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नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनन बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई सं शोधन गनन िाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल कानून आयोग (पविलो सं शोधन) ऐन,
२०७७” रिेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।

२.

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधनाः नेपाल कानून आयोग ऐन,
२०६३ (यसपछछ “मूल ऐन” भछनएको ) को दफा ३ मा रिे का "एकीकरण र पुनरािलोकन
गनन" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "एकीकरण र पुनरािलोकन गनन, सं घीय कानूनको छनयछमत
सुधारको लाछग अध्ययन गनन" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन् ।

३.

मूल ऐनमा दफा ३क. र ३ि. थप: मूल ऐनको दफा ३ पछछ दे िायका दफा ३क. र ३ि.
थवपएका छन्:"३क. विशेषज्ञ समूिको रुपमा रिने: (१) आयोग नेपालको कानून प्रणाली, न्याय प्रशासन तथा
कानून सुधारका िेत्रमा नेपाल सरकारको एक विशेषज्ञ समूि (छथङ्क ट्ांक) िुने छ र
सोिी िै छसयतमा कायन सम्पादन गनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) मा उल्लेि भएका विषयमा नयााँ नीछत
अिलम्बन गदान आयोगको परामशन छलन सक्नेछ ।
३ि.आयोगले मस्यौदा गनुन पने: (१) नेपाल सरकारले कुनै विषयमा नयााँ विधेयकको मस्यौदा
तर्ुम
न ा गदान त्यसको सै द्धाक्षन्तक सिमछत प्राप्त भएपछछ मस्यौदा गनन आयोगलाई
अनुरोध गनन सक्नेछ ।
(२) यस दफामा अन्यत्र र्ुनसुकै कुरा ले क्षिएको भए तापछन दे िायको विषयमा
आयोगलाई अनुरोध गनन आिश्यक िुने छै न:-
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(क) सालिसाली रुपमा नेपाल सरकारले सं घीय सं सदमा पेश गने अथन
सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा,
(ि) मौर्ुदा कुनै ऐनलाई प्रछतस्थापन गनन पेश गने विधेयकको मस्यौदा,
(ग) कुनै ऐन सं शोधन गने विधेयकको मस्यौदा । "
४.

मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधनाः मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को सट्टा दे िायको
उपदफा (१) राक्षिएको छ:" (१) आयोगको गठन दे िाय बमोक्षर्म िुनेछ:(क)

सिोच्च अदालतको न्यायधीश भइसकेको िा िुने योग्यता
पुगेका व्यक्षििरुमध्येबाट नेपाल सरकारले छनयुि गरे को
व्यक्षि

(ि)

-अध्यि

नेपाल न्याय सेिाको रार्पत्रावङ्कत विक्षशष्ट श्रे णीको पदमा बिाल रिे को
िा त्यस्तो पदमा रिी सेिा छनिृत्त भएको िा िररष्ठ अछधििा िा अछधििाको
िै छसयतले कम्तीमा पन्र िषन कानून व्यिसायीको रुपमा काम गरे को
िा कानूनको अध्यापन, अनुसन्धान, तर्ुम
न ा िा कानून िा न्यायको
िेत्रमा कम्तीमा पन्र िषनको अनुभि िाछसल गरे का व्यक्षििरुमध्येबाट
नेपाल सरकारले छनयुि गरे को व्यक्षि

-उपाध्यि

(ग)

सक्षचि, कानून, न्याय तथा सं सदीय माछमला मन्त्रालय

-सदस्य

(घ)

सक्षचि (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मक्षन्त्रपररषद्को कायानलय

-सदस्य

(ङ)

नायि मिान्यायाछधििा, मिान्यायाछधििाको कायानलय

-सदस्य

(च)

मिासक्षचि, नेपाल बार एशोछसएसन

-सदस्य

(छ)

नेपाल न्याय सेिाको रार्पत्रावङ्कत विक्षशष्ट श्रे णीको पदमा
बिाल रिेको िा त्यस्तो पदमा रिी सेिा छनिृत्त भएको,
सरकारी िा गैरसरकारी िेत्रमा कानून िा न्यायको िेत्रमा
काम गरी ख्याछतप्राप्त, लब्ध प्रछतवष्ठत कानूनविदको रुपमा पविचान
भएका, उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा रिी काम गररसकेका,
अछधििा िा िररष्ठ अछधििाको िै छसयतमा कम्तीमा पन्र िषन कानून
व्यिसाय गरे का िा कानूनको िेत्रमा प्राध्यापक भइ काम गररसकेका
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व्यक्षििरुमध्येबाट उपदफा (२) बमोक्षर्मको छसफाररस सछमछतको
छसफाररसमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपररष बाट छनयुि भएको कम्तीमा
एकर्ना मविला सवित दुईर्ना
(र्)
५.

-सदस्य

सक्षचि

-सदस्य-सक्षचि ।"

मूल ऐनको दफा ६ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ६ मा रिे का "अध्यि, उपाध्यि तथा
सदस्यमा छनयुि तथा मनोनयन िुनको लाछग दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (क) िा
(ि) मा उक्षल्लक्षित" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "अध्यि, उपाध्यि तथा दफा ४ को उपदफा (१)
को िण्ड (छ) बमोक्षर्मको सदस्यमा छनयुि िुनको लाछग दफा ४ को उपदफा (१) को
िण्ड (क), (ि) िा (छ) मा उक्षल्लक्षित" भन्ने शब्दिरु राक्षि सोिी दफाको िण्ड (ङ) को
सट्टा दे िायको िण्ड (ङ) राक्षिएको छ:"(ङ)

६.

िोस ठे गानमा रिे को ।"

मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) मा रिे का "सदस्यको
पदािछध" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोक्षर्म छनयुि
सदस्यको पदािछध" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन् ।

७.

मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ९ मा रिे का "अध्यि, उपाध्यि िा
सदस्यले" भन्ने शब्दिरुको सट्टा " अध्यि, उपाध्यि िा दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड
(छ) बमोक्षर्म छनयुि सदस्यले" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन् ।

८.

मूल ऐनको दफा १० मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १० मा रिे का "आयोगको काम, कतनव्य
र अछधकार" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "दफा ३क. को सिनसामन्यतामा प्रछतकूल निुने गरी
आयोगको काम, कतनव्य र अछधकार" भन्ने शब्दिरु राक्षि सोिी दफाको,(१)

िण्ड (घ) क्षिवकएको छ ।

(२)

िण्ड (ङ) मा रिे का "िाल प्रयोग नभएका" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "तत्काल प्रचलनमा
नरिे का" भन्ने शब्दिरु राख्ने र सोिी िण्डमा रिे का "सुिाि" भन्ने शब्दिरुको सट्टा
"छसफाररस" भन्ने शब्द राक्षिएको छ ।

(३)

िण्ड (ङ) पछछ दे िायको िण्ड (ङ१) थवपएको छ:-
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"(ङ१) कुनै बिुपिीय सक्षन्धको नेपाल पि िुन ु पने दे क्षिएमा त्यसको अध्ययन
प्रछतिेदन सवित नेपाल सरकार समि छसफाररस गने,"
(४)

िण्ड (छ) पछछ दे िायको िण्ड (छ१) थवपएको छ:"(छ१) कानूनी सं ग्रिको रुपमा नेपाल कानून र नेपाल कानून सम्बन्धी छलितिरुलाई
सूचना प्रविछध मैत्री बनाउन आयोगको िेिसाइट तथा एप्समा प्रकाशन गने र
कानूनी सं ग्रिलाई अद्यािछधक गरी छनयछमत, व्यिक्षस्थत र पिुाँचयोग्य बनाउने र
त्यसको विश्वसनीयता अछभिृवद्ध गने, "

(५)

िण्ड (ि) पछछ दे िायका िण्ड (ि१) र (ि२) थवपएका छन्:"(ि१) कानूनी सचेतना कायनक्रम सञ्चालन गने िा गराउने,
(ि२) नेपाल कानूनको प्रयोगमा रिे का शब्दािली िा िाक्ांशको आछधकाररक
शब्दकोष िा िाक्ांश तयार गने,"

(६)

िण्ड (ट) पछछ दे िायको िण्ड (ट१) थवपएको छ:ु को छनकाय िा अन्तरानविय सं घ
"(ट१) कानूनको सुधार िा अध्ययन गने अन्य मुलक
सं स्थासाँग सम्पकन राख्ने िा सिकायन गने,"

९.

मूल ऐनमा

दफा १०क. १०ि. र १०ग. थप: मूल ऐनको दफा १० पछछ दे िायका दफा

१०क. १०ि. र १०ग. थवपएका छन्:" १०क.आयोगलाई कुनै िास प्रकृछतको विधेयक तर्ुम
न ा गनन सं लग्न गराउन सवकने: (१)
नेपाल सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गरी कुनै िास प्रकृछतको विधेयकको मस्यौदा
तर्ुम
न ा गनन आयोगलाई अनुरोध गरे मा आयोगले त्यस्तो विषयमा अध्ययन र
अनुसन्धान गरी विधेयकको मस्यौदा तर्ुम
न ा गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षर्मको मस्यौदा नेपाल सरकारमा पेशगदान त्यस
विषयमा भएको अध्ययन प्रछतिेदन समेत पेश गनुन पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) िा (२) मा र्ुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापछन कुनै प्रदे श
सरकारले कुनै िास प्रकृछतको विधेयकको सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी
मस्यौदा तर्ुम
न ा गनन नेपाल सरकार माफनत अनुरोध गनन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्षर्म अनुरोध भएमा आयोगले सम्बक्षन्धत विषयमा
अध्ययन र अनुसन्धान गरी मस्यौदा तयार गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्षर्म तयार भएको मस्यौदा र अध्ययन प्रछतिेदन
आयोगले नेपाल सरकार माफनत सम्बक्षन्धत प्रदे श सरकारमा कायानन्ियनको लाछग
छसफाररस गनेछ ।
१०ि. व्याख्यात्मक वटप्पणी तयार गने: (१) आयोगले तयार गरे को प्रत्येक मस्यौदाको
आधार, कारण र औक्षचत्य पुवष्ट गने व्याख्यात्मक वटप्पणी तयार गरी मस्यौदाको साथ
पठाउनु पनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोक्षर्मको

व्याख्यात्मक

वटप्पणीमा

मस्यौदाको

प्रस्तािनाका अछतररि प्रत्येक दफाको औक्षचत्य पुवष्ट गने आधार र कारण उल्ले ि
गनुन पनेछ ।
(३) आयोगले पेश गरे को मस्यौदामा नेपाल सरकार िा सम्बक्षन्धत मन्त्रालयले
िे रफेर िा पररितनन गरे मा व्याख्यात्मक वटप्पणीमा सोिी बमोक्षर्म िे रफेर िा पररितनन
गनुन पनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले त्यस्तो विधेयकको मस्यौदा सं घीय सं सदमा पेश गदान
त्यसको व्याख्यात्मक वटप्पणी सं लग्न गनुन पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्षर्म विधेयक र व्याख्यात्मक वटप्पणी पेश भइसकेपछछ
सिनसाधारणको र्ानकारीको लाछग विधेयक र व्याख्यात्मक वटप्पणी सािनर्छनक गनुन
पनेछ ।
१०ग. अनुसन्धान प्रछतिेदन तयार गने: आयोगले कुनै पछन विधेयकको मस्यौदा गनुन अक्षघ िा
कुनै विषयमा छसफाररस गनुन अक्षघ त्यस्तो विषयमा दे िायका कुरा स्पष्ट िुने गरी
अध्ययन तथा अनुसन्धान गनुन पनेछ:5
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(क) विषय िस्तुको पृष्टभूछम,
(ि) सम्बक्षन्धत विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गनुन पने कारण,
(ग) मौर्ुदा कानूनी व्यिस्था कुनै भए त्यसको सं क्षिप्त वििरण,
(घ) कुनै अदालतबाट सम्बक्षन्धत विषयमा कुनै आदे श भएकोमा त्यसको
सं क्षिप्त वििरण,
(ङ) अन्तरानविय रुपमा कुनै कानूनी व्यिस्था भए त्यसको सं क्षिप्त वििरण,
ु मा कानूनी व्यिस्था भएको भए त्यसको सं क्षिप्त वििरण र
(च) अन्य मुलक
अध्ययन,
(छ) अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त छनष्कषन, र
(र्) अन्य आिश्यक विषय ।"
१०.

मूल ऐनको दफा ११ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा ११ को उपदफा (४) पछछ दे िायको
उपदफा (४क) थवपएको छ:"(४क) विप

िा सं क्रामक रोगको मिामारी फैछलएको िा अन्य कुनै कारणले सािनर्छनक

यातायात सञ्चालन िुन नसकेको कारणबाट आयोगका सदस्यिरु उपक्षस्थत भई बैठक
िुन नसवकने िा उपयुि निुने भएमा आयोगको अध्यिले श्रव्यदृश्य माध्यम (छभछडयो
कन्रेछसङ) बाट आयोगको बैठक सन्चालन गनन सक्नेछ र त्यस्तो बैठकमा सिभागी
भएको सदस्यले सोिी व्यिोरा र्नाई बैठक पछछ उपक्षस्थछत र्नाउनु पनेछ ।"
११.

मूल ऐनको दफा १७ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) मा रिे को "भत्ता"
भन्ने शब्दको सट्टा "भत्ता, पाररश्रछमक िा सुविधा" भन्ने शब्दिरु राक्षिएका छन् ।

१२.

मूल ऐनको दफा २२ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २२ को सट्टा दे िायको दफा २२
राक्षिएको छ:-
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" २२. प्रछतिेदन पेश गनुन पने: (१) आयोगले िषन भरी गरे को काम कारबािीको िावषनक
प्रछतिेदन आछथनक िषन समाप्त भएको छमछतले साठी ददनछभत्र नेपाल सरकार समि पेश
गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षर्म पेश िुने प्रछतिेदनमा अन्य कुराको अछतररि एक
आछथनक िषनमा भएका दे िायको वििरण र त्यसको लागत उल्लेि गनुप
न नेछ:(क) आयोगले मस्यौदा गरी नेपाल सरकारमा पेश गरे को विधेयकको
मस्यौदा सं ख्या,
(ि) आयोगले कानून सुधार िा सक्षन्धको पि िुन अध्ययन प्रछतिेदन
सवित नेपाल सरकारलाई गरे को छसफाररस सं ख्या,
(ग) नेपाल कानून सुधार गनन नेपाल सरकारले अपनाउनु पने नीछत र
मौर्ुदा कानूनमा तत्काल र भविष्यमा गनुन पने

सुधारको

वििरण,
(घ) आयोगले गरे का अन्य अध्ययन िा अनुसन्धानको वििरण,
(ङ) दफा १० को िण्ड (ञ) बमोक्षर्म गरे का सेछमनार, गोष्ठी,
अन्तरवक्रयाको वििरण,
(च) आयोगको मानि स्रोत, भौछतक स्रोत तथा आछथनक स्रोत र
िचनको वििरण,
(छ) आयोगले सञ्चालन गरे को कानूनी सचेतना कायनक्रम र उपलब्धी,
(र्) अन्य आिश्यक वििरण ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षर्म पेश गररएको प्रछतिेदनको अछतररि आयोगले
कानून सुधार सम्बन्धी अध्ययन िा अनुसन्धानको प्रछतिेदन िा कानूनी िेत्रको अन्य
कुनै विषयमा गरे को अध्ययन िा अनुसन्धानको अध्ययन प्रछतिेदन र्ुनसुकै बित
नेपाल सरकार समि पेश गनन सक्नेछ ।"
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१३.

मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २४ मा रिेका "सियोग गनुन पनेछ"
भन्ने शब्दिरुपछछ "र आयोगलाई यस ऐन बमोक्षर्म कायनसम्पादन गनन आिश्यक पने भौछतक,
मानि र आछथनक स्रोत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पनेछ" भन्ने शब्दिरु थवपएका
छन् ।

१४.

मूल ऐनको दफा २५ मा सं शोधन: मूल ऐनको दफा २५ मा रिे को "सदस्यले " भन्ने शब्दको
सट्टा "दफा ४ को उपदफा (१) को िण्ड (च) र (छ) बमोक्षर्मका सदस्यले " भन्ने शब्दिरु
राक्षिएका छन् ।

१५.

मूल ऐनमा दफा २७क. थप: मूल ऐनको दफा २७ पछछ दे िायको दफा २७क. थवपएको छ:" २७क. कायनविछध बनाउने अछधकार: यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेका छनयमको
कायानन्ियनका लाछग आयोगले आिश्यक कायनविछध बनाई लागू गनन सक्नेछ ।"

१६.

िारे र्ी र बचाउ: (१) दफा २१ िारे र् गररएको छ ।
(२) दफा ७ को उपदफा (२) मा र्ुनसुकै कुरा लेक्षिएको भए तापछन यो ऐन प्रारम्भ
िुाँदाका बित बिाल रिे का सदस्यको पदािछध छनर् छनयुि िुाँदाका बित कायम रिे को
अिछधसम्म कायम रिनेछ ।
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