भानव अधधकाय सम्फन्धी आदे श/पैसरा
तथा ससपारयसहरुको कामाान्वमन अवस्था य
याज्मको दायमत्व
पणीन्द्र गौतम
सह-सचिव
प्रधानमन्द्री तथा मन्त्न्द्रऩरिषद्को कार्ाालर्

1

सॊ वैधाननक व्मवस्था -सवोच्च अदारत
 धाया

१२६ को उऩधाया (१): फभोजजभ न्माम
सम्फन्धी अनधकाय अदारत तथा न्मायमक ननकामफाट
प्रमोग हन
ु े।

 धाया १२८ को उऩधाया (२): सॊ यवधान य कानूनको

व्माख्मा गने अजन्तभ
अदारतराई हन
ु े।

 धाया

अनधकाय

सभेत

सवोच्च

१२६ को उऩधाया (२): भुद्दा भानभराको
योहभा अदारतरे ददएको आदे श वा पैसराको सफैरे
ऩारना गनुऩ
ु ने।

याष्ट्रिम भानव अधधकाय आमोग
 धाया २४९ को उऩधाया (१) भानव अनधकायको

सम्भान, सॊ यऺण य सॊ वधुन तथा त्मसको प्रबावकायी
कामाुन्वमनराई सुननजित गनुु यायष्डम भानव अनधकाय
आमोगको प्रभुख कतुव्म हन
ु े।
 नसपारयस गने अनधकाय् (धाया २४९ को उऩधाया (२)
क, ख, ग, ङ, च, छ)
 आमोगराई भानव अनधकायको उल्रॊ घनका घटना हन
ु फाट

योक्नका रानग यवनबन्न यकनसभको कायवाही गनु तथा भानव
अनधकाय उल्रॊ घन गने व्मजि वा सॊ स्थाका यवरुद्ध कानून
फभोजजभ अदारतभा भुद्दा दामय गने रगामतका यवनबन्न
नसपारयसहरु गने अनधकाय यहेको छ।

3

सवोच्च अदारतफाट हुने आदे श/पैसरा कामाान्वमन
 भजन्िऩरयषद्को नभनत २०६७।११।१७ गते को ननणुम

फभोजजभ सवोच्च अदारतको आदे श, ननणुम वा पैसरा
कामाुन्वमन गनु नेऩार सयकायका सफै भन्िारमहरुभा
कानून तथा पैसरा कामाुन्वमन शाखा/भहाशाखा गठन
गरयएको छ।
 सवोच्च अदारतफाट बएको आदे श/पैसरा कामाुन्वमन
अनुगभन सनभनत्
 प्रधानभन्िी तथा भजन्िऩरयषद्को कामाुरमका

सजचव(कानून)- सॊ मोजक
 भहान्मामानधविाको कामाुरमका सहन्मामानधविा – सदस्म
 कानून, न्माम तथा सॊ सदीम भानभरा भन्िारमका सहसजचव
-सदस्म
4

सावाजयनक सयोकायका वववादभा बएका आदे श तथा पैसराको
एकीकृत वववयण
नस.नॊ
.

5

भुद्दाको यववयण

२०७०
असाय
सम्भ

आ.व.
आ.व.
आ.व.
२०७२।७३ २०७4।७
२०७०।७१ भाघ सम्भ 5 ऩौष सम्भ
ऩौष सम्भ

जम्भा

१.

रगत कट्टा बएका ऩयभादे श
आदे शहरु

13

14

7

6

40

२.

कामाुन्वमनको अवस्था
यहे का ऩयभादे श आदे शहरु

61

3

7

17

88

३.

रगत कट्टा बएका
ननदे शनात्भक आदे शहरु्

46

14

8

1

69

४.

कामाुन्वमनको अवस्थाभा
यहे का ननदे शनात्भक
आदे शहरु
जम्भा आदे शहरुको सॊ ख्मा

95

32

14

21

162

215

63

36

45

359

कामाान्वमन गना फाॉकी यहे का आदे श/पैसराको भन्रारमगत वववयण
सस.नं.

6

मन्द्रालर्

१.

प्रधानभन्िी तथा भजन्िऩरयषद्को कामाुरम

२.

अथु भन्िारम

३.

ऩिमादे श

ननदे शना
त्मक
आदे श

जम्मा

2

6

8

1

3

4

आऩूनतु भन्िारम

०

2

2

४.

उद्योग भन्िारम

6

५.

ऊजाु भन्िारम

2

8

६.

कानून, न्माम तथा सॊ सदीम भानभरा भन्िारम

७.

कृयष यवकास भन्िारम

3

०

3

15

०

1

3

18
1

नस.नॊ.

८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.

१५.
१६.
१७.
१८.

१९.
7

२०.

यनयन्तय...

भन्िारम

खानेऩानी तथा सयसपाई भन्िारम
गृह भन्िारम
जनसङख्मा तथा वातावयण भन्िारम
ऩययाष्ड भन्िारम
ऩशुऩॊजऺ यवकास भन्िारम
बूनभसुधाय तथा व्मवस्था भन्िारम
बौनतक ऩूवाुधाय तथा मातामात भन्िारम

भयहरा, फारफानरका तथा सभाजकल्माण भन्िारम
मुवा तथा खेरकुद भन्िारम
यऺा भन्िारम

वन तथा बू-सॊ यऺण भन्िारम

वाजणज्म भन्िारम
यवऻान तथा प्रयवनध भन्िारम

ऩयभादे श

०
13
3
०
०
5
5
12
०
1
1
1
०

ननदे शनात्भक जम्भा
आदे श

०
17
3
3
०
5
6
20
०
3
5
2
1

0
30
6
3
0
10
11
32
0
4
6
3
1

नस.नॊ.

भन्िारम

२१.

शाजन्त तथा ऩुनननुभाुण भन्िारम

२२.

जशऺा

२३.

श्रभ तथा योजगाय भन्िारम

२४.

सॊ स्कृनत, ऩमुटन तथा नागरयक उड्डमन भन्िारम

२५.

सङघीम भानभरा तथा स्थानीम यवकास भन्िारम

२६.

सहकायी तथा

२७.

सहयी यवकास भन्िारम

२८.

साभान्म प्रशासन भन्िारम

भन्िारम

गरयफी ननवायण भन्िारम

२९.

नसॉचाइ भन्िारम

३०.

सूचना तथा सञ्चाय भन्िारम

३१

स्वास््म भन्िारम

8

ऩयभादे श

6
6
1
2
4
०
5
7
1
2
6

ननदे शना
त्भक
आदे श

4
17
2
3
10
०
6
6
०
०
16

जम्भा

10
23
3
5
14
0
11
13
1
2
22

केही आदे शहरुको कामाान्वमन

नस.
नॊ.
१.

9

रय.नॊ.
ननवेदक
यवऩऺी
२९८०
(०५४)
फारकृष्ण
न्मौऩाने
यव.
नेऩार
सयकाय
भजन्िऩरयषद
सजचवारम
सभेत

आदे श नभनत य
आदे श
आदे शको छोटो
कामाुन्वमनका
व्महोया
रानग जजम्भेवाय
ननकाम
२०५८।४।८ यवद्यभान कानूनी
गृह भन्िारम ऩयीनधनबि यही
नागरयकताको
प्रभाणऩि यवतयण
गनुु बन्ने ऩयभादे श
जायी ।

कामाुन्वमनको अवस्था
नेऩारको अन्तरयभ सॊ यवधान, २०६३ भा
नागरयकता सम्फन्धी नमाॊ व्मवस्था
आत्भसात गरयएको य सो अनुकूर हन
ु े गयी
नागरयकता ऐन, २०६३ एवॊ ननमभावरी,
२०६३ जायी बई सो फभोजजभ
नागरयकताको प्रभाणऩि यवतयण हॊ द
ु ै आएको
। सवोच्च अदारत, पैसरा कामाुन्वमन
ननदे शनारमको च.नॊ.१२५ नभनत
२०६९।६।२२ को ऩिानुसाय नभनत
२०६९।६।१७ को ननणुमानुसाय रगत
कट्टा बएको ।

२.

यनयन्तय...

३१४१
२०५६।३।२९ यवष्णुभनत नदीको प्रदुषण
(०५४)
योक्ने तपु आवश्मक कामु
बयतभजण
गनुु बन्ने ऩयभादे श जायी ।
गौतभ,
हत
ु याभ वैद्य
यव.
नेऩार सयकाय
भजन्िऩरयषद
सभेत
३.
३३४२
२०६३।१।२४ जेष्ठ नागरयकहरुको हक,
(०६०)
यहत सॊ यऺण य सम्फधुनका
चन्रकान्त
रानग सॊ सदको मसै
ऻवारी सभेत
अनधवेशनफाट कानून फनाई
यव.
रागु गनुु बन्ने ऩयभादे श
प्रधानभन्िी
जायी ।
तथा
भजन्िऩरयषद
को कामाुरम
सभेत
10

सवोच्च अदारत, पैसरा
कामाुन्वमन ननदे शनारमको
ऩ.सॊ .०६७।०६८, च.नॊ.४४६,
नभनत २०६८।३।२८ को
ऩिानुसाय कामाुन्वमन सम्ऩन्न बई
रगत कट्टा बएको ।

जेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ऐन
२०६३ जायी बएको आधायभा
सवोच्च अदारत, पैसरा
कामाुन्वमन ननदे शनारमको
ऩ.सॊ .०६७।०६८, च.नॊ.४४६,
नभनत २०६८।३।२८ को
ऩिानुसाय कामाुन्वमन सम्ऩन्न
बएको बनी रगत कट्टा बएको
।

यनयन्तय...
४.

३२७५
०६४।१०।२३ पौज्दायी अऩयाधभा नगयऩ्mताय
(०६२)
बएको व्मजिराई प्रभाण ऐन,
गृह भन्िारम,
सोभप्रसाद
यऺा भन्िारम, २०३१ को दपा ४६ य भानथ
रुईंटे र
कानून, न्माम, उल्रेजखत यवनबन्न Covenant,
यव.
सॊ यवधानसबा तथा Declaration य Principles
प्रधानभन्िी तथा सॊ सदीम भानभरा
अनुसाय ऩऺ य कानून
भन्िारम
।
भजन्िऩरयषदको
व्मवसामीको सल्राह
कामाुरम
Confidential रुऩभा हन
ु ददनु
बनी यवऩऺीहरुका नाभभा
ऩयभादे श जायी ।
५. ३८०२।०६२ २०६३।९।३ जानतऩानतका आधायभा गरयने
यवभर यवश्वकभाु
छु वाछु त यवरुद्धको बेदबाव
सभेत
अन्त्म गनुको रानग
यव.
जनचेतनाभुरक कामुक्रभ
नेऩार सयकाय,
सॊ चारन गनुु बनी यवऩऺी
प्रधानभन्िी तथा
नेऩार सयकाय,गृह भन्िारम य
भजन्िऩरयषद
स्थानीम यवकास भन्िारम
सजचवारम सभेत
सभेतका नाभभा ऩयभादे श जायी
11
।

सवोच्च अदारत, पैसरा
कामाुन्वमन ननदे शनारमको
च.नॊ.१५६ नभनत
२०६९।७।१९ को
ऩिफाट कामाुन्वमन सम्ऩन्न
बई रगत कट्टा बएको
जानकायी प्राप्त बएको ।

सवोच्च अदारत, पैसरा
कामाुन्वमन ननदे शनारमको
ऩ.सॊ .०६७।०६८,
च.नॊ.४४६, नभनत
२०६८।३।२८ को
ऩिानुसाय कामाुन्वमन
सम्ऩन्न बएको बनी रगत
कट्टा बएको ।

६.

यनयन्तय...

०७२४
२०६६।७ धुम्रऩानजन्म ऩदाथुको व्माऩारयक
(०६३)
प्रवद्र्धन वा यवऻाऩन हन
ु जाने गयी
।४
होभरार श्रे ष्ठ
जुनसुकै स्वरुऩका साॊस्कृनतक,
यव.
टे नरनबजन वा अन्म कुनै ऩनन
नेऩार सयकाय
व्मजिगत, साभुयहक वा सॊ गदठत
प्रधानभन्िी
गनतयवनधहरु गनु, गयाउन ननभल्ने
तथा
बएकोरे त्मस्तो कामु अयवरम्फ
भजन्िऩरयषद्को
योक्नु, योक्न रगाउनु बनी
कामाुरम सभेत
प्रत्मनथुहरुका नाभभा ऩयभादे श जायी
।
७
१८७
२०६६।४। भानव अनधकायको उल्रॊ घनको
२८
(२०६४)
गृह भन्िारम छानवीन वा सॊ यऺणभा जाॉदाको
ज्मोनत रम्सार
अवस्थाभा उनीहरुरे कुनै प्रकायको
सभेत
सुयऺाको खतया भहसूस गयी प्रहयी
यव.
सभऺ सुयऺाका रानग सूचना गये भा
नेऩार सयकाय,
आवश्मक सुयऺा व्मवस्था गरयददनू
प्रधानभन्िी
बनी नेऩार सयकायका नाभभा
तथा
12
ऩयभादे शको आदे श जायी।
भजन्िऩरयषद्को

सवोच्च अदारत, पैसरा
कामाुन्वमन ननदे शनारमको
ऩ.सॊ .०६७।०६८,
च.नॊ.४४६, नभनत
२०६८।३।२८ को
ऩिानुसाय कामाुन्वमन सम्ऩन्न
बएको बनी रगत कट्टा
बएको ।
सवोच्च अदारत, पैसरा
कामाुन्वमन ननदे शनारमको
च.नॊ.१५७ नभनत
२०६९।७१९ को ऩिफाट
कामाुन्वमन सम्ऩन्न बई रगत
कट्टा बएको जानकायी प्राप्त
बएको ।

८.

९.

13

यनयन्तय...
.

३३९२ २०५२।४। छोयीराई छोया सयह
१८
(२०५०)
अनधकाय प्रदान गने
भीया ढुॊ गाना
सम्फन्धभा अध्ममन गयी
यव.
आवश्मक व्मवस्था गनुु
ु ु
कानुन, न्माम
गयाउनु बन्ने ननदे शनात्भक
तथा सॊ सदीम
आदे श जायी ।
व्मवस्था
भन्िारम

ु ी ऐन एघायौ सॊ शोधन,२०५८, रैयिक
भुरक
सभानता कामभ गने केही नेऩार ऐन
सॊ शोधन गने ऐन,२०६३ भापुत धेयै ऐन
सॊ शोधन एवॊ नेऩारको अन्तरयभ सॊ यवधान,
२०६३ जायी भापुत आदे शको कामाुन्वमन
सम्ऩन्न बएको आधायभा सवोच्च अदारत,
पैसरा कामाुन्वमन ननदे शनारमको
ऩ.सॊ .०६७।०६८, च.नॊ.४४६, नभनत
२०६८।३।२८ को ऩिानुसाय कामाुन्वमन
सम्ऩन्न बएको बनी रगत कट्टा बएको ।
३४
२०६१।४। नेऩाररे अनुभोदन गये का रैं नगक सभानता कामभ गने केही नेऩार ऐन
१४
(२०६०)
भानव अनधकाय भहासजन्ध सॊ शोधन गने ऐन,२०६३ भापुत आदे शको
सऩना भल्र
अनुकूरको नमाॊ कानून
कामाुन्वमन सम्ऩन्न बएको आधायभा सवोच्च
प्रधान
अदारत, पैसरा कामाुन्वमन ननदे शनारमको
मथोजचत सभमभा रागु
यव.
गनु आवश्मक व्मवस्था ऩ.सॊ .०६७।०६८, च.नॊ.४४६, नभनत
भजन्िऩरयषद्
गनुु बन्ने ननदे शनात्भक
२०६८।३।२८ को ऩिानुसाय कामाुन्वमन
सजचवारम
आदे श जायी ।
सम्ऩन्न बएको बनी रगत कट्टा बएको ।

२०७१/७२ दे खि २०७४/७५ ऩौषसम्भ बएका ससपारयसहरुको
कामाान्वमन अवस्था

अनधकाय प्रधानभन्िी
तथा सम्फजन्धत भन्िारमको कायवाही
क्र.सॊ . भानव
आमोगको
भजन्िऩरयषद्को
नसपारयस
कामाुरमको कायवाही

१

14

यवद्यारमभा
वारफानरका
यवरुद्ध शारययीक
दण्ड सजामका
यवरुद्ध
सचेतनाभूरक
कामुक्रभहरु
सञ्चारन
गनु
नीनतगत
नसपारयस गने।

सो
नसपारयस जशऺा भन्िारमफाट १४९ सूचक
कामाुन्वमन गनु जशऺा सयहत फारभैिी यवद्यारम यायष्डम
भन्िारम य भयहरा प्रारुऩ स्वीकृत बई रागु गरयएको,
भन्िारमभा
ऩिाचाय बमययहत नसकाई ननदे जशका, यवद्यारम
शाजन्त ऺेि ननदे जशका रगामत
गरयएको।
जशऺकहरुराई उऩमुि नसकाईका
रानग सजाम ययहत जशऺण यवषमक
तानरभ प्माकेजहरुको सभेत व्मवस्था
गरय रागु बएको अवस्थाभा जशऺा
भन्िारम एवॊ जशऺा यवबागफाट जायी
गरयएका ऐन, ननमभ, ननदे जशका,
ननदे शनफाये सयोकायवाराहरुका रानग
जजम्भेवायी
ऩूवक
ु
चेतनाभूरक
कामुक्रभ फनाई रागु गने बनी
जजल्रा जशऺा कामाुरमराई जशऺा
यवबागफाट ऩिाचाय बएको।

कामाुन्वमनको
अवस्था

हार
कामाुन्वमन
को जस्थनतभा
यहे को।

क्र. भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
सॊ .
२

व्मजिको स्वास््म सम्फन्धी हक तथा
जीवनको अनधकाय सुननजित गने
सम्फन्धभा अयवरम्फ ऩहर गयी
आभनागरयकरे
ननवाुध
रुऩभा
स्वास््मको अनधकाय उऩबोग गने
सक्ने वातावयण नसजुना गनु।

३.

ऩारयश्रनभक आमकय गणना गदाु
आमकय ऐन फभोजजभ ऩाउने अन्म
कय छु ट यकभहरु घटाइसके ऩनछको
फाॉकी यकभ खुद आम हन्ु छ बन्ने
तत्कानरन अथु भन्िीरे घोषणा गये
फभोजजभ कय दायमत्व ननधाुयण गनु
गयाउन सम्फजन्धत सम्ऩूणु ननकामभा
ननदे शन जायी गनु सम्फन्धभा यवस्तृत
यववयण उऩरब्ध गयाउन।
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प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको
कायवाही
मस
कामाुरमको
ऩि
भापुत
व्मजिको स्वास््म
अनधकाय सुननजित
गने
सम्फन्धभा
स्वास््म
भन्िारमभा
ऩिाचाय गरयएको।
मस
कामाुरमको
ऩि भापुत अथु
भन्िारमभा
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत
कायवाही

भन्िारमको कामाुन्व
मनको
अवस्था

उि ऩिभा उल्रेजखत
जचयकत्सक
सॊ घरे
२०७४ आजश्वन ६ गते
दे जख स्वास््म से वा फन्द
गने गये को ननणुम यपताु
बई स्वास््म सॊ स्थाहरुरे
ननमनभत रुऩभा स्वास््म
सेवा नरई यहे को।
हारसम्भ प्रगनत यववयण
प्राप्त नबएको।

उल्रेजख
त
ननदे शना
त्भक
नसपारयस
कामाुन्व
मन
बएको।
कामाुन्व
मन
नबएको

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

प्रधानभन्िी
तथा सम्फजन्धत
भजन्िऩरयषद्को
भन्िारमको
कामाुरमको कायवाही
कायवाही

कामाुन्वमन
को अवस्था

४

तत्कारीन याजा श्री ५ वीये न्र तथा उहाॉको उि ननणुम कामाुन्वम
नाते दायहरुको
हत्मा
बएको
घटनाको गनु
गृह
भन्िारम
सयकायरे गठन गये को उच्चस्तयीम छानयवन ऩिाचाय गरयएको।
सनभनतरे फुझाएको प्रनतवेदन भाग गने।

नसपारयस
कामाुन्वमन
को चयणभा
यहे को।

५

अध्मागभन ऐन, २०४९ भा केही िुटीहरु
दे जखएको
हुॉदा
अध्मागभन
यवबागराई
ु ाहरुको सॊ यऺणाथु
यहयासतभा यहे को थुनव
सॊ वेदनशीर बई कामु गनु, यहयासत कऺको
बौनतक सॊ यचना भानव अनधकाय भैिी ढॊ गरे
ननभाुण गनु य अध्मागभन ऐन, २०४९ भा
स्वास््म ऩयीऺण तथा यहयासत सम्फन्धी थऩ
व्मवस्थाका रानग आवश्मक सॊ शोधन गनु
नेऩार सयकाय सभऺ नीनतगत नसपारयस गने

नसपारयस
कामाुन्वमन
नबएको
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मस कामाुरमको ऩि
भापुत गृह भन्िारम य
नि.यव.
अन्तयायष्डम
यवभानस्थर अध्मागभन
यवबागभा
ऩिाचाय
गरयएको।

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

६

७
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प्रधानभन्िी
भजन्िऩरयषद्को
कायवाही

तथा सम्फजन्धत
कामाुरमको भन्िारमको
कायवाही

आत्भहत्माको
घटनाराई
सुक्ष्भ नीनतगत व्मवस्था गनु गृह
अनुसन्धान गनु आवश्मक कानूनी भन्िारमराई
ऩिाचाय
व्मवस्थाको
रानग
नेऩार गरयएको।
सयकायराई नीनतगत नसपारयस गने
सफै
जजल्राका
यवद्यारमहरुभा सो व्मवस्था
ऩाठ्यऩुस्तकहरु उऩरब्ध गयाउन भन्िारमभा
नेऩार सयकाय भापुत जशऺा गरयएको।
भन्िारमराई ननदे शन ददने।

गनु

जशऺा जशऺा
ऩिाचाय भन्िारमको
ऩाठ्यऩुस्तक
सभमभा उऩरब्ध
गयाउन
जशऺा
यवबागभा ऩिाचाय
गये को।

कामाुन्वमन
को अवस्था

आॊजशक
कामाुन्वम
न
बएको।

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

८

९
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भेनडकर नरगर ऩयीऺणका रानग
सफै अस्ऩतारहरुभा अननवामु
रुऩभा रागु गनु एकै खारको
ढाॉचा तोक्ने।

प्रधानभन्िी
भजन्िऩरयषद्को
कायवाही

तथा सम्फजन्धत
कामाुरमको कायवाही

भन्िारमको कामाुन्वम
नको
अवस्था

भेनडकर
नरगर
ऩयीऺणका
रानग
सफै
अस्ऩतारहरुभा
अननवामु
रुऩभा रागु गनु एकै
खारको ढाॉचा तोक्नका
रानग गृह भन्िारमभा
ऩिाचाय गरयएको।
जातीम यवबेद यवरुद्धभा सयकायी गृह भन्िारमराई ऩिाचाय जातीम
यवबेद कामाुन्व
तथा
गैयसयकायी
सॊ घ गरयएको।
रगामतका बेदबाव य मन
सॊ स्थाहरुराई सभावेश गयाई
अन्म
अऩभानजनक बएको
जनचेतनाभूरक
कामुक्रभ
व्मवहाय
सम्फन्धी
सञ्चारन गयी, गनु रगाई जातीम
यवस्तृत
कानूनी
यवबेदका कायण हन
सक्ने
व्मवस्था
अऩयाध
ु
घटनाहरुराई ननरुत्सायहत गनु
सॊ यहताभा
व्मवस्था
घटना बई हारेभा प्रबावकायी
बएको। (ऩरयच्छे दअनुसन्धान
गनु
नेऩार
१०)
सयकायराई नीनतगत नसपारयस
गने।

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

प्रधानभन्िी
भजन्िऩरयषद्को
कायवाही

तथा सम्फजन्धत
कामाुरमको भन्िारमको
कायवाही

१० फार मौन दुव्मुवहायको प्रबावकायी
अनुसन्धान गयी ननरुत्सायहत फनाई
फारफानरकाहरुराई
यवद्यारमभा
बमययहत फातावयणभा ऩढ्न ऩाउने
अनधकायको
सुननजितता
गनु
आवश्मक सम्ऩूणु उऩाम अवरम्फन
गनु।
ु

सो नसपारयस कामाुन्वमन
गनु जशऺा भन्िारम य
भयहरा
भन्िारमभा
ऩिाचाय गरयएको।

११ फाढी प्रबायवत ऺेिभा भानवीम गृह, आऩूनतु य स्वास््म
सहामता ऩुर्माउने सम्फन्धभा प्राप्त भन्िारम एवॊ सूचना तथा
सञ्चाय, नसॊ चाई, खानेऩानी
नसपारयसहरु
तथा सयसपाई य यऺा
भन्िारमभा सो नसपारयस
कामाुन्वमनका
रानग
19
ऩठाइएको।

कामाुन्वम
नको
अवस्था

अऩयाध सॊ यहतारे कामाुन्व
अऩयानधक
कामु मन
घोयषत
गये को। बएको
(दपा २२६)
कामुस्थरभा हन
ु े
मौनजन्म
यहॊ सा
ननवायण
ऐन,
२०७१
रागु
बएको।
नसपारयस
फभोजजभ
कामु
बएको।

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

१२ च.नॊ. १८५३ नभनत २०७४।०२।१७
गतेको ऩि भापुत मातनाराई अऩयानधक
कामु भान्ने गयी कानूनको व्मवस्था
नभराउन नीनतगत नसपारयस गने।

प्रधानभन्िी
तथा सम्फजन्धत
भजन्िऩरयषद्को
भन्िारमको
कामाुरमको कायवाही
कायवाही

मस
कामाुरमको
च.नॊ. ८६४६ नभनत
२०७४।३।५
गतेको ऩि भापुत
गृह
य
स्वास््म
भन्िारमभा
उि
नसपारयस कामाुन्वमन
गनुको रानग ऩिाचाय
गरयएको।
१३ च.नॊ. १८६७ नभनत २०७४।२।१८ च.नॊ. ८६४१ नभनत
गतेको ऩि भापुत अऩािता बएका २०७४।३।४
व्मजिको ऩारन ऩोषणको रानग नेऩार गतेको ऩि भापुत
भयहरा फारफानरका
सयकायराई नसपारयस गने
य अथु भन्िारमभा
उि
नसपारयस
कामाुन्वमन
गनुको
रानग
ऩिाचाय
20
गरयएको।

हार
नेऩारको
अऩयाध सॊ यहताको
दपा १६७ भा
मातनाराई
अऩयानधक कामुको
रुऩभा ऩरयबायषत
गयी
सजामको
सभेत
व्मवस्था
गरयएको
अऩािता
बएका
व्मजिको
अनधकाय सम्फन्धी
ऐन, २०७४ को
दपा
२४
फभोजजभ
साभाजजक
सुयऺाको अनधकाय
ददइएको।

कामाुन्वम
नको
अवस्था

नसपारयस
कामाुन्व
मन
बएको

कामाुन्व
मन
बएको

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

प्रधानभन्िी
तथा सम्फजन्धत
भजन्िऩरयषद्को
भन्िारमको
कामाुरमको कायवाही
कायवाही

कामाुन्वम
नको
अवस्था

१४ (१) फारफानरकाको अयहतभा र्मारी,
सबा
बेरा,
भहोत्सव
जस्ता
यक्रमाकराऩभा प्रमोग ननषेधको रानग
नेऩार सयकायराई नसपारयश गने साथै
शैजऺक प्रमोजनका फाहे क अन्म कुनै
प्रमोजनको रानग शैजऺक सॊ स्थाफाट
रनगएभा, प्रमोग गनु अनुभनत ददएभा
शख्त कायवाही गनु जशऺा भन्िारमराई
नसपारयस गने य सम्ऩूणु जजल्रा जशऺा
कामाुरमराई जानकायी गयाउने।
(२) प्रस्तुत घटनाभा वतुभान कानूनको
उदानसनता तथा राऩयवाही बएको
दे जखॉदा उद्योग वाजणज्म सॊ घ सुखेत,
प्माफसन सुखेत, होयाइजन एकेडेभी
सुखेतराई आगाभी ददनभा मस्ता घटना
दोहोरयन नददन सचेत गयाउने।

गृह भन्िारम, जशऺा
भन्िारम य उद्योग
भन्िारमभा ऩिाचाय
गरयएको।

आॊजशक
कामाुन्व
मन
बएको।
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जशऺा
भन्िारमफाट
जशऺा
यवबागभा
मस
यवषमभा
ऩिाचाय
गयी
उल्रेजखत
नसपारयस
कामाुन्वमनको
चयणभा
यहे को
छ।

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

प्रधानभन्िी
तथा सम्फजन्धत
भजन्िऩरयषद्को
भन्िारमको
कामाुरमको कायवाही
कायवाही

कामाुन्वम
नको
अवस्था

ताभाकोशी
गाउॉऩानरकाका नसपारयस
१५ दोरखा
नागरयकको भतानधकाय ननबुमताऩूवक
ु कामाुन्वमनको रानग
प्रमोग गनु वातावयण ननभाुणका रानग ऩि ऩठाइएको।
आवश्मक कायवाही गने।

ऩूणु
कामाुन्व
मन
बएको

१६ यहयाशतभा नरइने व्मजिको स्वास््म
ऩयीऺण य ऩोष्टभाटुभ प्रयक्रमाभा सभेत
राऩयवाही दे जखएकोरे स्वास््म ऩयीऺण
य
ऩोष्टभाटुभ
प्रनतवेदनराई
कानून
अनुरुऩ हन
ु े गयी सुधाय गनु साथै
स्वास््म भन्िारम भापुत भेनडको नरगर
सम्फन्धी तानरभ, बौनतक सॊ यचनाभा
सुधायका रानग नभनसर सॊ रग्न सुझाव
यटप्ऩणी फभोजजभ नेऩार सयकायराई
नीनतगत नसपारयस गने

कामाुन्व
मन
नबएको
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उि
गाउॉऩानरकाभा
ननबुमताऩूवक
ु
ननवाुचन
सम्ऩन्न
बई सो नसपारयस
कामाुन्वमन
बइसकेको छ।
मस
कामाुरमको हारसम्भ
कुनै
ऩिभापुत
गृह जानकायी
प्राप्त
भन्िारम य स्वास््म नबएको।
भन्िारमभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

प्रधानभन्िी
तथा सम्फजन्धत
भजन्िऩरयषद्को
भन्िारमको
कामाुरमको कायवाही कायवाही

१९ नि.यव. जचयकत्साशास्त्र अध्ममन सॊ स्थान
भहायाजगञ्जभा
बूकम्ऩको
कायणफाट
भृत्मु
बएका
व्मजिहरुको
भानव
शयीय/भानव
शयीयका
अॊगहरुको
नड.एन.ए. ऩयीऺण गयी त्माॊक तुरुन्त
याख्ने, शफ ऩूणु प्रानप्त हन
ु सक्ने गयी
व्मवस्थाऩन गने तथा वेऩत्ता बएका
व्मजिहरुको प्रबावकायी रुऩभा खोजयवन
गनु आवश्मक व्मवस्था गने।

मस
कामाुरमको
च.नॊ.
५०६६
नभनत
२०७२।११।६
को ऩि भापुत
गृह
भन्िारम
ऩिाचाय गरयएको।
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कामाुन्वमन
को अवस्था

गृह
भन्िारमरे कामाुन्वमन
मस
सम्फन्धभा बइसकेको
जजल्रा
प्रशासन ।
कामाुरमभा
ऩिाचाय
गयी
आवश्मक
व्मवस्था
नभराएको।

ब-ू कम्ऩ य भानव अधधकाय सम्फन्धभा बएको ससपारयस कामाान्वमनको अवस्था
तथा
क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको प्रधानभन्िी
भजन्िऩरयषद्को
नसपारयस
कामाुरमको
कायवाही
प्राकृनतक
प्रकोऩफाट गृह भन्िारमभा
१
उत्ऩन्न
हुन
सक्ने कामाुन्चमनका
यवऩजत्तको न्मुनीकयण तथा रानग
ऩिाचाय
उद्धायका
क्रभभा
ऩूव ु गरयएको।
तमायी अऩमाुप्त दे जखएकोरे
आगाभी ददनभा सुधाय
गनु।

२
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सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही

प्राकृनतक प्रकोऩफाट उत्ऩन्न हुन सक्ने यवऩद्को
न्मुननकयण तथा उद्धायका रानग सफै जजल्रा दै वी
प्रकोऩ उद्धाय सनभतरे यवऩद् ऩूवत
ु मायी तथा
प्रनतकामुको कामुमोजना तमाय गरयएको तथा ऩरयभाजुन
गयी
कामु
गरययहे को।
केन्रीमस्तयभा
ऩनन
क्रष्टयहरुको वैठक ननमनभत रुऩभा आमोजना गयी
आगाभी ददनभा यवऩद् न्मुननकयण तथआ ऩूवत
ु मायीका
रानग अझ सशि रुऩभा काभ गनु ननदे शन गने
गरयएको। त्मसै गयी सेण्डाई फ्रेभवकु अनुसाय नेऩारभा
ऩनन यवऩद् जोजखभ न्मुनीकयण नीनत तथआ यणनीनतक
कामुमोजना ननभाुण कामु प्रायम्ब बएको।
बूकम्ऩरगामतका
गृह भन्िारमभा जजल्रा जस्थत कामाुरमहरुका सयकायी स्रोतसाधन
प्राकृनतक
प्रकोऩऩनछको कामाुन्चमनका
यवऩद् घटना धे यै हुने सभम अगावै भभुत सम्बाय
उद्धायका रानग सयकायी रानग
ऩिाचाय गनु/गयाउन सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामाुरमहरु
स्रोतसाधन अत्मन्त न्मुन गरयएको।
भापुत ननदे शन ददइएको छ।
यहे कारे
सोको
ऩमाुप्त
व्मवस्थाऩन गनु।

तथा
क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको प्रधानभन्िी
भजन्िऩरयषद्को
नसपारयस
कामाुरमको
कायवाही
बूकम्ऩभा
ऩयी
फेऩत्ता गृह भन्िारमभा
३
बएका
व्मजिहरुको कामाुन्चमनका
प्रबावकायी
रुऩभा रानग
ऩिाचाय
खोजतरास
गनु
तथा गरयएको।
प्राकृनतक प्रकोऩफाट भृत्मु
बई ऩयहचान हुन नसकेका
शवहरुको
व्मवस्थाऩन
गदाु
अननवामु
रुऩभा
डीएनए
ऩयीऺण
गयी
त्माङ्क
दुरुस्त
याख्ने
व्मवस्था गनु।
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सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही

शवहरुको उजचत व्मवस्थाऩनका रानग “यवऩद्
ऩिातको शव व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भागुदशुन,
२०६८” कामाुन्वमनभा नै यहे को छ।

तथा
क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको प्रधानभन्िी
भजन्िऩरयषद्को
नसपारयस
कामाुरमको
कायवाही
प्राकृनतक
प्रकोऩऩनछको गृह य भयहरा
४
अवस्थाभा
भानव फारफानरका तथा
फेचनफखन खासगयी भयहरा सभाज
कल्माण
तथा
फारफानरकाको भन्िारमभा
फेचनफखनको
जोजखभ कामाुन्चमनका
फढे को
ऩाइएको
हुॉदा रानग
ऩिाचाय
त्मसको न्मुननकयण गने गरयएको।
कामुक्रभहरुराई
प्रबावकायी फनाउन।
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सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही

प्राकृनतक प्रकोऩ ऩनछको अवस्थाभा भानव फेचयवखन
हुन नऩाओस् बनी गृह भन्िारम अन्तगुतका सफै
सुयऺा ननकामहरुराई ननयन्तय रुऩभा सतकु याख्ने
गरयएको। खास गयी सीभा नाकाहरुभा सुयऺा
ननकामहरु, गैय-सयकायी सॊ स्थाहरु य भयहरा तथा
फारफानरका कामाुरम भापुत ननगयानी फढाउने
गरयएको छ। (गृह)
फेचयवखन तथा ओसायऩसाय ननमन्िण गनु सीभा
नाकाभा ननगयानी थऩ प्रबावकायी गरयएको।
फारगृहभा हुन सक्ने अवाजछछत गनतयवनधहरुराई
ननमन्िण गनु अनुगभनराई नतब्रता ददइएको।
फारफानरकाहरुराई ऩरयवायको खोजी गयी जजम्भा
रगाइएको।उद्धाय तथा याहतको कामुक्रभ सञ्चारन
गरयएको। (भयहरा, फारफानरका तथा सभाजकल्माण)

तथा
क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको प्रधानभन्िी
भजन्िऩरयषद्को
नसपारयस
कामाुरमको
कायवाही
प्राकृनतक
प्रकोऩ
एवॊ गृह
य
जशऺा
५
बूकम्ऩफाट कसयी सुयजऺत भन्िारमभा
हुने
बन्ने
यवषमभा कामाुन्चमनका
यवद्यारम,
यवश्वयवद्यारम रानग
ऩिाचाय
एवॊ अन्म शैजऺक सॊ स्थाभा गरयएको।
व्मवहारयक जशऺा प्रवद्धुन
गनु।
६
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उद्धायसम्फन्धी
कामु
प्रबावकायी ढॊ गरे गनु दै वी
प्रकोऩ उद्धाय सनभनतराई
सयकायको कुनै ननकाम
वा यवबाग अन्तगुत नयाखी
छु ट्टै , स्वतन्ि, स्रोतसाधन
य अनधकाय सम्ऩन्न ननकाम
फनाउन।

गृह भन्िारमभा
कामाुन्चमनका
रानग
ऩिाचाय
गरयएको।

सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही

प्राकृनतक प्रकोऩ एवॊ बूकम्ऩफाट कसयी सुयजऺत हुने
बन्ने यवषमभा जशऺा भन्िारमसॉग सभन्वम गयी
औऩचारयक/अनौऩचारयक जशऺा ददन प्रवद्धुन गने
ु म्ऩ सुयऺा ददवस तथा
कामुक्रभ यहे को छ। बक
नसभुरेसन य निनरङ भापुत
जगाउने कामु गरययहे को
तथा यवद्यारमहरुभा यवऩद् सम्फन्धी उच्च जशऺा
अध्माऩन सुरु बइसकेको छ।
दै वीप्रकोऩ उद्धाय सनभनत “दै वी प्रकोऩ (उद्धाय) ऐन,
२०३९” अनुसाय गठन बएको हुॉदा य मी सनभनतहरुभा
सयकायी साथै अन्म सम्फजन्धत ऺेि प्रनतनननधत्व यहने
गये को छ।

याहतका सम्फन्धभा

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

सम्फजन्धत
कायवाही

१

बूकम्ऩ ऩीनडतहरूका रनग अस्थामी
आवास ननभाुण य जचसोवाट वच्न
न्मामो कऩडा खरयदका रानग सोयह
सभमभा
नगद/साभाग्री
याहत
उऩरव्ध गयाईएको । हार यायष्डम
ऩनननभाुण
प्रानधकयण
भापुत
आवश्मक व्मवस्था बईयहे को।

२
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प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको
कायवाही
ऩुनननुभाुण
कामुभा
बएको
यढराइको गृह
भन्िारमभा
कायणफाट निऩार य अस्थामी टहयाभा कामाुन्चमनका रानग
फसोफास
गरययहे का
बूकम्ऩऩीनडतहरु ऩिाचाय गरयएको।
जचसोका कायण भृत्मु सभेत बएको
ऩाइएकोरे भौसभ अनुकुरको याहत यवतयण
एवॊ ऩूव ु सावधानीका उऩामहरु अवरम्फन
गयी प्राकृनतक प्रकोऩ प्रबायवतहरुको जीवन
यऺाको
रानग
आवश्मक
व्मवस्था
नभराउन।
बूकम्ऩरे
ऩूणु ऺनत
बएका
घयका गृह
भन्िारमभा
ऩरयवायराई सयकायरे यवतयण गये को कामाुन्चमनका रानग
अस्थामी आवास व्मवस्थाऩन य न्मानो ऩिाचाय गरयएको।
कऩडा वाऩतको यकभ उल्रे ख्म सॊ ख्माका
ऩीनडतहरुरे प्राप्त नगये को य प्राप्त गये कारे
ऩनन ननकै यढरो गयी प्राप्त गये कारे याहत
यवतयण प्रणारीराई ऩायदशी य न्मामोजचत
फनाउन।

भन्िारम/ननकामको

याहत यवतयण प्रणारीराई ऩायदशी
य न्मामोजचत फनाउन एकद्वाय
प्रणारी भापुत याहत यवतयण य
यवतयण य व्मवस्थाऩन गनु, जजल्रा
दै वी
प्रकोऩ
उद्धाय
सनभनत
यक्रमाजशर यहे को ।

यनयन्तय

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
गृह
य
यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्चमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

३

याहत यवतयण कामु फढी शहय य याजभागु
केजन्रत दे जखएको एवॊ याजनीनतक ऩहुॉच
सभेतको
कायणफाट
यवतयण
प्रणारी
सभानताभा आधारयत नबएको ऩाइएकोरे
ग्राभीण एवॊ दू गभ
ु
ऺेिका फानसन्दाहरुको
ऩहुॉच ऩुग्ने गयी सफै ऺेि य सभुदामका
बूकम्ऩ ऩीनडतराई याज्मको तपुफाट प्रदान
गरयने से वा, सुयवधा य सहुनरमतफाट फजञ्चत
नहुने गयी सभान ऩहुॉचको सुननजितता गनु।

५

अन्तयाुयष्डम सभुदाम, गैयसयकायी सॊ स्था, दातृ गृह
भन्िारमभा
ननकाम आददसॉगको सभन्वम य सहकामुभा कामाुन्चमनका रानग
एकद्वाय प्रणारीभापुत याहत यवतयण एवॊ ऩिाचाय गरयएको।
यवऩत व्वमस्थाऩनका कामुराई प्रबावकायी
रुऩभा कामाुन्वमन गनु।
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सम्फजन्धत
कायवाही

भन्िारम/ननकामको

उऩत्मका ३ जजल्रा य बूकम्ऩफाट
तुरनात्भक रुऩभा कभ प्रबायवत
बननएका १७ जजल्राभा verification
model
फाट
सवेऺण
गयी
राबग्राहीहरुको ऩयहचान गरयएको
छ।
साथै
अनुदान यवतयणको
यवषमभा
बूकम्ऩ
ऩीनडतराई
याज्मफाट प्रदान सेवा सुयवधा य
सहुनरमतफाट फजञ्चत गरयएको छै न।
गृहफाट सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन
कामाुरमभा ननदे शन ददइएको।
याहत यवतयण प्रणारीराई ऩायदशी य
न्मामोजचत फनाउन एकद्वाय प्रणारी
भापुत याहत यवतयण य यवतयण य
व्मवस्थाऩन गनु, जजल्रा दै वी प्रकोऩ
उद्धाय सनभनत यक्रमाजशर यहे को ।

यनयन्तय...

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
६

याहत यवतयण गदाु ऩीनततहरुको आवश्मकता
ऩयहचान गयी उनीहरुको आवश्मकताका
आधायभा यवतयण गनु तथा घयधुयीका
आधायभा याहत यवतयण गदाु न्मामोजचत
नदे जखएकारे ऩारयवारयक सदस्म सॊ ख्माका
आधायभा गने व्मवस्था नभराउन।

७

प्राकृनतक प्रकोऩफाट प्रबायवतहरुराई याहत
यवतयण गदाु त्मस्तो यवऩजत्तफाट सदस्म
गुभाएका ऩरयवाय, गबुवती एवॊ सुत्केयी
भयहरा, जशशु एवॊ फारफानरका, ज्मेष्ठ
नागरयक, अऩािता बएका व्मजि, सीभान्तकृत
सभुदाम, दुगभ
ु
ऺेिका नागरयक तथा
गयीफीको ये खाभुनन यहे को वगुराई यवशेष
प्राथनभकता ददने व्मवस्था नभराउन।
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प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
गृह
य
स्थानीम
यवकास
भन्िारम
तथा
गयीफी
ननवायणकोष
एवॊ
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्चमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत
कायवाही

भन्िारम/ननकामको

गृह
य
भयहरा,
फारफानरका
तथा
सभाजकल्माण
भन्िारमभा
कामाुन्चमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

बूकम्ऩ प्रबायवत जजल्राका ८ जना
जेष्ठ नागरयकराई ऩुनस्थाुऩना गने
कामु य प्रकोऩफाट प्रबायवत जेष्ठ
नागरयकहरुराई प्राथनभकता ददई
उद्धाय
बै यहे को।
उद्धाय
तथा
याहतको कामुक्रभ प्रबावकायी रुऩभा
सञ्चारन गरयएको। (भयहरा)

याहत यवतयण प्रणारीराई ऩायदशी य
न्मामोजचत फनाउन एकद्वाय प्रणारी
भापुत याहत यवतयण य यवतयण य
व्मवस्थाऩन गनु, जजल्रा दै वी प्रकोऩ
उद्धाय सनभनत यक्रमाजशर यहे को ।
(गृह)

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
१२
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कनतऩम स्थानभा बूकम्ऩ ऩीनडत ऩरयचमऩि
ऩहुॉचको आधायभा एकै ऩरयवायका २/३
जनारे सभेत नरएको य कनतऩम ऩीनडरे
ऩरयचमऩि नै नऩाएको हुॉदा सोको छानवीन
गयी व्मवजस्थत गनु।

प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत
कायवाही

भन्िारम/ननकामको

Verification model फाट सवेऺण
गयी
राबग्राहीहरुको
ऩयहचान
गरयएकोरे एकै ऩरयवायका २/३
जना राबग्राही बएको य कोही
राबग्राही नै नबएको अवस्था यहे को
छै न। आवास अनुदान कामुयवधी,
ु ाई कामुयवधी रागु
गुनासो सुनव
बएको अवस्था छ। मदद कुनै
कुयाको जचत्त नफुझेभा स्थानीम
स्तयभै गुनासो दताु गयी सभाधान
गने व्मवस्था गरयएको छ।

ऩन
ु स्थााऩना सम्फन्धभा

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
१

२
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बूकम्ऩऩीनडतहरुको ऩुनस्थाुऩना कामुभा
यढराई हुॉदा प्रबायवतहरुको जनजीवन
कष्टकय बएकारे ऩुनस्थाुऩनाका कामु
तत्कार प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन
गनु।
बूकम्ऩऩीनडतसम्फन्धी त्माङ्क सङ्करन
कामुराई
यवखजण्डत,
व्मवजस्थत,
वास्तयवक य मथाथुऩयक फनाई सोको
आधायभा
ऩनस्थाुऩनारगामतका
कामुभा बूकम्ऩफाट सदस्म गुभाएका
ऩरयवाय, अनाथ फारफानरका, एकर
भयहरा, गबुवती एवॊ सुत्कयी भयहरा,
ज्मेष्ठ नागरयक, अऩािता बएका
व्मजि, सीभान्तकृत सभुदाम तथा
दुगभ
ु ऺेिका नागरयक एवॊ गयीफीको
ये खाभुनन यहे को ऩरयवायराई यवशेष
प्राथनभकता ददन।

प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।
स्थानीम यवकास य
भयहरा, फारफानरका
तथा
सभाजकल्माण
भन्िारम एवॊ यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही
प्रायवनधक प्रभाजणकयण सम्ऩन्न हुने यवजत्तकै
ु ानी ऩाउन सक्ने अवस्था
फाॉकी यकस्ता बि
यहे को छ। जीयवकोऩाजुनका कामुक्रभहरु
तथा वस्ती स्थानान्तयण सभेत एक साथ
अगाडी फढाइएको छ।
ु म्ऩफाट प्रबायवत ३१ वटै जजल्राहरुको
बक
त्माॊक सॊ करन कामु सम्ऩन्न गयी
राबग्राहीहरुको ऩयहचान गरयएको छ।
सॊ कनरत सफैको व्मजिगत त्माॊक यायष्डम
ऩुनननुभाुण प्रानधकयणको व्मवस्थाऩन सूचना
प्रणारीभा एयककृत गयी याजखएको छ।
साथै गैय सयकायी सॊ स्थाहरुराई ऩरयचानरत
गयी त्मस्ता सभुदामराई राब ऩुर्माउने
उद्देश्मरे गैयसयकायी सॊ स्था ऩरयचारन
कामुयवनध २०७२ भा व्मवस्था गरयएको
छ।

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
१

२
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बूकम्ऩऩीनडतहरुको ऩुनस्थाुऩना कामुभा
यढराई हुॉदा प्रबायवतहरुको जनजीवन
कष्टकय बएकारे ऩुनस्थाुऩनाका कामु
तत्कार प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन
गनु।
बूकम्ऩऩीनडतसम्फन्धी त्माङ्क सङ्करन
कामुराई
यवखजण्डत,
व्मवजस्थत,
वास्तयवक य मथाथुऩयक फनाई सोको
आधायभा
ऩनस्थाुऩनारगामतका
कामुभा बूकम्ऩफाट सदस्म गुभाएका
ऩरयवाय, अनाथ फारफानरका, एकर
भयहरा, गबुवती एवॊ सुत्कयी भयहरा,
ज्मेष्ठ नागरयक, अऩािता बएका
व्मजि, सीभान्तकृत सभुदाम तथा
दुगभ
ु ऺेिका नागरयक एवॊ गयीफीको
ये खाभुनन यहे को ऩरयवायराई यवशेष
प्राथनभकता ददन।

प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।
स्थानीम यवकास य
भयहरा, फारफानरका
तथा
सभाजकल्माण
भन्िारम एवॊ यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही
प्रायवनधक प्रभाजणकयण सम्ऩन्न हुने यवजत्तकै
ु ानी ऩाउन सक्ने अवस्था
फाॉकी यकस्ता बि
यहे को छ। जीयवकोऩाजुनका कामुक्रभहरु
तथा वस्ती स्थानान्तयण सभेत एक साथ
अगाडी फढाइएको छ।
ु म्ऩफाट प्रबायवत ३१ वटै जजल्राहरुको
बक
त्माॊक सॊ करन कामु सम्ऩन्न गयी
राबग्राहीहरुको ऩयहचान गरयएको छ।
सॊ कनरत सफैको व्मजिगत त्माॊक यायष्डम
ऩुनननुभाुण प्रानधकयणको व्मवस्थाऩन सूचना
प्रणारीभा एयककृत गयी याजखएको छ।
साथै गैय सयकायी सॊ स्थाहरुराई ऩरयचानरत
गयी त्मस्ता सभुदामराई राब ऩुर्माउने
उद्देश्मरे गैयसयकायी सॊ स्था ऩरयचारन
कामुयवनध २०७२ भा व्मवस्था गरयएको
छ।

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
१
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बूकम्ऩऩीनडतहरुको ऩुनस्थाुऩना कामुभा
यढराई हुॉदा प्रबायवतहरुको जनजीवन
कष्टकय बएकारे ऩुनस्थाुऩनाका कामु
तत्कार प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन
गनु।
बूकम्ऩऩीनडतसम्फन्धी त्माङ्क सङ्करन
कामुराई
यवखजण्डत,
व्मवजस्थत,
वास्तयवक य मथाथुऩयक फनाई सोको
आधायभा
ऩनस्थाुऩनारगामतका
कामुभा बूकम्ऩफाट सदस्म गुभाएका
ऩरयवाय, अनाथ फारफानरका, एकर
भयहरा, गबुवती एवॊ सुत्कयी भयहरा,
ज्मेष्ठ नागरयक, अऩािता बएका
व्मजि, सीभान्तकृत सभुदाम तथा
दुगभ
ु ऺेिका नागरयक एवॊ गयीफीको
ये खाभुनन यहे को ऩरयवायराई यवशेष
प्राथनभकता ददन।

प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।
स्थानीम यवकास य
भयहरा, फारफानरका
तथा
सभाजकल्माण
भन्िारम एवॊ यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही
प्रायवनधक प्रभाजणकयण सम्ऩन्न हुने यवजत्तकै
ु ानी ऩाउन सक्ने अवस्था
फाॉकी यकस्ता बि
यहे को छ। जीयवकोऩाजुनका कामुक्रभहरु
तथा वस्ती स्थानान्तयण सभेत एक साथ
अगाडी फढाइएको छ।
ु म्ऩफाट प्रबायवत ३१ वटै जजल्राहरुको
बक
त्माॊक सॊ करन कामु सम्ऩन्न गयी
राबग्राहीहरुको ऩयहचान गरयएको छ।
सॊ कनरत सफैको व्मजिगत त्माॊक यायष्डम
ऩुनननुभाुण प्रानधकयणको व्मवस्थाऩन सूचना
प्रणारीभा एयककृत गयी याजखएको छ।
साथै गैय सयकायी सॊ स्थाहरुराई ऩरयचानरत
गयी त्मस्ता सभुदामराई राब ऩुर्माउने
उद्देश्मरे गैयसयकायी सॊ स्था ऩरयचारन
कामुयवनध २०७२ भा व्मवस्था गरयएको
छ।

यनयन्तय...

.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
बूकम्ऩका कायण जनभन जचरयएका
स्थानका फस्ती फस्न मोग्म बएनबएको छु ट्याउन प्रायवनधक तथा
बूगबुयवद्द्वाया
ननयीऺण
गयाई
उनीहरुको
सुझावका
आधायभा
मोजनाफद्ध रुऩभा ऩुनस्थाुऩनासम्फन्धी
कामुक्रभ सञ्चारन गनु।
जनभन जचरयएय वा ऩयहयो गएय
यवस्थायऩत बएकाराई उजचत ठाउॉभा
ऩुनस्थाुऩना गनु तथा मसयी ऩुनस्थाुऩना
गदाु
प्रबायवतहरुको
आनथुक,
साभाजजक
तथा
साॉस्कृनतक
अनधकायको सुननजित गनु।

प्रधानभन्िी
तथा सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

बूकम्ऩफाट जोजखभमुि बननएका ४७५
वटा फस्ती भध्मे ३१७ वटा फस्तीहरुको
बौगनबुक अध्ममन गदाु ११२ वटा
फस्तीहरु जोजखभमुि ऩाइएको छ। ती
भध्मे ५ वटा फस्तीहरु स्थानान्तयण
प्रयक्रमा शुरु बइसकेको छ।

यायष्डम
ऩुनननुभाुण जोजखभमुि फस्तीहरुको स्थानान्तयणको
प्रानधकयणभा
रानग अऩनाउनु ऩने यवनध य भोडानरटी तम
कामाुन्वमनका रानग गने कामु बईयहे को छ।
ऩिाचाय गरयएको।

बूकम्ऩ ऩयी ऩरयवाय गुभाएका, घय उद्योग
भन्िारमभा
ऩूणरु
ु ऩभा ऺनत बएका एवॊ ऩुनस्थाुऩना कामाुन्वमनका रानग
गरयने
व्मजिहरुराई
सयकायरे ऩिाचाय गरयएको।
योजगायभूरक सीऩ तथा तानरभ ददई
योजगायीको व्मवस्था नभराउन।
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बूकम्ऩ प्रबायवत २६ जजल्राभा ३१००
जनाराई नसकभी, डकभी, वामरयङ य
प्रजम्फङ जस्ता जीयवकोऩाजुन सम्फन्धी
तानरभ प्रदान गयी १५०० जना सो
व्मवसामभा सॊ रग्न यहे को।

ऩुनननामााण सम्वन्द्धमा
क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
१

२
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ु म्ऩ
बक
प्रबायवतहरूको
आनथुक,
साभाजजक,
साॊस्कृनतकरगामतका
सभग्र भानव अनधकाय सॊ यऺण य
सॊ वद्धुनका रानग ऩयननुभाुणका क्रभभा
भानव
अनधकायभुखी
अवधायणा
अवरम्वन गने ।
ऩुनननुभाांणका
मोजना
तजुभ
ु ादे जख
कामाुन्वमनका सफै चयणभा बूकम्ऩ
प्रबायवतहरूको सभावेजशता, सहबानगता
य ऩायदजशुताका आधायभा मोजनावद्ध
रूऩभा कामु सञ्चारन गने ।

प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही

यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

PDNA
(Post
Disaster
Need
Assessment) तमायी गदाु
स्थानीम
स्तयफाटै सू चना सॊ करन गरयएको य PDRF
(Post Disaster Recover Framework) को
कामुमोजना फनाउॉदा सभेत सभावेजशता,
सहबानगता य ऩायदजशुताका भूल्म भान्मता
अवरम्फन गनुक
ु ो साथै स्थानीम मोजनाभा
Resilient recovery का कामुक्रभ सभावेश
गनु स्थानीम स्तयभा प्रजशऺण सभेत
ददइएको।

ऩुनननुभाुणको कामु सञ्चारन गदाु भानव
अनधकायभुखी
अवधायणा
अवरम्फन
गरयएको छ।

यनयन्तय...
क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

३

४
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सयकायी कामाुरमको बवन ऩनननुभाुण
गदाु स्वास््म तथा जशऺा जस्ता
आधायबूत
य
अत्मावश्मक
यवषमसम्वन्धी
बवनहरूराई
प्राथनभकता ददने तथा नामॉ फन्ने
बवनहरू अऩािभैिी हुने गयी ननभाुण
गने मोजना वनाई कामाुन्वमन गने ।
भाऩदण्डयवऩरयत
फनेका
घयहरू
बूकम्ऩफाट फढी भािाभा ऺनतग्रस्त
बएको ऩाईएकोरे बवन ननभाुणभा
वैऻाननक भाऩदण्ड फनाएय रागू गनु
तथा भाऩदण्डयवऩरयत बवन ननभाुण
गने
कामुराई
ननरूत्सायहत
गनु
सचेतना य कानून कामाुन्वमनराई
प्रबावकायी फनाउने ।

प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही

सहयी
यवकास
भन्िारम य यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

नीजज आवासराई भाऩदण्ड अनुसाय ननभाुण
गनुका रानग १७ प्रकायका बूकम्ऩ
प्रनतयोधी
घयहरुको
नडजाइन
तमाय
गरयएको। नीजज आवासहरु ननयीऺण गनु
इजन्जननमयहरु
खटाइएका छन्।
ती
इजन्जननमयहरुरे ननयीऺण गये ऩनछ भाि
दोस्रो य ते स्रो यकस्ता अनुदान यवतयण
गरयने व्मवस्था यहे को छ।

रै यिकभैिी,
अऩािभैिी
सावुजननक
बवनहरु, यवद्यारम नडजाइन तथा स्वीकृनत
ददने गरयएको। सावुजननक बवन ननभाुण
सभेत बवन सॊ यहता अनुसाय seismic
resilient structure अननवामु गरयएको।

यनयन्तय...
क्र.सॊ भानव अनधकाय
नसपारयस

आमोगको प्रधानभन्िी तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको
कायवाही
५
बूकम्ऩफाट
नष्ट
बएका सॊ स्कृनत
य
ऐनतहानसक,
धानभुक
एफॊ भन्िारम
साॊस्कृनतक
सम्ऩदाको यायष्डम ऩुनननुभाुण
ऩुनननुभाुण
गदाु
सोको प्रानधकयणभा
भौनरकता सभेतराई दृयष्टगत कामाुन्वमनका
रानग
ऩिाचाय
गयी सभुदामको साॊस्कृनतक
गरयएको।
अनधकायको सुननजित गने ।
६
सयकायी बवन बजत्कएका गृह, बुनभसुधाय य
स्थानभा
नागरयकका स्थानीम
तथा
अत्मावश्मक
व्मजिगत भन्िारम
कागजात
(नागरयकता, यायष्डम ऩुनननुभाुण
जग्गाधनी,
प्रभाणऩूजाु, प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका
जन्भभृत्मु
एफॊ
वैवायहक
रानग
ऩिाचाय
प्रभाणऩि
जस्ता)
गरयएको।
अत्मावश्मक
नरखत
38 अद्यावनधक
हुने
गयी
ऩुनअुनबरेखन गने ।

सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही

ऩुनननुभाुण कामु सयोकायवारा सभुदाम, गुदठ तथा
उऩबोिा सनभनतको सहबानगताभा गनु सयकने गयी खरयद
कामुयवनधभा सॊ शोधन बएको। ऩुयाताजत्वक भहत्वका
सम्ऩदा
ननभाुणभा
भौनरकता
दशाुउने
धयोहयहरु
ऩयम्ऩयागत सीऩ बएका कानरगढ य ऩयम्ऩयागत ननभाुण
साभाग्री प्रमोग गरयने व्मवस्था नभराइएको छ।

सयकायी
बवन
बजत्कएको
कायणरे
नागरयकका
अत्मावश्मक कागजात ऺनत बएको जानकायी हारसम्भ
प्रानधकयणराई
प्राप्त
नबएको।
गृह
भन्िारमफाट
नागरयकता प्रभाण-ऩि तथा वैवायहक प्रभाण-ऩि हयाएको
वा नष्ट बएको सम्वन्धभा ऩुन् अनबरेखन कामु बै यहे को।
बनु भनसधाय
भन्िारमफाट
बूकम्ऩफाट
बजत्कएका
ु ासबा
नडल्रीफजाय,
यसुवा,
सॊ खव
रगामतका
नाऩी
कामाुरमहरुभा नक्सा तथा श्रे स्ताराई सुयजऺत रुऩभा
ननकारी उजचत बण्डायणको प्रफन्ध नभराइएको य बूकम्ऩ,
प्राकृनतक प्रकोऩ तथा द्वन्द्वफाट ऺनतग्रस्त बएका भारऩोत

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस

प्र.भ.तथा भ.ऩ. सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही
कामाुरमको
कायवाही

७

प्राकृनतक प्रकोऩ ऩनछको अवस्थाभा
प्रबयवतको रानग उऩरव्ध गयाईने
याहत, सेवा, सुयवधा, सहुनरमत एफॊ
भाऩदण्ड सभेतको फाये भा प्रबायवत
ब्मजिहरू तथा कामाुन्वमन गने
ननकामहरू सभेत अननबऻ यहे को
ऩाइएकोरे सवुसाधायणराई सयकायरे
प्रदान गने सेवा सुयवधा फाये सुसूजचत
गनु
सू चना
नीनत
तम
गयी
कामाुन्वमन गने ।

यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका
रानग ऩिाचाय
गरयएको।

८

प्रकृनतक प्रकोऩभा याहत, उद्धाय,
ऩनननुभाुण एफॊ ऩनस्थाुऩनासम्वन्धी
कामुभा यवद्यभान कनतऩम कानून तथा
नीनतहरू अऩमाुप्त य अव्मवहारयक
बएकोरे त्मस्ता कानूनराई सॊ शोधन
य
आवश्मकता
अनुसाय
नमाॉ
कानूनको ननभाुण गने ।
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प्रकृनतक प्रकोऩ ऩनछको अवस्थाभा प्रबायवतको
रानग उऩरव्ध गयाउने याहत, से वा, सुयवधा,
सहुनरमत एवॊ भाऩदण्डका सम्वन्धभा मस
भन्िारमरे “प्रकोऩ ऩीनडत उद्धाय य याहत सम्वन्धी
भाऩदण्ड, २०/रु.” अनुसाय गने गये को । उि
भाऩदण्ड सभम-सभमभा ऩरयभाजुन हुॉदै आएको ।
हारै नभनत २०७३/१०/१४ भा ऩाॉचौ सॊ शोधन
सभेत बएको । यवऩद व्मसवस्थाऩन ददग्दशुन त
अन्म
प्रकाशनहरू
भन्िारमको
वेबसाईड
(moha.gov.np य drrportal.gov.np) भा याख्ने
गरयएको । केन्रीम दै वी प्रकोऩ उद्धाय सनभनतका
ननणुमहरू सभेत वेबसाईडभा याख्ने गरयएको ।
गृह
नमाॉ यवऩद् न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी
भन्िारमभा
यवधे मक तजुभ
ु ा बै यहे को। साथै सेण्डाई फ्रेभवकु
कामाुन्वमनका अनुसाय यवऩद् जोजखभ न्मूनीकयण नीनत तथा
रानग ऩिाचाय यणनीनतक कामुमोजना ननभाुण कामु बै यहे को ।
गरयएको।

क्र.सॊ भानव अनधकाय आमोगको नसपारयस
१०
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ऩुनननुभाुण त ऩनस्थाुऩनाका कामु गदाु
यवऩद्को अवस्थाभा फस्नका रानग
खानर ठाउॉ फनाउने, सम्ऩूणु घयसम्भ
दभकर
ऩुग्ने
गयी
सडकहरू
पयायकरो
याख्ने,
हरयमारी
फाटोयवरूवाहरू योऩेय हरयत वस्तीको
ननभाुण गने
जस्ता कुयाहरूराई
प्रथनभकता ददई सो अनुसाय रागु गने
।
ऩुनननुभाुणसम्वन्धी
कामु
गदाु
सयकायका यवनबन्न ननकामवीच ऩमाुप्त
सभन्वम, सम्ऩकु एवॊ सकामु गयी
प्रबाकायी रूऩभा काभ गने ।

प्रधानभन्िी
तथा
भजन्िऩरयषद्को
कामाुरमको कायवाही
स्थानीम यवकास य
सहयी
यवकास
भन्िारम तथा यायष्डम
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सम्फजन्धत भन्िारम/ननकामको कायवाही
यवऩतको अवस्थाभा फस्नको रानग खारी
ठाॉउ फनाउने, सम्ऩूणु घय सम्भ दभकर
ऩुग्ने गयी सडकहरु पयायकरो याख्न फस्ती
यवकास भाऩदण्ड, २०७२ जायी गरयएको
हरयमारी फोटयवरुवाहरु योऩेय हरयत फजस्त
यवकासको अवधायणाराई ऩुनननुभाुण तथा
ऩुनस्थाुऩना नीनत २०७२ य प्रानधकयणका
अन्म कामुयवधी तथा दस्तावेजहरुभा
सभावेश गरयएको छ।

स्थानीम यवकास य सयकायका यवनबन्न ननकामवीच ऩमाुप्त
सहयी
यवकास सभन्वम, सम्ऩकु एवॊ सकामु गयी कामुहरु
भन्िारम तथा यायष्डम अघी फढाइएको
ऩुनननुभाुण
प्रानधकयणभा
कामाुन्वमनका रानग
ऩिाचाय गरयएको।

सॊ यवधान घोषणा अजघ य ऩनछ यवनबन्न याजनीनतक दर य सभूहहरुफाट सीभाॊकन
रगामतका यवषमभा बएको आन्दोरनका सन्दबुभा बएको नसपारयस

 मस सम्फन्धभा नेऩार सयकाय य आन्दोरनयत ऩऺराई
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६ वटा य नेऩार सयकायराई ७ वटा नसपारयस
गरयएकोभा मस कामाुरमफाट गृह, जशऺा य स्वास््म तथा
जनसॊ ख्मा भन्िारमभा ऩिाचाय गरयएकोभा उि
भन्िारमहरुरे आवश्मक व्मवस्था गये को।
 सवोच्च अदारतका ऩूव ु न्मामानधश श्री गीरयश चन्र
रारज्मूको अध्मऺताभा गदठत तयाई, भधेश य थरुहट
आन्दोरनभाको क्रभभा बएका यहॊ सा, हत्मा, आगजनी,
तोडपोड रगामतका घटनाहरुको सत्म त्म छानयवन
सम्फन्धी उच्चस्तयीम जाॉचफुझ आमोगरे आफ्नो कामु
सम्ऩन्न गयी प्रनतवेदन फुझाइएको।

कामाुन्वमनको सभग्र अवस्था
 भानव अनधकाय सम्फन्धी धे यै पैसरा तथा

नसपारयसहरु कामाुन्वमन बएका छन्।
 कनतऩम यवषमहरु यवधे मकका रुऩभा सॊ सदभा
यवचायानधन हॉद
ु ा हॉद
ु ै ननष्कृम बएका छन्।
 कनतऩम यवषमहरु कानून, नीनत य कामुक्रभ
ननभाुणफाट कामाुन्वमनभा आउने क्रभभा
छन्।
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पैसरा/आदे श कामाुन्वमनभा दे जखएका सभस्माहरु

 Progressive Realization को नसद्धान्त अनुसाय

क्रभश् कामाुन्वमन गने सन्दबुभा स्रोत साधनको
सीनभतता,
 पैसरा कामाुन्वमनको रानग अऩेजऺत Focus नऩुगेको,
 सभन्वमको कनभ,
 कामाुन्वमनभा अस्ऩष्टता,
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पैसरा/आदे श कामाुन्वमनभा दे जखएका सभस्माहरु
 कनतऩम पैसरा आदे शको सन्दबु नै ऩरयवतुन

बैसकेको हन
ु े,
 नजजयभा एकरुऩता नहन
ु े अवस्था।
 जजल्रा अदारतफाट ऩनन नसधै नेऩार सयकायराई
आदे श आउने अवस्थाभा पैसरा अजन्तभ बएको भान्ने
यक नभान्ने?
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धन्मवाद!
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