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राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण मममि
२०७४।६।२९
सं शोधन गने ऐन
केिी नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५

२०७५।११।१९

सं वि् २०७४ सालको ऐन नं. ३०
प्रस्िावना : मष्ट्रिलाको िक ष्ट्रििको सं रक्षण, सम्वद्र्धन िथा मष्ट्रिलालाई सशक्तीकरण गरी लै ष्ट्रिक
न्याय सुमनश्चिि गनन राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोगको काम, किनव्य िथा अमधकार सम्बन्धी प्रचमलि
कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
नेपालको सं ष्ट्रवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोश्चिमको व्यवस्थाष्ट्रपका–सं सदले
यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द¬–१
प्रारश्चम्भक
१.

सं श्चक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग ऐन, २०७४”
रिेको छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ िुनेछ ।

२.

पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसिले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछन र सो शब्दले कायनबािक
अध्यक्षलाई समेि िनाउँछ ।

(ख)

“आयोग” भन्नाले सं ष्ट्रवधानको धारा २५२ बमोश्चिमको राष्ट्रिय मष्ट्रिला
आयोग सम्झनु पछन ।
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(ग)

“िोष्ट्रकएको” वा “िोष्ट्रकए बमोश्चिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको
मनयममा िोष्ट्रकएको वा िोष्ट्रकए बमोश्चिम सम्झनु पछन ।

(घ)

“सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछन र सो शब्दले अध्यक्षलाई
समेि िनाउँछ ।

(ङ)

“सं ष्ट्रवधान” भन्नाले नेपालको सं ष्ट्रवधान सम्झनु पछन ।
पररच्छे द–२

आयोगको काम, किनव्य र अमधकार सम्बन्धी व्यवस्था
३.

आयोगको काम, किनव्य र अमधकार : सं ष्ट्रवधानको धारा २५३ मा उश्चललश्चखि काम, किनव्य
र अमधकारका अमिररक्त आयोगको अन्य काम, किनव्य र अमधकार दे िाय बमोश्चिम िुनेछ
:–
(क)

मष्ट्रिला सशक्तीकरणका लामग मष्ट्रिलासँग सम्बश्चन्धि नीमिगि, कानूनी
व्यवस्था िथा नेपाल सरकारका कायनक्रमको समीक्षा, अनुगमन िथा
मूलयाङ्कन

गने

र

त्यस्िा

नीमि

िथा

कायनक्रमको

लै ष्ट्रिक

न्यायको

दृष्ट्रिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको ष्ट्रवश्लेषण गरी सुधारको लामग नेपाल
सरकारलाई सुझाब ददने,
(ख)

सं ष्ट्रवधान िथा कानून प्रदत्त मष्ट्रिलाको अमधकार सम्बन्धी व्यवस्थाको
कायानन्वयनको बारे मा अध्ययन िथा अनुसन्धान गरी त्यस्िा व्यवस्थाको
प्रभावकारी कायानन्वयनको लामग नेपाल सरकारलाई सुझाब ददने,

(ग)

मष्ट्रिला ष्ट्रवरुद्धको ष्ट्रिंसा वा ष्ट्रवभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा
ष्ट्रवशेष अवस्थाको बारे मा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्िो अवस्था उत्पन्न
िुन नददनको लामग अवलम्बन गनुन पने रणनीमििरुको बारे मा नेपाल
सरकारलाई सुझाब ददने,
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(घ)

ँ ी, स्रोि,
मष्ट्रिलालाई आत्ममनभनर बनाउन िथा सशक्तीकरणको लामग पूि
साधन र प्रष्ट्रवमधमा मष्ट्रिलाको पिुँच बढाउन आवश्यक उपायिरू बारे
सम्बश्चन्धि मनकायलाई मसफाररस गने ,

(ङ)

मष्ट्रिलाको

िक

सशक्तीकरणका

ष्ट्रििको
लामग

सं रक्षण

आवश्यक

र

सम्वद्र्धन

सूचना, िानकारी

िथा
एवं

मष्ट्रिलाको
चेिनामूलक

कायनक्रम ििुम
न ा गरी कायानन्वयन गने,
(च)

मष्ट्रिला ष्ट्रवरुद्धका सबै प्रकारका ष्ट्रिंसा र ष्ट्रवभेद अन्त्य गनन त्यस्िो ष्ट्रिंसा र
ष्ट्रवभेद सृिना गने कुरीमि र अन्धष्ट्रवश्वास िटाउन आवश्यक कायनक्रम
ििुम
न ा गरी कायानन्वयन गने,

(छ)

मष्ट्रिला ष्ट्रवरुद्धको ष्ट्रिंसा वा ष्ट्रवभेदको कारण सामाश्चिक रूपमा बष्ट्रिष्करण
वा िोश्चखम वा ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि वा पीमिि मष्ट्रिलालाई सुरक्षा केन्र वा
पुनस्र्थापना केन्रमा पठाउने व्यवस्थाको लामग मसफाररस गने,

(ि)

आयोगले गरे का मसफाररसको कायानन्वयनको अवस्थाको अनुगमन गने वा
गराउने,

४.

(झ)

सदस्य िथा आयोगका कमनचारीको लामग आचारसं ष्ट्रििा बनाई लागू गने,

(ञ)

आयोगको वाष्ट्रषक
न कायनक्रम स्वीकृि गने ।

राय परामशन मलन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबािीको सम्बन्धमा कुनै सं वैधामनक
मनकाय, सरकारी कायानलय वा सावनिमनक सं स्थास“ग परामशन गनन वा राय मलन सक्नेछ ।

५.

ष्ट्रवशेषज्ञको सेवा मलन सक्ने : आयोगले सं ष्ट्रवधान, यो ऐन र प्रचमलि सङ्घीय कानून
बमोश्चिम सम्पादन गनुन पने कुनै काम आयोगमा कायनरि िनशश्चक्तबाट सम्पादन िुन
नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचमलि सङ्घीय कानून बमोश्चिम ष्ट्रवशेषज्ञको से वा
मलन सक्नेछ ।
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६.

समममि वा कायनदल गठन गनन सक्ने : (१) कुनै ष्ट्रवशेष प्रकृमिको कायन सम्पादन गने
प्रयोिनको लामग आयोगले कायानवमध िोकी कुनै समममि वा कायनदल गठन गनन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चिमको समममि वा कायनदलको कायनक्षेत्रगि शिन त्यस्िो
समममि वा कायनदल गठन गदानका बखि आयोगले मनधानरण गरे बमोश्चिम िुनेछ ।

७.

समन्वय िथा सिकायन गनन सक्ने : आयोगले आवश्यकिा अनुसार सरकारी
मनकाय वा सावनिमनक सं स्थासँग आवश्यक समन्वय िथा सिकायन गनन सक्नेछ ।
पररच्छे द–३
उिुरी कारबािी सम्बन्धी कायनष्ट्रवमध

८.

उिुरी ददन सक्ने : (१) मष्ट्रिला ष्ट्रिंसा वा सामाश्चिक कुरीमिबाट पीमिि भएको वा मष्ट्रिला
अमधकार प्रयोग गनन नददएको वा कुनै व्यश्चक्त वा सं स्थाले मष्ट्रिला अमधकारको प्रयोग
गननबाट वश्चिि गरे को ष्ट्रवषयमा पीमिि व्यश्चक्त वा मनिको िफनबाट िो सुकैले आयोग
समक्ष मलश्चखि वा मौश्चखक उिुरी ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चिम उिुरी प्राप्त िुन आएमा आयोगले त्यस्िो उिुरी
िोष्ट्रकए बमोश्चिम दिान ष्ट्रकिाबमा दिान गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (१) सँग सम्बश्चन्धि ष्ट्रवषयमा आयोगलाई अन्य कुनै माध्यमबाट
िानकारी िुन आएमा आयोगले त्यस्िो िानकारी मलष्ट्रपबद्ध गरी उपदफा (२) बमोश्चिम
दिान ष्ट्रकिाबमा दिान गनुन पनेछ ।
(४) यस ऐन बमोश्चिम आयोगमा उिुरी ददँदा कुनै दस्िुर लाग्ने छै न ।

९.

प्रारश्चम्भक छानमबन : (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोश्चिम प्राप्त उिुरी वा उपदफा
(३) बमोश्चिम प्राप्त िानकारी उपर आयोगले प्रारश्चम्भक छानमबन गनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोश्चिम प्रारश्चम्भक छानमबन गदान प्रथम दृष्ट्रिमा नै मष्ट्रिला
ष्ट्रिंसा वा सामाश्चिक कुरीमिबाट पीमिि भएको वा मष्ट्रिला अमधकार प्रयोग गनन नददएको वा
कुनै व्यश्चक्त वा सं स्थाले मष्ट्रिला अमधकारको प्रयोग गननबाट वश्चिि गरे को दे श्चखएमा
आयोगले त्यस्िो कायन ित्काल रोक्न सम्बश्चन्धि व्यश्चक्त, मनकाय वा पदामधकारीलाई आदे श
ददन
१०.

सक्नेछ ।

उिुरीको छानमबन : (१) दफा ९ बमोश्चिम प्रारश्चम्भक छानमबन गदान मष्ट्रिला ष्ट्रिंसा वा
सामाश्चिक कुरीमिबाट पीमिि भएको वा मष्ट्रिला अमधकार प्रयोग गनन नददएको वा कुनै
व्यश्चक्त वा सं स्थाले मष्ट्रिला अमधकारको प्रयोग गननबाट वश्चिि गरे को दे श्चखएमा त्यस्िो
उिुरी उपर आयोग आफैँले वा आवश्यकिा अनुसार समममि गठन गरी वा आयोगको
अमधकृि कमनचारीबाट िोष्ट्रकए बमोश्चिम छानमबन गर्रनन वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चिम छानमबन गदान आयोग, छानमबन समममि वा छानमबन
गने अमधकृि कमनचारीलाई दे िाय बमोश्चिमको अमधकार िुनेछ :–
(क)

कुनै व्यश्चक्तलाई उपश्चस्थि गराई िानकारी मलने,

(ख)

कुनै व्यश्चक्तलाई कुनै मलखि वा कागिाि वा प्रमाण पेश गनन आदे श ददने,

(ग)

आवश्यकिा अनुसार स्थलगि मनरीक्षण गने,

(घ)

कुनै सरकारी वा सावनिमनक कायानलयबाट िाँचबुझको ष्ट्रवषयसँग सम्बश्चन्धि
कुनै मलखि वा त्यसको नक्कल श्चझकाउने ।

(३) उपदफा (१) बमोश्चिम छानमबन सम्पन्न भएपमछ त्यसको प्रमिवेदन आयोगमा
पेश गनुन पनेछ ।
(४) उिुरीको छानमबन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोष्ट्रकए बमोश्चिम िुनेछ ।
११.

छानमबन नगने : दफा ९ वा १० मा िुनसुकै कुरा ले श्चखएको भए िापमन प्रचमलि कानून
बमोश्चिम अन्य कुनै मनकायबाट अनुसन्धान भइरिे को वा भइसकेको ष्ट्रवषयमा आयोगले
छानमबन वा कारबािी गने छै न ।
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१२.

उिुरी खारे ि गनन वा िामेलीमा राख्न सक्ने : (१) दफा ९ वा १० बमोश्चिम छानमबन
गदान त्यस्िो ष्ट्रवषय आयोगमा उिुरी लाग्ने नदे श्चखएमा त्यसको कारण खुलाई आयोगले
त्यस्िो उिुरी खारे ि गनन वा िामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
(२) आयोगले उपदफा (१) बमोश्चिम उिुरी खारे ि गने वा िामेलीमा राख्ने
मनणनय गरे कोमा त्यस्िो मनणनय भएको मममिले साि ददनमभत्र सम्बश्चन्धि उिुरकिानलाई
िानकारी ददनु पनेछ ।

१३.

मुद्दा दायर गनन मसफाररस गने : (१) दफा १० बमोश्चिम छानमबन गदान मुद्दा दायर गनुन
पने दे श्चखएमा त्यस्िो ष्ट्रवषयको मुद्दा गने िदम्यादमभत्र आयोगले मुद्दा दायर गनन सम्बश्चन्धि
मनकाय समक्ष मसफाररस गरी त्यसको िानकारी सम्बश्चन्धि व्यश्चक्तलाई समेि ददनु
पनेछ ।
िर नेपाल सरकार बादी िुने मुद्दाको िकमा मिान्यायामधवक्ता समक्ष पेश गनुन
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चिम मसफाररस गदान आयोगले मुद्दा दायर गनन सियोग
पुग्ने छानमबनकोेे क्रममा सङ्कलन गरे को िथ्य, कागि िथा प्रमाणको प्रमिमलष्ट्रप समेि
सम्बश्चन्धि मनकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चिम मुद्दा चलाउन ले खी आएमा मिान्यायामधवक्ताले सो
सम्बन्धमा िाँचबुझ गरी

१४.

मुद्दा चलने वा नचलने मनणनय गनुन पनेछ ।

मेलममलाप सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले श्चखएको भए
िापमन आयोगमा ष्ट्रवचाराधीन रिे को कुनै उिुरीका सम्बन्धमा सम्बश्चन्धि पक्षिरूले
ु
मेलममलाप गराई पाउन सं यक्त
मनवेदन ददएमा आयोगले प्रचमलि कानून बमोश्चिम
ममलापत्र िुनसक्ने ष्ट्रवषयमा मेलममलाप गराई ददन सक्नेछ ।

6

www.lawcommission.gov.np

(२) कुनै उिुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोश्चिम मेलममलाप भएपमछ
मेलममलाप भएको ष्ट्रवषय कायानन्वयन नभएको ष्ट्रवषयमा बािे क अन्य ष्ट्रवषयमा आयोगमा
पुनः उिुर लाग्ने छै न ।
(३) मेलममलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोष्ट्रकए बमोश्चिम िुनेछ ।
१५.

मसफाररस, मनणनय वा आदे शको कायानन्वयन : (१) आयोगले सं ष्ट्रवधान वा यस ऐन बमोश्चिम
गरे को मसफाररस, मनणनय वा आदे शको कायानन्वयनका लामग सम्बश्चन्धि व्यश्चक्त, मनकाय वा
पदामधकारीलाई ले खी पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बश्चन्धि व्यश्चक्त, मनकाय
वा पदामधकारीले ित्काल कायानन्वयन गनन सष्ट्रकने ष्ट्रवषय भए कायानन्वयन गरी र समय
लाग्ने ष्ट्रवषय भए कायानन्वयन प्रारम्भ गरी त्यसको िानकारी आयोगलाई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चिम आयोगबाट लेखी आएको ष्ट्रवषय कुनै कारणले
कायानन्वयन गनन नसष्ट्रकने भएमा सम्बश्चन्धि पदामधकारी, व्यश्चक्त वा मनकायले त्यसको
कारण खुलाई साि ददनमभत्र आयोगलाई िानकारी ददनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चिम िानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्िो ष्ट्रवषयमा पुनः
ष्ट्रवचार गरी

मनणनय गनन र सो बमोश्चिम कुनै व्यश्चक्त, मनकाय वा पदामधकारीलाई कुनै

ष्ट्रवषय कायानन्वयन गनन लेखी पठाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द–४
आयोगको कायन सिालन
१६.

आयोगको कायानलय : (१) आयोगको कायन सिालनको लामग काठमािांेै उपत्यकामा
आयोगको एक केन्रीय कायानलय रिनेछ ।
(२) आयोगले आवश्यकिा अनुसार प्रदे श र अन्य स्थानमा कायानलय स्थापना गनन
सक्नेछ ।
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१७.

आयोगको बैठक : (१) संष्ट्रवधान वा यस ऐन बमोश्चिम आयोगले गनुन पने काम आयोगको
बैठकको मनणनय बमोश्चिम िुनेछ ।
(२) आयोगको बैठक आवश्यकिा अनुसार अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र
ठाउँमा बस्नेछ ।
(३) आयोगको सश्चचवले आयोगको बैठक बस्ने मममि, समय र ठाउँ िोकी
बैठकमा छलफल िुने ष्ट्रवषय सूची सष्ट्रििको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा साधारणिया
अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पनेछ ।
(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोश्चिम बैठकमा छलफल िुने ष्ट्रवषय सूचीमा
उश्चललश्चखि ष्ट्रवषयको अमिररक्त अन्य कुनै ष्ट्रवषयमा छलफल गराउन चािे मा त्यसरी
छलफल गनन चािेको ष्ट्रवषय र कारण सष्ट्रििको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्िीमा चौबीस
घण्टा अगावै आयोगको सश्चचवलाई ददनु पनेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त िुनासाथ आयोगको
सश्चचवले त्यसको िानकारी सबै सदस्यलाई ददनु पनेछ र सो ष्ट्रवषय आयोगको बैठकको
कायन सूचीमा परे को मामननेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा िुनसुकै कुरा लेश्चखएको भए िापमन आयोगको
बैठकमा उपश्चस्थि सबै सदस्यको सिममिले ष्ट्रवषय सूचीमा नपरे को ष्ट्रवषयमा पमन छलफल
गरी मनणनय गनन सष्ट्रकनेछ ।
(६) आयोगमा ित्काल कायम रिे का पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्य उपश्चस्थि
भएमा आयोगको बैठकको लामग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मामननेछ ।
(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ ।
(८) आयोगको मनणनय बिुमिद्वारा िुनेछ र मि बराबर भएमा अध्यक्षले मनणानयक
मि ददनेछ ।
(९) आयोगको मनणनयको अमभलेख आयोगको सश्चचवले ियार गरी अध्यक्ष िथा
सदस्यको दस्िखि गराई राख्नेछ ।
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रािपत्रांष्ट्रकि प्रथम श्रे णीको अमधकृि आयोगको

(१०) नेपाल मनिामिी सेवाको

सश्चचवको रूपमा काम गनेछ । त्यस्िो कमनचारी मनयुक्त नभएसम्म आयोगको वररष्ठिम्
कमनचारीले आयोगको सश्चचव भई काम गनेछ ।
(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनष्ट्रवमध आयोगले मनधानरण गरे बमोश्चिम
िुनेछ ।
१८.

स्वाथन बाश्चझएमा मनणनय प्रष्ट्रक्रयामा भाग मलन निुने : आयोगमा ष्ट्रवचाराधीन कुनै ष्ट्रवषयमा
कुनै सदस्यको ष्ट्रिि, सरोकार वा स्वाथन रिे को वा मनिको नश्चिकको अन्य नािेदार प्रत्यक्ष
प्रभाष्ट्रवि वा लाभाश्चन्वि िुने भएमा त्यस्िो सदस्यले आयोगलाई त्यस्िो कुराको पूव न
िानकारी ददई त्यस्िो ष्ट्रवषयमा आयोगबाट गररने मनणनय प्रष्ट्रक्रयामा भाग मलन सक्ने
छै न ।

१९.

कायन ष्ट्रवभािन : अध्यक्ष र सदस्यको कायन ष्ट्रवभािन आयोगले िोके बमोश्चिम िुनेछ ।

२०.

कायनबािक भई काम गने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद ररक्त भएमा, 1 सं ष्ट्रवधानको
धारा १०१ को उपधारा (६) बमोश्चिम आफ्नो पदको कायनसम्पादन गनन नपाउने भएमा,
ष्ट्रवदे श भ्रमणमा गएकोमा वा साि ददनभन्दा बढी समयसम्म मबदामा रिे कोमा आयोगको
वररष्ठिम् सदस्यले आयोगको कायनबािक अध्यक्ष भई काम गनेछ ।

२१.

आयोगको काम कारबािीमा बाधा नपने : अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको स्थान ररक्त रिे को
कारणले मात्र आयोगको काम कारबािीमा बाधा पने छै न ।
पररच्छे द–५
ष्ट्रवष्ट्रवध

२२.

आयोगको सिठनात्मक संरचना र कमनचारी : (१) आयोगको सिठनात्मक सं रचना र
कमनचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृि गरे बमोश्चिम िुनेछ ।

 केिी नेपाल ऐन सं शोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा सं शोमधि ।
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(२) आयोगको कायन सिालनको लामग आवश्यक पने कमनचारी नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराउनेछ ।
२३.

पदीय मयानदा िथा आचरण : (१) सदस्यले दे िाय बमोश्चिमको पदीय मयानदाको पालन
गनुन पनेछ :–
(क)

मष्ट्रिलाको िक, ष्ट्रििको सं रक्षण र सम्वद्र्धन गनन िथा मष्ट्रिला
सशश्चक्तकरणको लामग स्विन्त्र, मनष्पक्ष र इमान्दारीपूवक
न
आफ्नो
पदीय दाष्ट्रयत्व मनवानि गने,

(ख)

ष्ट्रवमभन्न िाििामि, समुदाय िथा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल
पने कुनै काम नगने ।

(२) सदस्यले यो ऐन वा प्रचमलि सङ्घीय कानून बमोश्चिमको पदीय आचरणको
पालन गनुन पनेछ ।
२४.

काम कारबािीमा सियोग गनुन पने : आयोगले आफ्नो कायन सम्पादनको मसलमसलामा कुनै
मनकाय वा पदामधकारीको सियोग माग गरे मा त्यस्िो सियोग उपलब्ध गराउनु त्यस्िो
मनकाय वा पदामधकारीको किनव्य िुनेछ ।

२५.

कारबािीको लामग लेखी पठाउन सक्ने : सं ष्ट्रवधान वा यस ऐन बमोश्चिम कुनै मनकाय वा
पदामधकारीले

आयोगले

ददएको आदे श, आयोगको मनणनय

वा मसफाररस िानीिानी

कायानन्वयन नगरे मा वा आयोगलाई आवश्यक सियोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले
त्यस्िो

मनकाय

वा

अमधकारीको

िालुक

मनकाय

वा

अमधकारी

समक्ष

आवश्यक

कारबािीको लामग लेखी पठाउन सक्नेछ ।
२६.

वाष्ट्रषक
न प्रमिवेदन : (१) आयोगले आपूmले गरे को काम कारबािीको वाष्ट्रषक
न
प्रमिवेदन
आमथनक वषन समाप्त भएको मममिले िीन मष्ट्रिनामभत्र रािपमि समक्ष पेश गनुन पनेछ :–
(२) उपदफा (१) बमोश्चिमको वाष्ट्रषक
न
प्रमिवेदनमा अन्य ष्ट्रवषयको अमिररक्त
दे िायका ष्ट्रवषय समेि समावेश गनुन पनेछ ।
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(क)

आयोगको वाष्ट्रषक
न कायनक्रमको कायानन्वयनको ष्ट्रववरण िथा लागि खचन,

(ख)

आयोगमा परे का उिुरीको ष्ट्रववरण िथा त्यस्िो उिुरी उपर आयोगले
गरे को मनणनय िथा आदे शको ष्ट्रववरण,

(ग)

आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै मनकायलाई ददएको सुझाब िथा
त्यस्िो

मनकायलाई

गरे को

मसफाररस

िथा

त्यस्िो

मसफाररसको

कायानन्वयनको ष्ट्रववरण,
(घ)

आयोगको आमथनक िथा भौमिक स्रोि साधन िथा त्यसको उपयोगको
अवस्था,

(ङ)

आयोगले स्थलगि अनुगमन गरे कोमा अनुगमनको ष्ट्रववरण,

(च)

यस ऐन बमोश्चिम आयोगले पूरा गनुन पने दाष्ट्रयत्व मनवानिका सम्बन्धमा
गररएको अन्य काम कारबािीिरुको ष्ट्रववरण ।

२७.

ँ
नेपाल सरकारसग
सम्पकन : आयोगले

नेपाल सरकारसँग सम्पकन रा्दा मष्ट्रिला,

बालबामलका िथा समाि कलयाण मन्त्रालय माफनि राख्नु पनेछ ।
२८.

अमधकार प्रत्यायोिन : आयोगले सं ष्ट्रवधान िथा यस ऐन बमोश्चिम आपूmलाई प्राप्त
अमधकारमध्ये आवश्यकिा अनुसार कुनै अमधकार िोष्ट्रकएको शिनको अधीनमा रिी प्रयोग
र पालना गने गरी अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी

कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गनन

सक्नेछ ।
२९.

मनयम बनाउने अमधकार : (१) यो ऐन कायानन्वयन गनन आयोगले आवश्यक मनयम
बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चिम बनाउने मनयममा नेपाल सरकारलाई आमथनक भार
वा दाष्ट्रयत्व पने ष्ट्रवषय समावेश भएमा आयोगले अथन मन्त्रालयको सिममि मलनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चिम आयोगले बनाएको मनयम नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन
भएको मममिबाट प्रारम्भ िुनेछ ।
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३०.

मनदे श्चशका बनाउने अमधकार : आयोगले सम्पादन गनुन पने काम सुचारूरूपले सिालन गनन
वा गराउनको लामग यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको अधीनमा रिी
आवश्यक मनदे श्चशका बनाउन सक्नेछ ।

३१.

खारे िी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग ऐन, २०६३ खारे ि गररएको छ ।
(२) राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग ऐन, २०६३ बमोश्चिम भए गरे को काम कारबािी यसै
ऐन बमोश्चिम भए गरे को मामननेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ िुँदाका बखि राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग ऐन, २०६३ बमोश्चिम
आयोगमा ष्ट्रवचाराधीन रिे का उिुरी यसै ऐन बमोश्चिमको आयोगमा सनेछन् ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ िुँदाका बखि राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग ऐन, २०६३ बमोश्चिमको
आयोगमा बिाल रिेका पदामधकारीिरु यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ स्विः पदमुक्त िुनेछन् ।
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