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नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

       २०६३।९।३० 

संशोधन गने ऐन  

१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४           २०६४।५।९ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

२. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने  

ऐन, २०६६        २०६६।१०।०७ 

३.  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

४.    नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

      संशोधन गने ऐन, २०७५           २०७५।११।१९ 

२०६३ सालको ऐन न. ३७ 

नपेाल कानून आयोगको सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनन बनकेा ऐन 

प्रस्िािना : कानूनको िर्ुनमा, संवहिाकरण िथा प्रचमलि कानूनको संशोधन, एकीकरण र पनुरािलोकन गनन 

िथा कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी विषयमा अध्ययन र अनसुन्त्धान गननको लामग नपेाल कानून आयोगको 

स्थापना र व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,  

प्रमिमनमध सभाको घोषणा, २०६३ र्ारी भएको पवहलो िषनमा प्रमिमनमधसभाले यो ऐन बनाएको छ।  

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोक्षर्म स्थापना भएको नेपाल कानून आयोग सम्झन ु

पछन ।  

(ख) “अध्यि” भन्नाले आयोगको अध्यि सम्झन ुपछन ।  

(ग) “उपाध्यि” भन्नाले आयोगको उपाध्यि सम्झन ुपछन ।  

                                                           

  यो ऐन संिि ्२०६५ साल रे्ठ १५ गिेदेक्षख लागू भएको । 
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(घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झन ुपछन र सो शब्दले अध्यि, उपाध्यि, 

मानाथन सदस्य र सदस्य–सक्षचि समेिलाई र्नाउँछ ।  

(ङ) “सक्षचि” भन्नाले आयोगको सक्षचि सम्झन ुपछन ।  

३. नपेाल कानून आयोगको स्थापना : (१) कानूनको िर्ुनमा, संवहिाकरण िथा प्रचमलि कानूनको 

संशोधन, एकीकरण र पनुरािलोकन गनन िथा कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी विषयमा अध्ययन र 

अनसुन्त्धान गने काम समेिको लामग नेपाल कानून आयोगको स्थापना गररएको छ। 

(२) आयोगको कायानलय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।  

४.  आयोगको गठन : (१) आयोगको गठन देहाय बमोक्षर्म हनुेछ :– 

(क)  सिोच्च अदालिको न्त्यायाधीश भइसकेको िा हनुे योग्यिा 

पगेुका व्यक्षिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनयिु गरेको 

व्यक्षि                                  – अध्यि 

(ख) नेपाल न्त्याय सेिाको रार्पराविि विक्षशष्ट शे्रणीको पदमा रही 

काम गररसकेको वा वररष्ठ अधिवक्ता वा अमधििाको 

हैमसयिले कम्िीमा पन्त्र िषन कानून व्यिसायीको रूपमा 

काम गरेको िा कानूनको अध्यापन, अनसुन्त्धान, िर्ुनमा िा 

कानून िा न्त्यायको िेरमा कम्िीमा पन्त्र िषनको अनभुि 

हामसल गरेका व्यक्षिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनयिु 

गरेको व्यक्षि                           – उपाध्यि 

(ग) खण्ड (ख) बमोक्षर्मको योग्यिा पगेुका व्यक्षिहरूमध्येबाट 

नेपाल सरकारले मनोनीि गरेको कम्िीमा एकर्ना मवहला 

रहने गरी बढीमा िीनर्ना                    – सदस्य 

(घ) सक्षचि, कानून, न्त्याय िथा संसदीय व्यिस्था मन्त्रालय– सदस्य 

(ङ) सक्षचि (कानून), प्रधानमन्त्री िथा मक्षन्त्रपररषद्को  

कायानलय                                – सदस्य 

(च) नायि महान्त्यायामधििा, महान्त्यायामधििाको  
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कायानलय                                 –सदस्य 

(छ) सक्षचि                              – सदस्य–सक्षचि 

(२) आयोगको अध्यि, उपाध्यि र सदस्यहरूको मनयकु्षि िथा मनोनयनको लामग नेपाल 

सरकार समि नाम मसफाररस गनन देहाय बमोक्षर्मको एक मसफाररस समममि रहनेछ :– 

(क)  कानून, न्त्याय िथा संसदीय व्यिस्था मन्त्री    – संयोर्क 

  (ख) सभापमि, कानून िथा मानि अमधकार समममि, प्रमिमनमधसभा– सदस्य 

(ग) अध्यि, नेपाल बार एशोमसएसन     – सदस्य 

५. मानाथन सदस्य : आयोगले आिश्यक ठानकेो विषयसँग सम्बक्षन्त्धि लब्धप्रमिविि विज्ञहरूमध्येबाट 

बढीमा पाँचर्ना विज्ञलाई नपेाल सरकारले मानाथन सदस्यमा मनयिु गनन सक्नेछ । 

६.  अध्यि, उपाध्यि िथा सदस्यको योग्यिा : आयोगको अध्यि, उपाध्यि िथा सदस्यमा मनयिु 

िथा मनोनयन हनुको लामग दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) िा (ख) मा उक्षललक्षखि 

योग्यिाको अमिररि देहायका योग्यिा पगेुको हनु ुपनेछ :–  

(क)   नेपाली नागररक, 

(ख) पैंिालीस िषन उमेर पूरा भएको, 

(ग) नेपाल सरकारद्वारा मान्त्यिा प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनमा कम्िीमा 

स्नािकोपामध प्राप्त गरेको,  

(घ) नैमिक पिन देक्षखने कुनै फौर्दारी अमभयोगमा अदालिबाट सर्ाय नपाएको, 

(ङ) मगर् नमबग्रकेो । 

७.  अध्यि, उपाध्यि र सदस्यको पदािमध : (१) अध्यि िथा उपाध्यिको पदािमध पाँच िषनको 

 हनुेछ । 

(२) सदस्यको पदािमध दईु िषनको हनुछे ।   

८.  पद ररि हनु े अिस्था : पदेन बाहेक अन्त्य सदस्यको पद देहायका अिस्थामा ररि भएको 

मामननेछ :– 

                                                           
    नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।  
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(क)  मनर्ले नेपाल सरकार समि रार्ीनामा ददएमा, 

(ख)  मनर्को पदािमध पूरा भएमा,  

(ग)  मनर्को मतृ्य ुभएमा, 

(घ) दफा ६ बमोक्षर्मको योग्यिा नरहेमा । 

९.   पदबाट हट्न े: अध्यि, उपाध्यि िा सदस्यले आफ्नो पद अनरुूपको क्षर्म्मेिारी पूरा नगरेको भनी 

प्रमिमनमध सभा, कानून िथा मानि अमधकार समममिका बहमुि सदस्यले मनणनय गरेमा मनर्को 

पदािमध समाप्त नहुँदै मनर्हरू पदबाट हट्नेछन ्।  

िर त्यसरी पदबाट हटाउन ु अक्षघ मनर्लाई आफ्नो सफाइ पेश गने मौकाबाट िक्षिि 

गररने छैन।  

१०.  आयोगको काम, किनव्य र अमधकार : आयोगको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोक्षर्म  

हनुेछ:– 

(क) नयाँ कानून बनाउने िा विद्यमान कानूनमा संशोधन गने सम्बन्त्धमा िा कानून 

िथा न्त्याय सम्बन्त्धी समसामवयक विषयमा अध्ययन िथा अनसुन्त्धान गने गराउन,े  

(ख) कानूनको संवहिाकरणका लामग आिश्यक संवहिाको मस्यौदा ियार गरी नेपाल 

सरकार समि पेश गने, 

(ग) प्रचमलि कानूनमा एकीकरण िा पनुरािलोकन गने िथा सो सम्बन्त्धमा नेपाल 

सरकारलाई आिश्यक सझुाि ददन,े   

(घ) नयाँ कानून मनमानण गने र आिश्यकिानसुार प्रचमलि कानूनमा संशोधन गने 

सम्बन्त्धमा व्याख्यात्मक वटप्पणी सवहिको मस्यौदा नेपाल सरकार समि पेश 

गने,  

(ङ) हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाक्षझएका, असमान, विभेदर्न्त्य, मानि अमधकार 

विरुद्धका िथा कायानन्त्ियन हनु नसकेका कानूनको बारेमा अध्ययन गरी त्यस्िो 

                                                           
    नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।  
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कानून खारेर्, संशोधन िा पनुरािलोकन गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार समि 

सझुाि पेश गने,  

(च) अन्त्िरानविय सक्षन्त्ध, सम्झौिाका प्रािधानलाई आिश्यकिानसुार प्रचमलि कानूनमा 

समािेश गनन नेपाल सरकारलाई मस्यौदा िा सझुाि ददन,े  

(छ) कानूनको िर्ुनमा, संवहिाकरण, एकीकरण, पनुरािलोकन, सधुार र विकास गने 

सम्बन्त्धमा आिश्यकिानसुार सम्बक्षन्त्धि मनकाय िा संस्थासँग परामशन, छलफल 

िथा अन्त्िरविया गने िा सो सम्बन्त्धमा सम्बक्षन्त्धि मनकाय िा संस्थासँग सहकायन 

गने,  

(र्) विशेष वकमसमका कानूनको अध्ययन र अनसुन्त्धान िथा मस्यौदा िर्ुनमा गननको 

लामग विशेषज्ञको सेिा प्राप्त गने,  

(झ) कानून मनमानण प्रवियामा आिश्यकिानसुार र्नधारणा र राय सझुाि संकलन 

गने, 

(ञ) कानूनको मस्यौदालाई पररमार्नन गने मसलमसलामा आिश्यकिानसुार गोिी, 

सेममनार िथा अन्त्िरविया र्स्िा कायनिम सिालन गने,  

(ट) अन्त्य मलुकुका कानून आयोग िथा कानून िर्ुनमा गने मनकायहरूसँग सम्पकन  

गरी आिश्यक र्ानकारी िथा सूचनाहरू आदान प्रदान गने, 

(ठ) सिोच्च अदालिबाट प्रमिपाददि मसद्धान्त्ि अनरुूप कानून भए नभएको विषयमा 

अध्ययन गने िथा सो अनरुूप भएको नदेक्षखएमा कानून िर्ुनमा, खारेर् िथा 

पनुरािलोकन गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार समि मस्यौदा पेश गने, 

(ड) आयोगको िावषनक कायनिम ियार गने,  

(ढ) नेपाल सरकारले िोकेको िथा आयोगले आिश्यक सम्झेको कानून िथा 

न्त्यायसँग सम्बक्षन्त्धि अन्त्य कामहरू गने । 

११.  आयोगको बैठक सम्बन्त्धी कायनविमध : (१) आयोगको बैठक मवहनाको कम्िीमा एक पटक 

 बस्नेछ ।  

(२) आयोगको बैठक अध्यिले िोकेको मममि र समयमा बस्नेछ । 
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(३) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रमिशिभन्त्दा बढी सदस्यहरू उपक्षस्थि 

भएमा आयोगको बैठकको लामग गणपूरक संख्या पगेुको मामननेछ ।  

(४) आयोगको बैठकको अध्यििा अध्यिले, मनर्को अनपुक्षस्थमिमा उपाध्यिले र 

अध्यि िथा उपाध्यि दिैुको अनपुक्षस्थमिमा आयोगको िररि सदस्यले गनेछ ।  

(५) आयोगको बैठकमा बहमुिको राय मान्त्य हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा 

अध्यििा गने व्यक्षिले मनणानयक मि ददनेछ ।  

(६) आयोगको मनणनय सक्षचिले प्रमाक्षणि गनेछ । 

(७) आयोगले आफ्नो बैठकमा आिश्यकिानसुार कुनै विशषेज्ञ िा मानाथन सदस्यलाई 

पयनिेिकको रूपमा भाग मलन आमन्त्रण गनन सक्नछे । 

(८) आयोगको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायनविमध आयोग आफैले मनधानरण गरे बमोक्षर्म 

हनुेछ । 

१२.  अध्यिको काम, किनव्य र अमधकार : (१) अध्यि आयोगमा पूरा समय काम गने पदामधकारी 

 हनुेछ ।  

(२) अध्यिको काम, किनव्य र अमधकार देहायबमोक्षर्म हनुेछ :–  

(क) आयोगको काम कारबाही समन्त्ियात्मक ढंगले सिालन गने, 

(ख) अध्यिको हैमसयिले आयोगसँग सम्बक्षन्त्धि अन्त्य काम गने,  

(ग) नेपाल सरकारले िोकेको काम गने ।  

१३.  उपाध्यिको काम, किनव्य र अमधकार : (१) उपाध्यि आयोगमा पूरा समय काम गने 

 पदामधकारी हनुेछ ।  

(२) उपाध्यिको काम, किनव्य र अमधकार देहायबमोक्षर्म हनुेछ :– 

(क) उपाध्यिको हैमसयिले आयोगसँग सम्बक्षन्त्धि काम गने, 

(ख) अध्यि विदामा बसेको िा नरहेको िा कार्मा रहेको अिस्थामा 

अध्यिले गनुन पने काम गने, 

(ग) अध्यिले िोकेको काम गने ।  
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१४.  अध्यि िथा उपाध्यिको पाररश्रममक र सवुिधा : (१) अध्यि िथा उपाध्यिले िमशः सिोच्च 

अदालिका न्त्यायाधीश िथा संिैधामनक मनकायका प्रमखु पदामधकारीले पाए सरहको पाररश्रममक र 

अन्त्य सवुिधा पाउन ेछन ्।  

(२) अध्यिले भैपरी आउन ेविदा र पिन विदा आफैले मलन सक्नछे र अध्यिको अन्त्य 

विदा कानून, न्त्याय िथा संसदीय व्यिस्था मन्त्रीले स्िीकृि गनेछ ।  

(३) उपाध्यिले भैपरी आउने विदा र पिन विदा आफैले मलन सक्नेछ र उपाध्यिको 

अन्त्य विदा अध्यिले स्िीकृि गनेछ ।  

(४) दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोक्षर्मको अिस्थामा एक पटकमा 

साि ददनभन्त्दा बढी अध्यिको रूपमा काम गने उपाध्यिले त्यसरी अध्यिको रूपमा काम 

गरेको अिमधभरको लामग अध्यिले पाए सरहको पाररश्रममक र अन्त्य सवुिधा पाउनछे ।  

१५. सक्षचि : (१) आयोगको सक्षचिको रूपमा काम गनन आयोगमा एकर्ना नेपाल न्त्याय सेिाको 

 विक्षशष्ट शे्रणीको अमधकृि रहनेछ । 

(२) सक्षचिको काम, किनव्य र अमधकार देहायबमोक्षर्म हनुेछ :– 

(क) आयोगको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा काम गने, 

(ख) आयोगको प्रशासकीय काम कारबाहीलाई व्यिक्षस्थि गने गराउन,े  

(ग) प्रचमलि कानून बमोक्षर्म विभागीय प्रमखुको हैमसयिले गनुन पने काम 

गने, 

(घ) अध्यिको मनदेशनमा आयोगको बैठक बोलाउन,े  

(ङ) आयोगको मनणनय कायानन्त्ियन गने, गराउने । 

१६.  कमनचारी सम्बन्त्धी व्यिस्था : (१) आयोगमा आिश्यक संख्यामा कमनचारीहरू रहनेछन ्। 

(२) आयोगलाई आिश्यक पने कमनचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।  

१७.  विशषेज्ञको सेिा मलन सक्न े : (१) आयोगले आिश्यकिानसुार आयोगको कामको सम्बन्त्धमा 

विमभन्न विशषेज्ञको सेिा मलन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षर्म विशषेज्ञको सेिा मलए बापि मनर्लाई आयोगले िोके 

बमोक्षर्मको भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।  
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१८.  समममि िा कायन टोली गठन गनन सक्न े: (१) आयोगले यस ऐन बमोक्षर्म आफूले गनुन पने कुनै 

काम गनन कुनै सदस्य िथा सम्बक्षन्त्धि विषयका विशेषज्ञहरू समेि समािेश गरी समममि िा कायन 

टोली गठन गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षर्म गदठि समममि िा कायन टोलीको काम, किनव्य र अमधकार, 

कायानिमध िथा समममि िा कायनटोलीका सदस्यहरूले पाउने भत्ता िथा सवुिधा आयोगले िोके 

बमोक्षर्म हनुेछ ।  

१९. बैठक भत्ता : सदस्यहरूले आयोगको बैठकमा भाग मलए बापि नेपाल सरकारले िोके बमोक्षर्मको 

बैठक भत्ता पाउने छन ्।  

२०.  आयोगको खचन : आयोगलाई आिश्यक पने खचन नेपाल सरकारले व्यिस्था गनेछ । 

२१.  कानून िर्ुनमा सम्बन्त्धी काममा आयोगलाई संलग्न गराउन सवकन े : कानून िर्ुनमा सम्बन्त्धी 

काममा आिश्यकिानसुार आयोगलाई संलग्न गराउन सवकनछे ।  

२२. प्रमििेदन पेश गनुन पने : आयोगले आफूले िषन भररमा गरेको काम कारबाहीको िावषनक प्रमििेदन 

आमथनक िषन समाप्त भएको मममिले साठी ददनमभर नेपाल सरकार समि पेश गनुन पनेछ ।  

२३.  अमधकार प्रत्यायोर्न : आयोगले यस ऐनबमोक्षर्म आफूलाई प्राप्त अमधकारहरूमध्ये 

आिश्यकिानसुार केही अमधकार अध्यि, उपाध्यि, सदस्य, सक्षचि िा आयोगको कुनै अमधकृि 

कमनचारीलाई प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ ।  

२४.  सहयोग गनुन पने : सरकारी मनकायले आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्त्धमा आयोगलाई 

आिश्यक सहयोग गनुन पनेछ ।  

२५. शपथ ग्रहण : आफ्नो कायनभार सम्हालन ुअक्षघ अध्यिले प्रधान न्त्यायाधीश समि र उपाध्यि िथा 

सदस्यले अध्यि समि अनसूुचीमा उक्षललक्षखि ढाँचामा शपथ ग्रहण गनुन पनेछ ।  

२६. नपेाल सरकारसगँ सम्पकन  : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पकन  राख्दा कानून, न्त्याय िथा संसदीय 

व्यिस्था मन्त्रालय माफन ि राख्न ुपनेछ ।  

२७. मनयम बनाउन े अमधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायानन्त्ियन गननको लामग नेपाल सरकारले 

आयोगसँग परामशन गरी आिश्यक मनयम बनाउन सक्नछे ।  
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२८. बचाउ : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि कायम रहेको नेपाल कानून सधुार आयोग यसै ऐन 

बमोक्षर्म गठन भएको मामननछे ।  

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखि कायम रहेको नेपाल कानून सधुार आयोगबाट भए 

गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोक्षर्मको आयोगले गरेको मामननछे । 

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखि नेपाल कानून सधुार आयोगमा कायनरि अध्यि िथा 

उपाध्यि मनर् मनयकु्षि हुदँा िोवकएको अिमधसम्म बहाल रहनेछन ्।   

  

  

                                                           
 द्रष्टव्यः– केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्त्िर भएको शब्दहरुः– 

“कानून, न्त्याय िथा संसदीय व्यिस्था मन्त्रालय”, “कानून, न्त्याय, संविधानसभा िथा संसदीय माममला 
मन्त्रालय” िा “कानून, न्त्याय िथा संविधानसभा व्यिस्था मन्त्रालय” को सट्टा “कानून, न्त्याय िथा संसदीय 
माममला मन्त्रालय”। 
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अनसूुची 

(दफा २५ सँग सम्बक्षन्त्धि) 

शपथ 

 

म ... ... ... ... ... ...सत्य मनिापूिनक प्रमिज्ञा गछुन/ईश्वरको नाममा शपथ मलन्त्छु वक नेपाली र्निा र 

प्रचमलि संविधान िथा अन्त्य कानूनप्रमि मनिािान रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यि/सदस्य पदको 

क्षर्म्मेिारी र किनव्य कसैको डर, मोलावहर्ा, पिपाि, दे्वष िा लोभमा नपरी इमान्त्दारीसाथ पालन गनेछु र 

आफ्नो किनव्य पालनको मसलमसलामा आफूलाई ज्ञाि हनुआएको कुरा प्रचमलि कानूनको पालना गदान 

बाहेक आफू बहाल रहेको िा नरहेको कुनै पमन अिस्थामा प्रकट गने छैन । 

 

मममि :         हस्िािर – 

 

     

                                                           

  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा संशोमधि । 


