www.lawcommission.gov.np

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम नेपाल कानुन आयोगबाट
सावविननक गररएको वववरण
२०७५ बैशाख, जेष्ठ र आषाढ महिनामा सम्पाहित प्रमुख क्रियाकलापिरुको
वििरण

नेपाल सरकार
नेपाल कानून आयोग
नयााँ बानेश्िर, काठमाण्डौ
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सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) रसूचनाको हक सम्बन्िी
तनयमािली, २०६५ को तनयम ३ बमोजिम नेपाल कानून आयोगबाट प्रकाजशि
वििरण
आतथतक िषत २०७४÷०७५ (२०७५ बैशाख दे जख २०७५ आषाढसम्म)

१.

आयोगको स्िरुप र प्रकृति:
विद्यमान कानूनमा समायानुकूल सं शोिन, पररमाितन र आिुतनकीकरण गदै समाि र राष्ट्रको
ु मा
आिश्यकिा अनुसार ित्कालीन समय सापेक्ष कानून बनाउने उद्देश्यले विश्वका वितभन्न मुलक
“कानूनआयोग”िा“कानून

सुिार

आयोग”को

नामबाट

यस्िा

आयोगको

गठन

गने

गरे को

ु हरुमा कानूनको तनयतमि सुिार अपररहायत अिाश्यकिा
पाइन्छ।कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलक
ु मध्ये
भएको मातनन्छ र सोही आिश्यकिा पूरा गनत आयोग गठन गने गररन्छ । साकत मुलक
भारि, पावकस्िान, श्रीलं का, बंगलादे शमा कानून आयोगको गठन भएको छ भने कमन ल का
ु हरु बेलायि, क्यानडा, अमेररका, न्यूजिलै ण्ड, आयरलै ण्ड, िान्िातनया, केन्या,
अनुयायी अन्य मुलक
ु मा कानून सुिार आयोग स्थापना गररएको
मररशस, युगाण्डा, दजक्षण अविका लगायिका मुलक
दे जखन्छ ।
नेपालमा कानून आयोगको ऐतिहातसक यात्रा सितप्रथम वि.सं . २०१० साल दे जख शुरु भएको
दे जखन्छ । नयााँ कानूनको ििुम
त ा गने, मौिुदा कानूनमा सं शोिन गने िथा कानूनको िैज्ञातनक
ढं गले सं वहिाकरण गने सम्बन्िमा सरकार समक्ष सुझािहरु पेश गनतका लातग २०१० सालमा “ल
कतमशन”को स्थापना िथा गठन भएको तथयो । "ल कतमशन" कै नाममा वितभन्न समयमा
गठनहुाँदै वि.सं . २०३६ सालमा “नेपाल कानून सुिार आयोग”को रुपमा पुनगतठन भएको
दे जखन्छ । यसरी वितभन्न आरोह अिरोह पार गदै कानून र न्याय सम्बन्िी विषयमा अध्ययन र
अनुसन्िान गनत, कानूनको मस्यौदा ििुम
त ा गने िथा भईरहेको कानूनलाई समयसापेक्ष सं शोिन,
पररमाितन, पुनरािलोकन र सं वहिाकरण समेिको काम गनतको लातग नेपाल सरकारको एक
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विजशष्टीकृि तनकायको रुपमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम २०६३ सालमानेपाल
कानून आयोगको स्थापना भएको हो ।
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले व्यिस्था गरे अनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष, एक
उपाध्यक्ष,

कानून,

मजन्त्रपररषद्को

न्याय

कायातलयका

िथा

सं सदीय

सजचि

मातमला

(कानून)

र

मन्त्रालयको

सजचि,

महान्यायातििक्ताको

प्रिानमन्त्री
कायातलयका

िथा
नायि

महान्यायातििक्िा गरी ३ (िीन) िना पदे न सदस्य, कम्िीमा एक िना मवहला सवहि िीन िना
सदस्य र नेपाल कानून आयोगको सजचि सदस्य-सजचि रहने गरी िम्मा ९ (नौ) सदस्य रहने
व्यिस्था छ ।

२.

आयोगको काम, कितव्य र अतिकारः
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० अनुसार आयोगको काम, कितव्य र अतिकार
दे हायबमोजिम रहेका छन् :
(क)

नयााँ कानून बनाउने िा विद्यमान कानूनमा सं शोिन गने सम्बन्िमा िा कानून िथा
न्याय सम्बन्िी समसामवयक विषयमा अध्ययन िथा अनुसन्िान गने गराउने,

(ख)

कानूनको सं वहिाकरणका लातग आिश्यक सं वहिाको मस्यौदा ियार गरी नेपाल
सरकार समक्ष पेश गने,

(ग)

प्रचतलि कानूनमा एकीकरण िा पुनरािलोकन गने िथा सो सम्बन्िमा नेपाल
सरकारलाई आिश्यक सुझाि ददने,

(ि)

नयााँ कानून तनमातण गने र आिश्यकिानुसार प्रचतलि कानूनमा सं शोिन गने
सम्बन्िमा व्याख्यात्मक वटप्पणी सवहिको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गने,

(ङ)

हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाजझएका, असमान, विभेदिन्य, मानि अतिकार
विरुद्धका िथा कायातन्ियन हुन नसकेका कानूनको बारे मा अध्ययन गरी त्यस्िो कानून
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खारे ि, सं शोिन िा पुनरािलोकन गने सम्बन्िमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाि पेश
गने,
(च)

अन्िरातवष्ट्रय

सजन्ि, सम्झौिाका

प्राििानलाई

आिश्यकिानुसार

प्रचतलि

कानूनमा

समािेश गनत नेपाल सरकारलाई मस्यौदा िा सुझाि ददने,
(छ)

कानूनको ििुम
त ा, सं वहिाकरण, एकीकरण, पुनरािलोकन, सुिार र विकास गने सम्बन्िमा
आिश्यकिानुसार सम्बजन्िि तनकाय िा सं स्थासाँग परामशत, छलफल िथा अन्िरविया
गने िा सो सम्बन्िमा सम्बजन्िि तनकाय िा सं स्थासाँग सहकायत गने,

(ि)

विशेष वकतसमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्िान िथा मस्यौदा ििुम
त ा गनतको लातग
विशेषज्ञको सेिा प्राप्त गने,

(झ)

कानून तनमातण प्रवियामा आिश्यकिानुसार िनिारणा र राय सुझाि सं कलन गने,

(ञ)

कानूनको मस्यौदालाई पररमाितन गने तसलतसलामा आिश्यकिानुसार गोष्ठी, सेतमनार
िथा अन्िरविया िस्िा कायतिम सञ्चालन गने,

(ट)

ु का कानून आयोग िथा कानून ििुम
अन्य मुलक
त ा गने तनकायहरूसाँग सम्पकत गरी
आिश्यक िानकारी िथा सूचनाहरू आदान प्रदान गने,

(ठ)

सिोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि तसद्धान्ि अनुरूप कानून भए नभएको विषयमा अध्ययन
गने िथा सो अनुरूप भएको नदे जखएमा कानून ििुम
त ा, खारे ि िथा पुनरािलोकन गने
सम्बन्िमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गने,

(ड)

आयोगको िावषतक कायतिम ियार गने,

(ढ)

नेपाल सरकारले िोकेको िथा आयोगले आिश्यक सम्झेको कानून िथा न्यायसाँग
सम्बजन्िि अन्य कामहरू गने ।

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० ले तनददतष्ट गरे का कायतहरुका अलािा आयोगले
कानूनको अज्ञानिा क्षम्य हुदैंन भन्ने भनाईलाई आत्मसाि गदै

वितभन्न कानून र िीनका
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प्राििानहरुका िारे मा सरोकारिालाहरुलाई िानकारी प्रदान गने िथा प्रचार प्रसार गने कायत
पतछल्ला िषतहरुमा गदै आईरहेको छ ।
आयोगले विद्यमान नेपाल कानूनहरुको पूणत पाठ िथा खारे ि भै सकेका कानूनहरुको अतभलेख
समेि आयोगको िेिसाइटमा सबैले उपयोग गनत सक्ने गरी अद्याितिक गरी उपलब्ि गराउदै
आएको छ । साथै कतिपय नेपाल कानूनको अंग्रि
े ी भाषामा र नेपाल पक्ष भएका सन्िी
सम्झौिाको नेपाली भाषामा समेि अनुिाद गरी आयोगको िेिसाइट माफति उपलब्ि गराउदै
आएको छ।

३.

आयोगमा रहने पदातिकारी िथा कमतचारी सं ख्या र कायतवििरण
क.

आयोगका पदातिकारी:
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४ अनुसार आयोगमा दे हायको योग्यिा
भएका दे हाय बमोजिमका पदातिकारीहरु रहने व्यिस्था छ :


सिोच्च अदालिको न्यायािीश भइसकेको िा हुने योग्यिा
पुगक
े ा व्यजक्तहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तनयुजक्त गरे को व्यजक्त



-अध्यक्ष

नेपाल न्याय सेिाको रािपत्राङ्कीि विजशष्ट श्रे णीको पदमा रही काम
गररसकेको िा िररष्ठ अतििक्ता िा अतििक्ता िा अतििक्ताको
है तसयिले कजम्िमा १५ िषत कानून व्यिसायीको रुपमा काम गरे को
िा कानूनको अध्ययन, अनुसन्िान, ििुम
त ा िा कानून िा न्यायको
क्षेत्रमा कजम्िमा १५ िषतको अनुभि हातसल गरे का व्यजक्तहरु मध्येबाट
नेपाल सरकारले तनयुजक्त गरे को व्यजक्त



-उपाध्यक्ष

खण्ड (ख) बमोजिमको योग्यिा पुगेका व्यजक्तहरुमध्येबाट नेपाल
सरकारले मनोतनि गरे को कजम्िमा एकिना मवहला रहने गरी
बढीमा िीनिना

-सदस्य
7
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ख.



सजचि, कानून न्याय िथा सं सददय मातमला मन्त्रालय

-सदस्य



सजचि (कानून) प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषदको कायातलय

-सदस्य



नायि महान्यायातििक्ता, महान्यायातििक्तको कायातलय

-सदस्य



सजचि, नेपाल कानून आयोग

-सदस्य सजचि

कमतचारी दरबन्दी :
नेपाल कानून आयेगको स्िीकृि सं गठन िथा व्यिस्थापन सिे क्षण अनुसार आयोगमा
दे हाय बमोजिमकमतचारी दरिन्दी रहेको छ :
(१)सजचि (विजशष्ट श्रे णी) नेपाल न्याय सेिा, कानून समूह

१

(२)सहसजचि (रा.प. प्रथम श्रे णी) नेपाल न्याय सेिा, कानून समूह

२

(३)उपसजचि (रा.प. दििीय श्रे णी) नेपाल न्याय सेिा, कानून समूह

२

(४)शाखा अतिकृि (रा.प. िृिीय श्रे णी) नेपाल न्याय सेिा, कानून समूह

५

(५)ले खा अतिकृि (रा.प. िृिीय श्रे णी) नेपाल प्रशासन सेिा, ले खा समूह

१

(६)कम्प्यूटर इजन्ितनयर (रा.प. िृिीय श्रे णी) नेपाल विविि सेिा

१

(७)नायि सुब्बा, नेपाल प्रशासन सेिा, सा.प्र. समूह

३

(८)नायि सुब्बा, नेपाल न्याय सेिा कानून समूह

५

(९)कम्प्यूटर अप्रेटर,नेपाल विविि सेिा

१

(१०)खररदार, नेपाल न्याय सेिा, कानून समूह

४

(११)हलुका सिारी चालक इजन्ितनयररङ्ग सेिा

३

(१२)कायातलय सहयोगी

४

(१३)स्िीपर

१

कूल दरबन्दी

३३ िना

आयोगमा दे हाय बमोजिमसं ख्यामा कमतचारी सेिा करारमा कायतरि रहेका छन्:
(१) हलुका सिारी चालक

२
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ग.

(२) कायातलय सहयोगी

३

कूल करार

५िना

पदातिकारी िथा कमतचारीहरुको कायतवििरण
आयोगका पदातिकारी िथा कमतचारीहरुको कायतवििरण तनम्न बमोजिम रहेको छ:
(१)

अध्यक्षको काम, कितव्य र अतिकार: नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १२
अनुसार आयोगको अध्यक्ष पुरा समय काम गने पदातिकारी हुन्छ । अध्यक्षको काम, कितव्य
र अतिकार दे हाय बमोजिम हुनछ
े :

(२)

(क)

आयोगको काम कारबाही समन्ियात्मक ढं गले सञ्चालन गने,

(ख)

अध्यक्षको है तसयिले आयोगसाँग सम्बजन्िि अन्य काम गने,

(ग)

नेपाल सरकारले िोकेको काम गने ।

उपाध्यक्षको काम, कितव्य र अतिकार: नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १३
अनुसार आयोगको उपाध्यक्ष पतन पुरा समय काम गने पदातिकारी हुने व्यिस्था छ ।
उपाध्यक्षको काम, कितव्य र अतिकार दे हाय बमोजिम हुनेछ :
(क)

उपाध्यक्षको है तसयिले आयोगसाँग सम्बजन्िि काम गने,

(ख)

अध्यक्ष विदामा बसेको िा नरहेको िा कािमा रहेको अिस्थामा अध्यक्षले गनुत पने
कामगने,

(ग)
(३)

अध्यक्षले िोकेको काम गने ।

सजचिको काम, कितव्य र अतिकार:

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १५

अनुसार आयोगको सजचिको रूपमा काम गनत आयोगमा एकिना नेपाल न्याय सेिाको विजशष्ट
श्रे णीको अतिकृि रहनेछ। सजचिले आयोगको सदस्य सजचिको भूतमका तनिातह गने व्यहोरा
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) (छ) मा उल्ले ख छ ।
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नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १५ अनुसार आयोगको सजचिको काम, कितव्य र
अतिकार दे हाय बमोजिम हुनछ
े :
(क)

आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गने,

(ख)

आयोगको प्रशासकीय काम कारबाहीलाई व्यिजस्थि गने गराउने,

(ग)

प्रचतलि कानून बमोजिम विभागीय प्रमुखको है तसयिले गनुत पने काम गने,

(ि)

अध्यक्षको तनदे शनमा आयोगको बैठक बोलाउने,

(ङ)

आयोगको तनणतय कायातन्ियन गने, गराउने ।

आयोगको स्िीकृि संगठन िथा ब्यबस्थापन सिेक्षण अनुसार आयोगको सजचिको काम, कितव्य
र अतिकार दे हाय बमोजिम हुनछ
े :
(क)

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम िोवकएका कायतहरु सम्पन्न गने,

(ख)

आयोगको तनणतय िा अन्य आिारमा तसजिति आयोगको सदस्य–सजचिको रुपमा
सम्पन्न गनुप
त ने कायतहरु सम्पन्न गने,

(ग)

आयोगको आतथतक प्रशासतनक लगायिका कायतहरु प्रचतलि कानून बमोजिम सम्पन्न
गने,

(४)

(ि)

आयोगको प्रशासतनक तनयन्त्रणको कायत गने,

(ङ)

आयोगको तनणतय बमोजिम कानूनसं ग सम्बद्ध कायतहरु गने र गनत लगाउने,

(च)

िोवकएका अन्य कामहरु गने र गनत लगाउने ।

सहसजचिको (प्रशासन महाशाखा) काम, कितव्य र अतिकार:
(क)

आयोगको बैठकको व्यिस्थापन सम्बन्िमा िोवकए बमोजिमको कामहरु गने िा गनत
लगाउने,

(ख)

आयोगको तनयतमि प्रशासनको कायतहरुका सम्बन्िमा आयोगको सामान्य तनदे शन र
सजचिको तनदे शनको अतिनमा रही सञ्चालन गने,
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(ग)

आयोगको िेबसाईट व्यिस्थापन सम्बन्िी कायतहरु िोवकए बमोजिम गने िा गनत
लगाउने,

(ि)

आयोगले सञ्चालन गने वितभन्न अध्ययन, अनुसन्िान िथा सिे क्षणको कायतका लातग
आिश्यक प्रशासतनक व्यिस्था तमलाउने िा तमलाउन लगाउने,

(ङ)

कानून ििुम
त ाको सम्बन्िमा आयोग िा सजचिबाट भएको तनदे शनानुसारको कायत
सम्पन्न गने िा गनत लगाउने,

(५)

(च)

आयोगको तनणतय बमोजिम सम्पन्न गनुप
त ने प्रशासतनक कायतहरु गने िा गनत लगाउने,

(छ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

सहसजचिको (ििुम
त ा िथा अनुसन्िान महाशाखा)काम, कितव्य र अतिकार:
(क)

सम्बजन्िि कानूनहरुको िानकारी तलने र ििुम
त ाको कायत गने र गनत लगाउने,

(ख)

सम्बजन्िि कानूनको विषयमा विद्यमान अििारणाहरुको िानकारी तलने र तलन
लगाउने साथै कानून कायातन्ियनको जस्थिी िथा सं शोिन आिश्यकिा लगायिको
विषयहरुमा अध्ययन, अनुसन्िान र सिे क्षण आदद गने, गनत लगाउने,

(ग)

आयोगका सजचिलाई आिश्यक विषयमा परामशत र सहयोग उपलब्ि गराउनुका
साथै महाशाखाको प्रमुखको रुपमा ििुम
त ा सम्बन्िी कायतको तनयन्त्रण, समन्िय
लगायिका प्रशासनीक कायतहरु गने,

(६)

(ि)

आयोगको तनणतय बमोजिम कानूनसं ग सम्बद्ध कायतहरु गने र गनत लगाउने,

(ङ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने र गनत लगाउने ।

उपसजचिको (आन्िररक िथा आतथतक प्रशासन शाखा)काम, कितव्य र अतिकार:
(क)

आयोगको बैठकको व्यिस्थापन सम्बन्िमा िोवकए बमोजिमको कामहरु गने,

(ख)

आयोगको तनयतमि प्रशासनको कायतहरुका सम्बन्िमा सजचि र महाशाखा प्रमुखको
तनदे शनको अतिनमा रही सञ्चालन गने,
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(ग)

आयोगको िेबसाईट अद्याितिक गने, िेबसाईटमा विषयिस्िु अपलोड गने लगायिका
िेबसाईट सम्बन्िी कायतहरु िोवकए बमोजिम गने,

(ि)

आयोगले सञ्चालन गने वितभन्न अध्ययन, अनुसन्िान िथा सिे क्षणको कायतका लातग
आिश्यक प्रशासतनक व्यिस्था तमलाउने,

(७)

(ङ)

कानून ििुम
त ाको सम्बन्िमा तनदे शनानुसारको कायत सम्पन्न गने,

(च)

आयोगको तनणतय बमोजिम सम्पन्न गनुप
त ने प्रशासतनक कायतहरु गने,

(छ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

उपसजचिको (ििुम
त ा िथा अनुशन्िान महाशाखा) काम, कितव्य र अतिकार:
(क)

िोवकएको विषयगि मन्त्रालयसाँग सम्बजन्िि कानूनहरुको िानकारी तलने र ििुम
त ाको
कायत गने

(ख)

िोवकएको विषयगि मन्त्रालयसाँग सम्बजन्िि कानूनको क्षेत्रमा प्रचतलि विद्यमान
अििारणाहरुको िानकारी तलने ।

(ग)

िोवकएको विषयगि क्षेत्रसाँग सम्बजन्िि प्रचतलि नेपाल कानूनहरुको कायातन्ियनको
जस्थिी िथा सं शोिनको आिश्यकिाको सम्बन्िमा अध्ययन गने ।

(ि)

आयोगले पवहचान गरे का िा िोवकएको विषयगि मन्त्रालयबाट अनुरोि भईआएका
विषयका कानून िथा कानूनी प्रणालीको विषयमा आिश्यक अध्ययन िथा सिेक्षणको
कायतमा सहभागीिा गने ।

(ङ)

विद्यमान कानूनी प्रणालीको आिारमा कानूनमा सुिार िथा पररमाितनका क्षेत्रहरुको
पवहचान गने।

(च)

आयोगको तनणतय बमोजिम कानूनसं ग सम्बद्ध कायतहरु गने ।

(छ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

12

www.lawcommission.gov.np
(८)

शाखा अतिकृिको (आन्िररक प्रशासन शाखा) काम, कितव्य र अतिकार :
(क)

आयोगको बैठकको व्यिस्थापन सम्बन्िमा िोवकए बमोजिमको कामहरु गने,

(ख)

आयोगको तनयतमि प्रशासनको कायतहरुका सम्बन्िमा सजचि, महाशाखा प्रमुख र
शाखा प्रमुखको तनदे शनको अतिनमा रही सञ्चालन गने,

(ग)

आयोगको िेबसाईट अद्याितिक गने, िेबसाईटमा विषयिस्िु अपलोड गने लगायिका
िेबसाईट सम्बन्िी कायतहरु िोवकए बमोजिम गने,

(ि)

आयोगले सञ्चालन गने वितभन्न अध्ययन, अनुसन्िान िथा सिे क्षणको कायतका लातग
आिश्यक प्रशासतनक व्यिस्था तमलाउने,

(९)

(ङ)

कानून ििुम
त ाको सम्बन्िमा तनदे शनानुसारको कायत सम्पन्न गने,

(च)

आयोगको तनणतय बमोजिम सम्पन्न गनुप
त ने प्रशासतनक कायतहरु गने,

(छ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

शाखा अतिकृिको (ििुम
त ा िथा अनुशन्िान शाखा) काम, कितव्य र अतिकार
(क)

िोवकएको विषयगि मन्त्रालयसाँग सम्बजन्िि कानूनहरुको िानकारी तलने र ििुम
त ाको
कायत गने

(ख)

िोवकएको विषयगि मन्त्रालयसाँग सम्बजन्िि कानूनको क्षेत्रमा प्रचतलि विद्यमान
अििारणाहरुको िानकारी तलने ।

(ग)

िोवकएको विषयगि क्षेत्रसाँग सम्बजन्िि प्रचतलि नेपाल कानूनहरुको कायातन्ियनको
जस्थिी िथा सं शोिनको आिश्यकिाको सम्बन्िमा अध्ययन गने ।

(ि)

आयोगले पवहचान गरे का िा िोवकएको विषयगि मन्त्रालयबाट अनुरोि भईआएका
विषयका कानून िथा कानूनी प्रणालीको विषयमा आिश्यक अध्ययन िथा सिेक्षणको
कायतमा सहभागीिा गने ।

(ङ)

विद्यमान कानूनी प्रणालीको आिारमा कानूनमा सुिार िथा पररमाितनका क्षेत्रहरुको
पवहचान गने।
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(१०)

(च)

आयोगको तनणतय बमोजिम कानूनसं ग सम्बद्ध कायतहरु गने ।

(छ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

लेखा अतिकृिको (आतथतक प्रशासन शाखा) काम, कितव्य र अतिकार:
(क)

आयोगको िावषतक बिेटको सञ्चालन सम्बन्िमा प्रचतलि कानून र आयोग िथा
सजचि, महाशाखा प्रमुख र शाखा प्रमुखले ददएको तनदे शनको अतिनमा रही गनुप
त ने
कायत गने,

(११)

(ख)

आयोगको लेखापालन सम्बन्िमा गनुप
त ने कायतहरु गने,

(ग)

आयोगको आय, व्यय लगायि सम्पूणत आतथतक कारोबारको वििरण र अतभलेख राख्ने,

(ि)

प्राप्त तनदे शन बमोजिमका आतथतक र लेखांकन सम्बन्िी कायतहरु गने,

(ङ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

कम्प्युटर इजन्ितनयरको (आन्िररक प्रशासन शाखा) काम, कितव्य र अतिकार :
(क)

आयोगको िेबसाईट सम्बन्िमा िोवकए बमोजिमको कायतहरु गने ।

(ख)

आयोगलाई आिश्यक भएको विषयमा सूचना प्रवितिको सम्बन्िमा आिश्यक
अध्ययन अनुसन्िानको विषयमा तनदे शानुसारको कायत गने ।

(ग)

आयोगको आन्िररक नेटिकत तनररक्षण एिं प्रावितिक कायतहरु गने

(ि)

आयोगलाई आिश्यक रहेका वितभन्न प्रावितिक विषयहरुमा तनदे शानुसार सहभातगिा
िनाउने ।

(ङ)
(१२)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

नायि सुव्िाको (प्रशासन शाखा, तनिी सजचिालय) काम, कितव्य र अतिकार :
(क)

आगन्िुकहरुको सूची ियार पाने िथा भेटिाटको लातग िातलका लगायिको कायत
तनदे शनानुसार गने ।

(ख)

फाईल, रािपत्र, कानून सम्बन्िी पुस्िकहरु तनदे शन भए अनुसार जिम्मा तलने ।
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(ग)

भेटिाट िथा कायतिमहरुको िानकारी दुरुस्ि राख्ने ।

(ि)

वििेयक ििुम
त ाको कायतमा िोवकए बमोजिम सहयोगी भई कायत गने ।

(ङ)

विद्यमान कानूनी प्रणालीको सं शोिन िा सुिारका लातग अध्ययन िा अनुसन्िानको
कायतमा िोवकए बमोजिम सहभातगिा िनाई आिश्यक कायत सम्पादन गने ।

(छ)
(१३)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

नायि सुव्िाको (प्रशासन शाखा, भण्डार इकाई)काम, कितव्य र अतिकार :
(क)

प्रशासन शाखाको िोवकएको इकाईमा रही आिश्यक फाईल, वकिाब, जिन्सी
लगायिका अतभलेख र मालसामानहरुको िोवकए बमोजिम जिम्मेिारी तलने ।

(ख)

तनदे शन भए बमोजिम भण्डार, पुस्िकालय िा प्रशासन हेने शाखा अतिकृिबाट
िोवकएका कायतमा सहयोग गने िथा आदे शानुसार जिम्मेिारी तलने ।

(१४)

(ग)

तनदे शानुसार प्रशासन महाशाखाको अन्य कायतहरु गने ।

(ि)

आयोगको तनणतय बमोजिम कानूनको क्षेत्रसं ग सम्बद्ध कायतहरु गने ।

नायि सुव्िाको (प्रशासन शाखा, पुस्िकालय इकाई) काम, कितव्य र अतिकार :
(क)

प्रशासन शाखाको िोवकएको इकाईमा रही आिश्यक फाईल, वकिाब, जिन्सी
लगायिका अतभलेख र मालसामानहरुको िोवकए बमोजिम जिम्मेिारी तलने ।

(ख)

तनदे शन भए बमोजिम भण्डार, पुस्िकालय िा प्रशासन हेने शाखा अतिकृिबाट
िोवकएका कायतमा सहयोग गने िथा आदे शानुसार जिम्मेिारी तलने ।

(ग)

तनदे शानुसार प्रशासन महाशाखाको अन्य कायतहरु गने ।

(ि)

आयोगको तनणतय बमोजिम कानूनको क्षेत्रसं ग सम्बद्ध कायतहरु गने ।

(ङ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।
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(१५)

नायि सुव्िाको (आन्िररक प्रशासन शाखा) काम, कितव्य र अतिकार :
(क)

प्रशासन शाखाको िोवकएको इकाईमा रही आिश्यक फाईल, वकिाब, जिन्सी
लगायिका अतभलेख र मालसामानहरुको िोवकए बमोजिम जिम्मेिारी तलने ।

(ख)

तनदे शन भए बमोजिम भण्डार, पुस्िकालय िा प्रशासन हेने शाखा अतिकृिबाट
िोवकएका कायतमा सहयोग गने िथा आदे शानुसार जिम्मेिारी तलने ।

(१६)

(ग)

तनदे शानुसार प्रशासन महाशाखाको अन्य कायतहरु गने ।

(ि)

आयोगको तनणतय बमोजिम कानूनको क्षेत्रसं ग सम्बद्ध कायतहरु गने ।

(ङ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

कम्प्युटर अपरे टरको (आन्िररक प्रशासन शाखा) काम, कितव्य र अतिकार :
(क)

आयोगको िेबसाईट सम्बन्िमा िोवकए बमोजिमको कायतहरु गने ।

(ख)

आयोगलाई आिश्यक भएको विषयमा सूचना प्रवििीको सम्बन्िमा आिश्यक
अध्ययन अनुसन्िानको विषयमा तनदे शानुसारको कायत गने ।

(ग)

आयोगको आिश्यकिाको वितभन्न विषयका पत्र व्यिहार, कागिाि लगायिको
विषयमा आिश्यक टं कण (टाईवपङ) को कायत गने ।

(ि)

आयोगलाई आिश्यक रहेका वितभन्न प्रावििीक विषयहरुमा तनदे शानुसार सहभातगिा
िनाउने ।

(ङ)
(१७)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

खररदारको (ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा) काम, कितव्य र अतिकार
(क)

कानूनको क्षेत्रमा प्रचतलि विद्यमान अििारणाहरुको अद्याििीक गने ।

(ख)

प्रचतलि नेपाल कानूनहरुको कायातन्ियनको जस्थिी िथा सं शोिनको आिश्यकिाको
सम्बन्िमा अनुसन्िान र सिेक्षणमा आिश्यकिानुसार सहभातगिा गने ।

(ग)

वििेयक ििुम
त ाको कायतमा सहयोग गने ।
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४.

(ि)

आयोगको तनणतय बमोजिम कानूनसं ग सम्बद्ध कायतहरु गने ।

(ङ)

िोवकएका अन्य कामहरु गने ।

आयोगबाट प्रदान गररने सेिा :
(क)

नेपाल कानून आयोगले गने काम र उपलब्ि गराउने सेिा दे हाय बमाजिम रहेका छन् :


आयोगको िेिसाइट

www.lawcommission.gov.np माफति

कानूनको अद्याितिक वििरण

प्रकाशन गने,


नयााँ कानून बनाउने िा तबध्यमान कानूनमा सं शोिन गने सम्बन्िमा िाकानून िथा न्याय सम्बन्िी
समसामयीक विषयमा अध्ययन िथा अनुसन्िान गने, गराउने,



कानूनको सं वहिाकरणको लागी आिश्यक सं वहिाको मसौदा ियार गरर नेपाल सरकार समक्ष पेश
गने,



प्रचतलि कानूनमा एवककरण िा पुनरािलोकन गने िथा सो सम्बन्िमा नेपाल सरकारलाई
आिश्यक सुझाि ददने,



नयााँ कानून तनमातण गने र आिश्यकिा अनुसार प्रचतलि कानूनमा सं शोिन गने सम्बन्िमा
व्याख्यात्मक वटप्पणी सवहिको मसौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गने,



हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाजझएका, असमान, विभेदिन्य, मानिअतिकार विरुद्धका िथा
कायातन्ियन हुन नसकेको कानूनको बारे मा अध्ययन गरर त्यस्िो कानून खारे ि, सं शोिन िा
पुनरािलोकन गने सम्बन्िमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाि पेश गने,



अन्िरातवष्ट्रय सजन्ि, सम्झौिाका प्राििानलाई आिश्यकिा अनुसार प्रचतलि कानूनमा समािेश गनत
नेपाल सरकारलाई मसौदा िा सुझाि ददने,



कानूनको

ििुम
त ा, सं वहिाकरण,एवककरण, पुनरािलोकन, सुिार

र

विकास

गने

सम्बन्िमा

आिश्यकिा अनुसार सम्बजन्िि तनकाय िा सं स्थासं ग परामशत, छलफल िथा अन्िरवियागने िा
सो सम्बन्िमा सम्बजन्िि तनकाय िा सं स्थासं ग सहकायत गने,
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कानून तनमातण प्रवियामा आिश्यकिा अनुसार िनिारणा र राय सुझाि सं कलन गने,



कानूनको मसौदालाई पररमाितन गने तसलतसलामा आिश्यकिा अनुसार गोष्ठी, सेतमनार िथा
अन्िरविया िस्िा कायतिम सं चालन गने,



ु का कानून आयोग िथा कानून ििुम
अन्य मुलक
त ा गने तनकायहरुसं ग सम्पकत गरर आिश्यक
िानकारी िथा सूचनाहरु आदान प्रदान गने,



सिोच्च अदालिबाट प्रतिपाददि तसद्धान्ि अनुरुप कानून भए नभएको विषय अध्ययन गने िथा सो
अनुरुप भएको नदे जखएमा कानून ििुम
त ा, खारे ि िथा पुनरािलोकन गने सम्बन्िमा नेपाल सरकार
समक्ष मसौदा पेश गने,



नेपाल सरकारले िोकेको िथा आयोगले आिश्यक सम्झेको कानून िथा न्याय सं ग सम्बजन्िि
अन्य कामहरु गने,

(ख) नेपाल कानून आयोगको नागररक बडापत्र िारी गरी कायातलय पररसरमा फ्ले क्स बोडत टााँतसएको छ।

५.

सेिा प्रदान गने तनकायको शाखा र जिम्मेिार अतिकारी
(क)आयोगका पदातिकारी सम्बन्िी वििरण
ि.स

नाम

पद

१.

श्री मािि पौडेल

अध्यक्ष

२.

श्री भेष राि शमात

उपाध्यक्ष

३.

श्री राजिि गौिम, सजचि, कानून, न्याय िथा सं सदीय मातमलामन्त्रालय

सदस्य

४.

श्री तडल्लीराि जितमरे , सजचि, प्रिानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषदको कायातलय

सदस्य

५.

श्री खगराि पौडेल, नायि महान्यायतििक्ता, महान्यायातििक्ताको कायातलय

सदस्य

६.

श्री जचरञ्जीिी खनाल, सजचि, नेपाल कानून आयोग

सदस्य-सजचि
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(ख)

आयोगको सेिा प्रदान गने शाखागि प्रशासतनक संगठन संरचना दे हाय बमोजिम रहेको छ M–

प्रशासतनक संगठन संरचना
सजचि

प्रशासन
महाशाखासहसजचि(न्याय

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान
महाशाखासहसजचि(न्याय÷कानून)

÷कानून)
आन्िररक िथा आतथतक प्रशासन

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

शाखाउप–सजचि–१ (न्याय÷कानून)

उप–सजचि–१ (न्याय÷कानून)

आतथतक
प्रशासनशाखालेखा
अतिकृि–१

आन्िररक प्रशासन शाखा

शाखा अतिकृि–१ (न्याय÷कानून)
कम्प्यूटर इजन्ितनयर– १ (विविि)
नायब सुब्बा–१ (प्र.÷सा.प्र.)
कम्प्युटर अप्रेटर–१ (विविि)

सामाजिक सेिा

शाखा अतिकृि–१
खररदार–१
(न्याय÷कानून)

शाजन्ि सुरक्षा िथा
सुशासन

शाखा अतिकृि–१
खररदार–१
(न्याय÷कानून)

हलुका सिारी चालक–३
कायातलय सहयोगी–४
स्िीपर–१

अथत, रािस्ि, व्यापार
व्यिसाय िथा तनिी
पूिातिार विकास िथा

भण्डार इकाइ
नायब सुब्बा–१
(प्र./ सा.प्र.)

पुस्िकालय इकाइ
नायब सुब्बा–१

(प्र./ सा.प्र.)

तनिी सजचिालय इकाइ
नायब सुब्बा–५
(न्याय/ कानून)

तनमातण शाखा
अतिकृि–१
खररदार–१

क्षेत्र

शाखा अतिकृि–१
खररदार–१
(न्याय÷कानून)

(न्याय÷कानून)
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(ग)

आयोगको संगठन संरचना अनुसार शाखागि जिम्मेिारी दे हाय बमोजिम बााँडफााँड गररएको छ M–
ि.स.
१.

कमतचारीको नाम÷थर
श्री जचरञ्जीिी खनाल

पद

शाखागि जिम्मेिारी

सजचि

नेपाल कानून आयोग

कैवफयि

२.

–

सहसजचि

प्रशासन महाशाखा

हाल ररक्त

३.

–

सहसजचि

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान

हाल ररक्त

महाशाखा
४.

श्री रािेन्र थापा

उपसजचि

आन्िररक िथा आतथतक
प्रशासन शाखा

५.

श्री सीिा शमात अतिकारी

उपसजचि

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

६.

श्री हररकृष्ण के.सी.

शाखा अतिकृि

आन्िररक प्रशासन शाखा

७.

श्री मनुका जितमरे

शाखा अतिकृि

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

८.

–

शाखा अतिकृि

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

हाल ररक्त

९.

–

शाखा अतिकृि

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

हाल ररक्त

१०.

–

शाखा अतिकृि

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

हाल ररक्त

ले खा अतिकृि

आतथतक प्रशासन शाखा

कम्प्युटर इजन्ितनयर

आन्िररक प्रशासन शाखा

११.
१२.

श्री यदु शमात नेपाल
–

१३.

श्री सुिणत बहादुर मल्ल

ना.सु., प्रशासन

आन्िररक प्रशासन शाखा

१४.

श्री झलक के.सी.

ना.सु., प्रशासन

आन्िररक प्रशासन शाखा

ना.सु., प्रशासन

आन्िररक प्रशासन शाखा

कम्प्युटर अपरे टर

आन्िररक प्रशासन शाखा

१५.

–

१६.

श्री चण्डे श्वरी प्रिापति

१७.

श्री जशिराि पौडेल

ना.सु., न्याय

तनिी सजचिालय

१८.

श्री पारस मजण शमात

ना.सु., न्याय

तनिी सजचिालयर पुस्िकालय

हाल ररक्त

हाल ररक्त
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१९.

–

ना.सु., न्याय

तनिी सजचिालय

हाल ररक्त

२०.

–

ना.सु., न्याय

तनिी सजचिालय

हाल ररक्त

२१.

–

ना.सु., न्याय

तनिी सजचिालय

हाल ररक्त

२२.

श्री सौरि बराल

खररदार, न्याय

भण्डार

२३.

श्री सजन्दप कुमार लातमछाने]

खररदार, न्याय

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

२४.

श्री मोति कुमारी पौडेल

खररदार, न्याय

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

खररदार, न्याय

ििुम
त ा िथा अनुसन्िान शाखा

२५.

–

२६.

श्री जखल प्रसाद दहाल

ह.स.चा.

आन्िररक प्रशासन शाखा

२७.

श्री कृष्ण गोविन्द महितन

ह.स.चा.

आन्िररक प्रशासन शाखा

२८.

श्री बहादुर महितन

ह.स.चा.

आन्िररक प्रशासन शाखा

२९.

श्री राम प्रसाद रािबाहक

ह.स.चा.

आन्िररक प्रशासन शाखा

३०.

श्री िन बहादुर क्षेत्री

ह.स.चा.

आन्िररक प्रशासन शाखा

३१.

श्री तमठे राना

का.स.

आन्िररक प्रशासन शाखा

३२.

श्री राम बहादुर राना

का.स.

आन्िररक प्रशासन शाखा

३३.

श्री सवििा राना

का.स.

आन्िररक प्रशासन शाखा

३४.

श्री सृिना लम्साल

का.स.

आन्िररक प्रशासन शाखा

३५.

श्री कणत बहादुर बस्नेि

का.स.

आन्िररक प्रशासन शाखा

३६.

श्री ददल शोभा पोडे

स्िीपर

आन्िररक प्रशासन शाखा

हाल ररक्त
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६.

सेिा प्राप्त गनत लाग्ने दस्िुर र अिति M–
(१)

आयोगले नेपाल सरकारका वितभन्न मन्त्रालयको अनुरोिमा िा आयोगको आफ्नै पहलमा आयोगको
लातग िावषतक वितनयोजिि रकमबाटै वििेयकका मस्यौदा गने रअध्ययन अनुसन्िान समेिको कायत गने
गरे को हुाँदा कुनै शुल्क लाग्दै न ।
िर कुनै मन्त्रालय िा तनकायले सािन स्रोि उपलव्ि गराउने गरी कानून तनमातणको लातग वििेयक
ििुम
त ा गररददन अनुरोि गरे मा आयोगले त्यस्िो अनुरोि बमोजिम पतन कानून मस्यौदा गने गरे को
छ ।

(२)

आयोगको िेिसाइटमा उपलब्ि सामाग्री तनशुल्क रुपमा पढ्न र डाउनलोड गनतसवकने ब्यिस्था
तमलाएको छ।

७.

तनणतय गने प्रविया र अतिकार M–
आयोगको तनणतय आयोगको बैठकको बहुमि राय बाट हुने र मि बराबर भएमा अध्यक्षले तनणातयक मि ददने
व्यिस्था ऐनको दफा ११ ले गरे को छ । आयोगको प्रशासतनक विषयमा सजचिबाट तनणतय हुने व्यिस्था
छ।

८.

तनणतय उपर उिुरी सुन्ने अतिकारी M–
आिश्यक

नभएको

र

आयोगको

info@lawcommission.gov.np

काम

कारिाही

सम्बन्िमा

कुनै

गुनासो

भए

आयोगको

ईमेल

मा पठाउन सवकने व्यिस्था रहेकोछ।आयोग पररसरमा गुनासो

पेवटका समेि राजखएको छ ।

९.

सम्पादन गरे को कामको वििरण M–
नेपाल कानून आयोगले आ.ि. २०७४÷७५ मा सम्पादन गरे का मुख्य–मुख्य कामहरुको वििरण
यस प्रकार छ M–
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वििेयक मस्यौदाः - ५ िटा वििेयकको मस्यौदा गरी सम्बजन्िि मन्त्रालयमा पेश गररएको छ ।
गोष्ठी÷सेतमनारः

- वििेयक ििुम
त ा लगायि वितभन्न विषयमा गोष्ठी÷सेतमनार हुने प्राििान अनुरुप ११
िटागोष्ठी÷सेतमनार सम्पन्न गररएको छ ।

िेिसाइट अद्याितिकः

– आयोगको िेिसाइट अद्याितिक गने िममा हाल सम्म दे हाय बमोजिमको ऐन,
तनयम अद्याितिक गरी आयोगको िेब साइटमा अपलोड गररएको छः
क.

नेपाली भाषामा ऐन – ३३७ िटा, तनयम – ३१२ िटा,
सं वििान – नेपालको सं वििान

ख.

अंग्रि
े ी भाषामा ऐन – ३०२ िटा, तनयम – १६६ िटा, नेपालको
सं वििान

ग.

अन्य सामाग्री
तनयम, हाल

–पुराना सामाग्रीहरु िस्िै खारे ि भएका ऐन,
सम्मका

सिै

सं वििानहरु

इत्यादद

आयोगको

िेिसाइटको कानून सं ग्रह खण्डमा राजखएको छ ।
१०.

कायातलय प्रमुख र सूचना अतिकारीको नाम, पद र सम्पकत नम्बरM
(१) कायातलय प्रमुखः सजचि श्री जचरञ्जीिी खनाल (९८५१०५८४६६, ४४८१०५१)
(२) सूचना अतिकारीः उपसजचि श्री रािेन्र थापा (९८४१२९६७५३ ÷ ४४८१०९०)

११.

ऐन, तनयम, वितनयम िा तनदे जशकाको सूचीM
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३

१२.

आम्दानी खचत िथा आतथतक कारोिार सम्बन्िी अध्याितिक वििरणM
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२०७५ सालको असार महहनाको खचवको फााँटवारी पाँि
ू ीगत
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२०७५ सालको असार महहनाको खचवको फााँटवारी साधारण
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१३.

अजिल्लो आ.ि. मा संचातलि कायतिमहरुM
वििेयक ििुम
त ाM

५(पााँच) िटा दे हाय बमोजिम वििेयकको मस्यौदा सम्पन्न गरी सम्बजन्िि
मन्त्रालयमा बुझाएको छः

क्र.स.

वववरण

ममनत

१.

प्राणी उद्यान प्राधिकरणका सम्बन्िमा व्यिस्था

पेश गररएको मन्रालय

२०७४।०५।१९

गनन बनेको वििेयक
२.

िन तथा भ-ू सरं क्षण
मन्रालयमा पेश

पेट्रोललयम पिाथन तथा ग्यासको कारोिार

२०७४।०५।१९

आपर्ू तन मन्रालयमा पेश

सम्बन्िी वििेयक
३.

४.

लशक्षाको अधिकारका सम्बन्िमा व्यिस्था गनन २०७४।१२।२३

लशक्षा,विज्ञान तथा

बनेको वििेयक

प्रविधि मन्रालयमा पेश

विद्यालय

तथा

लशक्षण

संस्था

सञ्चालनका २०७५।०१।१०

सम्बन्िमा व्यिस्था गनन बनेको वििेयक
५.

१४.

गोपर्नयता सम्बन्िी वििेयक

प्रविधि मन्रालयमा पेश
२०७५।०३।२२

गि
ृ मन्रालयमा पेश

आयोगको िेबसाइटM
आयोगको िेबसाइट

१५.

लशक्षा,विज्ञान तथा

www.lawcommission.gov.np

रहेको छ ।

आयोगमा कुनै िैदेजशक सहायिा, ऋण, अनुदान एिम् सम्झौिा सम्बन्िी वििरणM
गि आ.ि.२०७४।७५ मा UNDP को आतथतक सहयोगमा ४ िटा

Program

Legal Dissemination

र जशक्षाको अतिकार सम्बन्िी वििेयक ििुम
त ा िममा २ िटा गोष्ठी सम्पन्न गररएको

तथयो।
१६.

आयोगले संचालन गरे को कायतिम र सो को प्रतििेदनM
आयोगको कायतक्षत्र
े एिं काम कारबाहीकासम्बन्िमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा
२२ बमोजिम िावषतक प्रतििेदन ियार गरी आतथतक िषत समाप्त भएको ६० ददनतभत्र नेपाल सरकार
समक्ष पेश गने गररएको छ । उक्त प्रतििेदन आयोगको िेिसाइटमा हेन त सवकन्छ ।
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१७.

साितितनक तनकायले िगीकरण िथा संरक्षण गरे को सूचनाको नामािली र त्यस्िो सूचना संरक्षण गनत
िोवकएको समयािति

M

हाल सम्म आयोगबाट सूचनाको ितगतकरण गररएको छै न ।
१८.

साितितनक तनकायमा परे का सूचना माग सम्बन्िी तनिेदन र सो उपर सूचना ददइएको वििरणMआ.ि.
२०७४।०७५ मा सूचना माग गरी आयोगमा कुनै तनिेदन परे को छै न ।

१९.

२०.

साितितनक तनकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएमा िा हुने भएको भए सो को वििरणM
(१)

आयोगको िेिसाइटमा,

(२)

आयोगको िावषतक प्रतििेदनमा,

(३)

अि दे जख रावष्ट्रय सूचना आयोगको िेिसाइटमा समेि प्रकाशन गररनेछ ।

िोवकए बमोजिम अन्य वििरणः
(१)

साितितनक

खररद

सम्बजन्ि

विद्यमान

कानूनमा

सुिारको

आिश्यकिा

सम्बजन्ि

अन्िरविया/गोष्ठी सम्पन्न गरे को
(२)

ु ी दे िानी र फौिदारी सं वहिाका बारे मा स्थानीय िनप्रतितनतिहरुलाइत िानकारी
मुलक
गराउन दे हायका स्थानीय िहहरुमा Legal Disseminationकायतिम सम्पन्न गरे कोः



हेटौडा उप-महानगरपातलका (मकिानपुर)



कोल्हिी नगरपातलका (बारा)



तनिगढ नगरपातलका (बारा)



िीिपुर तसमरा उप-महानगरपातलका (बारा)
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