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कामयक्रभको सॊक्षऺप्त प्रततवेदन 

१.कामयक्रभको सॊक्षऺप्त जानकायी  
१.१ कामयक्रभको नाभ :-सभदुामभा सयकायी वकीर। 

१.२ कामयक्रभ सञ्चारन स्थान :-ऩातायासी गाॉउऩातरका वडा नॊ. ५, ल्हासी, जमु्रा    

१.३ तभतत :-२०७९/०८/२१ 

१.४ कामयक्रभ अवतध :- ददउॉसो १२ फजे देक्षख वेरकुा ३:00 फजे सम्भ  

१.५ सहकामय बएको तनकाम वा सॊस्था :- ऩातायासी गाउऩातरका. ५ नॊ वडा कामायरम, क्षजल्रा प्रहयी कामायरम 
जमु्रा ।    

१.६ कामयक्रभ सॊचारन :- नामव सवु्वा श्री बयत फहादयु खत्री उच्च सयकायी वकीर कामायरम, जमु्रा 
क) सॊमोजक : तन. सहन्मामातधवक्ता श्री तबभ प्रसाद बतेुर उच्च सयकायी ववकर कामायरम जमु्रा । 

ख)  प्रभखु अतततथ:  तन.सह – दत्त फहादयु फढुा ऩातायासी गाउऩातरका. ५ नॊ वडा अध्मऺ । 

ग) अतथती् तन यक्षजष्ट्राय श्री याकेश भणी उऩाध्माम, उच्च अदारत सखेुत, जमु्रा ईजरास । 
ग) सहमोगी कभयचायीहरु :   खरयदाय तधयेन्र कुभाय मादव, हरकुा सवायी चारक नवयाज वढुा, कामायरम 

सहमोगी श्री कृष्ण प्रसाद प्माकुयेर उच्च सयकायी वकीर कामायरम जमु्रा । 

२. कामयक्रभको उद्देश्म: 
२.१ सभदुामराई सयकायी वकीररे गने काभ कायवाही फाये जानकायी गयाउने । 

२.२ सभसाभवमक कानूनको वायेभा जानकायी गयाउने  
2.३ सयकायवादी पौजदायी कानून य भदु्दाको सम्फन्धभा सभदुामरे उठाएका क्षजऻासाहरुको सम्फोधन गने । 

३.कामयक्रभभा प्रस्ततु बएका ववषमहरु य प्रस्ततुकताय 

क) भहान्मामातधवक्ताको कामायरम य सयकायी वकीरको कामायरमहरुको काभ कतयब्म य अतधकाय सम्फन्धी 
जानकायी, देहाम फभोक्षजभका भूद्दाभा यहेको कानूनी व्मवस्था फाये उच्च सयकायी वकीर कामायरमका 
सहामक न्मामातधवक्ता श्री ददऩेश प्रताऩ शाह फाट प्रस्ततु बएको  । 

 रागू औषध (तनमन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तगयतको कसूय 
 भानव वेचववखन तथा ओसाय ऩसाय तनमन्त्रण ऐन, २०६४ अन्तगयतको कसूय 
 वारवातरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ अन्तगयतको कसूय  
 घयेर ुवहॊसा (कसूय सजाम) ऐन, २०६६ अन्तगयतको कसूय । 

 जाततम तथा अन्म साभाक्षजक छवाछूत य बेदबाव(कसूय य सजाम) ऐन, २०६८ अन्तगयतको कसूय । 

 फोक्सीको आयोऩ (कसूय य सजाम)ऐन, २०७३ अन्तगयतको कसूय। 

 वववाह सम्फन्धी कसूय । 

 अऩहयण वा शरयय फन्धक य कयणी सम्फन्धी कसूय । 



 चोयी तथा डाॉका सम्फन्धी कसूय । 

 

४. सहबागीहरुफाट उठेका क्षजऻासाहरु 
 कुन प्रकृतीकभा भूद्दाहरुभा धयौटी वा तायेखभा छुट्छन ्य कुन प्रकृतीका भदु्दाहरुभा 

ऩऩुयऺ कोरागी थनुाभा याक्षखन्छ । 

 प्रततवादीरे ऩीतडत य साॉऺीहरुराई देखाउने डय, त्रास य धाक धक्षम्कका ववषमराई न्मूतनकयण 
गनय कानूनभा कस्तो व्मवस्था यहेको छ । 

४.छरपरभा उठेका ववषमहरुको सम्फोधन : 
उक्त कामयक्रभभा सहबागीहरुरे छरपरभा उठाएका ववषम एवॊ क्षजऻासाहरुको सम्वोधन उच्च सयकायी वकीर 
कामायरम जमु्राका तनतभत्त सह-न्मामातधवक्ता श्री तबभ प्रसाद बतेुररे फदुाॉगत रुऩभा गनुयबएको तथमो । 

५. कामयक्रभफाट हातसर बएका भखु्म उऩरक्षब्धहरु : 
 सयकायी वकीरको काभ कायवाही य अतधकायका फायेभा सहबागीहरुराई जानकायी बई सयकायी 

वकीरको काभको ऩवहचानभा वृदि बएको । 

 सभसाभवमक कानूनको वायेभा सहबागीराई जानकायी बएको । 

 कामयक्रभभा प्रस्ततु बएका ववतबन्न कानूनहरुको सन्दबयभा उक्त कानूनरे गयेका कसूय सम्फन्धी य दण्ड 
सजामको फायेभा सहबागीहरुराई जानकायी बएको । 

६.कामयक्रभ आमोजनाभा आईऩयेका सभस्मा /चनुौतीहरु  
                सभदुामभा सयकायी वकीर कामयक्रभ ऩातायासी गाॉउऩातरका वडा नॊ. ५ ल्हासीभा सॊमोजनभा 
गयीएको हो ।कामयक्रभ सौहादयऩूणय वातावयणभा सम्ऩन्न बएको तथमो । कामयक्रभ आमोजना य सञ्चारनभा कुनै 
सभस्मा य चनुौततको साभना आमोजकरे गनुय ऩयेन । 

७.आगाभी कामयक्रभका रातग सझुाव : 
      सभदुामभा सयकायी वकीर कामयक्रभराई अतबमानको रुऩभा सभदुामका हयेक वगय , ऺेत्र य क्षजल्राका 
ववतबन्न स्थानभा कामयक्रभ आमोजना गदाय सयकायी वकीरको ऩवहचान वृदि हनुकुा साथै ववतबन्न पौजदायी कसूयको 
योकथाभ य जनचेतनाको अतबवृवि हनुकुो साथै अनसुन्धानभा सभदुामको सहमोग वृदि हनुे देक्षखन्छ बने मस्ता 
कामयक्रभहरुराई ववद्यतु्तीम सॊचायका भाध्मभफाट प्रचाय प्रसाय गनुयका साथै सडक नाटक, गीत सॊतगतको भाध्मभा 
ढाल्न सवकए अझै प्रबावकायी हनुे देक्षखन्छ । 

अनसूुची्- 
१. सहबागीहरुको हाक्षजयी 
२. कामयक्रभभा तरइएको पोटो 

 

 



 
 

 


