कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्री र आयोगका पदामिकारीबीच छलफल
काययक्रम

मममत २०७७/०४/१५ गते यस आयोगको सभाकक्षमा माननीय कानून, न्याय तथा सं सदीय
माममला मन्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङफे र आयोगका पदामिकारीबीच छलफल तथा पररचयात्मक

काययक्रम सम्पन्न भयो । काययक्रममा माननीय मन्रीज्यू , आयोगका पदामिकारी तथा आयोगका
सशचव, कानून, न्याय तथा सं सदीय माममला मन्रालयका सशचव, आयोगका सहसशचव तथा अन्य
कमयचारीको उपशथथमत रहेको मथयो ।

माननीय मन्रीज्यू प्रमुख अमतमथको रुपमा उपशथथत हुन ु भएको काययक्रमको अध्यक्षता

आयोगका अध्यक्ष श्री गणेि दत्त भट्टले गनुभ
य एको मथयो ।
आयोगका सशचवले आयोगका गमतववमि तथा हालसम्म सम्पन्न गरे का कामकारवाही तथा
भावी काययददिाबारे सं शक्षप्त प्रथतुमतकरण गनुभ
य एको मथयो । प्रथतुमतको क्रममा तत्कामलन नेपाल
सरकार र ने.क.पा. माओवादीबीच भएको मबथतृत िाशन्त सम्झौता तथा नेपालको अन्तररम सं वविान,
२०६३ बमोशिम सं क्रमणकालीन न्यायको एउटा महत्वपूण य पाटोको रुपमा थथावपत यस आयोगलाई
प्राप्त अमिकारको अिीनमा रही आयोगको काययक्षेरमभर परे का उिुरीमा कामकारवाही अगाडी
बढाइएको, हालसम्म ६३,७१८ उिुरी आयोगमा दताय हुन आएकोमा प्रदे ि, शिल्ला तथा ववषय
अनुसार कम््युटरमा प्रववष्ट गररएको, सत्य मनरुपण तथा मेलममलाप ऐन, २०७१ बमोशिम उिुरीको

बगीकरण गररएको, १०,२०५ उिुरी प्रारशम्भक छानवीनको लामग मुकाममा पठाईएकोमा ३,७८७
उिुरी प्रारशम्भक छानवीन गरी आयोगमा प्राप्त हुन आएको लगायतका मबषयमा िानकारी गराउनु
भयो।
काययक्रममा

माननीय

मन्रीज्यू बाट

आयोगलाई

नेपाल

सरकारको

तफयबाट

आवश्यक

सहयोगका लामग आफु सिै तत्पर रहने, आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गने क्रममा आइपरे का
च ुनौतीसं ग िुध्न आवश्यक पने सहयोग तथा सहिीकरण गने िारणा राख्नुभएको मथयो। साथै

आयोगले वपमडतमैरी भै पररणाममुखी काम गरी समयमै काम सम्पन्न हुने गरी मनणयय लगायतका
काम गनय सुझाव समेत ददनुभयो ।

काययक्रमको अन्त्यमा आयोगका अध्यक्षले सं क्रमणकालीन न्यायको अविारणामामथ प्रकाि
पादै आयोगलाई मनिायरण गररएको काम कारबाही समयमै सम्पन्न गने गरी आयोगले कायययोिना
बनाएको र सोही बमोशिम कायय गने प्रमतबद्धता ब्यक्त गदै उपशथथत सवैलाई िन्यवाद ददं दै
काययक्रमको समापन गनुभ
य एको मथयो ।

माननीय मन्रीज्यू बाट आयोग पररसरको मनरीक्षणसमेत गनुभ
य एको मथयो ।

