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भिमकाभिमकाभिमकाभिमकाूू ूू  

 

काननु आधिनक राUय सरचनाको आधार हो । यसले नाग,रक तथा राUयका स1पण� 7यवहारलाई ु ूं

वधैािनकता �दान गछ� । शािFत, सामािजक Fयाय र आिथ�क विृKको लािग काननले माग� �शQत गद�छ । ;यसैले ु

कानन र Fयायको 3ेDलाई पर1परावादी र अन;पादक माWे सोचाइमा हाXो जQतो िवकासोFमख मलकमा समेत ु ु ु ु ु

पिछZो समयमा िबQतारै प,रवत�न आएको छ । 

काननको प,रमाज�न तथा सधाु ु रलाई मह\वपण� राि]^य एजे_डाको Tपमा िलइFछ । नया ँकाननको तज�मा ू ु ु

तथा िव`मान काननहTको समय सापे3 सधारु ु , एकaकरण तथा सिहताकरणको लािग हरेक मलकको कानन ं ु ु ु

�णालीमा आ -आbनै सQथागत सयFDको 7यवQथा रहकेो पाइFछ । हाXो मलकको सFदभ�मा ं ं ु ु २०१० 

सालदिेखनै कानन आयोगको भिमकालाई माFयता �दान ग,रएको पाइFछ । ु ू २०६३ सालमा नेपाल कानन ु

आयोग ऐन, २०६३ जारी भएपिछ आयोगको िज1मेवारी अझ ैिवQततृ भएको छ । cोत र साधन सीिमत हदँाहदँ ैd d

पिन आयोगले आbनो िज1मेवारीलाई गहनतापव�क वहन गदe आएको छ ।ू  

नेपाल काननु आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ को 7यवQथा बमोिजम �Qतत �ितवेदन तयार भएको ु

छ । यस �ितवेदनमा उZेिखत सझावहT काया�Fवयन भएमा हाXो मलकको कानन �णाली अझ सधार हनेमा ु ु ु ु ु d

िवhास गन� सिकFछ र आयोगको मनोबल पिन अझ ैउi हने करामा ि@िवधा छैन ।d ु  

अF;यमा, �Qतत �ितवेदन तयार गन� सहयोग गन�हने आयोगका स1पण� पदािधकारी तथा ु ु ूd

कम�चारीहTलाई धFयवाद 7यj गद�छ ।ु  

 

 

 

बाबराजा जोु शी 

अkय3 

नेपाल कानन आयोगु  
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प,र-छेदप,र-छेदप,र-छेदप,र-छेद---- १ १ १ १ 

�ारि1भक�ारि1भक�ारि1भक�ारि1भक 

११११.... पृ+भमीपृ+भमीपृ+भमीपृ+भमीूू ूू ::::    
१.१ कानन बनाइ लाग गन�ु ू  ुराUयको आधारभत काय� हो ।  राUय भWाू ले िवधाियका, काय�पािलका 

र Fयायपािलका समेतलाई जनाउँछ । 7यवहारमा राUयका यी तीनैवटा अmहTले कानन ु

बनाउँछन । तर शिjपृथकaकरणको िसKाFत अनसार कानन बनाउने काय� िवधाियकाको ् ु ु

एकलौटी 3ेDािधकार िभD पद�छ । यो िसKाFतको सारत\वमा आधारभत प,रवत�ू न आएको  
छैन । कानन बनाउने काय�मा िवधाियकाको नै सवni भिमका रहFछ । िवधाियकa ऐनको ु ू

प,रिधिभD रहरे काय�पािलका लगायतले िनयम बनाउँछन भने Fयायपािलकाले नजीर �ितपादन ्
गद�छ । िवधाियकa ऐनसँग बािझने गरी न त कनै िनयम बW सoछ न कन ैनजीर �ितपादन हन ु ु d

सoछ । ऐनसँग असmत नजीरको बFधनकारी शिj समा4 हFछ भने नजीरलाई िवधाियकाले d

चाहमेा कानन बनाइ समा4 गन� सoछ । ;यसैले काननको आधारभत cोत िवधाियकa कानन ु ु ू ु

नै मािनFछ ।  
िवधाियकाले जनइ-छाको �ितिनिध;व गद�छ । साव�भौम जनतामा लाग हने कानन ू ुd

बनाउन साव�भौम जनताको �ितिनिधहTको नै सवnप,र भिमका रहन पछ� भWे माFयतालाई ू ु

काननको शासनले Qवीकार गद�छ । तर कानन बनाउन पाउने अिधकार भFदमैा िवधाियकाले ु ु

जQतो सकै कानन बनाउन पाउँदनै । ु ु काननु वौिKक लहड वा िचFतनको उपज हन सoदनै । d

कानन आ;मगत वा भावना;मु क हन हदँनै । कानन सदवै Fयायसmतd dु ु , बोधग1य र िनिpत 

माFयतामा आधा,रत हन पछ� । काननले समाजको आवqयकतालाई राXd ु ु री िचनेको हन पछ� । d ु

नाग,रकका Fयायपण� चाहना र समाजका सारभत मrयहTलाई काननले  पिहचानू ू ू ु  गरी माFयता 

र सर3ण �दान गन� सoन पद�छं ु  । कितपय अवQथामा काननले �ितQपधा�;मक ु िहतहTबीच 

सFतलन समेत कायम गन� सoन पछ� । काननलाई नाग,रकले अनावqयक बोझ वा आbनो ु ु ु

आधारभत QवतFDता मािथ धावा बोrने हितयारको Tपमा बsने िQथित उ;पW भयो भने ू ु

;यQतो काननको वधैािनकता अ;यFत कमजोर हन पु ुd tछ । ;यQतो काननले शासकहTको सेवा ु

माD गद�छ । ;यसैले काननले जनतालाई दमन वा शोषण गु नM होइन, बT जनताको 

सशिjकरण गन� सoन पद�छ ।ु  
कानन खराब आवqयकताको Tपमा नभएर 7यिj तथा समाजको लािग अप,रहाय� ु

रहकेो दिेखन  पद�छ । ु यस अथ�मा कानन तज�मा गन�ु ु ु एक जटील काय� हो । कानन बनाउने ु

काय� बहआयािमक र बहिवधा;मक रहकेो हFछ । कानन बनाउन उiQतरको िवशेषuताd d d ु , 
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अनसFधान र 7यावसाियकताको आवqयकता पद�छ । यी कराहTको आपित� िवधाियकाबाट ु ु ू

माD हन सoदनैd  । िवधाियकाले त काननलाई वधैािनकता �दान गनM होु  । कानन बनाउने ु

काय�मा िवधाियकाहTलाई अनसFधानु , िवशेषuता, 7यावसाियकता र परामश�का आधारमा 

सहयोग पv याु उन िविभW सQथागत सयFDहTको भिमका अप,रहाय� मािनFछ । पिछZो समयमा ं ं ू

धेरै मलकहTमा ;यQतो सयFDको Tपमा कानन आयोगु ु ुं /कानन सधार आयोगको Qथाु ु पना गनM 

�चलन बxद ैगएको पाइFछ । 
कानन आयोगको वधैािनक �कृित पिन मलक िप-छे फरक फरक रहकेो ु ु ु  पाइFछ  । 

गणतFD मलावीको सन ् १९६४ को सिवधानको बाy$ प,र-छेदमा कानन आयोगस1बFधी ं ु

सवधैािनक 7यवQथा रहकेो पाइFछ । यसरी गणतFD मलावीमा QवतFD सवैं ं धािनक आयोगको 

Tपमा कानन आयोगलाई रािखएको पाइFछ । कानन आयोग िकन चािहFछ र भWेहTको लािग ु ु

मलावीको उदाहरण एउटा गितलो पाठ हन सoछ । यसैगरी बेलायतd , अ]^ेिलया, Fयिजrया_ड ू

आिद मलकहTमा िवधाियकाले ऐन माफ� त कानन आयोग गठन गरेको पाइFछ भने भारतु ु ु , 

बmलादशे आिद मलकहTमा काय�का,रणी आदशेको Tपमा कानन आयोग गठन गरेको ु ु ु

पाइFछ । 
कानन आयोगको Qथापनाु को सFदभ�मा अFतरा�ि]^य अzयासमा िविभW QवTपहT 

भएपिन �ाय: धेरै मलकहTमा काननको सधार तथा प,रमाज�नको लािग छ{ै िनकाय रहन ु ु ु ु ु ु

पद�छ भWे माFयता बिलयो हदँ ैगएको  छ । समाजको आवqयकता अनसार नया ँकानन तज�मा d ु ु ु

गन�, काननलाई सरल र आधिनकaकरण गन�ु ु , Fयायमा नाग,रकको पहचँ सिनिpत गन�d ु , 

अनावqयक वा असाFदिभ�क काननलाई खारेज वा प,रमाज�न गन� र काननमा दिेखएको खोट ु ु

हटाउन वा सधार गन� अkययन अनसFधान गरी ु ु िवधाियका र काय�पािलकालाई सहयोग गन� 

कानन आयोगको आवqयकता पनM मािनFछ ।ु  
काननको सधारको िनि1त िविभW त\वहTले दबाबकारी भिमका खेिलरहकेा हFछन । ु ु ू d ्

खासगरी सामािजक मrय र माFयतामा आएको प,रवत�नू , समाजको सरचनामा दिेखएको ं

फेरबदल, िव`मान काननहTको असु फलता, कानन तथा Fयायु का 3ेDमा िवकिसत नवीन 

माFयता र �विृ|, अFतरा�ि]^य कानन एव िवuान तथा �िविधमा आएको िवकास आिद ु ं

कारणहTले काननमा सधार एव प,रमाज�न गन�पनM हFछु ु ुं d  । ;यQतो काय� काय�पािलका 

अFतग�तको काननु तथा Fयाय मFDालय, महाFयायािधवjाको काया�लय तथा िवधाियकाको 

सिचवालयबाट स1भव हन सoदनै । फलQवTप छ{ै िवशेषu िनकायको Tपमा कानन आयोग d ु ु

जQतो सयFDको आवqयकता ट}कारो हन गएको ं d मािनFछ । ;यसैले आजको सFदभ�मा कानन ु

आयोग जQतो िनकाय चािहFछ वा चािहदँनै भWे �~ साFदिभ�क हन सjैन । बT कानन d ु

आयोगको सQथागत �भावका,रतां , िवशेषuता र 7यावसाियकताको लािग के कQता नीित, 

काय�(म वा रणनीितहT चािहFछ भWे �~को उ|र केलाउन पनM हFछ ।ु d  
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२२२२.... नेपालमा कानन आयोगको सि34 इितहासनेपालमा कानन आयोगको सि34 इितहासनेपालमा कानन आयोगको सि34 इितहासनेपालमा कानन आयोगको सि34 इितहासुु ुु ंं ंं : 
कानन िनमा�ण गदा� आवqयकता र औिच;यु  समेत िवचार गरी 7यापक अkययन, अनसFधान ु

र िवचार-िवमश� गन� आवqयक हFछ । सोही उ�qेयले कानन तज�मा गन� िविभW सQथागत एव ु ु ुd ं ं

�ि(यागत 7यवQथाहT िवh7यापी Tपमा नै हदँ ैआएको पाइFछ । नेपालको सFदभ�मा नेपाल कानन d ु

आयोग पिन कानन िनमा�ण गनMु  �ि(याको एक सQथागत 7यवQथा हो । यस आयोगको ऐितहािसक ं

िवकास(म यस�कार रहकेो छ ।   
((((कककक) ) ) )     ल किमशनल किमशनल किमशनल किमशन, , , , २०१०२०१०२०१०२०१०: 

नेपालमा सव��थम २०१०।९।६।१ को मिFDम_डलको िनण�यबमोिजम पिहलो ल 

किमशनको गठन भएको हो । उj किमशनको गठनिविध, काय� �णाली, काया�विध 

आिदका स1बFधमा िमित २०१०।११।११ मा नेपाल गजेटमा �कािशत सरकारको िवuि4मा 

उZेख ग,रएको िथयो ।  
((((खखखख) ) ) )     ल किमशनल किमशनल किमशनल किमशन, , , , २०१७२०१७२०१७२०१७: 

 �ी ५ को सरकारको िमित २०१७।६।२७।४ को िनण�यबमोिजम दोcो ल किमशनको 

गठन भएको हो । उj किमशनको गठनिविध, काय� �णाली, काया�विध आिदका स1बFधमा 

िमित २०१७।७।१५ मा नेपाल गजेटमा �कािशत सरकारको िवuि4मा उZेख ग,रएको िथयो ।  

सो स1बFधमा िमित २०१८।७।१४ मा �कािशत सचना अनसार ू ु केही सशोधन ग,रएको ं   

िथयो । २०२० सालको मलकa ऐन यस आयोगको सि(यतामा ु ु मसौदा ग,रएको हो ।  
((((गगगग) ) ) )     कानन आयोगकानन आयोगकानन आयोगकानन आयोगुु ुु , , , , २०२०२०२०२०२०२०२० : 

�ी ५ को सरकारको िमित २०२०।१०।८।४ को िनण�यबमोिजम तेcो ल किमशनको 

गठन भएको हो । उj किमशनको गठनिविध, काय� �णाली, काया�विध आिदका स1बFधमा 

िमित २०२०।१२।१० मा नेपाल गजेटमा �कािशत सरकारको िवuि4मा उZेख ग,रएको   

िथयो ।  
श�मा यु सको काय�काल एक वष� तोिकएको भएतापिन पटक पटक 1याद थप भई 

२०२७ सालस1म कायम भएको िथयो ।  
((((घघघघ) ) ) )     कानन आयोगकानन आयोगकानन आयोगकानन आयोगुु ुु , , , , २०२९२०२९२०२९२०२९:  
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�ी ५ बाट िमित २०२९।२।१९ मा �चिलत नेपाल काननमा िवशेष गरी फौजदारीु , 

दवेानी, बािणUय तथा �माणस1बFधी काननहTमा भइरहकेो अभाव र DटीहT हटाइ ु ु

भ,रसoय सरल, वuैािनक र 7यावहा,रक Tप िदई छ{ाछ{ै ऐनहTको तज�मा गन� Fयाियक ु ु ु

सिमितका अkय3 एव सवni अदालतका माननीय Fयायाधीश �ी नयनबहादर खDीको ं ु
अkय3तामा ५ सदQयीय चौथौ कानन आयोगको गठन ु भयो ।   

यस आयोगले �माण ऐन तथा अपराध सिहता मसौदा र त;स1बFधी �ितवें दन तयार 

गरी �ी ५ सम3 पेश गरेको िथयो । उj आयोग २०३३।११।२३ मा िवघटन ग,रएको िथयो ।  
((((ङङङङ) ) ) )     कानन सधार आयोगकानन सधार आयोगकानन सधार आयोगकानन सधार आयोगु ुु ुु ुु ु , , , , २०३६२०३६२०३६२०३६:  

कानन आयोगु , २०२९ को सझाव सिहतको �ितवेदन अkययन गरी काया�Fवयन गनM ु

तथा तोिकएबमोिजम अFय कामहT गन� पाचँौ पटक िमित २०३६।८।२६ मा कानन ु सधार ु

आयोगको गठन  भयो । यसको काया�विध ३ वष�को हने र बठैक क1तीमा ह4ाको d २ पटक 

बQने गरी 7यवQथा ग,रएको िथयो । यो आयोगले हद1यादस1बFधी काननको मQयौदाु , 
मलकa ऐनको सशोधन मQयौदा एव मkयQथता स1बFधी ऐनको मQयौदा तयार गरी पेश गरेको ु ु ं ं

िथयो । आयोगको पदाविध िमित २०३९।८।२२ मा समा4 भएपिन अकn 7यवQथा 

नभएस1मका लािग यो आयोगलाई सािवक बमोिजमको िज1मेवारी थप ग,रएको िथयो ।  
((((चचचच) ) ) )     नेपाल कानन सधार आयोगनेपाल कानन सधार आयोगनेपाल कानन सधार आयोगनेपाल कानन सधार आयोगु ुु ुु ुु ु , , , , २०४१२०४१२०४१२०४१:   

यस अिघका आयोगको आविधक वा तदथ� Tपमा गठन िवघटन हदँ ैआएकोमा �ी d

५ को सरकारको िमित २०४१।८।२१ को िनण�यले नेपाल कानन सधार आयोग नामक एक ु ु

Qथायी �कृितको आयोगको Qथापना गरी पदािधकारीहT िनयिj गनM 7यवQथा गv योु  । �ी ५ 

को सरकारको यो िनण�यले कानन तज�माका 3ेDमा आयोगको Qथायी भिमका एव ु ु ू ं

सि(यताको अपे3ा राCद ैसQथागत Tपमा नै आयोगको अिQतं ;व Qथािपत गनM काम गv यो । 

आयोगको इितहासमा यो सवा�िधक मह\वको िनण�य िथयो भW सिकFछ । जस अनसार  ु ५ वषM 

काया�विध सिहत गठन भएको आयोगको गठनिविध एव काम कत�7यहTको 7यवQथा ग,रएको ं

िथयो । पिछ �ी ५ को सरकारले िमित २०४६।८।२१ मा पदाविध समा4 भएका उj 

आयोगका सदQय तथा सह-सदQयहTलाई यथावत कायम राCने िनण�य गरेको िथयो ।  
�ी ५ को सरकारले िमित २०४७।१२।१८ को िनण�यानसार नेपाल कानन सधार ु ु ु

आयोगलाई पनग�ठन गरी काय�िविध समेत तोकेको िथयो । यो आयोगले ु २०४८ सालमा एक 

काय�दलको गठन गरी नेपाल अिधराUयको सिंवधान,२०४७ बमोिजम तज�मा गन�पनM ऐनहTको ु ु

मQयौदा तयार गv यो ।  
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यस आयोगले िन1न िवषयमा िवशेषuहTबाट काय�(म तयार गन� लगाइ त;स1बFधी 

काननको तज�मामा अkययनु ु , अनसFधान  गरेको दिेखFछ । ु  
(१)  िलखतहTको �माणीकरण तथा नोटरी पि�लक (Notary 

public) ऐनको आवqयकता र औिच;य  
(२)  नेपाल द_डमाफa तथा बिFदहTको आचरण सधारस1बFधी ऐनको ु

आवqयकता  
(३)  नेपालमा उपभोjा सर3ा स1बFधी कानन ु ु  
(४)  नेपालमा द]कृित स1बFधी काननको आवqयकता ु ु  
(५)  िववाह, पारपाचकुे, मानाचामल तथा लो�ेQवाQनी स1बFधी काननु 
(६)  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 

गरेकोमा ती ऐनहTले काननको Tप धारण ग,रसकेका छन । ु ्

काय�िविध स1बFधी काननु, मिहला स1बFधी काननु, द]कृित ु

स1बFधी कानन आिदका बारेमा पिन आयोगले अkययन गरेको र ु

दवेानी काय�िविध 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 ु

भइसकेकोमा त;स1बFधी काननले मत�ता भने पाइसकेको दिेखदनै । ु ू ं  
 

 

 

२०५७।१।१९ दिेख आयोग पदािधकारीिवहीन भई िनि](य बसेको पृ+भिममा ू

यसलाई चQतु ,सि(य एव �भावकारी बनाउन �ी ं ५ को सरकारले िमित २०५९।११।१६ मा 

आयोगको पनग�ठन गरी कामु ,कत�7य र अिधकार समेत तोिकिदएको िथयो ।  
नेपाल कानन आयोगको सि34 इितहास आयोगको वेवसाइटमा रािखएको छ ।ु ं  

((((छछछछ))))    नेपाल कानन आयोग ऐननेपाल कानन आयोग ऐननेपाल कानन आयोग ऐननेपाल कानन आयोग ऐनुु ुु , , , , २०६३२०६३२०६३२०६३:   
काय�कारी िनण�यको भरमा Qथािपत कानन सधार आयोगलाई अझ बढी �भावकारी ु ु

बनाउन काननको तज�माु ु , सिहताकरण तथा �चिलत काननको सशोधनं ंु , एकaकरण र 

पनरावलोु कन गन� तथा कानन र Fयायस1बFधी िवषयमा अkययन र अनसFधान गनMु ु  काम 

समेतको लािग एक QवतFD िनकायको Tपमा नेपाल कानन आयोग ऐनु ,२०६३ ले नेपाल 
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कानन आयोग Qथापना गरेको हो । उj ऐनले आयोगको गठनु , अkय3, उपाkय3 तथा 

सदQयहTको योtयता, पदाविध, सेवा शत� तथा आयोगको काम, कत�7य र अिधकारको 

स1बFधमा िवQततृ 7यवQथा गरेको छ ।  

३३३३.... नेपाल कानन आयोगको गठननेपाल कानन आयोगको गठननेपाल कानन आयोगको गठननेपाल कानन आयोगको गठनुु ुु , , , , कामकामकामकाम, , , , कत�7य र अिधकारकत�7य र अिधकारकत�7य र अिधकारकत�7य र अिधकार : : : :        

३३३३....११११  काननको तज�माु ु , सिहताकरण तथा �चिलत काननको सशोधनं ंु , एकaकरण र पनरावलोकन ु

गन� तथा कानन र Fयायस1बFधी िवषयमा अkययन र अनसFधाु ु न गनM उ�qेयले बनेको नेपाल 

कानन आयोग ऐनु ,२०६३ िमित २०६३।९।३० दिेख �ार1भ भयो । फलतः नेपाल कानन ु

आयोगको गठन एव यसको कामं , कत�7य र अिधकार समेत ऐनबाट िनधा�,रत भएका छन । ्

नेपाल सरकारबाट िनयj हने आयोगका अkय3ु d , उपाkय3 र सदQयहTको योtयता र 

पदाविध तथा िनयिj गदा� वा पदबाट हटाउदा आवqयक पनM काय�िविध र आयोगको कामु , 
कत�7य र अिधकार ऐनमा नै 7यवQथा भएबाट आयोग आbनो काम कारबाही सPालन गन�को 

लािग QवतFD बनेको छ ।  
३३३३....२२२२   नेपाल कानन आयोगको गठन िन1नबमोिजम रहकेो छः ु - 

१ नेपाल सरकारबाट िनयjु                              - अkय3 

२. नेपाल सरकारबाट िनयj                            ु   - उपाkय3       
३. नेपाल सरकारबाट मनोनीत क1तीमा एक जना मिहला समेत 

बढीमा तीन जना                      - सदQय 

४. सिचव, कानन तथा Fयाय मFDालय            ु   - सदQय 

५. नायव महाFयायािधवjा, महाFयायािधवjाको काया�लय  -सदQय      

६. सिचव (काननु), �धानमFDी तथा मिFDप,रष�को काया�लय    - सदQय   

७. सिचव, नेपाल कानन आयोग                       ु   -सदQय-सिचव 
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आयोगका वत�मान पदािधकारीहTको नामावली यस�कार रहकेो छः 
 

नाम नाम नाम नाम     पद पद पद पद     िनयिj िमितिनयिj िमितिनयिj िमितिनयिj िमितुु ुु     
�ी बाबराजा जोशीु  अkय3 २०६३।४।१५ 
�ी ह,र �साद Fयौपाने उपाkय3 २०६३।५।२६ 
�ी िव]ण कमार शाहु ु  सदQय २०६८।२।११ 
�ी सजन तामाङु  सदQय २०६८।२।११ 
�ी िवh�काश भ_डारी सदQय २०६८।२।११ 
�ी राजमान िसह मZु ं  

( िन. सिचव, कानन तथा Fयाय मFDालयु ) पदने सदQय 
डा. �ी िDलोचन उ�ेती- सिचव (काननु) 

(�धानमFDी तथा मिFDप,रष�को काया�लय) पदने सदQय 
�ी सय� �साद कोइरालाू  (नायव महाFयायािधवjा) 

 महाFयायािधवjाको काया�लय) पदने सदQय 
�ी मोहन ब�ाडे  (सिचव, नेपाल कानन आयोगु ) सदQय सिचव 

नेपाल कानन आयोग ऐनु ,२०६३ ले सो ऐन �ार1भ हदँाका बखत कायम रहकेा d

अkय3 तथा उपाkय3लाई िनरFतरता िदयो । आयोगका िनवत�मान सदQयहT �ी लीला 

उदासी खनाल, �ी देवनारायण यादव र �ी शािFत कमारी राई िमित ु २०६६।१।३ को 

िनण�यबाट िनयj हन भई िमित ु ुd २०६८।१।२ बाट पदावधी समा4 भएको िथयो । ,रj सदQय 

पदमा नेपाल सरकार मिFDप,रष�को िमित २०६८।२।११ को िनण�य अनसार अिधवjाहT �ी ु

िव]ण कमार शाहु ु , �ी सजन तामाङु  र �ी िवh�काश भ_डारी िनयj हन भएपिछ आयोगले ु ुd

पण�ता �ाू 4 गरेको छ । आयोगका पदने सदQय �ी माधव�साद पौडेल िमित २०६८।३।३२ मा 

कानन तथा Fयाय मFDालयको सिचवबाट अवकाश हन भएको छ ।ु ुd  

३३३३....३  ३  ३  ३      आयोगको कामआयोगको कामआयोगको कामआयोगको काम, , , , कत�7य र अिधकारकत�7य र अिधकारकत�7य र अिधकारकत�7य र अिधकार:  नेपाल कानन आयोग ऐनु , २०६३ अनसार ु

आयोगको काम, कत�7य र अिधकार दहेायबमोिजम तोिकएको छः - 
(क) नया ँकानन बनाउने वा िव`मान काननमा सशोधन गनM स1बFधमा वा कानन तथा ु ु ुं

Fयायस1बFधी समसामियक िवषयमा अkययन तथा अनसFधान गनM गराउनेु ,  
(ख) काननको सिहताकरणका लािग आवqयक सिहताको मसौदा तयार गरी नेपाल ु ं ं

सरकार सम3 पेश गनM, 
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(ग) �चिलत काननमा एकaकरु ण वा पनरावलोकन गनM तथा सो स1बFधमा नेपाल ु

सरकारलाई आवqयक सझाव िदनेु ,   
(घ) नया ँ कानन िनमा�ण गनM र आवqयकता अनसार �चिलत काननमा सशोधन गनM ु ु ु ं

स1बFधमा 7याCया;मक िट�पणी सिहतको मसौदा नेपाल सरकार सम3 पेश गनM,  

(ङ) हाल �योग नभएका, एक आपसमा बािझएका, असमान, िवभदेजFय, मानव 

अिधकार िवTKका तथा काया�Fवयन हन नसकेका काननको बारेमा अkययन गरी d ु

;यQतो कानन खारेजु ,सशोधन वा पनरावलोकन गनM स1बFधमा नेपाल सरकार सम3 ं ु

सझाव पेश गनMु ,  

(च) अFतरा�ि]^य सिFध, स1झौताका �ावधानलाई आवqयकता अनसुार �चिलत काननमा ु

समावेश गन� नेपाल सरकारलाई मसौदा वा सझाव िदनेु ,  

(छ) काननको तज�माु ु , सिहताकरणं , एकaकरण, पनरावलोकनु , सधाु र र िवकास गनM 

स1बFधमा आवqयकता अनसार स1बिFधत िनकाय वा सQथासँग परामश�ु ं , छलफल 

तथा अFतरि(या गनM वा सो स1बFधमा स1बिFधत िनकाय वा सQथासँग सहकाय� ं

गनM,  
(ज) िवशेष िकिसमका काननको अkययन र अनसFधान तथा मसौदा तज�मा गन�को लािग ु ु ु

िवशेषuको सेवा �ा4 गनM,  

(झ) कानन िनमा�ण �ि(यामा आवqयकताु  अनसार जनधारणा र राय सझाव सकलन गनMु ु ं , 

(ञ) काननको मसौदालाई प,रमाज�न गनMु  िसलिसलामा आवqयकता अनसार गो+ीु , 

सेिमनार तथा अFतरि(या जQता काय�(म सPालन गनM,  
(ट) अFय मलकका कानन आयोग तथा कानन तज�मा गनM िनकायहTसँग स1पक�  गरी ु ु ु ु ु

आवqयक जानकारी तथा सचनाहT आदान �दान गनMू , 
(ठ) सवni अदालतबाट �ितपािदत िसKाFत अनTप कानन भए नभएको िवषयमा ु ु

अkययन गनM तथा सो अनTप भएको नदिेखएमा कानन तज�माु ु ु , खारेज तथा 

पनरावलोकन गनM स1बFधमा नेपाल सरकार सम3 मसौदा पेश गनMु , 
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(ड) आयोगको वािष�क काय�(म तयार गनM,  
(ढ) नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवqयक स1झेको कानन तथा Fयायसँग ु

स1बिFधत अFय कामहT गनM । 
नेपाल कानन आयोगु  ऐन, २०६३ �ार1भ भएदिेख २०६७ असारमसाFतस1म तयार 

गरेका ऐनका मसौदाको िववरण अनसचीु ू -१ मा िदईएको छ । 

४४४४.... सगठना;मक सरचनासगठना;मक सरचनासगठना;मक सरचनासगठना;मक सरचनां ंं ंं ंं ं ::::    
   आयोगको वत�मान सगठना;मं क सरचना दहेायबमोिजम रहकेो छ ं : 

cWoIf 

pkfWoIf ;lrj ;b:o 

th'{df dxfzfvf k|zf;g dxfzfvf 

th'{df zfvf 
;x–;lrj – ! 
pk–;lrj – ! 

zfvf clws[t – ! 

;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��7यः��7यः��7यः  �शासन महाशाखाका अिधकृतहTले तज�मा शाखा ु (ख) समेत हनेM तथा पQतकालय शाखाको नायव स�बाले तज�मा शाखा ु ु ु (क) र सामाFय �शासन 

शाखाको नायव स�बाले तज�मा शाखा ु ु (ख) समेतको काम गनM गरी सगठन सरचना तयार ग,रएको छ ।ं ं  
 

आयोगमा हाल काय�रत कम�चारीहTको िववरण अनसचीु ू - २ मा �Qतत ग,रएको छ ।ु  
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५५५५....    आिथ�क प3आिथ�क प3आिथ�क प3आिथ�क प3:  आयोगको लािग नेपाल सरकारबाट  यथोिचत नै बजेट िविनयोजन हदँ ैआएको छ । d

वेवसाइटको लािग र भौितक cोतको लािग माग भएका बखत अथ� मFDालयबाट थप रकम िविनयोजन 

हदँा काममा सहयोग पगेको छ ।d ु   

आयोगको बे�ज शFय रहकेो छ । बे�ज शु ू ु Fूय पान� सहयोग गनM कम�चारीलाई परQकृत समेत ु

ग,रएको     छ ।      
आयोगको आ.व. २०६७।०६८ को वािष�क आिथ�क िववरण अनसची  ु ू   ३ मा उZेख ग,रएको 

छ ।     
६६६६.  .  .  .   भौितक प3भौितक प3भौितक प3भौितक प3: आयोगमा आ.व. २०६७।०६८ मा  िन1न भौितक साधन थप भएका छन । ्  

(क)  सवारी साधन  

• कार     –––– एक थान  

• मोटरसाइकल    –––– दई थान ु  

• 7या^ीबाट सPालन हने साइकल d  - दई थान ु  

(ख)   फोटोकपी मेिशन  –––– एक थान  

(ग)   ि�Fटर  –––– तीन थान  

(घ)  rयापटप  –––– दई थान ु  
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प,र-छेद प,र-छेद प,र-छेद प,र-छेद ----२२२२    
स1पािदत कामस1पािदत कामस1पािदत कामस1पािदत काम    

११११....    आयोग@ारा स1पािदत कामको िववरणआयोग@ारा स1पािदत कामको िववरणआयोग@ारा स1पािदत कामको िववरणआयोग@ारा स1पािदत कामको िववरण: नेपाल कानन आयोग ऐनु , २०६३ @ारा तोिकएका काम तथा 

कत�7य स1पादन गन� आयोग सि(य रहकेो छ । यस आिथ�क वष�मा आयोगले स1पादन गरेका 

काय�हTको िववरण दहेायबमोिजम रहकेो छ :- 
११११....११११    िवधेयकको मसौदािवधेयकको मसौदािवधेयकको मसौदािवधेयकको मसौदा:::: नेपाल कानन आयोग ऐनु , २०६३ को दफा १० को ख_ड (ख) बमोिजम 

आयोगले आवqयक स1झेको काम गन� सoने 7यवQथा छ । उj 7यवQथा बमोिजम आयोगले 

िनण�य गरी यस आ.व. मा देहाय बमोिजमका िवधेयकहTको �ारि1भक मसौदा तयार पारेको   

छ । 
((((कककक))))    जtगा �ाि4 स1बFधी िवधेयकको मसौदाजtगा �ाि4 स1बFधी िवधेयकको मसौदाजtगा �ाि4 स1बFधी िवधेयकको मसौदाजtगा �ाि4 स1बFधी िवधेयकको मसौदा, , , , २०६८२०६८२०६८२०६८: नेपालमा जtगा �ाि4 स1बFधी 

काननको Tपमा जtगा �ाि4 ऐु न, २०३४ रहकेो छ । यसैगरी यस स1बFधमा अचल 

स1पि| अिध�हण ऐन, २०१३ पिन रही रहकेो छ । यसरी एकै िवयषमा दई छ{ै ु ु

ऐनहT रहकेा छन भने यी दई काननमा जtगा �ाि4 गनM स1बFधमा फरक फरक ् ु ु

7यवQथा रहकेो पाइFछ र कितपय �ावधानहT एक आपसमा मेल खाएका पिन 

दिेखदंनै । यी दव ैकाननहT िनिpत पृ+भमी र माFयतामा आधा,रत रही बनेका हन  । ु ु ू d ्
खासगरी राUय िनयिFDत अथ� 7यवQथा तथा बFद राजनीितक �णालीको दश�नमा 

बनेका उZेिखत काननहTले आजको आवqयकतालाई स1वोधन गन� नसoनेमा ु

िबबाद छैन । २०४७ सालको सिवधान माफ� तं  मलकले अवल1वन गरेको नयाँ ु ु

आिथ�क नीित र उदारवादी राजनीितक �णालीका आधारभत मrय माFयताहTलाई ू ू

आधार बनाइ ती काननहTमा समय सापे3 सधार गन� जTरी भइसकेको िथयो । तर ु ु ु

अिहलेस1म पिन यस स1बFधमा खासै केही काय� हन सकेको पाइदनै । साव�जिनक d

िहतको लािग बाहके अFय कनै पिन �योजनको लािग राUयले 7यिjको जtगा �ा4 ु

गन�, अिध�हण गन� वा अFय कनै अिधकार Qथािपत गन� नपाउने सवधैािनक ु ं

�;याभित रहकेो छ । साव�जिनक िहतको लािग जtगा �ा4 गदा� समेत राUयले ू

3ितपित� िदनपनM सवधैािनक ू ु ं बाkयता रहकेो छ । अझ वत�मान अFत,रम सिवधानले ं

7यिjको स1पि| स1बFधी मौिलक हकलाई अझ ै बिलयो बनाएको पाइFछ । 

भिमसधार काय�(म लाग गदा� समेत राUयले 7यिjलाई 3ितपित� िदन पनM सवधैािनक ू ु ू ू ं

�ावधान छ । 
सिवधानमा Qप� Tपमा 3ितपित� भWे श�द �योग भएकों ू  छ । भारतीय 

सिवधानमा 3ितपित� भWे श�द �योग नभई रकं ू म (Amount) भWे श�द परेकोले 

रकम र 3ितपित� बीच फरक रहकेो भिनएको छ । 3ितपित� भWासाथ काननशा�को ू ू ु
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Qथािपत माFयता अनसार ;यQतो 3ितपित� उिचत ु ू (Just) र पया�4 हन पद�छ । जtगा d ु

�ाि4 स1बFधी िव`मान काननहT सवधैािनक िवकास�ित अनिभu रहकेो दिेखFछ ।  ु ं  

राUयले भिममािथको पण� Qवािम;वू ू  (Eminent domain) को 

िसKाFतलाई काया�Fवयन गन� 7यिjको जtगा �ा4 गद�छ । 7यिjको जtगा �ा4 गनM 

िविभW मोडेलहT अFतरा�ि]^य अzयासमा दिेखFछन । Qथायी Tपमा जtगाको ्
भोगािधकार माD �ा4 गन� वा जtगामािथ रहकेा 7यिjका िविभW अिधकारहT ु

(Bundle of rights) मkये कनै खास अिधकार माD �ा4 गन� फरक फरक ु ु

माFयताहT हन । वत�मान काननले उZेिखत प3लाई समे�न सकेको छैd ् ु न । राUयले 

अिधकारको दTपयोग गरी िनजी 3ेDको Qवाथ� वा आिथ�क फाइदाको लािग पिन ु
7यिjको जtगा अिध�हण गरी अकe  7यिjलाई िदन सoछ । खासगरी अमे,रका र 

भारतमा यस स1बFधमा धेरै रणनीित तथा काननी िववादहT दिेखएका छन । ु ्
सैKािFतक Tपमा राUयले एक 7यिjको जtगा अिध�हण गरी अकe  7यिjलाई िदन 

सoदनै । साव�जिनक िहतको बाहानामा िनजी 3ेDको 7यावसाियक लाभको लािग 

कसैको जtगा �ा4 गन� सoदनै । जtगा �ाि4 स1बFधी िव`मान काननहTमा यस ु

स1बFधमा केही 7यवQथा दिेखदनै । तसथ� यी सब ैिवषयवQतं हुTलाई अkययन गरेर 

जtगा �ाि4 स1बFधमा 7यिj तथा राUयको अिधकारबीच Fयायपण� सFतलन कायम ू ु

गनM माFयतामा आधा,रत रही जtगा �ाि4 स1बFधी िवधेयकको मQयौदा तयार 

ग,रएको छ ।  

((((खखखख))))    सा3ी सर3ण िवधेयकको मसौदासा3ी सर3ण िवधेयकको मसौदासा3ी सर3ण िवधेयकको मसौदासा3ी सर3ण िवधेयकको मसौदांं ंं , , , , २०६८२०६८२०६८२०६८: नेपालमा हालस1म सा3ी 

सर3णसं 1बFधी कनै नीितु , काय�(म  वा काननी 7यवQथा रहकेो पाइदनै । ु

सरकारवादी फौजदारी म�ाहT असफल हनाका िविभW कारणहTमkये सा3ी ु d

सर3णस1बFधी कनै पिन 7यवQथा नहनलाई िवuहTले एक �मख कारणको Tपमा ं ु ु ुd

िव�ेषण गरेका छन । सा3ी सर3णस1बFधी कान् ं नुी 7यवQथाको अभावमा एकाितर 

धेरै जसो सा3ीहT अदालतमा उपिQथत नै हदँनैन भने अकnितर उपिQथत भएका d ्
सा3ीहTले समेत �ितकल वकपD गनM गरेको पाइFछ । सा3ी सर3णका स1बFधमा ू ं

सा3ी सर3ण काय�(म अFतग�त पिहचानको प,रवत�नं , पिहचानको गोपनीयता, 

सरु3ा बFदोवQती, अmर3क, प,रवहन र भ_डारण, आवास, 3ितपित�ू , 7यावसाियक 

सीप जQता िविभW सेवाहT पद�छन । सा3ी सर3णमा िविभW माFयता र अzयासहT ् ं

छन । यस बारेमा हामी कहाँ अिहलेस1म खासै अkययन हन सकेको पिन पाइदनै । ् d

�Qतािवत अपराध सिहतां , २०६७ मा समेत सा3ी सर3णस1बFधी एक दफा बाहके ं

अFतरा�ि]^य मापद_ड बमोिजको माFयताहT उZेिखत छैनन । तसथ� सा3ी सर3ण ् ं
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स1बFधमा िवQततृ अkययन गरी अFतरा�ि]^य अzयास र हाXो मलकको वQतगत ु ु ु

आवqयकतालाई �ि�गत गरी सा3ी सर3ण िवधेयकको मं सौदा, २०६८ तयार 

पा,रएको छ ।  
((((गगगग))))    कसर पीिडत सर3ण िवधेयकको मसौदाकसर पीिडत सर3ण िवधेयकको मसौदाकसर पीिडत सर3ण िवधेयकको मसौदाकसर पीिडत सर3ण िवधेयकको मसौदाुु ुु ंं ंं , , , , २०६२०६२०६२०६८८८८: राUयमा फौजदारी Fयाय Qथािपत 

गन� फौजदारी काननको एकमाD लLय हो । उj लLय हािसल गन�को लािग हरेक ु ु

राUयले फौजदारी Fयाय �शासन सPालन गरेको हFछ । फौजदारी Fयाय �शासनकोd  

मल उ�qेय होू -समाजमा स1भव भएस1म अपराध हन निदन र अपराध घटेकोमा d ु

अपरािधलाई द_ड िदन एव पीिडतलाई Fयाय �दान गन�  । अपरािधलाई द_ड िददमैा ु ुं ं

पीिडतलाई Qवत: Fयाय �ा4 भएको भW गलत ु  हFछ । कसरको माDा अनसार d ु ु

अपराधीलाई द_ड िदन माD पया�4 ु हदँनै । कसरको �;य3 प,रणामQवTप पीिडत d ु

7यिjले 7यहोरेको वा 7यहोनM शारी,रक, मानिसक, भावना;मक, िव|ीय वा आिथ�क 

3ित लगायतलाई जबस1म राUयले माFयता �दान गदeन तबस1म अपराध पीिडतले 

Fयाय पाएको माW िमrदनै । अपराध पीिडत�ित कसरदार र राUयु  दवकैो िज1मेवारी ु

रहFछ । कसरदारबाट पीिडतहT प,रपरण ु ु (Restitution)  �ा4 गनM अिधकार हन d ु

पछ� भने अपराध घटेकोमा अपराध हन निदन आbनो �ाथिमक दािय;व बहन गन� d

राUय चकेको मानी ;यस वापत राUयले अपराध पीिडतलाई 3ितपित� ु ू

(Compensation) िदन पछ� ।ु  कसरदारबाट पीिडतले �ा4 गनM प,रपरण पया�4 र ु ु

Fयायोिचत (Real and Justifiable) हन पछ� भWे राUयबाट �ा4 गनM 3ितपित� d ु ू

धेरै हदस1म �ितका;मक हने मािनFछ ।d  

नेपालको सFदभ�मा केही अपराधका स1बFधमा पीिडतले कसरदारबाट ु

3ितपित� पाउने 7यू वQथा भएपिन एकाितर ;यQतो 3ितपित� स1बFधी माFयतामा ू

�शQत अQप�ताहT छन भने अपराध पीिडत�ित्  राUयले हालस1म कनै दािय;वु  

िलएको   छैन । वाQतवमा नेपालमा अपराध पीिडतको सर3ण गनM स1बFधमा ं

एकaकृत कानन छैन । ;यQतो काननको अभावमा नेपालमा अपराु ु ध पीिडतको 

Fयायको अिधकारलाई Qथािपत गन� सिकएको छैन । 

कसर पीिडतका स1बFधमा सन ु ् १९४० को दशकदिेख �ार1भ भएका 

माFयताहTलाई सयj रा]^सघले सन ं ंु ् १९८५ मा पा,रत गरेको पीिडतको 

अिधकारस1बFधी घोषणा पD र त;पpातका अFतरा�ि]^य अzयासहTलाई अkययन 

गरी कसर पीिडत सर3णस1Fधी मसौदा तयार पा,रएको छ । सा3ी सर3ण तथा कसर ु ुं ं

पीिडतका सर3णका स1बFधमा उZेिखत मसौदाहTलाई आवqयकता अनसार ं ु
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प,रमाज�न गरी काननको Tप िदन सकेमा नेपालको फौजदारी Fयाय �णाली िवकासमा ु

मह\वपण� उपलि�ध हािसल हन सoछ ।ू d  

 ( ( ( (घघघघ))))    सामािजक सधार िवधेयक मसौदासामािजक सधार िवधेयक मसौदासामािजक सधार िवधेयक मसौदासामािजक सधार िवधेयक मसौदाुु ुु , , , , २०६२०६२०६२०६८८८८: सामािजक 7यवहारलाई सरल र मया�िदत 

बनाउन नेपालमा सामािजक 7यवहार सधार ऐनु , २०३३ रहकेो छ । तर यो ऐनको 

काया�Fवयन शFय छ । यो ऐन काया�Fवयन हन नसoनका िविभW कारणहT ू ुd  छन । ्
एकाितर २०३३ सालको प,रवेशले आजको समयमा साFदिभ�कता राCन सoदनै भने 

अकn ितर सो ऐनको काया�Fयवन स1बFधमा �� र ठोस 7यवQथाहT हन सकेनन । d ्
एक िकिसमले सो ऐन नैितक पाठको भFदा मािथZो हिैसयतमा प� सकेन । सो ऐनको ु

उZ�नमा राUय सयFD र ितनका पदािधकारीहT नै सा3ी बसेको िविचDको ं

िवड1वना दिेखFछ । आजको आवqयकताको सFदभ�मा सो ऐनको सशोधन माD पिन ं

पया�4 नहने िनिpत छ । ;यसैले सो ऐनको साटो नयाँ ऐन बनाउन पनM आवqयकताको d

आधारमा िवधेयक मसौदा तयार पा,रएको छ ।  
िवधेयकको मसौदाहT आयोगको वेवसाइटमा रािखएको छ । 

११११....२२२२    मसौदाका लािग गहृ काय� भइमसौदाका लािग गहृ काय� भइमसौदाका लािग गहृ काय� भइमसौदाका लािग गहृ काय� भइरहकेा िवधेयकहTरहकेा िवधेयकहTरहकेा िवधेयकहTरहकेा िवधेयकहT: दहेाय बमोिजमका िवधेयकहTको मसौदा 

तयार पान� गहृ काय� भइरहकेो छ ।  

(क) नेपाल कानन 7याCया स1बFधी िवधेयकु  

(ख) राि]^य सतक� ता केF�स1बFधी िवधेयक 

(ग) सि34 काय�िविध िवधेयक ं (पन�िवचारको लािग �ा4ु ) 

२२२२....    आयोगको वेवसाइटमा कानन राआयोगको वेवसाइटमा कानन राआयोगको वेवसाइटमा कानन राआयोगको वेवसाइटमा कानन राुु ुु Cने काय�Cने काय�Cने काय�Cने काय�: काननको अuानता 31य हदँनै । कानन सबैले जानेको हन ु ु ुd d

पछ� । काननी �योजनको लािग कानन सबलेै जानेको अनमान ग,रFछ । तर 7यवहारमा काननको बारेमा ु ु ु ु

सबलैाई जानकारी हदँनै । नेपालको सFदभ�मा त काननको जानकारीको िवषय अझ ैजटील d ु  दिेखFछ । 

सव�साधारण माD नभएर कानन काया�Fवयन गनM सयFD र ितनका स1बिFधत पदािधकारीहTलाई पिन ु ं

काननको बारेमा जानकारी नभएकोु , आवqयक काननहT नभिेटएको र अलमलमा पन� परेको िQथित ु ु

पिन बेलाबखत दिेखFछ । तसथ� आम नाग,रक तथा स1वK सबलैाई काननको जानकारी िलन सिजलो ु

होस ्भWे उ�qेयले आयोगले काननलाई आयोगको वेवसाइट ु www.lawcommission.gov.np 
मा राCने नीित िलई िमित २०६६।३।१५ बाट आbनो वेवसाइट साव�जिनक गv यो । सो िमितदिेख नै 

आयोगले िविभW काननहT ु (चाल तथा पराना सू ु िंवधान, ऐन, िनयम, गठन आदेश, िविनयम, सिFध, 

स1झौता आिद) आbनो वेवसाइटमा राCने काम शT गरी हालस1म सो (म जारी रहकेो छ ।ु  

सिवधानं , ऐन, िनयम, िविनयम, गठन आदशे, Fयाय तथा काननस1बFधी ऐितहािसक ु

अिभलेखहTलाई (मश: अ��ेजी भाषामा अनवाद गरी आयोगको वेवसाु इटमा राCने नीित रहकेो  
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छ । यसैगरी नेपाल राUय वा सरकार प3 भएका अFतरा�ि]^य सिFध स1झौताहTलाई नेपाली भाषामा 

अनवाद गनM समेत नीित रहकेो ु  छ ।  
यस आयोगको वेवसाइट िमित २०६८।३।३२ गतेस1म १२,२२,४५२ पटक 

ह,ेरएको/खोिलएको दिेखFछ । यस बीचमा वेवसाइटमा रािखसिकएको काननहTमा भएका ु

सशोधनहTलाई त;कालको लािग सशोधन जं ं Qताको ;यQत ै रािखएको र सशोिधत काननहT ं ु

अ`ाविधक गनM काय� शT गरी सिकएको छ । आगामी वष� पिन सो काय�लाई आयोगले िनरFतरता िदने ु

लLय राखेको छ ।   

((((कककक))))    सिवधानसिवधानसिवधानसिवधानंं ंं : : : : नेपालमा हालस1म ६ ओटा सिवधानहT जारी भएको छ । ं सव ै सिवधानं हT  

नेपाली र अ��ेजीमा वेवसाइटमा रािखसिकएको छ । 
आआआआ....वववव.... २०६५ २०६५ २०६५ २०६५।।।।६६६६६६६६::::  नेपालको अFत,रम सिवधानं , २०६३ नेपाली  र अ��ेजीमा । 
आआआआ....वववव.... २०६६ २०६६ २०६६ २०६६।।।।६७६७६७६७::::  नेपालको सिवधानं , २०१९  नेपालीमा, नेपाल अिधराUयको सिवधानं , 

२०४७ नेपाली र अ��ेजीमा, नेपाल अिधराUयको सिवधानं , २०१५ 

अ��ेजीमा र नेपालको अFत,रम सिवधां न २०६३ को सात$ र आठ$ 

सशोधनं  नेपालीमा । 
आआआआ....वववव.... २०६७ २०६७ २०६७ २०६७।।।।६८६८६८६८:::: नेपाल सरकार वधैािनक काननु, २००४ नेपाली र अ��ेजीमा, अFत,रम 

शासन िवधान, २००७ नेपाली र अ��ेजीमा, नेपाल अिधराUयको 

सिवधानं , २०१५ नेपालीमा, नेपालको सिवधानं , २०१९ अ��ेजीमा, 

सिवधान सझाव आयोग@ारां ु  तयार ग,रएको 7याCया;मक िट�पणी 

नेपालीमा, नेपालको अFत,रम सिवधान ं २०६३ को सात$, आठ$ 

अ��ेजीमा  र नव$ सशोधनं  नेपाली र अ��ेजीमा ।      
((((खखखख))))    ऐनऐनऐनऐन: हाल नेपालमा सालवसाली बाहके ३०३ ओटा ऐनहT �चलनमा दिेखFछ । हालस1म 

३०५ ओटा (आयकर र मrय अिभविृK कर �;येू क वष�को आिथ�क ऐन बमोिजम 

िमलाइएको) नेपालीमा र २६२ ओटा अ��ेजीमा आयोगको वेवसाइटमा रािखएको छ ।  
आआआआ....वववव.... २०६५ २०६५ २०६५ २०६५।।।।६६६६६६६६:::: १२२ ओटा नेपालीमा  र ४१ ओटा अ��ेजीमा । 
आआआआ....वववव.... २०६६ २०६६ २०६६ २०६६।।।।६७६७६७६७: १७८ ओटा नेपालीमा र ९७ ओटा अ��ेजीमा । 
आआआआ....वववव.... २०६७ २०६७ २०६७ २०६७।।।।६८६८६८६८: ११ ओटा (आिथ�क ऐन, २०६७ र सशोधन सं मेत) नेपालीमा र 

१२७ ओटा अ��ेजीमा ।  

((((गगगग))))    िनयमिनयमिनयमिनयम: हालस1म १६७ नेपालीमा  र ७१ अ��ेजीमा िनयमहT वेवसाइटमा रािखएको छ । 

आआआआ....वववव.... २०६६ २०६६ २०६६ २०६६।।।।६७६७६७६७: ५१ ओटा नेपालीमा  र ३५ ओटा अ��ेजीमा । 
आआआआ....वववव.... २०६७ २०६७ २०६७ २०६७।।।।६८६८६८६८: ११६ ओटा नेपालीमा  र ३५ ओटा अ��ेजीमा । 

((((घघघघ))))    गठन आदेशगठन आदेशगठन आदेशगठन आदेश: हालस1म १७ ओटा गठन आदशेहT नेपालीमा वेवसाइटमा रािखएका छन् । ती 

सव ैआ.व. २०६७।६८ मा रािखएका हन ।d ्  
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((((ङङङङ))))    िविनयमिविनयमिविनयमिविनयम :  :  :  : हालस1म ४-४ ओटा िविनयमहT नेपालीमा र अ��ेजीमा वेवसाइटमा रािखएका 

छन ्। ती सव ैआ.व. २०६७।६८ मा रािखएका हन ।d ्  
((((चचचच))))    अFतरा�ि]^य सिFध स1झौताअFतरा�ि]^य सिFध स1झौताअFतरा�ि]^य सिFध स1झौताअFतरा�ि]^य सिFध स1झौता तथा घोषणा पD तथा घोषणा पD तथा घोषणा पD तथा घोषणा पD: �थम चरणमा नेपाल राUय वा नेपाल सरकार 

प3 भई नेपाल राजपDमा �काशन भएका अFतरा�ि]^य सिFध स1झौताहT एव सयj रा]^सघं ं ंु , 

साक� का घोषणा पD समेत आयोगको वेवसाइटमा राCने नीित िलइएको छ । यस (ममा 

हालस1म ६० ओटा अFतरा�ि]^य सिFध स1झौता तथा घोषणापDहT नेपालीमा र २६ ओटा 

अ��ेजीमा वेवसाइटमा रािखएका छन ्। ती सव ैआ.व. २०६७।६८ मा रािखएका हन ।d ्  
((((छछछछ))))    खारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐन, , , , िनयम र िनयम र िनयम र िनयम र कानन तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहTकानन तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहTकानन तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहTकानन तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहTुुुु : नेपालको 

कानन �णालीको िवकास तथा यसको �विृ| र िवशेषताको बारेमा अkययन अनसFधाु ु न गन� 

स1बिFधत सबलैाई सिजलो होस भWे उ�qेयले कानन तथा Fयायस1बFधी िविभW ऐितहािसक ् ु

अिभलेखहTलाई आयोगको वेवसाइटमा राCने नीित रहकेो छ । यस (ममा हालस1म १९ 

ओटा नेपालीमा  र १५ ओटा अ��ेजीमा ऐितहािसक अिभलेखहT, ५३ ओटा नेपालीमा  र 

३८ ओटा अ��ेजीमा खारेज भएका ऐन, ९ ओटा नेपालीमा खारेज भएका िनयम  रािखएका 

छन ्। ती सव ैआ.व. २०६७।६८ मा रािखएका हन ।d ्  
((((जजजज))))    सशोधनसशोधनसशोधनसशोधनंं ंं : : : : आ.व. २०६७।६८ मा २ ओटा ऐन र १५ ओटा िनयममा भएका सशोधन ं

वेवसाइटमा  रािखएका छन ्। 
        आ.व. २०६७।६८ मा वेवसाइटमा रािखएका काननको िववरण ु अनसचीु ू -४ मा 

रािखएको छ । 

३३३३    ....    अवधारणापDअवधारणापDअवधारणापDअवधारणापD: : : : आयोगले तयार गरी नेपाल सरकार र मिFDप,रष ्दबाट Qवीकृत भएकोकानन तज�मा ु ु

िदtदश�नमा ऐनको मसौदा गन�पनM अवधारणा तथा नीितपD ु (िवधेयक �Qताव) तयार गन� पनM उZेख छ ु

सोही मतािवक आयोगकोआु .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 सर3णं स1बFधी अवधारणापD 
(घ) कसरपीिडत सर3ु ं णस1बFधी अवधारणापD 
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४४४४....    िवधेयकको नीित स1बFधी ढाचँािवधेयकको नीित स1बFधी ढाचँािवधेयकको नीित स1बFधी ढाचँािवधेयकको नीित स1बFधी ढाचँा::::    
िवधेयक िनमा�ण गनM स1बFधमा र िवधेयकमा के के िवषय खलाउन पनM हो सोमा एकTपता ु ु

नभएको हदँा उj िवषयलाई सहज बनाउन आयोगले िवधेयक नीित स1बFधी ढाचँा तयार गरी d

आयोगको वेवसाइटमा रािखएको छ । जन ु अनसूुची-५ मा रािखएको छ ।        
५५५५....    जन�ल �काशनजन�ल �काशनजन�ल �काशनजन�ल �काशन::::    

आयोगले आ.व. २०६७।०६८ मा कानन तथा Fयायस1बFधी लेखहT सल� गरी जन�ल ु ं

�काशन गनM काय�(म राखेको िथयो । सो मतािबक लेखु , रचनाहT पठाइिदन वेवसाइटमा सचना ू

�काशन ग,रएकोमा िविभW ४ ओटा लेख रचना �ा4 भएकोमा ३ ओटा लेख रचनालाई �काशन योtय  

मािनएको िथयो । आ.व. २०६७।०६८ मा समयको अभाव समेतले गदा� जन�ल �काशन गन� सिकएन । 

जन�ल आ.व. २०६८।०६९ मा �कािशत गनM काय�(म रहकेो छ । 
६६६६....    सहकाय�सहकाय�सहकाय�सहकाय�::::    

आयोगले िविभW िनकायहTसँग सहकाय� गरी काय� गदe आएको छ । काठमाडौ ँQकूल अफ 

लबाट एल.एल.बी. पाचँ$ वष�का तीन िव`ाथ�हT इFटन�सीपको लािग आयोगमा आइ काय� गरेका 

िथए । िनजहTबाट वेवसाइटको काममा यथे� सहयोग प�का साथै िनजहTले काननी अनसFधान ु ु ु ु

िदtदश�नको मQयौदा समेत पेश गरेका छन । जन आयोगलाई भिव]यको लािग उपयj  हने् ु ु d  नै दिेखFछ । 
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प,र-छेदप,र-छेदप,र-छेदप,र-छेद----३३३३    

�ितवKता र लLय�ितवKता र लLय�ितवKता र लLय�ितवKता र लLय    
११११....    आयोगको �ितवKताआयोगको �ितवKताआयोगको �ितवKताआयोगको �ितवKता::::    

वत�मान सिवधानले अिगकार गरेको जनतामा िनहीत साव�भौमस|ा तथा राजकaय स|ां ं , 

नाग,रक QवतFDता, आधारभत मानव अिधकार एव मौिलक हकू ं , �ितQपधा�;मक बहदलीय d

लोकतािFDक �णाली, काननकोु  शासन, QवतFD Fयायापािलका एव राUयका िनदMशक िसKाFत तथा ं

नीितहT र नेपालको अFतरा�ि]^य  दािय;वलाई मल माग�दश�क आधार बनाइ नेपाल कानन आयोग ू ु

ऐन,२०६३ ले यस आयोगलाई तोकेको िज1मेवारी परा गन� िन1न �ितबKता 7यj गद�छ । ू  
(क)  �चिलत सिवधां न तथा नेपालको बाkयकारी अFतरा�ि]^य दािय;वसँग नबािझने गरी काननको ु

मसौदा गनM ।  
(ख)  काननीु  TपाFतरण (Legislative effect) गन�पनM राUयको साव�जिनक नीितलाई ु

त;स1बFधी कानन बनाउँदा पण�Tपले �ितिबु ू ि1वत गरी मसौदा गनM ।  
(ग)  प,रिQथितमा मौिलक प,रवत�न भएको अवQथामा बाहके कानन लाग हनासाथ वा अ;यFत ु ू d

छोटो अविधमा नै बार1बार सशोधन र प,रवत�न गन�पनM अवQथा नआउने गरी मसौदा गनM । ं ु  
(घ)  स1बिFधत िवषयमा काननुी अनसFधान गरी सरोकारवाला एव स1बिFधत िवशेषuको परामश� र ु ं

सहभािगताको आधारमा माD मसौदा तयार पानM ।  
(ङ)  7यिj िवशेष, वग�, समह वा समाजको अनिचत दबाब वा िनहीत Qवाथ�को छायँा मसौदामा ू ु

पन� निदई सबकैो िनि1त Fयायपण�ू , उिचत, मनािसव र बोधग1य हने गरी 7यवहारमा लाग हन ु ूd d

सoने गरी मसौदा तयार पानM ।  
(च) दशेको आविधक एव दीघ�कालीं न योजनासँग समFवय हने गरी काननको मसौदा गन� राि]^य d ु

योजना आयोगसँग सहकाय� गनM ।  
(छ)  �चिलत सिवधानं , राUयको अFतरा�ि]^य दािय;व, राUयको साव�जिनक नीित एव सवni ं

अदालतको िनदMशाना;मक आदशेबमोिजम त;काल कानन बनाउन पनM िवषयहTमा ग1भीरताु ु  

र सवेदनशीलताको आधारमा आवqयकता अनसार मसौदा तयार पनM । ं ु  
(ज) कानन तज�मा स1बFधमा Qथािपत अFतरा�ि]^य माFयता तथा िसKाFतबमोिजम मसौदा तयारु ु   

पानM ।  
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(झ)  सवni अदालतबाट �ितपािदत हने नजीरहT नेपाल कानन पिDकामा �कािशत हन लामो d dु

समय पिन ला� सoने हदँा कानन 7याCयाका स1बFधमा र �चिलत नेपाल काननलाई बदर गनM d ु ु

गरी भएका सवni अदालतका नजीरहTको पण�पाठ तयार हदँासाथ आयोगले �ा4 गन�को ू d

िनि1त सवni अदालतसँग समFवय गनM ।  
(ट)  कानन तज�मा िदtदश�नले िनिद�� गरेको �ि(ु ु या अनTप कानन तज�मा गनM । ु ु ु  

२२२२....    आगामी आिथ�क वष�मा आयोगको लLय तथा काय�(मआगामी आिथ�क वष�मा आयोगको लLय तथा काय�(मआगामी आिथ�क वष�मा आयोगको लLय तथा काय�(मआगामी आिथ�क वष�मा आयोगको लLय तथा काय�(म:  
आिथ�क वष� २०६८।६९ को लािग आयोगले दहेायबमोिजम लLय िनधा�रण गरेको छ : 

((((कककक))))    अनसFधान �ितवेदनअनसFधान �ितवेदनअनसFधान �ितवेदनअनसFधान �ितवेदनुु ुु  ( ( ( (अवधारणापDअवधारणापDअवधारणापDअवधारणापD)))) तयार पानM तयार पानM तयार पानM तयार पानM: नेपाल कानन आयोग ऐनु , २०६३ को दफा 

१७ बमोिजम िवशेषuको सेवा िलइ िन1न िलिखत िवषयहTमा अनसFधानमलक �ितवेदन ु ू

तयार पानM काय� स1पW ग,रनेछ : 

(१) नेपालमा गोपनीयताको अिधकार: िसKाFत र 7यवहार 

(२) फौजदारी म�ामा सजाय िनधा�रण िनदMिशकाको आवqयकताु  

(३) नेपालमा मkयQथता स1बFधी माFयता र अzयास 

(४) नेपालको कानन �णालीमा अFतरा�ि]^य सिFध स1झौताको काया�Fवयनु  

(५) नेपालको काननु �णालीको दाश�िनक आधार, �कृित र िवशेषता । 
 ( ( ( (खखखख))))    िवधेयकको मसौदा तयार पानMिवधेयकको मसौदा तयार पानMिवधेयकको मसौदा तयार पानMिवधेयकको मसौदा तयार पानM: िन1न िलिखत िवषयहTमा िवधेयकको मसौदा तयार पा,रनेछ: 

(१) गोपनीयता स1बFधी िवधेयक 

(२) अQपतालस1बFधी िवधेयक 

(३) गरै सरकारी सQथा स1बFधीं  िवधेयक 

(४) िवuापनस1बFधी िवधेयक 
(५) िनजी 3ेDको भ]^ाचारस1बFधी िवधेयक 

(६) स1बिFधत िनकायबाट अनरोध भई आए बमोिजमका िवधेयकु  

(७) आयोगले तोकेका िवधेयक । 

((((गगगग))))    वेवसाइटस1बFधी काय�वेवसाइटस1बFधी काय�वेवसाइटस1बFधी काय�वेवसाइटस1बFधी काय�::::    

(१) नया ँ जारी हने d ऐन, खारेज भएका ऐन, िनयम, बाकँa �चिलत िनयमहT,  

िविनयमहT,  गठन आदेशहT, अFतरा�ि]^य सिFध स1झौता आवqयकता अनसार ु

नेपालीमा  र अ��ेजीमा (मश: राCद ैजाने । 

(२) नेपाल सरकारबाट औपचा,रक Tपमा घोिषत नीितहTलाई आयोगको वेवसाइटमा 

आवqयकता अनसार  नेपालीमाु   र अ��ेजीमा (मश: राCद ैजाने । 

(३) सशोधनबमोिजम िमलान गदe जाने ।ं  

((((घघघघ))))    आयोगको रणनीितक योजना तयार पान� अkययन गनMआयोगको रणनीितक योजना तयार पान� अkययन गनMआयोगको रणनीितक योजना तयार पान� अkययन गनMआयोगको रणनीितक योजना तयार पान� अkययन गनM: Qथायी र QवतFD सयFDको Tपमा ं

िवधाियकाले ऐन माफ� त कानन आयोगको Qथापना गरेको हदँा आयोगको काय�लाई ु d
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�भावकारी बनाउन, अkययन, अनसFधानमलक प,रयोजना सPालन गन� एव कानन तथा ु ू ुं

Fयायसँग स1बिFधत अFय स1बिFधत िनकायहTसँग सहकाय� गन� समेतको लािग आयोगको 

रणनीितक योजना बW पनM दिेखFछ । ;यसैले रणनीितक योजना तज�मा गन�को लािग आयोगले ु ु

अkययन �ार1भ गन� र स1बिFधत िनकायहTसँग छलफल गन�को लािग गहृ काय�  ग,रनेछ । 
((((ङङङङ))))    जन�ल �काशन गनMजन�ल �काशन गनMजन�ल �काशन गनMजन�ल �काशन गनM:::: कानन तथा Fयायस1बFधी लेखहT सल� गरी जन�ल �काशन गनM काय� ु ं

ग,रनेछ । 
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प,र-छेदप,र-छेदप,र-छेदप,र-छेद----४४४४    
�चिलत काननमा गन�पनM सधार�चिलत काननमा गन�पनM सधार�चिलत काननमा गन�पनM सधार�चिलत काननमा गन�पनM सधारु ु ुु ु ुु ु ुु ु ु     

�चिलत काननमा प,रमाज�न वा सधार एक Qवाभािवक �ि(या हो  । अगािड ु ु बनेको काननले आजका ु

सब ैआवqयकता र समQयालाई स1वोधन गन� पिन सoदनै । कानन त;कालको प,रवेशमा िनिpत माFयतामा ु

आधा,रत भई बWे हो जसले भिवqयमा घ�ने वा उ;पW हने सब ैिQथितलाई अनमान वा आ�लन गन� सoदनै । d ु

;यसैले काननलाई समय सापे3 बनाउन सशोधनको ु ं जTरत पद�छ । 
नेपालमा �चिलत काितपय काननहTमा सशोधन वा प,रमाज�नको आवqयकता महसस गन� सिकFछ । ु ुं

यस (ममा आयोगले ;यQता केही काननहTको पिहचान गरेको छ । यसको अथ� अFय काननहTमा सधारको ु ु ु

आवqयकता छैन भWे होइन । वQततु: आयोगले केही काननहTको अkययन गु नM (ममा प,रमाज�नको 

आवqयकता महसस गरेको हो ।ु  
११११....    Fयायप,रषद ऐनFयायप,रषद ऐनFयायप,रषद ऐनFयायप,रषद ऐन्् ्् , , , , २०४७ २०४७ २०४७ २०४७ मा गन�पनM सधारमा गन�पनM सधारमा गन�पनM सधारमा गन�पनM सधारु ुु ुु ुु ु : 

सवni अदालतको Fयायाधीशलाई कारवाही गनM स1बFधमा हामीकहाँ के कQतो काननी ु

7यवQथा रहकेो छ र ती 7यवQथाहT पया�4 छन छैनन भWे स1बFधमा अkययन अनसFधा् ् ु न हन d

सिकरहकेो छैन । सिवधानबमोिजम सवni अदालतको बहालवाला Fयायाधीशलाई 7यवQथािपका ं

ससदले महाअिभयोग �Qताव पा,रत गरी पदमj गन� सoछ । 7यवQथािपकां ु -ससदले महाअिभयोगबाट ं

पदमj गराउन बाहके अFय कनै कारवाही गन� सoदनै । शिj सFतलन तथा QवतFDु ु ु  Fयायपािलका 

स1बFधी माFय िसKाFतबमोिजम 7यवQथािपका-ससदलाई अFय कारवाहीको अिधकार िदन उपयj ं ु

पिन हदँनै । तर पदमj गन�माD कारवाही होइन  । सचेत गराउनेd ु ु , चेतावनी िदने, िनिpत अविध तोकa 

Fयाय स1पादन गन�बाट रोक लगाउने, पदमj गन� आवqयक कारवाहीु को  लािग 7यवQथािपका-ससद ं

सम3 औपचा,रक Tपमा पठाउने आिद कारवाहीका धेरै QवTपहT हन सoदछन । अवQथा र d ्
ग1भीरताको आधारमा उपयj कारवाहीको िकिसम तय गन�पनM हFछ ।ु ु d  

वQततु: ;यQतो अिधकार Fयाय प,रषद ्मा हनपनM हो । तर �चिलत Fयाय प,रषद ऐनले यसd ु ्  

स1बFधमा कनै 7यवQथा गरेको दिेखदनै । सयj राUय अमे,रकामा FयायाधीशहTको स1मेलन ु ुं ं

िनकायले सघीय अदालतको Fयायाधीश उपर महाअिभयोग लगाउन का�ेस सम3 िसफा,रस गन�  ं ं

सoछ । भारतमा सवni अदालतको Fयायाधीशलाई सचेत गराउन, Qवेि-छक राजीनामा िदन लगाउन 

एव कारवाहीको लािग ससद सम3 लेिख पठाउने अिधकार िदने गरी एक प,रषद खडा गनM गरी ं ं ्
िवधेयकको मQयौदा तयार भई मिFDप,रष�ले अनमोदन गरेको छ ।ु  

नेपालको सFदभ�मा 7यवहा,रक Tपमा �धानFयाधीशले सवniको बहालवाला Fयायाधीशलाई 

म�ाको पेशी नतोकa िज1मेवारीबाटु  विPत गरेको ��ाFत पाइFछ । यसैगरी बहालवाला Fयायाधीशलाई 

राजीनामा  िदन लगाएको उदाहरण पिन छन ् । तर औपचा,रक Tपमा काननले यQतो अिधकार �� ु

Tपमा Fयाय प,रष�लाई िदएको नदिेखदा यस स1बFधमा िबबाद र अFयौल बढेको पाइFछ ।ं  
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FयायाधीशहTलाई कारवाही एव बखा�ं सी गनM समेतको अिधकार पाएको Fयाय प,रष�को काम 

कारवाही 7यविQथत गनM Fयाय प,रषद ऐन् , २०४७ मा Fयायाधीश िवTK छानवीन गनM स1बFधमा दई ु
दफाहT माD छन । दफा ् ५ मा �ारि1भक जाचँ गराउन सoने 7यवQथा छ । दफा ६ मा जाचँबझ सिमित ु

गठन गन� सoने 7यवQथा छ । Qमरणीय छ -यी दव ैदफाहTमा ु "सिवधानको धारा ं १०९ को उपदफा 

(१) बमोिजमका Fयायाधीश" भWे श�दहT उZेिखत छन । सिवधानको धारा ् ं १०९ को उपधारा 

(१०) मा िजZा  अदालत र पनरावेदन अदालतका Fयायाु धीशलाई माD पदमj गनM स1बFधी 7यवQथा ु

छ । सो धारा र उपधाराको �ावधानमा सवni अदालतको Fयायाधीश भWे उZेख नभएकोले उj धारा 

र उपधारा सवni अदालतको बहालवाला Qथायी Fयायाधीशको हकमा लाग हन नसoने दिेखFछ । ू d

अब सवni अदालतले बहालवाला Qथायी Fयायाधीशको हिैसयतमा कनै 7यिjले गरेको काम ु

कारवाही वा सवni अदालतको बहालवाला अFय Fयायाधीशले यस अिघ िजZा अदालत र 

पनरावेदन अदालतको Fयायाधीशको हिैसयतमा स1पादन गरेको काम कारवाहीको िवषयमा छानवीन ु

वा जाचँबझ गन�पनM अवQथा आयो भने Fयाय प,रष�ले Fयाय प,रषद ऐनु ु ् , २०४७ को कन दफा वा ु

उपदफा �योग गरी �ारि1भक जाचँ गनM वा जाचँबझ सिमित गठन गन� सoछ भWे बारेमा Fयाय प,रषद ु ्
ऐनमा अFयौल र मौनता छ । सवni अदालतको बहालवाला Fयायाधीशलाई महाअिभयोगको �ि(या 

अिघ बढाउन ससद सम3 आ�ह गरी लेिख पठाउने स1बFधमा पिन Fयाय प,रषद ऐनमा �� 7यवQथा ं ्
रहकेो पाइदनै । 

अब यस स1बFधमा सवधैािनक 7यवQथाको अkययन �ास,mक हन आउँछ । ं d २०४७ सालको 

सिवधानको  धारा ं ९३ को उपधारा (२) मा "Fयाय प,रष�को  सदQय रहकेो कनै Fयायाधीशसँग ु

स1बिFधत कनै िवषयमा िबचार गन� वा �ी ु ५ सम3 कनै िसफा,रस पेश गन� परेमा Fयाय प,रषदु  ्सो 

Fयायाधीशको स{ा व,र+ताको (ममा िनजभFदा पिछको व,र+ Fयायाधीशले सदQयको Tपमा भाग 

िलनेछ" भWे 7यवQथा िथयो । वाQतवमा यो 7यवQथाले Fयाय प,रष�लाई सवni अदालतको 

बहालवाला Qथायी Fयायाधीश समेतको हकमा छानवीन गन� सoने गरी ढोका खोिलिदएको िथयो । यस 

7यQथाहTलाई समेटेर एव थप �� पादe Fयाय प,रषद ऐन बW पनM िथयो । तर यसतफ�  kयान प� सकेन । ं ् ु ु

सो ऐनमा समसामियक सशोधन समेत गन� सिकF�यो । वत�मान सिवधानमा ं ं २०४७ सालको 

सिवधानको धारा ं ९३ को उपधारा (२) बमोिजमको 7यवQथा रहकेो दिेखदनै । कें  कन माFयता वा ु

िसKाFतको आधारमा वत�मान सिवधानमा ;यQतों  7यवQथा नरािखएको हो भWे स1बFधमा कन ैु

7याCया;मक िट�पणी भिेटदनै । तर यसको अथ� सिवधानले सवni अदालतको वहालवाला ं

FयायाधीशहTलाई Fयाय प,रष�को 3ेDािधकार बािहर पारेको भW िमrने तक� सगत आधार र कारण ं

रहकेो दिेखदनै । 
तसथ� Fयायपािलकाको QवतFDताको आधारभत माFयतालाई आ;मसात गरी उ|रदायी ू

Fयायपािलकाको मम� अनTप सवni अदालतको वहालवाला Fयायाधीशको हकमा समेत छानवीन ु

एव अनसFधान गरीं ु , �ारि1भक जाचँबझ गन�ु , जाचँबझ सिमित गठन गन�ु  र छानवीन एव जाचँबझको ं ु
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�ितवेदनको आधारमा कारवाही गन� सoने गरी Fयायप,रष�लाई अिधकार िदन आवqयक छ । यसका ु

लािग सो बमोिजम Fयाय प,रषद ऐन् , २०४७ को दफा ५  र ६ मा सशोधन हनपनM दिेखFछ ।ं d ु  
२२२२....    दर सPार ऐनदर सPार ऐनदर सPार ऐनदर सPार ऐनूू ूू , , , , २०५३ २०५३ २०५३ २०५३ मा गन�पनM  मा गन�पनM  मा गन�पनM  मा गन�पनM  ुु ुु सधारसधारसधारसधारुु ुु : 

दर सPार सेवालाई भरू पदn र सव�सलभ बनाु उन, दरसPार सेवामा िनजी 3ेDलाई समेत सल� ू ं

गराउने तथा सेवालाई िनयिमत र 7यिQथत गन� ससदले ं २०५३ सालमा दर सPार ऐनू , २०५३ बनाएको 

हो । उj ऐन पा,रत भए पpात दर सPारको 3ेDमा  मलकमा उZेCय िवकास भएको छ । यसका साथै ू ु ु

दर सू Pारको सेवामा अFतरा�ि]^य कल वाईपास गनM घटनाहTमा पिन वृिK भइरहकेो समाचार 

आइरहकेो छ । खासगरी अपरेसन zवाइस फoस र िभओआइिप �िविध माफ� त अFतरा�ि]^य कल 

वाईपास गन� Qवदेशी र िवदेशी िगरोह सि(य हदँ ै गएको सWमा आएको पाइFछ । कल वाईपासमा d ु

सलं� 7यिjहTले अकत स1पि| कमाएको चचा� छ । नेपालमा िभओआएिप कललाई खला ग,रएको ु ु

छैन । ;यसैले यसको अवधै सPालन गनMहTले ठलो नाफा आज�न गरी रहकेो समाचार पxन पाइFछ ।ू  
अFतरा�ि]^य गेट वे माफ� त नेपाल िभDने एउटा कलबाट अनमित �ा4 दर सPार क1पु ू नीले लगभग ८ 

�पैया ँआ1दानी गनM मािनFछ । तर अझ ै १६ करोड �पैया ँ बराबरको २ करोड अFतरा�ि]^य कलहT 

अवधै कलबाट नेपाल िभDने गरेको अनमान छ । ु (कािFतपर माघ ु २९, २०६७) 
अवधै कल वाइपासमा सल� 7यिj िवTK दर सPार ऐनं ू , २०५३ को दफा ४७ को उपदफा 

(५)  बमोिजम िजZा अदालतमा अिभयोगपD दायर गनM ग,रFछ । तर यस स1बFधमा �� काननी ु

7यवQथाको अभावले अFयौल दिेखएको छ । सो उपदफा (५)  "कनै 7यिjले बदिनयतसाथ दर सPारु ू  

लाइन, दर सPार �णाली वा सोू सँग स1बिFधत अFय कनै सरचना वा उपकरणमा �ितकल असर पु ूं नM 

गरी कनै काम गरेमाु , िबगारेमा वा कनै  िकिसमको हािनु  नोoसानी पv याु एमा वा ;यQतो कामको लिग 

दT;साहन िदएमा वा ;यQतो काम गन� उ`ोग गरेमा कसरको माDा हरेी ;यQतो 7यिjलाई हािनु ु  

नोoसानीको िवगो बमोिजम ज,रवाना वा पाचँ वष�स1म कैद वा दव ैसजाय हु dन सoनेछ" भWे 7यवQथा   

छ । एकाितर सो ऐन र उj उपदफा अवधै कल वाइपास भनी Qप� Tपमा उZेख हन सकेको छैन । सो d

उपदफाको 7यवQथाले अवधै कल वाइपासलाई समे�छ वा समे�दनै भWे स1बFधमा पिन अFयौल  छ । 

दर सPार लाईनू , दर सPार �णाली वा सोसँग सू 1बिFधत अFय कनै सरचना वा उपु ं करणमा �ितकल ू

असर पनM गरी कनै काम गरेमाु , िबगारेमा वा हािन नोoसानी पारेमा भWे श�दहTको 7याCया गदा� 

अवधै कल वाइपास समेत पद�छ भनी भW गाyो दिेखFछ । साथै अकnितर बदिनयत भWे श�द �योग 

भएकोले झनै अFयौल दिेखFछ । कल वाइपास गन� �योग ग,रएका सीमकाड� र िभओआइिप गेट वे 

जQता उपकरण राखी अFतरा�ि]^य कल िभ�याउने काय� अवधै कल वाइपास हो । सो उपदफाको 

शाि�दक बनोटबाट अवधै कल वाइपास समेत पनM भिन 7याCया गन� ;यित सहज छैन ।  
अकnितर सो उपदफामा िबगो भराउने 7यवQथा छैन । अवधै कल वाइपास गनMको िनिम| 

�योग ग,रएका सीमकाड� लगायतका उपकरणहT जफत हने 7यवQथा पिन छैन । अवधै कल वाइपास d

गरी करोड$ कमाउनेहTबाट िबगो भराउने 7यवQथा नहदँा काननको उ�qेय िनरथ�क हन सoछ ।d dु  
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तसथ� दर सPार ऐनू , २०५३ मा अवधै कल वाइपासको प,रभाषा गरी ;यQतो काय�लाई 

द_डनीय घोिषत ग,रन पछ� । ;यQतो अपराधलाई िनरपे3 दािय;व अFतग�तको अपराधको �ेणीमा राखी ु

बदिनयत भए नभएको स1बFधमा हने� नपनM 7यवQथा हन पछ� र यसैगरी सो कसरमा िबगो भराउने d ु ु

7यवQथा समेत हने गरी सशोधन गन�पनM दिेखFछd ं ु  । 
३३३३....    बालबािलका स1बFधी ऐनबालबािलका स1बFधी ऐनबालबािलका स1बFधी ऐनबालबािलका स1बFधी ऐन, , , , २०४८ २०४८ २०४८ २०४८ मा गन�पनM मा गन�पनM मा गन�पनM मा गन�पनM ुु ुु सधारसधारसधारसधारुु ुु : 

बालबािलकाको हक, िहतको सर3ण गनM उ�qेयले बालबािलका स1बFधी ऐनं , २०४८ जारी 

भएको हो । सो ऐनको दफा ११ मा दसवष� मिनको बालकलाई आपरािधक दािय;वबाट पण�Tपमा ु ू

उFमिj िदु ने 7यवQथा छ । च$ध वष� वा सोभFदा मािथ र सोy वष�भFदा मिनको बालकले कनै अपराध ु ु

गरेमा उमेर पगेका 7यिjलाई हने सजायको आधा सजाय गनM 7यवQथा छ । यस 7यवQथाले एउटा ु d

मह\वपण� �~को जवाफ िदन सकेको छैन । कसरदारबाट पीिडतलाई 3ितपित� भराउने 7यवQथा भएको ू ु ू

कसरमा यिद कसरु ु दारको Tपमा दश वष�भFदा मािथको बालक रहछे भने ;यQतो अवQथामा बालकले 

3ितपित� िदनपनM वा नपनM के हो भWे स1बFधमा बालबािलका ऐनू ु , २०४८  मौन छ । जव�जQती 

करणीको कसरमा पीिडत र पीडक दव ैजना ु ु १६ वष� मिनका बालबािलका रहकेो अवQथामा पीिडत ु

बालकबाट आधा अश सव�Qव गन� िमrने वा निमrने भWे स1बFधमा सवni अदालतबाट समेत फरक ं

फरक म�ामा फरक फरक 7याCया भएको पाइFछ । नेपाल सरकार िवु . महशे कमार चौधरी ु (ने.का.प. 

२०६४ पृ.४१५) को म�ामा बालकले आधा अश िदन नपनM भिनु ं  7याCया भएको  पाइFछ भने अ�दल ु
कलाम मसलमान िवु . नेपाल सरकार भएको म�ामा बालकलाई 3ितपित� िदनपनM दािय;वबाट छट �ा4 ु ू ु ु

नभएको 7याCया भयो । सयj इजलासबाट भएका यी दई फैसलाहTमा फरक फरक Tिलm भएकोले ं ु ु
पण� इजलासबाट नेपाल सरकार िवTK पवन कमार भएको नेू ु .का.प. २०६७ पृ. १८०२ को म�ाु मा 

करणी गनM कसरदारको Tपमा बालक छ भFदमैा पीिडतले पाउने 3ितपित� िदन पनM दािय;वबाट उFमिj ु ू ु

नपाउने 7यCया भएको  छ । काननबमोिजम पण� इजलासबाट भएको 7याCयालाई आिधका,रक माW ु ू ु

पनM हFछ । तर बाल Fयायको अवधारणाको प,र�ेLयमा बालबािलकाई कd ु नै कसरमा 3ितपित� ु ू

पीिडतलाई िदनपनM दािय;व बोकाउन िमrछ वा िमrदनै भWे िवषयमा िववाद कायम छ । ु  
;यसैले बालबािलका स1बFधी ऐन, २०४८ मा  यस स1बFधमा �� Tपमा 7यवQथा हन d

आवqयक छ । मह\वपण� िवषयमा 7याCयाको गFजाइस बढाउन �े,रत गन� उपयू ु ु jु हदँनै । दस वष�भFदा d

मािथ र च$ध वष�भFदा कम उमेरको बालबािलकाले कसर गरेकोमा ह�काइु , स1झाइ, बझाइ गन�पनM र ु ु

कैद हने अपराध गरेकोमा कसर हरेी d ु ६ मिहनास1म कैद हने 7यवQथा ऐनमा छ । यसको  अथ� कैद हने d d

अपराधमा कैद सजाय ६ मिहनास1म हने हो । कैद बाd हकेको अFय कनै सजाय बालबािलकाहTलाई ु

िदन हदँनै भWे िवधाियकाको मनसाय दिेखFछ । कैद द_ड बाहके ;यस अवQथामा ज,रवानाd , 3ितपित� ू

वा अFय कनै अथ� द_ड िदन िमrने दिेखदनै । 3ितपित� िदन पछ� भW आिथ�क द_डको अश हो ।ु ू ु ुं ं  
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तसथ� दस वष�भFदा मािथ र च$ध वष�भFदा मिनको बालबािलकालाई कनै कसर गरेकोमा ु ु ु

आिथ�क द_ड गन� उपयj दिेखदनै । ;यस अवQथामा �� Tपले ;यQता बालबािलकालाई िबगोु ं , 

ज,रवाना, 3ितपित� वा अFय कनै आिथ�क द_डको सजाय हदँनै भनी 7यवQथा गन� उपयj दिेखFछ । ू ु ु ुd  
४४४४....    सिवधान सभा सिवधान सभा सिवधान सभा सिवधान सभा ंं ंं ((((7य7य7य7यवQथािपकावQथािपकावQथािपकावQथािपका----ससदको काय� सPालनससदको काय� सPालनससदको काय� सPालनससदको काय� सPालनंंंं ) ) ) ) िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली, , , , २०६५ २०६५ २०६५ २०६५ मा गन�पनM सधारमा गन�पनM सधारमा गन�पनM सधारमा गन�पनM सधारु ुु ुु ुु ु ::::    

उj िनयमावलीको प,र-छेद-१६ महाअिभयोग �Qतावसँग स1बिFधत छ । सो प,र-छेदको 

िनयम १०१ को उपिनयम (५) मा बढीमा १५ जना सदQय रहकेो जाचँबझ सिमित गठन गन� सिकने ु

7यवQथा छ । तर महाअिभयोग (काय�िविध िनयिमत गनM) ऐन, २०५९ को दफा ४ मा एकजना 

काननिवद समेत गरेर एघार जनास1मको जाचँबझ सिमित गठन गनM  7यवQथा छ । उj िनयमावलीमा ु ु

काननिवदलाई सदQयको Tपमा रािखने 7यवQथा छैन । ;यसैले ऐनको 7यवQथा अनकल सो उपिनयम ु ु ु

(५) को 7यवQथा रहकेो नहदँा ऐनकोd  7यवQथा अनTप सशोधन गन�पनM दिेखFछ ।ु ुं  
यसैगरी उj िनयमावलीको िनयम १०२ मा महाअिभयोग जाचँबझ सिमितको काया�विध ु

बढीमा ए�ाइस िदनको हनेछ भिनd  7यवQथा रहकेो पाइFछ । तर उZेिखत ऐनको दफा ६ मा जाचँबझ ु

सिमितको काया�विध तीन मिहनाको हने 7यवQथा छ । यसैd गरी सो दफामा सभामखले बढीमा तीस ु

िदनको 1याद थ�ने 7यवQथा छ भने सो िनयममा 7यवQथािपका-ससदले सातिदन 1याद थप गन� सoने ं

7यवQथा   छ । यसरी मल ऐनको 7यवQथा िवपरीत सो 7यवQथा भएको दिेखदा ऐन अनTप सशोधन ू ुं ं

गन�पनM ु   दिेखFछ । 
५५५५....    करार ऐनकरार ऐनकरार ऐनकरार ऐन, , , , २०५६ २०५६ २०५६ २०५६ मा गन�मा गन�मा गन�मा गन� ुु ुुपनM पनM पनM पनM सधारसधारसधारसधारुु ुु ::::    

दई वा सोु भFदा बढी प3हTबीच कनै काय� गन� वा नगन�का लािग भएको काननबमोिजम ु ु

काया�Fवयन गन� सिकने स1झौतालाई करार भिनFछ । करार काननको िवh7यापी माFयता अनसार ु ु

कानन@ारा �शािसत गन� सिकने सब ै�कारका स1झौतालाई करारको दायराले समे�छु  । नेपालमा करार 

काननको Tपमा करार ऐनु , २०२३ ि(यािशल रहकेोमा २०५६ मा नयाँ करार ऐन जारी भई परानो ु

करार ऐन खारेज भएको छ । करार ऐन, २०५६ जारी भएपpात काननका 3ेDमा रहकेा धेरै ु

माFयताहTले काननी हिैसयत �हण गरेका छन भने कितपय अQप�ताहT समाधान भएकाु ्  छन ।्  
तर करार ऐन, २०५६ ले अचल वQतको ख,रद िव(a गनM स1बFधमा करार हन सoछ वा ु d

सoदनै भWे Qप� उZेख नगरेकोले यस बारेमा िववाद र अFयौल कायम दिेखFछ । करार ऐन, २०५६ ले 

अचल स1पि|को करारलाई माFयता िदएको छैन भWे एकथ,रको धारणा रहकेो पाइFछ । सो धारणा 

7यj गनMहTले आbनो तक� को Tपमा करार ऐन, २०२३ र करार ऐन, २०५६ मा रहकेो करारको 

प,रभाषामा रहकेो फरकलाई औrयाएका छन । करार ऐनं ् , २०२३ मा "करार भWाले दई वा दईभFदा ु ु
बढी प3हTबीच कनै काम गन� वा नगन�को लािगु  ग,रएको म�री स1झन पछ�ु ु " भिन प,रभािषत 

ग,रएको िथयो । करार ऐन, २०५६ मा भने करारको प,रभाषा गदा� " दई वा सोु भFदा बढी प3बीच कन ै ु

काय� गन� वा नगन�को लािग भएको काननबमोिजम काया�Fवयन गन� सिकने स1झौतालाई करार मानेको ु

छ । वत�मान करारबमोिजम कानन अनसार काया�Fवयन हन नसoने स1झौता कराु ु d र मािनदनै । 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 सव�सामाFय िसKाFत अनसार कानन@ारा काया�Fवयन गनM नसिकने िवषयलाई करार ु ु ु

माW सिकदनै । 
यसैगरी करार ऐन, २०५६ मा िविभW �कारका करारहTको स1बFधमा 7यवQथा भएको   

पाइFछ । जमानत, नासो, िधतो तथा धरौट, एजेFसी, मालसामन ढवानी एव वQत िव(a स1बFधी ु ुं

करारको स1बFधमा �ावधानहT उZेिखत छन । दफा ् ४० मा वQत िव(a स1बFधी करारको उZेख ु

भएको र वQतको प,रभाषा गनM (ु ममा चल स1पि|लाई समावेश ग,रएको कारण वत�मान करार ऐनले 

अचल वQतको िव(a स1बFधी कु रारलाई माFयता िदएको छैन भWे तक�  ग,रएको पाइFछ । यस 

स1बFधमा िववाद खडा हनको मCय कारण नै दफा d ु ु ४० र करारको प,रभाषालाई िलइएको छ । 

जtगाको वनैाप{ा िलखतलाई करार माW िमrने वा निमrने भWे स1बFधमा सवni अदालतबाट समेत 

फरक फरक 7याCया भएको पाइFछ । धनमाया मह�जन िवTK तलसी मह�जन भएको नेु .का.प. २०६२ 

पृ. १००८ को म�ामा जtगा वनैाप{ाको िलखतलाई करार मािनयो  । िलखतको नामाकरण जेसकै ु ु

ग,रएको भएतापिन करारका आवqयक त\वहT िव`मान रहकेो िलखतलाई करार माW पछ� भWे ु

आधारमा सो म�ामा वनैाप{ालाई करार मािनएको हो ।ु  तर वीर शकर कसाही िवTK अिनता लामा ं

भएको ने.का.प. २०६३ पृ. ३९५ को म�ामा जtगा वनैाप{को िलखतलाई करार मािनएन । जtगा ु

वनैाप{ाको िलखतलाई करार नमाWमुा दफा ४० लाई आधार बनाइएको छ । 

यस�कार वत�मान करार ऐनले अचल स1पि|को ख,रद िव(a स1बFधमा कनै �� 7यवQथा ु

गरेको छैन । दफा ४० मा चल स1पि|को ख,रद िव(aको करा ग,रएको छ । सोही दफा ु ४० लाई 

आधार बनाइ अचल स1पि|मा करार हन सoदनै भWे धारणा बWd  गएको हो । वQततु: अचल 

स1पि|को ख,रद िव(aमा करार हन सoदनै भिनd  वत�मान करार ऐनले िनषेध गरेको पिन दिेखदनै भने ं

अकnितर अचल वQतको ख,रद िव(aका स1बFधमा करारस1बFधी 7यवQथा गनM �ावधान पिन छैन । ु

वाQतवमा जtगा जमीन लगायत अचल स1पि|को ख,रद िव(aको शत� राखी 7यिjहTले रकम 

लेनदनेको करार गन� सoछन ।  ;यQतो �विृ|को काय�लाई गरैकाननी भW िमrदनै । करार काननको ् ु ु

सव�माFय माFयता अनसार गरैकाननी एव काया�Fयवन गन� नसिकने अस1भव िवषयलाई करार मािनदनै । ु ु ं

तर अचल स1पि|को ख,रद िव(aको शत� राखी कनै  काय� गनM वा नगनM िवषयमा 7यिjहTले गनM ु

स1झौतालाई नत गरैकाननी काय� भW िमrछ नत काया�Fयवन गन� नसिकने अस1भव िवषय ।ु  
यसथ� अचल स1पि|को ख,रद िव(aको स1बFधमा करार हन सoदनै भWे माFयता करार d

काननको िसKाFत अनTप छैन । ु ु 7यवहा,रक Tपमा पिन ;यQतो माFयतालाई उिचत र तक� सmत माW 

सिकदनै । काननले जिहले पिन Fयायसmत र यिjयj 7यवहारलाई माFयता र �ो;सािहत गन�पछ� । ु ु ु ु

काननले मािनसहTको Fयायसmत 7यवहारलाई अवरोध िसज�ना गन� हदँनै । काननले 7यवहा,रक ु ु ुd

जिटलताको गाठँो फकाउन पद�छ । मह\वपण� िवषयमा काननमा मौनता साkने हो भने ;यसले ु ु ू ु

अिQथरतालाई बढावा गद�छ । सारभत िवषयलाई स1वोधन नगरी ;यसै छा}दा Fयाियक 7याCयाको ू
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अनावqयक गFजाइस बxछ । हाXो सFदभ�मा Fयाियक 7याCया िQथरता र एकTपता दिेखदनै । ;यसैु ं ले 

अचल स1पि|को ख,रद िव(aको स1बFधमा करार ऐनमा एक प,र-छेद राखी िवQततृ 7यवQथा गन� ु  

पद�छ ।  
६६६६....    िवदशेिQथत राजदतावास वा कटनीितक िनयोगलाई थप िज1मेवारी िदने काय� अगािड पठाइनपनMिवदशेिQथत राजदतावास वा कटनीितक िनयोगलाई थप िज1मेवारी िदने काय� अगािड पठाइनपनMिवदशेिQथत राजदतावास वा कटनीितक िनयोगलाई थप िज1मेवारी िदने काय� अगािड पठाइनपनMिवदशेिQथत राजदतावास वा कटनीितक िनयोगलाई थप िज1मेवारी िदने काय� अगािड पठाइनपनMूू ूू ु ुु ुु ुु ु ::::    

नेपालका िनकै 7यिjहT िवदेशमा काय�रत रही बसेका छन । 7यिj् गत 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 आिथ�क 

दािय;व िनकै पन� जाFछ । 
नेपालका िवदशेिQथत राजदतावास वा कटनीितक िनयोगले यQतो काम गरेमा ती िनकायको ू ु

काम हनेd , िनकाय र 7यिjहTबीच स1पक�  भरैहने, आिथ�क फाइदा हने दिेख यस आयोगबाट िविभW d

िनकायमा एक सझाव सिहतको पD पठाइएको ।ु  
उj सझावमा उZेख भएबमोिजम िवदेशबाटै 7यिjहTले आफ िवदशेमा रहकेो सु ू चूना 

अिनवाय� Tपमा िदने 7यवQथा गन� पद�छ । स1बिFधत मFDालयहTबाटै पररा]^ु , अथ�, गहृ, Qथानीय 

िवकास, कानन तथा Fयाय मFDालयु , नेपाल कानन आयोगु , महाFयायािधवjाको काया�लय समेतको 

�ितिनिध बसी यस िवषयमा नीितगत िनण�य गरी स1बिFधत काननमा सधारु ु  हनपनM दिेखFछ । यस d ु

स1बFधमा यस आयोगको तफ� बाट �ारि1भक अkययन भई �ितवेदन तयार भएको छ । जसलाई 

अनसची ु ू ६ मा रािखएको छ । 
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प,र-छेदप,र-छेदप,र-छेदप,र-छेद----५५५५    
समQया र सझावहTसमQया र सझावहTसमQया र सझावहTसमQया र सझावहTुुुु     

११११....    पृ+भमीपृ+भमीपृ+भमीपृ+भमीूू ूू ::::    
िव.सं. २०१० सालदिेख इितहास रहकेो नेपाल कानन आयोग अनेक$ घ1तीहT पार गदe ु ु

आज िविधवत Tपमा Qथािय र QवतFD िवधायीकa िनकायको Tपमा रहकेो छ । सQथागत Tपमा ं

कानन आयोग अपेि3त Tपमा �भावकारी हन सिकरहकेो छैन । यस सFदभ�मा कानन आयोगले ु ुd

भोिगरहकेो समQयाह�लाई यस�कार उZेख गन� सिकFछ : 
((((कककक))))    आयोगलाई उपे3ा गनM �विृ| रहनआयोगलाई उपे3ा गनM �विृ| रहनआयोगलाई उपे3ा गनM �विृ| रहनआयोगलाई उपे3ा गनM �विृ| रहनुु ुु: 

काननको तज�माु ु , सिहताकरण तथा �चिलत काननको सशोधनं ंु , एकaकरण र 

पनरावलोकन गन� तथा कानन र Fयायस1बFधी िवषयमा अkययन अनसFधान गरी नेपाल ु ु ु

सरकार सम3 पेश गनM समेतको काय� स1पादन गन� िवधाियकाले नेपाल कानन आयोग ऐनु , 

२०६३ बमोिजम कानन आयोग Qथापना गरेको होु  । तर काननको तज�मा गनM िनकायको ु ु

Tपमा कानन मFDालय हदँा हदँ ै छ{ै कानन आयोग िकन चािहFछ र भWे �~ अझ ै पिन ु ु ुd d

बेलाबखतमा सिननमा आउँछ । कानन आयोग ऐनु ु , २०६३ को दफा २१ मा "कानन तज�मा ु ु

स1बFधी काममा आवqयकता अनसार आयोगलाई सल� गराउन सिकनेछु ं " भWे 7यवQथा   

छ । सो 7यवQथा अनसार कानन तज�मा स1बFधी काममा आयोगलाई सल� गराउनै पद�छ भWे ु ु ु ं

काननी बाkयता रहकेो ु  दिेखदनै । स1बिFधत िनकायले आवqयकता महसस गरेको ख_डमा ं ु

माD आयोगलाई कानन तज�माको काय�मा सल� गराउन सoने िकिसमको लिचलो 7यु ु ं वQथा 

रहकेो कारण आयोगलाई कानन तज�मामा सल� गराउने ;यित इ-छा नरािखएको महसस गन� ु ु ुं

सिकFछ । राUयले Qथािपत गरेका सयFDलाई राUयिभDकै अFय िनकायले सहयोग र िवhास ं

नगनM �विृ| हामी कहा ँ अझै पिन अF;य हन सिकरहकेो छैन । वाQतवमा जन उ�qेय d ु वा 

काय�को लािग जन सयFD खडा ग,रएको हFछु ं d , सो उ�qेय वा काय� सोही सयFDबाट स1पािदत ं

हन पद�छ । Qथािपत सयFDलाई �भावकारी र उ|दायीपण� ढmले काय� स1पादन गन� सoने गरी d ु ूं

प,रचालन गन� स1वK सबबैाट सहयोग र सहकाय�को अपे3ा ग,रFछ । राUयको एक सयFDलाई ं

अकn सयFDले सहयोग नगनMं , िवhास नगनM, िज1मेवारीबाट  िवमख वा विPत तrयाउन ु ु

खोUने वा अकe  सयFDबाट काय� स1पादन गरी भिमका िवहीन बनाउने �य;न गनM हो भने ं ू

पKितले किहrय ैपिन काय� गन� सoदनै । 
((((खखखख))))    नीितगत अवधारणापDनीितगत अवधारणापDनीितगत अवधारणापDनीितगत अवधारणापD �ा4 नहन �ा4 नहन �ा4 नहन �ा4 नहनdd dd ुु ुु: 

आयोगले �;येक आिथ�क वष�को शTको दोcो ह4ािभD �;येक मFDालयलाई सो ु

मFDालय र सो मFDालय अFतग�तको िनकायको लािग के कQता िवषयमा िवधेयकको 

आवqयकता पद�छ भनी पDाचार गनM गद�छ । अिहलेस1मको अzयासबाट हदेा� एकाध 
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मFDालयहTले माD आbनो लािग यो यQतो िवधेयक चािहने भिन जवाफ िदएको पाइFछ । 

िवधेयकको आवqयकता दशा�उने मFDालयहTले समेत स1बिFधत िवधेयकस1बFधी नीित वा 

अवधारणापD उपल�ध गराएको पाइदनै । स1बिFधत िवषयमा नीित वा अवधारणापD �ा4 

नहदँा उj िवषयमा िवधेयककोd  मसौदा गन� अिघ बढाउन आयोगलाई अ��ारो भइरहकेो छ । 
((((गगगग))))    आवqयक जनशिj आपित� नहनआवqयक जनशिj आपित� नहनआवqयक जनशिj आपित� नहनआवqयक जनशिj आपित� नहनू ुू ुू ुू ुdd dd : 

कनै िवषयमा कानन बनाउने िन]कष�मा प� अिघ सो िवषयमा अिनवाय� Tपले काननी ु ु ु ु ु

अनसFधान हन पद�छ । कानन तज�मा �ि(याका िविभW चरणहTमा समेत काननी ु ु ु ु ुd

अनसFधानको ु ;यितकै जTरत पद�छ । नेपालमा कानन तज�मा गदा� काननी अनसFधानमा ु ु ु ु

आधा,रत हन सकेको छैन । ;यसैले कानन तज�माको लािग अkययनd ु ु , अनसFधान गन�ु , स1वK 

सरोकारवाला, िवशेषu, लि3त वग� एव कानन काया�Fवयन गनM िनकायहTसँग अथ�पण� र ं ु ू

�भावकारी छलफल  एव परामश� गन�को लािग छ{ै QवतFD िनकाय चािहने आवqयकता ं ु

महसस गरी कानन आयोग Qथापना भएको हो । तर काननी अनसFधानमा आधा,रत रहरे ु ु ु ु

कानन तज�मा गनM पKितलाई सQथागत Tप िदन आयोगको वत�मान सागठिनक सरचना ु ु ं ं ं

अपया�4 छ । खासगरी यस स1बFधमा आयोगमा जनशिj नै उपल�ध छैन । कानन तथा ु

Fयायस1बFधी िविवध िवषयमा अनसFधान गन� आयोगमा अनसFधान अिधकृतको दरबFदी न ैु ु

छैन । अनसFधान पKितको जािनफकारका अभावमा कसरी अkययन अनसFधानको काय� ु ु

�भावकारी हन स�ाd ? स1वK प3सँग छलफल र परामश� गन� एव कानन िनमा�ं ु ण �ि(यामा 

आवqयकता अनसार जनधारणा र राय सझाव स�लन गनM भनी कानन आयोग ऐनु ु ु , २०६३ 

मा उZेख भएपिन उj काय� गन�को लिग आवqयक जनशिjको आपित� हन सिकरहकेो छैन ।ू d  
पQतकालयको िनिमु | पQतकालय अिधकृत तथा सहायकु Qतरको दरबFदी नहदँा d

पQतकालयलाई 7यु विQथत Tपमा राCन सिकएको छैन । 
सचना �िविधको यगमा आयोगमा हालस1म सचना �िविध शाखा Qथापना हन ू ु ू d

सकेको छैन । यसको मCय कारण होु -आयोगमा सचना �िविध अिधकृितको दरबFदी नहन । ू ुd

सचना �िविध स1बFधी इिFजिनयरको अभावमा आयोगले सोचे अनसार वेवसाइटस1बFधी ू ु

काय� हन सिकरहकेो छैन ।d  
आयोगमा भएको दरबFदी अनTप पिन जनशिj उपल�ध नहन अकn प3 हो ।ु ुd  

((((घघघघ))))    भौितक cोत साधनको अ;यFत कमजोर अवQथाभौितक cोत साधनको अ;यFत कमजोर अवQथाभौितक cोत साधनको अ;यFत कमजोर अवQथाभौितक cोत साधनको अ;यFत कमजोर अवQथा: 
हालस1म आयोगको आbनो Qथायी भवन रहकेो छैन । शािFत मFDालयको भइँू  

तलामा रहकेो आयोगको लािग आवqयक कोठाहT उपल�ध छैनन । आयोगको अkय3् , 

उपाkय3, सदQय-सिचव एव सहसिचव लगायतका अिधकृतहTको लािग सहाउँदो र ं ु

सिवधाु यjु कोठाहT छैनन । आवqयक Qथानको अभावको कारणले आयोगको ्
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पQतकालयलाई 7यविQथत गन� सिकएको छैन । ु Qथानको अभावले समेत साधन जटाउन ु ु

स1भव छैन । 
((((ङङङङ))))    आयोगले नेपाल सरकार सम3 पेश गरेका िवधेयकहTको अवQथा अuात हनआयोगले नेपाल सरकार सम3 पेश गरेका िवधेयकहTको अवQथा अuात हनआयोगले नेपाल सरकार सम3 पेश गरेका िवधेयकहTको अवQथा अuात हनआयोगले नेपाल सरकार सम3 पेश गरेका िवधेयकहTको अवQथा अuात हनdd dd ुु ु:ु 

सीिमत जनशिj र cोत साधनका बावजद पिन आयोगले �;येक वष� लगभग ु ४/५ 

वटाका दरले  िवधेयकहTको मसौदा गरी नेपाल सरकार सम3 बझाउँद ैआएको छ । खासगरी ु

सचनाू दाताको सर3ण गनM िवधेयकं , २०६४, हद1यादस1बFधी िवधेयक, २०६४, यौनजFय 

द7य�वहार िनयFDण िवधेयकु , २०६४, अदालतको अपहलेना स1बFधी िवधेयक, २०६५, 

झठा अिभ7यिj िनयFDण िवधेयकु , २०६६, जवा िनयFDण िवधेयकु , २०६६ एव धरौट ं

जमानत तथा िहरासतस1बFधी िवधेयक, २०६६ आिद मह\वपण� िवधेयकहT आयोगले तयार ू

पारी नेपाल सरकार सम3 बझाइसकेको छ । तर ती िवधेयकहT �ि(याबमोिजम अिघ ु

बढाउने काय� भए नभएको स1बFधमा केही जानकारी पाउन सिकएको छैन । 7यवQथािपका-

ससद सम3 ं कितपय िवधेयकहT पेश हन सिकरहकेो छैनन ।d ्  
(च) नेपालमा हाल कितवटा िनयमहT �चलनमा छन भWे स1बFधमा ् यकaन िववरण पाउन कठीन 

भएको र आयोगले सरकारका िविभW िनकाय (मFDालय) हTसँग आफसँग स1बिFधत ऐनू , 

िनयम, िविनयम, गठन आदेश, नीितहT समेतको िववरण उपल�ध गराइिदन िलिखत Tपमा 

अनरोध गरेकोमा केही िनकायबाट माDु  जवाफ �ा4 भएको छ । धेरैजसो िनकायबाट सो 

स1बFधी िववरण �ा4 हन सकेको छैन ।d  
(छ) कानन प,रमाज�नका लािग स1बिFधत सरोकारवालाहTबाट िनयिमत Tपमा राय स�लन गनM र ु

ितनको िव�ेषण गरी कानन प,रमाज�न गनM काय� गन� सिकएको छैन ।  कानन काया�Fवयनकता�ु ु  

र काननका उपभोjाले 7यवहारमा सामना गन� परेका समQयाबारे सचना स�लन गरी ;यस ु ु ू

आधारमा कानन प,रमाज�न र सशोधन गनM प,रपाटी िवकिसत गन� पनMछ ।ु ुं  
(ज) बW गई रहकेो, बFद ै गरेको तथा काया�Fवयनमा आएका काननका स1बFधमा िव�ेषण र ु

िववेचना गनM �ि(याको श�वात हन सकेको छैन । तसथ� िविभW माkयमबाट यQता काननका ु ुd

सFदभ�मा बहस र छलफल चलाउन पनM दिेखएको छ ।ु  
(झ) िविभW Fयाियक िनण�यहTको बारेमा बेला बखत िविभW �िति(या हने गरे तापिन यस d

स1बFधमा �ािuक बहसको श�वात हन सकेको छैन ।ु d  
सझावहTसझावहTसझावहTसझावहTुुुु     
    

११११....    ऐन अनTपको भिमका िनवा�ह गन� िदइन पनMऐन अनTपको भिमका िनवा�ह गन� िदइन पनMऐन अनTपको भिमका िनवा�ह गन� िदइन पनMऐन अनTपको भिमका िनवा�ह गन� िदइन पनMु ू ुु ू ुु ू ुु ू ु ::::    
नया ँ कानन बनाउने वा िव`मान काननमा सशोधन वा पनरावलोकन गरी एव काननको ु ु ु ुं ं

सिहताकरणका लािग आवqयक सिहताको मसौदा तयार गरी सरकार सम3 पेश गनM समेतका काय� गन� ं ं

कानन आयोग Qथापना गरेको हो । तर 7यवहारमा ु काननको तज�मा गनM काय�मा आयोगको भिमका ु ु ू
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अ;यFत गौण छ । कितपय िवधेयक एव सिहता तज�मा गन� नेपाल सरकारले छ{ै सयFD वा काय�दल ं ं ंु ु

गठन गरेको उदाहरण पिन पाइFछ  । जन उ�qेय वा काय�को लािग राUयले जन िनकाय Qथापना गद�छ ु ु

सो उ�qेय वा काय� सोही िनकायबाटै स1पािदत हन पद�छ । छ{ै सयFD वा काय�दल गठन गरी d ु ु ं

आयोगको भिमकालाई सीिमत तrयाउन खोिजन हदँनै ।ू ु ु d  
कानन आयोग रहकेा बेलायतु , अ]^ेिलया, भारत आिद मलकहTलाई हनेM हो भने काननको ु ु ु

तज�मा तथा काननस1बFधी सधार तथा प,रमाज�नमा कानन आयोगकोु ु ु ु  अ�णी भिमका रहकेो पाइFछ । ू

भारतमा त ;यहाकँो सवni अदालतले समेत कितपय काननस1बFधी िवषयमा अkययन गन� कानन ु ु

आयोगलाई लेिख पठाएको पाइFछ । अ]^ेिलयामा कानन आयोु गबाट अनसFधान नगराइ कनै पिन ु ु

काननको तज�मा स1बFधी काय� शT ग,रदनै । नेपालको सFदभ�ु ु ु मा कानन आयोगलाई िवधाियकाले ु

प;याउने र कितपय अवQथामा काय�का,रणीले नप;याउने अनौठो िQथित रहकेो दिेखदा ;यQतो िQथित ं

रहन हदँनै ।ु d  
२२२२....    आयोगको सQथागत स�ढीकरण ग,रन पनMआयोगको सQथागत स�ढीकरण ग,रन पनMआयोगको सQथागत स�ढीकरण ग,रन पनMआयोगको सQथागत स�ढीकरण ग,रन पनMंं ंं ु ुु ुु ुु ु :     

जनशिj वा भौितक cोत साधनको अपया�4ता दखेाएर आयोगलाई िज1मेवारी िवहीन बनाउने 

वा भिमका ख1-याउने काय� Fयायसmत हन सoदनै । काननी अनसFधानमा आधा,रत कानन तज�मा ू ु ु ु ु ुd

गन�को लािग आयोगमा काननी अनसFधान अिधकृत एव अनसFधान पKितमा जािनफकार ु ु ुं

अिधकृतहTको 7यवQथा ग,रन पद�छ । कानन आयोग रहकेाु ु  अFय मलकहTमा एक दज�न वा सोु ु भFदा 

बढी अनसFधान अिधकृतहT रहकेो अवQथा �ि�गत गरी कानन आयोगमा  हालको लािग तीन जना ु ु

अनसFधान अिधकृतहTको दरबFदी  िसज�ना गरी पदपित� ग,रन उपयj हFछ ।ु ू ु ु d  
सचना �िविध शाखा Qथापना गन�को लािग सचना �िविध अिधकृत एक जनाको दरबFदी ू ू

खडा गरी दई जनाु  सहायक Qतरको दरबFदी खडा ग,रन पछ� ।ु  
पQतकालयलाई 7यविQथत गन�को लािगु  एक जना पQतकालय अिधकृत र एकजु ना सहायक 

Qतरको दरबFदी खडा ग,रन पनM आवqयकता छ ।ु  
साथै आयोगमा िव`मान दरबFदी अनTप जनशिjको आपित� भएको नदिेखदा दरबFदी ु ू ं

अनसार जनशिjको आपित� ग,रनु ू  ुपद�छ । 
३३३३....    आयोगको Qथायी भवनआयोगको Qथायी भवनआयोगको Qथायी भवनआयोगको Qथायी भवन:     

२०६१ सालमा जमलबाट िसहदरबार िभDको शािFत मFDालयको भवनमा QथानाFतरण भएको ं

छ । नेपाल सरकारले िसहदरबार हाताबाट मFDालयबाहकेका िनकायहT िसहदरबार बािहर QथानाFतरण ं ं

गनM नीित राखेको छ सो मतािबक यस आयोग पिन कनै पिन बखतु ु  िसहदरबार बािहर QथानाFतरण ं

हनपनM दिेखFछ । आयोगको वेd ु वसाइटमा करीब १२०० ओटा कागजातहT रािखएको कारणबाट 

िसहदरबार बािहर काया�लय भएमा सोको लािग इFटरनेट �दायकलाई िनकै रकम िदन पनM िQथित आउन ं ु

सoछ भने अकn ितर लोडसेिडङको कारणबाट वेवसाइट सPालन गन� किठनाई समेत हन सoने d
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भएकोले िसहदरबार हातािभDै ं आयोगको लािग छ{ै Qथायी भवन िनमा�ण गन�पनM ु ु  वा पया�4 Qथान 

सिहतको भवन उपल�ध गराउन पनM ु आवqयकता दिेखFछ । 
४४४४....    िव�ेषण र िववेचनािव�ेषण र िववेचनािव�ेषण र िववेचनािव�ेषण र िववेचना: 

बW गई रहकेो, बFद ै गरेको तथा काया�Fवयनमा आएका काननका स1बFधु मा िव�ेषण र 

िववेचनाका साथै  बहस र छलफल  गन� उपयj हने दिेख आयोगले आगामी िदनमा यसतफ�  काय� ु ु d

शT गन� पनM आवqयकता दिेखFछ ।ु ु  
५५५५....    �ािuक वहस�ािuक वहस�ािuक वहस�ािuक वहस: 

िविभW Fयाियक िनण�यहTको सFदभ�मा उपयj सQथाहTबाट �ािuक वहसको श�वात हनपनM ु ु ुं d

दिेखFछ ।     
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अनसचीअनसचीअनसचीअनसचीु ूु ूु ूु ू ----११११    
नेपाल कानन आयोगनेपाल कानन आयोगनेपाल कानन आयोगनेपाल कानन आयोगुु ुु     ऐनऐनऐनऐन, , , , २०६३ २०६३ २०६३ २०६३ �ार1भ भए�ार1भ भए�ार1भ भए�ार1भ भएदिेख दिेख दिेख दिेख २०६७ २०६७ २०६७ २०६७ असारमसाFतस1म तयार गरेका ऐनका मसौदाको असारमसाFतस1म तयार गरेका ऐनका मसौदाको असारमसाFतस1म तयार गरेका ऐनका मसौदाको असारमसाFतस1म तयार गरेका ऐनका मसौदाको 

िववरणिववरणिववरणिववरण    
    

आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� २०६३२०६३२०६३२०६३।।।।६४६४६४६४    
१. Fयाय �शासनस1बFधी तथा अFय केही नेपाल ऐन सशोधन गनM ऐनं , २०६४ 

२. हद1यादस1बFधी ऐन, २०६४ 

३. सचनादाताको सर3ण ू ं (ि सल7लोअर �ोटेoसन) स1बFधी ऐन, २०६४ 
    

आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� २०६४२०६४२०६४२०६४।।।।६५६५६५६५    
१ यौनजFय द�7यवहार िनयFDण िवधेयकु , २०६४  

२. जाचँबझ आयोग िवधेयकु , २०६४   

३. सि34 काय�िविध िवधेयकं , २०६५  

४ अदालतको अपहलेना स1बFधी िवधेयक, २०६५   
    

आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� २०६५२०६५२०६५२०६५।।।।६६६६६६६६    
१. नेपाल एि(िडटेशन प,रषद ऐन् , २०६६ 
२. झ¡ा अिभ7यिj िनयFDण ऐनु , २०६६ 

३. नेपाल गणQतर ऐनु , २०६६ 
    
आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� २०६६२०६६२०६६२०६६।।।।६७६७६७६७    

१. सप�दगी स1बFधी  िवधेयकु , २०६६ 

२. पारQपा,रक काननीु  सहायता स1बFधी िवधेयक, २०६६ 

३. जवा िनयFDण िवधेयकु , २०६६ 

४. नाग,रक अिधकार  िवधेयक, २०६६  

५.   धरौट जमानत तथा िहरासतस1बFधी िवधेयक, २०६६ 



www.lawcommission.gov.np 

 

34 

www.lawcommission.gov.np 

 

अनसचीअनसचीअनसचीअनसचीु ूु ूु ूु ू – २२२२ 

आयोगमा हाल काय�रत कम�चारीहTको नामावलीआयोगमा हाल काय�रत कम�चारीहTको नामावलीआयोगमा हाल काय�रत कम�चारीहTको नामावलीआयोगमा हाल काय�रत कम�चारीहTको नामावली 

 

१. �ी मोहन�साद बFजाडे           - सिचव 

२. �ी रमेश ढकाल -  सहसिचव  

३. �ी उदयराज सापकोटा  - उपसिचव 

४. �ी रामशरण ढकाल  - उपसिचव 

५. �ी टकबहादर महतं ु  -  शाखा अिधकृत 

६. �ी राम�साद ल1साल  - शाखा अिधकृत  

७. �ी  भवुन िसह थापा ं  - लेखा अिधकृत 

८. �ीमती अि1बका बेलबासे -  क1�यटर अिधकृत ु  

९. �ीमती मिFदरा नािपत (ग�ङु )       - क1�यटर अिधकृत ु  

१०. �ी कमार�साद िघिमरेु  - नायब स�बाु  

११. �ेम �काश िवhकमा� - नायब स�बाु  

१२. गोिवFदवहादर थापाु  - नायब स�बाु  

१३. �ी कृ]ण गोिवFद महज�न - हलका सवारी चालकु  

१४. �ी िखल�साद दाहाल -  हलका सवारी चालकु  

१५. �ी बहादर महज�नु  -       हलका सवारी चालक ु  

१६. �ी राजगोपाल महज�न - हलका सवारी चालक ु (करार) 

१७. �ी राम ;वाना               - हलका सवारी चालक ु (करार) 

१८. �ी नरेF�  ख}का - काया�लय सहयोगी 

१९. �ी श1भ थापा मगरु  - काया�लय सहयोगी 

२०. �ी िमठे राना -  काया�लय सहयोगी 

२१. �ी रामबहादर रानामगरु  - काया�लय सहयोगी 

२२. �ीमती सिवता राना - काया�लय सहयोगी (करार) 

२३. स�ी िदलशोभा पोडेु  - Qवीपर 

 

��7यः��7यः��7यः��7यः सहसिचव �ी लLमण मनैालीको दरबFदी आयोगमा रही हाल अkययन िबदामा रहन भएको ।ु  
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अनसचीअनसचीअनसचीअनसचीु ूु ूु ूु ू ----३३३३    
आआआआ....वववव. . . . २०६७२०६७२०६७२०६७।।।।०६८ ०६८ ०६८ ०६८ को आिथ�क िववरणको आिथ�क िववरणको आिथ�क िववरणको आिथ�क िववरण    

g]kfn ;/sf/g]kfn ;/sf/g]kfn ;/sf/g]kfn ;/sf/    

                        g]kfn sfg"g cfof]ug]kfn sfg"g cfof]ug]kfn sfg"g cfof]ug]kfn sfg"g cfof]u    - d=n]=k=kmf=g+=–!& _    

cf=a=@)^&÷cf=a=@)^&÷cf=a=@)^&÷cf=a=@)^&÷)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0f)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0f)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0f)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0f    

ah]6 pklzif{s g+=#(—#—!@) - rfn' _ 

k'/saf6k'/saf6k'/saf6k'/saf6    /sdfGt//sdfGt//sdfGt//sdfGt/    afFsLafFsLafFsLafFsL    

ah
]6 

ah
]6 

ah
]6 

ah
]6 

/s
d
 

/s
d
 

/s
d
 

/s
d
     

g++g++ g++g
++     ah]6 /sdah]6 /sdah]6 /sdah]6 /sd    

aflif{s aflif{s aflif{s aflif{s     
ah]6 c+sah]6 c+sah]6 c+sah]6 c+s    

ykykykyk    36363636    

;+s]t;+s]t;+s]t;+s]t    
 g+= g+= g+= g+=    

ykykykyk    36363636    

hDdf ah]6hDdf ah]6hDdf ah]6hDdf ah]6    lgsf;flgsf;flgsf;flgsf;f    vr{vr{vr{vr{    

gubgubgubgub    ah]6ah]6ah]6ah]6    s
}lk
mo
t

s
}lk
mo
t

s
}lk
mo
t

s
}lk
mo
t
    

        pkef]u vr{ Mpkef]u vr{ Mpkef]u vr{ Mpkef]u vr{ M                                                                                  

1.01 tna 5688000.00           5688000.00 4768340.21 4768340.21   919659.79   

1.02 eQf 800000.00 g]kfn sfg"g cfof]u r=g_ .295 79304.00   879304.00 879304.00 879304.00   0.00   

1.03 ;?jf e|d0f vr{ b}lgs eQf 20000.00           20000.00 0.00 0.00   20000.00   

1.04 kf]zfs 30000.00           30000.00 28000.00 28000.00   2000.00   

  sfof{no ;~rfng tyf ;]jf vr{ Msfof{no ;~rfng tyf ;]jf vr{ Msfof{no ;~rfng tyf ;]jf vr{ Msfof{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   843000.00 842965.80 842965.80   34.20   

2.07 k/fdz{ tyf cGo ;]jf z'Ns 687000.00 g]kfn sfg"g cfof]u r=g_.250   100000.00 587000.00 586445.00 586445.00   555.00   

2.08 lalaw vr{ 225000.00           225000.00 224963.00 224963.00   37.00   
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  ;]jf tyf pTkfbg vr{ M;]jf tyf pTkfbg vr{ M;]jf tyf pTkfbg vr{ M;]jf tyf pTkfbg vr{ M                            

4.03 k':ts vl/b 100000.00           100000.00 100000.00 100000.00   0.00   

4.04 sfo{qmd vr{ 4656000.00 cy{ dGqfno r=g_. 525 < 656 2000000.0 300000.00 6356000.00 5801510.00 5801510.00   554490.00   

4.05 sfo{qmd e|d0f vr{ 776000.00 
g]kfn sfg"g cfof]u r=g_.250 < 
295 

  332304.00 443696.00 331044.00 331044.00   112652.00 
  

  hDdf MhDdf MhDdf MhDdf M————    14964000.00       2432304.00 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 Mcy{ ah]6 hDdf Mcy{ ah]6 hDdf Mcy{ ah]6 hDdf M————    137500.00137500.00137500.00137500.00                                            137500.00137500.00137500.00137500.00    137500.00137500.00137500.00137500.00    137500.00137500.00137500.00137500.00            0.000.000.000.00      
        cy{{ ;d]t s'n hDdf Mcy{{ ;d]t s'n hDdf Mcy{{ ;d]t s'n hDdf Mcy{{ ;d]t s'n hDdf M————    14964000.00                         2432304.00 732304.00 16801500.00 14966300.90 14966300.90         1835199.10         
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नेपाल सरकार 

g]kfn sfg"g cfof]ug]kfn sfg"g cfof]ug]kfn sfg"g cfof]ug]kfn sfg"g cfof]u    
                                            

cf=a=@)^&÷)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0fcf=a=@)^&÷)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0fcf=a=@)^&÷)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0fcf=a=@)^&÷)^* sf] aflif{s cfly{s laa/0f    
ah]6 pklzif{s g+=#(—$—!@) - k'Flhut _ 

k'/saf6k'/saf6k'/saf6k'/saf6    /sdfGt//sdfGt//sdfGt//sdfGt/    afFsLafFsLafFsLafFsL    ah]6 ah]6 ah]6 ah]6     
/sd /sd /sd /sd     
g++g++g++g++    

ah]6 /sdah]6 /sdah]6 /sdah]6 /sd    
aflif{s aflif{s aflif{s aflif{s     

ah]6 c+sah]6 c+sah]6 c+sah]6 c+s    
ykykykyk    36363636    

;;;;+s]t+s]t+s]t+s]t    
 g+= g+= g+= g+=    

ykykykyk    36363636    

hDdf ah]6hDdf ah]6hDdf ah]6hDdf ah]6    lgsf;flgsf;flgsf;flgsf;f    vr{vr{vr{vr{    

gubgubgubgub    ah]6ah]6ah]6ah]6    

s
}lk
mo
t

s
}lk
mo
t

s
}lk
mo
t

s
}lk
mo
t
    

6.01 kmlg{r/ tyf lkmSr;{ 98000.00           98000.00 98000.00 98000.00   0.00   
6.02 ;jf/L ;fwg 2850000.00           2850000.00 2810257.86 2810257.86   39742.14   

6.03 d]lzg/L cf}hf/ 143000.00 
cy{ dGqfno r=g_= 
225 300000.00   443000.00 442450.00 442450.00   550.00   

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
  hDdf MhDdf MhDdf MhDdf M————    3091000.00           3391000.00 3350707.86 3350707.86   40292.14   

  cy{ ah]6 M— 0.00           0.00 0.00 0.00   0.00   

        cy ;d]t s'n hDdf Mcy ;d]t s'n hDdf Mcy ;d]t s'n hDdf Mcy ;d]t s'n hDdf M————    3091000.003091000.003091000.003091000.00                                            3391000.003391000.003391000.003391000.00    3350707.863350707.863350707.863350707.86    3350707.863350707.863350707.863350707.86            44440292.140292.140292.140292.14            
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अनसची अनसची अनसची अनसची ु ूु ूु ूु ू ----४४४४ 

आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� आिथ�क वष� २०६७२०६७२०६७२०६७।।।।६८ ६८ ६८ ६८ मा आयोगको वेवसाइटमा रािखएका मा आयोगको वेवसाइटमा रािखएका मा आयोगको वेवसाइटमा रािखएका मा आयोगको वेवसाइटमा रािखएका काननकाननकाननकाननुुुुहTको सचीहTको सचीहTको सचीहTको सचीूू ूू  

 

((((कककक))))    सिवधानसिवधानसिवधानसिवधानंं ंं     

िसिसिसिस....ननननंं ंं....    सिवधानसिवधानसिवधानसिवधानंं ंं  वष�वष�वष�वष�    
१. नेपाल सरकार वधैािनक काननु  २००४ 

२. नेपाल अFत,रम शासन िवधान  २००७ 

३. नेपाल अिधराUयको सिवधानं   २०१५ 

४. सिवधान सझाव आयोग@ारा तयार ग,रएको 7याCया;मक िट�पणीं ु      २०४७ 

५. नेपालको अFत,रम सिवधानं , २०६३ को नव$ सशोधनं  २०६८ 

 

S.N. Constitution Year 
1. Government of Nepal Act 2004 
2. Interim Government of Nepal Act 2007 
3. Constitution on Nepal 2019 
4. Interim Constitution of Nepal, VII Amendment 2066 
5. Interim Constitution of Nepal, VIII Amendment 2067 
6. Interim Constitution of Nepal, IX Amendment 2068 

 

((((खखखख))))    ऐनऐनऐनऐन 

िसिसिसिस....ननननंं ंं....    ऐनऐनऐनऐन वष�वष�वष�वष�    
१. आयकर ऐन �;येक वष�का आिथ�क ऐन सिहत २०५८ 
२. आयकर ऐन आिथ�क ऐन, २०६७ बमोिजम िमलाईएको  २०५८ 

३. मrय अिभवृू िK कर, ऐन (आिथ�क ऎन, २०६७ बमोिजम िमलाइएको)  २०५२ 

४. आिथ�क ऐन २०६७ 

५. राजQव चहावट ु (अनसFधान तथा िनयFDणु ) ऐन, (आिथ�क ऐन, २०६७ बमोिजम 

िमलाइएको) 

२०५२ 

६. मेलिमलापस1बFधी ऐन २०६८ 

७. सत�जFय पदाथ� ू (िनयFDण र िनयमन गनM) ऐन २०६८ 

८. फोहोरमलैा 7यवQथापन ऐन  २०६८ 

९. जातीय भेदभाव तथा छवाछत ु ू (कसरु र सजाय) ऐन २०६८ 
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Acts 

Year 
1. Abrogation of Some Criminal Cases and Remission of 

Punishment Act 2020 
2. Administration of Justice Act 2048 (1991) 
3. Agriculture and Forestry University Act  2067 (2010) 
4. Ancient Monument Preservation Act  2013 (1956) 
5. Anti Defection Act  2054 (1997) 
6. Armed Police Force Act  2058 (2001) 
7. Army Act  2063 (2006) 
8. Asset (Money) Laundering Prevention (First 

Amendment) Act  2068 (2011) 
9. B. P. Koirala Institute of Health Sciences Act  2049 (1993) 
10. B.P. Koirala Memorial Cancer Hospital Act  2053(1997) 
11. Begging (prohibition) Act 2018 (1962) 
12. Birth, Death and Other Personal Events (Registration) 

Act  2033 (1976) 
13. Bonded Labour (prohibition) Act  2058 (2002) 
14. Bretton Woods Agreement Act  2018 (1961) 
15. Building Act 2055 (1998) 
16. Citizen Investment Trust Act  2047 (1991) 
17. Civil Service Act  2049 (1993) 
18. Commission of Inquiry Act  2026(1969) 
19. Communication Corporation Act  2028 (1972) 
20. Constitutional Council (Functions, Duties, powers and 

procedures) Act  2066 
21. Crime Against State and Punishment Act  2046 (1989) 
22. Decorations Act  2064 (2007) 
23. Donation Act  2030 (1973) 
24. Education Act  2028 (1971) 
25. Employee Provident Fund Act  2019 (1962) 
26. Espionage Act  2018 (1962) 
27. Excise Duty Act (Alongwith each year Financial Acts 

Amendment)  2058 (2002) 
28. Far-western University Act 2067 (2010) 
29. Financial Procedures Act  2055 (1999) 
30. Foreign Exchange (Regulation) Act  2019 (1962) 
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Acts 
Year 

31. Foreign Investment Tax Act 2019 (1963) 
32. Gambling Act  2020 
33. Good Governance (Management and Operation) Act  2064 (2006) 
34. Gorkhapatra Corporation Act  2019 (1963) 
35. Greater Janakpur Area Development Council Act  2055 (1998) 
36. Guthi Corporation Act  2033 (1976) 
37. Immovable property Requisition Act  2013 (1956) 
38. Impeachment (Regulation of Procedure) Act  2059 (2002) 
39. Income Tax Act (alongwith financial Act of each year 

2059-67)  2058 
40. Industrial Enterprises Development Institute Act  2053 (1996) 
41. Industrial Trainee Training Act  2039 (1982) 
42. International Centre for Integrated Mountain 

Development Act  2040 (1983) 
43. International Development Association's Membership 

Acquisition Act  2019 (1962) 
44. Jhora Area Land Act  2028 (1971) 
45. Judicial Council Act  2047 (1991) 
46. International Finance Corporation's Acquisition Act  2022 (1965) 
47. Iodized Salt (Production, Sale and Distribution) 

Act  2055 (1998) 
48. Judicial Fund Act 2043 (1986) 
49. Judicial Service Commission Act  2048 (1991) 
50. Kathmandu University Act  2048 (1991) 
51. Land (Survey and Measurement) Act  2019 (1963) 
52. Lands Act  2021 (1964) 
53. Land Revenue Act  2034 (1978) 
54. Libel and Slander Act  2016 (1959) 
55. Local Administration Act  2028 (1971) 
56. Lottery Act  2025 (1968) 
57. Lumbini Bouddha University Act  2063 (2006) 
58. Martyr Gangalal National Heart Disease Centre Act  2057 (2000) 
59. Mid-western University Act  2067 (2010) 
60. Mines and Minerals Act  2042 (1985) 
61. National Academy of Medical Sciences Act  2063 (2006) 
62. National Broadcasting Act  2049 (1993) 
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Acts 
Year 

63. National Guidance Act  2018 (1961) 
64. National Insurance Corporation Act  2025 (1968) 
65. National News Agency Act  2019 (1962) 
66. Nepal Academy Act  2064 (2007) 
67. Nepal Court Fees Act  2017 (1960) 
68. Nepal Engineering Council Act,  2055 (1999) 
69. Nepal Fine Arts Academy Act  2064(2007) 
70. Nepal Health Service Act  2053 (1997) 
71. Nepal Laws (Interpretation Act)  2010 
72. Nepal Music and Dance Academy Act  2064 (2007) 
73. Nepal Petroleum Act  2040 
74. Nepal Sanskrit University Act  2043 (1986) 
75. Nepal Special Service Act  2042 (1985) 
76. Nepal Trust Act  2064 (2008) 
77. Nepal Water Supply Corporation Act  2045 (1989) 
78. Nepali Language Publication Corporation Act  2021 (1964) 
79. Non-Resident Nepali Act  2064 (2008) 
80. Ownership of Joint Housing Act  2054 (1997) 
81. Partnership Act  2020 (1964) 
82. Pashupati Area Development Trust Act  2044 (1987) 
83. Patan Academy of Health Sciences Act  2064 (2008) 
84. Plant Protection Act  2064 (2007) 
85. Police Act  2012 (1955) 
86. Political Parties Act  2058 (2002) 
87. Political Parties Act  2058 (2002) 
88. Postal Act  2019 (1963) 
89. Poverty Alleviation Fund Act  2063 (2006) 
90. Press and Publication Act  2048 (1991) 
91. Press Council Act  2048 (1992) 
92. Prisons Act  2019 (1963) 
93. Private Firm Registration Act  2014 (1958) 
94. Public Roads Act  2031 (1974) 
95. Public Security Act  2046 (1989) 
96. Public Service Commission Act  2066 (2010) 
97. Regional Development Plans (Implementation) Act  2013 (1956) 
98. Remuneration and Facilities of Authorities and Members 

of Parliament Act  2052 (1996) 
99. Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the 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 2053 (1997) 
101. Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the 

Justices of the Supreme Court Act  2026 (1969) 
102. Remuneration and Facilities of the Ministers Act  2049 (1993) 
103. Remuneration, Conditions of Service and Facilities of the 

Secretary General and Secretary of the Legislature-
Parliament  2055 (1998) 

104. Remuneration, Facilities and Conditions of Service of 
Judges of Court of Appeal and District Court Act  2049 (1992) 

105. Retirement Fund Act  2042 (1985) 
106. Revenue Tribunal Act  2031(1974) 
107. Road Board Act  2058 (2002) 
108. Scholarships Act  2021(1964) 
109. Security of the Health Workers and Health Organizations 

Act  2066 (2009) 
110. Seeds Act  2045 (1988) 
111. Social Practices (Reform) Act  2033 (1976) 
112. Some Public (Crime and Punishment) Act  2027 (1970) 
113. Some Public Documents Authentication (Procedures) 

Act 2063 (2006) 
114. Stamp Duty Act  2019 (1963 ) 
115. Statistics Act  2015 (1958) 
116. Tax Settlement Commission Act  2033(1976) 
117. Technical Education and Vocational Training Council 

Act  2045(1989) 
118. Town Development Act  2045 (1998) 
119. Town Development Fund Act  2053 (1997) 
120. Value Added Tax Act  2052 (1996) 
121. Water Supply Management Board Act  2063 (2006) 
122. Water Tariff Fixation Commission Act  2063 
123. Working Journalists Act  2051 (1993) 
124. Regional Development Plans (Implementation) Act  2013 (2056) 
125. Public Roads Act  2031 (1974) 
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((((गगगग))))    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली 
िसिसिसिस....ननननंं ंं....    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    वष�वष�वष�वष�    
१.  बालFयाय काय�िविध िनयमावली २०६३ 

२.  िश3ा िनयमावली २०५९ 

३.  छाDविृ| स1बFधी िनयमावली २०६० 

४.  केही साव�जिनक िलखत �माणीकरण िनयमावली २०६३ 

५.  सश� �हरी िनयमावली २०६० 

६.  भिमू  स1बFधी िनयमहT २०२१ 

७.  िनजामती सेवा िनयमावली २०५० 

८.  लोक सेवा आयोग िनयमावली २०६६ 

९.  िबमा िनयमावली २०४९ 

१०. QवाQ�य सेवा िनयमावली २०५५ 

११. गरै सैिनक हवाई उडान िनयमावली २०५२ 

१२. पव�तारोहण स1बFधी िनयमावली २०५९ 

१३. चलिचD (िनमा�ण, �द�शन तथा िवतरण) िनयमावली २०५७ 

१४. QवाQ�यकर (धXपान तथा मिदरा दQतरू ु ) कोष िनयमावली २०५१ 

१५. रेिडयो 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. अवतैिनक वािणUयदत स1बFधी िनयमावलीू   २०३९ 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    वष�वष�वष�वष�    

२१. कमारी चोक िहसाब जाचँ िनयमु   २०१८ 

२२. गोरखापD छापाखानाको काय�िविध िनयमहT २०१५ 

२३. जाचँबझ आयोग ु (सदQयहTको सेवाको शत�) िनयमावली २०५१ 

२४. �हरी कम�चारीको दिैनक तथा £मण भ|ा िनयमहT २०२७ 

२५. म�ण स1बFधी िनयमहTु  २०५५ 

२६. मिदरा िनयFDण (सेवा दQतरू) कोष िनयमावली  २०५४ 

२७. अदालती द_ड ज,रवाना असल तहिसल िनयमहTू , २०२६ लाई खारेज गनM 

िनयमहT 

२०२८ 

२८. �शासकaय काय� फछ�य¤ट िनयमहT २०२६ 

२९. आकिQमक बीमा कोष सPालन िनयमावली २०६० 

३०. हा|ीको 7यवQथा गनM िनयमहT २०२० 

३१. दध खाने बालक ू (पालन पोषण 7यवQथा) िनयमहT २०२० 

३२. फरे� इिFजिनय,रm िनयमहT २०२० 

३३. गवाही cेQता स1बFधी िनयम २०१५ 

३४. सरकारी छाDावास िनयमावली २०२९ 

३५. सरकारी काया�लय (िनरी3ण) िनयमावली २०२६ 

३६. सरकारी कागजात धrयाउने िनयमहTु  २०२७ 

३७. आFत,रक �शासन िदtदश�न िनयमहT २०२८ 

३८. काठमाड$ गोQवारा भFसारको नाउँको सवाल खारेज गनM िनयम २०२३ 

३९. खिनज सभM3ण (भ|ा तथा सिवधाु ) िनयमहT २०२४ 

४०. मkयेश तराईका जtगा जमीनहTको लगत सरि3ु त राCने िनयमहT २०१९ 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    वष�वष�वष�वष�    

४१. ना¥शाला (बहाल िनयFDण) िनयमहT २०१७ 

४२. काया�लय Qथापना गनM स1बFधी िनयमहT २०४० 

४३. �माणीकरण (दQतरु) िनयमावली २०२४ 

४४. �ाथिमक पाठशालाका कम�चारीहTको तलब मसलFद इ;यािद िदने र खच� 

लेCने िनयमहT 

२०२१ 

४५. सवाल र ख}गिनशाना (सशोधन र खारेजं ) गनM िनयमहT  २०२० 

४६. सापटी (कज�) बारेको सवाल सनद, आदशे खारेज गनM िनयमहT  २०२० 

४७. रmशाला (बहाल) िनयमहT २०१८ 

४८. �शासकaय अिधकारीको काम, कत�7य र अिधकार स1बFधी िनयमहT २०४२ 

४९. बालबािलका (िवकास तथा पनQथा�पनाु ) कोष िनयमावली २०५३ 

५०. दर सPार ू िनयमावली २०५४ 

५१. राि]^य समाचार सिमित िनयमावली २०४१ 

५२. हलाक d िनयमावली २०२० 

५३. हलाक  बचत ब�ै d िनयमावली २०३३ 

५४. गोरखापD कपnरेशन िनयमहT २०२१ 

५५. धनादशे िनयमावली २०३१ 

५६. छापाखाना र �काशन स1बFधी िनयमावली २०४९ 

५७. बरैm हलाकd  िनयमावली २०३४ 

५८. अित,रj हलाक d िनयमावली २०३४ 

५९. अित,रj हलाक वQत बीमा d ु िनयमावली २०१९ 

६०. औषिध परामश� प,रषद ्र औषिध सZाहकार सिमित गठन िनयमावली २०३७ 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    वष�वष�वष�वष�    

६१. िवशेष समहका कम�चारीू हTको �शासन र 7यवQथापन िनयमावली २०६५ 

६२. भFसार िनयमावली २०६४ 

६३. 7यवQथािपका-ससद सिचवालय ं कम�चारी �शासन िनयमावली  २०६५ 

६४. 7यवQथािपका-ससद सिचवालय ं आिथ�क �शासन िनयमावली २०६५ 

६५. कPनज�ा सर3ण 3ेD ं 7यवQथापन िनयमावली २०६४ 

६६. सवni अदालत िनयमावली २०४९ 

६७. िजZा अदालत िनयमावली २०५२ 

६८. ल,ैmक िहसा िनवारण कोष ं (सPालन) िनयमावली  २०६७ 

६९. आपतकालीन बालउ¦ार कोष (सPालन) िनयमावली  २०६७ 

७०. राजQव Fयायाधीकरण िनयमावली २०३० 

७१. घरेल ि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 काय�िविध) िनयमावली  २०६४ 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    वष�वष�वष�वष�    

८१. सरकारी म�ा स1बFधी ु  िनयमावली  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. ब�ै तथा िव|ीय सQथाको ऋण असली ं ु िनयमावली  २०५९ 

८९. िवफर िनयFDण िनयमावली २०२३ 

९०. िवमानQथल दQतर िनयमावलीु , २०३८ खारेज गनM िनयमावली २०६७ 

९१. भवन िनयमावली २०६६ 

९२. िब�वा संर3ण िनयमावली २०६६ 

९३. हवाई सर3ाु  (7यवQथा) िनयमावली २०४६ 

९४. होटेल, लज, रे�रा ँतथा ,रजट�¨ , बार तथा पथ �दश�क िनयमावली २०३८ 

९५. गरै सैिनक हवाई उडान (दघ�टना जाचँु ) ि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 वकaलस1बFधी िनयमावली २०५५ 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    वष�वष�वष�वष�    

१०१. खानी तथा खिनज पदाथ� िनयमावली २०५६ 

१०२. िसचाइ ं िनयमावली २०५६ 

१०३. औषिध जाचँबझ तथा िनरी3ण ु िनयमावली २०४० 

१०४. नेपाल QवाQ�य 7यवसायी प,रषद िनयमावली्  २०५६ 

१०५. अFतःशrक िनयमावलीु  २०५९ 

१०६. काननीु  सहायता स1बFधी िनयमावली  २०५५ 

१०७. मrय अिभवृि� कर िनयमावलीू  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;य तथा अFय 7यिjगत घटना ु (दता� गनM) िनयमावली,  २०३४ 

११४. वFयजFत आर3 िनयमावलीु  २०३४ 

११५. ख4ड राि]^य िनकु� िनयमावली २०४४ 

११६. िचतवन राि]^य िनक� िनयमावलीु   २०३० 

११७. बिद�या राि]^य िनक� िनयमावलीु  २०५३ 

११८. मkयवित� 3ेD 7यवQथापन िनयमावली २०५२ 

११९. राि]^य िनक� तथा वFयजFत सर3ण िनयमावलीु ु ं  २०३० 

१२०. सर3ण 3ेD 7यवQथापन िनयमावलीं  २०५३ 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    वष�वष�वष�वष�    

१२१. सर3ण 3ें D सरकारी 7यवQथापन िनयमावली २०५७ 

१२२. िहमाली राि]^य िनक� िनयमावलीु  २०३६ 

    
Rules Year 

1. Armed Police Force Rules,  2060 (2002) 
2. Ancient Monuments Preservation Rules,  2046 (1989) 
3. Births, Deaths and Other Personal Events (Registration) 

Rules,  2034 (1977) 
4. Civil Aviation Rules 2052 (1996) 
5. Civil Service Rules,  2050 (1993) 
6. Construction Business Rules,  2056(2000) 
7. Custom Rules,  

2065 
8. Drug Investigation and Inspection Rules  

2040 (1983) 
9. Drugs Advisory Council and Drugs Advisory Committee 

Formation Rules,  2037 (1970) 
10. Education Rules,  2059 
11. Excise Duty Rules  2059 (2002) 
12. Food Rules,  2027 (1970) 
13. Foreign Investment Tax Rules,  2020 (1963) 
14. Government Cases Rules 2055 (1999) 
15. Health Service Rules 2055 (1999) 
16. Health Tax (Smoking and Liquor Charge) Fund Rules,  2051 (1994) 
17. Higher Secondary Education Rules,  2052 (1996) 
18. Income Tax Rules,  2059 (2002) 
19. Kidney Transplantation (Regulation and Prohibition) 

Rules,  2058 (2002) 
20. Local Self Governance Rules,  2056 (1999) 
21. Mines and Minerals Rules,  1999 (2056) 
22. Motion Picture (Production, Exhibition and Distribution) 

Rules,  2057 (2000) 
23. Motor Vehicles and Transport Management   Rules 2054 (1997) 
24. Mountaineering Expedition Rules 2059 (2002) 
25. National Broadcasting Rules 2052 (1995) 
26. Nepal Education Services (Formation, Groups and Class 

Division and Appointment) Rules 2050 (1993) 
27. Nepal Health Service Rules 2055 (1999) 
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Rules Year 
28. Nepal Health Professional Council Rules, 2056 (1999) 
29. Petroleum Rules,  2041 (1985) 
30. Petroleum Industry (Income Tax) Rules,  2041(1985) 
31. Plant Protection Rules,  

2066 (2010) 
32. Postal Rules,  2020 (1964) 
33. Press Council (Working Procedures) Rules,  2049 (1993) 
34. Press and Publication Rules,  2049 (1992) 
35. Radio Communication (License) Rules,  2049 (1992) 
36. Securities Exchange Rules,  2050 (1993) 
37. Telecommunications Rules,  2054 (1997) 
38. Value Added Tax Rules,  2053 (1996) 

    
((((घघघघ))))    गठनगठनगठनगठन    आदेशआदेशआदेशआदेश    
िसिसिसिस....ननननंं ंं    गठनगठनगठनगठन    आदेशआदेशआदेशआदेश    वष�वष�वष�वष�    
१. िवराट 3ेD पय�टन �व�Kन िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

२. िवदहे िमिथला 3ेD पय�टन �व�Kन िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

३. सलहशे 3ेD पय�टन �व�Kन िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

४. िसXौन 3ेD पय�टन �व�Kन िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

५. लि1बनी 3ेD पय�टु न �व�Kन िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

६. कणा�ली 3ेD पय�टन �व�Kन िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

७. बहृ|र बराह3ेD िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

८. िचसापानी 3ेD पय�टन �व�Kन िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

९. िनजामती कम�चारी अQपताल िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६४ 

१०. कम�चारी �िश3ण �ित+ान िवकास सिमित (गठन) आदशे २०६६ 

११. बौKनाथ 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदशे २०५३ 

१२. भान जFमQथल िवकास सिमित ु (गठन) आदशे २०५२ 

१३. बढूानीलक_ठ 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदशे २०५३ 

१४. दवेघाट 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदशे २०५० 

१५. हलेसी महादवेQथान िवकास सिमित (गठन) आदशे २०५३ 

१६. मनकामना 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदशे २०५३ 

१७. पाथीभरा 3ेD िवकास सिमित (गठन) आदशे २०५३ 
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((((ङङङङ))))    िविनयमिविनयमिविनयमिविनयम 

िसिसिसिस....ननननंं ंं    िविनयमिविनयमिविनयमिविनयम    वष�वष�वष�वष�    
१. नेपाल नाग,रक उ©यन �ािधकरण, नाग,रक उ©यन िनयमावली  २०५८ 

२. नेपाल पय�टन बोड� िनयमावली २०५५ 

३. नोटरी पि�लक स1बFधी िनयमावली  २०६३ 

४. िवhिव`ालय अनदान आयोग काय� 7यवQथा िनयमावलीु   २०६० 

 
S.N. Bye-Laws Year 
1. Civil Aviation Rules  2058 (2002) 
2. Nepal Tourism Board Rules 2055 (1999) 
3. Notary Public Rules  2063 

4. University Grants Commission Work Management Rules  2060 (2004) 

 

((((चचचच))))    महासिFघमहासिFघमहासिFघमहासिFघ 

िसिसिसिस....ननननंं ंं....    महासिFघमहासिFघमहासिFघमहासिFघ    वष�वष�वष�वष�    
१. नाग,रक तथा राजनीितक अिधकारस1बFधी अFतरा�ि]^य �ितuापD १९६६ 

२. मानव अिधकारको िवh7यापी घोषणापD १९४८ 

३. मिहलाहTको राजनीितक अिधकार स1बFधी महासिFध १९५२ 

४. जीउ माQने बे-ने तथा अTको वेqयाविृ|को शोषणको दमनका लािग 7यवQथा 

भएको महासिFध 

१९४९ 

५. जाितह;या अपराधको रोकथाम र सजाय स1बFधी महासिFध १९४८ 

६. आिथ�क, सामािजक तथा साQकृितक अिधकार स1बFधी अFतरा�ि]^य �ितuापDं  १९६६ 

७. बाल अिधकारस1बFधी महासिFध १९८९ 

८. रmभदे अपराधको दमन र द_डस1बFधी अFतरा�ि]^य महासिFध १९७३ 

९. खेलकूदमा रmभदे िवTKको अFतरा�ि]^य महासिFध  १९८५ 

१०. यातना तथा अFय (रु , अमानवीय वा अपमानजनक 7यवहार वा द_ड िवTKको 

महासिFध  

१९८४ 

११. मिहला िवTKका सब ै�कारका भदेभाव उFमलन गनM स1बFधी महासिFधू  १९७९ 

१२. सब ैिकिसमका जातीय भदेभाव उFमलन गनM स1बFधी अFतरा�ि]^य महासिFधू  १९६५ 

१३. दास;व, दास 7यापार र दास;व समानका सQथा र अzयासहTको उFमलनस1बFधी ं ू १९५६ 



www.lawcommission.gov.np 

 

52 

www.lawcommission.gov.np 

 

 

िसिसिसिस....ननननंं ंं....    महासिFघमहासिFघमहासिFघमहासिFघ    वष�वष�वष�वष�    
परक महासिFधू  

१४. दास;व महासिFघलाई सशोधनं  गनM �ोटोकल १९५३ 

१५. दास;व महासिFघ १९२६ 

१६. वेqयाविृ|को लािग मिहला तथा बालबािलकाको जीउ माQने बे-ने काम रोकथाम 

गनM र सो िवTK सघष� गनM स1बFधमा 7यवQथा भएको साक�  महासिFधं  

 

१७. दि3ण एिशयामा बाल कrयाण �वK�न गन�का लािग 3ेDीय �बFध गनM स1बFधी 

साक�  महासिFध 

 

१८. मिहला िवTKका सब ै �कारक भदेभाव उFमलन गनM स1बFधी महासिFधको ू

Qवेि-छक �ोटोकल 

 

१९. म;ृयद_ड उFमलन गनM उ�ेqयले 7यवQथा भएको नाग,रक तथा राजनीितक ु ू

अिधकारस1बFधी अFतरा�ि]^य �ितuापDको दोcो Qवेि-छक �ोटोकल 

१९८९ 

२०. नाग,रक तथा राजनीितक अिधकारस1बFधी अFतरा�ि]^य �ितuापDको Qवेि-छक 

�ोटोकल 

१९६६ 

२१. सश� @F@मा बालबािलकाको सल�ताका स1बFधमा 7यवQथा भएको बाल ं

अिधकारस1बFधी  महासिFधको Qवेि-छक �ोटोकल २००० 

२२. बालबािलकाको बेचिवखन, बाल वेqयावृि| तथा बाल अि�ल िचDण स1बFधामा 

7यवQथा भएको बाल अिधकारस1बFधी महासिFधको Qवेि-छक �ोटोकल 

 

२३. सयj रा]^ सघको बडापD ं ंु   

२४. अFतरा�ि]^य Fयायालयको िवधान  

२५. £�ाचार िवTK सयj ं ु रा]^संघीय महासिFध  

२६. दि3ण एिसयाली 3ेDीय सहयोग सगठनको बडापDं   

 

S.N. Conventions 
1.  Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 
2.  Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 

Hazardous Wastes and Their Disposal (1989) 
3.  Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation 
4.  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. Conventions 
5.  Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, 

Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea Geneva, 12 
August 1949 

6.  Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War, 
Geneva, 12 August 1949 

7.  Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time 
of War Geneva, 12 August 1949 

8.  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment 

9.  Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 
Exploitation of the Prostitution of Others 

10.  Convention on Biological Diversity 
11.  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora 
12.  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
13.  Convention on the Political Rights of Women 
14.  Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against 

Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 
15.  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide 
16.  Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 

1946 
17.  Convention on the privileges and immunities on the specialized 

agencies 
18.  Convention on the Prohibition of the Development, Production, 

Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, 
Paris 13 January 1993 

19.  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
20.  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. Conventions 
June 1925 

41.  SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in 
Women and Children for Prostitution 

42.  SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of 
Child Welfare in South Asia 

43.  Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and 
Political Rights, aiming at the Abolition of the Death penalty 

44.  Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 as amended by the 1972 
protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 

45.  Slavery Convention 
46.  Statute of the International Atomic Energy Agency, 1957 
47.  Statute of the International Court of Justice 
48.  Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 
49.  Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave 

Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery 
50.  The Universal Declaration of Human Rights 
51.  Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer 

Space and Under Water, 1963 
52.  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 

53.  United Nations Charter 
54.  United Nations Convention gainst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances, 1988 
55.  United Nations Convention of the Law of Seas, 1982 
56.  United Nations Convention to Combat Desertification in Countries 

Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in 
Africa 

57.  United Nations Framework Convention on Climate Change (1992) 
58.  Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985) 
59.  Vienna Convention on Consular Relations, 1963 
60.  Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 
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((((छछछछ))))    खारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐन, , , , िनयम र िनयम र िनयम र िनयम र काननकाननकाननकाननुुुु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहT तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहT तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहT तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक अिभलेखहT 

िसिसिसिस....ननननंं ंं....    खारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐन, , , , िनयम र िनयम र िनयम र िनयम र काननकाननकाननकाननुुुु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक 

अिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहT    

वष�वष�वष�वष�    

१.  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  

२००९ 

६.  
नेपाल छापाखाना र �काशन रिज�री स1बFधी ऐन  

२००८ 

७.  
नेपाल नाग,रकताको ऐन   

२००९ 

८.  
नेपाल पि�लक सिभ�स किमशनको िनयम ऐन  

२००९ 

९.  
नेपाल पि�लक सिभ�स किमशनको िनदMश ऐन 

 

१०.  
नेपाल �धान Fयायालयको ऐन  

२००८ 

११. नेपाल साव�जिनक सर3ा ऐनु  २००७ 

१२. नेपाल पेटे_ट, िडजायन र ^ेडमाक�  ् काननु  १९९३ 

१३. बडाहािकमहTको सकटकालीन अिCतयार ऐनं   
२००८ 

१४. िमलमा बनेको कपासका सती धागो र सती कपडाको चोरी बजारी र चोरी ु ु

िनकासी िनयFDण काननु  २००८ 

१५. िवशेष प,रिQथित अिधकार ऐन   
२००९ 

१६. जयिQथित मZ@ारा जारी Fयायिवकािसनी (मानवFयायशा�)  

१७. नेपाल िववाह िबल 
२०११ 

१८. पृ�वीनारायण शाहको िद7य -उपदशे 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    खारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐन, , , , िनयम र िनयम र िनयम र िनयम र काननकाननकाननकाननुुुु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक 

अिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहT    

वष�वष�वष�वष�    

१९. महFे� मZको िQथित  
 

२०. रामशाहका २६ िथित  
 

२१. साव�जिनक सर3ा िनयमु   
२०१२ 

२२. केही नेपाल ऐनको 7यवQथा जगाउने ऐन  
२०६३ 

२३. गणतFD स�ढीु करण तथा केही नेपाल काननु सशोधन गनM ऐनं   
२०६६ 

२४. ऐनको सचीू   
१९१०- २०६५ 

२५. सवधैािनकं  अmका पदािधकारीको िनयja स1बFधी काय�िविध तथा ु

सवधैािनक प,रष�कों  काम, कत�7य, अिधकार र काय�िविध स1बFधी 

िनयमावली २०६५ 

२६. उजीरिसँह थापाको जगी तथा िनजामती िQथित बFदजें  
१८७९ 

२७. गोखा�पDमा के छा�न हने के छा�न नहनेd d  
 

२८. नेवारजातका लािग सामािजक सधारको इिQतहारु  
१९५८ 

२९. यसरी िन�;सािहत ग,रयो मृ;यद_ड काया�Fवयनलाई 
 

३०. रणबहादर ु शाहको काननीु  बFदोवQत 
१८३६ 

३१. राजेF�को Fयाियक बFदोवQत  
१८३३ 

३२. सती�था िनयFDण गनM इिQतहार 
१९४४ 

३३. सवni अदालत ऐन  
२०१३ 

३४. क,रया अिभलेख गनM Qपीच  
१९८१ 

३५. मलकa ऐनु ु   (जारी हँdदाको बखतको) 
२०२० 

३६. जयिQथित मZको सधारु  
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    खारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐन, , , , िनयम र िनयम र िनयम र िनयम र काननकाननकाननकाननुुुु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक 

अिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहT    

वष�वष�वष�वष�    

३७. जtगाको जाचँ स1बFधी T�ा 
१८४८ 

३८. जmल र सीमाना स1बFधी सवाल 
१८८५ 

३९. रामशाहको कचहरीको मया�दा 
 

४०. नेपाल बªक काननु 
१९९४ 

४१. जtगाको 3ेDफल लेCने परानो त,रकाु  
 

४२. िनजी 7यवहारको िलखत (ढाचँा स1बFधी) ऐन, २०४५ को  

�Qतािवत मसौदा तथा ;यसस1बFधी �ितवेदन २०४५ 

४३. अपराध सिहतां  
 

४४. गठन आदशेको सचीू  २०६६ स1म 
 

४५. हवाई उडान कर ऐन 
२०१८ 

४६. मतदाता नामावली स1बFधी ऐन  
२०५२ 

४७. भFसार ऐन 
२०१९ 

४८. �ितिनिध सभा सदQय िनवा�चन ऐन  
२०४७ 

४९. नेपाल नाग,रकता ऐन  
२०२० 

५०. िनवा�चन आयोग ऐन 
२०४७ 

५१. िनवा�चन (अपराध र सजाय) ऐन  
२०४७ 

५२. िधतोपD कारोबार ऐन  
२०४० 

५३. कृिष िवकास बै� ऐन  
२०३१ 

५४. क1पनी ऐन  
२०५३ 

५५. आत�कारी तथा िवkवसा;मक काय� ं (िनयFDण तथा सजाय) ऐन 
२०५८ 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    खारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐन, , , , िनयम र िनयम र िनयम र िनयम र काननकाननकाननकाननुुुु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक 

अिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहT    

वष�वष�वष�वष�    

५६. आकिQमक कोष ऐन 
२०१६ 

५७. आय र कर Fयाय7यवQथा ऐन  
२०१६ 

५८. जन �ितिनिध;व ऐन 
२०१५ 

५९. जन�ितिनिध;व िनयमावली 
२०१५ 

६०. नेपाल एकेडेमी ऐन  
२०१४ 

६१. Fयाय �शासन ऐन 
२०१६ 

६२. भिमस1बFधीू  ऐन, २०१४  

६३. रोयल नेपाल एरलाइFस करपोरेशन ऐन, २०१४  

६४. लालमोहर ऐन, २०१५  

६५. �ी ५ को सरकार (काय� िवभाजन) िनयमहT, २०१५ 
 

६६. ससदकां  सदQयहTको पा,र�िमक ऐन, २०१६  

६७. सQथां  रिज]^ेशन ऐन, २०१६  

६८. सरकारको आदशे �मािणत गनM िनयम, २०१३  

६९. सेना स1बFधी अिCतयार स1पनेु  ऐन, २०१५  

७०. नेपाल क1पनी काननु 
 

७१. मkयQथता ऐन २०३८ 
 

७२. िवदशेी लगानी तथा �िविधस1बFधी ऐन, २०३८ 
 

७३. औ`ोिगक 7यवसाय ऐन, २०३८  

७४. अFतशrक ु ऐन, २०१५  
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    खारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐनखारेज भएका ऐन, , , , िनयम र िनयम र िनयम र िनयम र काननकाननकाननकाननुुुु तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक  तथा Fयायस1बFधी ऐितहािसक 

अिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहTअिभलेखहT    

वष�वष�वष�वष�    

७५. घर जtगा बहाल कर ऐन, २०२३  

७६. आयकर ऐन, २०३१  

७७. नगरपािलका ऐन, २००७ 
 

 
 Old Act, Rules and Historical Document 

1. Agricultural Development Bank Act, 2024 (1967) 
2. Air Flight Tax Act, 2018 (1961) 

3. Arbitration Act, 2038 (1981) 
4. Authorisation of Emergency Powers to the Magistrate Act, 2008 
5. Black Marketing Act, 2008 
6. Census Act, 2009 
7. Chaar Bhangayang Special Court Act, 2012 
8. Companies Act 2021(1964) 
9. Companies Act,  2053 ( 1997) 
10. Control of Black Marketing and Smuggling of Cotton Thread and Cotton 

Cloth/e Manufactured in the Mills Act, 2008 
11. Customs Act, 2019 (1962) 

12. Election (Offences and Punishment) Act, 2047 (1991)  
13. Election Commission Act, 2047 (1991) 
14. Electoral Rolls Act, 2052 (1995) 
15. Excise Duty Act, 2015 (1958)  
16. Foreign Investment and technology act, 2038 (1981) 
17. Government of Nepal State Council Act, 2010 

18. House and Land Rent Tax Act, 2023 (1966) 
19. House of Representatives Members Election Act, 2047 (1991) 
20. Income Tax Act, 2031 

21. Industrial Enterprises Act, 2038 (1981) 
22. Land Management Rules Issued by Shri Bahadur Shah on 1848 B.S. 
23. Laws made by King Sthitiraj Malla in Bikram Era 1436 (Nepal Era 500) 

NYAYAVIKASINI ( Manavanayashastra) 
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24. Motor Vehicle Tax Act, 2018 (1961) 
25. Nepal Bank Law, 1994 
26. Nepal Citizenship Act, 2009 
27. Nepal Citizenship Act, 2020 (1964) 
28. Nepal Laws (Interpretation Act), 2010 B.S. 
29. Nepal Pradhan Nayalaya Act, 2008 (1951) 
30. Nepal Press and Publication Registration Act, 2009 
31. Nepal Prevention of Hoarding of Food Stuffs Act, 2008 
32. Nepal Public Security Act, 2007 
33. Nepal Public Service Commission Directives Act, 2009 
34. Nepal Public Service Commission Regulation (Niyam) Act, 2009 
35. Patent, Design and Trademark Law, 1993 B.S. 
36. Press and Publication Act, 2009 (1952) 
37. Right to Personal Liberty Act, 2006 
38. Rules Issued by King Rana Bahadur Shah on 1863 B.S. 
39. Rules on Decorum of the Kachahari (Court/Bench) Issued by King Ram Shah 

of Gorkha  
40. Rules on Judicial Management System by King Rajendra Bir Bickram Shah 

on 1883 B.S. 
41. Rules on Military and Civil Service 1879 (B.S.) Issued by Ujir Singh Thapa 
42. Rules on Social Reform of Newar Community 1958 B.S. by Chandra 

Shamser Jung Bahadur Rana 
43. Sanad Relating to Gorkahapatra 

44. Sawal (Rules) on Forest Conservation and Border Management issued by 
Rajendra Shah on 1885 (B.S.) 

45. Securities Exchange Act, 2040 (1983) 
46. Special Circumstances Authorisation Act, 2009 
47. Speech of Kariya 
48. Terrorist and Disruptive Acts (Prevention and Punishment) Act, 2058 (2002) 

 

((((जजजज))))    सशोधनसशोधनसशोधनसशोधनंंंं     
िसिसिसिस....ननननंं ंं....    ऐनऐनऐनऐन    वष�वष�वष�वष�    
१ Fयाय �शासनस1बFधी केही नेपाल ऐनलाई सशोधन गन� बनेको ऐनं  २०६७ 

२ स1पि| शिKकरण ु (मनी लाउ_ड,रm) िनवारण (पिहलो सशोधनं ) ऐन २०६८ 
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िसिसिसिस....ननननंं ंं....    िनयमावलीिनयमावलीिनयमावलीिनयमावली    वष�वष�वष�वष�    
१.  िनजामती सेवा (सातौ सशोधनं ) िनयमावली  २०६४ 

२.  िनजामती सेवा (आठौ सशोधनं ) िनयमावली २०६७ 

३.  िश3ा (पाचँौ सशोधनं ) िनयमावली २०६७ 

४.  पनरावेदन अदालत ु (दशौ ँसशोधनं ) िनयमावली २०६७ 

५.  िश3ा (छैठौ ँसशोधनं ) िनयमावली २०६७ 

६.  िश3क सेवा आयोग (पाचँौ सशोधनं ) िनयमावली २०६७ 

७.  सपथ मrयका सहकारी पसल सPालनस1बFधी ु ू (पिहलो सशोधनं ) 
िनयमावली 

२०६६ 

८.  यवा तथा साना 7यवसायी Qवरोजगार कोष ु (सPालन) (पिहलो सशोधनं ) 

िनयमावली 

२०६७ 

९.  लोक सेवा आयोग (पिहलो सशोधनं ) िनयमावली २०६७ 

१०. सवारी तथा यातायात (चौथो सशोधनं ) िनयमावली २०६८ 

११. िजZा अदालत (नव$ सशोधनं ) िनयमावली  २०६८ 

१२. सवni अदालत (बाy$ सशोधनं ) िनयमावली २०६८ 

१३. वदैिेशक रोजगार (पिहलो सशोधनं ) िनयमावली २०६८ 

१४. साव�जिनक ख,रद (तेcो सशोधनं ) िनयमावली २०६८ 

१५. िश3क सेवा आयोग (छैठ$ सशोधनं ) िनयमावली २०६८ 
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अनसची अनसची अनसची अनसची ु ूु ूु ूु ू ----५५५५ 

िवधेयकको नीित स1बFधी ढाचँािवधेयकको नीित स1बFधी ढाचँािवधेयकको नीित स1बFधी ढाचँािवधेयकको नीित स1बFधी ढाचँा1 

१. िवधेयक तयार गनM भनी कन Qतरबाट किहले िनण�य भएको हो ु ?  

(क)  Qतर  

 

(ख) िनण�य िमित 

 

२. स1बिFधत िवषयमा पिहचान ग,रएका �मख समQयाहT के के हन जसलाई �Qतािवत ु d काननुले सवोधन ं

गन� ुपद�छ: 

  १ 

  २ 

  ३ 

  ४ 

  ५ 

३. समQयाहTलाई सवोधन गन� िन1नमkये कन िविध अपनाउन उपयj हन सoछं ु ु ु d ?  

१. यस स1बFधमा कनै ु काननु नभएकोले नया ँकाननुी 7यवQथा गन� पनM    ु     

२. मौजदा ु काननुमा सधार वा सशोधन गन� पनM ु ुं   

३. मौजदा ु काननुले नसमेटने हदँा नया ँd काननु बनाउने  

४. स1बिFधत िवषयमा मौजदा ु कानन रहकेो भएु :  

-  ऐनको नाम 

१. 

२. 

३. 

४. 

- िनयमावलीको नाम 

                                                           
1
   स1बK िवधेयकमा लाग हdने कराहT भन� होला ।ू ु ु  

-  तोिकएको Qथानमा नअटाउने भएमा छ{ै पाना �योग गन� होला  ु ु  

० स1बK िवधेयकस1बFधी सझावु , परामश�, नीित र �ितवेदन जQता आलेखका �ित उपल�ध गराइिदन होला ।ु  
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१. 

२. 

३. 

 -   गठन आदशेको नाम  

१. 

२. 

३. 

५.  स1बिFधत िवषयमा राUयले कनै नीित Qवीकृत गरेको भएु :  

 Qवीकृत नीितको नाम  

१. 

२. 

३. 

६. स1बिFधत िवषयमा कनै अFतरा�ि]^ु य महासिFध भएको भए:  

(क) अFतरा�ि]^य महासिFधको नाम  

१. 

२. 

३. 

(ख)  अFतरा�ि]^य महासिFध भएको जानकारी छैन  

७.  स1बिFधत िवषयमा नेपालले कनै अFतरा�ि]^य महासिFधमा हQता3रु , अनमोदनु , सि1मलन वा समथ�न 

गरेको भए;  

(क) ;यQतो महासिFधको नाम  

१. 

२. 

३. 

(ख) ;यQतो महासिFधले नेपाल राUय वा सरकार उपर िसज�ना गरेका अFतरा�ि]^य दािय;वहT 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 
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८.  यस िवषयमा कनै दशेमा औपचा,रक नीित वा ु काननु बनेको जानकारी भएको भए: 

(क)  नीितको नाम:  

(१) 

(२)  

(३)  

(ख)  काननुको नाम:  

(१) 

(२)  

(३)  

९. यस िवषयमा कनैु  अFतरा�ि]^य िनकायले नमना ु काननु बनाएको जानकारी छ        छैन 

-  भएको भए सो काननु बनाउने िनकायको नाम:  

-  उj काननुको नाम:  

१०.   स1बिFधत िवषयमा राUय वा सरकारको तफ� बाट कनै अkययनु , अनसFधान वा छानिवन भएको भए ु  

(क) अkययन, अनसFधान वा छानिवन गनM ु िनकायको नाम 

(ख) अkययन, अनसFधान वा छानिवनको �ितबेदनु : पेश भइसकेको  

     पेश हन बाँd कa 

११.  स1बिFधत िवषयमा सवni अदालतको भिमकाू ;  

(क) कनै नजीर �ितपादन भएको भएु  

- नजीर �ितपादन गनM म�ाको प3ु /िवप3को नाम: 

- नजीर �ितपादन िमित:  

(ख) िनदMशना;मक आदेश जारी भएको भए  

- स1बिFधत म�ाका प3ु /िवप3को नाम: 

 

- सो आदशे जारी भएको िमित:  

१२.  �Qतािवत िवधेयकको स1बFधमा स1बिFधत िवशेषu िहत समह ू (interest groups) वा 

सरोकारवालाहTसँग पराम�श, कनै सहमित ु  वा सझाव �ा4 भएकोु  भए सो स1बFधी मCुय बदाहTुं :  

 

१. 

२. 

३. 



www.lawcommission.gov.np 

 

66 

www.lawcommission.gov.np 

 

 

४. 

५. 

१२.  �Qतािवत काननुले िनयमन, िनयFDण वा 7यवQथा गन�पनM मCय िवु ु षयहT:  

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 

८. 

९. 

१०. 

१३. �Qतािवत काननुले के कQता काय�लाई कसरुको Tपमा घोषणा गन� पनM आवqयकता छु ;  

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

१५.  घोषणा ग,रएका कसरहTमा के कQतो सजायको 7यवQथा गदा� �Qतािवत ु काननुको उ�qेय परा हन ू d

सoछ ?  

(क)  कैद गन�पनM भए कैदको Fयनतम र उiतम अविधु ू  

(ख)  ज,रवाना गन�पनM भए ज,रवानाको Fयनतम र उiतम अकु ू ं  

(ग)  अFय कनै वकैिrपक सजाय गन�पनM भए कQतो सजाय गन�ु ु पुला�?  

१६. कसरुबाट पीिडत 7यिj वा िनजका प,रवारलाई िदन पनM राहत वा 3ितपित�ू :  

(क)  राहत वा 3ितपित�को �कृित ू :  

 

(ख) राहत वा 3ितपित� उपल�ध गराउने िज1मेवारीू : 

 

१७.  �Qतािवत काननु काया�Fवयन गनM र अनगमन गनM िनकायु : 

(क)  िव`मान िनकायहTमkयेबाट कसलाई काया�Fवयन िनकाय भनी तोoन उपयj हFछ ु ु d ?  
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-  काया�Fवयन िनकायको नाम 

(ख)  िव`मान िनकायहTमkयेबाट कसलाई अनगमन िनकायको Tपमा राCन ु ु  

पला� ?  

 - अनगमन िनकायको नामु :  

(ग)  छ{ै िनकाय खडा गन�पनM भएु ु : 

- काया�Fवयन गनM �Qतािवत िनकायको नाम: 

- काया�Fवयन गनM �Qतािवत िनकायको गठन िविध: 

- अनगमन गनM �Qतािवत िनकायको नामु : 

- अनगमन गनM �Qतािवत िनकायको गठन िविधु : 

१८.  काया�Fवयन तथा अनगमन िनकायको �मखु ु , काम, कत�7य र अिधकार: 

(क) काया�Fवयन िनकायको �मखु, काम, कत�7य र अिधकार 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

 

(ख) अनगमन िनकायको �मखु ु , काम, कत�7य र अिधकार; 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

१९. कसरुको अनसFधानु , तहिककात र अिभयोजन स1बFधी 7यवQथा;  

(क) कसरुलाई �चिलत सरकारबादी म�ा स1बFधी ऐनु , २०४९ को अनसची िभD राCन उपयj ु ू ु ु   

हFछ         d             हदनै d  

(ख)  अFय िनकायलाई िज1मा िदने भए:  

(अ)  ;यसरी िज1मा िदने िनकाय/पदािधकारीको नाम:  

(आ)  ;यसरी िज1मा िदन पना�को कारणु :  

१. 
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२. 

३. 

४. 

५. 

२०.  म�ाको कारवाही र िकनारा गनM अिधकार3ेD स1बFधमाु ;  

(क)  सामाFय अदालतलाई नै अिधकार 3ेD �दान गनM  

(ख) हालको िवशेष अदालतलाई नै अिधकार 3ेD �दान गनM  

(ग) नया ँिवशेष अदालत वा Fयायाधीकरण खडा गन� पनMु  

(घ) िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरण खडा गन�पनM कारणहTु : 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

(ङ)  िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरणको गठन िविध; 

- अkय3 वा सदQयहTको सCयां :  

- अkय3 वा सदQयहTको योtयता:  

- अkय3 वा सदQयहTको िनयिj �ि(याु : 

२१.  शT तहबाट भएको िनण�य वा फैसला उपर पनरावेदन सWे िनकायको Tपमा कसलाई तोoन पला� ु ु ु ु ?  

(क)  सामाFय अदालत  

(ख)  िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरण  

(ग)  िवशेष अदालत वा Fयायाधीकरणलाई तोoने भए ;यसको गठन िविध; 

- अkय3 वा सदQयहTको सCयां :  

- अkय3 वा सदQयहTको योtयता:  

- अkय3 वा सदQयहTको िनयिj �ि(याु : 

२२.  �Qतािवत काननु अFतग�तका कसरुमाहT कारबाही र िकनारा गदा� कQतो काय�िविध अपनाउन ुउपयj ु

हFछ d ?  

(क)  सामाFय अदालतले अपनाउने काय�िविध  

(ख)  �चिलत िवशेष अदालत ऐन, २०५९ अFतग�तको काय�िविध  

(ग)  सि34 काय�िविध ऐनं , २०२८ अFतग�तको काय�िविध  
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२३. �Qतािवत काननुको �ार1भ र 3ेD िवQतार:  

(क) �Qतािवत काननु नेपालभर एकैपटक लाग गनMू  

(ख)  नेपाल सरकारले 3ेD तोकेर चरणबK Tपमा लाग गदe जाने ू  

(ग)  �Qतािवत काननुमा बा¬ 3ेDािधकार (Extra-territorial jurisdiction) को 7यवQथा 

गन� आवqयक छु  आवqयक छैन  

२४.  �Qतािवत काननुमा राUय वा सरकारलाई कनै िवषयमा एकािधकाु र, िवशेषािधकार वा िवशेष सिवधा ु

िदने स1बFधमा  

(क)  ;यQतो 7यवQथा गन� आवqयक छ ु  आवqयक छैन  

(ख)  िदनपनM एकािधकारु , िवशेषािधकार वा िवशेष सिवधाहTु ; 

१. 

२. 

३. 

४. 

(ग) िदन पना�को कारणु  

१. 

२. 

३. 

४. 

२५.  यस िवषयमा िवधेयकको �ारि1भक मQयौदा तयार भएको छ          छैन  

 

२६. �Qतािवत काननुले कसरु कायम गरेको वा 7यवQथा गरेको िवषयमा हद1याद;  

(क)  हद1याद नहने िवषयd :  

१. 

२. 

३. 

४. 

(ख) हद1याद अविध:  

१. 

२. 

३. 
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४. 

२७. िनयम बनाउने अिधकार स1बFधमा;  

 (क)  िनयम बनाउने अिधकार मािथ कनै िनयFDण राCन पनM भए िनयFDु ु णको �कृित: 

 (ख)  िविनयम बनाउने अिधकार िदन पनM होु , होइन ?  

(ग)  िनदMिशका जारी गनM अिधकार िदन पनM आवqयकता छु , छैन  

२८.  िवधेयकमा समावेश गन� पनM अFय कनै करा भएु ु ु  

१. 

२. 

३. 

४. 
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अनसचीअनसचीअनसचीअनसचीु ूु ूु ूु ू ----६६६६    
िवदशेिQथतिवदशेिQथतिवदशेिQथतिवदशेिQथत    राजदतावासराजदतावासराजदतावासराजदतावासूूूू     वावावावा    कटनीितककटनीितककटनीितककटनीितकुुुु     िनयोगलाईिनयोगलाईिनयोगलाईिनयोगलाई    थपथपथपथप    िज1मेवारीिज1मेवारीिज1मेवारीिज1मेवारी    िदिदिदिदनननन    काननकाननकाननकाननुुुु    रररर    नीितनीितनीितनीित    प,रमाज�नप,रमाज�नप,रमाज�नप,रमाज�न    

सझावसझावसझावसझावुुुु  

घटनाघटनाघटनाघटना    दता�दता�दता�दता� 

१) िवदशे जाने नेपालीले आफ बसेको जानकारी दतावासमा गराउन पनM 7यवQथा ।ू ुू  

२) िवदशेमा नेपाली नाग,रकहTका सFतान जFमेमा र अिभभावकले ;यQता सFतानको जFमदता� गराउन 

चाहमेा दता� गरी �माणपD िदन पाउने । 

३) िवदशेमा कनैु  नेपाली नाग,रकको िववाह भएमा द1पि|ले सो िववाह दता� गराउन चाहमेा  दता� गरी 

�माणपD िदन पाउने । 

४) िवदशेमा कनैु  नेपाली नाग,रकको म;ृय ुभएमा िनजको हकवालाले मृ;यदता�ु  गन� चाहमेा दता� गरी 

�माणपD िदन पाउने । 

५) नेपाली नाग,रक िववािहत द1पि|ले िवदशेी अदालतबाट स1बFध िव-छेद गरेकोमा सो स1बFध िव-छेद 

दता� गरी सो दता�को �माणपD िदन पाउने । 

६) नेपाली भाषामा लेिखएको र नेपाल सरकार र सरकारको िनकायका तफ� बाट जारी भएको िलखत 

अनवादु  गरी �माणीकरण गनM । 

७) नेपाली नाग,रकको वौिKक स1पि|को दता� गनM र सोको �माणपD िदने । 

८) नेपाली िव`ाथ�हT कामदार तथा 7यावसाियक 7यिjहTको अिभलेख राखी अिभलेख दता� �माणपD 

जारी गनM । 

९) नेपालमा रहकेो कनैु  अचल स1पि|को दाता र िलने 7यिj उपिQथत भई ;यQतो स1पि|को हक 

हQताFतरण गन� चाहमेा हक हQताFतरण गरी �माणपD जारी गनM र पिछ मालपोतबाट दाखेल खारेज गरे 

प�ुे 7यवQथा गनM । 

१०) नेपाली नाग,रकले नाता �मािणत गन� िनवेदन िदएमा नाता �मािणत गरी ;यसको �माणपD जारी गनM । 

११) मालपोत र कर ितन�पनMु  दािय;व भएको 7यिjले कर, मालपोत शrकु  बझाउनु  चाहमेा ;यQतो रकम 

बिझिलईु  भरपाई िदन पाउने । 

१२) स1बिFधत दशेमा रहकेा नेपाली नाग,रकको 7यिjगत िववरण Website मा राCने । 

१३) राजदतावासू  र िनयोगले �वाह गनM सेवा स1बFधमा िनदMिशका (Manual) तयैार गनM । 

(क) राजदतावासमाू   वा िनयोगले गन�पनMु , गन� पाउने कामको सचीू , 

(ख) सचीमाू  उZेिखत काम गदा� परु ्याउन ुपनM �ि(या, 

(ग) सेवा�ाहीले पेश गन�पनMु  आधार �माण, 

(घ) सेवा�ाहीले िदने िनवेदनको ढाँचा, 
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(ङ) िनवेदन दता� िकताबको ढाचँा, 

(च) घटना दता� िकतावको ढाचँा, 

(छ) जारी गनM �माणपDको ढाचँा,  

(ज) सेवा परु ्या वापत ला�े शrकु , 

(झ) शrकु  बझेपिछु  िदने रिसदको ढाचँा, 

(ञ) ती काम दतावासकोू  कनु  तहको पदािधकारी वा कम�चारीले िनण�य गनM भWे कराु , 

(ट) नेपालमा सचनाू  पठाउने तरीका, �ि(या र अविध । 

१४) उZेिखत काम गन� िदनका लािग स1वK मFDालय/िनकाय 

• पररा]^ मFDालय 

• अथ� मFDालय 

• गहृ मFDालय 

• Qथानीय िवकास मFDालय 

• काननु तथा Fयाय मFDालय 

• नेपाल काननु आयोग 

• महाFयायािधवjाको काया�लय 

१५) उZेिखत काय� गन� पवnjू  िनकाय सल�ं  काया�दल गठन गनM । 

१६) काय�दलले उZेिखत सझावु  एव ंअFय सझावु  सकलनं  गरी �ितवेदन तयार गनM । 

१७) सो �ितवेदनमा कनु  काननमाु  के प,रमाज�न गनM र कQतो नयाँ नीित अिCतयार गनM भWे बारे सझावु    

िदने । 

१८) सझावकाु  आधारमा नेपाल सरकारले ऐनमा सधारु  गन�पनMु  िवषयमा िवधेयक तयार गरी िव`ाियकामा 

पेश गनM । नीितगत िनण�य गन�पनMु  िवषयमा नेपाल सरकारले नीितगत िनण�य गरी काया�Fवयन गनM । 
 

    
 


