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भिमका
ू

काननु आधिनक
आधार हो । यसले नागि3रक तथा राUयका स1पणू 7यवहारलाई
ं
ु राUय सरचनाको
वैधािनकता दान गछ । शािFत, सामािजक Fयाय र आिथक वृिKको लािग काननले
ु माग शQत गदछ । ;यसैले
काननु र Fयायको 3ेDलाई पर1परावादी र अन;पादक
माWे सोचाइमा हाXो जQतो िवकासोFमख
ु
ु मलकमा
ु ु समेत
पिछZो समयमा िबQतारै पि3रवतन आएको छ ।
काननको
ु पि3रमाजन तथा सधा
ु रलाई मह\वपणू राि]^य एजे_डाको Tपमा िलइFछ । नयाँ काननको
ु तजमु ा
तथा िव`मान काननहTको
समय सापे3 सधार
लािग हरे क मलकको
काननु
ं
ु
ु , एकी2करण तथा सिहताकरणको
ु ु
णालीमा आ-आbनै सQथागत
सयFDको
7यवQथा रहेको पाइFछ । हाXो मलकको
सFदभमा २०१०
ं
ं
ु ु
सालदेिखनै काननु आयोगको भिमकालाई
माFयता दान गि3रएको पाइFछ । २०६३ सालमा नेपाल काननु
ू
आयोग ऐन, २०६३ जारी भएपिछ आयोगको िज1मेवारी अझै िवQतृत भएको छ । cोत र साधन सीिमत हँु3दाहँु3दै
पिन आयोगले आbनो िज1मेवारीलाई गहनतापवू क वहन गदe आएको छ ।
नेपाल काननु आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ को 7यवQथा बमोिजम Qततु ितवेदन तयार भएको
छ । यस ितवेदनमा उZे िखत सझावहT
कायाFवयन भएमा हाXो मलकको
काननु णाली अझ सधार
ु
ु ु
ु हनेु3 मा
िवhास गन सिकFछ र आयोगको मनोबल पिन अझै उi हनेु3 करामा
ु ि@िवधा छै न ।
अF;यमा, Qततु ितवेदन तयार गन सहयोग गनहु ु3ने आयोगका स1पणू पदािधकारी तथा
कमचारीहTलाई धFयवाद 7यj गदछु ।

बाबराजा
ु जोशी
अkय3
नेपाल काननु आयोग
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पि3र-छे द- १
ारि1भक
१.

पृ+भमी
ू :
१.१ काननु बनाइ लागू गनु राUयको आधारभतू काय हो । राUय भWाले िवधाियका, कायपािलका
र Fयायपािलका समेतलाई जनाउँछ । 7यवहारमा राUयका यी तीनैवटा अmहTले काननु
बनाउँछन् । तर शिjपृथकी2करणको िसKाFत अनसार
ु काननु बनाउने काय िवधाियकाको
एकलौटी 3ेDािधकार िभD पदछ । यो िसKाFतको सारत\वमा आधारभतू पि3रवतन आएको
छै न । काननु बनाउने कायमा िवधाियकाको नै सवni भिमका
रहFछ । िवधाियकी2 ऐनको
ू
पि3रिधिभD रहेर कायपािलका लगायतले िनयम बनाउँछन् भने Fयायपािलकाले नजीर ितपादन
गदछ । िवधाियकी2 ऐनसँग बािझने गरी न त कनै
ु िनयम बW सoछ न कनै
ु नजीर ितपादन हनु3
सoछ । ऐनसँग असmत नजीरको बFधनकारी शिj समा4 हFछ
ु3 भने नजीरलाई िवधाियकाले
चाहेमा काननु बनाइ समा4 गन सoछ । ;यसैले काननको
ु आधारभतू cोत िवधाियकी2 काननु
नै मािनFछ ।
िवधाियकाले जनइ-छाको ितिनिध;व गदछ । सावभौम जनतामा लागू हनेु3 काननु
बनाउन सावभौम जनताको ितिनिधहTको नै सवnपि3र भिमका
रहनु पछ भWे माFयतालाई
ू
काननको
ु शासनले Qवीकार गदछ । तर काननु बनाउन पाउने अिधकार भFदैमा िवधाियकाले
जQतो सकैु काननु बनाउन पाउँदनै । काननु वौिKक लहड वा िचFतनको उपज हनु3 सoदैन ।
काननु आ;मगत वा भावना;मक हनु3 ु हँु3दनै । काननु सदैव Fयायसmत, बोधग1य र िनिpत
माFयतामा आधाि3रत हनु3 ु पछ । काननले
ु समाजको आवqयकतालाई राXरी िचनेको हनु3 ु पछ ।
नागि3रकका Fयायपणू चाहना र समाजका सारभतू मrयहTलाई
काननले
ू
ु पिहचान गरी माFयता
र सर3ण
दान गन सoनु पदछ । कितपय अवQथामा काननले
ं
ु ितQपधा;मक िहतहTबीच
सFतलन
नागि3रकले अनावqयक बोझ वा आbनो
ु समेत कायम गन सoनु पछ । काननलाई
ु
आधारभतू QवतFDता मािथ धावा बोrने हितयारको Tपमा बsने
ु िQथित उ;पW भयो भने
;यQतो काननको
ु वैधािनकता अ;यFत कमजोर हनु3 पtछ
ु । ;यQतो काननले
ु शासकहTको सेवा
माD गदछ । ;यसैले काननले
ु जनतालाई दमन वा शोषण गनM होइन, बT जनताको
सशिjकरण गन सoनु पदछ ।
काननु खराब आवqयकताको Tपमा नभएर 7यिj तथा समाजको लािग अपि3रहाय
रहेको देिखनु पदछ । यस अथमा काननु तजमु ा गनु एक जटील काय हो । काननु बनाउने
काय बहआयािमक
र बहिवधा;मक
रहेको हFछ
ु3
ु3
ु3 । काननु बनाउन उiQतरको िवशेषuता,
1
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

अनसFधान
र 7यावसाियकताको आवqयकता पदछ । यी कराहTको
आपित
ु
ु
ू िवधाियकाबाट
माD हनु3 सoदैन । िवधाियकाले त काननलाई
वैधािनकता दान गनM हो । काननु बनाउने
ु
कायमा िवधाियकाहTलाई अनसFधान
, िवशेषuता, 7यावसाियकता र परामशका आधारमा
ु
सहयोग पvु याउन िविभW सQथागत
सयFDहTको
भिमका
अपि3रहाय मािनFछ । पिछZो समयमा
ं
ं
ू
धेरै मलकहTमा
;यQतो सयFDको
Tपमा काननु आयोग/काननु सधार
ं
ु ु
ु आयोगको Qथापना गनM
चलन बxदै गएको पाइFछ ।
काननु आयोगको वैधािनक कृ ित पिन मलक
ु ु िप-छे फरक फरक रहेको पाइFछ ।
गणतFD मलावीको सन् १९६४ को सिवधानको
बाy$ पि3र-छे दमा काननु आयोगस1बFधी
ं
सवैं धािनक 7यवQथा रहेको पाइFछ । यसरी गणतFD मलावीमा QवतFD सवैं धािनक आयोगको
Tपमा काननु आयोगलाई रािखएको पाइFछ । काननु आयोग िकन चािहFछ र भWेहTको लािग
मलावीको उदाहरण एउटा गितलो पाठ हनु3 सoछ । यसैगरी बेलायत, अ]^े िलया, Fयिजrया_ड
ू
आिद मलकहTमा
िवधाियकाले ऐन माफ त काननु आयोग गठन गरे को पाइFछ भने भारत,
ु ु
बmलादेश आिद मलकहTमा
कायकाि3रणी आदेशको Tपमा काननु आयोग गठन गरे को
ु ु
पाइFछ ।
काननु आयोगको Qथापनाको सFदभमा अFतराि]^य अzयासमा िविभW QवTपहT
भएपिन ाय: धेरै मलकहTमा
काननको
ु ु
ु सधार
ु तथा पि3रमाजनको लािग छ{ै
ु िनकाय रहनु
पदछ भWे माFयता बिलयो हँु3दै गएको छ । समाजको आवqयकता अनसार
ु नयाँ काननु तजमु ा
गन, काननलाई
सरल र आधिनकी2करण
गन, Fयायमा नागि3रकको पहँु3च सिनिpत
गन,
ु
ु
ु
अनावqयक वा असाFदिभक काननलाई
खारे ज वा पि3रमाजन गन र काननमा
ु
ु देिखएको खोट
हटाउन वा सधार
गरी िवधाियका र कायपािलकालाई सहयोग गन
ु गन अkययन अनसFधान
ु
काननु आयोगको आवqयकता पनM मािनFछ ।
काननको
िनि1त िविभW त\वहTले दबाबकारी भिमका
खेिलरहेका हFछन
ु3 ् ।
ु सधारको
ु
ू
खासगरी सामािजक मrय
देिखएको
ं
ू र माFयतामा आएको पि3रवतन, समाजको सरचनामा
फे रबदल, िव`मान काननहTको
असफलता, काननु तथा Fयायका 3ेDमा िवकिसत नवीन
ु
माFयता र वृि|, अFतराि]^य काननु एवं िवuान तथा िविधमा आएको िवकास आिद
कारणहTले काननमा
सधार
ु3 । ;यQतो काय कायपािलका
ु
ु एवं पि3रमाजन गनपु नM हFछ
अFतगतको काननु तथा Fयाय मFDालय, महाFयायािधवjाको कायालय तथा िवधाियकाको
सिचवालयबाट स1भव हनु3 सoदैन । फलQवTप छ{ै
ु िवशेषu िनकायको Tपमा काननु आयोग
जQतो सयFDको
आवqयकता ट}कारो हनु3 गएको मािनFछ । ;यसैले आजको सFदभमा काननु
ं
आयोग जQतो िनकाय चािहFछ वा चािहँदनै भWे ~ साFदिभक हनु3 सjै न । बT काननु
आयोगको सQथागत
भावकाि3रता, िवशेषuता र 7यावसाियकताको लािग के कQता नीित,
ं
काय(म वा रणनीितहT चािहFछ भWे ~को उ|र के लाउनु पनM हFछ
ु3 ।
2
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२.

नेपालमा काननु आयोगको सि34
ं इितहास:
काननु िनमाण गदा आवqयकता र औिच;य समेत िवचार गरी 7यापक अkययन, अनसFधान
ु
र िवचार-िवमश गनु आवqयक हFछ
एवं
ु3 । सोही उेqयले काननु तजमु ा गन िविभW सQथागत
ं
ि(यागत 7यवQथाहT िवh7यापी Tपमा नै हँु3दै आएको पाइFछ । नेपालको सFदभमा नेपाल काननु
आयोग पिन काननु िनमाण गनM ि(याको एक सQथागत
7यवQथा हो । यस आयोगको ऐितहािसक
ं
िवकास(म यसकार रहेको छ ।
( क)

ल किमशन,
किमशन, २०१०:
२०१०
नेपालमा सवथम २०१०।९।६।१ को मिFDम_डलको िनणयबमोिजम पिहलो ल
किमशनको गठन भएको हो । उj किमशनको गठनिविध, काय णाली, कायाविध
आिदका स1बFधमा िमित २०१०।११।११ मा नेपाल गजेटमा कािशत सरकारको िवuि4मा
उZे ख गि3रएको िथयो ।

(ख) ल किमशन,
किमशन, २०१७:
२०१७
ी ५ को सरकारको िमित २०१७।६।२७।४ को िनणयबमोिजम दोcो ल किमशनको
गठन भएको हो । उj किमशनको गठनिविध, काय णाली, कायाविध आिदका स1बFधमा
िमित २०१७।७।१५ मा नेपाल गजेटमा कािशत सरकारको िवuि4मा उZे ख गि3रएको िथयो ।
सो स1बFधमा िमित २०१८।७।१४ मा कािशत सचना
अनसार
गि3रएको
ं
ू
ु के ही सशोधन
िथयो । २०२० सालको मलकी2
ु ु ऐन यस आयोगको सि(यतामा मसौदा गि3रएको हो ।
(ग )

काननु आयोग, २०२० :
ी ५ को सरकारको िमित २०२०।१०।८।४ को िनणयबमोिजम तेcो ल किमशनको
गठन भएको हो । उj किमशनको गठनिविध, काय णाली, कायाविध आिदका स1बFधमा
िमित २०२०।१२।१० मा नेपाल गजेटमा कािशत सरकारको िवuि4मा उZे ख गि3रएको
िथयो ।
शमा
ु यसको कायकाल एक वष तोिकएको भएतापिन पटक पटक 1याद थप भई
२०२७ सालस1म कायम भएको िथयो ।

(घ)

काननु आयोग, २०२९:
२०२९
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ी ५ बाट िमित २०२९।२।१९ मा चिलत नेपाल काननमा
ु िवशेष गरी फौजदारी,
देवानी, बािणUय तथा माणस1बFधी काननहTमा
भइरहेको अभाव र DटीहT
हटाइ
ु
ु
भि3रसoय सरल, वैuािनक र 7यावहाि3रक Tप िदई छ{ाछ{ै
ु ु ऐनहTको तजमु ा गन Fयाियक
सिमितका अkय3 एवं सवni अदालतका माननीय Fयायाधीश ी नयनबहादरु खDीको
अkय3तामा ५ सदQयीय चौथौ काननु आयोगको गठन भयो ।
यस आयोगले माण ऐन तथा अपराध सिहता
ं मसौदा र त;स1बFधी ितवेदन तयार
गरी ी ५ सम3 पेश गरे को िथयो । उj आयोग २०३३।११।२३ मा िवघटन गि3रएको िथयो ।
(ङ)

काननु सधार
२०३६
ु आयोग, २०३६:
काननु आयोग, २०२९ को सझाव
ु सिहतको ितवेदन अkययन गरी कायाFवयन गनM
तथा तोिकएबमोिजम अFय कामहT गन पाँचौ पटक िमित २०३६।८।२६ मा काननु सधार
ु
आयोगको गठन भयो । यसको कायाविध ३ वषको हनेु3 र बैठक क1तीमा ह4ाको २ पटक
बQने गरी 7यवQथा गि3रएको िथयो । यो आयोगले हद1यादस1बFधी काननको
मQयौदा,
ु
मलकी2
मQयौदा एवं मkयQथता स1बFधी ऐनको मQयौदा तयार गरी पेश गरे को
ं
ु ु ऐनको सशोधन
िथयो । आयोगको पदाविध िमित २०३९।८।२२ मा समा4 भएपिन अकn 7यवQथा
नभएस1मका लािग यो आयोगलाई सािवक बमोिजमको िज1मेवारी थप गि3रएको िथयो ।

(च)

नेपाल काननु सधार
२०४१
ु आयोग, २०४१:
यस अिघका आयोगको आविधक वा तदथ Tपमा गठन िवघटन हँु3दै आएकोमा ी
५ को सरकारको िमित २०४१।८।२१ को िनणयले नेपाल काननु सधार
ु आयोग नामक एक
Qथायी कृ ितको आयोगको Qथापना गरी पदािधकारीहT िनयिj
ु गनM 7यवQथा गvयो । ी ५
को सरकारको यो िनणयले काननु तजमु ाका 3ेDमा आयोगको Qथायी भिमका
एवं
ू
सि(यताको अपे3ा राCदै सQथागत
Tपमा नै आयोगको अिQत;व Qथािपत गनM काम गvयो ।
ं
आयोगको इितहासमा यो सवािधक मह\वको िनणय िथयो भW सिकFछ । जस अनसार
ु ५ वषM
कायाविध सिहत गठन भएको आयोगको गठनिविध एवं काम कत7यहTको 7यवQथा गि3रएको
िथयो । पिछ ी ५ को सरकारले िमित २०४६।८।२१ मा पदाविध समा4 भएका उj
आयोगका सदQय तथा सह-सदQयहTलाई यथावत कायम राCने िनणय गरे को िथयो ।
ी ५ को सरकारले िमित २०४७।१२।१८ को िनणयानसार
ु नेपाल काननु सधार
ु
आयोगलाई पनग
ु ठन गरी कायिविध समेत तोके को िथयो । यो आयोगले २०४८ सालमा एक
कायदलको गठन गरी नेपाल अिधराUयको संिवधान,२०४७ बमोिजम तजमु ा गनपु नM ऐनहTको
मQयौदा तयार गvयो ।
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यस आयोगले िन1न िवषयमा िवशेषuहTबाट काय(म तयार गन लगाइ त;स1बFधी
काननको
गरे को देिखFछ ।
ु तजमु ामा अkययन, अनसFधान
ु
(१) िलखतहTको माणीकरण तथा नोटरी पि लक (Notary
public) ऐनको आवqयकता र औिच;य
(२) नेपाल द_डमाफी2 तथा बिFदहTको आचरण सधारस1बFधी
ऐनको
ु
आवqयकता
(३) नेपालमा उपभोjा सर3ा
ु स1बFधी काननु
(४) नेपालमा द]कृ
ु आवqयकता
ु ित स1बFधी काननको
(५)
(६)

िववाह, पारपाचकेु , मानाचामल तथा लोेQवाQनी स1बFधी काननु
अपताली
र मिहलाहTको िनजी स1पि| स1बFधी अिधकार यो
ु
आयोगले यातना तथा 3ितपित
ू स1बFधी ऐन र मानव अिधकार
आयोग ऐनको मQयौदा तयार गरी ी ५ को सरकार सम3 पेश
गरे कोमा ती ऐनहTले काननको
Tप धारण गि3रसके का छन् ।
ु
कायिविध स1बFधी काननु, मिहला स1बFधी काननु, द]कृ
ु ित
स1बFधी काननु आिदका बारेमा पिन आयोगले अkययन गरे को र
देवानी कायिविध सिहताको
मQयौदा तयार गन तथा नेपालमा द_ड
ं
सजायस1बFधी 7यवQथाको अkययन गन िविभW सिमितको गठन,
पनग
ु ठन गरी ारि1भक मQयौदा तयार गराइ आयोग सम3 ा4
भइसके कोमा त;स1बFधी काननले
ु मतू ता भने पाइसके को देिखदैं न ।

२०५७।१।१९ देिख आयोग पदािधकारीिवहीन भई िनि](य बसेको पृ+भिममा
ू
यसलाई चQत
ु ,सि(य एवं भावकारी बनाउन ी ५ को सरकारले िमित २०५९।११।१६ मा
आयोगको पनग
ु ठन गरी काम,कत7य र अिधकार समेत तोिकिदएको िथयो ।
नेपाल काननु आयोगको सि34
ं इितहास आयोगको वेवसाइटमा रािखएको छ ।
( छ)

नेपाल काननु आयोग ऐन, २०६३:
२०६३
कायकारी िनणयको भरमा Qथािपत काननु सधार
ु आयोगलाई अझ बढी भावकारी
बनाउन काननको
तजमु ा, सिहताकरण
तथा चिलत काननको
सशोधन
, एकी2करण र
ं
ं
ु
ु
पनरावलो
कन गन तथा काननु र Fयायस1बFधी िवषयमा अkययन र अनसFधान
गनM काम
ु
ु
समेतको लािग एक QवतFD िनकायको Tपमा नेपाल काननु आयोग ऐन,२०६३ ले नेपाल
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काननु आयोग Qथापना गरे को हो । उj ऐनले आयोगको गठन, अkय3, उपाkय3 तथा
सदQयहTको योtयता, पदाविध, सेवा शत तथा आयोगको काम, कत7य र अिधकारको
स1बFधमा िवQतृत 7यवQथा गरे को छ ।
३.

नेपाल काननु आयोगको गठन, काम,
काम, कत7य र अिधकार :
३.१

काननको
तथा चिलत काननको
, एकी2करण र पनरावलोकन
ं
ं
ु तजमु ा, सिहताकरण
ु सशोधन
ु
गन तथा काननु र Fयायस1बFधी िवषयमा अkययन र अनसFधा
ु न गनM उेqयले बनेको नेपाल
काननु आयोग ऐन,२०६३ िमित २०६३।९।३० देिख ार1भ भयो । फलतः नेपाल काननु
आयोगको गठन एवं यसको काम, कत7य र अिधकार समेत ऐनबाट िनधाि3रत भएका छन् ।
नेपाल सरकारबाट िनयj
ु हनेु3 आयोगका अkय3, उपाkय3 र सदQयहTको योtयता र

३. २

पदाविध तथा िनयिj
ु गदा वा पदबाट हटाउदा आवqयक पनM कायिविध र आयोगको काम,
कत7य र अिधकार ऐनमा नै 7यवQथा भएबाट आयोग आbनो काम कारबाही सPालन गनको
लािग QवतFD बनेको छ ।
नेपाल काननु आयोगको गठन िन1नबमोिजम रहेको छः - अkय3

१

नेपाल सरकारबाट िनयj
ु

२.
३.

नेपाल सरकारबाट िनयj
ु
नेपाल सरकारबाट मनोनीत क1तीमा एक जना मिहला समेत

- उपाkय3

बढीमा तीन जना

- सदQय

४.

सिचव, काननु तथा Fयाय मFDालय

- सदQय

५.

नायव महाFयायािधवjा, महाFयायािधवjाको कायालय

-सदQय

६.

सिचव (काननु), धानमFDी तथा मिFDपि3रषको कायालय

- सदQय

७.

सिचव, नेपाल काननु आयोग

-सदQय-सिचव
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आयोगका वतमान पदािधकारीहTको नामावली यसकार रहेको छः
नाम
ी बाबराजा
ु जोशी
ी हि3र साद Fयौपाने
ी िव]णु कमार
ु शाह
ी सजन
ु तामाङ
ी िवhकाश भ_डारी
ी राजमान
ु िसहं मZ

पद
अkय3
उपाkय3
सदQय
सदQय
सदQय

( िन. सिचव, काननु तथा Fयाय मFDालय)

िनयिj
ु िमित
२०६३।४।१५
२०६३।५।२६
२०६८।२।११
२०६८।२।११
२०६८।२।११

पदेन सदQय

डा. ी िDलोचन उेती- सिचव (काननु)
(धानमFDी तथा मिFDपि3रषको कायालय)

पदेन सदQय

ी सयू साद कोइराला (नायव महाFयायािधवjा)
महाFयायािधवjाको कायालय)

पदेन सदQय

ी मोहन बाडे (सिचव, नेपाल काननु आयोग)

सदQय सिचव

नेपाल काननु आयोग ऐन,२०६३ ले सो ऐन ार1भ हँु3दाका बखत कायम रहेका
अkय3 तथा उपाkय3लाई िनरFतरता िदयो । आयोगका िनवतमान सदQयहT ी लीला
उदासी खनाल, ी देवनारायण यादव र ी शािFत कमारी
राई िमित २०६६।१।३ को
ु
िनणयबाट िनयj
ु हनु3 ु भई िमित २०६८।१।२ बाट पदावधी समा4 भएको िथयो । ि3रj सदQय
पदमा नेपाल सरकार मिFDपि3रषको िमित २०६८।२।११ को िनणय अनसार
ु अिधवjाहT ी
िव]णु कमार
ु शाह, ी सजन
ु तामाङ र ी िवhकाश भ_डारी िनयj
ु हनु3 ु भएपिछ आयोगले
पणू ता ा4 गरे को छ । आयोगका पदेन सदQय ी माधवसाद पौडेल िमित २०६८।३।३२ मा
काननु तथा Fयाय मFDालयको सिचवबाट अवकाश हनु3 ु भएको छ ।
३. ३

आयोगको काम,
काम, कत7य र अिधकार:
अिधकार नेपाल काननु आयोग ऐन, २०६३ अनसार
ु
आयोगको काम, कत7य र अिधकार देहायबमोिजम तोिकएको छः (क) नयाँ काननु बनाउने वा िव`मान काननमा
गनM स1बFधमा वा काननु तथा
ं
ु सशोधन
Fयायस1बFधी समसामियक िवषयमा अkययन तथा अनसFधान
गनM गराउने,
ु
(ख) काननको
सिहताकरणका
लािग आवqयक सिहताको
मसौदा तयार गरी नेपाल
ं
ं
ु
सरकार सम3 पेश गनM,
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(ग)

चिलत काननमा
गनM तथा सो स1बFधमा नेपाल
ु एकी2करण वा पनरावलोकन
ु

(घ)

सरकारलाई आवqयक सझाव
ु िदने,
नयाँ काननु िनमाण गनM र आवqयकता अनसार
गनM
ं
ु चिलत काननमा
ु सशोधन
स1बFधमा 7याCया;मक िटपणी सिहतको मसौदा नेपाल सरकार सम3 पेश गनM,

(ङ)

हाल योग नभएका, एक आपसमा बािझएका, असमान, िवभेदजFय, मानव
अिधकार िवTKका तथा कायाFवयन हनु3 नसके का काननको
ु बारे मा अkययन गरी
;यQतो काननु खारे ज,सशोधन
वा पनरावलोकन
गनM स1बFधमा नेपाल सरकार सम3
ं
ु
सझाव
ु पेश गनM,

(च)

अFतराि]^य सिFध, स1झौताका ावधानलाई आवqयकता अनुसार चिलत काननमा
ु
समावेश गन नेपाल सरकारलाई मसौदा वा सझाव
ु िदने,

(छ)

काननको
तजमु ा, सिहताकरण
, एकी2करण, पनरावलोकन
, सधा
ं
ु
ु
ु र र िवकास गनM
स1बFधमा आवqयकता अनसार
ं ग परामश, छलफल
ु स1बिFधत िनकाय वा सQथासँ
तथा अFतरि(या गनM वा सो स1बFधमा स1बिFधत िनकाय वा सQथासँ
ं ग सहकाय

(ज)

गनM,
िवशेष िकिसमका काननको
तथा मसौदा तजमु ा गनको लािग
ु अkययन र अनसFधान
ु
िवशेषuको सेवा ा4 गनM,

(झ)

काननु िनमाण ि(यामा आवqयकता अनसार
गनM,
ं
ु जनधारणा र राय सझाव
ु सकलन

(ञ)

काननको
मसौदालाई पि3रमाजन गनM िसलिसलामा आवqयकता अनसार
ु
ु गो+ी,

(ट)

सेिमनार तथा अFतरि(या जQता काय(म सPालन गनM,
अFय मलकका
काननु आयोग तथा काननु तजमु ा गनM िनकायहTसँग स1पक गरी
ु ु

(ठ)

आवqयक जानकारी तथा सचनाहT
आदान दान गनM,
ू
सवni अदालतबाट ितपािदत िसKाFत अनTप
ु काननु भए नभएको िवषयमा
अkययन गनM तथा सो अनTप
ु भएको नदेिखएमा काननु तजमु ा, खारे ज तथा
पनरावलोकन
गनM स1बFधमा नेपाल सरकार सम3 मसौदा पेश गनM,
ु
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आयोगको वािषक काय(म तयार गनM,
नेपाल सरकारले तोके को तथा आयोगले आवqयक स1झेको काननु तथा Fयायसँग
स1बिFधत अFय कामहT गनM ।
नेपाल काननु आयोग ऐन, २०६३ ार1भ भएदेिख २०६७ असारमसाFतस1म तयार
गरे का ऐनका मसौदाको िववरण अनसची
ु ू -१ मा िदईएको छ ।
(ड)
(ढ)

४.

सगठना;मक
सरचना
ं
ं :
आयोगको वतमान सगठना;म
क सरचना
देहायबमोिजम रहेको छ :
ं
ं
cWoIf

pkfWoIf

;lrj
th'{df dxfzfvf

;b:o
k|zf;g dxfzfvf

;x–;lrj – !
pk–;lrj – !
zfvf clws[t – !

th'{df zfvf
;x–;lrj – !
pk–;lrj – !
zfvf clws[t – !
n]vf kmfF6
n]vfkfn – !
;fdfGo k|zf;g kmfF6
gfoj ;'Aaf – @
sDKo'6/ ck/]6/ – @
;jf/L rfns – #
sfof{no ;xof]uL– $
l:jk/ – !
:6f]/ kmfF6
gfoa ;'Aaf– !

k':tsfno kmfF6
gfoa ;'Aaf – !

7यः

शासन महाशाखाका अिधकृ तहTले तजमु ा शाखा (ख) समेत हेनM तथा पQतकालय
शाखाको नायव सु बाले तजमु ा शाखा (क) र सामाFय शासन
ु
शाखाको नायव सु बाले तजमु ा शाखा (ख) समेतको काम गनM गरी सगठन
तयार गि3रएको छ ।
ं सरचना
ं

आयोगमा हाल कायरत कमचारीहTको िववरण अनसची
ु ू - २ मा Qततु गि3रएको छ ।
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५.

६.

आिथक प3:
प3 आयोगको लािग नेपाल सरकारबाट यथोिचत नै बजेट िविनयोजन हँु3दै आएको छ ।
वेवसाइटको लािग र भौितक cोतको लािग माग भएका बखत अथ मFDालयबाट थप रकम िविनयोजन
हँु3दा काममा सहयोग पगेु को छ ।
आयोगको बेजु शFय
ू रहेको छ । बेजु शFू य पान सहयोग गनM कमचारीलाई परQकृ
ु त समेत
गि3रएको छ ।
आयोगको आ.व. २०६७।०६८ को वािषक आिथक िववरण अनसची
ु ू ३ मा उZे ख गि3रएको
छ।
भौितक प3:
प3 आयोगमा आ.व. २०६७।०६८ मा िन1न भौितक साधन थप भएका छन् ।
(क) सवारी साधन
•

कार

– एक थान

•

मोटरसाइकल

– दईु थान

•
7या^ीबाट सPालन हनेु3 साइकल
(ख) फोटोकपी मेिशन
(ग) िFटर
(घ) rयापटप

- दईु थान
– एक थान
– तीन थान
– दईु थान
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पि3र-छे द -२
स1पािदत काम
१.

आयोग@ारा स1पािदत कामको िववरण:
िववरण नेपाल काननु आयोग ऐन, २०६३ @ारा तोिकएका काम तथा
कत7य स1पादन गन आयोग सि(य रहेको छ । यस आिथक वषमा आयोगले स1पादन गरे का
कायहTको िववरण देहायबमोिजम रहेको छ :१.१ िवधेयकको मसौदा:
मसौदा: नेपाल काननु आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० को ख_ड (ख) बमोिजम
आयोगले आवqयक स1झेको काम गन सoने 7यवQथा छ । उj 7यवQथा बमोिजम आयोगले
िनणय गरी यस आ.व. मा देहाय बमोिजमका िवधेयकहTको ारि1भक मसौदा तयार पारे को
छ।
(क) जtगा ाि4 स1बFधी िवधेयकको मसौदा,
मसौदा, २०६८:
२०६८ नेपालमा जtगा ाि4 स1बFधी
काननको
ु Tपमा जtगा ाि4 ऐन, २०३४ रहेको छ । यसैगरी यस स1बFधमा अचल
स1पि| अिधहण ऐन, २०१३ पिन रही रहेको छ । यसरी एकै िवयषमा दईु छ{ै
ु
ऐनहT रहेका छन् भने यी दईु काननमा
ु जtगा ाि4 गनM स1बFधमा फरक फरक
7यवQथा रहेको पाइFछ र कितपय ावधानहT एक आपसमा मेल खाएका पिन
देिखंदनै । यी दवैु काननहT
िनिpत पृ+भमी
ु
ू र माFयतामा आधाि3रत रही बनेका हनु3 ् ।
खासगरी राUय िनयिFDत अथ 7यवQथा तथा बFद राजनीितक णालीको दशनमा
बनेका उZे िखत काननहTले
आजको आवqयकतालाई स1वोधन गन नसoनेमा
ु
िबबाद छै न । २०४७ सालको सिवधान
माफ त मलकले
ं
ु ु अवल1वन गरे को नयाँ
आिथक नीित र उदारवादी राजनीितक णालीका आधारभतू मrय
ू माFयताहTलाई
आधार बनाइ ती काननहTमा
समय सापे3 सधार
ु
ु गनु जTरी भइसके को िथयो । तर
अिहलेस1म पिन यस स1बFधमा खासै के ही काय हनु3 सके को पाइदैन । सावजिनक
िहतको लािग बाहेक अFय कनै
ु पिन योजनको लािग राUयले 7यिjको जtगा ा4
गन, अिधहण गन वा अFय कनै
ु अिधकार Qथािपत गन नपाउने सवैं धािनक
;याभित
ू रहेको छ । सावजिनक िहतको लािग जtगा ा4 गदा समेत राUयले
3ितपित
ं
ू िदनपनM
ु सवैं धािनक बाkयता रहेको छ । अझ वतमान अFति3रम सिवधानले
7यिjको स1पि| स1बFधी मौिलक हकलाई अझै बिलयो बनाएको पाइFछ ।
भिमसधार
ू ु काय(म लागू गदा समेत राUयले 7यिjलाई 3ितपित
ू िदन पनM सवैं धािनक
ावधान छ ।
सिवधानमा
Qप Tपमा 3ितपित
ं
ू भWे श द योग भएको छ । भारतीय
सिवधानमा
3ितपित
ं
ू भWे श द योग नभई रकम (Amount) भWे श द परे कोले
रकम र 3ितपित
ू बीच फरक रहेको भिनएको छ । 3ितपित
ू भWासाथ काननशाको
ु
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Qथािपत माFयता अनसार
ु ;यQतो 3ितपित
ू उिचत (Just) र पया4 हनु3 ु पदछ । जtगा
ाि4 स1बFधी िव`मान काननहT
सवैं धािनक िवकासित अनिभu रहेको देिखFछ ।
ु
राUयले भिममािथको
पणू Qवािम;व (Eminent domain) को
ू
िसKाFतलाई कायाFवयन गन 7यिjको जtगा ा4 गदछ । 7यिjको जtगा ा4 गनM
िविभW मोडेलहT अFतराि]^य अzयासमा देिखFछन् । Qथायी Tपमा जtगाको
भोगािधकार माD ा4 गनु वा जtगामािथ रहेका 7यिjका िविभW अिधकारहT
(Bundle of rights) मkये कनै
ु खास अिधकार माD ा4 गनु फरक फरक
माFयताहT हनु3 ् । वतमान काननले
ु उZे िखत प3लाई समेन सके को छै न । राUयले
अिधकारको दTपयोग
गरी िनजी 3ेDको Qवाथ वा आिथक फाइदाको लािग पिन
ु
7यिjको जtगा अिधहण गरी अकe 7यिjलाई िदन सoछ । खासगरी अमेि3रका र
भारतमा यस स1बFधमा धेरै रणनीित तथा काननी
ु िववादहT देिखएका छन् ।
सैKािFतक Tपमा राUयले एक 7यिjको जtगा अिधहण गरी अकe 7यिjलाई िदन
सoदैन । सावजिनक िहतको बाहानामा िनजी 3ेDको 7यावसाियक लाभको लािग
कसैको जtगा ा4 गन सoदैन । जtगा ाि4 स1बFधी िव`मान काननहTमा
यस
ु
स1बFधमा के ही 7यवQथा देिखदैं न । तसथ यी सबै िवषयवQतहु Tलाई अkययन गरे र
जtगा ाि4 स1बFधमा 7यिj तथा राUयको अिधकारबीच Fयायपणू सFतलन
ु कायम
गनM माFयतामा आधाि3रत रही जtगा ाि4 स1बFधी िवधेयकको मQयौदा तयार
गि3रएको छ ।
(ख) सा3ी सर3ण
िवधेयकको मसौदा, २०६८:
ं
२०६८ नेपालमा हालस1म सा3ी
सर3णस
1बFधी कनै
ं
ु नीित, काय(म वा काननी
ु 7यवQथा रहेको पाइदैन ।
सरकारवादी फौजदारी माहT
असफल हनाका
िविभW कारणहTमkये सा3ी
ु3
ु
सर3णस1बFधी
कनै
ु3 ु िवuहTले एक मख
ं
ु पिन 7यवQथा नहनलाई
ु कारणको Tपमा
िवे षण गरे का छन् । सा3ी सर3णस1बFधी
काननु ी 7यवQथाको अभावमा एकाितर
ं
धेरै जसो सा3ीहT अदालतमा उपिQथत नै हँु3दनै न् भने अकnितर उपिQथत भएका
सा3ीहTले समेत ितकल
स1बFधमा
ं
ू वकपD गनM गरे को पाइFछ । सा3ी सर3णका
सा3ी सर3ण
काय(म अFतगत पिहचानको पि3रवतन, पिहचानको गोपनीयता,
ं
सुर3ा बFदोवQती, अmर3क, पि3रवहन र भ_डारण, आवास, 3ितपित
ू , 7यावसाियक
सीप जQता िविभW सेवाहT पदछन् । सा3ी सर3णमा
िविभW माFयता र अzयासहT
ं
छन् । यस बारे मा हामी कहाँ अिहलेस1म खासै अkययन हनु3 सके को पिन पाइदैन ।
Qतािवत अपराध सिहता
एक दफा बाहेक
ं , २०६७ मा समेत सा3ी सर3णस1बFधी
ं
अFतराि]^य मापद_ड बमोिजको माFयताहT उZे िखत छै नन् । तसथ सा3ी सर3ण
ं
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(ग )

स1बFधमा िवQतृत अkययन गरी अFतराि]^य अzयास र हाXो मलकको
वQतगत
ु ु
ु
आवqयकतालाई िगत गरी सा3ी सर3ण
िवधेयकको मसौदा, २०६८ तयार
ं
पाि3रएको छ ।
कसरु पीिडत सर3ण
िवधेयकको मसौदा, २०६८
ं
२०६८: राUयमा फौजदारी Fयाय Qथािपत
गनु फौजदारी काननको
ु एकमाD लLय हो । उj लLय हािसल गनको लािग हरे क
राUयले फौजदारी Fयाय शासन सPालन गरे को हFछ
ु3 । फौजदारी Fयाय शासनको
मल
ू उेqय हो-समाजमा स1भव भएस1म अपराध हनु3 निदनु र अपराध घटे कोमा
अपरािधलाई द_ड िदनु एवं पीिडतलाई Fयाय दान गनु । अपरािधलाई द_ड िददैं मा
पीिडतलाई Qवत: Fयाय ा4 भएको भWु गलत हFछ
ु3 । कसरको
ु माDा अनसार
ु
अपराधीलाई द_ड िदनु माD पया4 हँु3दनै । कसरको
ु ;य3 पि3रणामQवTप पीिडत
7यिjले 7यहोरे को वा 7यहोनM शारीि3रक, मानिसक, भावना;मक, िव|ीय वा आिथक
3ित लगायतलाई जबस1म राUयले माFयता दान गदeन तबस1म अपराध पीिडतले
Fयाय पाएको माW िमrदैन । अपराध पीिडतित कसरदार
ु र राUय दवैु को िज1मेवारी
रहFछ । कसरदारबाट
पीिडतहT पि3रपरण
ु
ु (Restitution) ा4 गनM अिधकार हनु3 ु
पछ भने अपराध घटे कोमा अपराध हनु3 निदन आbनो ाथिमक दािय;व बहन गन
राUय चकेु को मानी ;यस वापत राUयले अपराध पीिडतलाई 3ितपित
ू
(Compensation) िदनु पछ । कसरदारबाट
पीिडतले ा4 गनM पि3रपरण
ु
ु पया4 र
Fयायोिचत (Real and Justifiable) हनु3 ु पछ भWे राUयबाट ा4 गनM 3ितपित
ू
धेरै हदस1म ितका;मक हनेु3 मािनFछ ।
नेपालको सFदभमा के ही अपराधका स1बFधमा पीिडतले कसरदारबाट
ु
3ितपित
ू पाउने 7यवQथा भएपिन एकाितर ;यQतो 3ितपित
ू स1बFधी माFयतामा
शQत अQपताहT छन् भने अपराध पीिडतित राUयले हालस1म कनै
ु दािय;व
िलएको छै न । वाQतवमा नेपालमा अपराध पीिडतको सर3ण
गनM स1बFधमा
ं
एकी2कृ त काननु छै न । ;यQतो काननको
अभावमा नेपालमा अपराध पीिडतको
ु
Fयायको अिधकारलाई Qथािपत गन सिकएको छै न ।
कसरु पीिडतका स1बFधमा सन् १९४० को दशकदेिख ार1भ भएका
माFयताहTलाई सयj
सन् १९८५ मा पाि3रत गरे को पीिडतको
ं ु रा]^सघले
ं
अिधकारस1बFधी घोषणा पD र त;पpातका अFतराि]^य अzयासहTलाई अkययन
गरी कसरु पीिडत सर3णस1Fधी
मसौदा तयार पाि3रएको छ । सा3ी सर3ण
तथा कसरु
ं
ं
पीिडतका सर3णका
स1बFधमा उZे िखत मसौदाहTलाई आवqयकता अनसार
ं
ु
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२.

पि3रमाजन गरी काननको
ु Tप िदन सके मा नेपालको फौजदारी Fयाय णाली िवकासमा
मह\वपणू उपलि ध हािसल हनु3 सoछ ।
(घ
(घ) सामािजक सधार
२०६८: सामािजक 7यवहारलाई सरल र मयािदत
ु िवधेयक मसौदा, २०६८
बनाउन नेपालमा सामािजक 7यवहार सधार
ु ऐन, २०३३ रहेको छ । तर यो ऐनको
कायाFवयन शFय
ू छ । यो ऐन कायाFवयन हनु3 नसoनका
ु िविभW कारणहT छन् ।
एकाितर २०३३ सालको पि3रवेशले आजको समयमा साFदिभकता राCन सoदैन भने
अकn ितर सो ऐनको कायाFयवन स1बFधमा  र ठोस 7यवQथाहT हनु3 सके नन् ।
एक िकिसमले सो ऐन नैितक पाठको भFदा मािथZो हैिसयतमा पु सके न । सो ऐनको
उZनमा राUय सयFD
र ितनका पदािधकारीहT नै सा3ी बसेको िविचDको
ं
िवड1वना देिखFछ । आजको आवqयकताको सFदभमा सो ऐनको सशोधन
माD पिन
ं
पया4 नहनेु3 िनिpत छ । ;यसैले सो ऐनको साटो नयाँ ऐन बनाउन पनM आवqयकताको
आधारमा िवधेयक मसौदा तयार पाि3रएको छ ।
िवधेयकको मसौदाहT आयोगको वेवसाइटमा रािखएको छ ।
१.२ मसौदाका लािग गृह काय भइरहे
भइरहेका िवधेयकहT:
कहT देहाय बमोिजमका िवधेयकहTको मसौदा
तयार पान गृह काय भइरहेको छ ।
(क) नेपाल काननु 7याCया स1बFधी िवधेयक
(ख) राि]^य सतक ता के Fस1बFधी िवधेयक
(ग) सि34
ं कायिविध िवधेयक (पनु िवचारको लािग ा4)
आयोगको वेवसाइटमा काननु राCने काय: काननको
ु अuानता 31य हँु3दनै । काननु सबैले जानेको हनु3 ु
पछ । काननी
ु योजनको लािग काननु सबैले जानेको अनमान
ु गि3रFछ । तर 7यवहारमा काननको
ु बारे मा
सबैलाई जानकारी हँु3दनै । नेपालको सFदभमा त काननको
ु जानकारीको िवषय अझै जटील देिखFछ ।
सवसाधारण माD नभएर काननु कायाFवयन गनM सयFD
ं र ितनका स1बिFधत पदािधकारीहTलाई पिन
काननको
नभेिटएको र अलमलमा पनु परे को िQथित
ु बारे मा जानकारी नभएको, आवqयक काननहT
ु
पिन बेलाबखत देिखFछ । तसथ आम नागि3रक तथा स1वK सबैलाई काननको
ु जानकारी िलन सिजलो
होस् भWे उेqयले आयोगले काननलाई
आयोगको वेवसाइट www.lawcommission.gov.np
ु
मा राCने नीित िलई िमित २०६६।३।१५ बाट आbनो वेवसाइट सावजिनक गvयो । सो िमितदेिख नै
आयोगले िविभW काननहT
(चालू तथा पराना
ु
ु सिं वधान, ऐन, िनयम, गठन आदेश, िविनयम, सिFध,
स1झौता आिद) आbनो वेवसाइटमा राCने काम शT
ु गरी हालस1म सो (म जारी रहेको छ ।
सिवधान
, ऐन, िनयम, िविनयम, गठन आदेश, Fयाय तथा काननस1बFधी
ऐितहािसक
ं
ु
अिभलेखहTलाई (मश: अेजी भाषामा अनवाद
ु गरी आयोगको वेवसाइटमा राCने नीित रहेको
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छ । यसैगरी नेपाल राUय वा सरकार प3 भएका अFतराि]^य सिFध स1झौताहTलाई नेपाली भाषामा
अनवाद
ु गनM समेत नीित रहेको छ ।
यस आयोगको वेवसाइट िमित २०६८।३।३२ गतेस1म १२,२२,४५२ पटक
हेि3रएको/खोिलएको देिखFछ । यस बीचमा वेवसाइटमा रािखसिकएको काननहTमा
भएका
ु
सशोधनहTलाई
त;कालको लािग सशोधन
जQताको ;यQतै रािखएको र सशोिधत
काननहT
ं
ं
ं
ु
अ`ाविधक गनM काय शT
ु गरी सिकएको छ । आगामी वष पिन सो कायलाई आयोगले िनरFतरता िदने
लLय राखेको छ ।
(क) सिवधान
: नेपालमा हालस1म ६ ओटा सिवधानहT
जारी भएको छ । सवै सिवधान
हT
ं
ं
ं
नेपाली र अेजीमा वेवसाइटमा रािखसिकएको छ ।
आ.व. २०६५।
, २०६३ नेपाली र अेजीमा ।
२०६५।६६:
६६: नेपालको अFति3रम सिवधान
ं
आ.व. २०६६।
, २०१९ नेपालीमा, नेपाल अिधराUयको सिवधान
,
२०६६।६७:
६७: नेपालको सिवधान
ं
ं
२०४७ नेपाली र अेजीमा, नेपाल अिधराUयको सिवधान
, २०१५
ं
अेजीमा र नेपालको अFति3रम सिवधा
ं न २०६३ को सात$ र आठ$
सशोधन
नेपालीमा ।
ं
आ.व. २०६७।
२०६७।६८:
६८: नेपाल सरकार वैधािनक काननु, २००४ नेपाली र अेजीमा, अFति3रम
शासन िवधान, २००७ नेपाली र अेजीमा, नेपाल अिधराUयको
सिवधान
, २०१५ नेपालीमा, नेपालको सिवधान
, २०१९ अेजीमा,
ं
ं
सिवधान
सझाव
आयोग@ारा तयार गि3रएको 7याCया;मक िटपणी
ं
ु
नेपालीमा, नेपालको अFति3रम सिवधान
२०६३ को सात$, आठ$
ं
अेजीमा र नव$ सशोधन
नेपाली र अेजीमा ।
ं
(ख) ऐन:
ऐन हाल नेपालमा सालवसाली बाहेक ३०३ ओटा ऐनहT चलनमा देिखFछ । हालस1म
३०५ ओटा (आयकर र मrय
ू अिभवृिK कर ;येक वषको आिथक ऐन बमोिजम
िमलाइएको) नेपालीमा र २६२ ओटा अेजीमा आयोगको वेवसाइटमा रािखएको छ ।
आ.व. २०६५।
२०६५।६६:
६६:
१२२ ओटा नेपालीमा र ४१ ओटा अेजीमा ।
आ.व. २०६६।
१७८ ओटा नेपालीमा र ९७ ओटा अेजीमा ।
२०६६।६७:
६७
आ.व. २०६७।
११ ओटा (आिथक ऐन, २०६७ र सशोधन
समेत) नेपालीमा र
२०६७।६८:
६८
ं
१२७ ओटा अेजीमा ।
(ग) िनयम:
िनयम हालस1म १६७ नेपालीमा र ७१ अेजीमा िनयमहT वेवसाइटमा रािखएको छ ।
आ.व. २०६६।
५१ ओटा नेपालीमा र ३५ ओटा अेजीमा ।
२०६६।६७:
६७
आ.व. २०६७।
११६ ओटा नेपालीमा र ३५ ओटा अेजीमा ।
२०६७।६८:
६८
(घ) गठन आदेश: हालस1म १७ ओटा गठन आदेशहT नेपालीमा वेवसाइटमा रािखएका छन् । ती
सवै आ.व. २०६७।६८ मा रािखएका हनु3 ् ।
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(ङ)

३.

िविनयम : हालस1म ४-४ ओटा िविनयमहT नेपालीमा र अेजीमा वेवसाइटमा रािखएका
छन् । ती सवै आ.व. २०६७।६८ मा रािखएका हनु3 ् ।
(च) अFतराि]^य सिFध स1झौता तथा घोषणा पD:
पD थम चरणमा नेपाल राUय वा नेपाल सरकार
प3 भई नेपाल राजपDमा काशन भएका अFतराि]^य सिFध स1झौताहT एवं सयj
ं ु रा]^सघं ,
साक का घोषणा पD समेत आयोगको वेवसाइटमा राCने नीित िलइएको छ । यस (ममा
हालस1म ६० ओटा अFतराि]^य सिFध स1झौता तथा घोषणापDहT नेपालीमा र २६ ओटा
अेजीमा वेवसाइटमा रािखएका छन् । ती सवै आ.व. २०६७।६८ मा रािखएका हनु3 ् ।
(छ) खारे ज भएका ऐन,
ऐन, िनयम र काननु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहT: नेपालको
काननु णालीको िवकास तथा यसको वृि| र िवशेषताको बारे मा अkययन अनसFधा
ु न गन
स1बिFधत सबैलाई सिजलो होस् भWे उेqयले काननु तथा Fयायस1बFधी िविभW ऐितहािसक
अिभलेखहTलाई आयोगको वेवसाइटमा राCने नीित रहेको छ । यस (ममा हालस1म १९
ओटा नेपालीमा र १५ ओटा अेजीमा ऐितहािसक अिभलेखहT, ५३ ओटा नेपालीमा र
३८ ओटा अेजीमा खारे ज भएका ऐन, ९ ओटा नेपालीमा खारे ज भएका िनयम रािखएका
छन् । ती सवै आ.व. २०६७।६८ मा रािखएका हनु3 ् ।
: आ.व. २०६७।६८ मा २ ओटा ऐन र १५ ओटा िनयममा भएका सशोधन
(ज) सशोधन
ं
ं
वेवसाइटमा रािखएका छन् ।
आ.व. २०६७।६८ मा वेवसाइटमा रािखएका काननको
िववरण अनसची
ु
ु ू -४ मा
रािखएको छ ।
अवधारणापD:
Qवीकृ त भएकोकाननु तजमु ा
अवधारणापD: आयोगले तयार गरी नेपाल सरकार र मिFDपि3रषदबाट
्
िदtदशनमा ऐनको मसौदा गनपु नM अवधारणा तथा नीितपD (िवधेयक Qताव) तयार गनु पनM उZे ख छ
सोही मतािवक
आयोगकोआ.व. २०६७।६८ मा िन1न िवषयमा अवधारणापD तयार गन लगाएको
ु
िथयो । सोही मतािवक
३ ओटा मसौदा तयार भएको छ र १ ओटा मसौदा आ.व. २०६८।६९ मा गनM
ु
लLय रािखएको छ ।
(क) िनजी 3ेDको भ]^ाचारस1बFधी अवधारणापD
(ख) जtगा ाि4स1बFधी अवधारणापD
(ग) सा3ी सर3ण
ं स1बFधी अवधारणापD
(घ) कसरपीिडत
सर3
ं णस1बFधी अवधारणापD
ु
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४.

५.

६.

िवधेयकको नीित स1बFधी ढाँचा:ा:
िवधेयक िनमाण गनM स1बFधमा र िवधेयकमा के के िवषय खलाउन
ु
ु पनM हो सोमा एकTपता
नभएको हँु3दा उj िवषयलाई सहज बनाउन आयोगले िवधेयक नीित स1बFधी ढाँचा तयार गरी
आयोगको वेवसाइटमा रािखएको छ । जनु अनसुूची-५ मा रािखएको छ ।
जनल काशन:
काशन:
आयोगले आ.व. २०६७।०६८ मा काननु तथा Fयायस1बFधी लेखहT सल
ं गरी जनल
काशन गनM काय(म राखेको िथयो । सो मतािबक
लेख, रचनाहT पठाइिदन वेवसाइटमा सचना
ु
ू
काशन गि3रएकोमा िविभW ४ ओटा लेख रचना ा4 भएकोमा ३ ओटा लेख रचनालाई काशन योtय
मािनएको िथयो । आ.व. २०६७।०६८ मा समयको अभाव समेतले गदा जनल काशन गन सिकएन ।
जनल आ.व. २०६८।०६९ मा कािशत गनM काय(म रहेको छ ।
सहकाय:
आयोगले िविभW िनकायहTसँग सहकाय गरी काय गदe आएको छ । काठमाडौँ Qकू ल अफ
लबाट एल.एल.बी. पाँच$ वषका तीन िव`ाथहT इFटनसीपको लािग आयोगमा आइ काय गरे का
िथए । िनजहTबाट वेवसाइटको काममा यथे सहयोग पका
ु ु साथै िनजहTले काननी
ु अनसFधान
ु
िदtदशनको मQयौदा समेत पेश गरे का छन् । जनु आयोगलाई भिव]यको लािग उपयj
ु हनेु3 नै देिखFछ ।
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पि3र-छे द-३
ितवKता र लLय
१.

आयोगको ितवKता:
ितवKता:
वतमान सिवधानले
अिगकार
गरे को जनतामा िनहीत सावभौमस|ा तथा राजकी2य स|ा,
ं
ं
नागि3रक QवतFDता, आधारभतू मानव अिधकार एवं मौिलक हक, ितQपधा;मक बहदलीय
ु3
लोकतािFDक णाली, काननको
ु शासन, QवतFD Fयायापािलका एवं राUयका िनदMशक िसKाFत तथा
नीितहT र नेपालको अFतराि]^य दािय;वलाई मल
ू मागदशक आधार बनाइ नेपाल काननु आयोग
ऐन,२०६३ ले यस आयोगलाई तोके को िज1मेवारी पराू गन िन1न ितबKता 7यj गदछ ।
(क) चिलत सिवधा
ं न तथा नेपालको बाkयकारी अFतराि]^य दािय;वसँग नबािझने गरी काननको
ु
मसौदा गनM ।
(ख) काननी
ु TपाFतरण (Legislative effect) गनपु नM राUयको सावजिनक नीितलाई
त;स1बFधी काननु बनाउँदा पणू Tपले ितिबि1वत गरी मसौदा गनM ।
(ग) पि3रिQथितमा मौिलक पि3रवतन भएको अवQथामा बाहेक काननु लागू हनासाथ
वा अ;यFत
ु3
छोटो अविधमा नै बार1बार सशोधन
र पि3रवतन गनपु नM अवQथा नआउने गरी मसौदा गनM ।
ं
(घ) स1बिFधत िवषयमा कानुनी अनसFधान
गरी सरोकारवाला एवं स1बिFधत िवशेषuको परामश र
ु
सहभािगताको आधारमा माD मसौदा तयार पानM ।
(ङ)

(च)
(छ)

(ज)

7यिj िवशेष, वग, समहू वा समाजको अनिचत
ु दबाब वा िनहीत Qवाथको छाँया मसौदामा
पन निदई सबैको िनि1त Fयायपणू, उिचत, मनािसव
र बोधग1य हनेु3 गरी 7यवहारमा लागू हनु3
ु
सoने गरी मसौदा तयार पानM ।
देशको आविधक एवं दीघकालीन योजनासँग समFवय हनेु3 गरी काननको
ु मसौदा गन राि]^य
योजना आयोगसँग सहकाय गनM ।
चिलत सिवधान
, राUयको अFतराि]^य दािय;व, राUयको सावजिनक नीित एवं सवni
ं
अदालतको िनदMशाना;मक आदेशबमोिजम त;काल काननु बनाउनु पनM िवषयहTमा ग1भीरता
र सवें दनशीलताको आधारमा आवqयकता अनसार
ु मसौदा तयार पनM ।
काननु तजमु ा स1बFधमा Qथािपत अFतराि]^य माFयता तथा िसKाFतबमोिजम मसौदा तयार
पानM ।
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(झ)

२.

सवni अदालतबाट ितपािदत हनेु3 नजीरहT नेपाल काननु पिDकामा कािशत हनु3 लामो
समय पिन ला सoने हँु3दा काननु 7याCयाका स1बFधमा र चिलत नेपाल काननलाई
बदर गनM
ु
गरी भएका सवni अदालतका नजीरहTको पणू पाठ तयार हँु3दासाथ आयोगले ा4 गनको
िनि1त सवni अदालतसँग समFवय गनM ।
(ट) काननु तजमु ा िदtदशनले िनिद गरे को ि(या अनTप
ु काननु तजमु ा गनM ।
आगामी आिथक वषमा आयोगको लLय तथा काय(म:
म
आिथक वष २०६८।६९ को लािग आयोगले देहायबमोिजम लLय िनधारण गरे को छ :
(क) अनसFधान
ितवेदन (अवधारणापD
(अवधारणापD)
अवधारणापD) तयार पानM: नेपाल काननु आयोग ऐन, २०६३ को दफा
ु
१७ बमोिजम िवशेषuको सेवा िलइ िन1न िलिखत िवषयहTमा अनसFधानमलक
ु
ू ितवेदन
तयार पानM काय स1पW गि3रनेछ :
(१) नेपालमा गोपनीयताको अिधकार: िसKाFत र 7यवहार
(२) फौजदारी मामा
ु सजाय िनधारण िनदMिशकाको आवqयकता
(३) नेपालमा मkयQथता स1बFधी माFयता र अzयास
(४) नेपालको काननु णालीमा अFतराि]^य सिFध स1झौताको कायाFवयन
(५) नेपालको कानुन णालीको दाशिनक आधार, कृ ित र िवशेषता ।
(ख
(ख) िवधेयकको मसौदा तयार पानM: िन1न िलिखत िवषयहTमा िवधेयकको मसौदा तयार पाि3रनेछ:
(१) गोपनीयता स1बFधी िवधेयक
(२) अQपतालस1बFधी िवधेयक
(३) गैर सरकारी सQथा
ं स1बFधी िवधेयक
(४) िवuापनस1बFधी िवधेयक
(५) िनजी 3ेDको भ]^ाचारस1बFधी िवधेयक
(६) स1बिFधत िनकायबाट अनरोध
ु भई आए बमोिजमका िवधेयक
(७) आयोगले तोके का िवधेयक ।
(ग) वेवसाइटस1बFधी काय:
(१) नयाँ जारी हनेु3 ऐन, खारे ज भएका ऐन, िनयम, बाँकी2 चिलत िनयमहT,
िविनयमहT, गठन आदेशहT, अFतराि]^य सिFध स1झौता आवqयकता अनसार
ु
नेपालीमा र अेजीमा (मश: राCदै जाने ।
(२) नेपाल सरकारबाट औपचाि3रक Tपमा घोिषत नीितहTलाई आयोगको वेवसाइटमा
आवqयकता अनसार
ु नेपालीमा र अेजीमा (मश: राCदै जाने ।
(३) सशोधनबमोिजम
िमलान गदe जाने ।
ं
(घ) आयोगको रणनीितक योजना तयार पान अkययन गनM: Qथायी र QवतFD सयFDको
Tपमा
ं
िवधाियकाले ऐन माफ त काननु आयोगको Qथापना गरे को हँु3दा आयोगको कायलाई
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(ङ)

भावकारी बनाउन, अkययन, अनसFधानमलक
ु
ू पि3रयोजना सPालन गन एवं काननु तथा
Fयायसँग स1बिFधत अFय स1बिFधत िनकायहTसँग सहकाय गन समेतको लािग आयोगको
रणनीितक योजना बWु पनM देिखFछ । ;यसैले रणनीितक योजना तजमु ा गनको लािग आयोगले
अkययन ार1भ गन र स1बिFधत िनकायहTसँग छलफल गनको लािग गृह काय गि3रनेछ ।
जनल काशन गनM: काननु तथा Fयायस1बFधी लेखहT सल
ं गरी जनल काशन गनM काय
गि3रनेछ ।
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पि3र-छे द-४
चिलत काननमा
ु गनपु नM सधार
ु
चिलत काननमा
ु पि3रमाजन वा सधार
ु एक Qवाभािवक ि(या हो । अगािड बनेको काननले
ु आजका
सबै आवqयकता र समQयालाई स1वोधन गन पिन सoदैन । काननु त;कालको पि3रवेशमा िनिpत माFयतामा
आधाि3रत भई बWे हो जसले भिवqयमा घने वा उ;पW हनेु3 सबै िQथितलाई अनमान
ु वा आलन गन सoदैन ।
;यसैले काननलाई
समय सापे3 बनाउन सशोधनको
जTरत पदछ ।
ं
ु
नेपालमा चिलत काितपय काननहTमा
सशोधन
वा पि3रमाजनको आवqयकता महससु गन सिकFछ ।
ं
ु
यस (ममा आयोगले ;यQता के ही काननहTको
पिहचान गरे को छ । यसको अथ अFय काननहTमा
सधारको
ु
ु
ु
आवqयकता छै न भWे होइन । वQततु: आयोगले के ही काननहTको
अkययन गनM (ममा पि3रमाजनको
ु
आवqयकता महससु गरे को हो ।
१.
Fयायपि3रषद ् ऐन, २०४७ मा गनपु नM सधार
ु :
सवni अदालतको Fयायाधीशलाई कारवाही गनM स1बFधमा हामीकहाँ के कQतो काननी
ु
7यवQथा रहेको छ र ती 7यवQथाहT पया4 छन् छै नन् भWे स1बFधमा अkययन अनसFधा
ु न हनु3
सिकरहेको छै न । सिवधानबमोिजम
सवni अदालतको बहालवाला Fयायाधीशलाई 7यवQथािपका
ं
ससदले
महाअिभयोग Qताव पाि3रत गरी पदमj
महाअिभयोगबाट
ं
ं
ु गन सoछ । 7यवQथािपका-ससदले
पदमj
ु गराउन बाहेक अFय कनै
ु कारवाही गन सoदैन । शिj सFतलन
ु तथा QवतFD Fयायपािलका
स1बFधी माFय िसKाFतबमोिजम 7यवQथािपका-ससदलाई
अFय कारवाहीको अिधकार िदन उपयj
ं
ु
पिन हँु3दनै । तर पदमj
ु गनमु ाD कारवाही होइन । सचेत गराउने, चेतावनी िदने, िनिpत अविध तोकी2
Fयाय स1पादन गनबाट रोक लगाउने, पदमj
ं
ु गन आवqयक कारवाहीको लािग 7यवQथािपका-ससद
सम3 औपचाि3रक Tपमा पठाउने आिद कारवाहीका धेरै QवTपहT हनु3 सoदछन् । अवQथा र
ग1भीरताको आधारमा उपयj
ु3 ।
ु कारवाहीको िकिसम तय गनुपनM हFछ
वQततु: ;यQतो अिधकार Fयाय पि3रषदमा
ु3 ु हो । तर चिलत Fयाय पि3रषद ् ऐनले यस
् हनपनM
स1बFधमा कनै
ं ु राUय अमेि3रकामा FयायाधीशहTको स1मेलन
ु 7यवQथा गरे को देिखदैं न । सयj
िनकायले सघीय
ं अदालतको Fयायाधीश उपर महाअिभयोग लगाउन काें स सम3 िसफाि3रस गन
सoछ । भारतमा सवni अदालतको Fयायाधीशलाई सचेत गराउन, Qवेि-छक राजीनामा िदन लगाउन
एवं कारवाहीको लािग ससद
ं सम3 लेिख पठाउने अिधकार िदने गरी एक पि3रषद ् खडा गनM गरी
िवधेयकको मQयौदा तयार भई मिFDपि3रषले अनमोदन
गरे को छ ।
ु
नेपालको सFदभमा 7यवहाि3रक Tपमा धानFयाधीशले सवniको बहालवाला Fयायाधीशलाई
माको
पेशी नतोकी2 िज1मेवारीबाट विPत गरे को ाFत पाइFछ । यसैगरी बहालवाला Fयायाधीशलाई
ु
राजीनामा िदन लगाएको उदाहरण पिन छन् । तर औपचाि3रक Tपमा काननले
ु यQतो अिधकार 
Tपमा Fयाय पि3रषलाई िदएको नदेिखदा
ं यस स1बFधमा िबबाद र अFयौल बढेको पाइFछ ।
21
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

FयायाधीशहTलाई कारवाही एवं बखासी गनM समेतको अिधकार पाएको Fयाय पि3रषको काम
कारवाही 7यविQथत गनM Fयाय पि3रषद ् ऐन, २०४७ मा Fयायाधीश िवTK छानवीन गनM स1बFधमा दईु
दफाहT माD छन् । दफा ५ मा ारि1भक जाँच गराउन सoने 7यवQथा छ । दफा ६ मा जाँचबझु सिमित
गठन गन सoने 7यवQथा छ । Qमरणीय छ -यी दवैु दफाहTमा "सिवधानको
धारा १०९ को उपदफा
ं
(१) बमोिजमका Fयायाधीश" भWे श दहT उZे िखत छन् । सिवधानको
धारा १०९ को उपधारा
ं
(१०) मा िजZा अदालत र पनरावे
ु दन अदालतका Fयायाधीशलाई माD पदमj
ु गनM स1बFधी 7यवQथा
छ । सो धारा र उपधाराको ावधानमा सवni अदालतको Fयायाधीश भWे उZे ख नभएकोले उj धारा
र उपधारा सवni अदालतको बहालवाला Qथायी Fयायाधीशको हकमा लागू हनु3 नसoने देिखFछ ।
अब सवni अदालतले बहालवाला Qथायी Fयायाधीशको हैिसयतमा कनै
ु 7यिjले गरे को काम
कारवाही वा सवni अदालतको बहालवाला अFय Fयायाधीशले यस अिघ िजZा अदालत र
पनरावे
ु दन अदालतको Fयायाधीशको हैिसयतमा स1पादन गरे को काम कारवाहीको िवषयमा छानवीन
वा जाँचबझु गनपु नM अवQथा आयो भने Fयाय पि3रषले Fयाय पि3रषद ् ऐन, २०४७ को कन
ु दफा वा
उपदफा योग गरी ारि1भक जाँच गनM वा जाँचबझु सिमित गठन गन सoछ भWे बारे मा Fयाय पि3रषद ्
ऐनमा अFयौल र मौनता छ । सवni अदालतको बहालवाला Fयायाधीशलाई महाअिभयोगको ि(या
अिघ बढाउन ससद
ं सम3 आह गरी लेिख पठाउने स1बFधमा पिन Fयाय पि3रषद ् ऐनमा  7यवQथा
रहेको पाइदैन ।
अब यस स1बFधमा सवैं धािनक 7यवQथाको अkययन ासि3mक हनु3 आउँछ । २०४७ सालको
सिवधानको
धारा ९३ को उपधारा (२) मा "Fयाय पि3रषको सदQय रहेको कनै
ं
ु Fयायाधीशसँग
स1बिFधत कनै
ु िवषयमा िबचार गन वा ी ५ सम3 कनै
ु िसफाि3रस पेश गन परे मा Fयाय पि3रषद ् सो
Fयायाधीशको स{ा वि3र+ताको (ममा िनजभFदा पिछको वि3र+ Fयायाधीशले सदQयको Tपमा भाग
िलनेछ" भWे 7यवQथा िथयो । वाQतवमा यो 7यवQथाले Fयाय पि3रषलाई सवni अदालतको
बहालवाला Qथायी Fयायाधीश समेतको हकमा छानवीन गन सoने गरी ढोका खोिलिदएको िथयो । यस
7यQथाहTलाई समेटेर एवं थप  पादe Fयाय पि3रषद ् ऐन बWु पनM िथयो । तर यसतफ kयान पु सके न ।
सो ऐनमा समसामियक सशोधन
समेत गन सिकFयो । वतमान सिवधानमा
२०४७ सालको
ं
ं
सिवधानको
धारा ९३ को उपधारा (२) बमोिजमको 7यवQथा रहेको देिखदैं न । के कन
ं
ु माFयता वा
िसKाFतको आधारमा वतमान सिवधानमा
;यQतो 7यवQथा नरािखएको हो भWे स1बFधमा कनै
ं
ु
7याCया;मक िटपणी भेिटदैन । तर यसको अथ सिवधानले
सवni अदालतको वहालवाला
ं
FयायाधीशहTलाई Fयाय पि3रषको 3ेDािधकार बािहर पारेको भW िमrने तक सगत
ं आधार र कारण
रहेको देिखदैन ।
तसथ Fयायपािलकाको QवतFDताको आधारभतू माFयतालाई आ;मसात गरी उ|रदायी
Fयायपािलकाको मम अनTप
ु सवni अदालतको वहालवाला Fयायाधीशको हकमा समेत छानवीन
एवं अनसFधान
गरी, ारि1भक जाँचबझु गन, जाँचबझु सिमित गठन गन र छानवीन एवं जाँचबझको
ु
ु
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२.

ितवेदनको आधारमा कारवाही गन सoने गरी Fयायपि3रषलाई अिधकार िदनु आवqयक छ । यसका
लािग सो बमोिजम Fयाय पि3रषद ् ऐन, २०४७ को दफा ५ र ६ मा सशोधन
हनपनM
ु3 ु देिखFछ ।
ं
दरू सPार ऐन, २०५३ मा गनपु नM सधार
ु :
दरू सPार सेवालाई भरपदn र सवसलभ
सेवामा िनजी 3ेDलाई समेत सल
ं
ु बनाउन, दरसPार
ू
गराउने तथा सेवालाई िनयिमत र 7यिQथत गन ससदले
२०५३ सालमा दरू सPार ऐन, २०५३ बनाएको
ं
हो । उj ऐन पाि3रत भए पpात दरू सPारको 3ेDमा मलकमा
ु ु उZे Cय िवकास भएको छ । यसका साथै
दरू सPारको सेवामा अFतराि]^य कल वाईपास गनM घटनाहTमा पिन वृिK भइरहेको समाचार
आइरहेको छ । खासगरी अपरे सन zवाइस फoस र िभओआइिप िविध माफ त अFतराि]^य कल
वाईपास गन Qवदेशी र िवदेशी िगरोह सि(य हँु3दै गएको सWमा
ु आएको पाइFछ । कल वाईपासमा
सल
ं  7यिjहTले अकत
ु स1पि| कमाएको चचा छ । नेपालमा िभओआएिप कललाई खला
ु गि3रएको
छै न । ;यसैले यसको अवैध सPालन गनMहTले ठलो
ू नाफा आजन गरी रहेको समाचार पxन पाइFछ ।
अFतराि]^य गेट वे माफ त नेपाल िभDने एउटा कलबाट अनमित
ु ा4 दरू सPार क1पनीले लगभग ८
पैयाँ आ1दानी गनM मािनFछ । तर अझै १६ करोड पैयाँ बराबरको २ करोड अFतराि]^य कलहT
अवैध कलबाट नेपाल िभDने गरे को अनमान
ु छ । (कािFतपरु माघ २९, २०६७)
अवैध कल वाइपासमा सल
ं 7यिj िवTK दरू सPार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा
(५) बमोिजम िजZा अदालतमा अिभयोगपD दायर गनM गि3रFछ । तर यस स1बFधमा  काननी
ु
7यवQथाको अभावले अFयौल देिखएको छ । सो उपदफा (५) "कनै
ु 7यिjले बदिनयतसाथ दरू सPार
लाइन, दरू सPार णाली वा सोसँग स1बिFधत अFय कनै
वा उपकरणमा ितकल
ं
ु सरचना
ू असर पनM
गरी कनै
ु काम गरे मा, िबगारे मा वा कनै
ु िकिसमको हािन नोoसानी पvु याएमा वा ;यQतो कामको लिग
दT;साहन
िदएमा वा ;यQतो काम गन उ`ोग गरे मा कसरको
ु माDा हेरी ;यQतो 7यिjलाई हािन
ु
नोoसानीको िवगो बमोिजम जि3रवाना वा पाँच वषस1म कै द वा दवैु सजाय हु3न सoनेछ" भWे 7यवQथा
छ । एकाितर सो ऐन र उj उपदफा अवैध कल वाइपास भनी Qप Tपमा उZे ख हनु3 सके को छै न । सो
उपदफाको 7यवQथाले अवैध कल वाइपासलाई समेछ वा समेदैन भWे स1बFधमा पिन अFयौल छ ।
दरू सPार लाईन, दरू सPार णाली वा सोसँग स1बिFधत अFय कनै
वा उपकरणमा ितकल
ं
ु सरचना
ू
असर पनM गरी कनै
ु काम गरे मा, िबगारे मा वा हािन नोoसानी पारे मा भWे श दहTको 7याCया गदा
अवैध कल वाइपास समेत पदछ भनी भW गाyो देिखFछ । साथै अकnितर बदिनयत भWे श द योग
भएकोले झनै अFयौल देिखFछ । कल वाइपास गन योग गि3रएका सीमकाड र िभओआइिप गेट वे
जQता उपकरण राखी अFतराि]^य कल िभयाउने काय अवैध कल वाइपास हो । सो उपदफाको
शाि दक बनोटबाट अवैध कल वाइपास समेत पनM भिन 7याCया गन ;यित सहज छै न ।
अकnितर सो उपदफामा िबगो भराउने 7यवQथा छै न । अवैध कल वाइपास गनMको िनिम|
योग गि3रएका सीमकाड लगायतका उपकरणहT जफत हनेु3 7यवQथा पिन छै न । अवैध कल वाइपास
गरी करोड$ कमाउनेहTबाट िबगो भराउने 7यवQथा नहँु3दा काननको
ु उेqय िनरथक हनु3 सoछ ।
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तसथ दरू सPार ऐन, २०५३ मा अवैध कल वाइपासको पि3रभाषा गरी ;यQतो कायलाई
द_डनीय घोिषत गि3रनु पछ । ;यQतो अपराधलाई िनरपे3 दािय;व अFतगतको अपराधको ेणीमा राखी
बदिनयत भए नभएको स1बFधमा हेन नपनM 7यवQथा हनु3 ु पछ र यसैगरी सो कसरमा
ु िबगो भराउने
7यवQथा समेत हनेु3 गरी सशोधन
गनपु नM देिखFछ ।
ं
बालबािलका स1बFधी ऐन,
ऐन, २०४८ मा गनपु नM सधार
ु :
बालबािलकाको हक, िहतको सर3ण
गनM उेqयले बालबािलका स1बFधी ऐन, २०४८ जारी
ं
भएको हो । सो ऐनको दफा ११ मा दसवष मिनको
बालकलाई आपरािधक दािय;वबाट पणू Tपमा
ु
उFमिj
बालकले कनै
ु िदने 7यवQथा छ । च$ध वष वा सोभFदा मािथ र सोy वषभFदा मिनको
ु
ु अपराध
गरे मा उमेर पगेु का 7यिjलाई हनेु3 सजायको आधा सजाय गनM 7यवQथा छ । यस 7यवQथाले एउटा
मह\वपणू ~को जवाफ िदन सके को छै न । कसरदारबाट
पीिडतलाई 3ितपित
ु
ू भराउने 7यवQथा भएको
कसरमा
ु यिद कसरु दारको Tपमा दश वषभFदा मािथको बालक रहेछ भने ;यQतो अवQथामा बालकले
3ितपित
ू िदनपनM
ु वा नपनM के हो भWे स1बFधमा बालबािलका ऐन, २०४८ मौन छ । जवजQती
करणीको कसरमा
बालबािलका रहेको अवQथामा पीिडत
ु पीिडत र पीडक दवैु जना १६ वष मिनका
ु
बालकबाट आधा अश
ं सवQव गन िमrने वा निमrने भWे स1बFधमा सवni अदालतबाट समेत फरक
फरक मामा
ु फरक फरक 7याCया भएको पाइFछ । नेपाल सरकार िव. महेश कमार
ु चौधरी (ने.का.प.
२०६४ पृ.४१५) को मामा
ं िदन नपनM भिन 7याCया भएको पाइFछ भने अ दलु
ु बालकले आधा अश
कलाम मसलमान
िव. नेपाल सरकार भएको मामा
ु
ु बालकलाई 3ितपित
ू िदनपनM
ु दािय;वबाट छट
ु ा4
नभएको 7याCया भयो । सयj
ं ु इजलासबाट भएका यी दईु फै सलाहTमा फरक फरक Tिलm भएकोले
पणू इजलासबाट नेपाल सरकार िवTK पवन कमार
ु भएको ने.का.प. २०६७ पृ. १८०२ को मा
ु मा
करणी गनM कसरदारको
Tपमा बालक छ भFदैमा पीिडतले पाउने 3ितपित
ु
ू िदन पनM दािय;वबाट उFमिj
ु
नपाउने 7यCया भएको छ । काननबमोिजम
पणू इजलासबाट भएको 7याCयालाई आिधकाि3रक माWु
ु
पनM हFछ
ु3 । तर बाल Fयायको अवधारणाको पि3रेLयमा बालबािलकाई कु नै कसरमा
ु 3ितपित
ू
पीिडतलाई िदनपनM
ु दािय;व बोकाउन िमrछ वा िमrदैन भWे िवषयमा िववाद कायम छ ।
;यसैले बालबािलका स1बFधी ऐन, २०४८ मा यस स1बFधमा  Tपमा 7यवQथा हनु3
आवqयक छ । मह\वपणू िवषयमा 7याCयाको गFजाइस
बढाउन ेि3रत गनु उपयj
ु
ु हँु3दनै । दस वषभFदा
मािथ र च$ध वषभFदा कम उमेरको बालबािलकाले कसरु गरे कोमा हकाइ, स1झाइ, बझाइ
ु गनपु नM र
कै द हनेु3 अपराध गरे कोमा कसरु हेरी ६ मिहनास1म कै द हनेु3 7यवQथा ऐनमा छ । यसको अथ कै द हनेु3
अपराधमा कै द सजाय ६ मिहनास1म हनेु3 हो । कै द बाहेकको अFय कनै
ु सजाय बालबािलकाहTलाई
िदन हँु3दनै भWे िवधाियकाको मनसाय देिखFछ । कै द द_ड बाहेक ;यस अवQथामा जि3रवाना, 3ितपित
ू
वा अFय कनै
ं हो ।
ु अथ द_ड िदन िमrने देिखदैं न । 3ितपित
ू िदनु पछ भWु आिथक द_डको अश
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तसथ दस वषभFदा मािथ र च$ध वषभFदा मिनको
बालबािलकालाई कनै
ु
ु कसरु गरे कोमा
आिथक द_ड गन उपयj
ु देिखदैं न । ;यस अवQथामा  Tपले ;यQता बालबािलकालाई िबगो,
जि3रवाना, 3ितपित
ू वा अFय कनै
ु आिथक द_डको सजाय हँु3दनै भनी 7यवQथा गनु उपयj
ु देिखFछ ।
सिवधान
सभा (7यवQथािपका
काय सPालन) िनयमावली,
ं
7यवQथािपकावQथािपका-ससदको
ं
िनयमावली, २०६५ मा गनपु नM सधार
ु :
उj िनयमावलीको पि3र-छे द-१६ महाअिभयोग Qतावसँग स1बिFधत छ । सो पि3र-छे दको
िनयम १०१ को उपिनयम (५) मा बढीमा १५ जना सदQय रहेको जाँचबझु सिमित गठन गन सिकने
7यवQथा छ । तर महाअिभयोग (कायिविध िनयिमत गनM) ऐन, २०५९ को दफा ४ मा एकजना
काननिवद
समेत गरे र एघार जनास1मको जाँचबझु सिमित गठन गनM 7यवQथा छ । उj िनयमावलीमा
ु
काननिवदलाई
सदQयको Tपमा रािखने 7यवQथा छै न । ;यसैले ऐनको 7यवQथा अनकल
ु
ु ु सो उपिनयम
(५) को 7यवQथा रहेको नहँु3दा ऐनको 7यवQथा अनTप
गनपु नM देिखFछ ।
ं
ु सशोधन
यसैगरी उj िनयमावलीको िनयम १०२ मा महाअिभयोग जाँचबझु सिमितको कायाविध
बढीमा एाइस िदनको हनेु3 छ भिन 7यवQथा रहेको पाइFछ । तर उZे िखत ऐनको दफा ६ मा जाँचबझु
सिमितको कायाविध तीन मिहनाको हनेु3 7यवQथा छ । यसैगरी सो दफामा सभामखले
ु बढीमा तीस
िदनको 1याद थने 7यवQथा छ भने सो िनयममा 7यवQथािपका-ससदले
सातिदन 1याद थप गन सoने
ं
7यवQथा छ । यसरी मल
ं ऐन अनTप
ं
ू ऐनको 7यवQथा िवपरीत सो 7यवQथा भएको देिखदा
ु सशोधन
गनपु नM देिखFछ ।
करार ऐन,
ऐन, २०५६ मा गनपनM
ुपनM सधार
ु :
दईु वा सोभFदा बढी प3हTबीच कनै
ु काय गन वा नगनका लािग भएको काननबमोिजम
ु
कायाFवयन गन सिकने स1झौतालाई करार भिनFछ । करार काननको
िवh7यापी माFयता अनसार
ु
ु
कानन@ारा
शािसत गन सिकने सबै कारका स1झौतालाई करारको दायराले समेछ । नेपालमा करार
ु
काननको
ु Tपमा करार ऐन, २०२३ ि(यािशल रहेकोमा २०५६ मा नयाँ करार ऐन जारी भई परानो
ु
करार ऐन खारे ज भएको छ । करार ऐन, २०५६ जारी भएपpात काननका
3ेDमा रहेका धेरै
ु
माFयताहTले काननी
ु हैिसयत हण गरे का छन् भने कितपय अQपताहT समाधान भएका छन् ।
तर करार ऐन, २०५६ ले अचल वQतको
ु खि3रद िव(ी2 गनM स1बFधमा करार हनु3 सoछ वा
सoदैन भWे Qप उZे ख नगरे कोले यस बारे मा िववाद र अFयौल कायम देिखFछ । करार ऐन, २०५६ ले
अचल स1पि|को करारलाई माFयता िदएको छै न भWे एकथि3रको धारणा रहेको पाइFछ । सो धारणा
7यj गनMहTले आbनो तक को Tपमा करार ऐन, २०२३ र करार ऐन, २०५६ मा रहेको करारको
पि3रभाषामा रहेको फरकलाई औrयाएका
छन् । करार ऐन, २०२३ मा "करार भWाले दईु वा दईभFदा
ं
ु
बढी प3हTबीच कनै
ु काम गन वा नगनको लािग गि3रएको मरीु स1झनु पछ " भिन पि3रभािषत
गि3रएको िथयो । करार ऐन, २०५६ मा भने करारको पि3रभाषा गदा " दईु वा सोभFदा बढी प3बीच कनै
ु
काय गन वा नगनको लािग भएको काननबमोिजम
कायाFवयन गन सिकने स1झौतालाई करार मानेको
ु
छ । वतमान करारबमोिजम काननु अनसार
ु कायाFवयन हनु3 नसoने स1झौता करार मािनदैन । करार ऐन,
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२०२३ मा  Tपमा ;यQतो िथएन । तर बsन
ु ु पनM करा
ु के हो भने करार काननले
ु भने पिन नभने पिन
करार काननको
कायाFवयन गनM नसिकने िवषयलाई करार
ु सवसामाFय िसKाFत अनसार
ु कानन@ारा
ु
माW सिकदैन ।
यसैगरी करार ऐन, २०५६ मा िविभW कारका करारहTको स1बFधमा 7यवQथा भएको
पाइFछ । जमानत, नासो, िधतो तथा धरौट, एजेFसी, मालसामन ढवानी
एवं वQतु िव(ी2 स1बFधी
ु
करारको स1बFधमा ावधानहT उZे िखत छन् । दफा ४० मा वQतु िव(ी2 स1बFधी करारको उZे ख
भएको र वQतको
ु पि3रभाषा गनM (ममा चल स1पि|लाई समावेश गि3रएको कारण वतमान करार ऐनले
अचल वQतको
ु िव(ी2 स1बFधी करारलाई माFयता िदएको छै न भWे तक गि3रएको पाइFछ । यस
स1बFधमा िववाद खडा हनको
ु3 ु मCय
ु कारण नै दफा ४० र करारको पि3रभाषालाई िलइएको छ ।
जtगाको वैनाप{ा िलखतलाई करार माW िमrने वा निमrने भWे स1बFधमा सवni अदालतबाट समेत
फरक फरक 7याCया भएको पाइFछ । धनमाया महजन िवTK तलसी
ु महजन भएको ने.का.प. २०६२
पृ. १००८ को मामा
जtगा वैनाप{ाको िलखतलाई करार मािनयो । िलखतको नामाकरण जेसकैु
ु
गि3रएको भएतापिन करारका आवqयक त\वहT िव`मान रहेको िलखतलाई करार माWु पछ भWे
आधारमा सो मामा
ं कसाही िवTK अिनता लामा
ु वैनाप{ालाई करार मािनएको हो । तर वीर शकर
भएको ने.का.प. २०६३ पृ. ३९५ को मामा
जtगा वैनाप{को िलखतलाई करार मािनएन । जtगा
ु
वैनाप{ाको िलखतलाई करार नमाWुमा दफा ४० लाई आधार बनाइएको छ ।
यसकार वतमान करार ऐनले अचल स1पि|को खि3रद िव(ी2 स1बFधमा कनै
ु  7यवQथा
गरे को छै न । दफा ४० मा चल स1पि|को खि3रद िव(ी2को करा
ु गि3रएको छ । सोही दफा ४० लाई
आधार बनाइ अचल स1पि|मा करार हनु3 सoदैन भWे धारणा बW गएको हो । वQततु: अचल
स1पि|को खि3रद िव(ी2मा करार हनु3 सoदैन भिन वतमान करार ऐनले िनषेध गरे को पिन देिखदैं न भने
अकnितर अचल वQतको
ु खि3रद िव(ी2का स1बFधमा करारस1बFधी 7यवQथा गनM ावधान पिन छै न ।
वाQतवमा जtगा जमीन लगायत अचल स1पि|को खि3रद िव(ी2को शत राखी 7यिjहTले रकम
लेनदेनको करार गन सoछन् । ;यQतो वृि|को कायलाई गैरकाननी
ु भW िमrदैन । करार काननको
ु
सवमाFय माFयता अनसार
ु गैरकाननी
ु एवं कायाFयवन गन नसिकने अस1भव िवषयलाई करार मािनदैन ।
तर अचल स1पि|को खि3रद िव(ी2को शत राखी कनै
ु काय गनM वा नगनM िवषयमा 7यिjहTले गनM
स1झौतालाई नत गैरकाननी
ु काय भW िमrछ नत कायाFयवन गन नसिकने अस1भव िवषय ।
यसथ अचल स1पि|को खि3रद िव(ी2को स1बFधमा करार हनु3 सoदैन भWे माFयता करार
काननको
ु िसKाFत अनTप
ु छै न । 7यवहाि3रक Tपमा पिन ;यQतो माFयतालाई उिचत र तक सmत माW
सिकदैन । काननले
ु जिहले पिन Fयायसmत र यिjयj
ु ु 7यवहारलाई माFयता र ो;सािहत गनपु छ ।
काननले
ु मािनसहTको Fयायसmत 7यवहारलाई अवरोध िसजना गनु हँु3दनै । काननले
ु 7यवहाि3रक
जिटलताको गाँठो फकाउन
ु
ु पदछ । मह\वपणू िवषयमा काननमा
ु मौनता साkने हो भने ;यसले
अिQथरतालाई बढावा गदछ । सारभतू िवषयलाई स1वोधन नगरी ;यसै छा}दा Fयाियक 7याCयाको
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६.

अनावqयक गFजाइस
बxछ । हाXो सFदभमा Fयाियक 7याCया िQथरता र एकTपता देिखदैं न । ;यसैले
ु
अचल स1पि|को खि3रद िव(ी2को स1बFधमा करार ऐनमा एक पि3र-छे द राखी िवQतृत 7यवQथा गनु
पदछ ।
िवदेशिQथत राजदतावास
वा कटनीितक
िनयोगलाई थप िज1मेवारी िदने काय अगािड पठाइनपनM
ु
ु :
ू
नेपालका िनकै 7यिjहT िवदेशमा कायरत रही बसेका छन् । 7यिjगत घटना दता गनM, जtगा
नामसारी वा वकसपD िदने, वौिKक स1पि| दता गनM, नाता मािणत गनM, मालपोत वा कर बझाउने
ु
लगायतका काम गन स1बिFधत 7यिjहT नेपाल आउन पदeछ । यी कामको लािग समय र आिथक
दािय;व िनकै पन जाFछ ।
नेपालका िवदेशिQथत राजदतावास
वा कटनीितक
िनयोगले यQतो काम गरे मा ती िनकायको
ु
ू
काम हनेु3, िनकाय र 7यिjहTबीच स1पक भैरहने, आिथक फाइदा हनेु3 देिख यस आयोगबाट िविभW
िनकायमा एक सझाव
ु सिहतको पD पठाइएको ।
उj सझावमा
उZे ख भएबमोिजम िवदेशबाटै 7यिjहTले आफू िवदेशमा रहेको सचू ना
ु
अिनवाय Tपमा िदने 7यवQथा गनु पदछ । स1बिFधत मFDालयहTबाटै पररा]^, अथ, गृह, Qथानीय
िवकास, काननु तथा Fयाय मFDालय, नेपाल काननु आयोग, महाFयायािधवjाको कायालय समेतको
ितिनिध बसी यस िवषयमा नीितगत िनणय गरी स1बिFधत काननमा
ु3 ु देिखFछ । यस
ु सधार
ु हनपनM
स1बFधमा यस आयोगको तफ बाट ारि1भक अkययन भई ितवेदन तयार भएको छ । जसलाई
अनसची
ु ू ६ मा रािखएको छ ।
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पि3र-छे द-५
समQया र सझावहT
ु
१.

पृ+भमी
ू :
िव.सं. २०१० सालदेिख इितहास रहेको नेपाल काननु आयोग अनेक$ घ1तीहT
पार गदe
ु
आज िविधवत Tपमा Qथािय र QवतFD िवधायीकी2 िनकायको Tपमा रहेको छ । सQथागत
Tपमा
ं
काननु आयोग अपेि3त Tपमा भावकारी हनु3 सिकरहेको छै न । यस सFदभमा काननु आयोगले
भोिगरहेको समQयाहलाई यसकार उZे ख गन सिकFछ :
(क) आयोगलाई उपे3ा गनM वृि| रहनु
रहनु:
काननको
तजमु ा, सिहताकरण
तथा चिलत काननको
सशोधन
, एकी2करण र
ं
ं
ु
ु
पनरावलोकन
गन तथा काननु र Fयायस1बFधी िवषयमा अkययन अनसFधान
गरी नेपाल
ु
ु
सरकार सम3 पेश गनM समेतको काय स1पादन गन िवधाियकाले नेपाल काननु आयोग ऐन,
२०६३ बमोिजम काननु आयोग Qथापना गरे को हो । तर काननको
तजमु ा गनM िनकायको
ु
Tपमा काननु मFDालय हँु3दा हँु3दै छ{ै
ु काननु आयोग िकन चािहFछ र भWे ~ अझै पिन
बेलाबखतमा सिननमा
आउँछ । काननु आयोग ऐन, २०६३ को दफा २१ मा "काननु तजमु ा
ु
स1बFधी काममा आवqयकता अनसार
ं गराउन सिकनेछ" भWे 7यवQथा
ु आयोगलाई सल
छ । सो 7यवQथा अनसार
ं गराउनै पदछ भWे
ु काननु तजमु ा स1बFधी काममा आयोगलाई सल
काननी
ु बाkयता रहेको देिखदैं न । स1बिFधत िनकायले आवqयकता महससु गरे को ख_डमा
माD आयोगलाई काननु तजमु ाको कायमा सल
ं गराउन सoने िकिसमको लिचलो 7यवQथा
रहेको कारण आयोगलाई काननु तजमु ामा सल
ं गराउने ;यित इ-छा नरािखएको महससु गन
सिकFछ । राUयले Qथािपत गरे का सयFDलाई
राUयिभDकै अFय िनकायले सहयोग र िवhास
ं
नगनM वृि| हामी कहाँ अझै पिन अF;य हनु3 सिकरहेको छै न । वाQतवमा जनु उेqय वा
कायको लािग जनु सयFD
स1पािदत
ु3 , सो उेqय वा काय सोही सयFDबाट
ं खडा गि3रएको हFछ
ं
हनु3 ु पदछ । Qथािपत सयFDलाई
भावकारी र उ|दायीपणू ढmले काय स1पादन गन सoने गरी
ं
पि3रचालन गन स1वK सबैबाट सहयोग र सहकायको अपे3ा गि3रFछ । राUयको एक सयFDलाई
ं
अकn सयFDले
सहयोग नगनM, िवhास नगनM, िज1मेवारीबाट िवमख
ं
ु वा विPत तrयाउन
ु
खोUने वा अकe सयFDबाट
काय स1पादन गरी भिमका
िवहीन बनाउने य;न गनM हो भने
ं
ू
पKितले किहrयै पिन काय गन सoदैन ।
(ख) नीितगत अवधारणापD ा4 नहनु3 ु:
आयोगले ;येक आिथक वषको शTको
दोcो ह4ािभD ;येक मFDालयलाई सो
ु
मFDालय र सो मFDालय अFतगतको िनकायको लािग के कQता िवषयमा िवधेयकको
आवqयकता पदछ भनी पDाचार गनM गदछ । अिहलेस1मको अzयासबाट हेदा एकाध
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(ग )

(घ)

मFDालयहTले माD आbनो लािग यो यQतो िवधेयक चािहने भिन जवाफ िदएको पाइFछ ।
िवधेयकको आवqयकता दशाउने मFDालयहTले समेत स1बिFधत िवधेयकस1बFधी नीित वा
अवधारणापD उपल ध गराएको पाइदैन । स1बिFधत िवषयमा नीित वा अवधारणापD ा4
नहँु3दा उj िवषयमा िवधेयकको मसौदा गन अिघ बढाउन आयोगलाई अारो भइरहेको छ ।
आवqयक जनशिj आपित
ू नहनु3 ु:
कनै
ु िवषयमा काननु बनाउने िन]कषमा पु ु अिघ सो िवषयमा अिनवाय Tपले काननी
ु
अनसFधान
हनु3 ु पदछ । काननु तजमु ा ि(याका िविभW चरणहTमा समेत काननी
ु
ु
अनसFधानको
;यितकै जTरत पदछ । नेपालमा काननु तजमु ा गदा काननी
ु
ु अनसFधानमा
ु
आधाि3रत हनु3 सके को छै न । ;यसैले काननु तजमु ाको लािग अkययन, अनसFधान
गन, स1वK
ु
सरोकारवाला, िवशेषu, लि3त वग एवं काननु कायाFवयन गनM िनकायहTसँग अथपूण र
भावकारी छलफल एवं परामश गनको लािग छ{ै
ु QवतFD िनकाय चािहने आवqयकता
महससु गरी काननु आयोग Qथापना भएको हो । तर काननी
आधाि3रत रहेर
ु अनसFधानमा
ु
काननु तजमु ा गनM पKितलाई सQथागत
Tप िदन आयोगको वतमान सागठिनक
सरचना
ं
ं
ं
अपया4 छ । खासगरी यस स1बFधमा आयोगमा जनशिj नै उपल ध छै न । काननु तथा
Fयायस1बFधी िविवध िवषयमा अनसFधान
गन आयोगमा अनसFधान
अिधकृ तको दरबFदी नै
ु
ु
छै न । अनसFधान
पKितको जािनफकारका अभावमा कसरी अkययन अनसFधानको
काय
ु
ु
भावकारी हनु3 सा? स1वK प3सँग छलफल र परामश गन एवं काननु िनमाण ि(यामा
आवqयकता अनसार
ु जनधारणा र राय सझाव
ु सलन गनM भनी काननु आयोग ऐन, २०६३
मा उZे ख भएपिन उj काय गनको लिग आवqयक जनशिjको आपित
ू हनु3 सिकरहेको छै न ।
पQतकालयको
िनिम| पQतकालय
अिधकृ त तथा सहायकQतरको दरबFदी नहँु3दा
ु
ु
पQतकालयलाई
7यविQथत Tपमा राCन सिकएको छै न ।
ु
सचना
िविधको यगमा
िविध शाखा Qथापना हनु3
ू
ु आयोगमा हालस1म सचना
ू
सके को छै न । यसको मCय
ु कारण हो-आयोगमा सचना
ू िविध अिधकृ ितको दरबFदी नहनु3 ु ।
सचना
ू िविध स1बFधी इिFजिनयरको अभावमा आयोगले सोचे अनसार
ु वेवसाइटस1बFधी
काय हनु3 सिकरहेको छै न ।
आयोगमा भएको दरबFदी अनTप
ु पिन जनशिj उपल ध नहनु3 ु अकn प3 हो ।
भौितक cोत साधनको अ;यFत कमजोर अवQथा:
अवQथा
हालस1म आयोगको आbनो Qथायी भवन रहेको छै न । शािFत मFDालयको भइँू
तलामा रहेको आयोगको लािग आवqयक कोठाहT उपल ध छै नन् । आयोगको अkय3,
उपाkय3, सदQय-सिचव एवं सहसिचव लगायतका अिधकृ तहTको लािग सहाउँ
ु दो र
सिवधा
ु यj
ु कोठाहT छै नन् । आवqयक Qथानको अभावको कारणले आयोगको
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(ङ)

(च)

(छ)

(ज)

(झ)

पQतकालयलाई
7यविQथत गन सिकएको छै न । Qथानको अभावले समेत साधन जटाउन
ु
ु ु
स1भव छै न ।
आयोगले नेपाल सरकार सम3 पेश गरे का िवधेयकहTको अवQथा अuात हनु3 :ु
सीिमत जनशिj र cोत साधनका बावजदु पिन आयोगले ;येक वष लगभग ४/५
वटाका दरले िवधेयकहTको मसौदा गरी नेपाल सरकार सम3 बझाउँ
ु दै आएको छ । खासगरी
सचना
गनM िवधेयक, २०६४, हद1यादस1बFधी िवधेयक, २०६४, यौनजFय
ं
ू दाताको सर3ण
द7य
ु वहार िनयFDण िवधेयक, २०६४, अदालतको अपहेलना स1बFधी िवधेयक, २०६५,
झठा
ु अिभ7यिj िनयFDण िवधेयक, २०६६, जवा
ु िनयFDण िवधेयक, २०६६ एवं धरौट
जमानत तथा िहरासतस1बFधी िवधेयक, २०६६ आिद मह\वपणू िवधेयकहT आयोगले तयार
पारी नेपाल सरकार सम3 बझाइसके
को छ । तर ती िवधेयकहT ि(याबमोिजम अिघ
ु
बढाउने काय भए नभएको स1बFधमा के ही जानकारी पाउन सिकएको छै न । 7यवQथािपकाससद
ं सम3 कितपय िवधेयकहT पेश हनु3 सिकरहेको छै नन् ।
नेपालमा हाल कितवटा िनयमहT चलनमा छन् भWे स1बFधमा यकी2न िववरण पाउन कठीन
भएको र आयोगले सरकारका िविभW िनकाय (मFDालय) हTसँग आफसँ
ू ग स1बिFधत ऐन,
िनयम, िविनयम, गठन आदेश, नीितहT समेतको िववरण उपल ध गराइिदन िलिखत Tपमा
अनरोध
ु गरे कोमा के ही िनकायबाट माD जवाफ ा4 भएको छ । धेरैजसो िनकायबाट सो
स1बFधी िववरण ा4 हनु3 सके को छै न ।
काननु पि3रमाजनका लािग स1बिFधत सरोकारवालाहTबाट िनयिमत Tपमा राय सलन गनM र
ितनको िवे षण गरी काननु पि3रमाजन गनM काय गन सिकएको छै न । काननु कायाFवयनकता
र काननका
ु उपभोjाले 7यवहारमा सामना गनु परे का समQयाबारे सचना
ू सलन गरी ;यस
आधारमा काननु पि3रमाजन र सशोधन
गनM पि3रपाटी िवकिसत गनु पनMछ ।
ं
बW गई रहेको, बFदै गरे को तथा कायाFवयनमा आएका काननका
स1बFधमा िवे षण र
ु
िववेचना गनM ि(याको शवात
हनु3 सके को छै न । तसथ िविभW माkयमबाट यQता काननका
ु
ु
सFदभमा बहस र छलफल चलाउनु पनM देिखएको छ ।
िविभW Fयाियक िनणयहTको बारे मा बेला बखत िविभW िति(या हनेु3 गरे तापिन यस
स1बFधमा ािuक बहसको शवात
हनु3 सके को छै न ।
ु

सझावहT
ु
१.

ऐन अनTपको
भिमका
िनवाह गन िदइनु पनM:
ु
ू
नयाँ काननु बनाउने वा िव`मान काननमा
वा पनरावलोकन
गरी एवं काननको
ं
ु सशोधन
ु
ु
सिहताकरणका
लािग आवqयक सिहताको
मसौदा तयार गरी सरकार सम3 पेश गनM समेतका काय गन
ं
ं
काननु आयोग Qथापना गरे को हो । तर 7यवहारमा काननको
ु तजमु ा गनM कायमा आयोगको भिमका
ू
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२.

३.

अ;यFत गौण छ । कितपय िवधेयक एवं सिहता
ं तजमु ा गन नेपाल सरकारले छ{ै
ं वा कायदल
ु सयFD
गठन गरे को उदाहरण पिन पाइFछ । जनु उेqय वा कायको लािग राUयले जनु िनकाय Qथापना गदछ
सो उेqय वा काय सोही िनकायबाटै स1पािदत हनु3 ु पदछ । छ{ै
ं वा कायदल गठन गरी
ु सयFD
आयोगको भिमकालाई
सीिमत तrयाउन
खोिजनु हँु3दनै ।
ू
ु
काननु आयोग रहेका बेलायत, अ]^े िलया, भारत आिद मलकहTलाई
हेनM हो भने काननको
ु ु
ु
तजमु ा तथा काननस1बFधी
सधार
रहेको पाइFछ ।
ु
ु तथा पि3रमाजनमा काननु आयोगको अणी भिमका
ू
भारतमा त ;यहाँको सवni अदालतले समेत कितपय काननस1बFधी
िवषयमा अkययन गन काननु
ु
आयोगलाई लेिख पठाएको पाइFछ । अ]^े िलयामा काननु आयोगबाट अनसFधान
नगराइ कनै
ु
ु पिन
काननको
ु तजमु ा स1बFधी काय शT
ु गि3रदैन । नेपालको सFदभमा काननु आयोगलाई िवधाियकाले
प;याउने र कितपय अवQथामा कायकाि3रणीले नप;याउने अनौठो िQथित रहेको देिखदा
ं ;यQतो िQथित
रहनु हँु3दनै ।
आयोगको सQथागत
सढीकरण
गि3रनु पनM:
ं
ु
जनशिj वा भौितक cोत साधनको अपया4ता देखाएर आयोगलाई िज1मेवारी िवहीन बनाउने
वा भिमका
ख1-याउने
काय Fयायसmत हनु3 सoदैन । काननी
आधाि3रत काननु तजमु ा
ू
ु
ु अनसFधानमा
ु
गनको लािग आयोगमा काननी
अिधकृ त एवं अनसFधान
पKितमा जािनफकार
ु अनसFधान
ु
ु
अिधकृ तहTको 7यवQथा गि3रनु पदछ । काननु आयोग रहेका अFय मलकहTमा
एक दजन वा सोभFदा
ु ु
बढी अनसFधान
अिधकृ तहT रहेको अवQथा िगत गरी काननु आयोगमा हालको लािग तीन जना
ु
अनसFधान
अिधकृ तहTको दरबFदी िसजना गरी पदपित
ु3 ।
ु
ू गि3रनु उपयj
ु हFछ
सचना
ू िविध शाखा Qथापना गनको लािग सचना
ू िविध अिधकृ त एक जनाको दरबFदी
खडा गरी दईु जना सहायक Qतरको दरबFदी खडा गि3रनु पछ ।
पQतकालयलाई
7यविQथत गनको लािग एक जना पQतकालय
अिधकृ त र एकजना सहायक
ु
ु
Qतरको दरबFदी खडा गि3रनु पनM आवqयकता छ ।
साथै आयोगमा िव`मान दरबFदी अनTप
ं दरबFदी
ु जनशिjको आपित
ू भएको नदेिखदा
अनसार
ु जनशिjको आपित
ू गि3रनु पदछ ।
आयोगको Qथायी भवन:
भवन
२०६१ सालमा जमलबाट िसहदरबार
िभDको शािFत मFDालयको भवनमा QथानाFतरण भएको
ं
छ । नेपाल सरकारले िसहदरबार
हाताबाट मFDालयबाहेकका िनकायहT िसहदरबार
बािहर QथानाFतरण
ं
ं
गनM नीित राखेको छ सो मतािबक
यस आयोग पिन कनै
बािहर QथानाFतरण
ं
ु
ु पिन बखत िसहदरबार
हनपनM
ु3 ु देिखFछ । आयोगको वेवसाइटमा करीब १२०० ओटा कागजातहT रािखएको कारणबाट
िसहदरबार
बािहर कायालय भएमा सोको लािग इFटरनेट दायकलाई िनकै रकम िदनु पनM िQथित आउन
ं
सoछ भने अकn ितर लोडसेिडङको कारणबाट वेवसाइट सPालन गन किठनाई समेत हनु3 सoने
31
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

४.

५.

भएकोले िसहदरबार
हातािभDै आयोगको लािग छ{ै
ं
ु Qथायी भवन िनमाण गनपु नM वा पया4 Qथान
सिहतको भवन उपल ध गराउनु पनM आवqयकता देिखFछ ।
िवे षण र िववेचना:
ना
बW गई रहेको, बFदै गरे को तथा कायाFवयनमा आएका काननका
स1बFधमा िवे षण र
ु
िववेचनाका साथै बहस र छलफल गनु उपयj
ु हनेु3 देिख आयोगले आगामी िदनमा यसतफ काय
शT
ु गनु पनM आवqयकता देिखFछ ।
ािuक वहस:
वहस
िविभW Fयाियक िनणयहTको सFदभमा उपयj
ािuक वहसको शवात
हनपनM
ु3 ु
ं
ु सQथाहTबाट
ु
देिखFछ ।
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अनसची
ु ू -१
नेपाल काननु आयोग ऐन,
ऐन, २०६३ ार1भ भएदे
भएदेिख २०६७ असारमसाFतस1म तयार गरे का ऐनका मसौदाको
िववरण
आिथक वष २०६३।
२०६३।६४
१.

Fयाय शासनस1बFधी तथा अFय के ही नेपाल ऐन सशोधन
गनM ऐन, २०६४
ं

२.

हद1यादस1बFधी ऐन, २०६४

३.

सचनादाताको
सर3ण
(ि सल7लोअर ोटे oसन) स1बFधी ऐन, २०६४
ं
ू

आिथक वष २०६४।
२०६४।६५
१

यौनजFय द7ु यवहार िनयFDण िवधेयक, २०६४

२.

जाँचबझु आयोग िवधेयक, २०६४

३.

सि34
ं कायिविध िवधेयक, २०६५

४

अदालतको अपहेलना स1बFधी िवधेयक, २०६५

आिथक वष २०६५।
२०६५।६६
१.
नेपाल एि(िडटे शन पि3रषद ् ऐन, २०६६
२.

झ¡ा
ु अिभ7यिj िनयFDण ऐन, २०६६

३.

नेपाल गणQतर
ऐन, २०६६
ु

आिथक वष २०६६।
२०६६।६७
१.

सपदु गी स1बFधी िवधेयक, २०६६

२.

पारQपाि3रक काननी
ु सहायता स1बFधी िवधेयक, २०६६

३.

जवा
ु िनयFDण िवधेयक, २०६६

४.

नागि3रक अिधकार िवधेयक, २०६६

५.

धरौट जमानत तथा िहरासतस1बFधी िवधेयक, २०६६
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अनसची
ु ू –२
आयोगमा हाल कायरत कमचारीहTको नामावली
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.

ी मोहनसाद बFजाडे
ी रमेश ढकाल
ी उदयराज सापकोटा
ी रामशरण ढकाल
ी टकबहादर
ं
ु महत
ी रामसाद ल1साल
ी भुवन िसहं थापा
ीमती अि1बका बेलबासे
ीमती मिFदरा नािपत (गङ
ु )
ी कमारसाद
िघिमरे
ु
ेम काश िवhकमा
गोिवFदवहादरु थापा
ी कृ ]ण गोिवFद महजन
ी िखलसाद दाहाल
ी बहादरु महजन
ी राजगोपाल महजन
ी राम ;वाना
ी नरे F ख}का
ी श1भु थापा मगर
ी िमठे राना
ी रामबहादरु रानामगर
ीमती सिवता राना
सी
ु िदलशोभा पोडे

-

सिचव
सहसिचव
उपसिचव
उपसिचव
शाखा अिधकृ त
शाखा अिधकृ त
लेखा अिधकृ त
क1यटर
ु अिधकृ त
क1यटर
ु अिधकृ त
नायब सु बा
नायब सु बा
नायब सु बा
हलका
ु सवारी चालक
हलका
ु सवारी चालक
हलका
ु सवारी चालक
हलका
ु सवारी चालक (करार)
हलका
ु सवारी चालक (करार)
कायालय सहयोगी
कायालय सहयोगी
कायालय सहयोगी
कायालय सहयोगी
कायालय सहयोगी (करार)
Qवीपर

7यः सहसिचव ी लLमण मैनालीको दरबFदी आयोगमा रही हाल अkययन िबदामा रहनु भएको ।
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अनसची
ु ू -३
आ.व. २०६७।
२०६७।०६८ को आिथक िववरण
g]kfn ;/sf/
- d=n]=k=kmf=g+=–!& _

g]kfn sfg"g cfof]u
cf=a=@)^&÷)^*
cf=a=@)^&÷)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0f

1.01
1.02
1.03
1.04

ah]6 /sd

pkef]u vr{ M
tna
eQf
;?jf e|d0f vr{ b}lgs eQf
kf]zfs

aflif{s
ah]6 c+s

k'/saf6
yk

36

;+s]t
g+=

/sdfGt/
yk

hDdf ah]6

lgsf;f

afFsL

vr{

36

5688000.00

gub

ah]6

5688000.00

4768340.21

4768340.21

879304.00

879304.00

879304.00

0.00

20000.00

20000.00

0.00

0.00

20000.00

30000.00

30000.00

28000.00

28000.00

2000.00

800000.00

g]kfn sfg"g cfof]u r=g_.295

79304.00

919659.79

sfof{no ;~rfng tyf ;]jf vr{ M

2.01

wf/f tyf lah'nL dx;'n

315000.00

315000.00

212789.81

212789.81

102210.19

2.02

;~rf/ dx;'n

250000.00

250000.00

126842.18

126842.18

123157.82

2.03

sfof{no ;DaGwL vr{

392000.00

g]kfn sfg"g cfof]u r=g_.250

98000.00

490000.00

489596.90

489596.90

403.10

2.05

dd{t tyf ;Def/

350000.00

g]kfn sfg"g cfof]u r=g_.250

87000.00

437000.00

437000.00

437000.00

0.00

2.06

O{Gwg tyf cGo O{Gwg

675000.00

g]kfn sfg"g cfof]u r=g_.250

168000.00

2.07

k/fdz{ tyf cGo ;]jf z'Ns

687000.00

g]kfn sfg"g cfof]u r=g_.250

2.08

lalaw vr{

225000.00

100000.00

843000.00

842965.80

842965.80

34.20

587000.00

586445.00

586445.00

555.00

225000.00

224963.00

224963.00

37.00
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ah]6
/sd
g++

ah]6 pklzif{s g+=#(—#—!@) - rfn' _
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;]jf tyf pTkfbg vr{ M
4.03

k':ts vl/b

100000.00

4.04

sfo{qmd vr{

4656000.00

4.05

sfo{qmd e|d0f vr{
hDdf M—
M—

776000.00
14964000.00

cy{ dGqfno r=g_. 525 < 656

2000000.0

g]kfn sfg"g cfof]u r=g_.250 <
295

2432304.00

100000.00

100000.00

100000.00

0.00

300000.00

6356000.00

5801510.00

5801510.00

554490.00

332304.00

443696.00

331044.00

331044.00

112652.00

732304.00

16664000.00

14828800.90

14828800.90

1835199.10

cy{ ah]6 -()—#—(#@_
1.04

kf]zfs

137500.00

137500.00

137500.00

137500.00

0.00

cy{ ah]6 hDdf M—
M—

137500.00

137500.00

137500.00

137500.00

0.00

16801500.00

14966300.90

14966300.90

1835199.10

cy{{ ;d]t s'n hDdf M—
M—

14964000.00

2432304.00

732304.00
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नेपाल सरकार
g]kfn sfg"g cfof]u
cf=a=@)^&÷)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0f
ah]6
/sd
g++
6.01

ah]6 /sd

6.02

kmlg{r/ tyf lkmSr;{
;jf/L ;fwg

6.03

d]lzg/L cf}hf/

aflif{s
ah]6 c+s

k'/saf6
yk

36

;+s]t
g+=

/sdfGt/
yk

hDdf ah]6

lgsf;f

afFsL

vr{

36

gub

ah]6

98000.00

98000.00

98000.00

98000.00

0.00

2850000.00

2850000.00

2810257.86

2810257.86

39742.14

443000.00

442450.00

442450.00

550.00

3091000.00

3391000.00

3350707.86

3350707.86

40292.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3091000.00

3391000.00

3350707.86

3350707.86

40292.14

s}lkmot

ah]6 pklzif{s g+=#(—$—!@) - k'Flhut _

cy{ dGqfno r=g_=

hDdf M—
M—
cy{ ah]6 M—
cy ;d]t s'n hDdf M—
M—

143000.00

225

300000.00
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अनसची
ु ू -४
आिथक वष २०६७।
२०६७।६८ मा आयोगको वेवसाइटमा रािखएका काननु हTको सची
ू
( क)
िस.
िस.न.ं
१.
२.
३.
४.
५.
S.N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

सिवधान
ं
सिवधान
ं

नेपालको अFति3रम सिवधान
, २०६३ को नव$ सशोधन
ं
ं

वष
२००४
२००७
२०१५
२०४७
२०६८

Constitution
Government of Nepal Act
Interim Government of Nepal Act
Constitution on Nepal
Interim Constitution of Nepal, VII Amendment
Interim Constitution of Nepal, VIII Amendment
Interim Constitution of Nepal, IX Amendment

Year
2004
2007
2019
2066
2067
2068

नेपाल सरकार वैधािनक काननु
नेपाल अFति3रम शासन िवधान
नेपाल अिधराUयको सिवधान
ं
सिवधान
सझाव
ं
ु आयोग@ारा तयार गि3रएको 7याCया;मक िटपणी

(ख) ऐन
िस.
ऐन
िस.न.ं
१. आयकर ऐन ;येक वषका आिथक ऐन सिहत
२. आयकर ऐन आिथक ऐन, २०६७ बमोिजम िमलाईएको
३. मrय
ू अिभवृिK कर, ऐन (आिथक ऎन, २०६७ बमोिजम िमलाइएको)
४. आिथक ऐन
५. राजQव चहावट
(अनसFधान
तथा िनयFDण) ऐन, (आिथक ऐन, २०६७ बमोिजम
ु
ु
६.
७.
८.
९.

िमलाइएको)
मेलिमलापस1बFधी ऐन
सतजFय
पदाथ (िनयFDण र िनयमन गनM) ऐन
ू
फोहोरमैला 7यवQथापन ऐन
जातीय भेदभाव तथा छवाछत
ु ू (कसरु र सजाय) ऐन

वष
२०५८
२०५८
२०५२
२०६७
२०५२
२०६८
२०६८
२०६८
२०६८
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Acts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Year

Abrogation of Some Criminal Cases and Remission of
Punishment Act
Administration of Justice Act
Agriculture and Forestry University Act
Ancient Monument Preservation Act
Anti Defection Act
Armed Police Force Act
Army Act
Asset (Money) Laundering Prevention (First
Amendment) Act
B. P. Koirala Institute of Health Sciences Act
B.P. Koirala Memorial Cancer Hospital Act
Begging (prohibition) Act
Birth, Death and Other Personal Events (Registration)
Act
Bonded Labour (prohibition) Act
Bretton Woods Agreement Act
Building Act
Citizen Investment Trust Act
Civil Service Act
Commission of Inquiry Act
Communication Corporation Act

28.
29.

Constitutional Council (Functions, Duties, powers and
procedures) Act
Crime Against State and Punishment Act
Decorations Act
Donation Act
Education Act
Employee Provident Fund Act
Espionage Act
Excise Duty Act (Alongwith each year Financial Acts
Amendment)
Far-western University Act
Financial Procedures Act

30.

Foreign Exchange (Regulation) Act

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

2020
2048 (1991)
2067 (2010)
2013 (1956)
2054 (1997)
2058 (2001)
2063 (2006)
2068 (2011)
2049 (1993)
2053(1997)
2018 (1962)
2033 (1976)
2058 (2002)
2018 (1961)
2055 (1998)
2047 (1991)
2049 (1993)
2026(1969)
2028 (1972)
2066
2046 (1989)
2064 (2007)
2030 (1973)
2028 (1971)
2019 (1962)
2018 (1962)
2058 (2002)
2067 (2010)
2055 (1999)
2019 (1962)
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Acts
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Foreign Investment Tax Act
Gambling Act
Good Governance (Management and Operation) Act
Gorkhapatra Corporation Act
Greater Janakpur Area Development Council Act
Guthi Corporation Act
Immovable property Requisition Act
Impeachment (Regulation of Procedure) Act
Income Tax Act (alongwith financial Act of each year
2059-67)
Industrial Enterprises Development Institute Act

48.
49.
50.
51.
52.

Industrial Trainee Training Act
International Centre for Integrated Mountain
Development Act
International Development Association's Membership
Acquisition Act
Jhora Area Land Act
Judicial Council Act
International Finance Corporation's Acquisition Act
Iodized Salt (Production, Sale and Distribution)
Act
Judicial Fund Act
Judicial Service Commission Act
Kathmandu University Act
Land (Survey and Measurement) Act
Lands Act

53.

Land Revenue Act

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Libel and Slander Act
Local Administration Act
Lottery Act
Lumbini Bouddha University Act
Martyr Gangalal National Heart Disease Centre Act
Mid-western University Act
Mines and Minerals Act
National Academy of Medical Sciences Act
National Broadcasting Act

43.
44.
45.
46.
47.

Year
2019 (1963)
2020
2064 (2006)
2019 (1963)
2055 (1998)
2033 (1976)
2013 (1956)
2059 (2002)
2058
2053 (1996)
2039 (1982)
2040 (1983)
2019 (1962)
2028 (1971)
2047 (1991)
2022 (1965)
2055 (1998)
2043 (1986)
2048 (1991)
2048 (1991)
2019 (1963)
2021 (1964)
2034 (1978)
2016 (1959)
2028 (1971)
2025 (1968)
2063 (2006)
2057 (2000)
2067 (2010)
2042 (1985)
2063 (2006)
2049 (1993)

40
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

Acts
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

National Guidance Act
National Insurance Corporation Act
National News Agency Act
Nepal Academy Act
Nepal Court Fees Act
Nepal Engineering Council Act,
Nepal Fine Arts Academy Act
Nepal Health Service Act
Nepal Laws (Interpretation Act)
Nepal Music and Dance Academy Act
Nepal Petroleum Act
Nepal Sanskrit University Act
Nepal Special Service Act
Nepal Trust Act
Nepal Water Supply Corporation Act
Nepali Language Publication Corporation Act
Non-Resident Nepali Act
Ownership of Joint Housing Act
Partnership Act
Pashupati Area Development Trust Act
Patan Academy of Health Sciences Act
Plant Protection Act
Police Act
Political Parties Act
Political Parties Act
Postal Act
Poverty Alleviation Fund Act
Press and Publication Act
Press Council Act
Prisons Act
Private Firm Registration Act
Public Roads Act
Public Security Act
Public Service Commission Act
Regional Development Plans (Implementation) Act
Remuneration and Facilities of Authorities and Members
of Parliament Act
Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the

Year
2018 (1961)
2025 (1968)
2019 (1962)
2064 (2007)
2017 (1960)
2055 (1999)
2064(2007)
2053 (1997)
2010
2064 (2007)
2040
2043 (1986)
2042 (1985)
2064 (2008)
2045 (1989)
2021 (1964)
2064 (2008)
2054 (1997)
2020 (1964)
2044 (1987)
2064 (2008)
2064 (2007)
2012 (1955)
2058 (2002)
2058 (2002)
2019 (1963)
2063 (2006)
2048 (1991)
2048 (1992)
2019 (1963)
2014 (1958)
2031 (1974)
2046 (1989)
2066 (2010)
2013 (1956)
2052 (1996)
2052 (1996)
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Acts

Year

Attorney General Act
100. Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the
Authorities of the Constitutional Bodies Act
101. Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the
Justices of the Supreme Court Act
102. Remuneration and Facilities of the Ministers Act
103. Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the
Secretary General and Secretary of the LegislatureParliament
104. Remuneration, Facilities and Conditions of Service of
Judges of Court of Appeal and District Court Act
105. Retirement Fund Act
106. Revenue Tribunal Act
107. Road Board Act
108. Scholarships Act
109.
110.

Security of the Health Workers and Health Organizations
Act
Seeds Act

111.
112.

Social Practices (Reform) Act
Some Public (Crime and Punishment) Act

113. Some Public Documents Authentication (Procedures)
Act
114. Stamp Duty Act
115. Statistics Act
116. Tax Settlement Commission Act
117. Technical Education and Vocational Training Council
Act
118. Town Development Act
119. Town Development Fund Act
120. Value Added Tax Act
121. Water Supply Management Board Act
122. Water Tariff Fixation Commission Act
123. Working Journalists Act
124. Regional Development Plans (Implementation) Act
125. Public Roads Act

2053 (1997)
2026 (1969)
2049 (1993)

2055 (1998)
2049 (1992)
2042 (1985)
2031(1974)
2058 (2002)
2021(1964)
2066 (2009)
2045 (1988)
2033 (1976)
2027 (1970)
2063 (2006)
2019 (1963 )
2015 (1958)
2033(1976)
2045(1989)
2045 (1998)
2053 (1997)
2052 (1996)
2063 (2006)
2063
2051 (1993)
2013 (2056)
2031 (1974)
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(ग) िनयमावली
िस.
िस.न.ं

िनयमावली

१.

बालFयाय कायिविध िनयमावली

वष
२०६३

२.

िश3ा िनयमावली

२०५९

३.

छाDवृि| स1बFधी िनयमावली

२०६०

४.

के ही सावजिनक िलखत माणीकरण िनयमावली

२०६३

५.

सश हरी िनयमावली

२०६०

६.

भिम
ू स1बFधी िनयमहT

२०२१

७.

िनजामती सेवा िनयमावली

२०५०

८.

लोक सेवा आयोग िनयमावली

२०६६

९.

िबमा िनयमावली

२०४९

१०.

QवाQय सेवा िनयमावली

२०५५

११.

गैर सैिनक हवाई उडान िनयमावली

२०५२

१२.

पवतारोहण स1बFधी िनयमावली

२०५९

१३.

चलिचD (िनमाण, दशन तथा िवतरण) िनयमावली

२०५७

१४.

QवाQयकर (धXपान
तथा मिदरा दQतरु ) कोष िनयमावली
ू

२०५१

१५.

रे िडयो सचार
ं (लाइसेFस) िनयमावली

२०४९

१६.

ेस काउिFसल (काय 7यवQथा) िनयमावली

२०४९

१७.

मजीवी पDकार स1बFधी िनयमावली

२०५३

१८.

खा` िनयमावली

२०२७

१९.

राि]^य सारण िनयमावली

२०५२

२०.

अवैतिनक वािणUयदतू स1बFधी िनयमावली

२०३९
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िस.
िस.न.ं

िनयमावली

२१.

कमारी
ु चोक िहसाब जाँच िनयम

वष
२०१८

२२.

गोरखापD छापाखानाको कायिविध िनयमहT

२०१५

२३.

जाँचबझु आयोग (सदQयहTको सेवाको शत) िनयमावली

२०५१

२४.

हरी कमचारीको दैिनक तथा £मण भ|ा िनयमहT

२०२७

२५.

मण
ु स1बFधी िनयमहT

२०५५

२६.

मिदरा िनयFDण (सेवा दQतरू) कोष िनयमावली

२०५४

२७.

अदालती द_ड जि3रवाना असल
ू तहिसल िनयमहT, २०२६ लाई खारे ज गनM
िनयमहT
शासकी2य काय फछ य¤ट िनयमहT

२०२८
२०२६

२९.

आकिQमक बीमा कोष सPालन िनयमावली

२०६०

३०.

हा|ीको 7यवQथा गनM िनयमहT

२०२०

३१.

दधू खाने बालक (पालन पोषण 7यवQथा) िनयमहT

२०२०

३२.

फरे  इिFजिनयि3रm िनयमहT

२०२०

३३.

गवाही cेQता स1बFधी िनयम

२०१५

३४.

सरकारी छाDावास िनयमावली

२०२९

३५.

सरकारी कायालय (िनरी3ण) िनयमावली

२०२६

३६.

सरकारी कागजात धrयाउने
िनयमहT
ु

२०२७

३७.

आFति3रक शासन िदtदशन िनयमहT

२०२८

३८.

काठमाड$ गोQवारा भFसारको नाउँको सवाल खारे ज गनM िनयम

२०२३

३९.

खिनज सभM3ण (भ|ा तथा सिवधा
ु ) िनयमहT

२०२४

४०.

मkयेश तराईका जtगा जमीनहTको लगत सरि3
ु त राCने िनयमहT

२०१९

२८.
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िस.
िस.न.ं

िनयमावली
ना¥शाला (बहाल िनयFDण) िनयमहT

वष
२०१७

४२.

कायालय Qथापना गनM स1बFधी िनयमहT

२०४०

४३.

माणीकरण (दQतरु) िनयमावली

२०२४

४४.

ाथिमक पाठशालाका कमचारीहTको तलब मसलFद इ;यािद िदने र खच
लेCने िनयमहT
सवाल र ख}गिनशाना (सशोधन
र खारे ज) गनM िनयमहT
ं

२०२१
२०२०

४६.

सापटी (कज) बारे को सवाल सनद, आदेश खारे ज गनM िनयमहT

२०२०

४७.

रmशाला (बहाल) िनयमहT

२०१८

४८.

शासकी2य अिधकारीको काम, कत7य र अिधकार स1बFधी िनयमहT
बालबािलका (िवकास तथा पनQथा
ु पना) कोष िनयमावली

२०४२
२०५३

५०.

दरू सPार िनयमावली

२०५४

५१.

राि]^य समाचार सिमित िनयमावली

२०४१

५२.

हलाक
िनयमावली
ु3

२०२०

५३.

हलाक
बचत बै िनयमावली
ु3

२०३३

५४.

गोरखापD कपnरे शन िनयमहT

२०२१

५५.

धनादेश िनयमावली

२०३१

५६.

छापाखाना र काशन स1बFधी िनयमावली

२०४९

५७.

बैरm हलाक
िनयमावली
ु3

२०३४

५८.

अिति3रj हलाक
िनयमावली
ु3

२०३४

५९.

अिति3रj हलाक
वQतु बीमा िनयमावली
ु3

२०१९

६०.

औषिध परामश पि3रषद ् र औषिध सZाहकार सिमित गठन िनयमावली

२०३७

४१.

४५.

४९.
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िस.
िस.न.ं

िनयमावली
िवशेष समहका
ू कमचारीहTको शासन र 7यवQथापन िनयमावली

वष
२०६५

६२.

भFसार िनयमावली

२०६४

६३.

7यवQथािपका-ससद
ं सिचवालय कमचारी शासन िनयमावली

२०६५

६४.

7यवQथािपका-ससद
ं सिचवालय आिथक शासन िनयमावली

२०६५

६५.

कPनजा सर3ण
3ेD 7यवQथापन िनयमावली
ं

२०६४

६६.

सवni अदालत िनयमावली

२०४९

६७.

िजZा अदालत िनयमावली

२०५२

६८.

लैि3mक िहसा
ं िनवारण कोष (सPालन) िनयमावली

२०६७

६९.

आपतकालीन बालउ¦ार कोष (सPालन) िनयमावली

२०६७

७०.

राजQव Fयायाधीकरण िनयमावली

२०३०

७१.

घरे लु िहसा
ं (कसरु र सजाय) िनयमावली

२०६७

७२.

राहदानी िनयमावली

२०६७

७३.

हरी पहरा गण गठन िनयमावली

२०६४

७४.

जीवनाशक िवषादी िनयमावली

२०५०

७५.

हरी ािविधक िनयमावली

२०५८

७६.

हरी िनयमावली

२०४९

७७.

सहकारी िनयमावली

२०४९

७८.

जलयाDा िनयमावली

२०६३

७९.

^ाभल तथा ^े िकm एजेFसी िनयमावली

२०६२

८०.

औ`ोिगक पन;थान
कोष (सPालन कायिविध) िनयमावली
ु

२०६४

६१.
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िस.
िस.न.ं

िनयमावली
सरकारी मा
ु स1बFधी िनयमावली

वष
२०५५

८२.

िश3क सेवा आयोग िनयमावली

२०५७

८३.

अिभलेख सर3ण
िनयमावली
ं

२०६३

८४.

औषिध Qतर िनयमावली

२०४३

८५.

िचयाबगान स1बFधी म िनयमावली

२०५०

८६.

वन िनयमावली

२०५१

८७.

^े ड यिनयन
िनयमावली
ु

२०५०

८८.

बै तथा िव|ीय सQथाको
ऋण असली
ं
ु िनयमावली

२०५९

८९.

िवफर िनयFDण िनयमावली

२०२३

९०.

िवमानQथल दQतरु िनयमावली, २०३८ खारे ज गनM िनयमावली

२०६७

९१.

भवन िनयमावली

२०६६

९२.

िबवा संर3ण िनयमावली

२०६६

९३.

हवाई सर3ा
ु (7यवQथा) िनयमावली

२०४६

९४.

होटे ल, लज, रे ू3 राँ तथा ि3रजट , बार तथा पथ दशक िनयमावली

२०३८

९५.

गैर सैिनक हवाई उडान (दघु टना जाँच) िनयमहT

२०२४

९६.

सामािजक सर3ा
ु कोष (7यवQथापन तथा सPालन) िनयमावली

२०६७

९७.

सश हरी (ािविधक समहू) िनयमावली

२०६७

९८.

खानेपानी िनयमावली

२०५५

९९.

आयकर िनयमावली

२०५९

१००.

सरकारी वकी2लस1बFधी िनयमावली

२०५५

८१.
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िस.
िस.न.ं

िनयमावली
खानी तथा खिनज पदाथ िनयमावली

वष
२०५६

१०२.

िसचाइ
ं िनयमावली

२०५६

१०३.

औषिध जाँचबझु तथा िनरी3ण िनयमावली

२०४०

१०४.

नेपाल QवाQय 7यवसायी पि3रषद ् िनयमावली

२०५६

१०५.

अFतःशrक
ु िनयमावली

२०५९

१०६.

काननी
ु सहायता स1बFधी िनयमावली

२०५५

१०७.

मrय
ू अिभवृि कर िनयमावली

२०५३

१०८.

रा]^ ऋण िनयमावली

२०५९

१०९.

Qथानीय Qवाय| शासन िनयमावली

२०५६

११०.

पे^ोिलयम उ`ोग (आयकर) िनयमावली

२०४१

१११.

पे^ोिलयम िनयमावली

२०४१

११२.

ाचीन Qमाकर सर3ण
िनयमावली
ं

२०४६

११३.

जFम, मृ;यु तथा अFय 7यिjगत घटना (दता गनM) िनयमावली,

२०३४

११४.

वFयजFतु आर3 िनयमावली

२०३४

११५.

ख4ड राि]^य िनकु  िनयमावली

२०४४

११६.

िचतवन राि]^य िनक
ु िनयमावली

२०३०

११७.

बिदया राि]^य िनक
ु िनयमावली

२०५३

११८.

मkयवित 3ेD 7यवQथापन िनयमावली

२०५२

११९.

राि]^य िनक
िनयमावली
ं
ु तथा वFयजFतु सर3ण

२०३०

१२०.

सर3ण
3ेD 7यवQथापन िनयमावली
ं

२०५३

१०१.
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िस.
िस.न.ं
१२१.
१२२.

िनयमावली
सर3ण
3ेD सरकारी 7यवQथापन िनयमावली
ं

वष
२०५७

िहमाली राि]^य िनक
ु िनयमावली

२०३६

4.
5.
6.
7.

Rules
Armed Police Force Rules,
Ancient Monuments Preservation Rules,
Births, Deaths and Other Personal Events (Registration)
Rules,
Civil Aviation Rules
Civil Service Rules,
Construction Business Rules,
Custom Rules,

8.

Drug Investigation and Inspection Rules

9.

Drugs Advisory Council and Drugs Advisory Committee
Formation Rules,
Education Rules,
Excise Duty Rules
Food Rules,
Foreign Investment Tax Rules,
Government Cases Rules
Health Service Rules
Health Tax (Smoking and Liquor Charge) Fund Rules,
Higher Secondary Education Rules,
Income Tax Rules,
Kidney Transplantation (Regulation and Prohibition)
Rules,
Local Self Governance Rules,
Mines and Minerals Rules,
Motion Picture (Production, Exhibition and Distribution)
Rules,
Motor Vehicles and Transport Management Rules
Mountaineering Expedition Rules
National Broadcasting Rules
Nepal Education Services (Formation, Groups and Class
Division and Appointment) Rules
Nepal Health Service Rules

1.
2.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Year
2060 (2002)
2046 (1989)
2034 (1977)
2052 (1996)
2050 (1993)
2056(2000)
2065
2040 (1983)
2037 (1970)
2059
2059 (2002)
2027 (1970)
2020 (1963)
2055 (1999)
2055 (1999)
2051 (1994)
2052 (1996)
2059 (2002)
2058 (2002)
2056 (1999)
1999 (2056)
2057 (2000)
2054 (1997)
2059 (2002)
2052 (1995)
2050 (1993)
2055 (1999)
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28.
29.
30.
31.

Rules
Nepal Health Professional Council Rules,
Petroleum Rules,
Petroleum Industry (Income Tax) Rules,
Plant Protection Rules,

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Postal Rules,
Press Council (Working Procedures) Rules,
Press and Publication Rules,
Radio Communication (License) Rules,
Securities Exchange Rules,
Telecommunications Rules,
Value Added Tax Rules,

Year
2056 (1999)
2041 (1985)
2041(1985)
2066 (2010)
2020 (1964)
2049 (1993)
2049 (1992)
2049 (1992)
2050 (1993)
2054 (1997)
2053 (1996)

(घ) गठन आदेश
िस.
िस.नं
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.

गठन आदेश
िवराट 3ेD पयटन वKन िवकास सिमित (गठन) आदेश
िवदेह िमिथला 3ेD पयटन वKन िवकास सिमित (गठन) आदेश
सलहेश 3ेD पयटन वKन िवकास सिमित (गठन) आदेश
िसXौन 3ेD पयटन वKन िवकास सिमित (गठन) आदेश
लि1बनी
3ेD पयटन वKन िवकास सिमित (गठन) आदेश
ु
कणाली 3ेD पयटन वKन िवकास सिमित (गठन) आदेश
बृह|र बराह3ेD िवकास सिमित (गठन) आदेश
िचसापानी 3ेD पयटन वKन िवकास सिमित (गठन) आदेश
िनजामती कमचारी अQपताल िवकास सिमित (गठन) आदेश
कमचारी िश3ण ित+ान िवकास सिमित (गठन) आदेश
बौKनाथ 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदेश
भानु जFमQथल िवकास सिमित (गठन) आदेश
बूढानीलक_ठ 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदेश
देवघाट 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदेश
हलेसी महादेवQथान िवकास सिमित (गठन) आदेश

१६. मनकामना 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदेश
१७. पाथीभरा 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदेश

वष
२०६६
२०६६
२०६६
२०६६
२०६६
२०६६
२०६६
२०६६
२०६४
२०६६
२०५३
२०५२
२०५३
२०५०
२०५३
२०५३
२०५३
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(ङ) िविनयम
िस.
िविनयम
िस.नं
१. नेपाल नागि3रक उ©यन ािधकरण, नागि3रक उ©यन िनयमावली
२. नेपाल पयटन बोड िनयमावली
३. नोटरी पि लक स1बFधी िनयमावली
४. िवhिव`ालय अनदान
ु आयोग काय 7यवQथा िनयमावली
S.N.
1.
2.

Bye-Laws
Civil Aviation Rules
Nepal Tourism Board Rules

3.
4.

Notary Public Rules
University Grants Commission Work Management Rules

वष
२०५८
२०५५
२०६३
२०६०
Year
2058 (2002)
2055 (1999)
2063
2060 (2004)

(च) महासिFघ
िस.
िस.न.ं
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.

महासिFघ
नागि3रक तथा राजनीितक अिधकारस1बFधी अFतराि]^य ितuापD
मानव अिधकारको िवh7यापी घोषणापD
मिहलाहTको राजनीितक अिधकार स1बFधी महासिFध
जीउ माQने बे-ने तथा अTको वेqयावृि|को शोषणको दमनका लािग 7यवQथा
भएको महासिFध
जाितह;या अपराधको रोकथाम र सजाय स1बFधी महासिFध
आिथक, सामािजक तथा साQकृ
ं ितक अिधकार स1बFधी अFतराि]^य ितuापD
बाल अिधकारस1बFधी महासिFध
रmभेद अपराधको दमन र द_डस1बFधी अFतराि]^य महासिFध
खेलकू दमा रmभेद िवTKको अFतराि]^य महासिFध
यातना तथा अFय (रु, अमानवीय वा अपमानजनक 7यवहार वा द_ड िवTKको
महासिFध
मिहला िवTKका सबै कारका भेदभाव उFमलन
ू गनM स1बFधी महासिFध
सबै िकिसमका जातीय भेदभाव उFमलन
ू गनM स1बFधी अFतराि]^य महासिFध
दास;व, दास 7यापार र दास;व समानका सQथा
ं र अzयासहTको उFमलनस1बFधी
ू

वष
१९६६
१९४८
१९५२
१९४९
१९४८
१९६६
१९८९
१९७३
१९८५
१९८४
१९७९
१९६५
१९५६
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िस.
िस.न.ं
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.
२६.
S.N.
1.
2.
3.
4.

महासिFघ

वष

परक
ू महासिFध
दास;व महासिFघलाई सशोधन
गनM ोटोकल
ं
दास;व महासिFघ
वेqयावृि|को लािग मिहला तथा बालबािलकाको जीउ माQने बे-ने काम रोकथाम
गनM र सो िवTK सघष
ं गनM स1बFधमा 7यवQथा भएको साक महासिFध
दि3ण एिशयामा बाल कrयाण वKन गनका लािग 3ेDीय बFध गनM स1बFधी
साक महासिFध
मिहला िवTKका सबै कारक भेदभाव उFमलन
ू गनM स1बFधी महासिFधको
Qवेि-छक ोटोकल
मृ;यद_ड
उFमलन
गनM उेqयले 7यवQथा भएको नागि3रक तथा राजनीितक
ु
ू
अिधकारस1बFधी अFतराि]^य ितuापDको दोcो Qवेि-छक ोटोकल
नागि3रक तथा राजनीितक अिधकारस1बFधी अFतराि]^य ितuापDको Qवेि-छक
ोटोकल
सश @F@मा बालबािलकाको सलताका
स1बFधमा 7यवQथा भएको बाल
ं
अिधकारस1बFधी महासिFधको Qवेि-छक ोटोकल
बालबािलकाको बेचिवखन, बाल वेqयावृि| तथा बाल अिल िचDण स1बFधामा
7यवQथा भएको बाल अिधकारस1बFधी महासिFधको Qवेि-छक ोटोकल
सयj
ं ु रा]^ सघको
ं बडापD
अFतराि]^य Fयायालयको िवधान
£ाचार िवTK सयj
ं ु रा]^संघीय महासिFध
दि3ण एिसयाली 3ेDीय सहयोग सगठनको
बडापD
ं

१९५३
१९२६

१९८९
१९६६

२०००

Conventions
Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and Their Disposal (1989)
Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation
Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded
and Sick in Armed Forces in the Field Geneva, 12 August 1949
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S.N.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Conventions
Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded,
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea Geneva, 12
August 1949
Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War,
Geneva, 12 August 1949
Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time
of War Geneva, 12 August 1949
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the
Exploitation of the Prostitution of Others
Convention on Biological Diversity
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
Convention on the Political Rights of Women
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against
Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations,
1946
Convention on the privileges and immunities on the specialized
agencies
Convention on the Prohibition of the Development, Production,
Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction,
Paris 13 January 1993
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Convention on the Rights of the Child

21. Convention on Wetlands of International Importance especially as
Waterfowl Habitat, 1971
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S.N.
Conventions
22. Geneva Convention on the High Seas, 1958
23. International Convention against Apartheid in Sports
24. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
25. International Convention on the Prevention of Marine Pollution by
Dumping of Wastes and Other Matter
26. International Convention on the Suppression and Punishment of the
Crime of the Aparthied
27. International Covenant on Civil and Political Rights
28. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
29. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on
Climate Change, 1997
30. Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (as
agreed in 1987)
31. Optional Protocol to the Convention on the Elimination of
Discrimination against Women
32. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities
33. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
Involvement of Children in Armed Conflict
34. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
35. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political
Rights
36. Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations
concerning the Compulsory Settlement of Disputes
37. Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations
concerning Acquisition of Nationality
38. Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
39. Protocol Amending the Slavery Convention
40. Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or
Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare Geneva, 17
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S.N.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

Conventions
June 1925
SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in
Women and Children for Prostitution
SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of
Child Welfare in South Asia
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and
Political Rights, aiming at the Abolition of the Death penalty
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 1972
protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
Slavery Convention
Statute of the International Atomic Energy Agency, 1957
Statute of the International Court of Justice
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave
Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
The Universal Declaration of Human Rights
Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer
Space and Under Water, 1963
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and
other Weapons of Mass Destruction on the Seabed and the Ocean Floor
and in the Subsoil Thereof, 1971
United Nations Charter
United Nations Convention gainst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, 1988
United Nations Convention of the Law of Seas, 1982
United Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in
Africa
United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985)
Vienna Convention on Consular Relations, 1963
Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961
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(छ) खारेज भएका ऐन,
ऐन, िनयम र काननु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहT
िस.
िस.न.ं
१.

खारे ज भएका ऐन,
ऐन, िनयम र काननु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक
अिभलेखहT
कालोबजार ऐन

२००८

२.

खा`ाW सPय िनवारण ऐन

२००८

३.

जनगणना ऐन

२००९

४.

नेपाल चारभFUयाm िवशेष अदालत ऐन

२०१२

५.

नेपाल छापाखाना काशन स1बFधी ऐन

६.

नेपाल छापाखाना र काशन रिजरी स1बFधी ऐन

७.

नेपाल नागि3रकताको ऐन

८.

नेपाल पि लक सिभस किमशनको िनयम ऐन

९.

नेपाल पि लक सिभस किमशनको िनदMश ऐन

१०.

नेपाल धान Fयायालयको ऐन

११.

नेपाल सावजिनक सर3ा
ु ऐन

२००७

१२.

नेपाल पेटे_ट, िडजायन् र ^े डमाक काननु

१९९३

१३.

बडाहािकमहTको सकटकालीन
अिCतयार ऐन
ं

१४.

िमलमा बनेको कपासका सती
ु धागो र सती
ु कपडाको चोरी बजारी र चोरी
िनकासी िनयFDण काननु
िवशेष पि3रिQथित अिधकार ऐन

१५.

वष

२००९
२००८
२००९
२००९

२००८

१६.

जयिQथित मZ@ारा जारी Fयायिवकािसनी (मानवFयायशा)

१७.

नेपाल िववाह िबल

१८.

पृवीनारायण शाहको िद7य -उपदेश

२००८
२००८
२००९

२०११
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िस.
िस.न.ं
१९.

खारे ज भएका ऐन,
ऐन, िनयम र काननु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक
अिभलेखहT
महेF मZको िQथित

२०.

रामशाहका २६ िथित

२१.

सावजिनक सर3ा
ु िनयम

२२.

के ही नेपाल ऐनको 7यवQथा जगाउने ऐन

२३.

गणतFD सढी
गनM ऐन
ं
ु करण तथा के ही नेपाल काननु सशोधन

२४.

ऐनको सची
ू

२५.

सवैं धािनक अmका पदािधकारीको िनयjी2
स1बFधी कायिविध तथा
ु
सवैं धािनक पि3रषको काम, कत7य, अिधकार र कायिविध स1बFधी
िनयमावली
उजीरिसँह थापाको जगी
ं तथा िनजामती िQथित बFदेज

२६.

वष

२०१२
२०६३
२०६६
१९१०- २०६५

२७.

गोखापDमा के छान हनेु3 के छान नहनेु3

२८.

नेवारजातका लािग सामािजक सधारको
इिQतहार
ु

२९.

यसरी िन;सािहत गि3रयो मृ;यद_ड कायाFवयनलाई

३०.

रणबहादरु शाहको काननी
ु बFदोवQत

३१.

राजेFको Fयाियक बFदोवQत

३२.

सतीथा िनयFDण गनM इिQतहार

३३.

सवni अदालत ऐन

३४.

कि3रया अिभलेख गनM Qपीच

३५.

मलकी2
ु ु ऐन (जारी हँु3दाको बखतको)

३६.

जयिQथित मZको सधार
ु

२०६५
१८७९

१९५८

१८३६
१८३३
१९४४
२०१३
१९८१
२०२०
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िस.
िस.न.ं
३७.

खारे ज भएका ऐन,
ऐन, िनयम र काननु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक
अिभलेखहT
जtगाको जाँच स1बFधी Tा

३८.

जmल र सीमाना स1बFधी सवाल

३९.

रामशाहको कचहरीको मयादा

४०.

नेपाल बªक काननु

४१.

जtगाको 3ेDफल लेCने परानो
ु ति3रका

४२.

िनजी 7यवहारको िलखत (ढाँचा स1बFधी) ऐन, २०४५ को
Qतािवत मसौदा तथा ;यसस1बFधी ितवेदन
अपराध सिहता
ं

४३.

वष
१८४८
१८८५

१९९४

४४.

गठन आदेशको सची
ू २०६६ स1म

४५.

हवाई उडान कर ऐन

४६.

मतदाता नामावली स1बFधी ऐन

४७.

भFसार ऐन

४८.

ितिनिध सभा सदQय िनवाचन ऐन

४९.

नेपाल नागि3रकता ऐन

५०.

िनवाचन आयोग ऐन

५१.

िनवाचन (अपराध र सजाय) ऐन

५२.

िधतोपD कारोबार ऐन

५३.

कृ िष िवकास बै ऐन

५४.

क1पनी ऐन

५५.

आतकारी तथा िवkवसा;मक
काय (िनयFDण तथा सजाय) ऐन
ं

२०४५

२०१८
२०५२
२०१९
२०४७
२०२०
२०४७
२०४७
२०४०
२०३१
२०५३
२०५८
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िस.
िस.न.ं
५६.

खारे ज भएका ऐन,
ऐन, िनयम र काननु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक
अिभलेखहT
आकिQमक कोष ऐन

५७.

आय र कर Fयाय7यवQथा ऐन

५८.

जन ितिनिध;व ऐन

५९.

जनितिनिध;व िनयमावली

६०.

नेपाल एके डेमी ऐन

६१.

Fयाय शासन ऐन

६२.

भिमस1बFधी
ऐन, २०१४
ू

६३.

रोयल नेपाल एरलाइFस करपोरे शन ऐन, २०१४

६४.

लालमोहर ऐन, २०१५
ी ५ को सरकार (काय िवभाजन) िनयमहT, २०१५

६५.

२०१६
२०१६
२०१५
२०१५
२०१४
२०१६

६६.

ससदका
सदQयहTको पाि3रिमक ऐन, २०१६
ं

६७.

सQथा
ं रिज]^े शन ऐन, २०१६

६८.

सरकारको आदेश मािणत गनM िनयम, २०१३

६९.

सेना स1बFधी अिCतयार स1पने
ु ऐन, २०१५
नेपाल क1पनी काननु

७०.

वष

७१.

मkयQथता ऐन २०३८

७२.

िवदेशी लगानी तथा िविधस1बFधी ऐन, २०३८

७३.

औ`ोिगक 7यवसाय ऐन, २०३८

७४.

अFतशrक
ु ऐन, २०१५
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िस.
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खारे ज भएका ऐन,
ऐन, िनयम र काननु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक
अिभलेखहT

७५.

घर जtगा बहाल कर ऐन, २०२३

७६.

आयकर ऐन, २०३१
नगरपािलका ऐन, २००७

७७.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

वष

Old Act, Rules and Historical Document
Agricultural Development Bank Act, 2024 (1967)
Air Flight Tax Act, 2018 (1961)
Arbitration Act, 2038 (1981)
Authorisation of Emergency Powers to the Magistrate Act, 2008
Black Marketing Act, 2008
Census Act, 2009
Chaar Bhangayang Special Court Act, 2012
Companies Act 2021(1964)
Companies Act, 2053 ( 1997)
Control of Black Marketing and Smuggling of Cotton Thread and Cotton
Cloth/e Manufactured in the Mills Act, 2008
Customs Act, 2019 (1962)
Election (Offences and Punishment) Act, 2047 (1991)
Election Commission Act, 2047 (1991)
Electoral Rolls Act, 2052 (1995)
Excise Duty Act, 2015 (1958)
Foreign Investment and technology act, 2038 (1981)
Government of Nepal State Council Act, 2010
House and Land Rent Tax Act, 2023 (1966)
House of Representatives Members Election Act, 2047 (1991)
Income Tax Act, 2031
Industrial Enterprises Act, 2038 (1981)
Land Management Rules Issued by Shri Bahadur Shah on 1848 B.S.
Laws made by King Sthitiraj Malla in Bikram Era 1436 (Nepal Era 500)
NYAYAVIKASINI (Manavanayashastra)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Motor Vehicle Tax Act, 2018 (1961)
Nepal Bank Law, 1994
Nepal Citizenship Act, 2009
Nepal Citizenship Act, 2020 (1964)
Nepal Laws (Interpretation Act), 2010 B.S.
Nepal Pradhan Nayalaya Act, 2008 (1951)
Nepal Press and Publication Registration Act, 2009
Nepal Prevention of Hoarding of Food Stuffs Act, 2008
Nepal Public Security Act, 2007
Nepal Public Service Commission Directives Act, 2009
Nepal Public Service Commission Regulation (Niyam) Act, 2009
Patent, Design and Trademark Law, 1993 B.S.
Press and Publication Act, 2009 (1952)
Right to Personal Liberty Act, 2006
Rules Issued by King Rana Bahadur Shah on 1863 B.S.
Rules on Decorum of the Kachahari (Court/Bench) Issued by King Ram Shah
of Gorkha
Rules on Judicial Management System by King Rajendra Bir Bickram Shah
on 1883 B.S.
Rules on Military and Civil Service 1879 (B.S.) Issued by Ujir Singh Thapa
Rules on Social Reform of Newar Community 1958 B.S. by Chandra
Shamser Jung Bahadur Rana
Sanad Relating to Gorkahapatra
Sawal (Rules) on Forest Conservation and Border Management issued by
Rajendra Shah on 1885 (B.S.)
Securities Exchange Act, 2040 (1983)
Special Circumstances Authorisation Act, 2009
Speech of Kariya
Terrorist and Disruptive Acts (Prevention and Punishment) Act, 2058 (2002)

(ज) सशोधन
ं
िस.
ऐन
िस.न.ं
१
Fयाय शासनस1बFधी के ही नेपाल ऐनलाई सशोधन
गन बनेको ऐन
ं
२
स1पि| शिKकरण
(मनी लाउ_डि3रm) िनवारण (पिहलो सशोधन
) ऐन
ं
ु

वष
२०६७
२०६८
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िस.
िस.न.ं
१.

िनयमावली
िनजामती सेवा (सातौ सशोधन
) िनयमावली
ं

वष
२०६४

२.

िनजामती सेवा (आठौ सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६७

३.

िश3ा (पाँचौ सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६७

४.

पनरावे
) िनयमावली
ं
ु दन अदालत (दशौँ सशोधन

२०६७

५.

िश3ा (छै ठौँ सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६७

६.

िश3क सेवा आयोग (पाँचौ सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६७

७.

सपथ
सहकारी पसल सPालनस1बFधी (पिहलो सशोधन
)
ं
ु मrयका
ू
िनयमावली
यवा
)
ं
ु तथा साना 7यवसायी Qवरोजगार कोष (सPालन) (पिहलो सशोधन
िनयमावली
लोक सेवा आयोग (पिहलो सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६६

२०६७

१०.

सवारी तथा यातायात (चौथो सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६८

११.

िजZा अदालत (नव$ सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६८

१२.

सवni अदालत (बाy$ सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६८

१३.

वैदिे शक रोजगार (पिहलो सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६८

१४.

सावजिनक खि3रद (तेcो सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६८

१५.

िश3क सेवा आयोग (छै ठ$ सशोधन
) िनयमावली
ं

२०६८

८.
९.

२०६७
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१.

अनसची
ु ू -५
िवधेयकको नीित स1बFधी ढाँचा1
िवधेयक तयार गनM भनी कन
ु Qतरबाट किहले िनणय भएको हो ?
(क) Qतर
(ख) िनणय िमित

२.

स1बिFधत िवषयमा पिहचान गि3रएका मख
ं
ु समQयाहT के के हनु3 जसलाई Qतािवत काननुले सवोधन
गनु पदछ:
१
२
३
४
५
३. समQयाहTलाई सवोधन
गन िन1नमkये कन
ं
ु िविध अपनाउनु उपयj
ु हनु3 सoछ?
१. यस स1बFधमा कनै
ु काननु नभएकोले नयाँ कानुनी 7यवQथा गनु पनM
२. मौजदा
गनु पनM
ं
ु काननुमा सधार
ु वा सशोधन
३. मौजदा
ु काननुले नसमेटने हँु3दा नयाँ कानुन बनाउने
४. स1बिFधत िवषयमा मौजदा
ु काननु रहेको भए:
ऐनको नाम
१.
२.
३.
४.
- िनयमावलीको नाम
1

०

स1बK िवधेयकमा लागू हु3ने कराहT
भनु होला ।
ु
तोिकएको Qथानमा नअटाउने भएमा छ{ै
ु पाना योग गनु होला
स1बK िवधेयकस1बFधी सझाव
ु , परामश, नीित र ितवेदन जQता आलेखका ित उपल ध गराइिदनु होला ।
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१.
२.
३.
- गठन आदेशको नाम
१.
२.
३.
५.
स1बिFधत िवषयमा राUयले कनै
ु नीित Qवीकृ त गरे को भए:
Qवीकृ त नीितको नाम
१.
२.
३.
६.
स1बिFधत िवषयमा कनै
ु अFतराि]^य महासिFध भएको भए:
(क) अFतराि]^य महासिFधको नाम
१.
२.
३.
(ख) अFतराि]^य महासिFध भएको जानकारी छै न
७. स1बिFधत िवषयमा नेपालले कनै
ु अFतराि]^य महासिFधमा हQता3र, अनमोदन
ु , सि1मलन वा समथन
गरे को भए;
(क) ;यQतो महासिFधको नाम
१.
२.
३.
(ख) ;यQतो महासिFधले नेपाल राUय वा सरकार उपर िसजना गरे का अFतराि]^य दािय;वहT
१.
२.
३.
४.
५.
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८.

९.

१०.

११.

१२.

यस िवषयमा कनै
ु देशमा औपचाि3रक नीित वा काननु बनेको जानकारी भएको भए:
(क) नीितको नाम:
(१)
(२)
(३)
(ख) काननुको नाम:
(१)
(२)
(३)
यस िवषयमा कनै
छै न
ु अFतराि]^य िनकायले नमना
ु काननु बनाएको जानकारी छ
भएको भए सो काननु बनाउने िनकायको नाम:
उj काननुको नाम:
स1बिFधत िवषयमा राUय वा सरकारको तफ बाट कनै
वा छानिवन भएको भए
ु अkययन, अनसFधान
ु
(क) अkययन, अनसFधान
वा छानिवन गनM िनकायको नाम
ु
(ख) अkययन, अनसFधान
वा छानिवनको ितबेदन: पेश भइसके को
ु
पेश हनु3 बाँकी2
स1बिFधत िवषयमा सवni अदालतको भिमका
ू ;
(क) कनै
ु नजीर ितपादन भएको भए
- नजीर ितपादन गनM माको
प3/िवप3को नाम:
ु
- नजीर ितपादन िमित:
(ख) िनदMशना;मक आदेश जारी भएको भए
- स1बिFधत माका
प3/िवप3को नाम:
ु
- सो आदेश जारी भएको िमित:
Qतािवत िवधेयकको स1बFधमा स1बिFधत िवशेषu िहत समहू (interest groups) वा
सरोकारवालाहTसँग परामश, कनै
ंु :
ु सहमित वा सझाव
ु ा4 भएको भए सो स1बFधी मुCय बदाहT
१.
२.
३.
65
www.lawcommission.gov.np

www.lawcommission.gov.np

१२.

१३.

१५.

१६.

४.
५.
Qतािवत काननुले िनयमन, िनयFDण वा 7यवQथा गनपु नM मCय
ु िवषयहT:
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
Qतािवत काननुले के कQता कायलाई कसरुको Tपमा घोषणा गनु पनM आवqयकता छ;
१.
२.
३.
४.
५.
घोषणा गि3रएका कसरहTमा
के कQतो सजायको 7यवQथा गदा Qतािवत काननुको उेqय पराू हनु3
ु
सoछ ?
(क) कै द गनपु नM भए कै दको Fयनतम
ू र उiतम अविध
(ख) जि3रवाना गनपु नM भए जि3रवानाको Fयनतम
ं
ू र उiतम अक
(ग) अFय कनै
ु वैकिrपक सजाय गनपु नM भए कQतो सजाय गनपु ला?
कसरुबाट पीिडत 7यिj वा िनजका पि3रवारलाई िदन पनM राहत वा 3ितपित
ू :
(क) राहत वा 3ितपित
ू को कृ ित :
(ख) राहत वा 3ितपित
ू उपल ध गराउने िज1मेवारी:

१७.

Qतािवत काननु कायाFवयन गनM र अनगमन
ु गनM िनकाय:
(क) िव`मान िनकायहTमkयेबाट कसलाई कायाFवयन िनकाय भनी तोoनु उपयj
ु3 ?
ु हFछ
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१८.

१९.

- कायाFवयन िनकायको नाम
(ख) िव`मान िनकायहTमkयेबाट कसलाई अनगमन
ु िनकायको Tपमा राCनु
पला ?
- अनगमन
ु िनकायको नाम:
(ग) छ{ै
ु िनकाय खडा गनपु नM भए:
- कायाFवयन गनM Qतािवत िनकायको नाम:
- कायाFवयन गनM Qतािवत िनकायको गठन िविध:
- अनगमन
ु गनM Qतािवत िनकायको नाम:
- अनगमन
ु गनM Qतािवत िनकायको गठन िविध:
कायाFवयन तथा अनगमन
ु िनकायको मख
ु , काम, कत7य र अिधकार:
(क) कायाFवयन िनकायको मख
ु , काम, कत7य र अिधकार
१.
२.
३.
४.
५.
(ख) अनगमन
ु िनकायको मख
ु , काम, कत7य र अिधकार;
१.
२.
३.
४.
५.
कसरुको अनसFधान
, तहिककात र अिभयोजन स1बFधी 7यवQथा;
ु
(क) कसरुलाई चिलत सरकारबादी मा
ु स1बFधी ऐन, २०४९ को अनसची
ु ू िभD राCनु उपयj
ु
हFछ
हदैु3 न
ु3
(ख) अFय िनकायलाई िज1मा िदने भए:
(अ) ;यसरी िज1मा िदने िनकाय/पदािधकारीको नाम:
(आ) ;यसरी िज1मा िदनु पनाको कारण:
१.
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२०.

२१.

२२.

२.
३.
४.
५.
माको
कारवाही र िकनारा गनM अिधकार3ेD स1बFधमा;
ु
(क) सामाFय अदालतलाई नै अिधकार 3ेD दान गनM
(ख) हालको िवशेष अदालतलाई नै अिधकार 3ेD दान गनM
(ग) नयाँ िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरण खडा गनु पनM
(घ) िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरण खडा गनपु नM कारणहT:
१.
२.
३.
४.
५.
(ङ) िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरणको गठन िविध;
- अkय3 वा सदQयहTको सCया
ं :
- अkय3 वा सदQयहTको योtयता:
- अkय3 वा सदQयहTको िनयिj
ु ि(या:
शT
ु तहबाट भएको िनणय वा फै सला उपर पनरावे
ु दन सWेु िनकायको Tपमा कसलाई तोoनु पला ?
(क) सामाFय अदालत
(ख) िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरण
(ग) िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरणलाई तोoने भए ;यसको गठन िविध;
- अkय3 वा सदQयहTको सCया
ं :
- अkय3 वा सदQयहTको योtयता:
- अkय3 वा सदQयहTको िनयिj
ु ि(या:
Qतािवत काननु अFतगतका कसरुमाहT कारबाही र िकनारा गदा कQतो कायिविध अपनाउनु उपयj
ु
हFछ
ु3 ?
(क) सामाFय अदालतले अपनाउने कायिविध
(ख) चिलत िवशेष अदालत ऐन, २०५९ अFतगतको कायिविध
(ग) सि34
ं कायिविध ऐन, २०२८ अFतगतको कायिविध
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२३.

२४.

२५.
२६.

Qतािवत काननुको ार1भ र 3ेD िवQतार:
(क) Qतािवत काननु नेपालभर एकै पटक लागू गनM
(ख) नेपाल सरकारले 3ेD तोके र चरणबK Tपमा लागू गदe जाने
(ग) Qतािवत काननुमा बा¬ 3ेDािधकार (Extra-territorial jurisdiction) को 7यवQथा
गनु आवqयक छ
आवqयक छै न
Qतािवत काननुमा राUय वा सरकारलाई कनै
ु िवषयमा एकािधकार, िवशेषािधकार वा िवशेष सिवधा
ु
िदने स1बFधमा
(क) ;यQतो 7यवQथा गनु आवqयक छ
आवqयक छै न
(ख) िदनपनM
;
ु एकािधकार, िवशेषािधकार वा िवशेष सिवधाहT
ु
१.
२.
३.
४.
(ग) िदनु पनाको कारण
१.
२.
३.
४.
यस िवषयमा िवधेयकको ारि1भक मQयौदा तयार भएको छ
छै न
Qतािवत काननुले कसरु कायम गरे को वा 7यवQथा गरे को िवषयमा हद1याद;
(क) हद1याद नहनेु3 िवषय:
१.
२.
३.
४.
(ख)
हद1याद अविध:
१.
२.
३.
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२७.

२८.

४.
िनयम बनाउने अिधकार स1बFधमा;
(क) िनयम बनाउने अिधकार मािथ कनै
ु िनयFDण राCनु पनM भए िनयFDणको कृ ित:
(ख) िविनयम बनाउने अिधकार िदनु पनM हो, होइन ?
(ग) िनदMिशका जारी गनM अिधकार िदनु पनM आवqयकता छ, छै न
िवधेयकमा समावेश गनु पनM अFय कनै
ु करा
ु भए
१.
२.
३.
४.
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अनसची
ु ू -६

िवदेशिQथत राजदतावास
वा कटनीितक
िनयोगलाई थप िज1मेवारी िदन
िदन काननु र नीित पि3रमाजन
ु
ू
सझाव
ु
घटना दता
१) िवदेश जाने नेपालीले आफू बसेको जानकारी दतावासमा
गराउनु पनM 7यवQथा ।
ू
२) िवदेशमा नेपाली नागि3रकहTका सFतान जFमेमा र अिभभावकले ;यQता सFतानको जFमदता गराउन
चाहेमा दता गरी माणपD िदन पाउने ।
३) िवदेशमा कनै
ु नेपाली नागि3रकको िववाह भएमा द1पि|ले सो िववाह दता गराउन चाहेमा दता गरी
माणपD िदन पाउने ।
४) िवदेशमा कनै
ु नेपाली नागि3रकको मृ;यु भएमा िनजको हकवालाले मृ;यदता
ु गन चाहेमा दता गरी
माणपD िदन पाउने ।
५) नेपाली नागि3रक िववािहत द1पि|ले िवदेशी अदालतबाट स1बFध िव-छे द गरे कोमा सो स1बFध िव-छे द
दता गरी सो दताको माणपD िदन पाउने ।
६) नेपाली भाषामा लेिखएको र नेपाल सरकार र सरकारको िनकायका तफ बाट जारी भएको िलखत
अनवाद
ु गरी माणीकरण गनM ।
७) नेपाली नागि3रकको वौिKक स1पि|को दता गनM र सोको माणपD िदने ।
८) नेपाली िव`ाथहT कामदार तथा 7यावसाियक 7यिjहTको अिभलेख राखी अिभलेख दता माणपD
जारी गनM ।
९) नेपालमा रहेको कनै
ु अचल स1पि|को दाता र िलने 7यिj उपिQथत भई ;यQतो स1पि|को हक
हQताFतरण गन चाहेमा हक हQताFतरण गरी माणपD जारी गनM र पिछ मालपोतबाट दाखेल खारे ज गरे
पेु 7यवQथा गनM ।
१०) नेपाली नागि3रकले नाता मािणत गन िनवेदन िदएमा नाता मािणत गरी ;यसको माणपD जारी गनM ।
११) मालपोत र कर ितनपु नM दािय;व भएको 7यिjले कर, मालपोत शrक
चाहेमा ;यQतो रकम
ु बझाउन
ु
बिझिलई
भरपाई िदन पाउने ।
ु
१२) स1बिFधत देशमा रहेका नेपाली नागि3रकको 7यिjगत िववरण Website मा राCने ।
१३) राजदतावास
र िनयोगले वाह गनM सेवा स1बFधमा िनदMिशका (Manual) तैयार गनM ।
ू
(क) राजदतावासमा
वा िनयोगले गनपु नM, गन पाउने कामको सची
ू ,
ू
(ख) सचीमा
उZे िखत काम गदा पुरयाउनु
पनM ि(या,
ू
्
(ग) सेवााहीले पेश गनपु नM आधार माण,
(घ) सेवााहीले िदने िनवेदनको ढाँचा,
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१४)

१५)
१६)
१७)
१८)

(ङ) िनवेदन दता िकताबको ढाँचा,
(च) घटना दता िकतावको ढाँचा,
(छ) जारी गनM माणपDको ढाँचा,
(ज) सेवा परुया
ु ,
् वापत लाे शrक
(झ) शrक
ु बझेु पिछ िदने रिसदको ढाँचा,
(ञ) ती काम दतावासको
कन
ु तहको पदािधकारी वा कमचारीले िनणय गनM भWे करा
ु ,
ू
(ट) नेपालमा सचना
ू पठाउने तरीका, ि(या र अविध ।
उZे िखत काम गन िदनका लािग स1वK मFDालय/िनकाय
•
पररा]^ मFDालय
•
अथ मFDालय
गृह मFDालय
•
•
Qथानीय िवकास मFDालय
काननु तथा Fयाय मFDालय
•
नेपाल काननु आयोग
•
•
महाFयायािधवjाको कायालय
उZे िखत काय गन पवnj
ं कायादल गठन गनM ।
ू िनकाय सल
कायदलले उZे िखत सझाव
गरी ितवेदन तयार गनM ।
ं
ु एवं अFय सझाव
ु सकलन
सो ितवेदनमा कन
ु काननमा
ु के पि3रमाजन गनM र कQतो नयाँ नीित अिCतयार गनM भWे बारे सझाव
ु
िदने ।
सझावका
आधारमा नेपाल सरकारले ऐनमा सधार
ु
ु गनपु नM िवषयमा िवधेयक तयार गरी िव`ाियकामा
पेश गनM । नीितगत िनणय गनपु नM िवषयमा नेपाल सरकारले नीितगत िनणय गरी कायाFवयन गनM ।
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