा भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ६६.२५ प्रतिशत भएको
छ। यस बमोजिमको वित्तिय प्रगति विवरण अनुसूची-५ मा उल्लेख गरिएको छ।

(ङ) कर्मचारीको क्षमता विकास

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कानून तर्म
जु ा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा राय, सहमति

तथा कानूनी राय जस्ता अत्यन्त गहन प्रकृतिका कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि
कर्मचारीको क्षमता विकास तथा दक्षता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण छ।मन्त्रालयले कानूनको विभिन्न क्षेत्रमा

कानूनी राय दिन पर्ने तथा कानून तर्म
जु ा गर्नुपर्ने, तर्म
जु ा गरिने कानूनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम

हुनपु र्ने वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै कानूनको क्षेत्रमा विकास भईरहे का नयाँ नयाँ विषय र
अभ्यासका सम्बन्धमा मौजुदा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी स्वदे श र
विदे शमा उच्च शिक्षा, अल्पकालीन/दीर्घकालीन तालीम प्रदान गर्ने गरे को छ।त्यसका अतिरिक्त नेपाल

सरकारको निर्णय बमोजिम विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी र कार्यदल, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि/सम्झौता
सम्बन्धी वार्ताहरूमा यस मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरे को छ।

त्यसै गरी विदे शमा हुने वार्ता तथा अध्ययन भ्रमण टोलीमा समावेश भई अनुभवबाट समेत

कर्मचारीको क्षमता विकास हुने गरे को छ।आ.व.२०७5।७6 मा कर्मचारीको क्षमता विकासका

लागि सञ्चालन गरिएका तालीम तथा वैदेशिक भ्रमणको विवरण अनुसूची-६ मा उल्लेख गरिएको छ।
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कार्यक्षेत्रगत तालीमका अतिरिक्त यस वर्ष कर्मचारीहरूको लागि आधारभूत सवारी साधन

चलाउने तालीमको समेत व्यवस्था गरिएको थियो।

(च) सम्बद्ध निकाय

मन्त्रालयसँग सम्बद्ध निकायहरू दे हाय बमोजिम छन् :

• सर्वोच्च अदालत

• राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान

•

• प्रशासकीय अदालत

• सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण

•

• सं घीय सं सद सचिवालय
• श्रम अदालत

• राजश्व न्यायाधिकरणहरू
• केन्द्रीय कानून
पुस्तकालय

• नोटरी पब्लिक परिषद्

• सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप

न्याय परिषद्
सचिवालय

•

न्याय सेवा आयोग

नेपाल कानून आयोग

आयोग

• वैदेशिक रोजगार

आयोग

• ऋण असुली

• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन

न्यायाधिकरण
न्यायाधिकरण

(छ) मातहतका कार्यालय
(१) न्याय सेवा तालीम केन्द्र
सम्वत् २०३९ सालमा यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी न्याय सेवा तालीम केन्द्रको स्थापना

भएको हो।न्याय सम्पादन कार्यमा सं लग्न तथा न्यायसेवामा प्रवेश गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई
ँ सम्बन्धित कानूनको जानकारीका साथै त्यस्ता कानूनको व्यवहारिक रूपमा
निजहरूको कार्यक्षेत्रसग
प्रयोग तथा पालना गर्दा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियागत कुराहरू समेतको बारे मा अभ्यास गराई कार्य सम्पादनमा
स्तरीयता ल्याउनको लागि आवश्यक तालीम प्रदान गर्न यस केन्द्रको स्थापना गरिएको हो।

यस तालीम केन्द्रले न्यायसेवाका विभिन्न श्रे णीका कर्मचारीका अतिरिक्त न्याय सम्पादनको

क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने प्रशासकीय तथा अर्धन्यायिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि समेत
आवश्यक तालीमको आयोजना तथा सञ्चालन गर्दै आएको छ।तालीम केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा
सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ।

नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रे णीको अधिकृत तालीम प्रमुख रहने यस

केन्द्रमा सोही सेवा समूहको राजपत्रांङ्कित द्वितीय श्रे णीको उपतालीम प्रमुख १ र शाखा अधिकृत पद
२, लेखा अधिकृत पद १, सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृत पद १, कम्प्युटर अधिकृत पद
१, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रे णीको पद ३, लेखापाल पद १, टाइपिष्ट पद २, हलुका सवारी चालक
पद १ र कार्यालय सहयोगी पद ६ गरी कुल २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे को छ ।

(२) कानून किताब व्यवस्था समिति

कानून सम्बन्धी किताबहरूको प्रकाशन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न
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यस मन्त्रालय अर्न्तगत विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम जारी आदे शबाट २०२१ सालमा कानून
किताब व्यवस्था समिति स्थापना भई सञ्चालनमा रहे को छ।समितिको सञ्चालनको लागि मन्त्रालयका

सचिवको अध्यक्षतामा एक सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ।सो समितिको उद्देश्य मूलतः सं विधान,
ऐन तथा नियमहरूको प्रकाशन गरी सर्वसाधारणलाई कानून सम्बन्धी आधिकारिक किताबहरू उपलब्ध
गराउनु रहे को छ।

१.५ विभिन्न निकायमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व

प्रचलित नेपाल कानून तथा नेपाल सरकारको निर्णयबाट समेत विभिन्न निकायहरूमा मन्त्रालयको

प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको पाइन्छ। स्थायी रूपमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहे का निकाय तथा
समितिहरूको नामावली अनुसूची-७ मा उल्लेख गरिएको छ।
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परिच्छेद २

मन्त्रालयबाट सम्पादित काम कारवाही
मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने क्रियाकलापहरूको प्रगति मापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत सूचकको अधीनमा रही कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको

छ।मन्त्रालयका प्रमुख क्रियाकलापहरूको लक्ष्य र सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न तयार गरिएको
सूचकको आधारमा यस वर्ष १००% उपलब्धि हासिल भएको छ।

२.१ कानून तरजु्मा सम्बन्धी कार्य

नेपाल सरकारले सं घीय सं सदमा पेश गर्ने विधेयक तथा जारी हुने ऐन तथा गठन आदे शको

तर्म
जु ा गर्ने अधिकार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले कानून, न्याय तथा
सं सदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रदान गरे को छ। यस अन्तर्गत यस मन्त्रालयको कानून तर्म
जु ा

सम्बन्धी कार्यमा मूलतः ऐन, अध्यादे श, नियम तथा गठन आदे श र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट
स्वीकृत हुन ु पर्ने प्रचलित ऐन, नियम अन्तर्गत जारी हुने निर्देशिका, कार्यविधि तथा कानून सरहका
आदे शको मस्यौदा तर्म
जु ा कार्य तथा मस्यौदा जाँच गर्ने कार्यहरू पर्दछन्।

सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तर्म
जु ा गर्नु यस

मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। नेपाल सरकारले सं घीय सं सदमा पेश गर्नका लागि तयार

गरिएका विधेयक मस्यौदा नेपालको सं विधान, नेपालको अन्य कानून तथा न्याय प्रणाली, तत् सम्बन्धमा
सरकारको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा महासन्धिको प्रावधान र कानून तर्म
जु ा सम्बन्धी विधि,
नियम अनुकूल भए नभएको जाँच तथा परिमार्जन गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ।
नेपालको सं विधान, सार्वजनिक नीति, सरकारको आ.व. २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रम

कार्यान्वयन गर्न कानून आवश्यक पर्ने विषयमा मौजुदा कानूनमा सं शोधन गरी वा नयाँ कानून निर्माण
गर्ने गरिएको छ। नयाँ ऐन निर्माण गर्नु पर्ने विषयमा ऐनको आवश्यकता र औचित्यता सहितको
अवधारणा पत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नु पूर्व यस मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि सहमति

दिने गर्छ। नयाँ ऐन बनाउने सम्बन्धमा सै द्धान्तिक सहमति माग गर्ने ढाँचा अनुसूची ८ मा उल्लेख

गरिएको छ। यस मन्त्रालयले आ.व. २०७५/७६ मा विभिन्न ४२ वटा नयाँ विधेयक तर्म
जु ाका लागि
सै द्धान्तिक सहमति प्रदान गरे को छ।

मन्त्रालयले सै द्धान्तिक सहमति दिएको विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सै द्दान्तिक

स्वीकृति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयक तर्म
जु ा हुन्छ र त्यस्तो विधेयकको मस्यौदामा

यस मन्त्रालयको तर्म
जु ा सहमति आवश्यक हुन्छ। यस आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयले विभिन्न ५३
वटा विषयमा नयाँ विधेयकका मस्यौदामा तर्म
जु ा तथा सहमति प्रदान गरे को छ।
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त्यसै गरी यस आर्थिक वर्षमा मौजुदा ऐनहरूमा सं शोधनको लागि विभिन्न ३२ वटा विधेयकको

मस्यौदामा तर्म
जु ा तथा सहमति प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यसरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६
मा यस मन्त्रालयबाट नयाँ ऐन निर्माण र मौजुदा ऐनलाई सं शोधन गर्ने गरी जम्मा ८५ वटा विधेयकका
मस्यौदाको तर्म
जु ा तथा सहमति दिने कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

तालिका नं. १
यस मन्त्रालयले विधेयक बाहे क १७ वटा विषयमा नयाँ नियमको मस्यौदा तर्म
जु ा सहमति र

३२ वटा नियम सं शोधनको लागि सं शोधन मस्यौदा तर्म
जु ा सहमति प्रदान गरे को थियो।विभिन्न १५
वटा विषयमा गठन आदे शको मस्यौदा तर्म
जु ा सहमति दिइएको थियो भने निर्देशिकाको मस्यौदा तर्म
जु ा
सहमति २२ वटा विषयमा र कार्यविधि तर्म
जु ा सहमति ९ वटा विषयमा प्रदान गरिएको थियो।

तालिका नं २
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कानूनको तर्म
जु ा सम्बन्धी कामको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित कामहरूको अतिरिक्त दुईवटा

विषयमा अध्यादे श जारी गर्नको लागि अध्यादे शको मस्यौदामा सहमति, महिला, बालबालिका तथा

ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सं कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजनामा राय परामर्श, विभिन्न १४
वटा विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको, विभिन्न ७१ वटा कानूनहरूको

अनुसूची हे रफेर तथा सं शोधनको काम र सं घीय सं सदबाट पारित भएका विभिन्न २० वटा विधेयकको
प्रमाणीकरणको लागि प्रति तयार गर्ने र प्रमाणीकरण पछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको लागि रुजु गर्ने
कार्य सम्पादन गरिएको छ।

आ.व. २०७५/७६ मा कानून तर्म
जु ा सम्बन्धमा भएका कार्यहरू विस्तृत रूपमा अनुसूची-९

मा उल्लेख गरिएको छ।

२.२ अन्तरािष्ट्रय सन्धि सम्झौता तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कार्य
विभिन्न मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा राय/
सहमति माग भइ आएको कानूनी रायको सं ख्या
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

अर्थ मन्त्रालय-४०

परराष्ट्र मन्त्रालय–

२०

सं स्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय- ७
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय-१३

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय-५

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय- ३

सं घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय- १

नेपाल कानून आयोग-१

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय- २
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय-२

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -१

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय-२
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय- २
रक्षा मन्त्रालय

-३

गृह मन्त्रालय -४

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गत
खासगरी अनुदान तथा ऋण सम्झौता
र

द्विपक्षीय

र

बहुपक्षीय

सम्झौता

लगायतका सम्झौताको मस्यौदामा राय
दिने, सम्झौताको वार्तामा भाग लिने,
सम्झौता सम्पन्न भएपछि कार्यान्वयनको

लािग अावश्यक कानूनी राय (Legal
Opinion)

अन्तर्राष्ट्रिय

प्रदान

गर्ने,

कानूनसँग

प्रतिवेदनहरूको
प्रतिक्रिया

तर्म
जु ा

विभिन्न

सम्बन्धित

गर्ने,

राय,

उपलब्ध गराउने तथा
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग सम्बन्धीत अन्य
कार्यहरू पर्छन्।

आ.व. २०७५/७६ मा सन्धि,

सम्झौता र अन्य लिखतका मस्यौदाका

सम्बन्धमा राय तथा सहमति प्रदान
सम्बन्धी

कार्यको

विस्तृत

विवरण

अनुसूची-१० मा रहे को छ । साथै,
सन् १९९८ दे खि सन् २०१८ सम्ममा
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नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको वर्षगत रूपमा सूची प्रकाशन
गरिएको छ।

आ.व. २०७५/७६ मा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न ३१ वटा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि

सम्झौताको सक्कल प्रति यस मन्त्रालयमा अभिलेखको लागि दाखिला भएका छन्। सोको विवरण
अनुसूची-११ मा उल्लेख गरिएको छ।

२.३ राय सम्बन्धी कार्य

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले कानूनी राय तथा परामर्श उपलब्ध

गराउने कार्यको सम्पादन यस मन्त्रालयबाट हुने गरी कार्य विभाजन र जिम्मेवारी यस मन्त्रालयलाई
दिएको छ।यस मन्त्रालयको कानूनी राय माग गर्दा मन्त्रालयबाट निर्धारित ढाँचामा माग गर्नुपर्ने

हुन्छ। राय माग गर्ने ढाँचा अनुसूची-१२ मा दिइएको छ। यस सिलसिलामा यस मन्त्रालयबाट आ.व.

२०७५/७६ मा नेपाल सरकारका केन्द्रीय निकायलाई विभिन्न ३० वटा कानूनी प्रश्नमा राय परामर्श
उपलब्ध गराइएको थियो। यसको विस्तृत विवरण अनुसूची-१३ मा उल्लेख गरिएको छ।

२.४ लिखित जवाफ सम्बन्धी कार्य

यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई श्री सर्वोच्च

अदालतमा दायर भएका परमादे श, उत्प्रेषण लगायतका ५७
वटा रिट निवेदनहरूको सम्बन्धमा मन्त्रालयको तर्फबाट

लिखित जवाफ तयार गरी श्री सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न श्री
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको थियो।

यस मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा प्रस्तुत

गरे को लिखित जवाफ सम्बन्धि विस्तृत विवरण अनुसूची-१४ मा
उल्लेख गरिएको छ।

२.५	राजपत्र सम्पादन सम्बन्धी कार्य

आ.व. २०७५/७६ मा धेरै
पटक

यस

मन्त्रालयलाई

विपक्षी बनाई रिट दायर
भएका विषयहरू
• कर्मचारी

अध्यादे शले
रोकेको
पटक

• न्याय

वृत्ति

समायोजन

सम्बन्धमा-

सेवा

कानून

विकास

१०

समुह

रा.प.तृतीय श्रे णीको बढु वासम्बन्धमा- ९ पटक

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राजपत्र सम्पादन शाखाबाट विभिन्न विषयमा ४२२ थान

सूचनाहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको लागि सम्पादन गरिएको थियो ।यस क्रममा २०७५ साल

साउन महिनामा ६५, भदौ महिनामा ४५, असोज महिनामा ६४, कार्तिक महिनामा १७, मं सिर

महिनामा ३६, पुस महिनामा १८, माघ महिनामा २४, फागुन महिनामा २५, चैत महिनामा ४६,
२०७६ साल वैशाख महिनामा ३३, जेठ महिनामा ३२, असार महिनामा १७ थान सूचना सम्पादन
भएका थिए।
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२.६ न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्य
• रिक्त पदमा पदपूर्ति सम्बन्धी काम
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम नेपाल न्याय सेवाको न्याय

समूह र कानून समूहको सञ्चालन मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था छ। यस व्यवस्था बमोजिम न्याय समूह
र कानून समूहको दरवन्दी सृजना, पुनरावलोकन सम्बन्धी काममा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण
गर्ने तथा सो समूहका स्वीकृत रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको लागि न्याय सेवा आयोग तथा लोक सेवा

आयोगमा लेखी पठाउने काम समयमै सम्पन्न गरिएको छ। यस अन्तर्गत अधिकृतस्तरका विभिन्न
श्रे णीका ३५६ पदहरू पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ। यसका साथै

वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन मिल्ने अवस्थामा त्यसको लागि उम्मेदवार सिफारिस गरी
पठाउन लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने काम समेत गरी सेवाका पदमा समयमानै पदपूर्तिको लागि
आवश्यक कारवाही गरिएको छ।

• नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, काज सम्बन्धी काम
लोक सेवा आयोग तथा नेपाल न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम सेवाका विभिन्न पदमा

नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढु वा तथा काज खटाउने र कतिपय अवस्थामा कामकाज हे र्ने गरी
तोक्ने समेतको काम गरिएको छ। यस अवधिमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रे णीको

मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार समेतका पदमा बढु वा, नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी कार्य, राजपत्रांकित

प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रे णीको विभिन्न पदमा बढु वा, नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी काम भएका
छन्। त्यसै गरी, कानून अधिकृतलाई विभिन्न कार्यालयमा खटाउने, एक भन्दा बढी कार्यालयको समेत

जिम्मेवारी दिने गरी तोक्ने, कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार सरूवा गर्ने वा काजमा राख्ने जस्ता
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिइएको छ।

• विभिन्न निकायमा अध्यक्ष वा सदस्य तोक्ने वा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी काम
यस मन्त्रालयबाट तोक्ने वा नियुक्ति गर्ने काम गर्नुपर्ने गरी कानून बमोजिम जिम्मेवारी भएका

निकायहरूको अध्यक्ष तथा सदस्य पद रिक्त भएको अवस्थामा यस मन्त्रालयबाट त्यस्तो पद पूर्तिको
लागि समन्वय, सहमति तथा आवश्यक कार्य भएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा राजश्व न्यायाधिकरण विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा तथा नेपालगञ्जका रिक्त

हुन आएका कानून सदस्य, लेखा सदस्य वा राजस्व सदस्यमा तोक्ने काम भएको छ। त्यसै गरी,
भ ुकम्पबाट प्रभावित सं रचना पुन:निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गतको पुनरावेदन समितिको

अध्यक्ष तोक्ने, प्रशासनिक अदालतको सदस्य तोक्ने, जाँचवुझ आयोग ऐन,२०२६ बमोजिम गठन हुने
समितिमा अध्यक्ष वा सदस्य तोक्ने, दूरसञ्चार नियामावली, २०५४ अन्तर्गतको पुनरावेदन समितिको
अध्यक्ष तोक्ने, श्रम अदालतका मुद्दा हे र्ने अधिकारी तोक्ने सम्बन्धी काम गरिएको छ।
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• स्वीकृति प्रदान सम्बन्धी काम
सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय भएको कारण नेपाल न्याय सेवा कानून समूह र न्याय

समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४९ क. बमोजिम कार्यालय समय

बाहे कको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण सं स्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान कार्य गर्न स्वीकृति
दिने कार्य न्याय प्रशासन शाखाबाट हुने गरे को छ। यस आ.व. मा विभिन्न १५ जना अधिकृतलाई
त्यस्तो स्वीकृति दिइएको छ।

• कर्मचारीको मनोनयन
छ।

सेवाकालीन तालिम तथा अन्य तालीमको लागि विभिन्न श्रे णीका कर्मचारीको मनोनयन गरिएको

• नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनपु र्ने न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयहरू, सर्वोच्च
अदालतका विभिन्न श्रे णीका धिकृत, न्यायाधीश, विशिष्ट श्रे णीका अधिकृतहरूको विदे श भ्रमणसँग
सम्बन्धित विषयहरू, वाणिज्य इजलास गठन लगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको लागि
प्रस्ताव पठाउने कार्य भएको छ।

• कर्मचारीको बिदा स्वीकृति तथा रद्ध गर्ने सम्बन्धी काम
नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विभिन्न छात्रवृत्तिमा छनौट भई अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीको

अध्ययन बिदा, कर्मचारीले नियमावली बमोजिम माग गर्ने असाधारण बिदा आवश्यकता अनुसार
स्वीकृति गर्ने, स्वीकृत बिदा रद्ध गर्ने जस्ता नियमित काम यस आ.व.मा पनि भई नै रहे को छ।

• आर्थिक अनुदान
यस मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिम नि:शुल्क कानूनी

सहायताको लागि केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति, केन्द्रीय कानून पुस्तकालय समेतलाई नियमित
रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइएको छ। यसको अतिरिक्त कुनै निकायबाट माग भएको

अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भए बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउने गरिन्छ। यस आ.व. मा
पनि उल्लेखित निकायको अतिरिक्त नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्लाई समेत अनुदान उपलब्ध गराउने
कार्य भएको छ।

• सक्र
ं मणकालीन न्याय व्यवस्थापन
यस आर्थिक वर्षमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

ऐन, २०७१ बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न
सिफारिस समिति गठन भएको छ। सो समितिको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग यस
मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइएको छ।
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२.७ पारस्परिक कानूनी सहायता केन्द्रीय अधिकारीको कार्य

नेपालबाट पोल्याण्ड र फ्रान्स सरकारलाई क्रमशः लागू औषध अवैध कारोवार र नेपालमा

बेपत्ता परिएका फ्रान्सेली नागरिकका विवरण सम्बन्धी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान

गरिएको र भारत र बङ्गलादे श सरकारलाई लागू औषध कारोवार र फिरौती बापतको रकम प्राप्त

गर्ने विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गरिएको छ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६
मा विदे शी राज्यबाट जम्मा १८ वटा विषयमा नेपाल समक्ष पारस्परिक कानूनी सहायताको लागि
माग भएको थियो।साथै, विदे शी राज्यसँग पारस्परिक कानूनी सहायता माग गर्न जिल्ला अदालत तथा
अनुसन्धान निकायबाट केन्द्रिय अधिकारी समक्ष १७ वटा विषयमा अनुरोध प्राप्त भएको थियो।

२.८

गुनासो फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्य

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फ त कानून र न्यायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित जम्मा

२१५ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा १९१ वटा गुनासो फर्छ्यौट गरी सम्बन्धित निकायमा लेखी
पठाइएको छ। २४ वटा विषय यस मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नदे खिएको हुँदा फर्छ्यौट
हुन सकेको थिएन।

२.९ सच
ू नाको हक सम्बन्धी कार्य

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार पाँचवटा निवेदन प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धी सूचना

उपलब्ध गराई कार्य फर्छ्यौट गरिएको छ।

२.१० आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य

मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट तथा स्वीकृत अख्तियारी र कार्यक्रम अनुसार खर्च लेख्,ने त्यसको

श्रे स्ता तयार गर्ने, विवरण अद्यावधिक गर्ने, मासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने लगायतका
आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू प्रचलित नियमानुसार पारदर्शी रूपमा गरिदै आएको

छ।आ.व.२०७५/७६ मा भौतिक प्रगति ९७% र वित्तिय प्रगति ६६.२५% भएको छ। यस आ.व.

मा मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट र शीर्षकगत रूपमा खर्च भएको र कम तथा बाँकी बजेट सहितको प्रगति
विवरण अनुसूची-५ मा सं लग्न छ।त्यसै गरी यस मन्त्रालयको विगत दे खि नै शून्य बेरुजु रहे को हुँदा
यस वर्ष पनि शून्य बेरुजु रहन गई शत प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।

२.११ योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य

आ.व. २०७५/७६ को लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुको साथै

विभिन्न निकायहरूमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनहरूको तयारी गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र अन्य
मानवस्रोत विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू योजना, अनुसन्धान तथा अनुगमन अन्तर्गत पर्छन्। आ.व.
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२०७५/७६ मा मुख्यत: दे हायका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्:
ु ी दे वानी र मुलक
ु ी फौजदारी सं हिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया र सचेतना कार्यक्रम मोरङ,
1. मुलक
मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, कास्की र धनुषा जिल्लामा ६ वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गरिएकोमा १,०३६ जना सहभागीहरूले प्रत्यक्ष जानकारी पाएका थिए।

2. सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकार र यसको प्रयोग

सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पर्सा, मोरङ, ईलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, भोजपुर,

गुल्मी, रूपन्देही र रोल्पा जिल्लामा १२ वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको र स्थानीय
न्यायिक समितिको अधिकार सम्बन्धी कामकारवाहीको बारे मा ९४८ जनाले प्रत्यक्ष जानकारी

प्राप्त गरे का थिए। यस बाट न्यायिक समितिको कामकारवाहीमा प्रभावकारीता आउने अपेक्षा
गरिएको छ।

ु ी दे वानी र मुलक
ु ी अपराध सं हिताहरू प्रारम्भ हुने दिन २०७५ भाद्र १ गते मुलक
ु ी
3. मुलक
सं हिता दिवस प्रचार प्रसारको कार्यक्रम सहित मनाइएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न सञ्चार

ु ी दे वानी र मुलक
ु ी अपराध सं हिता लगायत पाँच वटा सं हिताहरूको मुख्य
माध्यमबाट मुलक
मुख्य व्यवस्थाहरूको बारे मा व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको थियो।

ु ी सं हिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन सं शोधन गर्ने िवधेयक सं घीय
4. मुलक

सं सदमा पेश भई

ु ी सं हिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गर्ने ऐन, २०७५ जारी भईसकेको छ।
मुलक

5. सबै कानून समावेश भएका मोबाइल एप्लिकेसन निर्माण गरी त्यसको माध्यमबाट समेत
प्रचलित कानूनका बारे मा जनतालाई सहज जानकारी उपलब्ध गराउन सं विधान तथा विद्यमान
ऐनहरूलाई मोबाइल एप्लिकेसनमा राख्ने गरी एप निर्माण भइसकेको छ।सो एपमा ऐनहरूको
व्यवस्थाहरू प्रविष्टि गर्ने काम सुरू भएको छ।

6. कानूनी सहायता सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्म
जु ा भई एकीकृत कानूनी सहायता नीतिको
मस्यौदामा रायका लागि सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एशोसियसनमा
पठाइएको छ।

7. निःशुल्क कानूनी सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी ४ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम चितवन,

गुल्मी, स्याङ्जा र सुनसरी जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो।उक्त कार्यक्रममा ५४३ जना
प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए।

ु ी सं हिताको व्यापक जानकारी गराउनको लागि पत्रपत्रिका,
8. जनस्तरमा मुलक

रे डियो नेपाल,

नेपाल टे लिभिजनबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ। मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिएका सचेतना

अभिवृद्धि कार्यक्रम समेत सं हिताको व्यवस्थाहरूलाई समावेश गरी प्रशिक्षण दिने गरिएको छ।
9. मानव अधिकार र मानवीय कानूनका सम्बन्धमा स्थानीय तह तथा शैक्षिक सं स्थाहरूमा सचेतना

ु ासभा, तेह्रथुम, मकवानपुर, चितवन, इलाम,
अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सं खव
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ु ासभा, स्याङ्जा, कास्की, कपिलवस्तु,
पाँचथर, ताप्लेजुङ, पाल्पा, गुल्मी, रूपन्देही, भोजपुर, सं खव

प्युठान र रोल्पा जिल्लामा २५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यस कार्यक्रमबाट ४,०५६
जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए।

२.१२ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विवाद निरूपणको क्रममा भएका

निर्देशात्मक आदे शहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालय निरन्तर रूपमा लागि परे को छ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदे शहरूको कार्यान्वयनको लागि यस मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन

शाखाको सं रचनात्मक व्यवस्था गरी सो सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने गरी शाखा अधिकृत एकजना,
उपसचिव एकजना र सहसचिव एकजना तोकेको अवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएका कतिपय आदे शहरूको कार्यान्वयनमा यस मन्त्रालयको मुख्य भूमिका

रहने र कतिपय आदे शहरूमा यस मन्त्रालयको सहयोगी भूमिका रहने हुन्छ। यस मन्त्रालयको

सहयोगमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आदे शहरूको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय वा
कार्यालयलाई त्यस्ता आदे शहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहयोग गरी आएको र सो
सम्बन्धमा समय समयमा पत्राचार समेत गर्दै आएको छ।

आ.व.२०७५/७६ सम्ममा यस मन्त्रालयको नाममा लगत कायम रहे का विभिन्न विषयका

आदे शहरूमध्ये कार्यान्वयन भइसकेका सातवटा विषयका फैसलाहरूको लगत कट्टा भइ फैसला
कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट जानकारी प्राप्त भएको र अन्य केही फैसलाहरू लगत कट्टाको क्रममा

रहे का छन्।सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका यस मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुन ु पर्ने आदे शहरूको
सम्बन्धमा कार्यान्वयन सम्बन्धी अद्यावधिक प्रगति विवरण तयार गरी समय समयमा प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको तथा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई फैसला कार्यान्वयनको

सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको छ । यस मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुन ु पर्ने गरी आ.व. २०७५/७६
को अन्त्यसम्ममा विभिन्न नौ वटा आदे शहरूको लगत कायम रहे को दे खिन्छ। यस मन्त्रालयबाट
कार्यान्वयन हुनपु र्ने आदे शको कार्यान्वयनको अवस्था अनुसूची-१५ मा उल्लेख गरिएको छ।

२.१३ सस
ं दीय मामिला सम्बन्धी कार्य

आ.व. २०७५/२०७६ मा सं घीय सं सद सचिवालयमा यस मन्त्रालयबाट ५९ वटा विधेयक
पठाइएको जसमा ४ वटा सालबसाली बजेटसँग सम्बन्धित, २० वटा विधेयक सं शोधनसँग सम्बधित र
३५ वटा नयाँ विधेयक रहे का छन्। ५९ वटा विधेयकहरू मध्ये मन्त्रालयगत विवरण दे हाय बमोजिम
रहे को छ। आ.व. २०७५/२०७६ मा सं घीय सं सद समक्ष पेश गरिएको विधेयक तथा अन्तर्राष्ट्रिय
सन्धि सम्झौताहरूको मन्त्रालयगत विवरण अनुसूची-१६ मा उल्लेख गरिएको छ।
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२.१४. न्याय सेवा तालीम केन्द्रका कार्य

यस आ.व. २०७५/२०७६ मा न्याय सेवा तालीम केन्द्रबाट सम्पन्न भएका मुख्य मुख्य

कार्यहरू दे हाय बमोजिम छन्:
•

नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रे णीका अधिकृतहरूको पाँचहप्ते सेवाकालिन तालीम
(कर्मचारी दक्षता वृद्धि तालिम) - २

•

नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रे णीका अधिकृतहरूको पाँचहप्ते सेवाकालिन तालीम
(कर्मचारी दक्षता वृद्धि तालिम) - २

•

नेपाल न्याय सेवाका तथा अर्धन्यायिक निकायका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको पाँचहप्ते
सेवाकालिन तालीम केन्द्रमा (कर्मचारी दक्षता वृद्धि तालिम)- १

•

नेपाल न्याय सेवाका तथा अर्धन्यायिक निकायका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको पाँच हप्ते
सेवाकालिन तालीम केन्द्र बाहिर (कर्मचारी दक्षता वृद्धि तालिम) - ८

•

नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रे णीका अधिकृतहरूको तीन महिने सेवा प्रवेश तालीम
(कर्मचारी दक्षता वृद्धि तालिम) - २

•

नेपाल प्रशासन सेवाका पदाधिकारीहरूको लागि कानून र न्याय सम्बन्धी तीन महिने सेवाकालीन
तालीम-१

•

सम्पत्ति शुद्दिकरण अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरूका लागि अनुसन्धनात्मक सिप
तथा क्षमता विकास सम्बन्धी एक हप्ते तालिम- १

२.१५. कानून किताब व्यवस्था समितिका कार्य

ु ी सं हिताहरू,
कानून किताब व्यवस्था समितिबाट यस आर्थिक वर्षमा नेपालको सं विधान, मुलक

ऐन सं ग्रहहरू, नियम सं ग्रहहरू लगायतका ऐन नियमका सं ग्रहहरू गरी जम्मा 1,20,000 थान
पुस्तक प्रकाशन गरे को छ। साथै, यस आ.व.मा समितिले प्रिन्टिङ मेशिन, कटिङ्ग मेशिन र बाइन्डिङ्ग
मेशिन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।
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परिच्छेद ३

मुख्य उपलब्धीहरू
परिच्छेद २ मा मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा, शाखा र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले

आ.व. २०७5/७6 मा सम्पन्न गरे का काम कारवाहीहरूको विवरण उल्लेख गरी सकिएको छ।
मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका अन्य कार्यहरू समेतको आधारमा आ.व. २०७5/७6 मा हासिल
भएका मुख्य उपलब्धिहरूलाई दे हाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छः१)

नेपालको सं विधान जारी हुँदाका बखत लागू रहे का तथा त्यसपछि बनेका ऐनहरूको

पुनरावलोकन गरी संघीय व्यवस्था सुदृढीकरणको लागि केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गर्न
बनेको ऐन, २०७५ र सं विधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गर्न बनेको
ऐन, २०७५ बाट १६५ वटा ऐनहरूलाई सं शोधन गरिएको छ।

२)

ु ी दे वानी सं हिता, मुलक
ु ी अपराध सं हिता लगायतका
सामाजिक सं विधानको रूपमा रहे का मुलक

सं हिताहरूको प्रचारप्रसारको साथमा सं हिताहरू प्रारम्भ गरिएको छ। सं हिताको व्यवस्थालाई

ु ी
प्रभावकारी बनाउनको लागि तत्काल गर्नु पर्ने सुधारका विषयलाई समावेश गरी मुलक
सं हिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गर्ने ऐन, २०७५ जारी भइ त्यसबाट सं हिता
लगायतका विभिन्न ८ वटा ऐनमा सं शोधन गरिएको छ।
३)

नयाँ ऐन निर्माण तथा सं शोधन सहित अन्य विभिन्न ३२ वटा ऐनहरू निर्माण भई जारी भएका
छन्। यस आर्थिक वर्षको अवधिमा २०२ वटा ऐनहरूको सं शोधन तथा निर्माण गरिएको

छ। यसको साथै यस मन्त्रालयबाट विभिन्न ८५ वटा विधेयकहरूको मस्यौदा तर्म
जु ा गरी
सहमति दिने काम सम्पन्न गरिएको छ। सं घिय सं सदमा विभिन्न ५९ वटा विधेयकहरू दर्ता
तथा पेश गरिएको छ।
४)

मन्त्रालयको सक्रियतामा नेपालको सं विधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि
आवश्यक विधेयक तर्म
जु ा गरी ऐनहरू जारी भएका छन् ।

५)	विदे शी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासलाई टे वा दिने

गरी कानूनी पूर्वाधार तयार गर्ने क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। विदे शी
लगानीलाई आकर्षित गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदे शी

लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७६, भ ुक्तानी तथा फर्छ्यौट सम्बन्धी ऐन, २०७५
र विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो सं शोधन) ऐन, २०७५ जारी भएका छन्।
६)

ु ी दे वानी कार्यविधि नियमावली, २०७५, मुलक
ु ी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५,
मुलक
ु ी फौजदारी कसुर र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी नियमावली,२०७५,
मुलक
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फौजदारी कसुरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५, फौजदारी कसुर (कैदकट्टा)
नियमावली २०७६, जिल्ला अदालत नियमावली २०७५, उच्च अदालत (पहिलो सं शोधन)
नियमावली, २०७५, बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ जारी भई न्याय

प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, कार्यविधि सरल तथा सेवाग्राही मैत्री बनाउन सहयोग पुगेको
छ। न्यायमा सहज पहुँच पुर ्याउन योगदान पुगेको छ।
७)

नेपालको सं विधानमा सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा रहे का

विषयको सन्दर्भमा मौजुदा ऐनहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सं शोधनको काम सम्पन्न

भएको छ। प्रदे शको कानूनको निर्माण तथा साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानूनको
निर्माणको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने सै द्धान्तिक, व्यवहारिक तथा नीतिगत विषयमा छलफल

गरी साझा अवधारणाको विकास गर्न यस मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्री,
महान्यायाधिवक्ता तथा मन्त्रालयका सचिवहरू, सातवटै प्रदे शका आन्तरिक मामिला तथा

कानून मन्त्रालयका सचिव, सं विधान तथा कानून तर्म
जु ा सम्बन्धी विज्ञ, नेपाल नगरपालिका
तथा गाँउपालिका महासं घका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा बृहत छलफल तथा अन्तरक्रिया

कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। यसबाट प्रदे श र सं घको सरकारको कानून तर्म
जु ाको
अनुभवको आदान प्रदान, समन्वय तथा सहकार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।
सं घीयताको कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न सहयोग मिलेको छ। सं घीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने काममा सहयोग पुगेको छ। मौलिक हक तथा मानव
अधिकारको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।
८)

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा यस मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालयलाई महासन्धिको

पक्ष बन्ने, सन्धिको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न द्धिपक्षीय सन्धि सम्झौता सम्पन्न

गर्ने तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनी राय दिइएको छ। यस अवधिमा विभिन्न ११२
वटा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषयमा राय उपलब्ध गराइएको छ। जसमा कुटनीतिक

तथा सरकारी, विशेष राहदानी वाहकलाई प्रवेशाज्ञा छु ट दिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता,
विभिन्न राष्ट्रसँग पर्यटन, वाणिज्य, सं स्कृति लगायतको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदान
गर्ने सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँगको वित्तीय सम्झौता तथा वित्तीय सम्झौता
कार्यान्वयन गर्न दातृ निकायमा पठाउनु पर्ने कानूनी राय (Legal Opinion) समावेश छन्।
९)

सन् १९९८ दे खि सन् २०१८ सम्ममा नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय

१०)

राष्ट्रिय कानूनको विषयमा परे का द्विविधाहरूको सम्बन्धमा ३० वटा विषयमा विभिन्न

११)

मानव अधिकारको सं रक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्तिको लागि विभिन्न राष्ट्रिय कार्ययोजना

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको वर्षगत रूपमा सूची प्रकाशन गरिएको छ।
मन्त्रालयलाई राय दिइएको छ।

बमोजिम कानूनी सचेतना कार्यक्रम विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह तथा शैक्षिक सं स्थामा
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सञ्चालन गरिएको छ। यस प्रकारका २५ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भई ४०५६ जना प्रत्यक्ष
लाभान्वित भएका छन्।
१२)

ु ी दे वानी सं हिता लगायतका सं हिताहरूले गरे का नविनतम व्यवस्थाको बारे मा नेपाल
मुलक

टे लिभिजन, रे डियो नेपाल लगायतका सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्रवाह गरिएको र विभिन्न
६ जिल्लामा ६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। जिल्लामा सञ्चालित अन्तरक्रिया
कार्यक्रममा १०३६ जनाको प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता रहे को थियो।

१३)

स्थानीय न्यायिक समितिको काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि विभिन्न १०
वटा जिल्लाका स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूसँगै अन्तरक्रिया तथा
न्याय सम्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षणको काम सम्पन्न भएका छन्। यसबाट ९४८ जना प्रत्यक्ष
रूपमा लाभान्वित भएका छन्।

१४)

न्यायमा पहुँचको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहे को निःशुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकरी
बनाउनको लागि गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था समेतमा अध्ययन भई नीतिको प्रारम्भिक
मस्यौदा तयार भई सरोकारवालाको राय प्रतिक्रियाको लागि पठाइएको छ।

१५)

निःशुल्क कानूनी सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी चार वटा कार्यक्रम चितवन गुल्मी, स्याङ्जा
र सुनसरी जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियाे। कार्यक्रममा ५४३ जना प्रत्यक्ष सहभागी भएका
थिए।

१६)

सं क्रमणकालिन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर ्याउनको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको
छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसको

लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भई
काम भइरहे को छ।

१७)	यस मन्त्रालय मातहतको न्याय सेवा तालिम केन्द्रबाट सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालिन

तालिम र अर्धन्यायिक निकायका अधिकारीहरूको लागि कानून र न्याय सम्बन्धी तालिम
गरी १९ वटा तालिम दिइएको छ।

१८)

ु ी
कानूनको विषयमा जानकारी प्रवाह गर्न तथा न्यायमा पहुँच बढाउनको लागि मुलक
ु ी सं हिताहरूको
सं हिताहरूको मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू समावेश गरी पुस्तिका प्रकाशन, मुलक

सरल भाषाको पुस्तिका प्रकाशन, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐनहरूको मुख्य मुख्य
विशेषता रहे को पुस्तिका प्रकाशन तथा नेपालको सं विधान गोजिमा अट्ने आकारको पुस्तिका
प्रकाशन गरी निःशुल्क वितरण गर्ने काम गरिएको छ।
१९)

प्रचलित कानूनका बारे मा जनतालाई सहज जानकारी उपलब्ध गराउन सं विधान तथा

२०)

समग्र काम कारवाहीको विश्लेषण गर्दा यस वर्षमा ९७ प्रतिशत भौतिक तथा ६६.२५

विद्यमान ऐनहरूलाई मोबाइल एप्लिकेसनमा राख्ने गरी एप निर्माण गरिएको छ।
प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
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परिच्छेद ४

प्रमुख समस्या तथा चुनौती र समाधानका लागि चाल्नु पर्ने कदम
४.१ मन्त्रालयको कार्य सम्पादनको क्रममा देखिएका प्रमुख समस्या तथा चुनौती

मन्त्रालयको कार्य सम्पादनको क्रममा दे खिएका प्रमुख समस्या तथा च ुनौतीहरू दे हाय

बमोजिम छन्:
1.

नेपालको सं विधानले व्यवस्था गरे को सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा साझा

अधिकारका विषयहरूको विषयमा समान बुझाई र धारणा बनाउनु पर्ने तथा कानून निर्माणका
विषयमा विभिन्न मन्त्रालयबीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु पर्ने चूनौती रहे को छ।
प्रभावकारी समन्वय तथा विषयवस्तुमा समान धारणा हुन नसकेमा ऐन, अध्यादे श, नियम,
गठन आदे श, निर्देशिका, कार्यविधिका व्यवस्थाहरू थप गुणस्तरीय बनाउन कठिन हुनेछ ।

2.

ऐन, अध्यादे श, नियम, गठन आदे श तयार गर्नका लागि वार्षिक कार्य योजना तयार गर्ने

परिपाटीको विकास हुन नसक्दा वार्षिक रूपमा कुन कुन विषयमा के कति कानून तर्म
जु ा गर्ने
भन्ने विषय, क्षेत्र र सं ख्या निर्धारण हुन सकेको छै न ।

3.

अधिकांश मन्त्रालयहरूले आयोजनाको शुरुवातदे खि नै यस मन्त्रालयलाई सं लग्न नगराई

सम्झौता वार्तामा मात्रै सं लग्न गराउने गरे को कारणले वार्तामा भाग लिने मन्त्रालयको

प्रतिनिधिलाई विषयवस्तु बुझ्न स्वभाविक रूपमा अधिक समय व्यतित गर्नुपर्ने भई समय
सीमाको कारणले पूर्व तयारी गर्न कठिनाई हुने गरे को छ।

4.	विभिन्न सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन हे री परिमार्जन गर्न लेखी पठाएका कानूनी
विषयहरू सम्झौतामा समावेश नगर्दा सम्झौता अनुसार फरक पर्न गएको दे खिन्छ । यसबाट
एउटै प्रकृतिका सम्झौताहरूमा समेत भिन्न व्यवस्थाहरू रहँदा एकातिर त्यसपछिका सम्झौता
वार्ता तथा तिनीहरूको कार्यान्वयनमा च ुनौति थपिएको छ भने अर्कोतर्फ सन्धि सम्झौता
बमोजिमका दायित्व निर्वाहमा पनि थप जटिलता उत्पन्न भएको अवस्था छ ।
5.

मन्त्रालयका अधिकृतहरूका लागि वार्ता सम्बन्धी सीप (Negotiation Skills) तथा कानून

तर्म
जु ा सम्बन्धी सीप (Legislative Drafting Skills), विद्युतीय कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण,
विश्व व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति, भ्रष्टाचार निवारण, सार्वजनिक खरिद जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय
तहमा विकास भएका नविनतम आयाम र प्रवृत्तिहरूका विषयमा ज्ञान, सीप दिलाई क्षमता
अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू नियमित र योजनाबद्ध ढं गबाट उपलब्ध गराउने च ुनौती कायमै
रहे को छ।

6.

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको पक्ष बन्नु अघि पर्याप्त अध्ययन, गृहकार्य र अन्तर निकाय
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समन्वयनको अभाव रहे को तथा यस सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति समेत तय हुन नसकेको कारण सन्धि,

सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी र सं स्थागत व्यवस्थाहरू
बिना नै पक्ष राष्ट्र बन्ने परिपाटिको विकास भएको छ ।
7.

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको तर्जूमा र वार्ताको चरणमा मन्त्रालयको सहभागितालाई उपेक्षा गरिने

तथा पक्ष राष्ट्र बने पश्चात पनि विभिन्न चरणमा हुने बैठकहरू र सम्मेलनहरू (जस्तै Conference of Parties, governing board meetings, technical meetings etc) मा यस मन्त्रालयको
प्रतिनिधित्व नगन्य रहे को छ । त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर सन्धि, सम्झौताको कार्यान्वयन
र राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा परिरहे को छ ।

8.	विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट कानूनी प्रश्नहरूमा यस मन्त्रालयको कानूनी राय माग गर्दाः (क)
सम्बद्ध आवश्यक कागजातहरू सं लग्न नहुने र स्पष्ट विभागीय धारणा पनि समावेश नहुने,
(ख) कानूनी प्रश्न समावेश नभएका नीतिगत विषयमा पनि राय माग गर्ने, (ग) एउटै विषयमा

पटक पटक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय माग गर्ने गरिएको, (घ)
रायको लागि सोधिएको कानूनी प्रश्न स्पष्ट नभएको र (ङ) राय माग गर्दा पालन गर्नुपर्ने

ढाँचालाई अनुसरण गर्ने परिपाटी न्यून रहे का कारणबाट कानूनी राय उपलब्ध गराउने कार्यमा
थप जटिलता र च ुनौति थपिएको छ।
9.

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सबै प्रकारका सूचना सम्पादन तथा प्रकाशनका लागि यस
मन्त्रालयमा पठाउँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने दे हायका प्रक्रिया र कार्यविधिहरू
अवलम्वन नहुने गरे कोले राजपत्र सम्पादन गर्न समस्या उत्पन्न भएको छः

(क)

नेपाल राजपत्रमा सूचना सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट

भएको निर्णय सं लग्न नहुने,

(ख)

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाको प्रमाणित मस्यौदाको प्रति सं लग्न नहुने,

(ग)

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाको विद्युतीय प्रति (electronic copy) सं लग्न नहुने।

४.२ समाधानका लागि चाल्नु पर्ने कदम

कार्यसम्पादनको क्रममा दे खिएका समस्या तथा च ुनौतिहरू समाधानका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरू:
1.
2.

उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम र प्रभावकारी उपयोग गर्ने र उनीहरूको लागि आवश्यक

तालीम तथा ज्ञान हासिल गर्ने थप कार्यक्रमहरू तयार गरी लागू गर्नुपर्ने,

नीति निर्माण र कानून तर्म
जु ा कार्य लाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीचको

समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र यसको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले
आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने,
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3.

4.
5.

नीतिगत रूपमा स्पष्टता भए पश्चात मात्र ऐन, अध्यादे श, नियम, गठन आदे शको मस्यौदा तयार

गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। प्रदे श र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कानूनका विषयमा समेत
ती सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रभावकारी माध्यम तय गर्नुपर्ने,
ऐन, अध्यादे श, नियम, गठन आदे शको मस्यौदा तयार गर्नु पूर्व नीतिपत्र तयार गरे र मात्र

मस्यौदा तयार गर्ने परिपाटीको विकास गरिनु पर्ने,

ऐन, अध्यादे श, नियम, गठन आदे शहरू तर्म
जु ा गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसं ग

छलफल गरी कानून तर्जूमा सम्बन्धी वार्षिक कार्य योजना तयार गर्नु पर्ने र त्यसमा निर्धारण
गरिएको प्राथमिकताको आधारमा कानून तर्जूमाको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने,

6.

दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहयोगमा निर्माण गरिने आयोजनाहरूको हकमा

ती निकायसं ग आयोजना सम्झौता तथा ऋण सम्झौता हुन ु अघि दे खि नै अर्थात् आयोजनाको
अवधारणाको विकासको चरणदे खि नै यस मन्त्रालयलाई सं लग्न गराउने प्रणालीको थालनी र
अवलम्वन गरिनु पर्ने,

7.

मन्त्रालयका अधिकृतहरूका लागिः (क) वार्ताको सीप (Negotiation Skills) (ख) कानून

तर्म
जु ा सम्बन्धी सीप (Legislative Drafting Skills), (ग) विद्युतीय कारोबार र विद्युतीय

माध्यमको प्रयोगबाट हुने अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आंतककारी क्रियाकलापमा हुने
आर्थिक लगानी, सुपर्दु गी, पारस्परिक कानुनी सहायता, विश्व व्यापार र बौद्धिक सम्पत्तिको

सं रक्षण सम्बन्धी अन्तरार्ष्ट्रिय व्यवस्था र अभ्यास, सं गठित अपराध, भ्रष्टाचार निवारण लगायत
अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विकास भएका कानून र न्याय सम्बन्धी नवीनतम अभ्यास र सिद्धान्तका

विषयमा ज्ञान, सीप दिलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू नियमित र योजनाबद्ध ढं गबाट
उपलब्ध गराउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनु पर्ने,

8.	विभिन्न सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन हे री परिमार्जन गर्न मन्त्रालयबाट लेखी
पठाइएका कानूनी विषयहरू सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाका बखत सम्बन्धित मन्त्रालयले
सम्झौतामा सोही अनुरूप मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
9.

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको पक्ष बन्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवधिक प्रतिवेदन

गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अंगको रूपमा विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले तत्
सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति, योजना तर्म
जु ाको समयमा विचार गरिनु पर्ने र यसको लागि एउटा
राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गर्न पहल हुन ु पर्ने,

10.

सन्धि सम्झौता सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा खडा हुने भएकोले सन्धि सम्झौता सम्पन्न गर्ने

सम्बन्धी स्वीकृत राष्ट्रिय कार्य निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्ने,
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परिच्छेद ५

मन्त्रालयकाे भावी कार्यदिशा
मन्त्रालयको कार्यलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि,
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र समग्र मन्त्रालयको कार्यकुशलतामा दक्षता
अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दे हाय बमोजिमको भावी कार्यदिशा तय गरिएको छ:
1.	जिल्ला, स्थानीय तह तथा शैक्षिक सं स्थाहरूमा सं विधानका अन्तरवस्तु, मानव अधिकार तथा

आधारभूत कानूनी व्यवस्थाको जानकारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आइएको "कानूनी शिक्षा
सचेतना" कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने,

2.
3.

तल्लो तहमा समेत आधारभूत कानूनको जानकारी गराउन प्रभावकारी रूपमा सञ्चार माध्यम

परिचालन गर्ने,

स्थानीय न्यायिक समितिहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि सं घीय मामिला तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालय, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी आवश्यक
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने,

4.

मन्त्रालयका मानवस्रोतको क्षमता विकास तथा मन्त्रालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै जाने,

5.

मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यलाई गुणस्तरीय तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाउनको लागि

6.
7.
8.

आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने तथा अनुसन्धानका क्षेत्रको पहिचान गर्ने कामलाई निरन्तरता दिने,

मन्त्रालयको कार्यको अतिरिक्त समग्र न्याय प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुन

सक्ने आधार सिर्जना गर्न आवश्यक पहल गर्ने,

आगामी दिनहरूमा कानून निर्माणको कार्यमा सरोकारवालाहरूले पनि राय सुझाव दिन सक्ने

वा सरोकारवालाहरूको सं लग्नतालाई अझ अभिवृद्धि गर्दै जाने प्रणालीको विकास गर्ने,

कानूनी सहायतामा सर्वसाधारणको सरल सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सामाजिक कानूनी सहायता

केन्द्रको कार्य सम्पादनको आधारमा थप जिल्लाहरूमा विस्तार गर्ने र कानूनी सहायता

सेवालाई एकीकृत कानूनी र सं स्थागत व्यवस्थाहरू गर्न आवश्यक काम, ढं गबाट उपलब्ध
गराउन आवश्यक नीतिगत कारबाहीलाई निरन्तरता दिने,
9.
10.

सन्धि सम्झौता सम्पन्न गर्ने सम्बन्ध द्विविधा उत्पन्न हुने भएकोले सन्धि सम्झौता सम्पन्न गर्ने

सम्बन्धी यस मन्त्रालयबाट तयार पारिएको निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गर्नु पर्ने,

नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको सूची तथा पाठ प्रकाशनलाई

नियमित तथा थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने,
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11.
12.

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका काम

कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने,

न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना एवं अन्य सम्बद्ध निकायका कार्ययोजना

कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराएको सहयोगलाई अझ अभिवृद्धि गर्दै निरन्तरता दिने।
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अनुसच
ू ी१
कानून न्याय तथा सस
ं दीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृत सगं ठन तालिका

अनुसच
ू ीहरू

jflif{s k|ltj]bg M @)&%÷)&^M 31

32 Mjflif{s k|ltj]bg M @)&%÷)&^

अनुसच
ू ी -२
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१
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९
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२०५५/०९/१०

२०५६/०२/१३

२०५४/०८/१८

२०५४/१२/३०

२०५५/०१/०८
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११

श्री सितानन्दन राय
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श्री तारणीदत्त चटौत

२०५६/११/२७

२०५६/१२/०७

१३

श्री प्रकाशमान सिं ह

२०५६/०३/१६

२०५६/११/१०

१४

श्री महन्त ठाकुर

२०५६/१२/०८

२०५८/०४/१०

१५

श्री नरे न्द्र विक्रम नेम्वाङ
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२०६८/७/२२

२०६९ वैशाख

अनुसच
ू ी -३

मन्त्रालयमा हालसम्मका सचिवहरूको नामावली
क्र.स.ं

नाम, थर

देखि

सम्म

1

वृ.ज. श्री तिलक शम्शेर थापा

2008÷08÷13

2012÷06÷27

2

प्रो. श्री रत्न बहादुर विष्ट

2012÷06÷28

2013÷02÷07

3

मे श्री नयन बहादुर. क.खत्री

2013÷05÷30

2016÷02÷14

4

श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

2016÷04÷11

2016÷05÷11

5

श्री वासुदेव शर्मा

2016÷05÷15

2016÷09÷19

6

श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

2017÷05÷23

2017÷10÷26

7

श्री उदयप्रसाद उपाध्याय

2018

2020

8

श्री विनोदप्रसाद धिताल

2020

2022

9

श्री प्रद्युम्न लाल राजभण्डारी

2022

2025

कै फियत

10

श्री रमानन्द प्रसाद सिं ह

2025÷10÷07

2027÷08÷24

11

श्री च ुडामणि राज सिं ह मल्ल

2017÷12÷12

2035÷12÷12

12

श्री ध् रुबवर सिं ह थापा

2036÷05÷10

2044÷05÷10

13

श्री ईश्वर बहादुर श्रेष्ठ

2044÷05÷10

2048÷10÷03

14

श्री बलराम सिं ह मल्ल

2048÷10÷14

2049÷07÷20

15

श्री वेदब्यास क्षेत्री

2049÷07÷24

2052÷09÷22

16

श्री सुरेशमान श्रेष्ठ

2052÷10÷22

2053÷11÷14

17

श्री तीर्थमान शाक्य

2053÷11÷15

2056÷04÷29

18

श्री उदय नेपाली श्रेष्ठ

2055÷04÷21

2057÷02÷15

2057÷02÷16

2060÷04÷20

19

श्री हरि प्रसाद न्यौपाने

२०६०-५-४

२०६०-११-१

20

डा. कुलरत्न भ ुर्तेल

2060÷10÷18

2065÷05÷25

21

श्री माधव पौडेल

2065÷05÷21

2068÷3÷32

22

श्री भेषराज शर्मा

2068÷08÷05

2068÷09÷11

का.मु. सचिव

2068÷09÷11

2072÷10÷14

सचिव

23

श्री टे क प्रसाद ढु ङ्गाना

२०७२-१०-२१

२०७३-१०-०५

24

श्री राजीव गौतम

२०७३-१०-०६

२०७३-१०-१६

25

श्री कमलशाली घिमिरे

२०७३-१०-१७

२०७४-१२-१०

26

श्री राजीव गौतम

२०७४-१२-२८

हालसम्म

विशेष सचिव
का.मु. सचिव
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अनुसच
ू ी४

मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नामावली
पद

नाम, थर

कै फियत

मन्त्री

सचिवालय

सचिव

श्री राजीव गौतम

सहसचिव

श्री धनराज ज्ञवाली

सहसचिव

श्री लीलादे वी गड्तौला (निरौला)

सहसचिव

श्री फणिन्द्र गौतम

सहसचिव

श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई

सहसचिव

श्री मानबहादुर अर्याल

सहसचिव

श्री दल बहादुर अधिकारी

सहसचिव

श्री हुम बहादुर के.सी.

उपसचिव

श्री शम्भु कार्की

उपसचिव

श्री शुभाषकुमार भट्टराई

उपसचिव

श्री विनेदकुमार भट्टराई

उपसचिव

श्री विष्णुप्रसाद रे ग्मी

उपसचिव

श्री पुरुषोत्तम नेपाल

उपसचिव

श्री कमलराज गौतम

उपसचिव

श्री लोकहरि बस्याल

उपसचिव

ु ार
श्री रामप्यारी सुनव

उपसचिव

श्री गोविन्द खनाल

उपसचिव

श्री मुना शर्मा

उपसचिव

श्री अरुणा जोशी

उपसचिव

श्री बाबुराम पाण्डे

मिति २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार
उपसचिव पदमा बढुवा भई जानु भएको ।

उपसचिव

श्री रञ्जु गौतम

मिति २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार
उपसचिव पदमा बढुवा भई जानु भएको ।

उपसचिव

श्री सम्झना खनाल

मिति २०७५/१०/१४ को निर्णयानुसार
उपसचिव पदमा बढुवा भई जानु भएको ।
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२०७६/१०/१४ को निर्णयानुसार
सहसचिव पदमा बढु वा भई जानुभएको ।

पद

नाम, थर

उपसचिव

श्री आरती श्रेष्ठ

शाखा अधिकृत

श्री राजाराम दाहाल

शाखा अधिकृत

श्री दीपशिखा मुनाकमी

शाखा अधिकृत

श्री हिमाल चन्द्र अर्याल

शाखा अधिकृत

श्री प्रकाश न्यौपाने

शाखा अधिकृत

श्री ईश्वरी प्रसाद आचार्य

शाखा अधिकृत

श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी

शाखा अधिकृत

श्री जलेश्वर राम

शाखा अधिकृत

श्री इन्दु दे वी न्यौपाने

शाखा अधिकृत

श्री मुना चगुठी

शाखा अधिकृत

श्री अनुशिल सापकोटा

शाखा अधिकृत

श्री विनय मिश्र

शाखा अधिकृत

श्री अर्न
जु भ ुसाल

शाखा अधिकृत

श्री मुना राउत

शाखा अधिकृत

श्री आस्था लम्साल

शाखा अधिकृत

श्री सुशिला अधिकारी

शाखा अधिकृत

श्री मञ्जु खड्का

कै फियत

मिति २०७६/०२/१४ को निर्णयानुसार
उपसचिवको पदमा नियुक्ति भई जानु
भएको।

मिति २०७६/०१/०४ मा काज खटिई
जानु भएको ।

श्री सुनिता अर्याल

मिति २०७६/०१/१३ को निर्णयानुसार
शाखा अधिकृत पदमा बढु वा भई जानु
भएको ।

श्री विजयराज ओझा

मिति २०७६/०१/१३ को निर्णयानुसार
शाखा अधिकृत पदमा बढु वा भई जानु
भएको ।

शाखा अधिकृत

श्री पुष्पराज धिताल

मिति २०७६/०१/१३ को निर्णयानुसार
शाखा अधिकृत पदमा बढु वा भई जानु
भएको ।

लेखा अधिकृत

श्री रोशन कुमार ओझा

शाखा अधिकृत

शाखा अधिकृत

jflif{s k|ltj]bg M @)&%÷)&^M 37

पद

नाम, थर

कै फियत
मिति २०७५/१२/१४ को निर्णयानुसार
सरुवा भई जानु भएको ।

लेखा अधिकृत

श्री पृथ्वीराज भ ुषाल

लेखा अधिकृत

श्री हरि प्रसाद काफ्ले

ना.सु.

श्री अशोक कुमार थापा

ना.सु.

श्री रघु नाथ थापा

ना.सु.

श्री शिवकुमार कार्की

ना.सु.

श्री सलिना अर्याल

ना.सु.

श्री ज्ञानेन्द्र महतो

ना.सु.

श्री रोमिका भट्टराई

लेखापाल

श्री आङ्गदोर्जे लामा

मिति २०७६/०३/१५ को निर्णयानुसार
ु एको ।
सरुवा हुनभ

लेखापाल

श्री निरा काफ्ले

मिति २०७६/०३/१० को निर्णयानुसार
लेखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई
जानुभएको ।

ना.सु.

श्री तर्क राज खनाल

ना.सु.

श्री सन्त कुमार नगरकोटी

लाइब्रे रियन

श्री अमृता भट्टराई

टा.ना.सु.

श्री बैनी श्रेष्ठ

टा.ना.सु.

श्री भरत प्रसाद तिमल्सिना

कम्प्युटर अपरे टर

श्री प्रमोद कुमार सिं ह

कम्प्युटर अपरे टर

ु ा नेपाल
श्री रे णक

सि. इलेक्ट्रिसियन

श्री सुरथ कुमार गिरी

खरिदार

श्री राजेश बन्जारा

खरिदार

श्री शिवराज श्रेष्ठ

खरिदार

श्री निर्मल खनाल

खरिदार

श्री प्रविन कुमार राय

खरिदार

श्री बेद बहादुर घिमिरे

38 Mjflif{s k|ltj]bg M @)&%÷)&^

मिति २०७६/०१/१९ मा अनिवार्य
अवकाश भएको ।

२०७५/०७/०४ को निर्णयानुसार
शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई
जानुभएको ।

पद

नाम, थर

कै फियत

खरिदार

श्री सौरब बराल

का.स.

श्री उत्तम शाक्य

का.स. (करार)

श्री लक्ष्मी नानी च्यामे

का.स. (करार)

श्री दिपक पौडेल

का.स. (करार)

श्री अनिल शाक्य

का.स. (करार)

श्री किशोर खड्का

का.स. (करार)

श्री केशव बहादुर मल्ल

का.स. (करार)

श्री मुना ढु ङ्गेल

का.स. (करार)

श्री टे क बहादुर खड्का

का.स. (करार)

श्री हिरामाया श्रेष्ठ

का.स. (करार)

श्री ममता धामी

का.स. (करार)

श्री चञ्चला मिश्र

का.स. (करार)

श्री ईश्वर पौडेल

का.स. (करार)

श्री हे मकुमारी थापा

२०७५/०६/३१ दे खि करार म्याद थप
नगरिएको ।

का.स. (करार)

श्री पार्वती थापा क्षेत्री

२०७५/०६/३१ दे खि करार म्याद थप
नगरिएको ।

का.स. (करार)

श्री सम्झना थापा

का.स. (करार)

श्री सुनिता महतारा

का.स. (करार)

श्री जीवन थापा क्षेत्री

का.स. (करार)

श्री च ुनोकुमारी श्रेष्ठ

का.स. (करार)

श्री राजू मुखिया

ह.स.चा

श्री गोपाल रोका

ह.स.चा

श्री राजु तामाङ्ग

ह.स.चा

श्री सुमन कार्की

ह.स.चा

श्री सुर्य बहादुर स्याङ्गतान

ह.स.चा

श्री जं ग बहादुर मल्ल

२०७५/०६/३१ दे खि करार म्याद थप
नगरिएको ।
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पद

नाम, थर

ह.स.चा

श्री पुर्ण बहादुर दोङ्ग

ह.स.चा

श्री लिला बहादुर बोगटी

ह.स.चा

श्री बुद्दिराम थारु

ह.स.चा

श्री विसुराज गिरी

ह.स.चा

श्री मान बहादुर सं जाली
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कै फियत
२०७५/१२/०२ दे खि करार म्याद थप
नगरिएको ।
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वटा
सं ख्या

सं ख्या

सोफा सेट

ु
अफिस टे बल

मन्त्रिज्यूको कार्यकक्षमा फर्निचर
व्यवस्थापन (सोफा र अन्य) र
सचिवज्यूको सानो बैठक कोठामा
टे बल जडान समेत

8.3.1.४

8.3.1.५

8.3.1.२१

थान

साधारण कुर्सी/रिभल्भिङ्ग कुर्सी

8.3.1.१५

कार्यालयको लागि फर्निचर
फिक्चर्स

Depository Room व्यवस्थापन

8.2.9.८

8.3.1

सं ख्या

सहसचिवको कोठामा फल्स
सिलिङ्ग

8.2.9.७
सं ख्या

सं ख्या

भवन मर्मत सम्भार/पार्टिसन
तथा अन्य समेत

ँ ीगत सुधार खर्च
पूज

3

8.2.9.६

8.2.9

2

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

1

5

16

6

0

4

1

4

;"rs
6

ah]6
7

;"rs

लक्ष्य

वार्षिक

2.13

10.64

34.04

12.77

0.00

0.00

8.51

2.13

500

125

120

155

0

1000

500

1

5

16

6

0

4

1

8

ef/

2.13

10.64

34.04

12.77

0.00

0.00

8.51

2.13

ँ ीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू
पूज

5

ef/

वार्षिक लक्ष्य

चौमासिक/

तेस्रो

500

125

120

155

0

1000

500

9

ah]6

आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति विवरण

कानून, न्याय तथा सं सदीय मामिला मन्त्रालय

नेपाल सरकार

अनुसच
ू ी५

1

5

16

6

0

4

1

10

;"rs

2.13

10.64

34.04

12.77

0.00

0.00

8.51

2.13

11

ef/

100

100

100

100

0

100

100

12

k|ltzt

तेस्रो चौमासिक भौतिक
प्रगति

512

32

353

0

896

361

13

/sd

102

25

0

228

0

90

72

14

k|ltzt
15

तेस्रो चौमासिक/
कैफियत
वार्षिक खर्च

रकम हजारमा
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1
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सं ख्या

Depository Room व्यवस्थापन

कार्यालय सञ्चालनसं ग सम्बन्धी
यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन

8.3.1.२५

वटा
वटा

सानो हलमा Sound System
जडान

ल्यापटप र ए.सी खरिद

मेसिनरी (सिफारिस समिति)

८.५.१.२१

८.५.१.२३

८.५.१.२४

ँ ीगत खर्च कार्यक्रमको
क) पूज
जम्मा:

वटा

ठू लो मिटिङ हलमा Projector/
Flex र दुवै तर्फ Sound System
जडान

८.५.१.२०

वटा

सं ख्या

विविध मेशिनरी औजार

8.5.1.7

वटा

अन्य मेशिनरी

8.5.1.17

औजार

सं ख्या

फर्निचर (सिफारिस समिति)

8.3.1.२४

8.5.1

सं ख्या

मन्त्रालयको न्याय प्रशासन
र अन्तराष्ट्रिय शाखाको कोठा
पार्टिसन

8.3.1.२३
सं ख्या

सं ख्या

8.3.1.२२

3

मन्त्रालयको हल तथा पहिलो
तल्ला समेतमा पर्दा र कार्पेट
विछ्याउने

2

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

47

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

4

;"rs

100

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

0.00

2.13

10.64

2.13

2.13

5

ef/

450

400

450

6

ah]6

7600

300

600

500

1000

475

25

1000

वार्षिक लक्ष्य

तेस्रो

47

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

7

;"rs

लक्ष्य

वार्षिक

चौमासिक/

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

0.00

2.13

10.64

2.13

2.13

8

ef/

7600

300

600

500

1000

475

25

1000

450

400

450

9

ah]6

47

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

10

;"rs

97.96

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

0.00

2.13

10.64

2.13

2.13

11

ef/

100.00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12

k|ltzt

तेस्रो चौमासिक भौतिक
प्रगति

6234.5

300

599

474

1000

474

25

488

360

361

13

/sd

78

100

100

95

100

100

100

49

0

90

80

14

k|ltzt
15

तेस्रो चौमासिक/
कैफियत
वार्षिक खर्च
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2

0.87

1000

3500

600

2

7

3

0.87

3.06

0.52

1000

3500

600

1

6

1

1

6

सं ख्या

3.06

0.52

मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गत र
2.15.1.13 सम्बद्ध निकायका कर्मचारीहरूको
क्षमता अभिवृद्धि तालिम

7

3

सं ख्या

1

दे वानी र फौजदारी सं हिता
2.15.1.10 सम्बन्धी अन्तर्क्रिया तथा सचेतना
कार्यक्रम

1

11

1

800

10

ef/

सं ख्या

0.70

9

;"rs

2.15.1.1

1

8

ah]6

मानव अधिकार सम्बन्धी
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू,
सिद्धान्त तथा मूल्य र मान्यता
र Emerging issues को बारे मा
कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय
सम्बन्धित सरकारी अधिकारी
एवम् सरोकारवालाहरूको क्षमता
अभिवृद्धि कार्यक्रम

800

7

ef/

0

0.70

6

लक्ष्य

;"rs

उद्यमशीलता रोजगारी मूलक/
सशक्तिकरण/सीप विकास तथा
क्षमता अभिवृद्धि तालिम

1

5

ah]6

92

695

13

/sd

15.36

86.88

14

k|ltzt

50

867

86.70

15

तेस्रो चौमासिक/
कैफियत
वार्षिक खर्च

85.71 1511 43.17

33.33

100.00

12

k|ltzt

तेस्रो चौमासिक भौतिक
प्रगति

2.15.1

सं ख्या

4

ef/

वार्षिक

विभिन्न कानूनी तथा समसामयिक
पुस्तकहरू

अन्य सामग्री

3

;"rs

वार्षिक लक्ष्य

2.9.6.1

2.9.6

चालू खर्च
अन्तर्गतका
कार्यक्रमहरू

2

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

तेस्रो
चौमासिक/
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सं ख्या

सं ख्या

ु
भ्रष्टाचार विरुद्धको सं यक्त
राष्ट्रसं घीय महासन्धि अन्तर्गतको
कार्ययोजना कार्यान्वयन
सम्बन्धीक़

मानव अधिकार र मानवीय
कानूनका सम्बन्धमा स्थानीय तह
तथा शैक्षिक सं स्थाहरूमा सचेतना
अभिवृद्धि

2.15.1.3

2.15.1.4

सं ख्या

सं घ प्रदे श र स्थानीय तहको
सहकार्यमा स्थानीय तहमा
2.15.1.18 न्यायीक समितिको अधिकार र
यसको प्रयोग सम्बन्धी क्षमता
अभिवृद्धि कार्यक्रम
सं ख्या

सं ख्या

सात प्रदे शका सरकारी अधिकारी
तथा सरोकारवालाहरूको लागि
2.15.1.17
कानूनी क्षमता अभिवृद्धि तालिम
तथा अन्तर्क्रिया

मानव अधिकार सम्बन्धी
विश्वव्यापी बवधिक पुनरावलोकन
सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी

सं ख्या

2.15.1.2

3

2

ु ी दे वानी र मुलक
ु ी
मुलक
अपराध सं हिताको कार्यान्वयनको
2.15.1.16
ऐतिहासिक दिनको उपलक्षयमा
प्रचार

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

28

1

1

7

7

1

4

;"rs

3.67

0.16

0.17

8.26

1.84

2.04

5

ef/
6

ah]6

4200

183

200

9450

2100

2329

वार्षिक लक्ष्य

तेस्रो

28

1

1

7

7

1

7

;"rs

लक्ष्य

वार्षिक

चौमासिक/

3.67

0.16

0.17

8.26

1.84

2

8

ef/

4200

183

200

9450

2100

2329

9

ah]6

25

1

1

10

3

1

10

;"rs

25

1

1

10

3

1

11

ef/

2330

13

/sd

100.02

14

k|ltzt

0.00

0.00

947

0.00

0.00

10.02

89.29 2280 54.28

0

0

142.86

15

तेस्रो चौमासिक/
कैफियत
वार्षिक खर्च
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सं ख्या

मन्त्रालयको वेभसाइट अद्यावधिक
गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने

सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका
तर्म
जु ा प्रकाशन

2.15.3.1

2.15.3.12

निरन्तर
निरन्तर
निरन्तर

वार्षिक प्रतिवेदन तयारी र
प्रकाशन

कार्यसम्पादन दिग्दर्शन तयारी र
प्रकाशन

महत्त्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजको
विद्युतीय सं रक्षण

2.15.3.14

2.15.3.15

2.15.3.2

सं ख्या

सं ख्या

प्रचार पसार तथा सामग्री
उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण

2.15.3

प्रचलित ऐन नियम अद्यावधिक
गरी वेबसाइटमा अपलोद गर्ने
2.15.3.13 र ऐन नियमहरू उपलब्ध हुने
गरी mobile application बनाउने र
सञ्चालन गर्ने

सं ख्या

सं ख्या

सं ख्या

जातीय छु वाछु त विरुद्ध कानूनी
अभियान कार्यक्रम

कानूनी सहायता कार्यक्रमको
प्रभावकारिता सम्बन्धी कार्यक्रम

कानूनी सहायता सम्बन्धी
एकीकृत नीति र नि:शुल्क

लै गिक हिं सा विरुद्ध कानूनी
सचेतना कार्यक्रम तथा कानूनी
सुधार र पुनरावलोकन

3

2.15.1.9

2.15.1.6

2.15.1.5

2

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

1

1

1

1

1

1

0

1

7

1

4

;"rs

0.17

0.44

0.13

0.87

0.44

0.22

0.00

0.17

0.92

0.26

5

ef/

300

6

ah]6

200

500

150

1000

500

254

0

200

1050

वार्षिक लक्ष्य

तेस्रो

1

1

1

1

1

1

0

7

1

7

;"rs

लक्ष्य

वार्षिक

चौमासिक/

0.17

0.44

0.13

0.87

0.44

0.22

0.00

0.17

0.92

0.26

8

ef/

200

500

150

1000

500

254

0

200

1050

300

9

ah]6

1

1

1

1

1

1

4

1

10

;"rs

1

1

1

1

1

1

0

0

4

1

11

ef/

0

0

100

100

0

100

0.00

0

57.14

100.00
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0

99

513

0

126

0

0

481

100
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अध्ययन/सर्वेक्षण/अनुसन्धान

आवश्यक सहजीकरण र सहयोग
गर्ने

1

1

सं ख्या

सं विधान कार्यान्वयन गर्न
आवश्यक कानून तर्म
जु ा सम्बन्धी
निरन्तर
अध्ययन अन्तरक्रिया गर्ने
निर्देशक समितिको खर्च

2.15.5.2

1

1

विधेयक तयारी सहजीकरण
समिति

सं ख्या

सं ख्या

सं ख्या

1

2.15.5.12

नेपालको सं विधानको अनुसूचीमा
व्यवस्था भएको सं घ प्रदे श र
स्थानीय तहको साझा अधिकार
2.15.5.10 सूचीका विषयमा कानून निर्माण
गर्ने सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड
तथ प्रक्रिया तयार गर्ने सम्बन्धी
अध्ययन अनुसन्धान

2.15.5

2.15.3.9

सं ख्या

स्वीकृत एकीकृत कानूनी
सहायता नीति प्रकाशन

2.15.3.8

प्रदे श र स्थानीय तहको लागि
कानूनको तर्म
जु ा सम्बन्धी

वटा

ट्रिटी सिरिज प्रकाशन

2.15.3.6

1

1

विविध कानूनी दस्तावेजको
अनुवाद

2.15.3.4

सं ख्या

1

4

2.15.3.3

3

;"rs

मन्त्रालयबाट तर्म
जु ा हुने विधेयक
महत्त्वपूर्ण ऐन तथा अन्य सामग्री निरन्तर
छपाई

2

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

0.26

4.37

0.44

0.44

0.26

0.44

4.81

1.05

5

ef/
6

ah]6

296

5000

500

500

300

500

500

1200

वार्षिक लक्ष्य

तेस्रो

1

1

1

1

1

1

1

1

7

;"rs

लक्ष्य

वार्षिक

चौमासिक/

0.26

4.37

0.44

0.44

0.26

0.44

4.81

1.05

8

ef/

296

5000

500

500

300

500

500

1200

9

ah]6

1

1

1

1

1

1

1

1

10

;"rs

1

1

1

0

1

1

1

1

1

11

ef/

0

0

100

0

0

0

100

100

12
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तेस्रो चौमासिक भौतिक
प्रगति

0

0.00

315

0

0

0

203

491

13
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2.15.40

पारस्परिक कानूनी सहायता
सं ख्या

अनुगमन मुल्याङ्कन

सरुवा भ्रमण खर्च

दै निक यातायात खर्च

अतिथि सत्कार तथा जलपान,
भोज खर्च

2.19.2.2

2.19.2.4

2.20.2.1

सङख्या

जना

जना

निरन्तर

अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम
निरन्तर
कार्यान्वयन भ्रमण खर्च

2.19.1.3

2.19.1

प्रशासनिक खर्च

2.15.40.25 सम्बन्धी केन्द्रीय अधिकारीको

सं ख्या

अन्य

2.15.5.9

वार्षिक तथा अर्धवार्षिक कार्यक्रम
समीक्षा

निरन्तर

मौजुदा कानूनलाई नेपालको
सं विधान र सं घीयताको भावना
अनुरूप हुने गरी आवश्यक
सं शोधन र परिमार्जन सम्बन्धी
अध्ययन अनुसन्धान

2.15.40.24

निरन्तर

2.15.5.8

3

नेपालको सं विधान बमोजिम
मौलिक हकसँग सम्बन्धित
नयाँ कानून निर्माण गर्ने,
मौजुदा कानूनको पुनरावलोकन,
परिमार्जन तथा सं शोधन गर्ने
सम्बन्धमा मस्यौदा तयारी

2

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

1

1

15

1

1

2

1

1

4

;"rs

1.98

0.00

0.44

0.70

0.44

20.29

5

ef/
6

ah]6

715

225

375

2268

0

500

800

500

23220

वार्षिक लक्ष्य

तेस्रो

1

1

15

1

0

1

2

1

1

7

;"rs

लक्ष्य

वार्षिक

चौमासिक/

1.98

0.00

0.44

0.70

0.44

20.29

8

ef/

715

225

375

2268

0

500

800

500

23220

9

ah]6

1

1

15

1

0

1

2

1

1

10

;"rs

1

1

15

1

0

1

2

1

1

11

ef/

100

100

100

0

100

100

0

100

12

k|ltzt

तेस्रो चौमासिक भौतिक
प्रगति

0.00

75.65

50.77

0.00

1.75

14

k|ltzt
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28

99

97.60

12.40

26.40

1289 56.83

0
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0
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नोटरी पब्लिक परिषद्

अन्य

5.1.5.6

५.१.१०

1

1

लक्ष्य

उपसचिव

शम्भु कार्की

लेखा अधिकृत

रोशन कुमार ओझा

योजना शाखा प्रमुख

0

1

1

1

1

1

1

1

7

;"rs

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

0

7000

200

1000

300

500

17500

4500

6

ah]6

वार्षिक

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

0.00

6.12

0.17

0.87

0.26

0.44

3.93

5

ef/

वार्षिक लक्ष्य

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

सं ख्या

वटा

निरन्तर

1

0

कानून किताब व्यवस्था समिति

5.1.5.५

सं ख्या

1

सरकारी निकाय समिति एवं
बोर्डहरूलाई नि:शर्त (प्रशासनिक
खर्च)

नेपाल मध्यसथता परिषद्

5.1.5.4

पटक

1

1

4

1

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्

5.1.5.3

निरन्तर

निरन्तर

3

;"rs

पूर्व सांसद मञ्च

केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति

5.1.5.2

५.१.१०.२

केन्द्रीय कानून पुस्तकालय

5.1.5.1

5.1.5

सरकारी निकाय समिति एवं
बोर्डहरूलाई नि:शर्त (प्रशासनिक
खर्च)

2

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

तेस्रो
चौमासिक/

0.00

6.12

0.17

0.87

0.26

0.44

3.93

8

ef/

0

7000

200

1000

300

500

17500

4500

9

ah]6

0

1

1

1

1

1

1

1

10

;"rs

0

1

1

1

1

1

1

1

11

ef/

0.00

7000

200

1000

500

17500

4500

13

/sd

0.00

सहसचिव

फणीन्द्र गौतम

योजना महाशाखा प्रमुख

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

14
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वार्षिक खर्च
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सं ख्या

प्रिन्टिङ्ग प्रेश- कानून किताब
व्यवस्था समिति

8.5.10.2

कुल जम्मा
खर्च

सञ्चालन खर्च

कार्यालय

उपभोग खर्च

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

114415

17500

0

6

ah]6

100

1

0

10

;"rs

100

1

0

11

ef/

17500

0

13

/sd

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

178402

100.00

0.00

14

k|ltzt

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

118194

66.25

69787 57.19

6235 82.04

97.00 63552 55.54

100

0

12

k|ltzt

15792

114415

17500

0

9

ah]6

15

तेस्रो चौमासिक/
कैफियत
वार्षिक खर्च

17666

87.93

15.30

0.00

8

ef/

तेस्रो चौमासिक भौतिक
प्रगति

32615

112

1

0

7

;"rs

लक्ष्य

वार्षिक

38721

122015

87.93

15.30

0.00

5

ef/

जम्मा कार्यक्रम खर्च

112

1

0

4

;"rs

वार्षिक लक्ष्य

7600

चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको जम्मा

सं ख्या

8.5.10

3

मुद्रण सम्बन्धी मेशीन तथा
औजार

2

कार्यक्रम/क्रियाकलाप

ँ ीगत कार्यक्रम खर्च
पूज
जम्मा

1

s|=;=

तेस्रो
चौमासिक/
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सहसचिव

२

सहसचिव

सचिव

१

३

पद

क्र.सं .

श्री लीलादे वी
गड्तौला

श्री धनराज ज्ञवाली

श्री राजीव गौतम

नाम, थर

अस्ट्रिया

३

१०

अमेरिका

५

जर्जिया

३

६

फ्रान्स

अस्ट्रिया

१०

५

जर्जिया

अमेरिका

दिन

दे श

ु
रु. खुल्ला समुन्द्रको उपयोग सम्बन्धमा सं यक्त
राष्ट्र सं घको
खर्च तत्वा वधानमा हुन लागेको नयाँ Legal Instrument उपर
अन्तरसरकारी समुहको वार्ता ।

ु र अन्तरिक सं स्थाहरूको
विश्वको ६१ भन्दा बढी मुलक
सहभागितामा कानूनी सहायताको विविध पक्षमा अनुभव
आदान प्रदान, महत्त्वपुर्ण छलफल ।

प्रमुख उपलब्धि

अतिवाद र आतं कवातमा मिहताहरूको प्रयोग सम्बन्धमा
सदस्य राष्ट्र सं घहरू बिच UNODC को आयोजनामा छलफल
भएको ।

ु र अन्तरिक सं स्थाहरूको
विश्वको ६१ भन्दा बढी मुलक
सहभागितामा कानूनी सहायताको विविध पक्षमा अनुभव
आदान प्रदान, महत्त्वपुर्ण छलफल ।

मानव बेचविखन विरुद्दको Model Law को मस्यौदा तर्म
जु ा
सम्बन्धमा छलफल ।

ु
रु. खुल्ला समुन्द्रको उपयोग सम्बन्धमा सं यक्त
राष्ट्र सं घको
खर्च तत्वा वधानमा हुन लागेको नयाँ Legal Instrument उपर
अन्तरसरकारी समुहको वार्ता ।
आयोजकले व्यहोरे को ।

जम्मा
६३५,५६६.०८।भएको ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

अर्थ मन्त्रालयले व्यहोरे को Financial Action Task Force (FATF) Plenary छलफलमा
।
भाग लएको ।

जम्मा
७५५,८९३.९२।भएको ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

खर्च

अनुसच
ू ी-६
आ.व. २०७५।०७६ अधिकृत कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण विवरण
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पद

सहसचिव

क्र.सं .

४

श्री फणिन्द्र गौतम

नाम, थर

दिन
३
३
१२
२
३
६

२
२

दे श
भारत
भारत
स्वीजरल्याण्ड
अस्ट्रेलिया
इरान
ु अरब
सं यक्त
इमिरे ट्स
कतार
थाइल्याण्ड

ल कलेजहरूको Mootcourt प्रतिस्पर्धामा मुल्याङ्कन कर्ताको
रूपमा भाग लिएको ।

पारस्परिक कानूनी सहायतामा विधू तीय माध्यमबाट छिटो
छरिते रूपमा प्रमाणहरू आदान ।

CEDAW मा नेपालले बुझाएको आवधिक प्रतिवेदनको
प्रतिरक्षा गरिएको विभिन्न कानून निर्माण सम्बन्धी जानकारी
अधावधिक गराईएको ।

नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि सम्बन्धी वार्ता ।

Mutual Legal assistance and extradition मा सहभागी ।

प्रमुख उपलब्धि

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कतारमा सामान्य कामदार र घरे ल ु कामदार पठाउने
सुरक्षा मन्त्रालयले व्यहोरे को सम्बन्धमा सेवाका शर्त, आधारभ ुत सुविधा र सुरक्षाका
।
विषयमा वार्ता भएको ।
Resposible Business and Human Rights Forum 2019
आयोजकले व्यहोरे को ।
(RBHR) मा सहभागी हुन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
ओमान सरकार र यु.ए.इ. सरकारको प्रतिनिधि सँग नेपाली
सुरक्षा मन्त्रालयले व्यहोरे को
कामदारको आपुर्तिका शर्तहरू बारे छलफल ।
।

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

खर्च
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सहसचिव

उपसचिव

७

सहसचिव

५

६

पद

क्र.सं .

श्री दल बहादुर
अधिकारी

मान बहादुर अर्याल

श्री निर्मला अधिकारी
भट्टराई

नाम, थर

जापान

स्वीजरल्याण्ड

५

७

२

५

जापान

बं गलादे श

६

चीन

२

१

भारत

भारत

दिन

दे श

प्रमुख उपलब्धि
Cross Border Transport Facilitation Joint Working Group
(CBTFJWG) सम्बन्धी छलफल ।

रु. १३८,०००।- नेपाल
सरकारले व्यहोरे को अन्य
आयोजकले व्होरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

मानव अधिकार काउन्सीलमा बालअधिकार तथा अपाङ्गता
भएका व्यक्तीको सम्बन्धमा नेपालका प्रयासहरूको बारे मा
जानकारी गराइएको तथा मानवअधिकारसं ग सम्बन्धित अन्य
समसामयिक विषयमा नेपालको धारणा समेत प्रति अन्तराष्ट्रिय
समुदायको दृष्टिकोण समेतको जानकारी लिएको ।
Asian Arfican Legal Consultative Organization (AALCO)
मा नेपालके तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको
अधिकार सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरूका तर्फबाट भएका अनुभव
आदान प्रदान गर्नुका साथै नेपालको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण
गरिएको ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा आएको नवीन अवधारणा Business
and Human Right को सम्बन्धमा South Asian का विभिन्न
आयोजकले व्यहोरे को ।
दे शमा भएको प्रगतिको बारे मा जानकारी हासिल गरे को
र नेपालके विभिन्न कानूनी व्यवस्थाको बारे मा जानकारी
गराईएको ।
Memorendum of Undrstanding Between the Government
उर्जा, जल स्रोत तथा सिं चाई of Nepal and the Government of People's Republic of
Bangladesh on cooperation in the field of power sector मा
मन्त्रालयले व्यहोरे को ।
भएको व्यवस्था बैठकमा सहभागी हुन ।

China-Nepal Railway Techinical Exchange & Negotiation
for Review of Pre-feasibility Study Report on China-Neआयोजकले व्यहोरे को ।
pal Cross-border Railway सम्बन्धी छलफल ।
Asian Arfican Legal Consultative Organization (AALCO)
मा नेपालके तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको
१६१०००।नेपाल अधिकार सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरूका तर्फबाट भएका अनुभव
सरकारले व्यहोरे को ।
आदान प्रदान गर्नुका साथै नेपालको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण
गरिएको ।

सम्बन्धीत मन्त्रालयले
व्यहोरे को ।

खर्च
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८

१०

उपसचिव

श्री विष्णु प्रसाद रे ग्मी

श्री शम्भु कार्की

९ उपसचिव

नाम, थर

श्री हुम बहादुर
के.सी.

पद

उपसचिव

क्र.सं .

न्युजिल्याण्ड

दक्षिण
कोरियाको
ईन्चोन

जापान

जापान

दे श

FATF Recommendation अनुसार सो को सदस्य राष्ट्रहरूले
काम गरे को नगरे को सम्बन्धमा गरिने Mutual Evaluation
मा मुल्याङकनकर्ता (Assessor) को रूपमा खटाइ जानको
लागि तालीम प्राप्त भएको ।

नेपाल सरकारले रु.
२२४,१९७।- खर्च
व्यहोरे को ।

५

Regional Meeting मा सहभागी ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

२

न्यायमा पहुँच बनाउनको लागि जापान सरकारले सञ्चालन
गरे को कानूनी सहायता केन्द्र, कानूनी सूचना केन्द्रको
बारे मा जानकारी तथा फौजदारी कसुरमा पक्राउ गर्दाकै
अवस्थामा कानून व्यवसायी मार्फ त उपलब्ध गराउने प्रणाली
र जेखिममा परे को असमर्थ तथा विपदबाट पिडित र दुर्गम
क्षेत्रमा कानूनी सहायता पुर ्याउन सं गठित कानूनी सं स्थागत
र प्रक्रियागत व्यवस्थाको बारे मा जानकारी ।

न्यायमा पहुँच बाउनको लागि जापान सरकारले सञ्चालन
गरे को कानूनी सहायता केन्द्र, कानूनी सूचना केन्द्रको
बारे मा जानकारी तथा फौजदारी कसुरमा पक्राउ गर्दाकै
अवस्थामा कानून व्यवसायी मार्फ त उपलब्ध गराउने प्रणाली
र जेखिममा परे को असमर्थ तथा विपदबाट पिडित र दुर्गम
क्षेत्रमा कानूनी सहायता पुर ्याउन सं गठित कानूनी सं स्थागत
र प्रक्रियागत व्यवस्थाको बारे मा जानकारी ।

प्रमुख उपलब्धि

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

खर्च

१६

१६

दिन
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११

क्र.सं .

उपसचिव

पद

श्री शुभाष कुमार
भट्टराई

नाम, थर

१०

अमेरिका

१४

३

भारत

अष्ट्रिया

दिन

दे श

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीको सेवा तथा सञ्चालन
सम्बन्धी कानून निर्माणको चरणमा रहे को सम्दर्भमा भारतको
अभ्यासले थप स्पष्टता कायम भएको ।

गृह मन्त्रालयले व्यहोरे को
।

पारमाणविक उर्जा सम्बन्धी सै द्दान्तिक तथा व्यवसायीक
ु ो साथै सो सम्बन्धी
पक्षको विषयमा ज्ञान आर्जन हुनक
कानून निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने र समावेश गर्नु पर्ने
विषयमा अन्तरक्रिय भएकोले सो विषयमा कानून निर्माणमा
योगदान गर्न सकिने ।

ु
सं यक्त
राष्ट्र सं घको Convention on the Law of the sea
अन्तर्गत Convention and areas Sustainable use of marine
biological diversity of areas beyond national guridiction
सम्बन्धी बन्धनकारी कानूनी दस्ताबेज निर्माणको क्रममा
भएको International Conference मा सहभागी भई मस्यौदा
ु हरूको
Document मा भ ुपरीवेष्ठित तथा विकासोन्मुख मुलक
हितका लागि आवश्यक व्यवस्था समावेस गर्नका लागि
विभिन्न विषयमा Intervention समेत गरिएको ।

प्रमुख उपलब्धि

खर्च
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उपसचिव

उपसचिव

१४

उपसचिव

पद

१३

१२

क्र.सं .

ु ार
श्री रामप्यारी सुनव

श्री पुरुषोत्तम नेपाल

श्री विनोद कुमार
भट्टराई

नाम, थर

४
३

१

थाइल्याण्ड
कोसोभो

साउदी अरब

३

तिब्बत
२

४

ु
सं यक्त
अधिराज्य

स्वीजरल्याण्ड

२

भारत

२

भारत
१४

४

माल्दिभ्स

चीन

दिन

दे श

Letter of Exchange (LoES) को सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त
भएको ।
Agreement on Advidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion on Tases on Income सम्बन्धमा
छलफल भयो ।

नेपाल सरकार बाणिज्य
मन्त्रालयले व्यहोरे को ।

Saudi Fund for Development सँगको वार्तामा सहभागी ।

आयोजकले व्यहोरे को ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले
व्यहोरे को ।

हवाई सेवा सम्बन्धी वार्ता सम्पन्न भयो ।

सम्बन्धीत मन्त्रालयले
व्यहोरे को ।

Workship of the European Union-UN Women GenderSensitive Transitional Justic Programme मा छलफल तथा
अन्तरक्रिया ।

Business and Human Right को सिलसिलामा मानव अधिकार
सं क्षरण विषयमा दक्षता हाँसिल भएको ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

नेपाल सरकार बाणिज्य
मन्त्रालयले व्यहोरे को ।

नेपाल सरकार अर्थ
मन्त्रालयले व्यहोरे को ।

नेपाल र जनबादी गणतन्त्र चिनको स्वशासीत क्षेत्र तिब्बत
बिच नेपाल तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति (NTTFC) को
नवौं बैठक मा सहभागी भएको ।

नेपाल भारत रे ल सेवा सम्झौताको तेस्रो विस्तृत
पुनरावलोकन बैठकमा सहभागी हुन ।
Seminar on Public Administration for Ministerial Officials of Nepal in 2018 .

नेपाल सरकार बाणिज्य
मन्त्रालयले व्यहोरे को ।
आयोजकले व्यहोरे को ।

SAARCO को बोर्ड बैठक सम्पन्न भई पेश भएका एजेण्डामा
निर्णय भएको । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम समेत स्वीकृत
भएको ।

प्रमुख उपलब्धि

टिकट खर्च रु.
२५७०५१ ।- नेपाल
सरकारले व्यहोरे को ।

खर्च
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मलेसियाक

चीन

श्री दिपशिखा
मुनाकमी

श्री अनुशील
सापकोटा

श्री मुना चगुठी

श्री अर्न
जु भ ुसाल

श्री आस्था लम्साल

१८ शाखा अधिकृत

१९ शाखा अधिकृत

२० शाखा अधिकृत

२१ शाखा अधिकृत

२२ शाखा अधिकृत

मलेसिया

ईरान

केन्या

थाईल्याण्ड

७

७

५

१९

७

३०

५

केन्या

श्री हिमाल चन्द्र
अर्याल

२

भारत

१७ शाखा अधिकृत

७

५

सिं गापुर

श्रीलङ्का

दिन

दे श

श्री आरती श्रेष्ठ

श्री मुना शर्मा

नाम, थर

उपसचिव

उपसचिव

१५

१६

पद

क्र.सं .

अर्थ मन्त्रालयले व्यहोरे को

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

अर्थ मन्त्रालयले व्यहोरे को

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

आयोजकले व्यहोरे को ।

हवाई खर्च रु.
८०,३२४।- नेपाल
सरकारले व्यहोरे को ।
अन्य खर्च आयोजकले
व्यहोरे को ।

खर्च

APG/EAG Assemssment सम्बन्धी कसरी गर्ने भन्ने
छलफल ।

नयाँ प्रविधिको विकास सँगै यसले मानविय कानूनमा पारे को
प्रभाव सम्बन्धमा छलफल, अनुभव आदान प्रदान ।

Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) द्वारा
आयोजित Assessor Training सम्बन्धी कसरी गर्ने भन्ने
छलफल ।
4th Training Session of China- AALCO Exchange and
Research Program on International Law (CAERP) मा
सहभागी हुन ।
Gaps in international environment law environment
-related instruments were discussed .

United Nations Regional Fellowhip in International Law
विषयमा तालिम प्राप्त गरे को ।

Discussion of possible options to address possile gaps in
International environment law and environment related
instruments.

Participeted in South Asia Forum on Business and Human Rights.

International Humanitarian Law (IHL) सम्बन्धी विक्षयमा
तालीम प्राप्त गरे को ।

International Dispute Resolution सम्बन्धी विषयमा तालीम
प्राप्त गरे को ।

प्रमुख उपलब्धि

अनुसच
ू ी७

मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेका निकाय तथा समितिहरूको नामावली
1.

कानून किताब व्यवस्था समिति (गठन) आदे श, २०२१ अन्तर्गत स्थापित कानून किताब व्यवस्था
समिति,

2.

दूर सं चार नियमावली, २०५४ को नियम २७ बमोजिमको पुनरावेदन समिति,

3.

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी,

4.

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति (गठन) आदे श, २०५२ अन्तर्गत स्थापित विधि विज्ञान
प्रयोगशाला,

5.

गुठी सं स्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गतको गुठी सं स्थानको सञ्चालक समिति,

6.

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ अन्तर्गत स्थापित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
कार्यकारी समिति,

7.

न्यायिक कोष ऐन, २०४३ अन्तर्गत स्थापित न्यायिक कोषको सञ्चालक समिति,

8.	विद्युत विकास कोष समिति (गठन) आदे श, २०६० अन्तर्गत स्थापित विद्युत विकास कोष समिति,
9.	बिमा ऐन, २०४९ अन्तर्गत स्थापित बिमा समिति,
10.	निजीकरण ऐन, २०५० अन्तर्गत स्थापित निजीकरण समिति,
11.

कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति,

12.

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रबर्द्धन समिति,

13.

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार कार्यान्वयन
समिति,

14.

भवन ऐन, २०५५ अन्तर्गत स्थापित भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति,

15.

मानव शरीरको अं ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ अन्तर्गत स्थापित अं ग प्रत्यारोपण
समन्वय समिति,

16.

पूर्वाधार सं रचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित
परियोजना समन्वय समिति,

17.

प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार सं रक्षण ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार सं रक्षण
बोर्ड,

18.	धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित नेपाल धितोपत्र बोर्ड,
19.

नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित नोटरी पब्लिक परिषद्,

20.

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठन ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद्,

21.

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठन ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित न्यायिक प्रतिष्ठान कार्यकारी समिति,

22.

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित नेपाल कानून आयोग,

23.

नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत स्थापित ट्रष्टसञ्चालक समिति,

24.

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत स्थापित समन्वय समिति,
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25.

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत स्थापित वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्ड,

26.

सं गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत स्थापित सञ्चार अभिलेख कार्यको पुनरावलोकन गर्न
पुनरावलोकन समिति,

27.

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गतको अपांगता राष्टिय निर्देशन समिति,

28.

फैजदारी कसूर सजाय (निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ अन्तर्गतको प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड
र सजाय सुझाब समिति

29.	योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ अन्तर्गतको सञ्चालक समिति,
30.

उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको उपभोक्ता सं रक्षण परिषद्,

31.

अपराध पीडित सं रक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको पीडित सं रक्षण सुझाब समिति,

32.

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अन्तर्गतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति र सहजिकरण
समिति,

33.	निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कोष सञ्चालक समिति,
34.

सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टर भेलिङ्ग ऐन, २०७६ अन्तर्गतको समन्वय समिति,

35.

सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत स्थापित सञ्चालक
समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टिज),

36.

हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६ अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति,

37.

आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत स्थापित कोष सञ्चालक समिति,

38.

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७ अन्तर्गत स्थापित एकद्वार समिति।
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ु ी ८
अनुसच

नयाँ ऐन बनाउने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति माग गर्ने ढाँचा
(मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मिति: २०७१/०५/१३)

१. नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता:
(क) सं वैधानिक कारण
(ख) अन्तराष्ट्रिय दायित्व
(ग) सर्वोच्च अदालतको फैसला
(घ) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
(ङ) अन्य कुनै कारण
२. नयाँ ऐन बनाई कार्यान्वयन भए पश्चात हासिल गरिने उपलब्धि:
३. प्रस्तावित विषयमा मौजुदा कानून भए:
(क) ऐनको नाम
(ख) नियमावलीको नाम
(ग) गठन आदे शको नाम
४. मौजुदा कानून सं शोधन गरी सो उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने भए सोको कारण:
५. प्रस्तावित विषयमा सरकारले कुनै विशेष नीति स्वीकृत गरे को भए उक्त नीति कुन विधि (Method)
बाट तर्म
जु ा भएको हो:

(क) तार्कि क पद्धति (Rational Method)
(ख) बढोत्तरी पद्धति (Incremental Method)
(ग) मिश्रितपद्धति (Mixed Method)
६. नीति निर्माणमा सं लग्न प्रमुख पदाधिकारी : (मस्यौदा उपर छलफल गर्ने प्रयोजनको लागि)
ु मा कुनै कानून बनेको वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सं स्थाले नमूना कानून
७. प्रस्तुत विषयमा अन्य मुलक
ु र कानूनको नाम :
बनाएको भए त्यस्तो मुलक

८. प्रस्तावित विषयमा कुनै निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान भइ कानून निर्माण सम्बन्धमा कुनै
सुझाब दिएको भए त्यसको सं क्षिप्त व्यहोरा:

९. प्रस्तावित कानून कार्यान्वयन गर्न आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा अनुमानित वार्षिक व्ययभार :
१०. प्रस्तावित कानून कार्यान्वयन गर्न थप सं रचना आवश्यक पर्ने वा नपर्ने:
११. प्रस्तावित कानून निर्माण गर्न कुनै निकायको परामर्श, सहमति लिनुपर्नेमा सो परामर्श वा सहमति
प्राप्त भए वा नभएको:

12. प्रस्तावित कानूनमा समावेश गर्न खोजिएका मुख्य विषयहरू
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ु ी ९
अनुसच

कानून तरजु्मा सम्बन्धी कामको विस्तृत विवरण
(क) विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति
क्र.स.

सम्बन्धित मन्त्रालय

विधेयकको नाम
1.
2.

1

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

3.
4.
5.

2

अर्थ मन्त्रालय

6.
7.
8.
9.
10.
11.

3

उद्योग ,वाणिज्य तथा
आपुर्ति मन्त्रालय

12.
13.
14.

4

5

तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्ततर
निर्माण तथा
रु
विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
महाभियोग सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन तथा एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक
सार्वजनिक सं स्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा
कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
राजस्व न्यायाधिकरण विधेयक
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी निर्माण
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
भन्सार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन तथा एकीकरण
गर्न बनेको विधेयक
निकासी पैठारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक
एकलौटी फर्म तथा व्यवसाय नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक
नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक
नेपाल पेट्रोलियम प्राधिकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

ऊर्जा ,जलस्रोत तथा
सिंचाई मन्त्रालय

15. जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

गृह मन्त्रालय

16. अध्यागमन (व्यवस्थापन) गर्ने सम्बन्धी विधेयक
17. लागू औषध (नियन्त्रण) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक
18. जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
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क्र.स.
6

सम्बन्धित मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय

विधेयकको नाम
19. जैविक तथा विषाक्त हतियार निषेध गर्ने महासन्धि कार्यान्वयन
गर्ने राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी विधेयक
20. रासायनिक हातहतियार सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन राष्ट्रिय
कानून सम्बन्धी विधेयक
21. रे ल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
22. डिप्लोमा इन्जिनियरिङ्ग परिषद् ऐनको सम्बन्धमा

व्यवस्था गर्न

बनेको विधेयक
23. यातायात प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
24. सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक
25. सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन तथा
एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

7

भौतिक पूर्वाधार तथा
यातायात मन्त्रालय

8

युवा तथा खेलकुद
मन्त्रालय

26. युवा तथा साना व्यवसायिक स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
27. नेपाल स्काउट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
मन्त्रालय

28. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक
29. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान सम्बन्धी
विधेयक

9

10

11

12

13

श्रम, रोजगार तथा
30. रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सं स्कृति, पर्यटन तथा
नागरिक उड्ड्यन
मन्त्रालय

31. पर्यटन सम्बन्धी विधेयक
32. नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
33. नेपाल नागरिक उड्डयन नियमन प्राधिकरण विधेयक
34. नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक

सं ङ्घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

35. सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
36. राष्ट्रिय क्षमता विकास प्रतिष्ठान विधेयक
37. स्थानीय सेवाको गठन,सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा
सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्न
बनेको विधेयक

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
मन्त्रालय

38. नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन तथा
एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
39. चलचित्र सम्बन्धी विधेयक
40. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक
41. विज्ञापन (नियमन गर्ने) सम्बन्धी विधेयक

jflif{s k|ltj]bg M @)&%÷)&^M 61

क्र.स.
14

सम्बन्धित मन्त्रालय

विधेयकको नाम

स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या
मन्त्रालय

42. राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनको छाता निर्माण सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

(ख) विधेयक तथा अध्यादेशको मस्यौदामा तरजु्मा सहमति
क्र.स.

1.

सम्बन्धित मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय

विधेयकको नाम
1.

प्रदे श लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी
आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक

2.

लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक

3.

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक

4.

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना द्ततर
निर्माण तथा विकास
रु
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

5.

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

6.

नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक

7.

महाभियोग सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको
विधेयक

8.

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

9.

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई सं शोधन गर्न
बनेको विधेयक

10. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
11. राजस्व च ुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई
सं शोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
12. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयोग ऐन, २०५८ लाई सं शोधन
गर्न बनेको विधेयक
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क्र.स.

सम्बन्धित मन्त्रालय

विधेयकको नाम
13. भ ुक्तानी तथा फछर्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था

गर्न बनेको

विधेयक

14. विदे शी विनिमय सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन तथा एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक
15. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक
16. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
17. आर्थिक विधेयक
2

अर्थ मन्त्रालय

18. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
19. विनियोजन विधेयक
20. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४८ लाई सं शोधन गर्न बनेको
विधेयक
21. नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
22. बैंक तथा वित्तीय सं स्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई सं शोधन गर्न
बनेको विधेयक
23. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
24. ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
25. उपभोक्ता सं रक्षण सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक
26. सेफगार्ड, एन्टी- डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक
27. विदे शी लगानी तथा प्रविधि हस्तातरण सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन
र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

3

उद्योग, वाणिज्य
तथा आपूर्ति
मन्त्रालय

28. औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
29. निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक
30. विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७३ लाई सं शोधन गर्न बनेको
31. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ लाई
गर्न बनेको विधेयक

विधेयक
सं शोधन

32. प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार सं रक्षण (सं शोधन) ऐन, २०६३ लाई
सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
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क्र.स.

सम्बन्धित मन्त्रालय

विधेयकको नाम
33. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक

4

कृषितथा पशुपन्छी
विकास मन्त्रालय

34. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
35. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक
36. बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
37. बिरुवा सं रक्षण ऐन, २०६४ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक

5

खानेपानी मन्त्रालय

38. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
39. यातना दिने तथा निर्मम, अमाननीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने
कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
40. वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
41. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक
42. आन्तरिक शान्ति र सुव्यवस्था सम्बन्धी विधेयक
43. सं घीय नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक

6

गृह मन्त्रालय

44. कारागार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई सं शोधन तथा एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक
45. नेपाल नागरिकता
विधेयक

ऐन, २०६३ लाई सं शोधन गर्न बनेको

46. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई
सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
47. समाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
48. प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीमा समायोजन गर्ने
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादे श
49. नेपाल प्रहरी र प्रदे श प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन,
सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादे श

7

वन तथा वातावरण
मन्त्रालत
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50. वातावरण सं रक्षण ऐन, २०५३ लाई सं शोधन र एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक
51. वन सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको
विधेयक

क्र.स.

8

9

10

11

सम्बन्धित मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार तथा
यातायात मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था,
सहकारी तथा गरिबी
निवरण मन्त्रालय

महिला, बालबलिका
तथा ज्येष्ठ नागरिक
मन्त्रालय

युवा तथा खेलकुद
मन्त्रालय

विधेयकको नाम
52. काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रधिकरण गठन गर्ने
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
53. रे ल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
54. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद ऐन, २०५५ लाई सं शोधन गर्न बनेको
विधेयक
55. भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
56. गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
57. भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
58. बालबालिका सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गर्न बनेको
विधेयक
59. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई सं शोधन गर्न बनेको
विधेयक
60. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई सं शोधन गर्ने बनेको
विधेयक
61. खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
62. नेपाल स्काउट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
63. राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक

12

रक्षा मन्त्रालय

64. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

13

वन तथा वातावरण
मन्त्रालय

65. सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण
ऐन, 2073 लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
66. पारमाणविक तथा रे डियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

14

शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालय

67. योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक
68. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक
69. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
70. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई
सं शोधन गर्न बनेको विधेयक

15

श्रम रोजगारी तथा
सामाजिक सुरक्षा
मन्त्रालय

71. रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
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क्र.स.
16

17

सम्बन्धित मन्त्रालय
सं स्कृति, पर्यटन
तथा नागरिक
उड्डयन मन्त्रालय

सं घीय मामिला
तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालय

विधेयकको नाम
72. नेपाल पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक
73. प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
74. सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
75. कर्मचारी समायोजन अध्यादे शलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक
76. जातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसूर र सजाय) (पहिलो सं शोधन)
विधेयक
77. कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादे श

18

सञ्चार तथा सूचना
प्रविधि मन्त्रालय

78. नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण
गर्न बनेको विधेयक
79. सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
80. सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक

19

सहरी
मन्त्रालय

विकास

81. आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
82. रामराजा प्रसाद सिं ह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक

20

स्वास्थ्य तथा
जनसं ख्या मन्त्रालय

83. जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
84. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ लाई सं शोधन गर्न
बनेको विधेयक
85. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सं स्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६
लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक

(ग)
क्र.स.

1.

नियमावलीको मस्यौदामा तरजु्मा सहमति
सम्बन्धित मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय
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नियमको नाम
1.

भूकम्पबाट प्रभावित सं रचनाको पुनः निर्माण सम्बन्धी (पहिलो
सं शोधन) नियमावली, २०७५

2.

नेपाल विशेष सेवा (अठारौं सं शोधन) नियमावली, २०७५

3.

सार्वजनिक खरिद (छै ठौं सं शोधन) नियमावली, २०७५

4.

सार्वजनिक खरिद (सातौं सं शोधन) नियमावली, २०७५

क्र.स.

2

सम्बन्धित मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

नियमको नाम
5.

हे जिङ नियमावली, २०७५

6.

मूल्य अभिवृद्धि कर (एक्काइसौं सं शोधन) नियमावली, २०७६

7.

कर्जा सुरक्षण (पहिलो सं शोधन) नियमावली, २०७५

8.

अन्त शुल्क (उन्नाइसो सं शोधन) नियमावली, २०७६

9.

भन्सार (दशौं सं शोधन) नियमावली, २०७६

10. आयकर (नवौं सं शोधन) नियमावली, २०७६
11. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७५
12. स्टाण्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) नियमावली, २०७५
3

उद्योग ,वाणिज्य तथा
आपूर्ति मन्त्रालय

13. वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली,
२०७५
14. उपभोक्ता सं रक्षण नियमावली, २०७५
15. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रौ सं शोधन) नियमावली, २०७५
16. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५
17. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७५

4

गृह मन्त्रालय

18. प्रहरी (पाँचौ सं शोधन) नियमावली, २०७५
19. प्रहरी (छै ठौं सं शोधन) नियमावली, २०७५
20. सं स्था दर्ता (नवौ सं शोधन) नियमावली, २०७६
21. प्रहरी (सातौं सं शोधन) नियमावली, २०७६

5

परराष्ट्र मन्त्रालय

6

भूमि व्यवस्था,
सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्रालय

7

8

महिला
तथा

बालबलिका

ज्येष्ठ नागरिक
मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय

22. अवैतानिक वाणिज्यदूत सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमावली,
२०७५
23. सहकारी नियमावली, २०७५
24. भूमि सम्बन्धी (सत्रौँ सं शोधन) नियमहरू, २०७६
25. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७५
26. एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिलो सं शोधन) नियमावली,
२०७५
27. लै ङ्गिक हिँसा निवरण कोष (सञ्चालन) (दोस्रो सं शोधन) नियमावली,
२०७५
28. सै निक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५
29. सै निक सेवा (दोस्रो सं शोधन) नियमावली, २०७५
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क्र.स.
9

10

सम्बन्धित मन्त्रालय
वन तथा
मन्त्रालय

वातावरण

िशक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालय

नियमको नाम
30. शिवपुरी नागार्न
जु राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली,2075
31. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सं रक्षण (पाँचौ सं शोधन) नियमावली,

2075
32. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त
र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, 2075
33. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (चौथो सं शोधन)
नियमावली, 2075
34. शिक्षक सेवा आयोग (दशौं सं शोधन) नियमावली,

11

श्रम ,रोजगार तथा
सामाजिक सुरक्षा
मन्त्रालय

2076

35. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५
36. रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली २०७५
37. वैदेशिक रोजगार (चौधो सं शोधन) नियमावली, २०७५
38. पर्वतारोहण सम्बन्धी (छै ठौं सं शोधन) नियमावली, २०७५

12

सं स्कृित, पर्यटन तथा
नागरिक उडड््यन
मन्त्रालय

39. होटल, लज, रे स्टुराँ तथा रिजर्ट बार तथा पथ प्रदर्शक (दोस्रो
सं शोधन) नियमावली, २०७५
40. क्यासिनो (चौथो सं शोधन) नियमावली, २०७५
41. ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी (सातौं सं शोधन) नियमावली, २०७५
42. नागरिक उड्डयन सुरक्षा (पहिलो सं शोधन) नियमावली, २०७६

13

14
15

सं घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय

43. तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायता कोष
सञ्चालन नियमावली, २०७५
44. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि)
नियमावली, २०७५
45. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि)
(पहिलो सं शोधन) नियमावली, २०७५

सञ्चार तथा सूचना
प्रविधि मन्त्रालय

46. दुरसञ्चार (आठौं सं शोधन) नियमावली, २०७५

स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या

48. स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५

मन्त्रालय

49. नेपाल मेडिकल काउन्सिल (पाँचौ सं शोधन) नियमावली, २०७५

68 Mjflif{s k|ltj]bg M @)&%÷)&^

47. दुरसञ्चार (नवौं सं शोधन) नियमावली, २०७६

(घ) गठन आदेशको मस्यौदा तरजु्मा सहमति
क्र.स.

सम्बन्धित मन्त्रालय

1.

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्
को कार्यालय

2

उद्योग, वाणिज्य तथा
आपूर्ति मन्त्रालय

3

खानेपानी मन्त्रालय

4

भूमि व्यवस्था सहकारी
तथा गरिबी निवारण
मन्त्रालय

गठन

आदे शको नाम

1. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास
२०७५

समिति (गठन) आदे श,

2.

नेपाल इन्टरमोडन यातायात विकास समिति (गठन) (पहिलो
सं शोधन) आदे श, २०७५

3.

घरे ल ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र विकास समिति (गठन)
आदे श, २०७५

4.

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) (दोस्रो सं शोधन)
आदे श, २०७५

5.

झापा जिल्ला महारानी झोडा, लखनपूर, सतासीधाम, तोयगढी
शिवगंज धरमपूर तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति
गठन आदे श, २०७५

6.

मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाका भन्सार कार्यालयको नाममा
जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी गठन आदे श, २०७५

7.

झापा जिल्ला गौरदह नगरपालिकाका वडा न. ४ र ५
अन्तर्गत जग्गा दर्ता समिति गठन आदे श, २०७५

8.

तनहुँ जिल्ला, साविक दुलेगौडा खैरेनिटार र ढोरफिर्दि गाउँ
विकास समितिको हाल शुक्लागण्डकी नगरपालिका अन्तर्गत
बसोबास गरे को अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नाममा जग्गा
दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदे श, २०७५

9.

पाल्पा जिल्ला रामपुर नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा दर्ता
समिति गठन आदे श, २०७५

10. वुटवल उ.प.म.न.पा. र सै नामैना न.पा. अन्तर्गत वहाल विटौरी
कर जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदे श, २०७५
11. अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यलयबाट जग्गा नाप जाँच भई
दर्ता हुन नसकेको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदे श,
२०७५
12. कञ्चनपुर जिल्ला साविक सुडा गा.वि.स. अन्तर्गतको जग्गा दर्ता
समस्या समाधान समितिको गठन आदे श, २०७५
5

शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालय

13. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि निर्माण विकास समिति
(गठन) आदे श, २०७५
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क्र.स.

6

सम्बन्धित मन्त्रालय
सं स्कृति ,पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयन
मन्त्रालय

गठन

14. बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्वा विकास समिति (गठन) (पहिलो
सं शोधन) आदे श, २०७५
15. पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति गठन )पहिलो संशोधन) आदे श,
२०७५

(ङ) निर्देशिकाको मस्यौदा तरजु्मा सहमति
क्र.स.

सम्बन्धित मन्त्रालय

आदे शको नाम

निर्देशिकाको नाम

1.

1. तत्काल समस्या समाधान केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
प्रधानमन्त्री तथा
2. राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
3. नागरिक मोबाईल एप्स सञ्चालन निर्देशिका, २०७५

2

उद्योग ,वाणिज्य तथा
अापूर्ति मन्त्रालय

4. एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६

3

गृह मन्त्रालय

5. लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपचार तथा पुनः स्थापना
केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
6. सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी
निर्देशिका, २०७५

4

परराष्ट्र मन्त्रालय

7. प्रदे श तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला
सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

5

भूमि व्यवस्था,
सहकारी तथा गरिबी

8. सहकारी सं स्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने (पहिलो सं शोधन)
निर्देशिका, २०७५

निवारण मन्त्रालय

9. गरिबी परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण निर्देशिका,
२०७५

6

महिला बालबालिका
तथा जेष्ठ नागरिक
मन्त्रालय

10. अन्तरदे शीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

7

वन तथा वातावरण
मन्त्रालय

11. वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग (तेस्रो सं शोधन)
निर्देशिका, २०७५
12. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग
गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६

8

शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालय

13. पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

70 Mjflif{s k|ltj]bg M @)&%÷)&^

क्र.स.

सम्बन्धित मन्त्रालय

निर्देशिकाको नाम

सं घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन
मन्त्रालय

14. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विदे श भ्रमण
सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
15. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५
16. सेवा निवृत्त विशिष्ट श्रे णीका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा उपयोग
सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
17. निजामती कर्मचारी सन्तती शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध
गराउने निर्देशिका, २०७५

10

सञ्चार तथा सूचना
प्रविधि मन्त्रालय

18. विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
19. सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा
व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५
20. पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
21. सूचनाको हक कार्यन्यवन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका २०७५

११

स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या
मन्त्रालय

22. मेडिको लिगल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५

9

(च) कार्यविधिको मस्यौदा तरजु्मा सहमति
क्र.स.

सम्बन्धित मन्त्रालय

निर्देशिकाको नाम

1.

1. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी
(पहिलो सं शोधन). कार्यविधि, २०७५
2. भूकम्पबाट प्रभावित सं रचनाको पुनः निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति
सम्बन्धी (पहिलो सं शोधन) कार्यविधि, २०७५
प्रधानमन्त्री तथा
3. भूकम्पबाट प्रभावित सं रचनाको पुनः निर्माणको लागि वातावरणीय
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी (तेस्रो सं शोधन)कार्यविधि, २०७५
4. भूकम्पबाट प्रभावित सं रचनाको पुनः निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक
खरिद (दोस्रो सं शोधन) कार्यविधि,२०७५
5. भूकम्पबाट प्रभावित सं रचनाको पुनः निर्माण लागि जग्गा प्रप्ति
सम्बन्धी (पहिलो सं शोधन) कार्यविधि, २०७५

२

अर्थ मन्त्रालय

३

उद्योग ,वाणिज्य तथा
आपूर्ति मन्त्रालय

8. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

४

गृह मन्त्रालय

9. राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग सम्बन्धी (प्रथम सं शोधन)
कार्यविधि, २०७५

6. समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
7. विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
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ु ी १०
अनुसच

अन्तरार्ष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा राय
क्र.स

राय दिइएको
निकाय

रायको विषय
•

ु राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरे शन-MCC बीच सम्पन्न Millennium Challenge
नेपाल सरकार तथा सं यक्त
Compact कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ।

•

नेपाल सरकार र KFW, Frankfurt am Main बीच Programme for the Promotion of Energy Efficiency and Renewable
Energy in Nepal, Phase II का सम्बन्धमा सम्पन्न अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत
प्राधिकरण बीच सम्पन्न हुने

•

सहायक अनुदान सम्झौताको मस्यौदामा ।

शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र आयोजना [Urban Water Supply and Sanitation (Sector) Project] कार्यान्वयन
गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा नगरविकास कोष बीच सम्पन्न हुने सहायक ऋण सम्झौताको मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार तथा सं ङ्घीय

गणतन्त्र जर्मनी सरकार बीचहुने Financial Cooperation सम्बन्धी आर्थिक, प्राविधिक तथा

नीतिगत विषयमा ।
•

Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM) को नेपाल सदस्य बन्ने सम्बन्धी
MoU को मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार तथा Saudi Fund for Development (SDF) बीचको ऋण सम्झौताको मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार र International Development Associationबीच सम्पन्न हुने

Strategic Climate Fund Loan Agreement

Strategic Climate Fund Grant Agreement / Project Agreement को मस्यौदामा ।
•

नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणबीच तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत आयोजना तयारी सम्बन्धमा हुने शेयर लगानी
सम्झौताको मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार तथा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार बीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा सम्पन्न हुने सम्झौता
(Agreement on Economic and Technical Cooperation)को मस्यौदामा ।

१

अर्थ मन्त्रालय

•

नेपाल सरकार तथा नगर विकास कोष वीच ऋण लगानी गरी स्थानीय तहको आर्थिक पूर्वाधार विकासका आयोजनामा
लगानी गर्न प्रस्तावित ऋण सम्झौताको मस्यौदामा।

•

नेपाल सरकार तथा जापान सरकार बीच Project for Human Resource Development Scholarship का सम्बन्धमा सम्पन्न
हुने अनुदान सम्झौताको मस्यौदामा।

•

बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र (Alternative Energy Promotion Centre) तथा Green Climate Fund बीच सम्पन्न हुने
Accreditationप्रदान गर्ने सम्बन्धी मूल सम्झौता "GCF Accreditation Master Agreement" को मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार तथा जापान सरकारबीच Project for Human Resources Development Scholarship का सम्बन्धमा सम्पन्न
हुने अनुदान सम्झौताको मस्यौदामा।

•

नेपाल र जापान सरकारबीच विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (SSDP)का लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी
प्रस्तावित Exchange of Notes, Record of Discussions and Grant Assistanceको मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहायक ऋण तथा अनुदान सम्झौताका सम्बन्धमा ।

•

नेपाल सरकार तथा International Development Association बीच Second Programmatic Fiscal and Public Financial
Management Development Policy सम्बन्धमा सम्पन्न हुने वित्तीय सम्झौताको मस्यौदाका सम्बन्धमा ।

•

नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबीच सम्पन्न हुनका लागि प्रस्तावित Joint Financing Arrangement For Provincial
and Local Governance Support Programme (PLGSP) को मस्यौदामा ।

•

नेपाल र अन्तराष्ट्रिय विकास सं स्थावीच Integrated Public Financial Management Reform Project सम्बन्धमा June 18,
2018 मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको Nepal Public Financial Management Multi Donor Trust Fund Grant Agreement
को मस्यौदामा।

•

नेपाल सरकार

तथा Swiss Agency for Development and Cooperation बीच Safer Migration Project (SAMI) - Phase

III का सम्बन्धी अनुदान सम्झौताको मस्यौदामा।
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क्र.स

राय दिइएको
निकाय

रायको विषय
•

नेपाल र जर्मन सहयोग निकाय KfW Development Bank बीच Financial Contribution for Programme for the Promotion of Energy Efficiency and Renewal Energy in Nepal Phase II सम्बन्धमा सम्पन्न हुनेFinancing and Project
Agreementको मस्यौदामा।

•

नेपाल सरकार तथा जापान सरकारबीच भूकम्पबाट प्रभावित सिन्धुली सडकको पुन स्थापना गर्ने सम्बन्धी आयोजनाका
सम्बन्धमा प्रस्तावित Exchgange of Notes र सोही बिषयमा नेपाल सरकार रJICA बीच सम्पन्न हुने प्रस्तावित अनुदान
सम्झौताको मस्यौदामा।

•

नेपाल सरकार तथा

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सं स्था (IDA) बीच

Fourth Financial Sector Stability Development Policy

Financing का लागि उपलव्ध गराउने ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता (Financing Agreement) को मस्यौदामा।
•

नेपाल सरकार तथा

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सं स्था (IDA) बीचFirst Programmatic EnergySector Development Policy

Financing का लागि उपलव्ध गराउने ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता(Financial Agreement) को मस्यौदामा।
•

नेपाल र एशियाली विकास

बैंक (ADB) बीच Disaster Resilience of Schools Project का सम्बन्धमा हुने ऋण तथा

अनुदान सम्झौताको मस्यौदामा।
•

नेपाल सरकार तथा Department for International Development(DFID) बीच Support for the Economic Empowerment
of Women and Girls (SABALAA) Programme को लागि वित्तीय अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा ।

•

एशियालि विकास बैङ्कबाट प्रदान गरिने Knowledge Support Technical Assistance for Strengthening the Capacity for
Environmental and Climate Change Laws in Asia and the Pacificबिषयक प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा ।

•

नेपाल सरकार तथा एशियाली विकास बैंकबीच South Asia Sub-regional Economic Cooperation Highway Improvement
Project" बिषयक ऋृण सम्झौताको प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको मस्यौदामा ।

•

अर्थ मन्त्रालय

नेपाल सरकार तथा एशियाली विकास बैंकबीच सम्पन्न हुन प्रस्तवित "Urban Water Supply and Sanitation (Sector)
Project" बिषयक ऋृण सम्झौता(Ordinary Operational [Concessional]) रएशियाली विकास बैंकरTown Development
Fund बीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित " Urban Water Supply and Sanitation [Sector] Project" बिषयक आयोजना सम्झौताको
प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको मस्यौदामा ।

•

नेपाल र जापान सरकारबीच Food Assistance Programmeको लागि उपलव्ध गराउने अनुदान सहायता

सम्बन्धी Ex-

change of Notes को मस्यौदामा ।
•

नेपाल सरकार तथा एशियाली विकास बैंकबीचSouth Asia Subregional Economic Cooperation Power System Expansion Project-Additional Financing का लागि उपलव्ध हुने ऋृण सहायता सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा ।

•

नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सं स्था (IDA) बीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित "Second Bridge Improvement and Maintenance
Program" बिषयक Financing Agreement को मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार तथा International Development Association बीचFood and Nutrition Security Enhancement Projectका
सम्बन्धमा सम्पन्न हुने Grant Agreement को मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सरकारबीच Projects Funded under Finland's Public Sector Investment Facility (PIF)
Schemeसम्बन्धमा सम्पन्न हुन प्रस्तावित Framework Agreementको मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार तथा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB)बीच Preparation of Nepal Distribution System Upgrade and
Expansion Projectसम्बन्धमा सम्पन्न Grant Agreementअन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच प्रस्तावित
सहायक सम्झौताको मस्यौदामा ।

•

Program for Reconstruction of Houses Health and Education facilities in Earthquake-Affected Areasको लागि Saudi
Fund for Development बाट उपल्बध हुने ऋण सहायताका सम्बन्धमा प्रस्तावित ऋण सम्झौताको सम्बन्धमा ।

•

नेपाल तथा युरोपियन युनियनबीच Trade and Investment Programme सम्बन्धमा प्रस्तावित वित्तीय सम्झौताका
मस्यौदामा ।
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क्र.स

राय दिइएको
निकाय

रायको विषय
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
२

परराष्ट्र मन्त्रालय
•

•
•

•
•
•
•

•
•

नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श सं यन्त्र (Bilateral Consultation
Mechanism) स्थापना गर्ने उद्देश्यले मलेसिया सरकारबाट प्रस्तावित Exchange of Note को मस्यौदामा ।
Model Memorandum of Association (MoA) on the Establishment of the BIMSTEC Centers/Entities
को मस्यौदामा।
कोष्टारिकाको सान्जोसेमा रहे को शान्ति विश्व विद्यलाय स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौता -International Agreement for the Establishment of the University of Peace) मा नेपाल पक्ष बन्ने सम्बन्धमा ।
BIMSTEC को चौथो शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको MoU for Establishment of the BIMSTEC Grid Inter Connection लागू गर्न सं ङ्घीय सं सदबाट अनुमोदन हुनपु र्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा ।
नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श सं यन्त्र -Bilateral Consultation
Mechanism) स्थापना गर्नका लागि समझदारीपत्रको मस्यौदामा।
नेपाल र कम्बोडिया सरकारबीच सरकारी कामको लागि जाने कुटनैतिक र सरकारी राहदानी बाहकलाई
पारस्परिकताका आधारमा भिसा छु ट दिने सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा ।
नेपाल र जापान परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच द्धिपक्षीय परामर्श बैठक आयोजना गर्ने सम्बन्धी सहयोगपत्र
Memorandum of Cooperation को मस्यौदामा।
लेबनान नेपाल र लेवनान सरकारकार परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच Bilateral Consultation Mechanism
स्थापना गर्नका लागि प्रस्तावित Memorandum of Understanding को मस्यौदामा।
Multilateral Treaty for Mutual Legal Assistance and Extradition for Domestic Prosecution of the Most
Serious International Crimes को निर्माण अभियानमा नेपाल सामेल हुने सम्बन्धमा ।
नेपाल र UAE बीच द्धिपक्षिय परामर्श सं यन्त्र स्थापना गर्न MOU on Political Consultation Between the
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the UAE and Ministry of Foreign Affairs
of Government of Nepal को मस्यौदामा।
नेपाल र बहराइनबीच द्धिपक्षीय परामर्श सं यन्त्र स्थापना गर्ने सिलसिलामा प्रस्तावित(MoU) को मस्यौदा
नेपाल सरकारको तर्फबाट लेबनान सरकारलाई प्रस्ताव गरिएकोमा लेबनान सरकारको तर्फबाट प्रस्तावित
उक्त सहमतिको सं सोधित मस्यौदामा ।
नेपाली राजदूतावास, ढाकाका लागि नेपाल सरकारले खरिद गरे को जमिनको नेपाली राजदूतावास, ढाका र
बङ्गलादे शको Rajdhani Unnayan Kartripakka (RAJUK) बीच हस्ताक्षर हुने Lease Deed मा उल्लेखित
प्रावधानहरू रुजु तथा आवश्यक सं शोधन÷थपघट गर्ने सम्बन्धमा ।
नेपाल र फिनल्याण्ड बीच द्धिपक्षीय परामर्श सं यन्त्रको स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रको मस्यौदामा।
नेपालमा दर्ता भएको इन्भाइरोमेन्ट प्रा. लि. (ERMC) नामक कम्पनीले अफगानिस्तान सरकारको Water Development Investment Project-2 परियोजना अन्तर्गतConsultancy Service on the Implementation of Participatory Irrigation Management Capacity Development Program Including Establishing and Strengthening
Irrigation Association and Water User Association in Kuinduz and Takhar Provinces परियोजनामा प्रमुख
कन्सल्टेण्टको रूपमा रहने गरी परियोजना अवधिभरका लागि शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति सम्बन्धमा ।
नेपाल सरकार र नर्वे सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श सं यन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी
समझदारीपत्रको मस्यौदामा ।
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons को अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।
विश्व पर्यटन सं गठनको आधिकारिक भाषामा चाइनिज भाषालाई समावेश गर्ने सम्बन्धी UNWTO Resolution A/RES/521 (XVII) लाई समर्थन गर्ने विषयमा ।
Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of
Nepal on the Gainful Occupation of Members of the Families of the Members of a Diplomatic
Mission or Career Consular Post को मस्यौदामा।
नेपाल र जर्मनीबीच द्विपक्षीय परामर्श सं यन्त्र (Bilateral Consultation Mechanism) स्थापना गर्ने सम्बन्धी
Joint Declaration of Intent को मस्यौदामा ।
Agreement between the government of Kingdom of Bahrain and the Government of Nepal on the
Exemption of Visa Requirement for the Holders of Diplomatic, Special and Official passports को
मस्यौदामा।
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३

•
सं स्कृति,
•
पर्यटन तथा
नागरिक उड्डयन
•
मन्त्रालय
•
•

नेपाल र ओमन सरकारबीच प्रस्तावित "Memorandum of Understanding between the National Museum
of the Sultanate of Oman and the National Museum of Nepal in the Cultural and Museum Fields" को
मस्यौदामा।
नेपाल सरकार र रुसी महासं घ बीच प्रस्तावितMemorandum of Understanding (MoU) on Cultural Exchange Program को मस्यौदामा।
नेपाल र कम्बोडिया सरकरबीच हुने हवाई सेवा सम्झौता Air Service Agreement (ASA) को मस्यौदामा।
Development of Operation Safety and Continuing Airworthiness South Asia (COSCAP-SA) को
Phase V को Project Document अन्तर्निहित आर्थिक , प्राविधिक तथा नीतिगत विषयमा
।
नेपाल सरकार तथा चीन सरकार बीच सम्पन्न हुने साँस्कृतिक सम्पदाको चोरी, गैरकानूनी उत्खनन एवं
अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी सम्झौता( Agreement on Preventing the Theft, Clandestine
Excavation and Illicit Import and Export of Cultural Property) को मस्यौदामा।
नेपाल सरकार तथा भियतनाम सरकारबीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित हवाई सम्झौता(Air Services Agreement)
को मस्यौदामा।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र इजरायलको हिबुर् लेखक सं घबीच प्राज्ञिक सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्पन्न हुने
समझदारीपत्रको मस्यौदामा ।
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उद्योग, वाणिज्य
तथा आपूर्ति
मन्त्रालय

•
•

•
•
•
•

•

मस्यौदामा।
नेपाल र भारत बीच विगतमा भएको Transit Treaty अन्तर्गतका विभिन्न Letter of Exchang of exchang (LOE) लाई एकिकृत गर्न र प्रशासनिक रूपमा सुगम बनाउन प्रस्तुत Consolidated (LOE) को
मस्यौदामा।
नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको Protocol to the Transit Transport Agreement को सं सोधित
मस्यौदामा ।
नेपाल र बं गलादे श बीच सम्पन्न Transit Agreement को Protocol सं सोधन गरी रोहनपुरलाई नेपाली
पारवहनका लागि Additional Entry/Exit point समावेश गर्न Letter of Exchange (LOE) को मस्यौदामा।
नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि सं शोधन गर्ने Permit to re-export of third country origin products from each
other's territory सम्बन्धी Letter of Exchange र नेपाल भारत पारवहन सन्धि सं शोधन गर्ने Use of Inland
Waterways for Nepal's Transit Cargo Movements सम्बन्धी Letter of Exchange र Operationalization
of Traffic-in-Transit for Nepal to र from additional two ports in India: Dhamrra and Mundra सम्बन्धी
Letter of Exchangeका मस्यौदामा।
नेपाल कम्वोडिया बीच प्रस्तावित Trade and Investment Framework को मस्यौदामा।
India Joint Business Forum कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रस्तावितTerms of Reference (ToR) को मस्यौदामा।
नेपाल सरकार र भियतनाम सरकार बीच सम्पन्न हुने Trade and Investment Framework को मस्यौदामा।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र जनवादी गणतन्त्र चीनको Standardization Administration बीच
सम्पन्न हुने Memorandum of Understanding for Cooperation on Standardization between Nepal Bureau of Standards and Metrology (NBSM) of Government of Nepal and Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC) को मस्यौदामा।
Intergovernmental Agreement on Dry Ports को पक्ष राष्ट्र बन्ने सम्बन्धमा ।

•

European union को सहयोगमा कार्यान्वयनमा आउने प्रस्तावित Trade and Investment Program-TIP को
Draft Financing Agreement and Technical Administrative Provisions को मस्यौदामा।

•

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच हुने Memorandum of Understanding on the Recruitment and
Repatriation of General Workers को मस्यौदामा।
Memorandum of Cooperation (MOC) को धारा ४ को प्रकरण (१) को खण्ड (ख) मा दुई पक्षबीच
सम्पन्न करारका सम्बन्धी MoC को मस्यौदामा।
नेपाल सरकार र यू.ए.ई सरकारबीच सम्पन्न हुने Memorandum of Understanding between the Government of Nepal and the Government of United Arab Emirates on the Recruitment, Employment and
Repatriation of Workers को मस्यौदामा।
नेपाल सरकार र ओमान सरकारबीच सम्पन्न हुने Memorandum of Understanding Between Government
of Nepal represented by Ministry of Labour, Employment and Social Security and the Government of
Oman represented by Ministry of Manpower in the Field of Labour को मस्यौदामा।
नेपाल सरकार र मौरिसस सरकारबीच सम्पन्न हुने Memorandum of Understanding Between the Government of Nepal and the Government of Mauritius on the Recruitment and Employment of Workers from
Nepal को मस्यौदामा।

•

५

नेपाल र चीन सरकारबीच सन् २०१६ मार्चमा हस्ताक्षर भएको Transit Transport Agreement लाई
कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तयार भएकोProtocol on Implementing Agreement on Transit transport को
मस्यौदामा।
नेपाल सरकार र म्यानमार सरकारबीच व्यापार तथा लगानी सम्बन्धमा प्रस्तावित समझदारीपत्रको
मस्यौदामा।
नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच नेपालमा पेट्रोलियम पर्दाथको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सम्पन्न हुन
प्रस्तावित Implement Agreement of China-Aid on Oil and Gas Resources Survey Project in Nepal" को

•
श्रम, रोजगार
तथा सामाजिक
सुरक्षा मन्त्रालय •

•
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•

६

७
८

९

स्वास्थ्य तथा
जनसं ख्या
मन्त्रालय

सं घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन

•
•
•

ु का स्थानीय तहबीच
नेपालका स्थानीय तह तथा अन्य मुलक
कायम गर्ने सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा।

•

नेपाल कानून आयोग र दक्षिण कोरियाको Korea Legislation Research Institute (KLRI) बीच आपसी
सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदाका सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगलाई।

•

ु राष्ट्र सं घीय Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders Ms. Michel Forst
सं यक्त
ले लामो समयदे खि अनसनरत गंगामाया अधिकार बारे मा जेनेभास्थित नेपालको स्थायी प्रतिनिधिलाई
सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमार्फ त उठाइएको बिषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पठाइने जवाफको
सम्बन्धमा।
महान्याधिबक्ताको कार्यालयले International Association of prosecutors (IAP) को सदस्यता प्राप्त गर्ने
सम्बन्धमा ।

मन्त्रालय

कानून आयोग

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय

•
•

१०

शिक्षा विज्ञान
तथा प्रविधि
मन्त्रालय

११

भौतिक पूर्वाधार
तथा यातायात
मन्त्रालय
महिला,बालबालिका

१२

तथा ज्येष्ठ नागरिक
मन्त्रालय

१३

सञ्चार तथा
सूचना प्रविधि
मन्त्रालय

•

रक्षा मन्त्रालय

भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्दा एकरूपता

BIMSTEC Technology Transfer Facility (TTF) स्थापना सम्बन्धी Memorandum of Association को
मस्यौदामा।
नेपाल सरकार र श्रीलं का सरकार बीच विज्ञान, प्रविधि तथा अन्वेषणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा
सम्पन्न हुन प्रस्तावित"Memorandum of Understanding Between Ministry of Education, Science and
Technology of the Government of Nepal and the Government of the Democratic Socialist Republic of
Srilanka on Co-operation in the Fields of Science, Technology and Innovation " को मस्यौदामा।

•

नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey of the Broad Gauge
Line Between Raxual and Kathmandu का सम्बन्धमा सम्पन्न हुने समझदारी पत्र (MoU) को मस्यौदामा।

•

नेपालले पेश गरे को महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी, १९७९ को छै ठौं
प्रतिवेदन माथी प्राप्त भएको List of Issues को जवाफ सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक मन्त्रालयर UN Women बीच लैं गिक समानता तथा महिला
सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्पन्न हुने प्रस्तावित समझदारीपत्र (MoU)को मस्यौदामा।

•
•
•
•

१४

नेपाल सरकार तथा कतार सरकारबीच स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित समझदारीपत्रको
मस्यौदामा।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र चीनको Sun Yat- Sen University बीच स्वास्थ्य अनुसन्धानमा सहयोग
आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावित Memorandum of Agreement (MOA)को मस्यौदामा।
नेपाल सरकार तथा भारत सरकार बीच सम्पन्न हुने MoU on Cooperation in the field of Health and
Medicine का सम्बन्धमा ।

•

•

ु रूपमा
नेपाल र श्रीलं काबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औ ं बार्षिकोत्सवको अवरसरमा सं यक्त
सं स्मरणात्मक हुलाक टिकट जारी गर्ने सम्बन्धमा
नेपाल सरकार (नेपाल टे लिभिजन) र कतार सरकार (कतार मिडिया कर्पोरे शन) बीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित
cooperation in the field of press and information सम्बन्धी Protocol को मस्यौदामा।
नेपालले International Military Sports Council (CSIM) को सदस्यता लिने सम्बन्धी बिषयको निरूपण
नेपाल सरकार (म.प.) बाट गर्ने गरी म.प. मा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा।
नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सम्पन्न हुने"Agreement between the Ministry a Defence of
the Government of Nepal and the Ministry of National Defence of the People's Republic of China on
China's Provision of Military Assistance Gratis to Nepal" सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा ।
ु
नेपाल सरकार तथा सं यक्त
राष्ट्र सघं बीच Rapid Deployment Level (RDL) मा नेपाली सेनाको गुल्म
तै नाथी गर्ने सम्बन्धमा सम्पन्न हुने सम्झौतामा।
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क्र.स

राय दिइएको
निकाय

रायको विषय
•

१५

गृह मन्त्रालय

•
•

कृषि तथा
१६

पशुपन्छी
विकास
मन्त्रालय

१७

भूमि व्यवस्था,
सहकारी तथा
गरिबी निवारण
मन्त्रालय

१८

वन तथा
वातावरण
मन्त्रालय

•
•
•

नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच Security Cooperation सम्बन्धमा प्रस्तावित Letter of Intent (LoI)
को मस्यौदामा।
नेपाल सरकार तथा चीन सरकार बीच Boundary Management System का सम्बन्धमा सम्पन्न हुने
सम्झौताको मस्यौदामा ।
सशस्त्र प्रहरी बल र डव्बु. डव्ल.एफ.वन्यजन्तुको नियन्त्रण सम्बन्धमा सम्पन्न हुन प्रस्तावितMoU का
सम्बन्धमा ।
नेपाल सरकार तथा कतार सरकारबीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित

कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित

समझदारीपत्रको मस्यौदामा।
नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा हुने समझदारीपत्रको मस्यौदामा।
नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सम्पन्न हुने Supply of Fertilizers to Nepal From India under
Government to Government Arrangement सम्बन्धी समझदारीपत्र (MoU) को मस्यौदामा ।

•

नेपाल सरकार तथा जनवादी गणतन्त्र चीन बीच भौगोलिक सूचना व्यवस्थापन (Geospatial Information
Management) का सम्बन्धमा सम्पन्न हुने समझदारीपत्रको मस्यौदामा ।

•

ु राष्ट्रसं ङ्घीय
पोल्याण्डको क्याटोवाइसमा हुन गइरहे को सं यक्त
जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धीको
२४ औ ं सम्मेलनका सन्दर्भमा पोल्याण्ड सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको घोषणापत्रको मस्यौदामा ।
ु राष्ट्र सं घीय सं रचना महासन्धि (UNFCCC) अन्तर्गत Kyoto Protocol
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सं यक्त
को Doha Amendment मा सहभागिता सम्बन्धमा ।
Global Green Growth Institute (GGGI) को सदस्यता लिने सम्बन्धमा ।

•
•
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अनुसच
ू ी ११
आ.व. २०७५/७६ मा यस मन्त्रालयमा दाखिला भएका सन्धि, सम्झौताको सच
ू ी
(List of Original Documents of the treaties Deposited in the
Ministry in Fiscal year 2075/76)
S. N.

Parties

Subject of the Treaties

Date of Signature

1

The Ministry of Supplies, Government
of Nepal and the State Administration for Memorandum of Understanding on
19 October 2016
Industry and commerce of the Government Cooperation
of the People's Republic of China

2

The Ministry of Foreign Affairs of the
Government of Nepal and the Ministry of Memorandum of Understanding on
21 June 2018
Foreign Affairs of the People's Republic Strengthening Cooperation
of China

3

The Ministry of Finance of Nepal and
Memorandum
of
Understanding
the China International Development
on Human Resource Development 21 June 2018
Cooperation Agency of the People's
Cooperation
Republic of China

4

Grant Agreement, Preparation of
Nepal and the Asian Infrastructure
Nepal Distribution System Upgrade 25 June 2018
Investment Bank
and Expansion Project)

5

The Ministry of Foreign Affairs of the
Memorandum
of
Understanding
Government of Nepal and the Ministry
(MoU) on the Establishment of a 25 July 2018
of Foreign Affairs of the Portuguese
Bilateral Consultation Mechanism
Republic

6

The Government of Nepal and the Agreement on Exemption of Visa
Government of the Republic of the Union Requirements
for
Holders
of 30 July 2018
of Myanmar
Diplomatic and Official Passports

7

Nepal Public Financial Management
Nepal and International Development
Multi-Donor Trust Fund Grant 24 August 2018
Association
Agreement

8

The Ministry of Foreign Affairs of the
Government of Nepal and the Federal Memorandum
of
Understanding
Public Service Foreign Affairs, Foreign (MoU) on the Establishment of 27 June 2018
Trade and Development Cooperation of Bilateral Consultation Mechanism
the Kingdom of Belgium

9

Government of Nepal and Government
of Switzerland represented by the
Swiss Federal Department of Foreign
Affairs acting through the Embassy of
Switzerland

Agreement Concerning The SDC
(Swiss Agency for Development and
5 September 2018
Cooperation) Supported Project Safer
Migration Project (Sami) Phase III
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S. N.

Parties

Subject of the Treaties

Date of Signature

10

Financing and Project Agreement
KfW, Frankfurt am Main and Government
for Programme for the Promotion of
of Nepal represented by the Ministry of
20 September 2018
Energy Efficiency and Renewable
Finance
Energy in Nepal

11

Memorandum
of
Understanding
Government of Nepal and the Republic on Enhancing the Quality of TVET
26 September 2018
of Korea
through Capacity Building of TVET
instructors in Nepal

12

Memorandum of Understanding on
The Government of Canada and the
the Establishment of a Consultation 24 September 2018
Government of Nepal
Mechanism

13

Financing
Agreement
(First
Nepal and International Development
Programmatic
Energy
Sector 10 October 2018
Association
Development Policy Financing)

14

Grant Agreement for the Project for
Japan International Cooperation Agency
the Rehabilitation of Sindhuli Road 25 October 2018
and the Government of Nepal
Affected by Earthquake

15

Memorandum of Understanding on
The Government of Nepal and the
Cooperation in the Field of Agriculture 30 October 2018
Government of the State of Qatar
and Food Security

16

The Government of Nepal and the Exchange of Notes on Implementation
19 November 2018
Government of Japan
of the Food Assistance Programme
Loan Agreement

17

Nepal and Asian Development Bank

(Ordinary Operations [Concessional])
(Urban Water Supply and Sanitation
[Sector] Project)

26 November 2018

Loan Agreement
(Ordinary Operations [Concessional])

18

Nepal and Asian Development Bank

19

The Ministry of Foreign Affairs of the
Memorandum of Cooperation on
Government of Nepal and The Ministry
9 January 2019
Conducting Bilateral Consultations
of Foreign Affairs of Japan

20

Nepal and Asian Infrastructure Investment Grant Agreement Preparation of
18 February 2019
Bank
Tamakoshi V Hydroelectric Project

21

Government of Nepal and People's Agreement on Economic and Technical
29 April 2019
Republic of China
Cooperation
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(Urban Water Supply and Sanitation
[Sector] Project)

26 November 2018

S. N.

Parties

Subject of the Treaties

Date of Signature

22

Strategic Climate Fund Grant
Nepal and International Development
Agreement(Private Sector-Led Mini- 22 April 2019
Association
grid Energy Access Project)

23

Government of Nepal(Nepal Bureau
of Standards and Metrology (NBSM)
of Ministry of Industry, Commerce Memorandum of Understanding for
29 April 2019
and Supplies) and Standardization Cooperation on Standardization
Administration of People's Republic of
China

24

Government of Nepal(Department of
Cooperation
and
Mutual
Customs, Ministry of Finance) and
Administrative Assistance in customs 29 April 2019
General Administration of customs of the
Matters
People's republic of China

25

Government of Nepal and Government Protocol Implementing Agreement on
29 April 2019
of People's Republic of China
Transit Transport

26

Nepal and Vietnam

27

Government of Federal Democratic
Trade and Investment Framework
Republic of Nepal and Government of the
13 May 2019
Agreement
kingdom of Cambodia

28

Memorandum
of
Understanding
Ministry of Foreign Affairs of Nepal and
on the Establishment of a Bilateral 21 June 2019
Ministry of Foreign Affairs of Finland
Consultation Mechanism

29

Government of the Federal Republic of Agreement Concerning
Germany and Government of Nepal
Cooperation

30

Financing
Agreement
(Second
Nepal and International Development Programmatic Fiscal and Public
12 July 2019
Association
Financial Management Development
Policy Credit)

31

Japan International Cooperation Agency Grant Agreement for the School Sector
22 July 2019
and the Government of Nepal
Development Program

Letter of Intent on Negotiation and
Signing of the Trade and Investment 11 May 2019
Framework Agreement

Financial

5 July 2019
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अनुसच
ू ी १२

राय माग गर्ने ढाँचा
१)

विषयको सं क्षिप्त व्यहोरा:

२)

प्रचलित कानूनी व्यवस्था:

३)

रायका लागि सोधिएका प्रश्नहरू:

४)

विभागिय राय:

५) फाइलसाथ सं लग्न कागजातको अध्ययन र रायः
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अनुसच
ू ी १३

राय सम्बन्धी कार्य
क्र.स.ं
१

२

३

राय दिइएको निकाय
अर्थ मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
मन्त्रालय

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा
सहकारी मन्त्रालय

रायको विषय
निलम्बित न्यायाधीशको तलब भत्ता तथा सुविधा सम्बन्धमा।
कर्मचारीले निलम्बन अवधिको तलब पाउने नपाउने सम्बन्धमा।
औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको
सं लग्नता सम्बन्धमा।
NRN ले सञ्चालन गरे को कम्पनीलाई दर्ता स्वीकृति गर्न
मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धी विषयमा नयाँ
ऐन निर्माण सम्बन्धमा।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको शित भण्डार
स्थापना गर्न पुनः सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा।
श्रीलङ्कामा थुनामा रहे का नेपाली कैदीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न
श्रीलङ्का सरकारलाई अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा।
कैद सजाय छु ट सम्बन्धमा।

४

गृह मन्त्रालय

अष्ट्रियन नागरिक Mr. Markus Kendler लाई बाँकी कैद
भ ुक्तान गर्नका लागि अष्ट्रिया हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा।
सरकारी किर्ते मुद्दामा कसूदार ठहर प्रहरी कर्मचारीको
निवृत्तिभरण सम्बन्धमा।
नेपाल सरहद भित्र सम्पत्ति नभएकालाई वारे स दिन मिल्ने
नमिल्ने सम्बन्धमा।
अवकासपछिको सेवा सुविधा सम्बन्धमा ।
विदे शीले नेपाली नागरिकलाई वारे स दिन मिल्ने नमिल्ने
सम्बन्धमा।

५

परराष्ट्र मन्त्रालय

गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो नाममा भएको अचल सम्पत्ति
वारे स मार्फ त विक्रि गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा।
गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति विक्रि गर्न परराष्ट्र
मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा।
गैर आवासीय नेपालीले फ्लाट/अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सक्ने
नसक्ने सम्बन्धमा।
गैर आवासीय नेपालीकी पत्नीलाई गैर आवासीय नेपाली
परिचय पत्र जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा।
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क्र.स.ं
६

राय दिइएको निकाय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
मन्त्रालय

रायको विषय
सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि दिइने दरखास्तमा
कागजात छु ट सम्बन्धमा।
शिक्षक श्री अवध किशोर सिं हको नियुक्ति सम्बन्धमा।
सेवा निवृत्त शिक्षकको सुविधा सम्बन्धमा।
अवकाशप्राप्त शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न मिल्ने
नमिल्ने सम्बन्धमा।

७

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
मन्त्रालय

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गई समयमा नफर्के का
विद्यार्थीलाई कारबाही चलाउने सम्बन्धमा।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले कारबाही
सिफारिस गरे का व्यक्तिलाई गरिने कारबाहि प्रकृया
सम्बन्धमा।
सट्टा वा लियन पदमा कार्य गरे का शिक्षकलाई अस्थायी
शिक्षक सरह सुविधा प्रदान गर्न सकिने नसकिने भन्ने
सम्बन्धमा।
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा।

८

सं घीय मामिला तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण
पाउने नपाउने सम्बन्धमा।
ठे क्का रकम मिनाहा सम्बन्धमा।

९

सं घीय सं सद सचिवालय

परिचारकको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा।

१०

स्वास्थ्य तथा जनसं ख्या
मन्त्रालय

कर्मचारीको निलम्बन, स्तर वृद्धि र अवकाश सम्बन्धमा।
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अनुसच
ू ी १४

लिखित जवाफ सम्बन्धी कामको विवरण
क्र.स.ं
१
२
३
४

रिट निवेदक

रिट नं.

अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ समेत ०७४-WO-०९७७
अधिवक्ता रामचन्द्र(आरसी)
गौतम समेत
पदम बहादुर श्रेष्ठ समेत
अधिवक्ता रामचन्द्र(आरसी)
गौतम समेत

रिटको किसिम
उत्प्रेषण

०७५-WO-००५२

परमादे श

पशु ढु वानी मापदण्ड सम्बन्धमा।

०७४-WC-००७८

उत्प्रेषण

प्रतिनिधि सभा नियमावली सम्बन्धमा।
जग्गा भोग चलन गराउने सम्बन्धमा।

उत्प्रेषण

६

कमल प्रसाद खतिवडा समेत ०७४-WO-०३१२

उत्प्रेषण

८

अधिवक्ता सुनिल कुमार
पटे ल

०७५-WO-०२७९

उत्प्रेषण

०७५-WO-०४०१

उत्प्रेषण

सामुदायिक

दिपेन्द्र पुरी समेत

०७५-WO-०४१९

उत्प्रेषण÷परमादे श

विद्यालयका

कर्मचारीको

सेवास्तर र सुविधा सम्बन्ध।
ु ी दे वानी सं हितामा रहे को इलाज
मुलक
सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा।
सं घीय

प्रहरी

सम्बन्धी

कानून

सम्बन्धमा।
जन्मका

९

पहुँच

न्यायमा

प्रतिनिधि सभा नियमावली सम्बन्धमा।

०७५-WO-०१६१

तिमिल्सिना

महिलाको

सम्बन्धमा।

उत्प्रेषण

लिलादे वी लुइटे ल समेत

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद

पीडित

०७४-WC-००७८

५

७

विषय

आधारमा

नागरिकता

प्राप्त

व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा
नागरिकता

पाउन

माग

गरे को

सम्बन्धमा ।
१०

रत्नमाया जोशी

०७५-WO-०४७९

परमादे श

११

बखत बहादुर चित्रकार

०७५-WO-०४८९

परमादे श

१२

बासुदेव झा समेत

०७५-WO-०५७५

उत्प्रेषण

१३

किरण पौडेल समेत

०७५-WO-०६०२

उत्प्रेषण

१४

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने

०७५- WC-००१२

उत्प्रेषण

१५

पार्वती ताजपुरिया

०७५-WO-०५९३

१६

अच्युत प्रसाद खरे ल

०७५-WO-००११

१७

विजेन्द्रलाल जोशी

०७५-WO-०५९०

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने
सम्बन्धमा।
दे वस्थलमा बली दिने परम्परा रोक्ने
सम्बन्धमा।
प्रदे श

र

स्थानीय

तहमा

सरकारी

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा।
कर्मचारी

समायोजन

अध्यादे श

सम्बन्धमा।
सं विधानसँग

बाझिएका

विषयको

सम्बन्धमा।

उत्प्रेषण÷परमादे श नागरिकता पाउने सम्बन्धमा।
उत्प्रेषण

अपुताली

सम्बन्धमा।

उत्प्रेषण÷परमादे श न्यायिक समिति सम्बन्धमा।
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क्र.स.ं

रिट निवेदक

रिट नं.

रिटको किसिम

विषय

१८

अमर सिं ह वली

०७५-WO-०६४७

उत्प्रेषण

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा।

१९

पुन्देवी महर्जन समेत

०७५-WO-०५९२

उत्प्रेषण

जन्म दर्ता सम्बन्धमा।

२०

अधिवक्ता प्रकाश नेपाली

०७५-WO-०५९९

उत्प्रेषण

दलितको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा।

२१

टे क ब. श्रेष्ठ समेत

०७५-WO-०६६४

उत्प्रेषण

०७५-WO-०६६४

उत्प्रेषण

०७५-WO-०६५४

उत्प्रेषण÷परमादे श

०७५-WO-०६५४

उत्प्रेषण÷परमादे श

टे क ब. श्रेष्ठ समेत
२२

विपक्षी: बढु वा समितिको
सचिवालय

२३

प्रकाश पराजुली समेत
प्रकाश पराजुली समेत

२४

विपक्षी बढुवा समितिको
सचिवालय

न्याय

सेवा

कानून

समूहको

रा.प.

तृतीय श्रे णीको बढुवा सम्बन्धमा।
न्याय

सेवा

कानून

समूहको

रा.प.

तृतीय श्रे णीको बढुवा सम्बन्धमा।
न्याय

सेवा

कानून

समूहको

रा.प.

तृतीय श्रे णीको बढुवा सम्बन्धमा।
न्याय

सेवा

कानून

समूहको

रा.प.

तृतीय श्रे णीको बढुवा सम्बन्धमा।
श्रम ऐनको श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी

२५

तर्क राज भट्ट

०७५-WC-००२६

उत्प्रेषण

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सं विधानसँग
बाझिएको सम्बन्धमा।

२६

रामेश्वर साह

०७५-WC-००२३

उत्प्रेषण

२७

अस्मिता भ ुजेल

०७५-WC-००२४

उत्प्रेषण

२८

प्रेमप्रकाश ओली

०७५-WC-००२०

उत्प्रेषण

०७५-WO-०६७६

परमादे श

०७५-WC-००१८

उत्प्रेषण

२९

अधिवक्ता शैलेन्द्र उप्रेती
समेत

श्रम ऐन र ऐ .नियमावलीका प्रावधान
संविधानसँग बाझिएको सम्बन्धमा ।
छात्रवृत्ति

ऐन

र

ऐ

.नियमावली

संविधानसँग बाझिएको सम्बन्धमा।
नगर शिक्षा ऐन समेत सं विधानसँग
बाझिएको सम्बन्धमा।
वैयक्तिक

सूचना

सं रक्षण

सम्बन्धी

कानून बनाउन माग सम्बन्धमा।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,

३०

सुनिल कुमार चौहान समेत

२०७४ संवैधानिक व्यवस्था विपरीत
रहेको सम्बन्धमा।

३१

दिपक प्रसाद सुवेदी

०७५-WC-००३२

३२

टिकाराम पाण्डे

०७५-WO-०७२२

३३

विकास डं गोल समेत

०७५- WC-००३३

उत्प्रेषण÷परमादे श

३४

प्रेमलाल महर्जन

०७५- WC-००२२

उत्प्रेषण÷परमादे श
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उत्प्रेषण
उत्प्रेषण मिश्रित
परमादे श

कर्मचारी

समायोजन

अध्यादे श

सं विधानसँग बाझिएको सम्बन्धमा।
बढु वाको अङ्क गणना सम्बन्धमा।
कर्मचारी

समायोजन

अध्यादे श

सम्बन्धमा।
श्रम ऐन र नियमावलीका प्रावधान
सं विधानसँग बाझिएको सम्बन्धमा।

क्र.स.ं

रिट निवेदक

रिट नं.

रिटको किसिम

विषय
जिल्ला क्षतिपूर्ति

३५

कुमारी खरे ल

०७५-WO-०७४१

परमादे श

समितिमा दायर

गरे का उजूरीहरू जिल्ला अदालतमा
सार्न माग सम्बन्धमा।

३६

उज्ज्वलदे व रावल समेत

०७५-WO-०७८६

उत्प्रेषण

३७

अधिवक्ता मोहन साशंकर

०७५-WO-०७७५

उत्प्रेषण÷परमादे श

३८

त्रिविक्रम ज्ञवाली समेत

०७५-WO-०८६१

उत्प्रेषण

त्रिविक्रम ज्ञवाली समेत
३९

विपक्षी: बढु वा समितिको
सचिवालय

०७५- WO-०८६१

उत्प्रेषण

न्याय

सेवा

कानून

समूहको

रा.प.

तृतीय श्रे णीको बढुवा सम्बन्धमा।
छु वाछु त तथा जातीय भेदभाव सम्बन्धी
कानूनमा सं शोधन सम्बन्धमा।
न्याय

सेवा

कानून

समूहको

रा.प.

तृतीय श्रे णीको बढुवा सम्बन्धमा।
न्याय

सेवा

कानून

समूहको

रा.प.

तृतीय श्रेणीको बढुवा सम्बन्धमा।
ज्याला करारको अवधि समेत स्थायी

४०

खगेन्द्रा कुमारी नेपाल

०७५- WO-०७८८

उत्प्रेषण÷परमादे श सेवा

जोड्न

माग

गरे को

सम्बन्धमा।

४१

चन्द्रकला पौडेल

०७५-WO-०८६२

उत्प्रेषण

४२

भाष्कर ढु ङ्गेल समेत

०७५-WO-०८९२

उत्प्रेषण

४३

राम कुमार साह समेत

०७५-WO-०७९८

उत्प्रेषण

४४

युवराज ढकाल

०७५–WO–०९५५

उत्प्रेषण

४५

प्रदिप कुमार सिं ह

०७५–WO–०९१२

परमादे श

युवराज ढकाल

०७५–WO–०९५५

उत्प्रेषण

४७

शिवराज पोखरे ल

०७५–WO–००३५

उत्प्रेषण

४८

कमलदे व साह

०७५–WO–००४०

उत्प्रेषण

४९

अनिल कुमार पाण्डेय

०७५–WO–००३६

उत्प्रेषण

५०

सुनिल कुमार सिं ह

०७५–WO–००३८

उत्प्रेषण

४

अवधिमा

निवृत्तिभरण

पाउन

माग

गरे को

सम्बन्धमा।
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा।
माथिल्लो तहमा सेवा प्रवेश पाउन माग
गरे को सम्बन्धमा।
रा.प .तृतीय न्याय सेवा कानून समूहको
बढुवा सम्बन्धमा।
खुल्ला कारागार र प्यारोलमा राख्न
सकिने व्यवस्था सम्बन्धमा।
रा.प .तृतीय न्याय सेवा कानून समूहको
बढुवा सम्बन्धमा।
कर्मचारी समायोजन अध्यादे शले वृत्ति
विकास अवरुद्ध गरे को सम्बन्धमा।
कर्मचारी समायोजन अध्यादे शले वृत्ति
विकास अवरुद्ध गरे को सम्बन्धमा।
कर्मचारी समायोजन अध्यादे शले वृत्ति
विकास अवरुद्ध गरे को सम्बन्धमा।
कर्मचारी समायोजन अध्यादे शले वृत्ति
विकास अवरुद्ध गरे को सम्बन्धमा।
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क्र.स.ं

रिट निवेदक

रिट नं.

रिटको किसिम

विषय
पुनरावलोकनको निवेदन नं .०७५–

५१

अकुव अहमद

०७५–NF–०९३८

उत्प्रेषण युक्त

RV–०१८८ र ०७५–RV–०१८९

०७५–NF–०९३९

परमादे श

मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाई
दिने सम्बन्धमा।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा

५२

लक्ष्मी मादे न

०७५–WO–
१०१७

उत्प्रेषण÷परमादे श

भएको चौथो सं शोधनले कर्मचारीहरूको
स्तरवृद्धिको

सम्बन्धमा

विभेदपूर्ण

भएको सम्बन्धमा।
सूचनाको हक सम्बन्धी २०६४ चैत
५३

तुलसी सिं खडा

०७५–WO–
१००९

परमादे श

२८ दे खि २०७२ अश्विन सम्मको
सन्धि सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित
गर्नेसम्बन्धमा।
आधारभूत

५४

दिपक विक्रम मिश्र

०७५–WO–
११०४

उत्प्रेषण

तहसम्म

अनिवार्य

र

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने शिक्षा
सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन बारे
सम्बन्धमा।

५५

५६

बाबुराम खड्का

गीता पोखरे ल

०७५–WO–
११२८
०७५–WO–
११३०

उत्प्रेषण

विराटनगर

जुट

मिलको

जाँचबुझ

आयोग गठन सम्बन्धमा।
श्रम सम्बन्धी न्यूनतम पारिश्रमिकको

उत्प्रेषण

मापदण्ड आगामी आ.व.

दे खि लागू

होस् भन्ने सम्बन्धमा।
आधारभूत तथा माध्यमिक तहका

५७

कुन्दनराज काफ्ले

०७५–WC–
००४८

उत्प्रेषण÷परमादे श

लागि तोकिएको शुल्क विद्यार्थीबाट
लिने काम तत्कालका लागि रोक्ने
सम्बन्धमा ।
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२.

१.

क्र. स.

दिनेशभक्त श्रेष्ठ समेत

वि.

कृष्णचन्द्रझा

(२०५९)

२८०५

स्वास्थ्य तथा
जनसङ्ख्या मन्त्रालय
समेत

वि.

योगेन्द्र गिरी

(२०६६)

०००२

रि.न.
निवेदक \ विपक्षी

बाट सृजना हुने गरी भएको प्रशासकीय

कार्यान्वयनको अवस्था

ु ाईको तह कम र छिटो सुनव
ु ाई यस विषयमा नेपाल कानून आयोगबाट समेत
सुनव
हुने व्यवस्था गर्न वर्तमान व्यवस्थाको अध्ययन भइरहे को ।
सुधारको लागि आवश्यक कदम चाल्नु ।

उपरको

(कानून, न्याय तथा
सं सदीय मामिला
मन्त्रालय)

(Award)

मध्यस्थको

२०६५/१०/१६

निर्णय

मा आवश्यक सं शोधन गर्नु ।

अदालत नियमावली,२०५१को नियम ५

नगरे को क्षेत्राधिकार प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७३ जारी भएकोले
प्रशासकीय अदालत नियमावली,२०५१ लगत कट्टाको लागि कारबाही गरिने ।

सृजना नै

(कानून, न्याय तथा
सं सदीय मामिला
मन्त्रालय)

ऐनले

हुने गरी व्यवस्था गरे को परिप्रेक्ष्यमा

ले प्रशासकीय अदालतको निर्णय अन्तिम

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९

आदेशको सक्षि
ं प्त व्यहोरा

२०६७/७/१७

आदेश मिति र आदेश
कार्यान्वयनको लागि
जिम्मेवार निकाय

मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुनु पर्ने सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति

अनुसच
ू ी -१५
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४.

३.

क्र. स.

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपिरषद्को
कार्यालय समेत

वि.

मीरा ढुं गाना

(२०६३)

१३१

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय समेत

वि.

मिरा ढुं गाना

००४३(२०६५)

रि.न.
निवेदक \ विपक्षी
आदेशको सक्षि
ं प्त व्यहोरा

कार्यान्वयनको अवस्था

(गृह मन्त्रालय तथा
कानून, न्याय तथा
सं सदीय मामिला
मन्त्रालय)

२०६३/८/२८

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३
को दफा ४ (३) मा भएको सजाय सम्बन्धी
असमान कानून यथावत रही रहनु उचित
नहुने भएको र यस अदालतले यस्ता कानून
संशोधन गर्न भनी पटक पटक निर्देशात्मक
आदे श जारी गरिसकेको र निवेदकको माग
समानताको सिद्धान्तमा आधारित कानूनी
व्यवस्था गर्न गराउनको लागि जो चाहिने
आज्ञा आदे श जारी गरिपाउँ भन्ने रहे कोले
समानताको सिद्धान्तमा आधारित कानूनी
व्यवस्था गर्नु, गराउनु ।

सम्बन्धमा

समसामयिक

गर्नको लागि मस्यौदा सहमति दिइएको ।

नरहे कोले विधेयक निष्क्रिय भएको र पुनः पेश

पारित हुन ु पूर्व नै व्यवस्थापिका-सं सद कायम

व्यवस्थापिका-सं सद्मा पेश भएको र सो विधेयक

व्यवहार

व्यवस्था गर्नको लागि नयाँ विधेयक तत्कालिन

सामाजिक

फौजदारी मुद्दामा पीडित पक्षको हक अधिकार
सं रक्षण गर्ने तथा अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम
सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय
ु ी अपराध
पाउने हक लगायतका व्यवस्थाहरू मुलक
ु ी
(सं हिता) ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएको, मुलक
कार्यविधि (सं हिता) ऐन, २०७४ मा अभियोजन
२०६६/७/२८
गर्दा कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ती
भराइदिनको लागि अभियोगपत्रमा नै क्षतिपूर्तिको
फौजदारी
मु
द्
दामा
पीडित
पक्षको
सं
र
क्षण
(कानून, न्याय तथा
सं सदीय
मामिला गर्न आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नु । रकम खुलाउनु पर्ने व्यवस्था तथा दफा ११४ मा
सं रक्षणको समेत व्यवस्था भइसकेको र फौजदारी
मन्त्रालय)
कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन,
२०७४ बाट पीडितलाई कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति
भराउने समेतको व्यवस्था र पीडित राहतकोषको
व्यवस्था भईसकेकोले ततसम्बन्धी लगत कट्टाको
लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पत्राचार
गरिएको ।

आदेश मिति र आदेश
कार्यान्वयनको लागि
जिम्मेवार निकाय
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अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून राष्ट्रिय समितिको

कार्यान्वयनको अवस्था

अन्तरिम

सन्धि,
सं विधान,

२०६३

तथा

विभिन्न

घोषणापत्र,

महासन्धि

गरे का

प्रतिज्ञापत्र,

अनुमोदन

विषयको

सम्बन्धमा

विभिन्न

ु ी
मुलक

गरी

विद्यमान

आर्थिक

दण्ड लगत कट्टा

बनाउनु ।

विज्ञहरूबाट

अध्ययन

गराई

कानून

सम्भावित क्षेत्रहरूको सम्बन्धित विषयका

नीतिमा रहे का कमीकमजोरी र सुधारका

विश्लेषण

गर्ने गरी पत्राचार भएको ।

नेपालको सामाजिक र आर्थिक पक्षको सं हिताहरू कार्यान्वयन भइसकेकोले सो को

को मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी यस

नेपालको

अनुबन्ध,

अन्तर्राष्ट्रिय

नेपालले

उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरे को ।

सातौँ बैठकले प्रारम्भिक रूपमा तयार भएको
जेनेभा महासन्धिहरूको भावना अनुरूप
जेनेभा महासन्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको
कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय कानूनको
विधेयकलाई परिमार्जन गरी ६ महिनाभित्र पेश
निर्माण गर्नु ।
गर्ने गरी उपसमिति गठन गरे को र सो बमोजिम

आदेशको सक्षि
ं प्त व्यहोरा

वि.

(गृह
मन्त्रालय
र कारागार ऐन, २०१९ को दफा २२ को मुख्य जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालय रहे को
कानून, न्याय तथा उपदफा (२) मा न्यायोचित सुधार गर्न र सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक
कानून, न्याय तथा
कारबाहीको लागि लेखी पठाएको ।
सं सदीय
मामिला पहल गर्नु
सं सदीय मामिला समेत
मन्त्रालय)

अच्युत प्रसाद खरे ल

२०६५/०५/५

(कानून, न्याय तथा
सं सदीय मामिला
मन्त्रालय)

वि.

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय समेत

२०६६/०५/४

(रक्षा मन्त्रालय र
कानून, न्याय तथा
सं सदीय मामिला
मन्त्रालय)

२०६७/०९/२५

आदेश मिति र आदेश
कार्यान्वयनको लागि
जिम्मेवार निकाय

आरती श्रेष्ठ

0009

कानून, न्याय तथा
सं सदीय मामिला
मन्त्रालय

वि.

राजाराम ढकाल

2972

रि.न.
निवेदक \ विपक्षी
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कार्यालय समेत

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को

वि.

राजुप्रसाद चापागाई

००३१ (२०६३)

निता गुरुङ्ग

वि.

दे वी गुरुङ्ग

रि.न.
निवेदक \ विपक्षी

(महिला, बालबालिका
तथा समाज कल्याण
मन्त्रालय तथा कानून,
न्याय तथा सं सदीय
मामिला मन्त्रालय)

२०६५/७/२८

(शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालय र
कानून, न्याय तथा
सं सदीय मामिला
मन्त्रालय)

२०६७/०२/११

आदेश मिति र आदेश
कार्यान्वयनको लागि
जिम्मेवार निकाय

सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठानको

प्रस्तुत आदे शमा समाविष्ट विषयहरूलाई समेत

कार्यान्वयनको अवस्था

समावेश

गर्नु

र

कानून

समेत निर्माण गर्नु ।

कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी सं यन्त्र

प्रावधान

अनुशासनात्मक लगायतका कारबाहीको

शिक्षक वा अन्य सम्बन्धित सवै उपर

त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने

दिन कानूनी लगायतको व्यवस्था गर्नु

लगायतका कुरालाई रोक्न र उपचार

वा मानसिक यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने

बालबालिकालाई कुनै प्रकारले शारीरिक

पठाइएको ।

कट्टाको लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा

कैद हुने व्यवस्था समेत गरिसकेकोले लगत

पचास हजार रूपैयाँसम्म जरीबाना र एक वर्ष

बालबालिका विरूद्धको हिं साको कसूर मानी

दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यलाई

जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड

२०७५ ले बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा

मा जारी भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन,

गरिसकिएको छ।साथै सं वत् २०७५/०६/०२

यातना दिन वा दुर्व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था

बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्काशन गर्न,

शिक्षा (आठौं सं शोधन) ऐन, २०७३ द्वारा

गरिएको ।

मन्त्रालयको तर्फबाट सिद्धान्त सहमति प्रदान

फौजदारी अपराधमा DNA को प्रयोग स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
तथा Paternity Test मा DNA को प्रयोग तर्म
जु ा गर्नको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
सम्बन्धी कानून बनाउनु
मन्त्रालयलाई मिति २०७६/४/३० मा यस

आदेशको सक्षि
ं प्त व्यहोरा
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(महिला, बालबालिका
तथा समाज कल्याण
मन्त्रालय तथा
कानून,न्याय तथा
सं सदीय मामिला
मन्त्रालय)

२०६४/९/६

आदेश मिति र आदेश
कार्यान्वयनको लागि
जिम्मेवार निकाय

दिल्ला प्रजाको हकमा
२०६५/०१/३०
बुद्धि बहादुर प्रजा
विरूद्ध प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय समेत

(२०६३)

३४४८

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय समेत

वि.

सुनिलबाबु पन्त

(२०६४)

९१७

रि.न.
निवेदक \ विपक्षी

महिला, बालबालिका

जिम्मेवार

समिति

हत्याको

पीडितको

सम्बन्धमा

यस
र

प्रभावकारी

उपचारको

यथाशीघ्र पहल गर्नु ।

लागि छु ट्टै विस्तृत कानून बनाउने तर्फ

गर्ने निकायको व्यवस्था समेत गर्नको

लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान

तहकिकात,

प्रकृतिका विवादहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान,

दण्डहिनताको अन्त्य गर्नुका साथै

लागि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी

पीडित शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट

नागरिकहरूको

ु ी अपराध सं हिता ऐन, २०७४ मा यातना दिने
मुलक
कार्य लगायतका विषयलाई कसूरको रूपमा व्यवस्था
गरी सजायको व्यवस्था गरिएको, फौजदारी मुद्दामा
पीडितको सं रक्षण गर्ने तथा पीडितको परिचय गोप्य
ु ी फौजदारी
राख्ने लगायतका व्यवस्थाहरू मुलक
कार्यविधि (सं हिता) ऐन, २०७४ को दफा ११४
तथा दफा १८३ मा व्यवस्था भएको तथा कानून
बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको
न्याय पाउने व्यवस्था गरी अपराधबाट पीडितलाई
पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यून गर्न तथा कसूरको
परिणाम स्वरूप व्यहोर्नु परे को क्षति बापत पीडितलाई
क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी पीडितको हक हितको
सं रक्षण सम्बन्धमा छु ट्टै विस्तृत व्यवस्था गर्नअपराध
पीडित सं रक्षण ऐन, २०७५ मिति २०७५।०६।०२
मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा
प्रकाशन समेत भइसकेकोले ततसम्बन्धी लगत
कट्टाको लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा
पत्राचार गरिएको ।

बमोजिम आवश्यक कानूनी सुधार गरिने ।

गर्ने आवश्यक कारबाही प्रारम्भ भई आएपछि सोही

निकायबाट

गठन

मानवीय कानूनका उल्लंघन गरी निर्दोष

सरकारको

सम्बन्धमा ।

गर्न

र समलिङ्गी विवाहको सम्बन्धमा लागि पठाइएको बुझिएको र सो मन्त्रालयबाट

अध्ययन

गर्ने

गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको

विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग दिएको प्रतिवेदन हाल

भएका व्यक्तिहरूले समेत अरु सरह नै निर्णय अनुसार गठित समितिले नेपाल सरकारलाई

कार्यान्वयनको अवस्था

फरक लैं ङ्गिक पहिचान र यौन रूझान सो आदे शबमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको

आदेशको सक्षि
ं प्त व्यहोरा
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(प्रधानमन्त्री तथा

सन्तोष वस्नेत समेत

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालयसमेत

वि.

काशिराम गुरूङ

१२९३(२०६६)

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय

वर्गको

तुल्याउने

पहिचानका

सार्थक

लागि

गरी

उचित मापदण्ड बनाउन तत्कालै एउटा

पिछडिएको

प्रतिबद्धतालाई

न्यायको हक अन्तर्गत व्यक्त गरे को

अन्तरिम सं विधान, २०६३ मा सामाजिक

आदेशको सक्षि
ं प्त व्यहोरा

लगायतका

मान्यताहरूको

कार्यान्वयन

गर्ने

सं विधानले अङ्गिकार गरे को समावेशी सिद्धान्त

नेपालको सं विधान जारी भएको सन्दर्भमा सो

नेपालको अन्तरिम सं विधान, २०६३ खारे ज भई

कार्यान्वयनको अवस्था

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय, उद्योग
मन्त्रालय

२०६८/१२/१५

मिलाई

गर्नु ।

मातहतमा राख्ने बारे मा आवश्यक व्यवस्था

न्याय तथा सं सदीय मामिला मन्त्रालयको

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कानून,

कानून,

बमोजिम

न्याय

तथा

कम्पनी

सं सदीय

रजिष्ट्रारको

।

पटक सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको

मामिला मन्त्रालय मातहत राख्नको लागी पटक

फैसला
कार्यालयलाई

उक्त

उद्देश्य सहित निजामती सेवा ऐन, २०४८ लाई
कार्यालय तथा कानून, अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको
खारे ज गर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन,
न्याय तथा सं सदीय प्रतिवेदन समेतका आधारमा निजामती
सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था
मामिला मन्त्रालय) सेवा ऐन लगायतका अन्य ऐन नियमहरूमा
गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय सं सदमा विचाराधिन
ू हुने गरी
पनि सामाजिक न्यायको अनुभति
अवस्थामा रहे को ।
समसामयिक व्यवस्था गर्नु ।

मन्त्रिपरिषद्को
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वि.

आदेश मिति र आदेश
कार्यान्वयनको लागि
जिम्मेवार निकाय

रि.न.
निवेदक \ विपक्षी

अनुसच
ू ी १६

मन्त्रालय मार्फ त सघं ीय सस
ं द सचिवालयमा पठाइएका विधेयकको विवरण
सि.नं.

विधेयक पेश गर्ने
मन्त्रालयको नाम

विधेयकको नाम
1. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई सं शोधन गर्न
बनेको विधेयक
2. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्ततर
निर्माण तथा विकासका
रु
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

१

प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय

3. सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक
4. प्रदे श लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी
आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक
5. राजस्व च ुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई
सं शोधन गर्न बनेको बिधेयक
6. सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
7. विनियोजन विधेयक, २०७६
8. आर्थिक विधेयक, २०७६

२

अर्थ मन्त्रालय

9. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७६
10. ऋण तथा जमानत (तेइसौं सं शोधन) विधेयक, २०७६
11. नागरिक लगानी कोष (दोस्रो सं शोधन)

विधेयक, २०७५

12. आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक
13. उपभोक्ता सं रक्षण सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक
14. विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो सं शोधन) विधेयक, २०७५

३

उद्योग, वाणिज्य तथा
आपूर्ति मन्त्रालय

15. औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
16. औघोगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ लाई सं शोधन
गर्न बनेको विधेयक
17. विदे शी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई
सं शोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक
18. सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था
गर्न बनेको विधेयक
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सि.नं.

विधेयक पेश गर्ने
मन्त्रालयको नाम

विधेयकको नाम
19. प्रमाण (दोस्रो सं शोधन) विधेयक, २०७५
20. केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक

५

कानून, न्याय तथा सं सदीय
मामिला मन्त्रालय

21. नेपालको सं विधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन
गर्न बनेको विधेयक,
22. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप
आयोग ऐन, २०७१ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
23. अपराधबाट पीडितको सं रक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको
विधेयक
24. बिरूवा सं रक्षण ऐन, २०६४ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक

६

कृषि तथा पशुपंछी विकास
मन्त्रालय

25. बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक
26. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
विधेयक
27. खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभ ुताको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
वनेको विधेयक

७

८

खानेपानी मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

28. खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
29. प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदे श प्रहरीमा समायोजन
गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
30. वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
31. नागरिकता (पहिलो सं शोधन) विधेयक, २०७५

९

१०

११

परराष्ट्र मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी
तथा गरिवी निवारण
मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार तथा
यातायात मन्त्रालय

32. राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकिकरण गर्न वनेको
विधेयक
33. गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र सं शोधन गर्न बनेको
बिधेयक
34. भूमि सम्बन्धी (आठौं सं शोधन) विधेयक, २०७५
35. भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको

विधेयक

36. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक,
२०७५
37. नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् ऐन, २०५५ लाई सं शोधन गर्न
बनेको विधेयक
38. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो सं शोधन) विधेयक, २०७५

१२

महिला, बालबालिका तथा
ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
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39. बालबालिका सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकिकरण गर्न
बनेको विधेयक
40. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो सं शोधन)
विधेयक, २०७५

सि.नं.

विधेयक पेश गर्ने
मन्त्रालयको नाम

विधेयकको नाम

१३

युवा तथा खेलकुद
मन्त्रालय

41. खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

१४

रक्षा मन्त्रालय

42. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
43. वातावरण सं रक्षण सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गर्न
बनेको विधेयक

१५

वन तथा वातावरण
मन्त्रालय

44.वन सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक
45. सं ङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण
(पहिलो सं शोधन) विधेयक, २०७५
46. वातावरण सं रक्षण ऐन, २०५३ लाई सं शोधन गर्न बनेको विधेयक,
२०७५
47. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन सं शोधन गर्ने विधेयक, २०७५

१६

१७

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
मन्त्रालय

श्रम, रोजगार तथा
सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

48. पारमाणविक तथा रे डियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण
प्रयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक
49. अनिर्वाय तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वनेको
विधेयक
50. रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक
51. कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

१९

२०

सङ्घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
मन्त्रालय

52. सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
53. जातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसूर र सजाय) (पहिलो सं शोधन)
विधेयक, २०७५
54. नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक
55. सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
56. विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

२१

सहरी विकास मन्त्रालय

२२

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
मन्त्रालय

57. आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक
58. जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक
59. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
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