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सं वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अनधकाि ि कायतववनध)
सम्बन्धी ऐि, २०६६
प्रमाणीकिण ि प्रकाशिर् नमनर्
२०६६।९।२२
सं िोधि गिे ऐि
१.

सं वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अनधकाि ि कायतववनध) सम्बन्धी
ऐि, २०६६ को साववकको व्यवस्था जगाउिे ऐि, २०७०

२०७०।१२।१२

२.

केही िेपाल ऐि सं िोधि गिे ऐि, २०७२

२०७२।११।१३

३.

केही िेपाल ऐि सं िोधि गिे ऐि, २०७५

२०७५।११।१९

सं वर्् २०६६ सालको ऐि िं. ८
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अनधकाि ि कायतववनध सम्बन्धमा व्यवस्था गित बिेको ऐि
प्रस्र्ाविा : सं वैधानिक निकायका पदानधकािीको नियुशि सम्बन्धी कायतववनध र्था सं वैधानिक
परिषद्को काम, कर्तव्य, अनधकाि ि कायतववनध सम्बन्धमा कािूिी व्यवस्था गित वाञ्छिीय
भएकोले,
िेपालको अन्र्रिम सं ववधाि, २०६३ को धािा ८३ को उपधािा (१) बमोशजम
सं ववधाि सभाले यो ऐि बिाएको छ ।
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१.

सं शिप्त िाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐिकोr िाम “सं वैधानिक परिषद्

(काम, कर्तव्य,

अनधकाि ि कायतववनध) सम्बन्धी ऐि, २०६६” िहे को छ ।
(२) यो ऐि र्ुरुन्र् प्रािम्भ हुिेछ ।
२.

परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथत िलागेमा यस ऐिमा,–
(क)

“अध्यि” भन्नाले परिषद्को अध्यि सम्झिु पछत ।

(ख)

“पदानधकािी” भन्नाले परिषद्को नसफारिसमा नियुि हुिे दे हायका

पदानधकािी सम्झिु पछत :–
(१)

सवोच्च अदालर्का प्रधाि न्यायाधीि,

(२)

अशतर्याि दुरुपयोग अिुसन्धाि आयोगका प्रमुख आयुि र्था

आयुिहरु,
(३)

महाले खा पिीिक,

(४)

लोक सेवा आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु,

(५)

निवातचि आयोगका प्रमुख निवातचि आयुि र्था निवातचि
आयुिहरु,

(६)

िाविय मािव अनधकाि आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु,

(७)

िाविय प्राकृनर्क श्रोर् र्था ववत्त आयोगका अध्यि र्था
सदस्यहरु,





(८) िाविय मवहला आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु,

केही िेपाल ऐि सं िोधि गिे ऐि, २०७२ द्वािा थप.
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(ग)



(९) िाविय दनलर् आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु,



(१०) िाविय समावेिी आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु,



(११) आददवासी जिजानर् आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु,



(१२) मधेिी आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु,



(१३) थारु आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु,



(१४) मुशस्लम आयोगका अध्यि र्था सदस्यहरु ।

“परिषद्” भन्नाले सं ववधािको धािा २८४ बमोशजम गठि भएको

सं वैधानिक परिषद् सम्झिु पछत ।
(घ)

“सं ववधाि” भन्नाले िेपालको सं ववधाि सम्झिु पछत ।

(ङ)

“सशचव” भन्नाले परिषद्को सशचव सम्झिु पछत ।

(च)

“सशचवालय” भन्नाले दफा ८ बमोशजमको परिषद्को सशचवालय सम्झिु
पछत ।

(छ)
३.

“सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झिु पछत ।

परिषद्को काम, कर्तव्य ि अनधकाि : सं ववधािमा उशललशखर् काम, कर्तव्य ि
अनधकािका अनर्रिि परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य ि अनधकाि दे हाय बमोशजम
हुिेछ :–

 केही िेपाल ऐि सं िोधि गिे ऐि, २०७२ द्वािा सं िोनधर् ।
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(क)

पदानधकािीको

नियुशिको

उपधािा

को

(१)

लानग

प्रयोजिको

सं ववधािको
लानग

सं सदीय

धािा

२९२

ु ाइको
सुिव

को
लानग

नसफारिस गिे,
(ख)

खण्ड (क) बमोशजम नसफारिस गरिएका व्यशिहरुमध्ये सं घीय–
सं सद सशचवालयबाट नियुशि गित बाधा िपिे गिी ले खी आएको
व्यशिलाई नियुशिको लानग िािपनर् समि नसफारिस गिे,

(ग)

खण्ड (क) बमोशजम नसफारिसको लानग योग्यर्ा पुगेका व्यशिहरुको
अनभलेख र्याि गिे,

(घ)

पदानधकािीको नियुशि, पदावनध, पद रििर्ा, पुिनितयशु ि लगायर्का
ववषयको अनभलेख अद्यावनधक गिी िाख्ने ।

४.

अनभलेख र्याि गिुत पिे : (१) सशचवालयले सं वैधानिक निकायका पदानधकािीहरुको
पदमा सं ववधाि बमोशजम नियुि हुि योग्यर्ा पुगेका व्यशिहरुको छु ट्टाछु ट्टै अनभले ख
र्याि गिी िाख्नु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम र्याि गरिएको अनभलेख गोप्य हुिेछ ि सशचवको
शजम्मामा िहिेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको अनभले ख सशचवले परिषद्को स्वीकृनर्नबिा
कसैलाई ददि वा सावतजनिक गित हु“दै ि ।

 केही िेपाल ऐि सं िोधि गिे ऐि, २०७२ द्वािा सं िोनधर् ।
 केही िेपाल ऐि सं िोधि गिे ऐि, २०७५ द्वािा सं िोनधर् ।
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(४) यस दफामा अन्यत्र जुिसुकै कुिा ले शखएको भए र्ापनि सो अनभलेखमा
िाम समावेि िभएको कािणले मात्र सं ववधाि र्था कािूि बमोशजम योग्यर्ा पुगेको
कुिै व्यशिलाई पदानधकािीको पदमा नसफारिस गित बाधा पिे छै ि ।
५.

नियुशिको लानग नसफारिस गदात अपिाउिु पिे कायतववनध : (१) परिषद्ले कुिै
व्यशिलाई

सं वैधानिक

निकायको

कुिै

पदानधकािीको

पदमा

नियुशिको

लानग

नसफारिस गदात त्यस्र्ो पदमा नियुि हुि सं ववधाि र्था प्रचनलर् कािूिमा उलले ख
भएको योग्यर्ा र्था उपयुिर्ाको कािण ि आधाि समेर् स्पष्ट रुपमा उललेख गिुत
पिेछ ।
(२) परिषद्ले उपदफा (१) बमोशजम कुिै व्यशिलाई नियुशिको लानग
नसफारिस गदात निजको सामाशजक प्रनर्ष्ठा, उच्च िैनर्क चरित्र, इमान्दारिर्ा, निजप्रनर्को
जिभाविा र्था निजले पवहले गिे को से वा ि पेिागर् अिुभव समेर्लाई ववचाि गिुत
पिेछ ।
६.

परिषद्को बैठक सम्बन्धी कायतववनध : (१) परिषद्को बैठक आवश्यकर्ा अिुसाि
अध्यिले र्ोकेको नमनर्, समय ि स्थािमा बस्िेछ ।
(२) अध्यिको निदे िािुसाि सशचवले परिषद्को बैठक बस्िे नमनर्, समय ि
स्थाि र्था छलफलको ववषय सूची सवहर्को सूचिा बैठक बस्िुभन्दा कम्र्ीमा
अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउिु पिेछ ।
र्ि कायतसूचीमा समावेि िभएको कुिै ववषयमा छलफल हुि आवश्यक छ
भन्ने कुिै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यिको अिुमनर् नलई बैठकमा प्रस्र्ाव िाख्न
सक्िेछ ।
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(३) अध्यि ि  कम्र्ीमा चािजिा अन्य सदस्यहरु उपशस्थर् भएमा
परिषद्को बैठकको लानग गणपूिक सङ्खतया पुगेको मानििेछ ।
(४) परिषद्को बैठकको अध्यिर्ा अध्यिले गिेछ ।
(५) बैठकमा पेि भएको प्रत्येक ववषयको निणतय सवतसम्मनर्को आधािमा
हुिेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोशजम सवतसम्मनर् कायम हुि िसकेमा सो ववषयमा
निणतय हुि सक्िे छै ि ।
(७) उपदफा (६) बमोशजम निणतय हुि िसकेको ववषयमा निणतय गित
अध्यिले पुिः अकातेे बैठक बोलाउि लगाउिेछ ि त्यस्र्ो बैठकको सहमनर्ले सो
ववषयमा निणतय गरििेछ ।
र्ि त्यस्र्ो बैठकमा पनि सहमनर्बाट निणतय हुि िसकेमा परिषद्का सम्पूण त
सदस्यको बहुमर्बाट निणतय गरििेछ ।
(८) परिषद्ले गिे को निणतयको अनभलेख सशचवले र्याि गिी अध्यि र्था
सदस्यहरुको हस्र्ािि गिाई

िाख्नेछ ।

(९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायतववनध आवश्यकर्ा अिुसाि परिषद्
आपैंmले निधातिण गिेछ ।



सं वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अनधकाि ि कायतववनध) सम्बन्धी (पवहलो सं िोधि) अध्यादे ि, २०६६
द्वािा दफा ६ को उपदफा (३) सं िोधि भएकोमा सं वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अनधकाि ि
कायतववनध) सम्बन्धी ऐि, २०६६ को साववकको व्यवस्था जगाउिे ऐि, २०७० बमोशजम सो अध्यादे िद्वािा
सं िोधि हुि ु अशघको व्यवस्था स्वर्



: जागेको ।

केही िेपाल ऐि सं िोधि गिे ऐि, २०७२ द्वािा सं िोनधर् ।
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ु ाइका लानग लेखी पठाउिु पिे : (१) परिषद्ले कुिै पदानधकािीको
सं सदीय सुिव

७.

ु ाइको लानग त्यस्र्ो नसफारिस
नियुशिको लानग नसफारिस गिे मा सशचवले सं सदीय सुिव
सं घीय सं सद सशचवालयमा ले खी पठाउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम ले खी पठाएकोमा सं घीय सं सद सशचवालयबाट
नियुशि गित बाधा िपिे गिी ले खी आएको व्यशिलाई परिषद्को निणतय बमोशजम
सशचवले नियुशिको लानग िािपनर् समि पेि गित िािपनर्को कायातलयमा ले खी
पठाउिु पिेछ ।
८.

परिषद्को सशचवालय : परिषद्को सशचवालयको काम प्रधािमन्त्री र्था मशन्त्रपरिषद्को
कायातलयले गिेछ ।
पदानधकािी पदमा ििहेको जािकािी ददिु पिे : (१) कुिै सं वैधानिक निकायको कुिै

९.

पदानधकािी कुिै र्रिकाले आÇिो पदमा ििहे मा निज सो पदमा ििहे को नमनर्ले सार्
ददिनभत्र सम्बशन्धर् सं वैधानिक निकायले सो व्यहोिा सशचवालयमा ले खी पठाउिु
पिेछ ि सोको जािकािी सम्बशन्धर् मन्त्रालयलाई समेर् ददिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको जािकािी सशचवालयमा प्राप्त भएपनछ सशचवले
सो सम्बन्धमा यथािीघ्र अध्यिलाई अवगर् गिाउिु पिेछ ।
१०.

सशचवको काम, कर्तव्य ि अनधकाि : (१) यस ऐिमा अन्यत्र उशललशखर् काम, कर्तव्य
ि अनधकािको अनर्रिि सशचवको अन्य काम, कर्तव्य ि अनधकाि दे हाय बमोशजम
हुिेछ :–
(क) अध्यिको निदे िि अिुसाि परिषद्को बैठक बोलाउिे,



केही िेपाल ऐि सं िोधि गिे ऐि, २०७५ द्वािा सं िोनधर् ।
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(ख) परिषद्ले गिे का निणतयहरु कायातन्वयि गिे वा गिाउिे,
(ग) सशचवालयमा िाशखिे अनभलेखलाई अद्यावनधक गिाई व्यवशस्थर् ि
सुिशिर् रुपमा िाख्ने व्यवस्था नमलाउिे,
(घ) सशचवालयले
सुपरिवेिण

गिुत
ि

पिे
समन्वय

काम
गिे

कािबाहीको
र्था

अिुगमि,

सशचवालयका

नियन्त्रण,
कमतचािीको

कायतववभाजि गिी काममा लगाउिे,
(ङ) परिषद्मा िहेका अनभले ख प्रमाशणर् गिे,
(च) िेपाल सिकािका ववनभन्न निकायका साथै आवश्यकर्ा अिुसाि अन्य
निकायस“ग सम्पकत ि समन्वय गिे ।
(२) उपदफा (१) मा ले शखएदे शख बाहेक सशचवको अन्य काम, कर्तव्य ि
अनधकाि परिषद्ले र्ोके बमोशजम हुिेछ ।
११.

सशचवालयको लानग बजेट ि कमतचािीको व्यवस्था : (१) सशचवालयको लानग
आवश्यक बजेट अथत मन्त्रालयले प्रधािमन्त्री र्था मशन्त्रपरिषद्को कायातलयको
िाममा निकािा

ददिेछ ।

(२) सशचवालयको लानग आवश्यक कमतचािीको व्यवस्था प्रधािमन्त्री र्था
मशन्त्रपरिषद्को कायातलयबाट हुिेछ ।
१२.

िेपाल सिकािस“गको सम्पकत : परिषद्ले िेपाल सिकािस“ग सम्पकत िाख्नु पदात
प्रधािमन्त्री र्था मशन्त्रपरिषद्को कायातलय मापतmर् िाख्नु पिेछ ।

8

www.lawcommission.gov.np
१३.

नियम बिाउिे अनधकाि : यस ऐिको उद्देश्य कायातन्वयि गित परिषद्ले आवश्यक
नियम बिाउि सक्िेछ ।

१४.

खािे जी : (१) सं वैधानिक अङ्गका पदानधकािीको नियुशि सम्बन्धी कायतववनध र्था
सं वैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अनधकाि र्था कायतववनध सम्बन्धी नियमावली,
२०६५ खािे ज गरिएको छ ।
(२) सं वैधानिक अङ्गका पदानधकािीको नियुशि सम्बन्धी कायतववनध र्था
सं वैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अनधकाि र्था कायतववनध सम्बन्धी नियमावली,
२०६५ बमोशजम भए गिे को काम कािबाही यसै ऐि बमोशजम भए गिे को
मानििेछ ।

9

