(नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम तयार गररएको)

वार्षिक प्रततवेदन
(आ.व. २०७६/२०७७)

नेपाल कानून आयोग
बानेश्वर, काठमाडौं
भदौ, २०७७

तमततिः२०७७÷०५÷०४

र्वषयिः वार्षक
ि प्रततवेदन ।

माननीय मन्त्रीज्यू,
कानून, न्त्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय,
तसं हदरवार, काठमाडौं ।

नेपाल कानून आयोगले आतथिक वषि २०७६÷७७ (२०७६ श्रावण १ गते दे जि २०७७
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सरकार समक्ष पेश गरे को छु ।

भवदीय,
(माधव पौडे ल)
अध्यक्ष

सं क्षर्े पकरण
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सं र्हताकरण तथा प्रचतलत कानूनको सं शोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गने तथा
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छ ।
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आयोगवाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई व्यवजस्थत तथा प्रभावकारी रुपमा
सम्पादन गनि आयोगमा प्रशासन र तिुम
ि ा तथा अनुसन्त्धान गरी दुई महाशािा रहे का
छन् । आयोगमा हालको सं गठन सं रचना अनुसार कुल ३३ स्वीकृत दरबन्त्दी
रहेको छ ।यी दरबन्त्दीहरुमध्ये १९ पद न्त्याय सेवा, १ पद प्रशासन सेवा, ले िा
समूह, २ पद तबतबध से वा, ३ पद प्रशासन सेवा, सामान्त्य प्रशासन समूह, ३ पद
हलुका सवारी चालक, ४ पद कायािलय सहयोगी र १ पद स्वीपर गरी िम्मा ३३
पदको श्रृिना गररएको छ ।

४.

आतथिक

वषि

२०७६/७७

मा

आयोगका

लातग

विेट

उपशीषिक

नं.

३११२१०११३ (चालू िचि) अन्त्तगित रु. ३,३२,४०,०००।- र विेट उपशीषिक
ाँ ीगत िचि) अन्त्तगित रु. ७७,८५,०००।- वार्षिक विेट
नं. ३११२१०११४ (पूि
तनकासा प्राप्त भएको तथयो ।

५.

आतथिक वषि २०७६÷७७ को वार्षिक कायिक्रममा आयोगलाई चारवटा र्वधेयक
तिुम
ि ा गनि बिेट र्वतनयोिन भएकोमा दे हायका तीनवटा र्वधेयकहरु तिुम
ि ा गरी
आवश्यक कारवाहीका लातग सम्बजन्त्धत मन्त्रालयमा पठाइएको छिः
(क) रार्िय सुरक्षा सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक,
(ि) र्वभूषण सम्बन्त्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनि बनेको र्वधेयक,
(ग) नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्त्धी ऐन, २०१० लाई सं शोधन गनि बनेको
र्वधेयक ।

६.

आ.व.२०७६/०७७ मा तिुम
ि ाको कायि प्रारम्भ गररएका तर कायि सम्पन्न भई
नसकेका तबधेयक यस प्रकार छ्न्:(क) गैर आवासीय नेपाली सम्वन्त्धी ऐन, २०६४ लाई सं शोधन गनि बनेको
तबधेयक ।

७.

आयोगले आतथिक वषि २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम अन्त्तगित चार
वटा अन्त्तरर्क्रया तथा गोष्ठी गने कायिक्रम रहे कोमा दुई वटा अन्त्तरर्क्रया तथा
गोष्ठी सम्पन्न भएको छ भने तीन वटा कानूनी प्रचार प्रसार कायिक्रम (Legal
Dissemination Program) गने रहे कोमा दुई वटा कानूनी प्रचार प्रसार कायिक्रम
सम्पन्न भएको छ ।

८.

इन्त्टनितसप कायिक्रम अन्त्तगित नेपालका र्वतभन्न कलेिका कानून सं कायमा स्नातक
तहमा अध्ययन गने पााँच िना र्वद्याथीलाई आयोगबाट सम्पादन हुने र्वतभन्न काम,
कारबाहीको अवलोकन र कायि सम्पादनमा समेत सं लग्न गराइएको छ।

९.

आयोगले नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम दे हायका
र्वषयमा नेपाल सरकार समक्ष तसफाररश तथा सुझावहरु पेश गरे का छ:-



फौिदारी कसूर (सिाय तनधािरण तथा कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ को पूणि
कायािन्त्वयन



सं र्वधानको धारा १८ को उपधारा (५) को व्यावहाररक कायािन्त्वयन



र्ववाहको मान्त्यताका लातग र्ववाहको दताि



घृणायुक्त अतभव्यजक्त (Hate Speech) तनवारण सम्बन्त्धी कानून तनमािण



सपुदिगी र पारस्पररक कानूनी सहायता सजन्त्ध



कैद वापत रकम तलई सिाय कायािन्त्वयन



कानून आयोगको जिम्मेवारी र भूतमकाको पुनरावलोकन



सम्पजत्त मूल्याङ्कनकतािको एक छु ट्टै पेशाको रुपमा र्वकास



आयोगको र्वगतका तसफाररश तथा सुझावहरुको कायािन्त्वयन

पररच्छे द -एक
नेपाल कानून आयोग

१.१

तबषय प्रवेश
कानून, आधुतनक राज्य सञ्चालनको अतनवायि तत्व र समािको प्रततर्वम्व (Reflection
of Society) हो। समाि गततशील हुन्त्छ र समािको र्वकाससाँगै मानवीय व्यवहार
र सम्बन्त्धहरु पतन पररवतिन हुाँदै िान्त्छन्। कानूनको समयानुकूल पररवतिनले नै
नागररक अतधकारको रक्षा र राज्यको आतथिक तथा सामाजिक सं रचनाको अग्रगामी
पररवतिन गनि सर्कन्त्छ। समािलाई सर्ह ढं गले पररचालन गनि असल कानूनको
आवश्यकता पदिछ। समािमा शाजन्त्त सुव्यवस्था र अमन चै न कायम गनि कानूनको
महत्वपूणि भूतमका रहने गदिछ समािमा रहे का हरे क र्वभेदलाई अन्त्त्य गरर
समतामूलक समािको तसििना गनि र राज्यप्रततको अपनत्व र र्वश्वासलाई कायम
राख्न समेत कानूनको महत्वपूण ि भूतमका रहने गदिछ।
समािमा रहेका र्वभेदलाई अन्त्त्य गनि र व्यवहारमा रहे का कठठनाईहरुलाई
सहिीकरण गनि समयसापेक्ष कानूनहरु तनमािण गररनु पदिछ।राज्यमा कानूनको
शासन कायम हुन कानून तकिपूण,ि यू जक्तसं गत र न्त्यायसम्मत (Reasonable, Rational
and Judicious) हुन ु पदिछ। यसको लातग

समािको

पररवतिनसाँगै

पररवततित

व्यवहारहरुलाई सहिीकरण र तनयमन गनि र्वद्यमान कानूनमा समसामर्यक सुधार
एवं पररमाििन गनुप
ि ने हुन्त्छ भने कततपय पुराना कानून िारे ि गरी नयााँ कानून
तनमािण गनुप
ि ने हुन्त्छ ।र्वद्यमान कानूनमा समायानुकूल सं शोधन, पररमाििन र सुधार
गदै राज्यको आवश्यकता अनुसार तनरन्त्तर रुपमा समय सापेक्ष कानून बनाउने
ु मा कानून आयोग वा कानून सुधार आयोगको गठन
उद्देश्यले र्वश्वका र्वतभन्न मुलक
ु हरुमा सामान्त्यतिः कानूनको
गने गरे को पाइन्त्छ। कमन ल प्रणाली अपनाउने मुलक
तनयतमत सुधार गनि र्वशेष कायिक्षेरगत शति (Terms of Reference) सर्हत छु ट्टै
ु हरुमध्ये भारत, पार्कस्तान, श्रीलं का
आयोग गठन गने गरे को दे जिन्त्छ। साकि मुलक
र बंगलादे शमा कानून आयोगको गठन भएका छन्। त्यसैगरर, कमन ल प्रणाली
अवलम्बन गने बेलायत, क्यानडा, अमेररका, न्त्यू जिलै ण्ड, आयरलै ण्ड, तान्त्िातनया, केन्त्या,
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ु हरुमा पतन कानून सुधार आयोग
मररशस, युगाण्डा, दजक्षण अर्िका लगायतका मुलक
स्थापना गररएका दे जिन्त्छन्।
नेपालको सन्त्दभिमा, कानून सम्बन्त्धी र्वषयहरुको अध्ययन, अनुसन्त्धान र नयााँ
कानूनको तिुम
ि ा गने तथा भइरहे को कानूनलाई समय सापेक्ष सं शोधन, पररमाििन,
पुनरावलोकन र सं र्हताकरण समेतको कायि गनिको लातग र्व.सं . २०१० सालदे जि
र्वतभन्न रुपमा कानून आयोगको गठन भई तनरन्त्तर रुपमा कायि गदै आइरहे को
छ।
१.२

नेपाल कानून आयोगको र्वकासक्रम
नेपालमा औपचाररक रुपमा कानून तनमािण गने पद्धततको र्वकास हुन ु भन्त्दा अजघ
र्वतभन्न धातमिक ग्रन्त्थ र शास्त्रहरुका आधारमा शासन सञ्चालन गने गररएको
पाईन्त्छ। नेपालको इततहासमा सबैभन्त्दा पर्हला र्करााँत कालमा दे शको शासन र्वधान
र्करााँत समुदायको पर्वर ग्रन्त्थ (िसलाई “र्करााँत मुन्त्धुम” भतनन्त्छ) द्वारा सञ्चातलत
तथयो भने तलच्छवी कालमा र्वतभन्न धमिशास्त्रहरु अनुसार न्त्याय प्रशासन सञ्चालन गने
गरे को र धमिशास्त्रले नसमेटेका र्वषयमा “रािाज्ञा” र “सनद ”िारी गने गरे को
ु मािले धमिशास्त्रका र्वतभन्न र्वषयमा र्वद्वानहरुसाँग
पाइन्त्छ। सोर्हकालमा अं शव
छलफल गरी “लोक व्यवहार” अनुसार कानून बनाउने गरे को इततहास छ।
मल्ल कालमा ियजस्थतत मल्लले तत्कालीन सामाजिक अवस्थालाई र्वचार गरी नयााँ
कानूनी व्यवस्था गनि “र्वद्वानहरुको सतमतत” बनाएका तथए। कानूनका र्वद्वानहरुको
सहायता तलई चार वटा कानूनहरु गृह तनणिय, क्षेर तनणिय, िात तनणिय र मानव
न्त्याय शास्त्र बनाई िारी गरको पाइन्त्छ। त्यसैगरी शाहकालीन रािा राम शाहले
र्वतभन्न तथततको व्यवस्था गरी तत्कालीन समयको न्त्याय व्यवस्था र कानूनलाई
उदार र समयानुकूल सुधार गरे का कारणले नै “न्त्याय नपाए गोरिा िानु” भन्ने
लोकोजक्त चलेको पाईन्त्छ। राणा शासन कालमा िंगबहादुर राणाले र्व.स. १९१०
ु ी ऐन” बनाउाँदा कानून मस्यौदा गने एक तनकाय “कौशल अड्डा”
सालमा “मुलक
गठन गरी २१० िना पदातधकारीलाई मस्यौदा बनाउन तनदे शन गरे को इततहासमा
पाईन्त्छ। राणा शासन कालमा नै र्व.स. १९९३ मा कम्पनी कानून, पेटेण्ट, तडिाइन
र ट्रेडमाकि कानून तथा र्व.स. १९९४ मा नेपाल बैंक कानून बनेको दे जिन्त्छ।
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र्व.सं . २००७ सालको पररवतिन पतछ नेपालको शासन व्यवस्थामा आधुतनकीकरण
शुरु भएसं गै कानून सुधारको क्षेरमा समेत तबशेष प्रयास शुरु गरे को दे जिन्त्छ। सोही
क्रममा कुनै नयााँ कानून तनमािण गनि, कानूनको सं र्हताकरण गनि तथा भइरहे का
कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार सं शोधन गने लगायतका
जिम्मेवारी कानून आयोगलाई सुजम्पने अभ्यासको शुरुवात भइ सोही अनुरुप र्वतभन्न
समयमा दे हाय बमोजिमका कानून आयोगहरु गठन भएको पाइन्त्छिः(१)

र्व.सं २००९ को बुच कतमशनले सविप्रथम कानून आयोगको गठन गनि
नेपाल सरकारलाई तसफाररश गरे कोले तमतत २०१०÷९÷६ को मजन्त्रमण्डल
बैठकबाट "ल कतमसन" िडा गने तनणिय भएको तथयो। मजन्त्रमण्डलको
तनणिय बमोजिम एक िना चेयरम्यान र छ िना सदस्य रहने तथा कतमशनको
काम कारबाही सुचारु रुपले चलाउन दे हायका तीन सेक्सनमा बााँतडने
व्यहोरा उल्ले ि भएको पाइन्त्छिः(क)

दे वानी र्वषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन।

(ि)

फौिदारी र्वषयक ऐन, सवाल, सनदको सेक्सन।

(ग)

मालको सवाल, अड्डालाई भएका सवाल र श्रे स्ता अर्पल र्वषयक
सवाल, सनदको सेक्सन।

कतमशनले नेपालको अन्त्तररम शासन र्वधान, २००७ मा रहे का राज्यका
तनदे शक तसद्धान्त्तसाँग बाजझएका प्रचतलत नेपाल कानून, ऐन, सनद, सवाल
लगायत कानूनको अध्ययन गरी तनदे शक तसद्धान्त्तसाँग अनुकूल हुने गरी
कानून बनाउने, छररएर रहे का कानूनी दस्तावेिहरुलाई एकतरत गरी
सं र्हताकरण गने र नयााँ ऐनका मस्यौदा तयार गरी सुझाव तसफाररश गने
गरी कतमशनको काम, कतिव्य र अतधकार तोर्कएको पाइन्त्छ। उक्त
कतमशनले तमतत २०१०/११/३ दे जि कायि प्रारम्भ गरे को र र्व.सं .
२०१२ सालमा “नेपाल दण्ड र्वधान” को मसौदा तयार गरी पेश गरे को
तथयो।
(२)

त्यसपतछ, तमतत २०१७÷६÷२७ मा पुनिः दुई वषिका लातग दोस्रो ल कतमशन
गठन भएको र तमतत २०१७÷७÷१५ मा नेपाल रािपरमा सो सम्बन्त्धी
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सूचना प्रकाशन भएको पाइन्त्छ । ज्यादै छोटो अवतधमा पतन यस कतमशनले
ु ी ऐनको आधुतनकीकरणको काम थालनी गरे को र नयााँ मुलक
ु ी ऐनको
मुलक
मस्यौदा तयार गरी तसफाररश गरे को पाइन्त्छ।
(३)

तेस्रो पटक, तमतत २०२०/१०/८ को तनणियबाट तमतत २०२०/१२/१०
मा नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी कानून आयोगको गठन तथा
स्थापना भएको र त्यसपतछ पतन पटक पटक म्याद थप हुाँदै २०२७
सालसम्म उक्त आयोगलाई कानूनका क्षेरमा अध्ययन, अनुसन्त्धान, कानून
तिुम
ि ा, सं शोधन, सं र्हताकरण लगायतको थप कायि सम्पादन गने जिम्मेवारी
तोर्कएको पाइन्त्छ।

(४)

प्रचतलत नेपाल कानूनमा र्वशेष गरी फौिदारी, दे वानी, वाजणज्य तथा प्रमाण
सम्बन्त्धी कानूनहरुमा र्वद्यमान रहे को कानूनी अभाव र रुटीहरु हटाइ
सकेसम्म सरल, वैज्ञातनक र व्यावहाररक रुप ठदई छु ट्टाछु ट्टै ऐनहरुको तिुम
ि ा
गने कायािदेश (Mandate) सर्हत चौथो पटक तमतत २०२९/२/१९ मा
कानून आयोग गठन भएको दे जिन्त्छ।

(५)

तमतत २०३६/८/२६ मा नेपाल कानून सुधार आयोगको तफिबाट अपराध
सं र्हता र फौिदारी कायिर्वतध सं र्हताको मस्यौदा मातथ पेश भएका सल्लाह
र

गरी सो कुराहरुलाई

सुझावहरुलाइ अध्ययन

मस्यौदामा तमलाई

अद्यावतधक गने तथा दण्ड सिाय सम्बन्त्धी नीतत, हिािना, क्षततपूतति लगायतका
र्वषयमा कायि गनि पााँचौ पटक आयोग गठन भई तमतत २०४१/८/२०
सम्म कायिरत रहे को दे जिन्त्छ।
(६)

तत्कातलन श्री ५ को सरकारको तमतत २०४१/८/२१ को तनणियबाट छै ठौँ
पटक नेपाल कानून सुधार आयोग गठन भई तमतत २०५७/१/१९ सम्म
कायिरत रहेको दे जिन्त्छ। यसरी कायिकाररणीको तनणियबाट र्वतभन्न तमततमा
र्वतभन्न नामबाट आयोगको गठन हुाँदै आए तापतन छु ट्टै कानून र स्पष्ट
अतधकार

क्षेरको

अभावमा

पतन

तत्कालीन

आयोगहरुले] महत्वपूण ि

कायिसम्पादन गरी भूतमका तनवािह गरी आएको पाइन्त्छ।
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(७)

र्वगतको समयमा सरकारको कायिकारी आदे शबाट आयोगको गठन भई
कायि क्षेरगत शतिहरु (TORs) तोर्कने अभ्यास रहे कोमा सम्वत २०६३
सालमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लागू भए पश्चात ऐनको दफा ४
वमोजिम आयोगको गठन हुने र दफा १० र २१ बमोजिम आयोगको
काम, कतिव्य, अतधकार सम्बन्त्धी व्यवस्था रहे को हुाँदा आयोगको कायिक्षर
े
तथा अतधकारका सम्बन्त्धमा अजघल्ला आयोगहरू भन्त्दा हालको यस आयोग
स्पष्ट र अतधकार सम्पन्न तनकायको रुपमा

स्थार्पत भएको पाइन्त्छ।साथै

र्वगतका कायिकारी तनणिय वा आदे शबाट गठन हुने अभ्यासको अन्त्त्य भई
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोग एक स्थायी कानूनी
तनकाय (Statutory Body) को रुपमा रहने व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ। यो
ऐन प्रारम्भ भएपतछ कानूनको सुधार तनरन्त्तर हुने प्रर्क्रया हो र कानूनको
सुधार शासन सं चालनको एक कायिसूची (Agenda) को रुपमा रहनुपने कुरा
स्वीकार भएको मान्नु पने हुन्त्छ।
१.३

आयोगको गठन र संगठनात्मक सं रचना
१.३.१ आयोगको गठन
कानूनको तिुम
ि ा, सं र्हताकरण तथा प्रचतलत कानूनको सं शोधन, एकीकरण र
पुनरावलोकन गने तथा कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन र
अनुसन्त्धान गने उद्देश्यका साथ लागू भएको नेपाल कानून आयोग ऐन,
२०६३ तमतत २०६३/९/३० मा िारी भइ सोही तमततदे जि प्रारम्भ भएको
हो । ऐनको दफा ४ मा उल्लेि भए अनुसार आयोगको गठन दे हाय
बमोजिम हुने व्यवस्था छिः(क)

सवोच्च अदालतको न्त्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता
पुगेका व्यजक्तहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तनयुक्त गरे को
व्यजक्त

(ि)

– अध्यक्ष

नेपाल न्त्याय सेवाको रािपरार्ङ्कत र्वजशष्ट श्रे णीको पदमा रही काम
गररसकेको वा वररष्ठ अतधवक्ता वा अतधवक्ताको है तसयतले कम्तीमा
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पन्त्र वषि कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरे को वा कानूनको
अध्यापन, अनुसन्त्धान, तिुम
ि ा वा कानून वा न्त्यायको क्षेरमा कम्तीमा
पन्त्र वषिको अनुभव हातसल गरे का व्यजक्तहरू मध्येबाट नेपाल
सरकारले तनयुक्त गरे को व्यजक्त– उपाध्यक्ष
(ग)

िण्ड (ि) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यजक्तहरू मध्येबाट नेपाल
सरकारले मनोनीत गरे को कम्तीमा एकिना मर्हला रहने गरी
बढीमा तीनिना

–सदस्य

(घ)

सजचव, कानून, न्त्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालय

– सदस्य

(ङ)

सजचव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को
कायािलय

– सदस्य

(च)

नायव महान्त्यायातधवक्ता, महान्त्यायातधवक्ताको कायािलय

–सदस्य

(छ)

सजचव, नेपाल कानून आयोग

– सदस्य-सजचव

आयोगमा तब.स. २०१० सालदे जि हालसम्मका अध्यक्षको नामावली
अनुसूची -१ मा र उपाध्यक्षको नामावली अनुसूची-२ मा उल्लेि गररएको
छ ।
१.३.२. हाल कायिरत आयोगका पदातधकारीहरु
(क)

श्री माधव पौडे ल, नेपाल कानून आयोग

-अध्यक्ष

(ि)

श्री भेषराि शमाि, नेपाल कानून आयोग

-उपाध्यक्ष

(ग)

श्री शोभा बुढाथोकी, नेपाल कानून आयोग

-सदस्य

(घ)

श्री नारायण नेपाल, नेपाल कानून आयोग

-सदस्य

(ङ)

श्री उद्बवचन्त्र जघतमरे , नेपाल कानून आयोग

-सदस्य

(च)

श्री रािीव गौतम, सजचव, कानून न्त्याय तथा
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सं सदीय मातमला मन्त्रालय (२०७७।०२।२६ सम्म) –सदस्य
श्री ऋर्ष रािभण्डारी, सजचव, कानून न्त्याय तथा

(छ)

सं सदीय मातमला मन्त्रालय (२०७७।०३।०३ दे जि
हालसम्म)

–सदस्य

श्री तडल्लीराि जघतमरे , सजचव (कानून), प्रधानमन्त्री

(ि)

तथा मजन्त्रपररषदको कायािलय (२०७७।०२।१५ सम्म)–सदस्य
श्री धनराि ज्ञवाली, सजचव (कानून),प्रधानमन्त्री

(झ)

तथा मजन्त्रपररषदको कायािलय (२०७७।०३।०३ दे जि
हालसम्म)

–सदस्य

श्री िगराि पौडे ल, नायव महान्त्यातधबक्ता,

(ञ)

महान्त्यातधबक्ताको कायािलय

श्री जचरञ्जीवी िनाल, सजचव, नेपाल कानून आयोग – सदस्य-सजचव

(ट)
१.३.३.

– सदस्य

आयोगको संगठनात्मक संरचना
आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई व्यवजस्थत तथा प्रभावकारी
रुपमा सम्पादन गनि आयोगमा प्रशासन र तिुम
ि ा तथा अनुसन्त्धान गरर दुई
महाशािा रहेका छन्। आयोगमा हालको सं गठन सं रचना अनुसार नेपाल
न्त्याय सेवा र नेपाल सामान्त्य प्रशासनका कमिचारीहरु कुल ३३ िनाको
स्वीकृत दरबन्त्दी दे हाय बमोजिम रहे को छिः
(क) सजचव (र्वजशष्ट श्रे णी) न्त्याय सेवा

–१

(ि)

सह-सजचव (रा. प. प्रथम श्रे णी )न्त्याय सेवा, कानून समूह

–२

(ग)

उप-सजचव (रा. प. ठद्वतीय श्रे णी) न्त्याय सेवा, कानून समूह

–२
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(घ)

शािा अतधकृत (रा. प.तृतीय श्रे णी) न्त्याय सेवा, कानून समूह

–५

(ङ)

ले िा अतधकृत (रा. प. तृतीय श्रे णी) प्रशासन सेवा,ले िा समूह

–१

(च)

कम्प्युटर ईजन्त्ितनयर (रा. प. तृतीय श्रे णी) र्वर्वध सेवा

–१

(छ) नायव सुब्बा (रा. प. अनं. प्रथम श्रे णी) न्त्याय सेवा, कानून समूह –५
(ि)

नायव सुब्बा (रा. प. अनं. प्रथम श्रे णी) प्रशासन सेवा,
सामान्त्य प्रशासन समूह

–३

(झ)

कम्प्युटर अपरे टर (रा. प. अनं. प्रथम श्रे णी) र्वर्वध सेवा

-१

(ञ)

िररदार (रा. प. अनं. ठद्वतीय श्रे णी) न्त्याय सेवा, कानून समूह

–४

(ट)

हलुका सवारी चालक

–३

(ठ)

कायािलय सहयोगी

–४

(ड)

स्वीपर

-१

सं गठनात्मक सं रचना अनुसूची-३ मा उल्लेि गररएको छ ।
१.४

आयोगको काम, कतिव्य र अतधकार
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा उल्लेि भए अनुसार आयोगको
काम, कतिव्य र अतधकार दे हाय बमोजिम रहे को छिः(क)

नयााँ कानून बनाउने वा र्वद्यमान कानूनमा सं शोधन गने सम्बन्त्धमा वा
कानून तथा न्त्याय सम्बन्त्धी समसामर्यक र्वषयमा अध्ययन तथा अनुसन्त्धान
गने, गराउने,

(ि)

कानूनको सं र्हताकरणका लातग आवश्यक सं र्हताको मस्यौदा तयार गरी
नेपाल सरकार समक्ष पेश गने,
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(ग)

प्रचतलत कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गने तथा सो सम्बन्त्धमा
नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव ठदने,

(घ)

नयााँ कानून तनमािण गने र आवश्यकता अनुसार प्रचतलत कानूनमा सं शोधन
गने सम्बन्त्धमा व्याख्यात्मक र्टप्पणी सर्हतको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष
पेश गने,

(ङ)

हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाजझएका, असमान, र्वभेदिन्त्य, मानव
अतधकार र्वरूद्धका तथा कायािन्त्वयन हुन नसकेका कानूनको बारे मा अध्ययन
गरी त्यस्तो कानून िारे ि, सं शोधन वा पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा नेपाल
सरकार समक्ष सुझाव पेश गने,

(च)

अन्त्तरािर्िय सजन्त्ध, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकता अनुसार प्रचतलत
कानूनमा समावेश गनि नेपाल सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव ठदने,

(छ)

कानूनको तिुम
ि ा, सं र्हताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र र्वकास गने
सम्बन्त्धमा आवश्यकता अनुसार सम्बजन्त्धत तनकाय वा सं स्थासाँग परामशि,
छलफल तथा अन्त्तरर्क्रया गने वा सो सम्बन्त्धमा सम्बजन्त्धत तनकाय वा
सं स्थासाँग सहकायि गने ,

(ि)

र्वशेष र्कतसमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्त्धान तथा मस्यौदा तिुम
ि ा
गनिको लातग र्वशेषज्ञको सेवा प्राप्त गने ,

(झ)

कानून तनमािण प्रर्क्रयामा आवश्यकता अनुसार िनधारणा र राय सुझाव
सं कलन गने,

(ञ)

कानूनको मस्यौदालाई पररमाििन गने तसलतसलामा आवश्यकता अनुसार
गोष्ठी, सेतमनार तथा अन्त्तरर्क्रया िस्ता कायिक्रम सञ्चालन गने,

(ट)

ु का कानून आयोग तथा कानून तिुम
अन्त्य मुलक
ि ा गने तनकायहरूसाँग सम्पकि
गरी आवश्यक िानकारी तथा सूचनाहरू आदान प्रदान गने,
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(ठ)

सवोच्च अदालतबाट प्रततपाठदत तसद्धान्त्त अनुरूप कानून भए नभएको र्वषयमा
अध्ययन गने तथा सो अनुरूप भएको नदे जिएमा कानून तिुम
ि ा, िारे ि तथा
पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार समक्ष मस्यौदा पेश गने,

(ड)

आयोगको बfर्षिक कायिक्रम तयार गने,

(ढ)

नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा
न्त्यायसाँग सम्बजन्त्धत अन्त्य कामहरू गने ।

१.५

बार्षक
ि प्रततवेदन
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले प्रत्येक आतथिक
बषि समाप्त भएको तमततले साठी ठदनतभर आयोगको बार्षिक प्रततवेदन नेपाल सरकार
समक्ष पेश गनुप
ि ने कानूनी व्यवस्था रहे को छ । सोही प्रयोिनका लातग आतथिक
वषि २०७६/०७७ मा यस आयोगबाट सम्पाठदत काम कारवाहीको र्ववरण समावेश
गरी प्रस्तुत वार्षिक प्रततवेदन तयार गररएको छ । यस प्रततवेदनमा मूलतिः
आयोगबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम, आयोगको गठन एवं सं गठनात्मक
स्वरुप, िनशजक्त, भौततक सं रचना, र्वत्तीय र्ववरण, भावी कायिठदशा, कानून र न्त्यायको
क्षेरमा गनुप
ि ने सुधारका लातग सुझाव र तसफाररशका अततररक्त आयोगका र्वतभन्न
गततर्वधीहरु समेत समावेश गररएका छन् ।

१.६

आयोगलाई उपलब्ध साधन श्रोत
हाल आयोगमा उपलब्ध रहे को मानव तथा भौततक साधन श्रोतको अवस्था दे हाय
बमोजिम रहेकोछ :१.६.१ मानव श्रोत
कुनै पतन सं गठनको उद्देश्य हातसल गने प्रमुि श्रोतको रुपमा मानव श्रोत
रहेको हुन्त्छ। मानव श्रोतको अभाबमा कुनै पतन सं गठनले आशातीत
सफलता हातसल गनि सक्दै न। स्वीकृत दरवन्त्दी अनुसार आयोगमा ३३
िना कमिचारीहरु रहने ब्यवस्था छ। उजल्लजित पद बाहे क २ पद हलुका
सवारी चालक र १ पद कायािलय सहयोगी करार सेवामा राजिएको छ।
आयोगको प्रशासतनक सं गठन सं रचना अनुसूची -३ मा उल्लेि गररएको छ
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भने हाल कायिरत रहे का कमिचारी र दरबन्त्दी सम्बन्त्धी र्ववरण अनुसूची -४
मा समावेश गररएको छ । साथै, उक्त दरवन्त्दी अनुरुप प्रततवेदन अवतधमा
आयोगमा कायिरत कमिचारीको नामावली अनुसूची -५ मा समावेश गररएको
छ ।
१.६.२ भौततक साधन श्रोत
(क)

आयोगको भवन
तनयतमत कायािलय सञ्चालनमा भौततक पूवािधारले समेत महत्वपूण ि
भूतमका िेल्दछ र कायिवातावरणको तसििना गदिछ तर हालसम्म
नेपाल कानून आयोगको आफ्नो स्वातमत्वमा भवन र िग्गा
नभएकोले बहालको घरबाटनै यसको कायि सं चालन भईरहे को
छ।२०७२ सालदे जि हाल अन्त्तरािर्िय सम्मेलन केन्त्रको पररसरमा
रहेको र्प्र-फ्याव टहराहरु अन्त्तरािर्िय सम्मेलन केन्त्र र्वकास
सतमततसाँग मातसक रु. २,१५,१६०।- घर भाडा सम्झौता गरी
कायािलय सञ्चालन गदै आईरहे को छ ।आयोगमा रहे को भौततक
श्रोत साधनहरुको र्ववरण अनुसूची -६ मा समावेश गररएको छ ।

(ि)

पुस्तकालय
पुस्तकालयलाई ज्ञान आििनको स्रोतको रुपमा तलने गररन्त्छ। सोर्ह
बमोजिम आयोगमा र्व.स. २०३६ साल दे जि पुस्तकालय सञ्चालन
भइआएको छ। ज्ञानको दायरालाई कुनै भाषा वा र्वषयतभर मार
तसतमत गनि नसर्कने हुनाले आयोगको पुस्तकालयमा हरे क क्षेरलाई
समेट्ने प्रयास हरसम्भव गररएको छ। आयोगलाई आवश्यक पने
र कानूनको अध्ययन अनुसन्त्धान गने व्यजक्त वा सं घ सं स्थालाई
आवश्यक पने अध्ययन सामग्री सर्हत हाल पुस्तकालयमा आयोगले
िररद गरे का, र्वतभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी तनकायहरूबाट प्राप्त
भएका र्वतभन्न र्वषयसाँग सम्बजन्त्धत कररब ३००० को सं ख्यामा
पुस्तकहरू रहे का छन्।

(ग)

सवारी साधन
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ु ी -६ मा समावेश
आयोगको सवारी साधनहरुको र्ववरण अनुसच
गररएको छ ।
१.६.३ आयोगको र्वत्तीय जस्थतत
नेपाल सरकारको र्वत्तीय श्रोतबाट आयोगले आफ्नो कायिक्रम सञ्चालन गदै
आइरहेको छ। आयोगको सम्पूण ि कायिक्रमको सञ्चालनको लातग आतथिक
रुपले नेपाल सरकार मातथ नै पूण ि रुपमा भर पनुि पने अवस्था

छ।

गत आ.व. २०७६/७७ मा आयोगका लातग विेट उपशीषिक नं.
३११२१०११३ (चालु िचि) अन्त्तगित रु. ३,३२,४०,०००।- (तीन
करोड वत्तीस लाि चालीस हिार) र विेट उपशीषिक नं. ३११२१०११४
ाँ ीगत िचि) अन्त्तगित रु. ७७,८५,०००।- (सतहत्तर लाि पचासी हिार)
(पूि
वार्षिक विेट प्राप्त भएको तथयो। आयोगको

र्वत्तीय र्ववरण र यस

आ. व. को प्रगती र्ववरण अनुसूची -७ मा समावेश गररएको।
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पररच्छे द –दुई
कानून सुधारमा आयोगको भूतमका
२.१

र्वषय प्रवेश
कानून तनमािणको औजचत्यता त्यतत बेला साथिक हुन्त्छ, ितत बेला त्यसको सफल
तररकाले कायािन्त्वयन हुन्त्छ। कानूनको तनमािण गदाि कानूनले समािको तत्कालीन
आवश्यकतालाई सम्वोधन गनि सक्यो वा सकेन भन्ने कुरालाई मध्यनिर गनुि पने
हुन्त्छ। कानून समय सापेक्ष हुन ु पने हुनाले समयको आवश्यकता अनुसार यसले
सुधार र सं शोधनको माग गदिछ। यसको लातग सं र्वधान, अन्त्तरािर्िय दार्यत्व,
र्वद्यमान आतथिक, सामाजिक, सााँस्कृततक, रािनैततक, वातावरणीय प्रभाबको आधार र
ु का सवोत्तम अभ्यास (Best Practice) लाई मध्यनिर गरी समानुकूल
अन्त्य मुलक
पररवतिन हुन िरुरी हुन्त्छ। एक पटक तनमािण भएको कानूनले सदासविदा समािको
आवश्यकतालाई सम्वोधन गदिछ भन्ने अपेक्षा राजिएको हुन्न। कानूनको प्रभावकारी
कायािन्त्वयन हुन नसकेमा कानूनको अवज्ञा बढ्ने िोजिम उत्पन्न हुन्त्छ र त्यस्तो
िोजिमबाट बच्न र्वद्यमान कानूनको तनरन्त्तर सुधार एवं पररमाििन गरी कानून
बनाउनु पने हुन्त्छ। तसथि, नयााँ कानून तनमािण वा र्वद्यमान कानूनमा सुधारका
लातग अध्ययन तथा अनुसन्त्धानको महत्वपूण ि भूतमका रहे को हुन्त्छ। उपयुक्त
ि
ु हरुमा कानून सम्बन्त्धी अध्ययन र अनुसन्त्धान
आवश्यकता पूरा गनि र्वतभन्न मुलक
गरी नयााँ कानून तनमािण गनि वा र्वद्यमान कानूनमा सुधार गनिको लातग कानून
आयोग वा कानून सुधार आयोगको गठन गने गरे को पाइन्त्छ।
नेपालको सन्त्दभिमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को प्रस्तावना र दफा ३ मा
कानूनको तिुम
ि ा, सं र्हताकरण तथा प्रचतलत कानूनमा सं शोधन, एकीकरण र
पुनरावलोकन गनि तथा कानून र न्त्याय सम्वन्त्धी तबषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान
गने कायि समेत सम्पादन गनिका लातग नेपाल कानून आयोगको स्थापना गररएको
कुरा स्पष्ट उल्ले ि भएको छ।
कानूनको सुधारमा आयोगको भूतमकालाई सं जक्षप्त रुपमा दे हाय बमोजिम उल्ले ि
गनि सर्कन्त्छिः-
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(क)

कानून तिुम
ि ा
नेपाल कानून आयोगले आवश्यक र उपयुक्त दे िेको कुनै र्वषयमा वा नेपाल
सरकारको कुनै मन्त्रालयको अनुरोधमा कुनै र्वषयमा नयााँ ऐनको मस्यौदा
(र्वधेयक) को तिुम
ि ा गने कायि गदिछ। त्यसरी र्वधेयक तयार गने क्रममा
आयोगले कुनै र्वषयमा कानून तनमािण गदाि सं र्वधान, अन्त्तरािर्िय दार्यत्व,
मापदण्ड र सवोत्तम अभ्यास, सरोकारवालासाँग छलफल एवं अन्त्तरर्क्रया
गरी नेपालको समसामर्यक पररजस्थतत र सन्त्दभि अनुकूल हुने गरी नयााँ
कानूनको तिुम
ि ा गने गदिछ। आयोगले ऐनको नयााँ मस्यौदा वा सं शोधनको
मस्यौदा तयार गदाि सरकारका प्रतततनतध र सरोकारवालासाँग परामशि र
पृष्ठपोषण समेत तलई मस्यौदा तयार गने गदिछ। यसरी तयार गरे को
मस्यौदालाई आवश्यक कारबाहीको लातग नेपाल सरकारको सम्बजन्त्धत
मन्त्रालयमा प्रेर्षत गदिछ।

(ि)

कानूनको पुनरावलोकन
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम नेपाल कानून
आयोगलाई कानूनको पुनरावलोकन गरी कानून सं शोधन वा एकीकरण गनि
जिम्मेवारी सुजम्पएको छ। आयोगले प्रचतलत कानूनको सुधार र पररमाििन
गरी प्रचतलत कानूनमा सं शोधन गनुप
ि ने दे जिएमा सं शोतधत कानूनको मस्यौदा
तिुम
ि ा गरी तसफाररश सर्हत नेपाल सरकारको सम्बजन्त्धत मन्त्रालयमा प्रेर्षत
गदिछ। त्यसै गरी, आयोगले तनष्कृय रहे का र हाल व्यावहाररक रुपमा
प्रचलनमा नरहे का कानूनहरुको पर्हचान गरी िारे ि गनिका लातग आयोगले
नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रततवेदन माफित तसफाररश गदै
आइरहेको छ।

(ग)

कानून तनमािणमा एकरुपता
नेपाल सरकार (कायि र्वभािन) तनयमावली, २०७४ बमोजिम सं घीय
सं सदमा पेश हुने र्वधेयक, अध्यादे श, तनयम, आदे श तथा नेपाल सरकारबाट
िारी हुने तनदे जशका, कायिर्वतधको तिुम
ि ा सहमती गने कायिको जिम्मेवारी
कानून, न्त्याय तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयलाई तोर्कएको भए तापतन
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नेपाल सरकारका र्वतभन्न मन्त्रालय वा अन्त्य तनकायबाट पतन कानूनको
तिुम
ि ा हुने गरे को पाइन्त्छ। यसबाट ऐनको र्वधेयक तिुम
ि ामा एकरुपता
नभई शैली र ढााँचा समेत फरक/फरक हुन सक्ने भई कानून व्याख्या र
कायािन्त्वयनमा असहिता र फरकपन उत्पन्न हुन सक्दछ। कानून तनमािणको
प्रर्क्रयामा कानून तिुम
ि ाको र्वज्ञको भूतमका र कानून तिूम
ि ा कायिमा
एकरुपता सुतनजश्चतता कायम गनि आयोगले प्रयत्न गररआएको छ। यस
प्रयोिनका लातग आयोगले कानून तिुम
ि ाको ठदग्दशिन तयार गरी प्रकाशन
समेत गरे को छ।
(घ)

कानून संशोधनमा सरकारलाई सुझाव
कानून तथा न्त्यायको क्षेरमा कुनै पतन र्वषयमा अध्ययन, अनुसन्त्धान र
पुनरावलोकन गरी आयोगले आवश्यक सुझाव नेपाल सरकार समक्ष पेश
गने गदिछ।

(ङ)

वेबमा कानूनको अतभलेि राख्ने कायि
नेपाल कानून आयोगले प्रचतलत नेपाल कानूनहरु, नेपाल पक्ष भएका
अन्त्तरािर्िय महासजन्त्धहरु, िारे ि भै सकेका नेपाल कानूनहरु र कानून
सम्बन्त्धी महत्वपूण ि ऐततहातसक सामाग्रीहरुको अतभले ि रािी सबैले उपयोग
गनि सक्ने गरी आफ्नो वेबसाइट (www.lawcommission.gov.np) मा
उपलब्ध गराउदै आएको छ। त्यसका अततररक्त आयोगले कततपय नेपाल
कानूनको अंग्रि
े ी भाषामा अनुवाद गरी आफ्नो वेबसाइट माफित उपलब्ध
गराउदै आएको छ भने "कानून आयोग" नामक आयोगको छु ट्टै मोवाइल
एप्स (Apps.) माफित समेत र्वद्यमान कानूनहरु सहिै उपलब्ध गराउदै
आईरहेको छ।

(च)

ाँ परामशि, छलफल तथा अन्त्तरर्क्रया
सम्बजन्त्धत तनकाय वा सं स्थासग
आयोगले आवश्यकता अनुसार सम्बजन्त्धत तनकाय वा सं स्थासाँग कानूनको
तिुम
ि ा, सं र्हताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार सम्बन्त्धी र्वषयमा
परामशि, छलफल तथा अन्त्तरर्क्रया गने कायि गदिछ।
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(छ)

सवोच्च अदालतबाट प्रततपाठदत तसद्धान्त्त अनुरूप कानून भए वा नभएको
र्वषयमा अध्ययन
आयोगले सवोच्च अदालतबाट प्रततपाठदत तसद्धान्त्त अनुरूप कानून भए वा
नभएको र्वषयमा अध्ययन गने र सो अनुरूप भएको नदे जिएमा कानून
तिुम
ि ा, िारे ि तथा पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा नेपाल सरकार समक्ष
सुझाव पेश गने गदिछ।

२.२

आयोगले र्वधेयक मस्यौदा गदाि र्वकास गरे को अभ्यास
नेपाल कानून आयोगले नयााँ कानूनको तिुम
ि ा, र्वद्यमान कानूनमा सं शोधन,
पररमाििन, पुनरावलोकन, एकीकरण तथा सं र्हताकरण गने र कानून तथा न्त्याय
सम्बन्त्धी समसामर्यक र्वषयमा अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गरी कानूनको मस्यौदा
तिुम
ि ा गने कायि गदै आएको छ।
कुनै ऐनको वा र्वधेयक मस्यौदा तयार गनुि पूव ि आयोगले आवश्यक र उपयुक्त
दे िेको र्वषयहरुमा अवधारणा पर (Concept Paper) तयार गदिछ । अवधारणा
परको आधारमा मस्यौदा कायिदल गठन हुने गदिछ । मस्यौदा कायिदलमा आयोगका
पदातधकारी, नेपाल सरकारका उच्च अतधकृत, कमिचारी एवं सम्बजन्त्धत र्वषय र्वज्ञहरु
रहने अभ्यास छ। आयोगले र्वधेयक मस्यौदा तयार गदाि नेपालको सं तबधान, नेपालले
बहन गनुि पने अन्त्तरािर्िय दार्यत्व, तबतभन्न कानून प्रणाली अपनाउने दे शले आत्मसात्
गरे का सवोत्तम अभ्यासहरुको अध्ययन, सरोकारवाला र र्वज्ञहरुको राय सल्लाह
तथा सुझावको आधारमा प्रारजम्भक मस्यौदा तयार गदिछ। यसरी तयार पाररएको
प्रारजम्भक मस्यौदाउपर सरकारका प्रतततनतधहरु, िनप्रतततनतधहरु, नागररक समाि र
र्वज्ञहरुसाँगको सहभातगतामा आवश्यक्ता अनुसार अन्त्तर्क्रिया कायिक्रम गरी राय
सुझाव सं कलन गररन्त्छ। उपयुक्त राय सुझावलाई कायिदलले र्वधेयकको मस्यौदामा
आवश्यकता अनुसार समावेश गरी कायिदलले पररमाजिित मस्यौदा तयार गदिछ।
व्यवस्थापनले उक्त मस्यौदालाई आयोगको बैठकमा पेश गने र आयोगको बैठकले
मस्यौदालाई आवश्यक कायािन्त्वयनको लातग सम्बजन्त्धत मन्त्रालय वा तनकायमा
पठाउने अभ्यासको थालनी गरे को छ।

16

आयोगले थालनी गरे को यस प्रकारको अभ्यासबाट र्वधेयकको मस्यौदामा तबतभन्न
सरोकारवाला समूह वा व्यजक्तहरुको राय सल्लाह र पृष्ठपोषण प्राप्त हुन,े र्वधेयकको
मसौदा तयार गने काम पारदशी हुने र नागररक समािको भूतमका रहने भएकोले
त्यसरी तनमािण हुने कानूनप्रतत नागररकले आफ्नो अपनत्व महसुस गने भइ कानून
कायािन्त्वयनमा सहिता हुने अपेक्षा गनि सर्कन्त्छ।
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पररच्छे द –तीन
आतथिक वषि २०७६/०७७ को वार्षिक कायिक्रम र कायिप्रगतत
३.१

तबषय प्रवेश
कानून प्रदत्त अतधकार अन्त्तगित आयोगले सम्पादन गने र्वर्वध कायिहरु मध्ये
र्वधेयकको मस्यौदा तिुम
ि ा गने पतन एक हो। आयोगले र्वधेयकको मस्यौदाको
तिुम
ि ा गदाि आवश्यक्ता अनुसार सम्बजन्त्धत सरोकारवाला व्यजक्त, तनकाय वा
र्वज्ञहरुको सुझाव तथा पृष्ठपोषण तलने उद्देश्यले गोष्ठी तथा अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम
सञ्चालन गने गदिछ। त्यस्तै , आयोगले कायािन्त्वयनमा रहे का कानूनको बारे मा
सविसाधारणमा िानकारी गराउने उद्देश्यले कानूनी सचेतनामूलक कायिक्रम (Legal
Dissemination Program) समेत सञ्चालन गदै आइरहे को छ।
ु को कानून प्रणालीलाई सुदृढ एवं पररस्कृत बनाउन अध्ययन र अनुसन्त्धानको
मुलक
महत्वपूणि भूतमका हुने भएकोले आयोगले नयााँ कानूनको आवश्यकता पर्हचान तथा
प्रचतलत कानूनको पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गरी
अवधारणापर तयार गने, कानूनको सं शोधन तथा एकीकरण लगायतका तबषयमा
अध्ययन प्रततवेदन तयार गने, सवोच्च अदालतका फैसला, अन्त्तरािर्िय कानून र
सजन्त्ध सम्झौताको

दार्यत्वको

कायािन्त्वयन

सम्बन्त्धी र्वषयमा

अध्ययन गने,

र्वतधशास्त्रीय नवीनतम अवधारणाका सम्बन्त्धमा अध्ययन र अनुसन्त्धान गने कायि
सम्पादन गदै आएको छ। न्त्याय प्रशासनमा सूचना तथा प्रर्वतधको प्रयोग र पहुाँचमा
अतभवृर्द्ध गने उद्देश्यले नेपालको मौिुदा कानूनहरु, नीततहरु, नेपाल पक्ष भएका
अन्त्तरािर्िय महासजन्त्धहरु, िारे ि भएका कानूनहरु र केही नेपाल कानूनहरुको अं ग्रि
े ी
भाषामा अनुवाद तथा केही अन्त्तररार्िय सजन्त्धहरुको नेपाली अनुवाद गरी आफ्नो
वेबसाईट तथा मोवाइल एप्स (Apps.) मा रािी वेबसाईट तथा मोवाइल एप्स
(Apps.) को व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायि गदै आएको छ।
आयोगले सम्पादन गने कायिहरु स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम

र र्वतनयोजित विेट

बमोजिम सञ्चालन हुाँदै आएका छन् । आयोगको आ=व= २०७६÷०७७ को स्वीकृत
वार्षिक कायिक्रम अनुसूची - ८ मा समावेश गररएको छ।
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३.२

आयोगले सञ्चालन गरे का कायिक्रमहरु
३.२.१ र्वधेयक मसौदा तिुम
ि ा
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम आयोगले नयााँ
कानूनको तिुम
ि ा, र्वद्यमान कानूनमा सं शोधन, पररमाििन, पुनरावलोकन,
एकीकरण तथा सं र्हताकरण गने र कानून तथा न्त्याय सम्बन्त्धी समसामर्यक
र्वषयमा अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गरी कानूनको मस्यौदा तिुम
ि ा गने
लगायतका कायि सम्पादन गदै आएको छ ।
आतथिक वषि २०७६÷०७७ को वार्षिक कायिक्रममा आयोगलाई चार वटा
र्वधेयक तिुम
ि ा गनि बिेट र्वतनयोिन भए तापतन दे हाय बमोजिमका छ वटा
र्वधेयकहरुको मसौदा तिुम
ि ा गरी तीन वटा आवश्यक कारवाहीका लातग
सम्बजन्त्धत मन्त्रालयमा पठाइएको र तीनवटा मस्यौदाको र्वतभन्न चरणमा
रहेको छिः(क)

रार्िय सुरक्षा सम्बन्त्धी र्वधेयक
नेपाल सरकारलबाट स्वीकृत भएको रार्िय सुरक्षा नीतत, २०७५
अनुकूल नेपालको स्वतन्त्रता, साविभौमसत्ता, भौगोतलक अिण्डता,
रार्ियता, स्वातधनता र रार्िय एकता सुदृढ गरी रार्िय र्हत र
सुरक्षाको सं रक्षण गने सम्बन्त्धमा वनेको र्वधेयकको मस्यौदा तिुम
ि ा
गरी आयोगको तमतत २०७६।०५।२४ को बैठकबाट पाररत भई
आवश्यक कारवाहीको लातग रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

(ि)

र्वभूषण सम्वन्त्धी र्वधेयक
रार्िय िीवनका र्वतभन्न क्षेरमा वास्तर्वक रुपमा सही ढं गले राज्य
ु को
र नागररकप्रतत सेवाभाव राजि र्वजशष्ट योगदान पुयािई मुलक
श्रीबृर्द्ध गने व्यजक्त वा सं घ सं स्थालाई राज्यका तफिबाट प्रदान गररने
र्वभूषण, उपातध वा सम्मानलाई मयािठदत र पररस्कृत गनि र यसरी
प्रदान गररने र्वभूषण, उपातध र सम्मानलाई पारदशी र वस्तुपरक
बनाउने उद्देश्यले तिुम
ि ा गररएको र्वधेयकको मसौदा आयोगको
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तमतत २०७६।११।२९ को वैठकबाट पाररत भई आवश्यक
कारबाहीको लातग गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
(ग)

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्त्धी ऐन, २०१० लाई सं शोधन गनि बनेको
र्वधेयक
नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्त्धी ऐन, २०१० लाई सं शोधन गनि
बनेको र्वधेयकको मसौदा आयोगको तमतत २०७७।०१।३१ को
वैठकबाट पाररत भई आवश्यक कारवाहीको लातग कानून, न्त्याय
तथा सं सदीय मातमला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
आ=व=

२०७६/०७७

मा

आयोगबाट

तिुम
ि ा

भै

सम्बजन्त्धत

मन्त्रालयमा पठाइएका र्वधेयकहरुको पूण ि पाठ अनुसूची – ९ मा
समावेश गररएको छ ।
३.२.२

तिुम
ि ाको क्रममा रहेका र्वधेयकहरु
नेपाल सरकारका र्वतभन्न मन्त्रालय तथा तनकायबाट अनुरोध भई आएका
तथा आयोगले आवश्यक ठानेका अन्त्य कततपय र्वषयका र्वधेयकको मसौदा
तिुम
ि ा सम्बन्त्धी अवधारणापर तयार गने, सरोकारवालासाँग परामशि गने र
र्वधेयकको मसौदा तिूम
ि ा गने कायिलाई आयोगले तनरन्त्तरता ठदएको छ।
आ.व. २०७६/०७७ मा तिुम
ि ा प्रारम्भ गररएका तर तिुम
ि ाको कायि सम्पन्न
हुन बााँकी रहेका तबधेयकका मसौदा दे हाय बमोजिम रहे का छन् :(क)

गैर आवासीय नेपाली सम्वन्त्धी कानून लाई सं शोधन र एकीकरण
गनि बनेको तबधेयक

(ि)

केपटाउन कन्त्भेनसन (२००१) र केपटाउन प्रोटोकल (२००१)
को व्यवस्थालाई आन्त्तररकीकरण गने सम्बन्त्धी र्वधेयक

(ग)

औषधी सम्बन्त्धी कानूनको सं शोधन र एकीकरण गनि बनेको र्वधेयक
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३.२.३. अन्त्तरर्क्रया तथा गोष्ठी
आयोगले आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कायिक्रम अन्त्तगित
दे हायका र्वषयमा अन्त्तरर्क्रया तथा गोष्ठी सम्पन्न गरे को छिः
(क)

र्वभूषण सम्बन्त्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनि बनेको
र्वधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रततर्क्रया तथा
सुझाव तलने उद्देश्यले तमतत २०७६।११।२१ गते छलफल
कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ ।

(ि)

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्त्धी ऐन, २०१० लाई सं शोधन गनि
बनेको र्वधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरुको राय, प्रततर्क्रया
तथा सुझाव तलने उद्देश्यले तमतत २०७६।११।३० गते छलफल
कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ ।

३.२.४ कानूनको िानकारी गराउने तथा सचेतना सम्बन्त्धी कायिक्रम (Legal
Dissemination Program)
कानूनका उपयोगकताि तथा अन्त्य सरोकारवालाहरुलाई नयााँ कानूनका बारे मा
समयमै िानकारी प्राप्त हुन नसक्दा र नयााँ कानूनका बारे मा अभ्यस्त नहुाँदा
कानूनको प्रयोग र पालनामा एकरुपता कायम गनि कठठनाई पनि सक्ने तथा
असहि हुने भएकोले आयोगले र्वतभन्न जिल्लामा कानूनको िानकारी गराउने
सम्बन्त्धी कायिक्रमहरु सञ्चालन गदै आइरहे को छ । यस आ.व.मा तीन
वटा कायिक्रम सञ्चालन गने लक्ष्य रहे कोमा कायिस्थलमा हुने यौनिन्त्य
दुव्यिवहार

(तनवारण)

ऐन,

२०७१

का

सम्बन्त्धमा

स्थानीय

तहका

िनप्रतततनतध र कमिचारीहरुलाई िानकारी गराउने उद्देश्य अनुरुप मोरङ्ग
जिल्लाको उलािवारी नगरपातलकामा एक र दे वानी कायिर्वतध सं र्हता र
फौिदारी कायिर्वतध सं र्हतामा रहे का मुख्य मुख्य र्वषयहरुको सम्बन्त्धमा
िानकारी गराउन धाठदङ्ग जिल्लामा एक गरी दुईवटा सचेतना कायिक्रम
सम्पन्न भएको छ।
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३.२.५ इन्त्टनितसप कायिक्रम सञ्चालन
इन्त्टनितसप कायिक्रम अन्त्तगित कानून र्वषय अध्ययनरत र्वद्याथीहरुलाई
कानूनको सै द्धाजन्त्तक ज्ञानका अततररक्त कानूनको तिुम
ि ा लगायतका र्वषयमा
व्यवहाररक ज्ञान प्रदान गने उद्देश्यले र्वतभन्न कले िमा स्नातकतहमा कानून
र्वषय अध्ययन गने पााँच िना र्वद्याथीलाई आयोगबाट सम्पादन हुने र्वतभन्न
काम, कारबाहीको अवलोकन र कायि सम्पादनमा समेत सं लग्न गराइएको
छ। तमतत २०७६ भार दे जि २०७६ पुषसम्मको पर्हलो सरमा नेपाल ल
क्याम्पसबाट एक िना, काठमाडौं स्कूल अफ लबाट एक िना, नेशनल ल
कलेिबाट एक िना, चक्रवतति हर्व एिुकेशन एकेडे मीबाट एकिना र
काठमाण्डौ र्वश्वर्वद्यालयबाट एकिनाले इन्त्टनितसप सम्पन्न गरे का छन् ।
इन्त्टनितसप सम्पन्न गने तबद्याथीहरुको नामावली अनुसूची–१० मा समावेश
गररएको छ।
३.२.६ आयोगको वेबसाइट तथा मोवाइल एप्स (Apps.) सम्बन्त्धी
नेपाल कानून आयोगले र्व.सं . २०६५ सालदे जि नै आफनो वेबसाइट तयार
गरी वेबसाइटमा र्वद्युतीय ढााँचामा र्वतभन्न प्रचतलत नेपाल कानूनहरु अपलोड
गने र समय समयमा ती कानूनहरु वेबसाइटमा अद्यावतधक गने कायि गदै
सविसाधारण तथा सेवाग्राहीहरुलाई सरल एवं सहि ढाँगले नेपाल कानून
सम्बन्त्धी िानकारी प्रदान गरी र्वद्युतीय माध्यमबाट त्यसको पहुाँच सुतनजश्चत
गदै आएको छ।
आयोगको वेबसाइटमा नेपालको सं र्वधान, प्रचतलत ऐन, तनयम तथा गठन
आदे शहरु अद्यावतधक गने र केही ऐन लगायतका अन्त्य सामाग्री अं ग्रि
े ी
भाषामा अनुवाद गरी उपलब्ध गराउाँदै आएको छ। साथै , िारे ि भएका
ऐन, तनयम, गठन आदे श लगायतका नेपाल कानून तथा कानून सम्बन्त्धी
ऐततहातसक दस्तावेिहरु समेत समावेश गने गरे को छ।
आ.व.२०७६।०७७ मा आयोगको वेवसाईटलाई समयानुकूल बनाउन नयााँ
रुपमा पररमाििन गरी उपयोगकताि मैरी बनाईएको छ। स्वीकृत वार्षिक
कायिक्रम अनुसार मोवाइल (एन्त्रोइड तथा एप्पल) दुवैमा उपयोग गनि
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सर्कने गरी मोवाइल एप्स (Mobile Apps) तनमािण गरी र्वद्यमान कानूनहरु
मोवाइलबाटै हे न ि र पढ्न सर्कने व्यवस्था तमलाइएको छ।
आ.व. २०७६।०७७ मा ३८ वटा ऐन, ५६ वटा तनयम, ७५ वटा सजन्त्ध,
७ वटा गठन आदे श, ३ वटा अध्यादे श, ५४ वटा नीतत, २ वटा तनदे जशका,
४ वटा कायिर्वतध अद्यावधीक गरी अपलोड र १९ वटा ऐनको अं ग्रि
े ी
अनुवाद गरर नयााँ तथा सं शोतधत ऐन तथा तनयमहरु अद्यावतधक एवं अपलोड
गररएका छन्।
आयोगको वेबसाइटमा रहे का कानूनहरुको र्ववरण अनुसची-११ मा समावेश
गररएको छ।
३.२.७ राय–सुझाव संकलन
ु ी दे वानी सं र्हता, मुलक
ु ी अपराध सं र्हताको कायािन्त्वयनको अवस्था र
मुलक
िग्गा प्रातप्त सम्वन्त्धी तबधे यकका सम्वन्त्धमा कास्की, तनहु,ाँ वाग्लुङ्ग, मुस्ताङ्ग,
धाठदङ्ग, जचतवन, नवलपरासी, म्याग्दी, झापा, मोरङ्ग गरी अठार जिल्लाहरुमा
राय सुझाव सं कलन गररएको छ।
३.२.८ अन्त्तरािर्ियस्तरको भेटघाट कायिक्रम
(क)

Nov, 28, 2019 तदनुसार मंतसर १२, २०७६ को ठदन The Asia
Legal Information Network (ALIN) को Charter मा हस्ताक्षर
सम्पन्न भई नेपाल कानून आयोगले र्वतधवत रुपमा ALIN को
सदस्यता प्राप्त गरे को छ।

(ि)

Korean Legislation Research Institute (KLRI) को तनमन्त्रणामा
आयोगका अध्यक्ष श्री माधव पौडे ल, उपाध्यक्ष श्री भेषराि शमाि र
सजचव श्री जचरन्त्िीवी िनाल सर्हत Nov 25-29, 2019 तदनुसार
मंतसर ९-१३, २०७६ मा South Korea को Seoul National
University, Constitutional Research Institute र

National

Assembly मा, Sangdo स्थीत UNCITRAL RCAP मा र Sejong
स्थीत KLRI मा भ्रमण गरर पदातधकारीहरुसं ग छलफल एवं आपसी
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अनुभव आदानप्रदान गने कायि सम्पन्न भएको छ। यसै क्रममा सोर्ह
भ्रमणमा KLRI द्वारा आयोजित Global Law & Policy Regional
Roundtable कायिक्रममा भाग तलई नेपालको तफिबाट नेपाल कानून
आयोगका अध्यक्षबाट Law Making Proces in Nepal र Legal
System of Nepal र्वषयक २ वटा कायिपर प्रस्तुत गररएको तथयो।
ु को कानूनी अनुसन्त्धान एवं
उक्त अवसरमा नेपाल तथा अन्त्य मुलक
सुधारका र्वर्वध पक्षमा समेत छलफल सम्पन्न भएको तथयो।
(ग)

तमतत २०७६।११।१४ का ठदन Medicines, Technologies and
Pharmaceutical Service (MTaPS) Programm का

Country

Directer Dr. Birna Trap ले नेपाल कानून आयोगमा भ्रमण गनुि
भएको तथयो।उक्त अवसरमा औषधी ऐन २०३५ मा सं शोधनको
आवश्यक्ता र औजचत्य एवं सो सम्बन्त्धमा र्वश्वस्तरमा र्वकतसत
नवीनतम मान्त्यताहरुका र्वषयमा आयोगका पदातधकारी एवं अतधकृत
कमिचारीहरुको सहभातगतामा छलफल कायिक्रम सम्पन्न भएको छ।
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पररच्छे द-चार
कानून र न्त्याय क्षेरमा नेपाल सरकारले गनुप
ि ने सुधारका लातग सुझाव तथा
तसफाररस
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० बमोजिम कानून तथा न्त्यायका
क्षेरमा र िासगरी कानून सुधारको क्षेरमा हुनपु ने कानूनी, नीततगत तथा सं स्थागत
सुधारकालातग आयोगले दे हाय बमोजिम सुझाव तथा तसफाररस नेपाल सरकार समक्ष
पेश गरे को छ:४.१

फौिदारी कसूर (सिाय तनधािरण तथा कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ को पूण ि
कायािन्त्वयन
ु ले
कुनै पतन दे शको कानून प्रणालीलाई तबश्वव्यापीकरणको प्रभाव, मुलक
आत्मसात गरे को रािनैततक तथा आतथिक पद्धतत, नागररकको चेतनाको स्तर
र आवश्यक्ताले

कानून तनमािणमा महत्वपूण ि भूतमका िेलेको हुन्त्छ।

कानूनको तनमािण तथा सुधार िस्ता तबषयहरु समयसापेक्ष र आवश्यकताको
बोधले ठदशातनदे श गदिछ र यो प्रर्क्रया तनरन्त्तर िारी रहन्त्छ। सम्बत् २०७५
ु ी दे वानी सं र्हता, २०७४, मुलक
ु ी
साल भार १ गते देजि प्रारम्भ भएका मुलक
ु ी अपराध सं र्हता, २०७४, मुलक
ु ी
दे वानी कायिर्वतध सं र्हता, २०७४, मुलक
फौिदारी कायिर्वतध सं र्हता, २०७४, फौिदारी कसूर (सिाय तनधािरण तथा
कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ र र्वतभन्न ऐनहरुले नेपालको कानून तथा न्त्याय
प्रणालीलाई गुणात्मक र्वकास गरे का छन्। व्यापक प्रयोिनका लातग
व्यवस्था भएको एकीकृत दे वानी सं र्हता (National Civil Code) र सिाय
तनधािरण र कायािन्त्वयन ऐन (Sentencing Act) लागू गने नेपाल दजक्षण
ु भएको छ। त्यसो भए तापतन कानूनको सुधार
एतसयामा नै पर्हलो मुलक
तनरन्त्तर

रुपमा

चल्ने

प्रर्क्रया

हो।

नेपालको

कानून

प्रणालीलाई

आधुतनकीकरण गरी अझ बढी प्रभावकारी, सक्षम, मानव अतधकार मैरी
बनाउन र यसलाई स्थार्यत्व ठदइ गततजशल बनाउन सं र्हताहरुको कायािन्त्वयन
सं गै तनरन्त्तर सुधार हुन वाञ्छनीय हुन्त्छ।
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यस क्रममा दुई वषिदेजि सं र्हताहरु कायािन्त्वयनमा आइसकेका भए तापतन
फौिदारी कसूर (सिाय तनधािरण र कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ का कततपय
दफाहरु अफै पतन प्रभावकारी भइसकेका छै नन्। यसले गदाि कसूरदारलाई
कडा सिाय मार होइन सुधार पतन गनि िरुरी छ भन्ने समग्र सं र्हताहरुको
मूल उद्देश्य अझै पतन हातसल भइनसकेको र कुनै िास अवस्थाका
कसूरदारलाई नरम र मानवोजचत व्यवहार गरे र पतन सिायको प्रयोिन पूरा
हुन्त्छ भन्ने न्त्यायको अतभष्ट पूरा हुन सकेको छै न। तसथि, फौिदारी कसूर
(सिाय तनधािरण र कायािन्त्वयन) ऐन, २०७४ का नेपाल रािपरमा सूचना
प्रकाशन गरी लागू गनुि पने दफाहरु पूणरु
ि पमा लागू गनि तसफाररस गररएको
छ।
४.२

संर्वधानको धारा १८ को उपधारा (५) को व्यावहाररक कायािन्त्वयन
ृ सम्पजत्तमा
नेपालको सं र्वधानको धारा १८ को उपधारा (५) बमोजिम पैतक
लै र्ङ्गक भेदभाव र्वना सवै सन्त्तानको समान हक हुने व्यवस्था रहे को छ।
ु ी दे वानी सं र्हता, २०७४
यस व्यवस्थालाई कायािन्त्वयन गनि वा गराउन मुलक
को दफा २०५ बमोजिम सगोलको सम्पजत्त अंशबण्डा गने प्रयोिनको लातग
सो सं र्हताको भाग ३ को पररच्छे द १० का र्वतभन्न दफाको अधीनमा रही
पतत, पत्नी, वावु, आमा, छोरा, छोरी अंजशयार मातनने र दफा २०६ बमोजिम
प्रत्येक अंजशयार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था रहे को छ। कानूनको
दृर्ष्टमा सवै समान रहने र सवै नागररकलाई कानूनको समान सं रक्षणबाट
बंजचत नगररने मानव अतधकारका आधारभूत तसद्धान्त्त, सं र्वधानबाद तथा
सं वैधातनक र्वतधशास्त्रको एक आधारभूत मान्त्यता हो र यो व्यवस्था नेपालको
सं र्वधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा उल्ले ि भएको छ। यो
व्यवस्थाले नै रार्िय िीवनका िुनसुकै क्षेर (पाररवाररक सम्बन्त्ध समेत) का
ृ सम्पजत्तमा छोरा, छोरी दुवैको
नागररकवीच समान सं रक्षण रहने र पैतक
समान हक हुने स्पष्ट छ। र्वगतका सं र्वधानमा यस्तै प्रकृततको सं वैधातनक
ृ सम्पजत्तमा पुरुष (छोरा) सरह
व्यवस्था भए तापतन मर्हला (छोरी) ले पैतक
अतधकार प्रचलन गराउन नसकेको यथाथि र व्यवहाररक कठीनाईलाई
आत्मसात गरी सं र्वधानमा स्पष्ट रुपमा धारा १८ को उपधारा (५) रहे को
ु का सं र्वधानमा तबरलै पाइने यस्तो व्यवस्था नेपालको एक
र अन्त्य मुलक
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र्वजशष्ट व्यवस्थाको रुपमा रहे को मान्नु पने हुन्त्छ। सं र्वधान प्रारम्भ भएको
कररव पााँच वषि व्यततत हुन लागे पतन सं र्वधानको यो व्यवस्था व्यावहाररक
ृ
रुपमा कायािन्त्वयन भई पैतक
सम्पजत्तको छोरा छोरीवीच समान रुपमा
अंशवंण्डा गदाि सं र्वधानको यो व्यवस्था अंशबण्डाको तलितमा प्रततर्वजम्वत
भए वा नभएको र त्यसलाई अनुगमन गने सं यन्त्र भए वा नभएको सम्बन्त्धमा
समीक्षा गनुप
ि ने हुन्त्छ। व्यवहारमा कायािन्त्वयन भएनन् भने सं र्वधानमा
िततसुकै सुन्त्दर प्रावधान रहे तापतन त्यसको अथि रहन्न र नागररकले त्यसको
अनुभतू त पतन गनि सक्दै नन्। सं र्वधानको यो व्यवस्था कायािन्त्वयन गनि थप
कानूनी व्यवस्था पतन आवश्यक नहुने हुन्त्छ। तसथि, सं र्वधानको प्रस्तुत
व्यवस्था कायािन्त्वयन गनि अंशबण्डाको तलित पाररत गदाि अं जशयारले सवै
ृ सम्पजत्तको
पुरुष तथा मर्हला अंजशयारको र्ववरण िुलाशा गनुप
ि ने र पैतक
कानून बमोजिम अंशबण्डा गदाि अं जशयारले त्यस्तो सम्पजत्तमा हक लाग्ने
सवै अंजशयारहरु (छोरा, छोरी समेत) िुलासा गरी त्यस्ता अंजशयार वा
तनिको कानून बमोजिमको प्रतततनतधको रोहवरमा अंशबण्डाको तलित पाररत
गने अभ्यास प्रारम्भ गनि भूतमव्यवस्था, सहकारी तथा गररवी तनवारण
मन्त्रालय माफित सवै मालपोत कायािलयलाई पररपर गनि सुझाव ठदइएको
छ।
४.३

र्ववाहको मान्त्यताका लातग र्ववाहको दताि
िन्त्म, मृत्यु, र्ववाह लगायतका वैयजक्तक घटना दताि गरी राज्यको
िानकारीमा

ल्याउने र्वषय आधुतनक र्वतधशास्त्रको एक महत्वपूण ि पक्ष

हो। महत्वपूणि व्यजक्तगत घटनाको दताि मानव अतधकार तथा नागररक
ु
अतधकारको र्वषय पतन हो । सं यक्त
राि सं घको तत्वावधानमा भएका
अन्त्तरािर्िय महासजन्त्धले पतन व्यजक्तगत घटनाको दताि हुन आवश्यक ठानेको
छ। नेपाल समेत पक्ष रहे को मर्हला र्वरुद्धका सवै प्रकारका भेदभावको
उन्त्मुलन गने सम्बन्त्धी महासजन्त्ध ( Convention on the Elimination of All
forms of Discrimination against Women (CEDAW), 1979) को धारा
१६(२) बमोजिम र्ववाह दताि गनुप
ि ने व्यवस्था रहे को छ।
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ु को अभ्यासको प्रश्न छ,
िहााँसम्म र्ववाह दतािको सम्बन्त्धमा अन्त्य मुलक
ु मा र्ववाहले औपचाररक
युरोप, अमेररका, ल्यार्टन अमेररका लगायतका मुलक
रुपमा मान्त्यता पाउन र्ववाह दताि गराउनु पने कानूनी व्यवस्था रहे को
ु भारतका अतधकांश राज्यमा अतनवायि रुपमा र्ववाह
पाइन्त्छ। तछमेकी मुलक
दताि गराउनु पने व्यवस्था रहे को छ भने त्यस्तै व्यवस्था पार्कस्तान र
बंगलादे शमा रहेको पाइन्त्छ। भारत, पार्कस्तान तथा बंगलादे शमा र्ववाह
दताि नगराउने कायि दण्डनीय हुने समेत व्यवस्था रहे को पाइन्त्छ।
ु ी दे वानी सं र्हता, २०७४ को दफा ७६ बमोजिम पतत तथा पत्नीले
मुलक
र्ववाह अतधकारीसमक्ष तनवेदन ठदई र्ववाह दताि गराउनु पने व्यवस्था रहे को
छ। त्यसरी नै नेपाल बार्हर बसोबास गरे का पत्नी तथा पततले आफू रहे
ु मा रहे को नेपाली रािदू तावास वा महावाजणज्यदू तावासमा र्ववाह
बसेको मुलक
दताि गराउन सक्ने व्यवस्था रहे को छ। त्यसरी नै िन्त्म, मृत्यु तथा अन्त्य
व्यजक्तगत घटना (दताि) ऐन, २०३३ को दफा ४ र ५ बमोजिम व्यजक्तगत
घटनाको रुपमा स्थानीय अतधकारी समक्ष तनवेदन ठदई र्ववाह दताि गराउन
सक्ने व्यवस्था रहे को दे जिन्त्छ।
नेपालको सं र्वधानको अनसूची -७

को प्रकरण ५ बमोजिम पाररवाररक

मातमला (र्ववाह) सम्बन्त्धी कानून सं घ र प्रदे श दुवैले बनाउन सक्ने भए
तापतन हालसम्म अनुसूची -५ को प्रकरण ३० बमोजिम बनेको कानून
बमोजिम यो र्वषय तनयमन हुदै आएको मान्नु पने हुन्त्छ। र्ववाह दतािका
सम्बन्त्धमा व्यवस्था भएको उजल्लजित कानूनी व्यवस्था बमोजिम र्ववाहको
मान्त्यताका लातग अतनवायि रुपमा दताि गराउनु नै पने र दताि नभएको
र्ववाहले कानूनी मान्त्यता पाउन नसक्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहे को छै न।
र्ववाह दताि अतनवायि नहुदा

र्ववाहको दताि र्ववाहको कानूनी मान्त्यता

बाहे कका अन्त्य प्रयोिनका लातग रहे को मान्नु पने हुन्त्छ। यस अथिमा हाम्रो
कानून प्रणालीमा र्वरोधाभास रहे को मान्नु पने हुन्त्छ। िवसम्म र्ववाह
दतािलाई र्ववाहको एक अतनवायि शति मातनन्न त्यसवेलासम्म दताि नगराएको
र्ववाह मान्त्यता पाइरहने हुन्त्छ।
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नेपाली समािमा शताव्दीऔ दे जि र्वतभन्न िात, िातत, समुदायका व्यजक्तहरुले
आ-आफ्नै मान्त्यता, परम्परा, प्रथा वा अभ्यासको आधारमा र्ववाह गने र
र्ववाहले कानूनी मान्त्यता पाउन अतनवायि रुपमा दताि गराउनु नै पने अभ्यास
रहेको छै न।यसले गदाि समय-समयमा बालर्ववाह, बहुर्ववाह वा झुक्यानमा
पारी हुने र्ववाह हुने गरे का छन् र यी सवै र्कतसमका र्ववाहबाट अपवादमा
बाहे क बातलका, र्कशोरी वा मर्हला नै पीतडत हुने गरे का छन्। र्ववाहको
प्रर्क्रया अत्यन्त्त सरल, सजिलो र अतनवायि रुपमा सरकारी तलितमा अतभले ि
नहुने हाम्रो अभ्यासले पुरुष प्रधान समािको बचिस्व र र्पतृसत्ताको
र्वराशतलाई उिागर गदै आएको छ। यसले गदाि झुक्यानमा पारी र्ववाह
गरे का वा बहुर्ववाह गरे को कारणले पीतडत मर्हलाले पुरुषले र्ववाह इन्त्कार
गरे मा नाता कायम िस्ता मुद्दाको कानूनी उपचार िोज्नु पने हुन्त्छ। सं क्षेपमा
भन्नुपदाि र्ववाहले कानूनी मान्त्यता प्राप्त गनि बाध्यात्मक रुपमा र्ववाह दताि
गनुि नपने मौिुदा कानूनी व्यवस्था मर्हला अतधकार र मानव अतधकारको
दृर्ष्टकोणबाट समेत उपयुक्त नभएकोले यसको पुनरावलोकन हुन आवश्यक
छ। तसथि, र्ववाहले िुनसुकै प्रयोिनको लातग कानूनी मान्त्यता पाउन
र्ववाहको एक कायिर्वतधको रुपमा नै स्वीकार गरी आ-आफ्नो परम्परागत
अभ्यासबाट वा अन्त्य कुनै प्रर्क्रयाबाट र्ववाह हुन ु अजघ वा र्ववाह भएपतछ
वा र्ववाह भएको ठदनमा नै र्ववाहलाई नागररक पजञ्जकातधकारी (तसतभल
रजिष्टार) (र्ववाह दताि अतधकारी) समक्ष तनवेदन गरी अतनवायि रुपमा र्ववाह
दताि गराउनु पने कानूनी व्यवस्था गनि नेपाल सरकार समक्ष दे हायका
कुरामा दे हाय बमोजिम तसफाररस गररएको छ :(क)

सम्वत २०८५ साल वैशाि १ गते देजि लागू हुने गरी र्ववाह
दतािलाई र्ववाह प्रर्क्रयाको एक अतभन्न अङ्गको रुपमा स्वीकार गरी
अतनवायि रुपमा दताि गरी र्ववाहको अतभलेि राख्ने,

(ि)

र्ववाह

दताि

नगरपातलकाको

गने

प्रयोिनका
प्रत्येक

लातग

वडामा

प्रत्येक
एक-एक

गाउाँपातलका
िना

वा

नागररक

पजञ्जकातधकारी (र्ववाह दताि अतधकारी) को व्यवस्था गरी र्ववाह हुन ु
अजघ वा पतछ पजञ्जकातधकारीसाँग समन्त्वय गरी र्ववाह दताि गराउने
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वा पजञ्जकातधकारी र्ववाह महोत्सव (वैवार्हक अनुष्ठान) मा नै
उपजस्थत भई र्ववाह दताि गनि सक्ने,
(ग)

िण्ड (ि) बमोजिम दताि भएको र्ववाहको र्ववरण एक्काइस ठदनतभर
रार्िय पररचयर तथा पजञ्जकरण र्वभागमा पठाई केजन्त्रय अतभले ि
राख्ने व्यवस्था गने,

(घ)

सम्वत २०८५ साल वैशाि १ गते उप्रान्त्त अतनवायि रुपमा र्ववाह
दताि गराउनुपने कानूनी व्यवस्था गने ,

(ङ)

सम्वत २०८५ साल वैशाि १ गते पतछ नागररक पजञ्जकातधकारर
समक्ष

अतनवायि

रुपमा

र्ववाह

दताि

गराउनुपने

र्वषयमा

सविसाधारणलाई िानकारी गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी स्तबाट
सचेतना गराउने,
(च)

सम्वत २०८५ साल वैशाि १ गते उप्रान्त्त र्ववाह दताि गरे पतछ
कानून बमोजिमको अवतधतभर र्ववाह दताि नगराउने दम्पततलाई
नागररक पजञ्जकातधकाररले कानून बमोजिम िररवाना गराउने,

(छ)

ु ी दे वानी सं र्हता, २०७४ मा
उपयुक्त
ि
व्यवस्थाको आधारमा मुलक
आवश्यक कानूनी व्यवस्था गने।

४.४

घृणायुक्त अतभव्यजक्त (Hate Speech) तनवारण सम्बन्त्धी कानून तनमािण
नेपालको सं र्वधानको धारा १७ को उपधारा (२) को िण्ड (क) बमोजिम
प्रत्येक नागररकलाई र्वचार र अतभव्यजक्तको स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था रहे को
छ। त्यसरी नै धारा १९ बमोजिम प्रत्येक नागररकलाई सञ्चारको हक हुने
र र्वद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका माध्यमबाट पाठ्य,
श्रब्यदृष्य सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गनि पूण ि प्रततवन्त्ध नलगाउने र कुनै
कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गरे वापत सञ्चार माध्यम बन्त्द, िफत वा िारे ि
गनि नसर्कने व्यवस्था रहे को छ। र्वचार र अतभव्यजक्त वा सञ्चारका
सम्बन्त्धमा सं र्वधानमा भएका यी मौतलक हक नेपाली नागररकका अत्यन्त्त
महत्वपूणि हक मान्नु पने हुन्त्छ।
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र्वचार र अतभव्यजक्त तथा सूचनाको तनवािध सं म्प्रेषण र्वना न नागररकको
स्वतन्त्रता पूणि हुन्त्छ न त प्रेसको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहन्त्छ। तसथि, कानून
बमोजिम यी हकको तनयमन गदाि सं र्वधानद्वारा प्रदत्त यी हकलाई सं र्वधानले
तनधािरण गरे को सीमा भन्त्दा अतलकतत पतन कम नहुने वा फरक नपने गरी
गनुि पने हुन्त्छ। िहााँसम्म र्वचार र अतभव्यजक्तको स्वतन्त्रता र सूचनाको
हकको प्रकृततको प्रश्न छ, यो स्वतन्त्रता र हक सं र्वधानमा व्यवस्था भएका
अन्त्य केही मौतलक हक िस्तै तनरपेक्ष रुपमा प्राप्त हुने तथा कानून बमोजिम
तनयमन नै गनि नसर्कने हक वा स्वतन्त्रता भने होईनन्। सं र्वधान बमोजिम
नै िास िास अवस्थामा यी अतधकारलाई रोक लगाउन सक्ने गरी ऐन
बनाउन सक्ने गरी बन्त्दे िको व्यवस्था रहे को छ । यस्ता व्यवस्थामा धारा
१७ को उपधारा (२) को प्रततवन्त्धात्मक बाक्यांश (१),

धारा १९ को

उपधारा (१) तथा उपधारा (२) का प्रततवन्त्धात्मक वाक्यांश तथा धारा २४
को उपधारा (३) लाई तलन सर्कन्त्छ।
र्वचार तथा अतभव्यजक्तको स्वतन्त्रता कुनै पतन लोकतन्त्रको आधारभूत
ु लोकताजन्त्रक हुन सक्दै न। तर
स्वतन्त्रता हो र त्यसको अभावमा मुलक
त्यस्तो स्वतन्त्रता प्रयोग गदाि वा उपभोग गदाि समािका र्वतभन्न िात, िातत,
धमि, सम्प्रदाय वीचको सुसम्बन्त्धमा िलल पने भएमा वा त्यस्तो अतभव्यजक्तले
िाततय छु वाछु त वा भेदभावलाई दुरुत्साहन हुने भएमा त्यसबाट लोकतन्त्र
मातथ प्रततकूल असर पने हुन्त्छ। यसप्रतत सभ्य समाि सदै व सचेत हुन र
अन्त्य कुराका अततररक्त त्यस्तो अतभव्यजक्तलाई समेत घृणायुक्त अतभव्यजक्तको
रुपमा पररभाषा गनि उपयुक्त हुने दे जिन्त्छ।
पतछल्लो समयमा र्वतभन्न प्रकाशन तथा नयााँ सञ्चार माध्यम (न्त्यू मेतडया)
(सामाजिक सं िाल) मा बेलाबितमा घृणायुक्त हुने प्रकृततका अतभव्यजक्त
प्रकट भएका र त्यसलाई तनवारण गनि, नागररकको त्यस र्वषयमा सचेतना
अतभवृजध्द गनि र र्वर्वधतामा एकता रहे को नेपाली समािलाई एक अकाि
प्रतत सर्हष्णुपूण ि व्यवहार कायम गनि घृणायुक्त अतभव्यजक्तलाई फौिदारीकरण
(Criminalize) गरी दण्डनीय बनाउन वाञ्छनीय दे जिन्त्छ।
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यसका अततररक्त नेपाल पक्ष रहे को सवै प्रकारको िातीय भेदभाव उन्त्मुलन
गने

सम्बन्त्धी

महासजन्त्ध,१९६९

(International Convention on the

Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 1969) को
धारा ७ बमोजिम िातीय भेदभाव र्वरुध्द सचेतना, जशक्षा र सूचना प्रचार
प्रसार गनुि पने पक्ष राज्यको दार्यत्व रहे को छ। घृणायुक्त अतभव्यजक्तलाई
ु मा फौिदारी कसूरको रुपमा पररभार्षत गरी
अन्त्य लोकताजन्त्रक मुलक
दण्डनीय गरे को पाइन्त्छ।
उजल्लजित सं वैधातनक, कानूनी र अन्त्तरािर्िय दार्यत्वको आधार र कारणबाट
घृणायुक्त अतभव्यजक्तलाई तनवारण गनुप
ि ने दे जिदा सो सम्बन्त्धमा नेपाल
सरकारबाट आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी दण्डनीय बनाउन उपयुक्त
दे जिदा तसफाररस गररएको छ।
४.५ सपुदिगी र पारस्पररक कानूनी सहायता सजन्त्ध
र्वज्ञान तथा प्रर्वतधका उपलजव्ध र िासगरी हवाई पररवहनको सहि पहुचका
ु का नागररकहरुको र्वतभन्न मुलक
ु मा आवगमन सहि
कारण र्वतभन्न मुलक
ु मा फौिदारी कसूर गरी त्यसबाट
हुन पुगेको छ। यसले गदाि एक मुलक
ु मा भाग्ने र भगुवाको है तसयतमा लुकेर रहन सक्ने
उम्कन अको मुलक
सं भावना बढे को छ। कसूरदारलाई न्त्यायको रोहमा ल्याई सिाय गनिका
लातग राज्यहरुले आपसमा कसूरदारहरु सपुदिगी गने र कसूरसाँग सम्बजन्त्धत
कागिात, दशी, प्रमाण आदान प्रदान र प्रमाण बुझ्न एक अकािलाई सहयोग
गनि कानूनी सहायताको अभ्यास र्वकास गरे का छन्। यी दुवै सहयोगको
प्रयोग आधुतनक अन्त्तरािर्िय कानून बमोजिम ठद्वपक्षीय सजन्त्ध बमोजिम
अभ्यास गनि सर्कन्त्छ।
अन्त्तरािर्िय चासोका कसूरको तनवारणका लातग व्यवस्था भएका कररव एक
दििन ितत अन्त्तरािर्िय महासजन्त्धको नेपाल पक्ष रहे को छ। त्यस्ता कसूरमा
कसूरदारलाई सपुदिगी गनि र कानूनी सहायता आदान प्रदान गने जिम्मेवारी
नेपालले तलएको कुरा यहााँ उल्लेि हुन सान्त्दतभिक दे जिन्त्छ। नेपालमा
र्वदे शीको आवागमनको क्रम तथा व्यापार, लगानी र कारोबार ठदन परठदन
बृर्द्ध भईरहे को र ठू लो सं ख्यामा नेपालीहरु र्वतभन्न दे शमा रहे बसेको कारण
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सपुदिगी र पारस्पररक कानूनी सहायता नेपाल सरकारको समेत चासो र
सरोकारको र्वषय भएकोले यस्ता र्वषयहरुमा ठद्वपक्षीय सजन्त्ध हुन ु वाञ्छनीय
दे जिन्त्छ। तथार्प, हालसम्म सपुदिगी र पारस्पररक कानूनी सहायताका
सम्बन्त्धमा

नगन्त्य

दे शसाँग

मार

सजन्त्ध

सपुदिगी

भएकोले

आिको

ु साँग र िासगरी
आवश्यकतालाई सम्बोधन हुन सक्ने गरी र्वतभन्न मुलक
ु हरुसाँग आवश्यक सपुदिगी र
र्वतभन्न कोणबाट उपयुक्त दे जिएका मुलक
पारस्पररक कानूनी सहायता सम्बन्त्धी ठद्वपक्षीय सजन्त्ध गने नीतत अजख्तयार
गरी सोही बमोजिम कायािन्त्वयन गनि तसफाररस गररएको छ।
४.६

कैद वापत रकम तलई सिाय कायािन्त्वयन
ु ी फौिदारी कायिर्वतध सं र्हता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम एक
मुलक
वषि वा एकवषि भन्त्दा कम सिाय तनधािरण भएको मुद्दामा कसूरदारलाई सो
ु ानी गरी सिाय
दफा बमोजिमको कायिर्वतध पूरा गरी कैद वापत रकम भक्त
कायािन्त्वयन गनि सर्कने व्यवस्था रहे को दे जिन्त्छ। सन् २०१९ को
उत्तराधिदेजि र्वश्वव्यापीरुपमा फैतलएको कोरोना र्वषाणु (कोतभड-१९) को
महामारीबाट अक्रान्त्त रहेको नेपालमा कारागार क्षमताको अनुपातमा
कारागारमा रहेको कैदीको सं ख्यालाई दृर्ष्टगत गदाि थप कैदीलाई कारागारमा
पठाउने काम थप िोजिमपूण ि हुन सक्ने दे जिन्त्छ।
तत्काल पुपक्ष
ि को लातग थुनामा नबसेका अदालतबाट एकवषि भन्त्दा कम
सिाय पाएका कसूरदार ठहररएका व्यजक्त फरार रहे का हुन सक्ने
अवस्थालाई इन्त्कार गनि सर्कन्न। यो अवस्थालाई सं वोधन गनि कजम्तमा
तीन मर्हनाको अवतध तोकी सो अवतधमा सम्बजन्त्धत अदालतमा उपजस्थत
भई कैद वापत रकम तलई सिाय कायािन्त्वयन गनि सम्बजन्त्धत व्यजक्तले
तनवेदन गरे मा पर्हलोपटक कसूर गने िुनसुकै व्यजक्तलाई र्वनाभेदभाव
तनवेदन परे को ठदनमा नै कानून बमोजिम रकम तलई सिाय कायािन्त्वयन
गराउन आवश्यक व्यवस्था तमलाउन र सो प्रयोिनका लातग सोको
साविितनक सूचना सं प्रष
े ण हुन सुझाव गररएको छ।
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४.७ कानून आयोगको जिम्मेवारी र भूतमकाको पुनरावलोकन
सम्वत २०१० साल पौषमा ल कतमशनको रुपमा गठन भई त्यसपतछ
र्वतभन्न नामबाट गठन हुदै आएको नेपाल कानून आयोगले २०६३ साल
दे जि नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम एक स्थायी स्वशातसत
सं स्थाको है तसयत प्राप्त गरे को छ। आयोगले स्थार्यत्व प्राप्त गरी ऐनको
दफा १० बमोजिम जिम्मेवारी तनधािरण भए तापतन वतिमान सन्त्दभिमा त्यसको
प्रभावकारीताका लातग आयोगको जिम्मेवारी, कायािदेश, कायिसम्पादन र्वतध
तथा यसको सं गठनात्मक सं रचना तथा मानवस्रोतको पुनरावलोकन हुन
आवश्यक छ।
कानूनको सुधार तनरन्त्तर रुपमा अपनाईने प्रर्क्रया भएकोले नेपाल कानूनको
सुधारका लातग अवधारणात्मक तथा नीततगत रुपमा नेपाल सरकारलाई
आतधकाररक रुपमा सुझाव ठदन आयोगको सं रचना, जिम्मेवारी तथा यसको
भूतमका

पुनरावलोकन

भई

यसलाई

कानून

तथा

न्त्यायका

क्षेरको

अनुसन्त्धानमा आधाररत एक आतधकाररक नीतत र्वकास सं स्था (तथङ्क ट्ांक)
को रुपमा र्वकास हुन आवश्यक दे जिन्त्छ।
४.८

सम्पजत्त मूल्याङ्कनकतािको एक छु ट्टै पेशाको रुपमा र्वकास
ु मा बैंर्कङ्ग कारोबार ठदन परठदन बृर्द्ध भई बैंक, र्वत्तीय सं स्था,
मुलक
सहकारी वा लघुर्वत्त कम्पनीले चल वा अचल सम्पतत तधतो तलई ऋण
ु मा बृर्द्ध भईरहे को छ। किाि ले नदे न गदािका
प्रवाह गने अभ्यास मुलक
वित कायम रहेको तधतोको सम्पततको यथाथि मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कनकतािको
जिम्मेवारी र दार्यत्व सम्बन्त्धी हाम्रो अभ्यास अझै पतन कानूनी रुपमा तनयमन
भईसकेको पाईदै न। व्यवहारमा इजन्त्ितनयररङ्ग, ले िा, चाटिड एकाउन्त्टे न्त्सीको
अनुभव भएका पेशागत व्यवसायीबाट सम्पजत्तको मूल्याङ्कन हुदै आएको भए
तापतन त्यस प्रयोिनका लातग छु ट्टै अनुमततपर (ईिाितपर) तलनु पने कानूनी
ु मा सम्पतत मूल्याङ्कनकताि कानून
व्यवस्था रहेको पाईन्न। अन्त्य मुलक
बमोजिम तनयमन भएको एक पेशागत व्यवसायको रुपमा स्थार्पत भईसकेको
पाईन्त्छ। सम्पतत मूल्याङ्कनकतािको पेशालाई कानून बमोजिम तनयमन गरी
मूल्याङ्कनकतािलाई जिम्मेवार बनाउन रािश्व प्रशासनको दृर्ष्टकोणबाट पतन
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युजक्तसाँगत हुने दे जिन्त्छ। तसथि, सम्पजत्त मूल्याङ्कनकताि पेशालाई मयािठदत
बनाउन र सम्पजत्त मूल्याङ्कनलाई र्वश्वसनीय बनाउन अनुमततपर तलएका
व्यजक्तले मार सम्पजत्त मूल्याङ्कनकतािको है तसयतमा पेशा सञ्चालन गने र
त्यस प्रयोिनका लातग तनयमनकारी तनकायको व्यवस्था गनि आवश्यक
कानूनी व्यवस्था गनि नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस गररएको छ।
४.९ कोतभड - १९ को कारणबाट उत्पन्न पररणामलाई संवोधन गनि कानूनी
व्यवस्था गने
सन् २०१९ को अन्त्त्यदे जि र्वश्वमा फैतलएको कोरोना र्वषाणु (कोतभड-१९)
को महामारीबाट र्वश्व अक्रान्त्त भइ त्यसको पररणाम स्वरुप नेपालको रार्िय
तथा नागररक िीवन पतन गजम्भर रुपमा प्रभार्वत भएको छ। यसको पररणाम
स्वरुप नागररकको कानून बमोजिमका अतधकार, कतिव्य र दार्यत्व समेत
प्रचलनमा कठठनाई भई प्रभार्वत भएका छन्। यसरी प्रभार्वत भएको
ु मा आवश्यक कानूनी व्यवस्था भइ
र्वषयलाई सं वोधन गनि र्वतभन्न मुलक
सकेका छन् । यस्ता र्वषयमा मुद्दाको हदम्याद, म्याद, तारे ि, ईिाितपरको
ु ानी, करारको पररपालनाको अवधी िस्ता अनेकौ
नवीकरण, कर भक्त
नागररक िीवनका समयबध्दतासं गको प्रर्क्रया र्वषय प्रभार्वत भएकाले
त्यसरी प्रभार्वत भएका र्वषयमा आवश्यक व्यवस्था गरी नागररकको कानूनी
ु ातनको मनातसव अवतध, करार पालनाको उपयुक्त र्वतध
उपचार, कर भक्त
गैरसरकारी तथा सम्बजन्त्धत सेवातनवृत्त स्वास्थकतमिको पररचालन अस्थाई
रुपमा सविसाधारणको सम्पजत्तको प्रयोग आठद र्वषय समावेश हुने गरर कोतभड
-१९ लगायत अन्त्य यस्तै र्वपदका र्वषयलाई सं वोधन हुन यथाजशघ्र कानूनी
व्यवस्था हुन उपयुक्त दे जिएकोले सो बमोजिम हुन तसफाररस गररएको छ।
४.१० आयोगको र्वगतका तसफाररश तथा सुझावहरुको कायािन्त्वयन
आयोगले आफ्नो प्रततवेदनमा उल्ले ि गरे का र्वगतका तसफाररश तथा
सुझावहरुको कायािन्त्वयन हुन पुनिः तसफाररस गररएको छ।
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पररच्छे द-पााँच
आयोगको अवसर र च ुनौततहरु
कानूनको तिुम
ि ा, सं र्हताकरण तथा प्रचतलत कानूनको सं शोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन
गने तथा कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान गने उद्देश्यले नेपाल
कानून आयोगको स्थापना भएको हो। आयोगले आफ्नो स्थापनाकाल दे जि नेपालको कानूनी
प्रणालीको र्वकास र समृर्द्धमा उल्लेख्य योगदान गरर आएको छ।
५.१

अवसरहरु
आयोगका लातग दे हायको अवसरहरु रहे का छन्:


नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले आयोगलाई स्वायत्त कानूनी सं स्थाको
रुपमा तबकास गरी कानूनको तिुम
ि ा, सं र्हताकरण तथा प्रचतलत कानूनको
सं शोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गने तथा कानून र न्त्याय सम्बन्त्धी
र्वषयमा अध्ययन र अनुसन्त्धान गने अतधकार ठदएको छ ।



दशकौको लामो रािनीततक प्रयासको प्रततफल स्वरुप सं र्वधानसभावाट
तनमािण भएको नेपालको सं र्वधान, कररव छ दशक लामो प्रयास पतछ
ु ी दे वानी
नवीनतम मूल्य मान्त्यतालाई आत्मसात गरर लागू भएको मुलक
ु ी अपराध सं र्हता, अन्त्तरािर्िय सबोत्तम अभ्यास (International
सं र्हता र मुलक
Best Practice), नेपाल पक्ष भएका अन्त्तरािर्िय कानूनले सृिना गरे को दार्यत्व
समेतलाई दृर्ष्टगत गदाि मौिुदा कानूनी व्यवस्थाहरुमा समयानुकूल सुधार र
सं शोधन गने उपयुक्त समय आएको छ ।

५.२

च ुनौततहरु
आयोगको लातग दे हायको च ुनौततहरु रहे का छन् :


आयोगको सं स्थागत स्मरण (Institutional Memory) लाई सं स्थागत गनु,ि



आयोगमा कायिरत कमिचारीहरुलाई र्टकाई (Retain) राख्नु,



आयोगको आफ्नै भवन नहुन,ु
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दरवन्त्दी अनुसार कमिचारी पदपूतति नहुन,ु (उदाहरणको लातग दरवन्त्दीमा
उल्ले ि भएको कम्प्यू टर ईजन्त्ितनयरको पदपूततिको लातग नेपाल सरकारसाँग
पटक पटक माग गररएकोमा हालसम्म पूतति हुन सकेको छै न)



कमिचारीहरुको ब्यावसार्यक तबकास र बृजत्त तबकास (Professional and
Career Development) गनिको लातग श्रोत र साधनको अपयािप्तता रहनु,



ाँ समन्त्वयको कमी हुन,ु
सरोकारवाला तनकायहरुसग



ु
बिेट, श्रोत र साधनको कमी हुन।
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पररच्छे द–छ
नेपाल कानून आयोगको भूतमकाको प्रभावकाररता
आयोगलाई तोर्कएको कायिलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गने क्रममा अनुभव गररएका
दे हायका र्वषयहरुको उपयुक्त सम्बोधन भएमा आयोगले आफ्नो भूतमका थप प्रभावकारी
बनाउन सक्ने दे जिन्त्छ:६.१

िनशजक्त व्यवस्थापन
कुनै पतन सं गठनको उद्देश्य पूतति गने मूख्य श्रोत मानव श्रोत (Human Resource)
हो। मानव श्रोतको अभावमा सं गठनले आशातीत सफलता प्राप्त गनि सक्दै न ।
आयोगको सं गठन, सं रचना तथा व्यवस्थापनको दरबन्त्दी तसििना भए तापतन
आयोगको सहमतत समेत नतलई कमिचारीको दरबन्त्दी कटौतत गनु,ि आयोगका
कमिचारी सरुवा वा कािमा अन्त्यर पठाउदा आयोगसाँग समन्त्वय पतन नगरी कमिचारी
िटन पटन गनुि िस्ता कायिले आयोगको सं स्थागत स्मरण (Institutional Memory)
र कमिचारीको ब्यावसार्यक क्षमता तबकासमा असर परे को छ। यी तबषयहरुमा
सम्बद्ध तनकायहरु सं वेदनशील हुन िरुरी छ।

६.२

वृजत्तर्वकास र ब्यावसार्यक र्वकास (Career Development and Professional
Development)
तातलमले कमिचारीको क्षमतालाई पुनताििगी गदिछ समय समयमा कमिचारीहरुमा
रहेको क्षमतालाई पुनतािितग र अतभबृर्द्ध गनि तातलमको आवश्यक रहने गदिछ।
समयसापेक्ष क्षमतालाई तनिानि र्वतभन्न प्रकारका तातलमहरु प्रदान गनुक
ि ा साथसाथ
कानून तिुम
ि ा, अध्ययन अनुसन्त्धान एवं ब्यावसार्यक तसपको लातग कमिचारीहरुलाई
लामो अबतधको तातलम (Long Term Training), छोटो अबतधको तातलम (Short
Term Training), स्थलगत अनुसन्त्धान (Field Research), बैदेजशक अध्ययन तातलम
(Study Tour in Abroad) िस्ता कायिक्रमबाट कमिचारीहरुको क्षमताको तबकास गरी
उनीहरुको मनोबल बृर्द्ध गनुि पने दे जिन्त्छ।
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६.३

भौततक पूवािधार
आयोगको आफ्नै भवन नहुाँदा सेतमनार कक्ष, वैठक कक्ष, पुस्तकालय, सूचना प्रर्वतध
कक्ष, प्रजशक्षाथी कक्ष लगायत कमिचारी बस्ने कोठा समेत ब्यवजस्थत गनि सर्कएको
छै न। आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनिको लातग
उपयुक्त भवनको स्थायी व्यवस्था हुन ु पने आवश्यकता टड्कारो रुपमा िटर्कएको
छ।

६.४

कानून सम्बन्त्धी अध्ययन, अनुसन्त्धान र प्रकाशनको व्यवस्था
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० को िण्ड (क) मा कानून तथा
न्त्याय सम्बन्त्धी समसामर्यक र्वषयमा अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गने , गराउने काम
उल्ले ि गररएको छ भने सोही दफाको िण्ड (ि) तथा दफा १७ मा कानून
सम्बन्त्धी र्वषयमा अध्ययन अनुसन्त्धान गनि आयोगले र्वशेषज्ञको सेवा तलन सक्ने
प्रावधान उल्ले ि भए तापतन पयािप्त बिेटको अभावमा यी तबषयहरुमा प्रभावकारी
रुपले कायि गनि सर्कएको छै न। अतिः आयोगलाई कानूनको तबषयमा अध्ययन
अनुसन्त्धान गनि र र्वशेषज्ञ सेवा तलनको लातग पयािप्त बिेट व्यवस्था हुनपु ने
दे जिन्त्छ।
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cg';"rL– *
नेपाल सरकार

नेपाल कानन आयोग
आ.व.2076/077 को वार्षक
ि कायिक्रम
क्र.

र्ववरण

र्क्रयाकलाप

बिेट

सं .
1

र्वधेयक तिुम
ि ा
क. आयोगले आवश्यक
ठानेको र्वषयमा
र्वधेयक तिुम
ि ा

 सं र्वधान कायािन्त्वयन गनि

प्रथम

ठद्वतीय

तृतीय

िम्मा

1250

1

2

1

4

आवश्यक

 नेपालको सं र्वधान लागू भएपतछ

र्वधेयक तिुम
ि ा
 सं जघयता कायािन्त्वयन सम्बन्त्धी
 अन्त्य र्वषयमा आवश्यक
र्वधेयक तिुम
ि ा

भएका र्वषयहरु सम्बोधन गरी

आवश्यकताका

सं र्वधानको कायािन्त्वयन गनुप
ि ने

आधारमा थप

भएकोले

र्वधेयक

र्वधेयक तिुम
ि ा गनुि पने भएकोले

लक्ष्य तलइएको

आए बमोजिम र्वधेयक तिुम
ि ा

र्वषयमा र्वधयक तिुम
ि ा

गनि

ग. अन्त्य र्वषयमा र्वधेयक
तिुम
ि ा
1000
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स्रोतको
उपलव्धता र

 अन्त्य तनकायबाट अनुरोध भई

आयोगलाई प्राप्त

कैर्फयत

शासकीय स्वरुपमा पररवतिन

 अन्त्य समसामर्यक र्वषयमा

ि. अन्त्य तनकायबाट

वेवसाईट व्यवस्थापन

पुष्ट्ाई

(हिारमा)

र्वधेयक तिुम
ि ा

2

चौमातसक

तिुम
ि ा गने
छ ।

क. वेवसाईट अद्यावतधक
गने कायि

 मौिुदा कानूनमा भएका

सं शोधन

 सूचना प्रर्वतधको माध्यमबाट

अद्यावतधक गने

सविसाधारणलाई कानूनको

 नयााँ कानूनहरु अद्यावतधक गने

िानकारी प्रदान गनि

 मौिुदा कानूनको अं ग्रि
े ी अनुवाद र
अन्त्तरािर्िय कानूनी दस्तावेिको

नेपाली अनुवाद अद्यावतधक गने
 र्वतभन्न कानूनी दस्तावेि वेवसाईटमा
राख्ने
ि. अनुवाद

 आवश्यकतानुसार नेपाल कानूनलाई

 अन्त्तरािर्िय स्तरमा नेपाली

अं ग्रि
े ीमा अनुवाद गने

कानूनको िानकारी प्रदान गनि

 आवश्यकता अनुसार अन्त्तरािर्िय

 र्वतभन्न अन्त्तरािर्िय कानूनी

कानूनी दस्तावेिलाई नेपालीमा

दस्तावेिलाई नेपालीमा उपलव्ध

अनुवाद गने

गराउन

 र्वतभन्न कानूनी दस्तावेिलाई
आवश्यकतानुसार अनुवाद गने
3

अन्त्तर्क्रिया/गोष्ठी
क. Legal Dissemination
Program

1050
नयााँ तथा महत्वपूणि कानून तथा

2

3

2

7

1

1

1

3

 कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुाँदैन

अन्त्तरतनर्हत प्रावधानहरुको वारे मा

भन्ने कानूनी तसद्वान्त्तलाई

िानकारी प्रदान तथा प्रचारप्रसार गने

कायािन्त्वयन गनि
 कानूनमा व्यवस्था गररएका
महत्वपूण,ि िर्टल तथा नयााँ
प्रावधानको ज्ञान सविसाधारणलाई
ठदन
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ि. गोष्ठी/अन्त्तर्क्रिया

 आयोगबाट तिुम
ि ा गररने/ भएका

1

2

1

4

र्वधेयकहरुका सम्बन्त्धमा सरोकारवाला

 तिुम
ि ाको क्रममा रहे का वा तिुम
ि ा
गनुप
ि ने र्वषयका सम्बन्त्धमा

एवम् र्वज्ञहरुसाँग छलफल तथा

सरोकारवाला तथा सम्बजन्त्धत

अन्त्तर्क्रिया गरी राय सुझाव सं कलन

र्वषयका र्वज्ञहरुसाँग राय सल्लाह

गने

एवम् सुझाव सं कलन गनि

 आयोगको वार्षिक कायिक्रमको सतमक्षा

 सं कतलत राय सुझावलाई

तथा तनमािण सम्बन्त्धमा छलफल तथा

पृष्ठपोषणका रुपमा ग्रहण गरी

अन्त्तर्क्रिया गने

मस्यौदा तिुम
ि ा गने वा आवश्यक
पररमाििन गनि
 आयोगले वषि भरी गरे का काम
कारबाहीको सतमक्षा एवम्
र्वश्लेषण गदै आगामी कायिक्रम
थप प्रभावकारी वनाउन छलफल
तथा अन्त्तर्क्रिया गनि

4

अध्ययन अनुसन्त्धान

250

अध्ययन अनुसन्त्धान गने/  कुनै र्वषयका सम्बन्त्धमा अध्ययन
गराउने

1

1

 नेपाल कानून आयोग ऐन,

अनुसन्त्धान गरी Research Paper तयार

2063 को दफा 10 वमोजिम

गने

कानून तथा न्त्यायको क्षेरमा

 कानून तिुम
ि ा गने सम्बन्त्धमा सवोच्च

अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गनि

अदालतबाट भएका तनदे शनात्मक

 तिुम
ि ाको क्रममा रहे का कानूनको

आदे शहरुको अध्ययन गने

वारे मा अवधारणा स्पष्ट गनि

 नेपाल सरकारबाट अनुरोध भए

 सम्बजन्त्धत र्वषयमा सै द्वाजन्त्तक

वमोजिम र्वतभन्न र्वषयमा अध्ययन तथा

तथा व्यवहाररक ज्ञानको र्वश्लेषण

अनुसन्त्धान गने
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गरी कानून तिुम
ि ा कायिमा
सहजिकरण गनि
 समय पररजस्थतत एवं रार्िय तथा
अन्त्तरािर्िय पररवेशका आधारमा
कस्तो कानून वनाउन उपयुक्त
हुन्त्छ सो को र्वश्लेषण गरी कानून
तिुम
ि ा गनि
5

अवधारणापर तयार गने

150

4

4

2

10

 आयोगले आवश्यक ठानेको कुनै पतन

कानून तिुम
ि ा गनुि पूव ि सं जक्षप्त

र्वषयमा कानून तिुम
ि ा गनिका लातग

अवधारणा पर तयार गदाि कानूनको

अध्ययन गरी अवधारणापर तयार गने

मस्यौदा गनि सहि हुने

 मौिुदा कानूनको पुनरावलोकन गनि
अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गरी
अवधारणापर तयार गने
6

प्रजशक्षाथी सेवा तलने

 प्रजशक्षाथीहरुलाई आयोगको काम

250

10

कारबाहीमा सं लग्न गराउने

िना

 र्वतभन्न र्वषयमा अध्ययन अनुसन्त्धान

 कानून र्वषय अध्ययनरत
र्वद्याथीलाई आयोगले गने
कायिको वारे मा िानकारी ठदन

गराउने

 आयोगको काम कारवाहीमा
सं लग्न गराई कानून तिुम
ि ाको
व्यवहाररक ज्ञान ठदन
 प्रजशक्षाथीहरुको ज्ञानको उपयोग
गनि

7

कानूनको िारे िी,
पररमाििन, सं शोधन र

 सं र्वधान अनुकूल कानूनको

300

1

पुनरावलोकन गने सम्बन्त्धमा

1वटा

र्वद्यमान कानूनमा रहेका कमी
कमिोरी औ ंल्याउने र िारे िी,

52

एकीकरण गने सम्बन्त्धमा

पररमाििन, िारे िी र एकीकरण गनि

पररमाििन, सं शोधन तथा

अध्ययन

अध्ययन गने

एकीकरणका लातग अध्ययन गरी

 समय अनुकूल कानूनको

नेपाल सरकार समक्ष सुझाव ठदने

तनमािण/पररमाििन/िारे िी/ एकीकरण
गने
8

आयोगको APPs

मोवाइल, ट्ाव वा ग्यािेटमा चल्ने

अद्यावतधक

आयोगको आतधकाररक APPs मा ऐन,

समय र प्रर्वतध अनुकूल सं र्वधान,

500

ऐन, तनयम आठदमा सहि र

आतधकाररक पहुाँच सुतनजश्चत गनि

कानूनहरुलाई अद्यावतधक राख्ने
9

कानूनी शव्दकोष (Legal

आतधकाररक कानूनी शव्दावली (Legal

Glossary) तनमािण

Maxim) तयार गरी प्रकाशन गने

750

आतधकाररक कानूनी शव्दावली
(Legal Maxim) को प्रकाशनबाट
र्वद्यमान कानून एवं कानूनमा
प्रयुक्त शव्दावलीलाई बुझ्न, कानूनी
अथि लगाउन सहि हुने
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रार्िय सुरक्षाका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक

प्रस्तावनािः नेपालको स्वतन्त्रता, साविभौमसत्ता, भौगोतलक अिण्डता, रार्ियता, स्वाधीनता र
रार्िय एकता सुदृढ गरी रार्िय र्हत र सुरक्षाको सं रक्षण तथा प्रवधिन गनि बनेको रार्िय सुरक्षा
नीततको कायािन्त्वयन गने सम्वन्त्धमा आवश्यक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले ,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारजम्भक
१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाम “रार्िय सुरक्षा ऐन, २०७६” रहे को छ
।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको तमततले एकानब्बेऔ ं ठदनदे जि प्रारम्भ हुनछ
े ।

२.

पररभाषािः र्वषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“तोर्कएको” वा “तोर्कए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगित बनेका
तनयममा तोर्कएको वा तोर्कए बमोजिम सम्झनु पछि ।

(ि)

“पररषद” भन्नाले नेपालको सं र्वधानको धारा २६६ बमोजिम व्यवस्था
भएको रार्िय सुरक्षा पररषद सम्झनु पछि ।

(ग)

“रार्िय सुरक्षा नीतत” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे को रार्िय
सुरक्षा नीतत, २०७५ सम्झनु पछि र सो शब्दले रार्िय सुरक्षा नीततमा
भएको सं शोधन, पररवतिन, हेरफेर वा त्यसलाई प्रततस्थापन गने अन्त्य
कुनै रार्िय सुरक्षा नीतत, प्रबन्त्ध वा व्यवस्था समेतलाई िनाउनेछ ।
पररच्छे द – २
रार्िय सुरक्षा नीततको कायािन्त्वयन
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३.

रार्िय सुरक्षा नीतत कायािन्त्वयन गनेिः (१) नेपालको स्वतन्त्रता, साविभौमसत्ता,
भौगोतलक अिण्डता, रार्ियता, स्वाधीनता र रार्िय एकता सुदृढ गरी रार्िय र्हत र
सुरक्षाको सं रक्षण तथा प्रवधिन गनि नेपाल सरकारले रार्िय सुरक्षा नीततको
कायािन्त्वयन गनेछ ।
(२) पररषदले उपदफा (१) बमोजिम रार्िय सुरक्षा नीतत कायािन्त्वयन गनि
एकीकृत कायियोिना बनाई कायािन्त्वयनका लातग नेपाल सरकारलाई तसफाररस
गनेछ ।
(३) उपदफा (२) को कायियोिना बमोजिम नेपाल सरकारका र्वतभन्न
मन्त्रालय वा अन्त्य तनकायले आ–आफ्नो कायिक्षेर तभरको र्वषयमा कायिसम्पादन
गदाि रार्िय सुरक्षा नीततमा उजल्लजित र्वषय कायािन्त्वयन गनुि पने दे जिएमा आवश्यक
नीततगत, कानूनी तथा सं स्थागत व्यवस्था गरी वा कायियोिना बनाई कायािन्त्वयन गनुि
पनेछ ।

४.

पररषदको जिम्मेवारी हुनिःे (१) रार्िय सुरक्षा नीततको कायािन्त्वयनको अनुगमन र
मूल्याङ्कन गने जिम्मेवारी पररषदको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गनि पररषदले नेपाल सरकारका
र्वतभन्न मन्त्रालय तथा अन्त्य तनकायसाँग आवश्यकता अनुसार समन्त्वय गनि
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोिनका लातग पररषदले सम्बजन्त्धत मन्त्रालय तथा
अन्त्य तनकायलाई आवश्यक तनदे शन ठदन तथा मागिदशिन गनि सक्नेछ ।

५.

प्रततवेदन पठाउनु पनेिः (१) रार्िय सुरक्षा नीतत कायािन्त्वयन गने नेपाल सरकारका
मन्त्रालय वा अन्त्य तनकायले आतथिक वषि समाप्त भएको एक मर्हना तभर त्यस्तो
मन्त्रालय वा तनकायले सो आतथिक वषि तभर रार्िय सुरक्षा नीतत कायािन्त्वयन
सम्बन्त्धमा आफूले गरे का कामको प्रगतत र्ववरण पररषदमा पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रगतत र्ववरणमा अन्त्य कुराका अततररक्त
दे हायका र्वषय समावेश गनुि पनेछिः(क) रार्िय सुरक्षा नीतत कायािन्त्वयन गनि बनाइएको कानूनी, नीततगत तथा
सं स्थागत व्यवस्था र कायियोिनाको र्ववरण,

55

(ि) िण्ड (क) बमोजिम बनाइएका कानूनी, नीततगत तथा सं स्थागत
व्यवस्था र कायियोिना कायािन्त्वयनको जस्थतत र कायािन्त्वयनबाट प्राप्त
उपलजब्धको र्ववरण,
(ग)

रार्िय सुरक्षा नीतत कायािन्त्वयन गदाि दे जिएका समस्या र च ुनौतत तथा
समाधानका लातग अपनाउनु पने पूव ि सावधानीका उपायहरु,

(घ)

ु को समग्र रार्िय र्हत, रार्िय सुरक्षा र प्रततरक्षा प्रणालीको
मुलक
सुदृढीकरणका लातग गनुि पने थप सुधारका उपायहरु ।
पररच्छे द – ३
संवद
े नशील स्थान, सं रचना, प्रणाली तथा सूचना

६.

संवद
े नशील स्थान, संरचना वा प्रणालीको वगीकरण तथा संरक्षणिः (१) नेपाल
सरकारले पररषदको तसफाररसमा रार्िय सुरक्षा तथा प्रततरक्षाको दृर्ष्टकोणबाट
सं वेदनशील हुन सक्ने स्थान, सं रचना र प्रणालीको नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन
गरी अततसं वेदनशील र सं वेदनशील स्थान, सं रचना वा प्रणालीको रुपमा वगीकरण
गनेछ र त्यस्ता स्थान, सं रचना वा प्रणालीको सं रक्षण गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वगीकरण गररएका अततसं वेदनशील वा
सं वेदनशील स्थान वा सं रचनामा आवागमनमा रोक लगाउने गरी अतधकार प्राप्त
अतधकारीले प्रचतलत कानून बमोजिम आदे श िारी गनि सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम िारी भएको आदे शमा उल्ले ि गररएको अवतधभर
त्यस्तो

स्थान

वा सं रचनामा

आवागमनलाई रोक लगाउन
७.

अतधकारप्राप्त

व्यजक्त

बाहेक

अन्त्य

व्यजक्तको

सर्कनेछ ।

संवद
े नशील सूचनाको वगीकरणिः नेपाल सरकारले पररषदको तसफाररसमा रार्िय
सुरक्षाको दृर्ष्टकोणबाट सं वेदनशील हुन सक्ने सूचनाको तोर्कए बमोजिम पर्हचान
गरी नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी अततसं वेदनशील र
सं वेदनशील सूचनाको रुपमा वगीकरण गनेछ ।

८.

ाँ िः तोर्कएका पदातधकारी वा व्यजक्त बाहे क दफा ७
संवद
े नशील सूचनामा पहूच
बमोजिम वगीकरण भएका अततसं वेदनशील वा सं वेदनशील सूचनामा अन्त्य कसै को
पहुाँच हुन सक्ने

छै न ।
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९.

संवद
े नशील सूचना साविितनक गनि नहुनिःे (१) दफा ७ बमोजिम वगीकरण गररएको
सूचना तोर्कएको अवतधसम्म साविितनक गनि नहुने गरी सम्बजन्त्धत पदातधकारीले
सं रक्षण गनुि

पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवतध भन्त्दा अजघ नै दफा ८ बमोजिम
सूचनामा पहुाँच भएको व्यजक्त वा पदातधकारीले पदमा बहाल रहदा वा नरहदा
िुनसुकै अवस्थामा पतन त्यस्तो सूचना कानूनको पालना गदाि बाहे क अन्त्य अवस्थामा
कसै लाई ठदएमा, प्रकट, सं केत वा िुलासा गरे मा वा गराएमा वा त्यस्तो सूचनामा
अन्त्य िुनसुकै ब्यहोराले कसै लाई पहू ाँच हुन ठदएमा, त्यसको दुरुपयोग, च ुहावट वा
साविितनक गरे मा सात वषिसम्म कैद र सत्तरी हिार रुपैयााँसम्म िररवाना हुनछ
े ।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापतन िासुसीको
उद्देश्यले िासुसी कायिलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपालको सै तनक जस्थतत, सामररक
अवस्था वा रार्िय सुरक्षासाँग सम्बजन्त्धत र्वषयको सूचना सं कलन वा कसै लाई
ठदएको, प्रकट गरे को वा िुलासा गरे को भए प्रचतलत कानून बमोजिम सिाय
हुनेछ ।
१०.

पररषदलाई िानकारी गराउनु पनेिः प्रचतलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
तापतन कानून र व्यवस्था कायम गनि अतधकारप्राप्त अतधकारी वा स्थानीय प्रशासन
सम्बन्त्धी अतधकार प्राप्त अतधकारीले सुरक्षासाँग सम्बजन्त्धत र्वषयमा अपनाएको नीतत,
कायािन्त्वयन गरे का कायिक्रम, ठदएका मुख्य मुख्य आदे श वा तनदे शनको िानकारी
वा प्रततवेदन सम्बजन्त्धत मन्त्रालय माफित पररषदमा पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द – ४
सीमा सं रक्षण

११.

अन्त्तरािर्िय सीमाना तथा सीमास्तम्भको सं रक्षणिः (१) नेपाल सरकारले नेपालसाँग
ु साँग भएको सजन्त्ध बमोजिम कायम भएको
सीमाना िोतडएका तछमेकी मुलक
अन्त्तरािर्िय सीमा, सीमा तनधािरणका लातग राजिएका सीमास्तम्भ, सीमा जचन्त्ह वा
दशगिा क्षेरको तनयतमत रुपमा अवलोकन तथा अनुगमन गनेछ ।
(२) अन्त्तरािर्िय सीमा, सीमा जचन्त्ह वा दशगिा क्षेरको अततक्रमण वा कब्िा
भएको दे जिएमा वा सीमास्तम्भ, सीमा जचन्त्हको हातन, नोक्सानी वा त्यसको स्थान
पररवतिन गरे को पाइएमा सम्बजन्त्धत प्रमुि जिल्ला अतधकारीले गृह मन्त्रालय माफित
पररषदलाई तुरुन्त्त िानकारी गराउनु पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोजिम सीमा, सीमास्तम्भ, सीमा जचन्त्ह वा दशगिा
क्षेरको अवलोकन गदाि

वा उपदफा (२) बमोजिम िानकारी प्राप्त भएमा नेपाल

ु साँग
सरकारले कुटनीततक माध्यम माफित त्यस र्वषयमा सम्बजन्त्धत तछमेकी मुलक
समन्त्वय गरी सजन्त्ध तथा स्वीकृत नक्शा बमोजिम पूवव
ि त अवस्थामा ल्याउनु
पनेछ ।
(४) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन अन्त्तरािर्िय
सीमा, सीमा तनधािरणका लातग राजिएका सीमास्तम्भ, सीमा जचन्त्ह वा दशगिा क्षेरको
ु साँग समन्त्वय गरी गनुि पनेछ ।
सवेक्षण वा ममित सम्भार सम्बजन्त्धत तछमेकी मुलक
१२.

उच्चस्तरीय सतमतत: (१) नेपालको अन्त्तरािर्िय सीमाको अध्ययन, अवलोकन तथा
अनुगमन गनिका लातग नेपाल सरकारले एक उच्चस्तरीय सतमतत गठन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सतमततमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र
परराि मन्त्रालयका अततररक्त तोर्कए बमोजिमका तनकायका प्रतततनतध तथा तोर्कए
बमोजिमको योग्यता पुगेका र्वज्ञ रहने छन् ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सतमततको कायिक्षर
े गत शति तथा कायि
सम्पादन र्वतध तोर्कए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको सतमततले गरे को अन्त्तरािर्िय सीमाको
अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमनको प्रततवेदन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, रक्षा
मन्त्रालय र परराि मन्त्रालयमा पेश गनेछ ।
(५) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको
सतमततको तसफाररसमा सीमाको अध्ययन, अवलोकन वा अनुगमन गनिका लातग सीमा
अनुगमन टोली गठन गनि सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको टोलीमा तोर्कए बमोजिमका तनकायका
प्रतततनतधका अततररक्त तोर्कए बमोजिमका योग्यता पुगेका र्वज्ञ रहने छन् र त्यस्तो
टोलीको कायिक्षेरगत शति तथा कायि सम्पादन र्वधी तोर्कए बमोजिम हुनेछ ।
पररच्छे द–५
र्वर्वध

१३.

पररषदको परामशि प्राप्त गनुि पनेिः प्रचतलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
तापतन युरेतनयम वा प्लुटोतनयम िस्ता पदाथिको उत्िनन, ढु वानी, तनकासी वा पै ठारी
गदाि वा तोर्कएको भन्त्दा बढी क्षमताको र्वर्करण पैदा गने रे तडयोधमी सामाग्रीको
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तनकासी वा पैठारी गनि कानून बमोजिम अनुमततपर िारी गनुि अजघ अतधकारप्राप्त
अतधकारीले पररषदको परामशि प्राप्त गनुि पनेछ ।
१४.

रार्िय सुरक्षा सल्लाहकारको तनयुजक्तिः (१) नेपाल सरकारले पररषदको तसफाररसमा
रार्िय सुरक्षाको सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह र परामशि ठदन तोर्कए
बमोजिमको योग्यता पुगक
े ो र्वज्ञलाई रार्िय सुरक्षा सल्लाहकारको रुपमा तनयुजक्त
गनि सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तनयुक्त रार्िय सुरक्षा सल्लाहकारको काम,
कतिव्य तथा अतधकार, सेवा सति र सुर्वधा तोर्कए बमोजिम हुनेछ ।

१५.

नेपाल सरकार वादी हुनिःे दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सिाय हुने मुद्दामा
ु ी फौिदारी कायिर्वतध सं र्हता,
नेपाल सरकार वादी हुनछ
े र त्यस्तो मुद्दा मुलक
२०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मातननेछ ।

१६.

मुद्दाको कारबाई र र्कनारािः दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सिाय हुने मुद्दाको
ु ाइ र र्कनारा गने अतधकार नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सू चना
कारबाई, सुनव
प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।

१७.

प्रततवेदन पेश गनेिः (१) पररषदको सजचवालयले प्रत्येक आतथिक बषि समाप्त भएको
तमततले तीन मर्हनातभर रार्िय सुरक्षा नीतत कायािन्त्वयनका सम्बन्त्धमा पररषद समक्ष
प्रततवेदन पेश गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रततवेदनमा उल्ले ि गनुप
ि ने र्वषय तोर्कए
बमोजिम हुनेछ ।

१८.

तनयम बनाउने अतधकारिः यस ऐनको उद्देश्य कायािन्त्वयन गनि नेपाल सरकारले
आवश्यक तनयमहरु बनाउनेछ ।
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र्वभूषण सम्बन्त्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनि बनेको र्वधेयक
ु को श्रीबृर्द्ध
प्रस्तावना : रार्िय िीवनका र्वतभन्न क्षेरमा र्वजशष्ट योगदान पुयािइ मुलक
गने व्यजक्तलाई राज्यका तफिबाट प्रदान गररने र्वभूषण, उपातध वा सम्मान सम्बन्त्धी
प्रचतलत कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनि वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारजम्भक

१.

संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “र्वभूषण ऐन, २०७६” रहे को

छ

।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको तमततले एक्काइसौं ठदनबाट प्रारम्भ हुनछ
े ।
२.

पररभाषा : र्वषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अलङ्कार” भन्नाले दफा २४ बमोजिम प्रदान गररने अलङ्कार
सम्झनु पछि।

(ि)

“उपातध”

भन्नाले

दफा ३१ बमोजिम प्रदान गररने उपातध

सम्झनु पछि ।
(ग)

“तोर्कएको” वा “तोर्कए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगित
बनेको तनयममा तोर्कएको वा तोर्कए बमोजिम सम्झनु
पछि ।

(घ)

“पदक” भन्नाले दफा २८ बमोजिम प्रदान गररने पदक
सम्झनु

(ङ)

पछि ।

“र्वभूषण” भन्नाले यस ऐन बमोजिम प्रदान गररने मानपदवी,
अलङ्कार र पदक सम्झनु पछि ।

(च)

“मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्झनु
पछि।

(छ)

“मानपदवी” भन्नाले पररच्छे द ३ बमोजिम प्रदान गररने
मानपदवी सम्झनु पछि ।

(ि)

“सनदपर”

भन्नाले यस ऐन बमोजिम प्रदान भएको र्वभूषण

वा उपातध प्रमाजणत गने अतधकारपर सम्झनु पछि।
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(झ)

“सम्मान” भन्नाले

दफा ३२ बमोजिम प्रदान गररने सम्मान

सम्झनु पछि ।
(ञ)

“सतमतत” भन्नाले दफा ४ बमोजिम गठन हुने र्वभूषण
तसफाररश सतमतत सम्झनु पछि।
पररच्छे द-२

र्वभूषण प्रदान गने आधार तथा प्रर्क्रया
३.

र्वभूषण प्रदान गनि सक्ने : (१) रािपततले मजन्त्रपररषको तसफाररश बमोजिम रार्िय
िीवनका र्वतभन्न क्षेरमा उल्लेिनीय र र्वजशष्ट योगदान पुयािई वा नेपालको
ु को श्रीबृजध्द गने
प्रतततनतधत्व गरी अन्त्तरािर्िय क्षेरमा र्वजशष्ट योगदान पुयािई मुलक
नेपाली नागररक वा सं घ, सं स्था वा नेपाल र नेपाली िनतासं गको मैरीपूण ि सम्बन्त्ध
सुदृढ गने वा नेपाल र नेपालीको र्हत जचताउने र्वदे शी राज्य वा अन्त्तरािर्िय सं स्थाका
पदातधकारी वा र्वदे शी नागररक वा र्वदे शी सं घ, सं स्थालाई राज्यको तफिबाट यस
ऐन बमोजिम र्वतभन्न र्वभूषण, उपातध वा सम्मान प्रदान गनि सक्नेछ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम र्वभूषण पाउने व्यजक्तको
नाम, थर, ठे गाना, पेशा र तनिले योगदान पुयािएको र्ववरण र तनिलाई प्रदान
भएको र्वभूषणको र्ववरण सविसाधारणको िानकारीका लातग नेपाल रािपरमा सू चना
प्रकाशन गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बाहे क राज्यको तफिबाट कसै ले कुनै पतन
र्वभूषण, उपातध वा सम्मान प्रदान गनि सक्ने छै न र प्रदान भएमा मान्त्य हुने छै न।
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन कुनै सं स्था वा
तनकायले आफ्नो कायिक्षेरका

र्वषयमा कुनै र्कतसमको पदक वा पुरस्कार प्रदान

गनि बाधा पने छै न।
४.

र्वभूषण तसफाररश सतमतत : (१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम र्वभूषण प्रदान
गररने व्यजक्तको नाम रािपतत

समक्ष तसफाररश गनि मजन्त्रपररषदलाई सुझाव ठदन

दे हाय बमोजिमको एक र्वभूषण तसफाररश सतमतत गठन हुनेछ :(क)

गृह मन्त्री, नेपाल सरकार

(ि)

नेपाल तनिामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त

- अध्यक्ष

मुख्य सजचव वा सजचवमध्येबाट नेपाल
सरकारले तोकेको व्यजक्त एकिना
(ग)

नेपाली सेनाको कजम्तमा उपरथीको पदबाट
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- सदस्य

अवकाश प्राप्त व्यजक्तहरु मध्येबाट नेपाल
सरकारले तोकेको एक िना
(घ)

-सदस्य

रार्िय िीवनमा उल्लेिनीय योगदान पुयािएका
र्वजशष्ट व्यजक्तहरुमध्येबाट मन्त्रालयको
तसफाररशमा समावेशी तसद्धान्त्तको आधारमा
कजम्तमा एक िना मर्हला सर्हत नेपाल
सरकारले तोकेको तीन िना

(ङ)

गृह सजचव, नेपाल सरकार

-सदस्य
- सदस्य-सजचव

(२) उपदफा (१) को िण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यहरुका पदावधी दुई
वषिको हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सतमततको वैठक सतमततको अध्यक्षले तोकेको
तमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(४) अध्यक्ष सर्हत कम्तीमा चार िना सदस्य उपजस्थत भएमा सतमततको
बैठकको गणपूरक सं ख्या पूरा भएको मातननेछ।
(५) सतमततको तनणिय सविसम्मततको आधारमा हुनेछ र सविसम्मतत कायम
हुन नसकेमा

बहुमतको राय मान्त्य हुनेछ।

(६) सतमततको वैठकमा सम्बजन्त्धत क्षेरका र्वज्ञलाई आमन्त्रण गनि
सर्कनेछ।
(७) सतमततको बैठकको तनणिय अध्यक्ष र सदस्य सजचवले प्रमाजणत गनेछन्।
(८) सतमततको वैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायिर्वतध सतमतत आफैले तनधािरण गरे
बमोजिम हुनेछ।
५.

प्रदे श र्वभूषण सुझाव सतमतत : (१) रार्िय िीवनका र्वतभन्न क्षेरमा र्वजशष्ट योगदान
पुयािएका आफ्नो प्रदे श तभरका नागररक वा सं घ, सं स्था वा प्रदे शस्तरका कायािलयका
कमिचारीलाई र्वभूषण प्रदान गनि उपयुक्त भई सतमतत समक्ष नाम तसफाररश गनि
प्रत्येक प्रदे शमा दे हाय बमोजिमको प्रदे श र्वभूषण सुझाव सतमतत रहनेछ :(क)

प्रदे श सरकारको आन्त्तररक मातमला तथा
कानून मन्त्री

-अध्यक्ष

(ि)

प्रमुि सजचव, प्रदे श सरकार

-सदस्य

(ग)

रार्िय िीवनमा उल्लेिनीय योगदान पुयािएका
र्वजशष्ट व्यजक्तहरुमध्येबाट कम्तीमा एक िना
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मर्हला सर्हत मुख्य मन्त्रीले तोकेको दुई िना -सदस्य
(घ)

सजचव, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय
-सदस्य-सजचव

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यहरुको पदावधी दुई
वषिको हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सतमततको वैठक सो सतमततको अध्यक्षले
तोकेको तमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको सतमततको वैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायिर्वतध
सो सतमतत आफैले तनधािरण गरे बमोजिम हुनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको सतमततले र्वजशष्ट योगदान पुयािएका नागररक
वा सं घ, सं स्थाको नाम, थर, ठे गाना तथा तनिले पुयािएको योगदानको र्ववरण
तोर्कएको ढााँचामा तयार गरी तोर्कएको अवतधतभरमा सतमततमा तसफाररश गरर
पठाउनु पनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम तसफाररश गदाि र्वभूषण प्रदान गररने र्वतभन्न
र्वधालाई समेट्ने गरी वढीमा दुई िनाको नाम तसफाररश गनि सर्कनेछ।
(७) उपदफा (५) बमोजिमको तसफाररश र्वद्युतीय माध्यम माफित पतन
पठाउन सर्कनेछ।
६.

र्वभूषण प्रदान गनि सुझाव ठदन सक्ने : (१) कुनै नेपाली नागररक वा सं घ, सं स्थाले
ु को रार्िय िीवनमा दफा ८ मा उजल्लजित कुनै र्वधामा मुलक
ु को श्रीबृर्द्ध
मुलक
ु ले
गनि उल्ले िनीय र र्वजशष्ट योगदान पुयािएको, तनिले पुयािएको योगदानबाट मुलक
उल्ले ख्य उपलजब्ध हातसल गरे को वा रािको गौरब कायम गरे को र्ववरण सर्हत
उपयुक्त र्वभूषण प्रदान गनि कुनै पतन नेपाली नागररक वा सं घ, सं स्थाले सतमततमा
तोर्कएको ढााँचामा तोर्कएको अवतधतभर सुझाव पठाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सुझाव पठाउदा र्वद्युतीय माध्यम माफित पतन
पठाउन सर्कनेछ।

७.

र्वभूषणको लातग तसफाररश गनि सुझाव ठदन सक्ने : (१) दफा ६ मा िुनसुकै कुरा
ले जिएको भए तापतन

आफ्नो क्षेरमा उल्लेिनीय योगदान पुयािउने नागररक वा

सं घ सं स्थाको नाम, थर, ठे गाना तथा तनिले पुयािएको योगदानको र्ववरण सर्हत
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तोर्कएको ढााँचामा तयार गरर दे हायका पदातधकारीले र्वभूषण प्रदान गनि तोर्कएको
अवतधतभर सतमततमा सुझाव पठाउनु पनेछ :(क)

सं वैधातनक तनकायका प्रमुि पदातधकारी भए सतमतत
आफैले वा अन्त्य पदातधकारी वा त्यस्तो तनकायमा
कायिरत

कमिचारी

भए

सम्बजन्त्धत

सं वैधातनक

तनकायका प्रमुि पदातधकारीले ,
(ि)

सं घीय सं सद् सजचवालयका कमिचारी भए सं घीय
सं सद्को महासजचवले ,

(ग)

तनिामती सेवा वा कुनै मन्त्रालयसाँग सम्बजन्त्धत
सरकारी, सं गठठत सं स्था वा गैरसरकारी वा सेवा
करारमा रहे का कमिचारी भए सम्बजन्त्धत मन्त्रीले ,

(घ)

कुनै पेशा वा व्यवसाय सं चालन गने पेशाकमी,
व्यवसायी भए सम्बजन्त्धत मन्त्रीले ,

(ङ)

रार्िय िीवनमा र्वजशष्ट योगदान पुयािउने अन्त्य
सरकारी

वा

गैरसरकारी

व्यजक्त

भए

त्यस्तो

योगदानको र्वषयसाँग सम्बजन्त्धत मन्त्रालयले,
(च)

िण्ड (क), (ि), (ग), (घ) वा (ङ) मा उजल्लजित
व्यजक्त

बाहेक

अन्त्य

व्यजक्तका

हकमा

नेपाल

सरकारको गृह मन्त्रीले ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन यस ऐन बमोजिम
र्वभूषण प्रदान गनि योग्य र्वदे शी रािका पदातधकारी वा र्वदे शी नागररक भए
सम्बजन्त्धत दे शको रािदू तको तसफाररशमा परराि मन्त्रीले वा पररािमन्त्री आफैले
सतमततमा तसफाररश गनेछ।
८.

तसफाररशका आधार :

र्वभूषण प्रदान गनिको लातग सतमततमा तसफाररश गदाि

सम्बजन्त्धत व्यजक्तले दे हायका शति पूरा गरे को र्वषयलाई आधार तलनुपनेछ :(क)

रािको गौरव वृर्द्ध गने कायिमा उल्लेिनीय योगदान
पुयािएको,

(ि)

सम्बजन्त्धत क्षेरमा अन्त्यन्त्त उत्कृष्ट काम गरी रािलाई
महत्वपूण ि योगदान पुयािएको र त्यस्तो योगदानबाट
श्रीबृर्द्ध गनि उपलजब्ध हातसल भएको,
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(ग)

सार्हत्य, सं गीत, कला, नाट्, चलजचर, सं स्कृती वा
िेलकुदका क्षेरमा उल्लेिनीय योगदान पुयािएको वा
दशकौं दे जि तनरन्त्तर रुपमा सम्बजन्त्धत क्षेरमा
साधना गरी अतुलनीय योगदान पुयािएको,

(घ)

र्वज्ञान, प्रर्वतध वा सूचना प्रर्वतध क्षेरमा आर्वष्कार,
अन्त्वेषण वा अनुसन्त्धान गरी नवीनतम उपलजव्ध
हातसल गरे को,

(ङ)

अन्त्तरािर्िय प्रततष्पधाित्मक कुनै क्षेर भए प्रततष्पधािमा
तनिले कुनै उल्लेख्य उपलजव्ध हातसल गरे को,

(च)

साविितनक

प्रशासन

वा

सेवासाँग

साविितनक

सम्बजन्त्धत व्यजक्त भए तनिलाई सुजम्पएको काम
प्रशंसनीय
व्यवहारमा

रुपमा

सम्पादन

कायािन्त्वयन

गरी

गरे को

सुशासनलाई

वा

साविितनक

सेवालाई असाधारण रुपमा प्रभावकारी बनाएको,
(छ)

कुनै साहसी वा बुर्द्धमतापूण ि काम गरी साविितनक
र्हतको लातग र्वशेष योगदान पुयािएको वा िोजिमपूण ि
कामको व्यवस्थापन गरे को,

(ि)
९.

तोर्कएको अन्त्य उल्लेख्य काम गरे को।

तसफाररशको सम्बन्त्धमा छानवीन गने : (१) र्वभूषण प्रदान गनिका लातग दफा ५,
६ वा ७ बमोजिम प्राप्त सुझावको सम्बन्त्धमा सतमततले आवश्यक छानवीन गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानवीन गदाि सतमततले तसफाररश गरे को
व्यजक्तको र्ववरण तथा तनिले रार्िय िीवनमा पुयािएको योगदानको मूल्याङ्कन गरी
र्वभूषण प्रदान गनि उपयुक्त भए वा नभएको र्वषयमा यर्कन गनुि पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम यर्कन गदाि एउटै र्वधामा र्वभूषणको लातग
एक भन्त्दा वढी व्यजक्त तसफाररश भएको र र्वभूषण ठदन योग्य दे जिएकोमा रार्िय
िीवनमा त्यस्तो व्यजक्तले पुयािएको योगदानको आधारमा सवैभन्त्दा उल्लेिनीय र
र्वजशष्ट योगदान पुयािएको र िुन र्वभूषण प्रदान गनि सुझाव प्राप्त भएको हो त्यस्तो
र्वभूषण प्राप्त गनि यस ऐन बमोजिम पूरा गनुि पने आधार र शति पूरा गरे को
व्यजक्तलाई प्राथतमकताक्रममा रािेर सतमततले क्रम तनधािरण गनुि पनेछ।
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(४) सतमततले

उपदफा (३)

बमोजिम क्रम तनधािरण गदाि र्वभूषणको

लातग तसफाररश भएको व्यजक्तको नाम, थर, ठे गाना

र योगदान तथा योगदानलाई

समथिन तथा पुर्ष्ट गने कागि प्रमाण समेत सं लग्न भए वा नभएको यर्कन गनुि
पनेछ।
१०.

मजन्त्रपररषदमा तसफाररश पेश गने : (१) सतमततले दफा ९ बमोजिम छानवीन गदाि
रार्िय िीवनमा कुनै व्यजक्त वा सं स्थाले पुयािएको उल्ले िनीय र र्वजशष्ट योगदान र
प्रदान गररने र्वभूषण यर्कन गरी दे हायको र्ववरण साथ र्वभूषण प्रदान गने नेपाल
सरकार, मजन्त्रपररषदमा सुझाव सर्हत तसफाररश पेश गनेछ :(क)

र्वभूषण प्राप्त गने व्यजक्तको नाम, थर, ठे गाना,

(ि)

तसफाररश गररएको व्यजक्तको पर्हचान िुल्ने र्ववरण,

(ग)

र्वभूषण प्रदान गनुप
ि ने गरी त्यस्तो व्यजक्तले गरे को
योगदानको र्वस्तृत र्ववरण तथा त्यसलाई पुर्ष्ट गने
प्रमाण,

(घ)

तनिलाई र्वगतमा र्वभूषण प्रदान गररसकेको भए
त्यसरी प्रदान गरे को र्वभूषणको नाम र र्वभूषण
प्रदान गरे को वषि,

(ङ)

तसफाररश गररएको र्वभूषणको नाम, श्रे णी र्वभािन
भएको र्वभूषण भए श्रे णी,

(च)

तोर्कए बमोजिमका अन्त्य र्ववरण।

ु को राि प्रमुि, सरकार प्रमुि, मन्त्री वा सो सरहका
(२) र्वदे शी मुलक
पदातधकारी,

र्वदे शी नागररकलाई

र्वभूषणको लातग तसफाररश गदाि सम्बजन्त्धत

ु को प्रचलनलाई समेत ध्यानमा रािी तसफाररश गनुि पनेछ।
मुलक
(३) र्वभूषण तसफाररश सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुनेछ।
११.

योगदानको आधारमा उपातध, सम्मान वा र्वभूषण प्रदान गने : यस ऐन बमोजिम
कुनै व्यजक्तलाई कुनै उपातध, सम्मान वा र्वभूषण प्रदान गनि तसफाररश गदाि वा
प्रदान गदाि त्यस्तो व्यजक्तको उमेर, पेशा, पद वा सामाजिक है तसयत र्वचार नगरी
सम्बजन्त्धत क्षेरमा तनिले पुयािएको योगदान वा त्यसबाट हातसल भएको उपलजब्धलाई
मार आधार तलनु पनेछ।

१२.

र्वभूषण पाउने व्यजक्तको नाम साविितनक गने : (१) रािपततबाट र्वभूषण पाउने
व्यजक्तहरुको नामावली स्वीकृत भई र्वभूषण प्रदान गरे को र्वषय साविितनक भएपतछ
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मन्त्रालयले त्यस्ता व्यजक्तहरुको नाम, थर, ठे गाना, तनिले रार्िय िीवनमा पुयािएको
योगदान तथा प्रदान गररएको र्वभूषणको र्ववरण िुलाई नेपालको रार्िय ठदवसको
ठदन साविितनक गनेछ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन कुनै र्वदे शी
ु का रािप्रमुि, सरकार प्रमुि, र्वदे श मन्त्री वा अन्त्तर-सरकारी अन्त्तरािर्िय
मुलक
सं स्थाका प्रमुिलाई प्रदान गने र्वभूषण िुनसुकै बित प्रदान गनि सर्कनेछ।
१३.

सुशोभन समारोह : (१) रािपततबाट र्वभूषण पाउने व्यजक्तलाई तनिले प्राप्त गरे को
र्वभूषण, त्यसको प्रतीक समूह र सनदपर प्रदान गनिको लातग मन्त्रालयले तोकेको
तमततमा सुशोभन समारोह आयोिना गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोिना भएको सुशोभन समारोहमा रािपतत
आफैले सम्बजन्त्धत व्यजक्तलाई र्वभूषण पर्हराई र्वभूषणसाँग सम्बजन्त्धत सनदपर
तनिलाई प्रदान गनेछ।
तर र्वभूषण प्रदान गररएको व्यजक्तले सुशोभन हुन ु अजघ दफा ४२
बमोजिमको कुनै कसूर गरे कोमा वा अन्त्य कुनै कसूरको तसलतसलामा र्हरासत वा
थुनामा रहेमा वा तनि कानून बमोजिम कालोसूचीमा परे मा त्यस्तो व्यजक्तलाई र्वभूषण
पर्हराउन र सनदपर प्रदान गररने छै न।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सनदपरमा सम्बजन्त्धत व्यजक्तले गरे को
योगदानको र्ववरण उल्ले िन र रािपततको हस्ताक्षर हुनेछ।
ु का
(४) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन र्वदे शी मुलक
राि प्रमुि, सरकार प्रमुि, मन्त्री वा अन्त्तरसरकारी अन्त्तरािर्िय सं स्थाका प्रमुिलाई
र्वभूषण प्रदान गरे कोमा िुनसुकै वित सुशोभन समारोहको आयोिना गनि सर्कनेछ।
(५) कुनै व्यजक्तलाई मरणोपरान्त्त र्वभूषण प्रदान गररएकोमा वा र्वभूषण
प्रदान गररएको व्यजक्तको सुशोभन समारोह हुन ु अगातड नै मृत्यु भएमा तनिले पाउने
ु
र्वभूषण र सनदपर तनिको बाबु वा आमा, पती वा पत्नी, छोरा वा छोरी, धमिपर
ु ी मध्ये कसै लाई प्रदान गररनेछ।
वा धमिपर
तर त्यस्तो कुनै व्यजक्त नभएमा कानून बमोजिमको हकवालालाई प्रदान गनि
सर्कनेछ।
ु जघ त्यसको प्रतीक
(६) र्वभूषण प्राप्त गने व्यजक्तले सुशोभन समारोह हुनअ
समूह लगाउन सक्ने छै न।
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(७) र्वभूर्षत हुने व्यजक्त तोर्कए बमोजिमको पररधान (पोसाक) मा सुशोभन
समारोहमा उपजस्थत हुन ु पनेछ।
१४.

र्वभूषण वुजझतलनुपने : (१) दफा १३ बमोजिम आयोिना गररएको सुशोभन
समारोहका ठदन र्वभूषण पाउने व्यजक्त कुनै कारणले उपजस्थत हुन नसकेमा तनिले
र्वभूषण, प्रतीक समूह र सनदपर सुशोभन समारोह सम्पन्न भएको एक वषि तभर
मन्त्रालयबाट बुजझतलनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवतधतभर र्वभूषण बुजझ तलन नसक्ने
व्यजक्तले त्यस्को मनातसव कारण दे िाई अवतध थप गनिको लातग मन्त्रालयमा
तनवेदन ठदन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तनवेदन परे मा मन्त्रालयले र्वभूषण, र्वभूषणको
प्रतीक समूह र सनदपर प्राप्त गनिको लातग मनातसव मार्फकको अवतध थप गररठदन
सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम तनवेदन नठदएमा वा उपदफा (३) बमोजिम
थर्पएको अवतधतभर पतन र्वभूषण बुजझनतलएमा त्यस्तो अवतध समाप्त भएपतछ त्यस्तो
व्यजक्तले प्राप्त गरे को र्वभूषण स्वतिः नेपाल सरकारमा र्फताि भएको मातननेछ।
पररच्छे द-३
मानपदवी र मयािदाक्रम

१५.

मानपदवी र मयािदाक्रम : (१) यस ऐन बमोजिम प्रदान गररने मानपदवी र त्यसको
मयािदाक्रम दे हाय बमोजिम हुनेछ :-

१६.

(क)

नेपाल रत्न,

(ि)

सगरमाथा सम्मान र्वभूषण,

(ग)

गौतम बुध्द शाजन्त्त र्वभूषण,

(घ)

रािगौरव,

(ङ)

रािदीप,

(च)

िनसेवा श्री ।

नेपाल रत्न : (१) रार्िय िीवनको कुनै पतन क्षेरमा असाधारण, अठद्वतीय र अतुलनीय
योगदान पुयािई त्यस्तो क्षेरमा अनुकूल प्रभाव पुयािउने कुनैपतन नेपाली नागररकलाई
तनि िीर्वत रहेको अवस्थामा नेपाल रत्न प्रदान हुन सक्नेछ।
तर तनिको मृत्यू भएको तीन वषि तभर त्यस्तो पदक प्रदान गनि बाधा पने
छै न।
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(२) नेपाल रत्न एक वषिमा एकिनालाई ठदईने छ र एक पटक नेपाल
रत्नबाट र्वभूर्षत भएको व्यजक्तलाई पुनिः अको कुनै मानपदवी प्रदान गनि सर्कने
छै न।
(३) नेपाल रत्नबाट र्वभूर्षत हुने नागररकलाई तोर्कए बमोजिम पररचयपर
र प्रतीक जचन्त्ह प्रदान गररनेछ।
(४) नेपाल रत्न सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुनेछ।
१७.

ु र
सगरमाथा सम्मान र्वभूषण : (१) नेपाल र नेपाली िनतासाँग सम्बजन्त्धत मुलक
त्यसका िनतासं ग मैरीपूण ि सम्बन्त्ध सुदृढ गनि अन्त्तरािर्िय क्षेरमा नेपाल र नेपाली
िनताको अतधकार र पर्हचान सं रक्षण र उिागर गनि असाधारण, अतुलनीय र
अठद्वतीय योगदान पुयािएको वा नेपालको आतथिक तथा सामाजिक र्वकासमा
असाधारण तथा अतुलनीय योगदान पुयािएको र्वदे शी राज्यको बहालवाला रािाध्यक्ष,
ु रािसं घका महासजचव वा सो सरहका पदातधकारी
सरकार प्रमुि, मन्त्री वा सं यक्त
वा त्यस्तो पदबाट अवकास प्राप्त व्यजक्तलाई सगरमाथा सम्मान र्वभूषण प्रदान हुन
सक्नेछ।
(३)

एक

पटक

सगरमाथा

सम्मान

र्वभूषणबाट

र्वभूर्षत

भएको

पदातधकारीलाई पुनिः सोही र्वभूषण प्रदान हुन सक्ने छै न।
(४) सगरमाथा सम्मान र्वभूषण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम
हुनेछ।
१८.

गौतम बुध्द शाजन्त्त र्वभूषण :

(१) नेपालको सामाजिक, आतथिक र्वकासमा

असाधारण तथा उल्लेिनीय योगदान पुयािउने, नेपाल र नेपालीको अन्त्तरािर्िय स्तरमा
अतधकारको पक्षमा आवाि उठाउने वा नेपाल र नेपालीको पर्हचान गराई प्रचार
प्रसार गने, नेपालको र्वतभन्न क्षेरमा अन्त्वेषण वा अनुसन्त्धान गरी र्वजशष्ट उपलजब्ध
ु का नागररकबीच िनस्तरमा
हातसल गने वा नेपाली र सम्बजन्त्धत र्वदे शी मुलक
र्वतभन्न क्षेरमा उल्ले ख्य रुपमा सम्बन्त्ध प्रवधिन गने कुनै पतन र्वदे शी नागररकलाई
गौतम बुध्द शाजन्त्त र्वभूषण प्रदान गनि सर्कनेछ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापतन र्वश्व शाजन्त्त,
अन्त्तरािर्िय भाईचारा, मानव अतधकारको सं रक्षण, अन्त्तरािर्िय स्तरमा सामाजिक
न्त्याय तथा प्रगततको लातग अन्त्तरािर्िय स्तरमा नै ख्याततप्राप्त रािनेता, र्वश्वर्वख्यात
वैज्ञातनक वा नोवेल पुरस्कार वा त्यस्तै प्रकृततको अन्त्य अन्त्तरािर्िय पुरस्कार प्राप्त
गने कुनै पतन र्वदे शी नागररकलाई गौतम वुद्ध शाजन्त्त र्वभूषण प्रदान गनि सर्कनेछ।
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(३) गौतम बुध्द शाजन्त्त र्वभूषणबाट र्वभूर्षत हुने व्यजक्तलाई तोर्कए
बमोजिम सुर्वधा प्रदान गनुि पनेछ।
(४) गौतम बुध्द शाजन्त्त र्वभूषण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम
हुनेछ।
१९.

राि गौरव : (१) रार्िय िीवनको कुनै पतन क्षेरमा असाधारण, अतुलनीय र
उल्ले ख्य योगदान पुयािउने कुनैपतन नेपाली नागररक वा सं घ सं स्थालाई त्यस्तो
नागररक िीर्वत रहेको अवस्थामा राि गौरव मानपदवी प्रदान गनि सर्कनेछ।
तर तनिको मृत्यू भएको तीन वषि तभर त्यस्तो पदक प्रदान गनि बाधा पने
छै न।
(२) राि गौरव मानपदवी सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुनेछ।

२०.

रािदीप : (१) रार्िय िीवनका कुनै पतन क्षेरमा उल्ले िनीय र असाधारण योगदान
पुयािएको कुनै पतन नेपाली नागररकलाई वा सं घ, सं स्थालाई नीि िीर्वत रहे को
अवस्थामा रािदीप प्रदान गनि सर्कने छ।
तर तनिको मृत्यू भएको तीन वषि तभर त्यस्तो मानपदवी प्रदान गनि बाधा
पने छै न।
(२) रािठदप मानपदवी र्वतभन्न श्रे णीमा वगीकरण गनि सर्कनेछ।
(३) रािदीप मानपदवी सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुनेछ।

२१.

िनसेवा श्री : (१) रार्िय िीवनको कुनै पतन क्षेरमा र्वजशष्ट, महत्वपूण ि तथा
उल्ले िनीय योगदान पुयािएको नेपाली नागररक वा सं घ सं स्थालाई िनसेवा श्री
मानपदवी प्रदान गनि सर्कनेछ।
(२) िनसेवा श्री मानपदवी र्वतभन्न श्रे णीमा वगीकरण गनि सर्कनेछ।
(३) िनसेवा श्री मानपदवी सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुनेछ।

२२.

मानपदवीको श्रे णी र्वभािन र मण्डन :
िण्ड (ङ)

(१) दफा १५ को उपदफा (१) को

र (च) को मानपदवी बाहे क अन्त्य मानपदवीको श्रे णी र्वभािन हुने

छै न।
(२) मानपदवीको मण्डन, प्रालजम्बका र पट्टाको र्ववरण तथा नाप तोर्कए
बमोजिम हुनेछ।
२३.

मानपदवी प्रदान गररने अतधकतम सं ख्या : यस ऐनमा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको
भए तापतन एक रार्िय ठदवसमा बढीमा तबस िनासम्मलाई मानपदवी प्रदान गनि
सर्कनेछ।
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पररच्छे द - ४
अलङ्कार
२४.

अलङ्कार प्रदान गररने : (१) कुनै रािसेवकले आफ्नो कतिव्य पालनाको तसलतसलामा
वा कुनै व्यजक्तले आफूिुसी कुनै असाधारण बहादुरीपूण ि काम गरे को वा र्वपद
व्यवस्थापनका बित रािसेवकले वा अन्त्य कुनै व्यजक्तले वुर्द्धमतापूवक
ि
वा
बहादुरीपूणि रुपमा िोजिम व्यवस्थापन गरे कोमा त्यस्तो रािसेवक वा व्यजक्तलाई
अलङ्कार प्रदान गनि सर्कनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनका लातग दे हायका अलङ्कार नेपाली सेनाका
अतधकृत, पदीक वा िवानलाई ठदन सर्कनेछ।
(क)

परम पौरि भाष्कर,

(ि)

अतत पौरि भाष्कर,

(ग)

महा पौरि भाष्कर ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अलङ्कार प्रदान गदाि दे हायको अलङ्कार नेपाल
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतधकृत वा िवान वा रार्िय अनुसन्त्धान र्वभागका
कमिचारीलाई प्रदान गनि सर्कनेछ।
(क)

ू ण,
नेपाल प्रताप सुभष

(ि)

नेपाल प्रताप आभूषण,

(ग)

नेपाल प्रताप भूषण ।

(४) उपदफा (२) वा (३) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन दे हायका
अलङ्कार िुनसुकै व्यजक्त वा सं स्थालाई प्रदान गनि सर्कनेछ :(क)

राि यशोबद्धिक,

(ि)

नेपाल सेवा प्रवीण,

(ग)

समाि से वा रत्न ।

(५) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापतन यस दफा
बमोजिम अलङ्कार प्रदान गदाि प्रत्येक वषि प्रत्येक अलङ्कार तीन िना सम्म व्यजक्त
वा सं स्थालाई प्रदान गनि सर्कनेछ।
२५.

अलङ्कारको मयािदाक्रम : (१) दफा २४ बमोजिम प्रदान गररने अलङ्कारको मयािदाक्रम
दे हाय बमोजिम हुनेछ :(क)

राि यशोबद्धिक,

(ि)

परम पौरि भाष्कर,
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(ग)

ू ण,
नेपाल प्रताप सुभष

(घ)

नेपाल सेवा प्रवीण,

(ङ)

अतत पौरि भाष्कर,

(च)

नेपाल प्रताप आभूषण,

(छ)

समाि से वा रत्न,

(ि)

महा पौरि भाष्कर,

(झ)

नेपाल प्रताप भूषण ।

(२) मानपदवी र अलङ्कारको मयािदाक्रम कायम गनुप
ि दाि मानपदवीको
मयािदाक्रम अलङ्कारभन्त्दा मातथ हुनेछ ।
(३) अलङ्कार र्वतरण गदाि नेपाली सेनाका अतधकृत, पदीक वा िवान भए
रक्षा मन्त्रीले , नेपाल प्रहरी, रार्िय अनुसन्त्धान र्वभाग, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका
अतधकृत वा िवान वा अन्त्य सविसाधारण व्यजक्त भए गृहमन्त्रीले सम्बजन्त्धत
व्यजक्तलाई पर्हराई प्रदान गनुप
ि नेछ।
२६.

अलङ्कार लगाउने क्रम : (१) कुनै व्यजक्तले एकभन्त्दा बढी अलङ्कार प्राप्त गरे को भए
त्यस्तो व्यजक्तले आफूले पाएका अलङ्कार लगाउाँदा मयािदाक्रम अनुसार दार्हनेबाट
दे ब्रेतफि लगाउनु पनेछ ।
(२) अलङ्कार, त्यसको स्वल्पाकार वा पठट्टका र र्वदे शी राज्यबाट प्राप्त
र्वभूषण वा ततनको स्वल्पाकार, पठट्टका एकैसाथ लगाउनु परे मा अलङ्कार, त्यसको
स्वल्पाकार वा पठट्टका र्वदे शी राज्यबाट प्राप्त र्वभूषण वा त्यसको स्वल्पाकार वा
पठट्टकाभन्त्दा दार्हनेतफि लगाउनु पनेछ।
(३) र्वदे शी राज्यबाट पाएका एकभन्त्दा बढी अलङ्कार लगाउाँदा पाएको
तमततको क्रमानुसार लगाउनु पनेछ ।

२७.

अलङ्कार दोहोररएमा िुकुरी थप्ने : एकपटक कुनै अलङ्कार प्राप्त गरे को व्यजक्तले
सोही अलङ्कार अकोपटक प्राप्त गरे मा तनिले पर्हले प्राप्त गरे को अलङ्कारको पठट्टकामा
प्रत्येकपटकको तनतमत्त सोही अलङ्कार बनेको धातुका तोर्कए बमोजिमका एक
एकवटा िुकुरी थप गनुि पनेछ।
पररच्छे द-५
पदक

२८.

पदक, त्यसको मयािदाक्रम र सं ख्या : (१) कुनै पतन व्यजक्त वा सं स्थालाई तोर्कएको
आधारमा पदक प्रदान गनि सर्कनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गनि सर्कने पदक र त्यसको मयािदाक्रम
दे हाय बमोजिम हुनेछ :(क)

लोक श्री पदक,

(ि)

राि सेवा पदक,

(ग)

सत्कायि पदक,

(घ)

समाि से वा पदक,

(ङ)

जशक्षा ज्योतत पदक,

(च)

सुकीतति पदक,

(छ)

वीरता पदक,

(ि)

शौयि पदक,

(झ)

र्वपद पीतडतोद्धार पदक,

(ञ)

र्वकास रत्न पदक,

(ट)

शाजन्त्त पदक,

(ठ)

र्वज्ञान प्रवीण पदक ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पदक प्रदान गदाि प्रत्येक वषि प्रत्येक पदक
बढीमा चारिनासम्मलाई प्रदान गनि सर्कनेछ।
(४) अलङ्कार र पदकको मयािदाक्रम कायम गदाि अलङ्कारको मयािदाक्रम
मातथल्लो हुनेछ ।
(५) यस ऐनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन उल्ले िनीय रुपमा
र्वपद प्रततकारी कायि सम्पादन गने कुनै व्यजक्त वा सं स्थालाई र्वपद पीतडतोद्धार
पदक वा अन्त्तरािर्िय शाजन्त्त कायम गने, काम गने व्यजक्त वा सं स्थालाई शाजन्त्त
पदक प्रदान गनि उपदफा (३) बमोजिमको सीमा लागू हुने छै न र त्यस्तो पदक
दफा १२ को उपदफा (१) को ठदन बाहे क अन्त्य

िुनसुकै बित र िततसुकै

सं ख्यामा प्रदान गरी िुनसुकै बित सुशोभन समारोह आयोिना हुन सक्नेछ।
(६) पदक र्वतरण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोर्कए बमोजिम हुनेछ।
२९.

पुनिः पदक पाएमा थर्पने जचन्त्ह : दफा २८ बमोजिम एकपटक कुनै पदक प्राप्त
गररसकेको

व्यजक्तले पुनिः सोही पदक प्राप्त गरे मा प्रत्येक पटकको तनजम्त

पर्हलोपटक पाएको पठट्टकामा एक सेजन्त्टतमटर लामो पर्हलोपटक कास्य, दोस्रोपटक
ताम्र, तेस्रोपटक रित र चौथोपटक स्वणिको तोर्कए बमोजिमको एक एक िुकुरी
थप गनुि पनेछ ।
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३०.

पदक लगाउने क्रम : (१) एकभन्त्दा बढी पदक पाउने व्यजक्तले आफूले पाएको
पदक लगाउाँदा मयािदाक्रम अनुसार दार्हनेबाट दे ब्रेतफि लगाउनु पनेछ ।
(२) यस दफा बमोजिम प्राप्त पदक, त्यसको स्वल्पाकार वा पठट्टका र
र्वदे शी राज्यबाट प्राप्त र्वभूषण, त्यसको स्वल्पाकार वा पठट्टका एकैसाथ लगाउन
परे मा पदक, त्यसको स्वल्पाकार वा पठट्टका र्वदे शी राज्यबाट प्राप्त र्वभूषण, त्यसको
स्वल्पाकार वा पठट्टकाभन्त्दा दार्हने तफिबाट लगाउनु पनेछ ।
पररच्छे द-६
उपातध तथा सम्मान

३१.

उपातध प्रदान गने : (१) रािपततले मजन्त्रपररषदको तसफाररशमा तोर्कएको मापदण्ड
पूरा गरे को कुनै पतन नेपाली नागररकलाई राज्यको तफिबाट तोर्कएको उपातध प्रदान
गनि सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिमको

उपातध

प्रदान

गररएको

व्यजक्तलाई

रािपततबाट हस्ताक्षर भएको सनदपर िारी गररनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको उपातध प्राप्त गरे को व्यजक्तले आफ्नो नामको
अगातड त्यस्तो उपातध प्रयोग गनि सक्नेछ।
३२.

सम्मान प्रदान गने : रािपततले मजन्त्रपररषदको तसफाररशमा राज्यको तफिबाट
तोर्कएको आधारमा कुनै पतन नेपाली नागररकलाई तोर्कए बमोजिमको सम्मान
प्रदान गनि सक्नेछ।
पररच्छे द-७
र्वभूर्षत व्यजक्तले प्राप्त गने सुर्वधा

३३.

नेपाल रत्नबाट र्वभूर्षत हुने व्यजक्तले प्राप्त गने सुर्वधा : (१) नेपाल रत्न राज्यको
तफिबाट नेपाली नागररकलाई प्रदान गररने सवोच्च र सम्मातनत र्वभूषण हुनेछ।
(२) नेपाल रत्नबाट र्वभूर्षत हुने व्यजक्तलाई दे हायका सुर्वधा प्रदान गनुि
पनेछ :(क)

औपचाररक समारोहमा तनिले नेपाल सरकारको
बहालवाला मन्त्री सरहको मयािदाक्रममा स्थान वा
त्यस्तो स्थानमा आसन ग्रहण गनि पाउनेछ।

(ि)

साविितनक तनकायले नागररकलाई प्रदान गने कुनै
साविितनक

सेवा

प्रदान

गदाि

तनिलाई

प्राथतमकता ठदई प्रदान गनुि पनेछ।
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पर्हलो

(ग)

तनि आफै र्वरामी भई तनिले सरकारी अस्पतालमा
स्वास््योपचार गदाि तोर्कएको रकमसम्मको उपचार
िचि नेपाल सरकारले व्यहोनेछ।

(घ)

तनिले र्वदे श भ्रमण गदाि कूटनीततक राहदानी तलन
चाहे मा नेपाल सरकारले त्यस्तो राहदानी उपलब्ध
गराउनु पनेछ।

(ङ)

तनिले हवाई पररवहन माफित स्वदे श वा र्वदे शमा
यारा गदाि आन्त्तररक वा अन्त्तरािर्िय र्वमानस्थलमा
उपलव्ध र्वजशष्ट व्यजक्तको लागी व्यवस्था भएको
कक्ष (तभ. आई. पी. लाउन्त्ि) तनि एकिनालाई
र्वना शुल्क उपलव्ध गराउनु पनेछ।

(च)

आन्त्तररक हवाई उडानमा सरकारी प्रयोिनका लातग
कुनै स्थान आरक्षण गररएको रहे छ भने त्यस्तो
स्थानमा स्थानीय प्रशासनले हवाई र्टकटको मूल्य
ु ानी हुनग
तनिबाट नै भक्त
े रर तनिलाई प्राथतमकता
ठदई उपलव्ध गराउनु पनेछ।

(छ)

सरकारी तनकायबाट तनिको नाम सं वोधन गदाि
नामको अगाडी "नेपाल रत्न" शव्दावली िोडी
सं वोधन गनि सर्कनेछ।

(ि)

तनिको दे हावसान भएमा तोर्कए बमोजिमको सम्मान
सर्हत अजन्त्तम सं स्कार गनुि पनेछ।

३४.

सगरमाथा सम्मान र्वभूषणबाट र्वभूर्षत हुने व्यजक्तले पाउने सुर्वधा : (१) सगरमाथा
सम्मान र्वभूषण नेपाल राज्यका तफिबाट र्वदे शी राज्यका पदातधकारी वा
नागररकलाई प्रदान गररने सवोच्च र सम्मातनत र्वभूषण हुनेछ।
(२) सगरमाथा सम्मान र्वभूषणबाट र्वभूर्षत हुने र्वदे शी राज्यका पदातधकारी
वा नागररकलाई दे हायको सुर्वधा प्रदान गनुि पनेछ :(क)

नेपाल

सरकारले

तनिलाई

नेपाल

प्रवेश

गदाि

तनिःशुल्क प्रवेशाज्ञा (ग्रार्टस तभसा) िारी गनेछ।
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(ि)

तनिले नेपाल भ्रमण गरे मा नेपाल सरकारले एक
आतथिक वषिमा नेपालमा रहदा सात ठदनसम्म तनिको
होटे ल िचि व्यहोनेछ।

(ग)

तनिको मं िरु ी तलई तनिलाई नेपालको सम्मानाथि
नागररकता प्रदान गनि सम्बजन्त्धत अतधकारीलाई
तसफाररश गनि सर्कनेछ।

(घ)

तनिले नेपालमा नै स्थायी बसोबास गनि चाहे मा तनि
र तनिको पतत वा पत्नीलाई तनिःशुल्क आवासीय
अनुमतत (रे जिडे न्त्सीयल तभसा) ठदन सर्कनेछ।

(ङ)

तनिको नेपाल तभर नै दे हावसान भई नेपालमा नै
अजन्त्तम सं स्कार गनुि परे मा तोर्कए बमोजिम सम्मान
सर्हत अजन्त्तम सं स्कार गनुि पनेछ।
पररच्छे द-८
कसूर तथा सिाय

३५.

कसूर तथा सिाय : (१) कसै ले दे हायको कुनै काम गरे मा यस ऐन बमोजिम कसूर
गरे को
मातननेछ :(क)

यस ऐन बमोजिम प्रदान भएको कुनै र्वभूषण,
अलङ्कार वा पदक नष्ट गरे मा, िलाएमा,
स्वरुप र्वगारी कुरुप बनाएमा,

(ि)

यस ऐन बमोजिम प्रदान नगररएको व्यजक्तले
अन्त्य व्यजक्तको र्वभूषण लगाई साविितनक
समारोहमा उपजस्थत भएमा,

(ग)

यस ऐन बमोजिम प्रदान गररने र्वभूषणलाई
घृणा वा अपमान गने तनयतले साविितनक
नैततकता,

जशष्टाचार

वा

सदाचारको

दृर्ष्टकोणले प्रयोग गनि नहुने ठााँउ, वस्तु वा
अवस्थामा र्वभूषणको प्रयोग गरे मा,
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(घ)

दफा

४१

र्वपरीत

नेपाल

सरकारको

ु को मानपदवी
स्वीकृतत नतलई र्वदे शी मुलक
स्वीकार गरे मा,
(ङ)

दफा ३९ र्वपरीतको कुनै काम गरे मा,

(च)

दफा

४०

को

उपदफा

(१)

र्वपरीत

र्वभूषणको प्रयोग गरे मा, वा
(छ)

दफा ४० को उपदफा (२) वा ४३ को
उपदफा

(२)

बमोजिम

र्वभूषण

र्फताि

नगरे मा।
(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोजिमको कसूर भएमा तीन मर्हना
सम्म कैद वा तीस हिार रुपैं यासम्म िररवाना वा दुवै सिाय र िण्ड (क) बाहेकका
अन्त्य कसूर भएमा पन्त्र हिार रुपैं यासम्म िररवाना हुनेछ र दफा ४१ र्वपरीत
ु को र्वभूषण प्राप्त गरे को भए िफत पतन हुनेछ।
र्वदे शी मुलक
(३) उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोजिम कसू र गरे को कारणले कुनै
र्वभूषण नष्ट भएको, िलेको, स्वरुप र्वतग्रएको वा कुरुप भएको रहे छ भने त्यस्तो
र्वभूषणको बिारमूल्य बराबरको रकम शोधभनाि गनि दफा ३७ बमोजिमको
अतधकारीले आदे श ठदन सक्नेछ।
३६.

सरकारवादी हुने : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूर सम्बन्त्धी मुद्दा नेपाल सरकारवादी
ु ी फौिदारी कायिर्वतध सं र्हता,
भै चलाईनेछ र त्यस्तो कसूर सम्बन्त्धी मुद्दा मुलक
२०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मातननेछ।
(२) प्रचतलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन यस ऐन
अन्त्तगितको कसूरको अनुसन्त्धानको क्रममा अनुसन्त्धान अतधकृतले उपजस्थत हुन
तोकेको वा सूचना ठदएको समयमा उपजस्थत हुने गरी सम्बजन्त्धत व्यजक्तले अनुसन्त्धान
अतधकृत समक्ष तलजित सहमतत व्यक्त गरे मा तनिले र्हरासतमा बस्नुपने छै न।

३७.

मुद्दा हेने अतधकारी :

(१) दफा ३५ उपदफा (१) बमोजिमको कसूर सम्बन्त्धी

ु ाई र र्कनारा गने अतधकार सम्बजन्त्धत प्रमुि जिल्ला
मुद्दाको कारवाई, सुनव
अतधकारीलाई हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुि जिल्ला अतधकारीले गरे को तनणिय उपर
सम्बजन्त्धत जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
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पररच्छे द-९
र्वर्वध
३८.

सूचना ठदनुपने : (१) र्वपद परे को वा अन्त्य िुनसुकै कारणले कुनै व्यजक्तले आफूले
प्राप्त गरे को र्वभूषणको प्रतीक वा सनदपर हराएमा वा नष्ट भएमा तनिले मन्त्रालयमा
वा तोर्कए बमोजिमको अतधकारी समक्ष त्यसको सूचना ठदनुपनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा तोर्कए बमोजिम छानर्वन
गदाि त्यसरी हराएको वा नष्ट भएको प्रमाजणत भएमा मन्त्रालयले अको सनदपर
िारी गने व्यवस्था गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सनदपर िारी भएमा तनिले त्यस्तो र्वभूषण
प्राप्त गरे को मातननेछ।

३९.

र्वभूषण प्रचलनमा ल्याउन नपाइने : यस ऐन बमोजिम प्रदान गने र्वभूषण िस्तै
नाम, आकार, बनोट र आकृतत कायम गरी कुनै सं स्था वा व्यजक्तले कुनै र्वभूषण
तयार वा र्वक्री र्वतरण गनि वा कसै लाई ठदन सक्ने छै न ।

४०.

र्वभूषणको प्रयोगमा बन्त्देि : (१) यस ऐन बमोजिम कुनै सं स्थालाई प्रदान गररएको
र्वभूषण त्यस्तो सं स्थाको केन्त्रीय कायािलयमा रहनेछ र त्यस्तो र्वभूषण कुनै व्यजक्त
वा पदातधकारीले प्रयोग गनि पाउने छै न।
तर रािपततले सुशोभन समारोहमा त्यस्तो सं स्थालाई प्रदान भएको र्वभूषण
त्यसको प्रमुि पदातधकारीलाई र्वतरण गनुि पनेछ।
(२) र्वभूषण पाउने सं स्था िारे ि वा र्वघटन भएमा तोर्कएको अवतधतभर
त्यस्तो र्वभूषण, प्रतीक समूह र सनदपर मन्त्रालयमा र्फताि बुझाउनु पनेछ।

४१.

ु को र्वभूषण ग्रहण गनि स्वीकृतत तलनु पने : (१) कुनै नेपाली नागररकले
र्वदे शी मुलक
र्वदे शी सरकारबाट प्रदान गररने कुनै उपातध, सम्मान वा र्वभूषण ग्रहण गनुि अजघ
सतमतत माफित नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृतत नतलई कुनै र्वदे शी
सरकारको र्वभूषण, उपातध वा सम्मान ग्रहण गरे को रहे छ भने त्यस्तो उपातध,
सम्मान वा र्वभूषण नेपालतभर मान्त्य हुने छै न र नेपालतभर आयोिना हुने साविितनक
समारोहमा प्रयोग गनि सर्कने छै न।
(३) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत प्राप्त गनिका लातग त्यस्तो उपातध,
सम्मान वा र्वभूषण ग्रहण गनुि अजघ तोर्कए बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृततको
लातग तोर्कएको ढााँचामा तनवेदन ठदनुपनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोजिमको तनवेदन सम्बजन्त्धत नेपाली दू ताबास वा
जिल्ला प्रशासन कायािलय माफित पतन ठदन सर्कनेछ र त्यसरी प्राप्त भएको तनवेदन
नेपाली

दूतावास

वा

जिल्ला

प्रशासन

कायिलयले

यथाजशघ्र

गृह

मन्त्रायमा

पठाउनुपनेछ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम प्राप्त तनवेदन उपर तोर्कए बमोजिम
ु बाट प्रदान गररने उपातध, सम्मान वा र्वभूषण
छानर्वन गदाि तनवेदकलाई र्वदे शी मुलक
ग्रहण गनिको लातग स्वीकृतत ठदन सतमततले उपयुक्त दे िेमा स्वीकृतत ठदने नेपाल
सरकारलाई तसफाररश गनेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृतत भएमा त्यसको िानकारी
यथाशीघ्र तनवेदकलाई स्वीकृतत ठदनु पनेछ।
(६) उपदफा (५) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापतन दे हायको
ु बाट प्रदान गररने उपातध,
अवस्थामा कुनै पतन नेपाली नागररकलाई र्वदे शी मुलक
सम्मान वा र्वभूषण ग्रहण गनिको लातग स्वीकृतत ठदईने छै न :(क)

प्रचतलत कानून बमोजिम नेपाल राज्य र्वरुद्धको
कसूर वा शरु राज्यलाई कुनै प्रकारबाट सहायता
गरे को वा नेपाल र्वरुद्ध िासूसी गरे को कसूरमा
सिाय पाएको,

(ि)

भ्रष्टाचार, िबरिस्ती करणी, मानव बेचतबिन तथा
ओसारपसार, लागू औषध तबक्री र्वतरण तथा
तनकासी वा पैठारी, सम्पजत्त शुद्धीकरण, राहदानी
दुरुपयोग, सं गठठत अपराध, अपहरण वा शरीर
बन्त्धक सम्बन्त्धी कसूर वा नैततक पतन दे जिने अन्त्य
फौिदारी कसूरमा सिाय पाएको,

(ग)

िण्ड (क) वा (ि) मा उल्ले ि भएकोमा बाहे क
कुनै फौिदारी कसूरमा िन्त्म कैद वा बीस वषि वा
सोभन्त्दा बढी कैदको सिाय पाएको,

(घ)

िण्ड (क), (ि) र (ग) मा उजल्लजित कसूर बाहेक
अन्त्य कसूरमा पााँच वषि वा सोभन्त्दा बढी कैदको
ु ान गरे को तमततले
सिाय पाई त्यस्तो सिाय भक्त
पााँच वषि पूरा नभएको,
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(ङ)

िण्ड (क), (ि), (ग) वा (घ) बाहेक अन्त्य कुनै
फौिदारी कसूर बापत कैदमा बसेकोमा कैद बसेको
अवतध भ ुक्तान नभएको,
ु ान भएपतछ स्वीकृतत ठदन बाधा
तर कैद भक्त
पने छै न।

(७) यस दफा बमोजिम स्वीकृतत प्राप्त गरी उपातध, सम्मान वा र्वभूषण प्राप्त
गरे कोमा त्यसको िानकारी तोर्कए बमोजिमको ढााँचामा मन्त्रालयले सम्बजन्त्धत
व्यजक्तलाई मन्त्रालय वा सम्बजन्त्धत नेपाली दू तावास वा जिल्ला प्रशासन कायािलय
माफित ठदनु पनेछ।
(८) यस दफामा अन्त्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापतन नेपाल सरकार
ु को
पक्ष भएको कुनै ठद्वपक्षीय वा बहुपक्षीय सजन्त्ध बमोजिम कुनै र्वदे शी मुलक
सरकारी सेवामा रहे का वा नेपाल सरकारको अनुमतत तलई वैदेजशक रोिगारमा
रहेका नेपाली नागररकले कुनै र्वदे शी सरकारको उपातध, सम्मान वा र्वभूषण प्राप्त
गनि सक्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक प्रवन्त्ध गनि सक्नेछ र त्यस्तो प्रवन्त्ध
भएकोमा त्यस्तो नेपाली नागररकले यस ऐन बमोजिम स्वीकृतत प्राप्त गरे को
मातननेछ।
४२.

र्वभूषण रद्द गनि सर्कने : (१) यस ऐन बमोजिम कुनै मानपदवीबाट र्वभूर्षत भएको
वा उपातध वा सम्मान प्राप्त गरे को कुनै नेपाली नागररकले यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ
दे हायको कुनै काम गरे को ठहररएमा तनिले प्राप्त गरे को मानपदवी वा उपातध
रािपततले नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषदको तसफाररश बमोजिम रद्द गनि सक्नेछिः(क)

नेपालका र्वरुद्ध हातहततयार उठाएमा वा उठाउने
कुचेष्टा गरे मा वा शरु राज्यलाई कुनै प्रकारबाट
सहायता गरे मा वा नेपाल र्वरुद्ध िासुसी गरे को,

(ि)

नेपालले

समेत

भाग

तलएको

युद्धको

समयमा

नेपालको शरु राज्यको तफिबाट युद्धमा भाग तलएको,
(ग)

आफूले प्राप्त गरे को र्वभूषण कसै लाई र्वक्री गरे मा
वा तधतो वा बन्त्धकमा रािेको,

(घ)

भ्रष्टाचार, िवििस्ती करणी, मानव बेचर्विन तथा
ओसारपसार, लागूऔषध तबक्री र्वतरण तथा तनकासी
पैठारी, सम्पत्ती शुध्दीकरण, राहदानी दुरूपयोग,
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सं गठठत अपराध, अपहरण वा शरीर बन्त्धक तलएको
वा

कीते

वा

िालसािी

कसूरमा

अदालतबाट

कसूरदार ठहर भएको,
(ङ)

िण्ड (घ) मा लेजिए बाहे क अन्त्य कुनै फौिदारी
कसूरमा वीस बषि वा सो भन्त्दा बढी कैद सिाय
पाएको।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मानपदवी रद्द गरे कोमा त्यसरी रद्द भएको
एक मर्हना तभर सम्बजन्त्धत व्यजक्तले सम्बजन्त्धत स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन
कायािलय

वा

नेपाली

रािदू तावास

माफित

वा

महावाजणज्यदू तावास

माफित

मन्त्रालयलाई र्फताि गनुि पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै मानपदवी वा उपातध रद्द गररएमा नेपाल
सरकारले त्यसरी रद्द गररएको र्ववरण िुलाई सविसाधारणको िानकारीको लातग
नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गनुि पनेछ।
(४) र्वभूषण रद्द हुने अन्त्य व्यवस्था तोर्कए वमोजिम हुनेछ ।
४३.

मानपदवी र्फताि गनुि पने : (१) यस ऐन बमोजिम एक पटक एक श्रे णीको मानपदवी
प्राप्त गरे को व्यजक्तले सो श्रे णी भन्त्दा मातथल्लो मयािदाक्रमको मानपदवी प्राप्त गरे मा
तनिले पर्हले पाएको मानपदवीको प्रतीक समूह मातथल्लो मयािदाक्रमको मानपदवीको
सुशोभन समारोह हुने ठदन भन्त्दा कजम्तमा पााँच ठदन अगावै मन्त्रालयमा र्फताि गनुि
पने पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतीक समूह र्फताि नगरे मा मातथल्लो
मयािदाक्रको मानपदवीको सुशोभन गररने वा मानपदवी प्रदान गररने छै न ।

४४.

र्वभूषण स्वेच्छाले र्फताि गनि सक्न्ने : (१) दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम
प्राप्त गरे को कुनै पतन र्वभूषण त्यस्तो व्यजक्त वा तनिको हकवालाले स्वेच्छाले र्फताि
गनि चाहे मा त्यस्तो र्वभूषणको प्रतीक समूह मन्त्रालयलाई र्फताि बुझाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम र्वभूषण र्फताि बुझाउने व्यजक्तलाई मन्त्रालयले
तोर्कए बमोजिमको रकम उपदान स्वरुप उपलब्ध गराउनु पनेछ।

४५.

वृजत्त र्वकासको आधार बनाउन नहुने : यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरे को र्वभूषणलाई
नेपाल वा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको सेवा वा नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको स्वातमत्व वा तनयन्त्रणमा रहे को कुनै साविितनक
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सं स्थाको सेवामा रहेका कुनै पतन सेवाका कमिचारीको वृजत्त र्वकास र बढु वाको
प्रयोिनका लातग मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सर्कने छै न ।
४६.

थप सिाय हुने : यस ऐन बमोजिम मानपदवी पाएको व्यजक्तले दफा ४१ को
उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कसूर गरे मा प्रचतलत कानून बमोजिम साविितनक
पद धारण गरे को व्यजक्तलाई थप सिाय हुने व्यवस्था रहे छ भने त्यस्तो थप सिाय
समेत हुनेछ।

४७.

र्वभूषणको लातग तसफाररश गनि नहुने : (१) यस ऐन बमोजिम र्वभूषण प्रदान गनि
तसफाररश गनि अतधकार भएका अतधकारी वा सतमततका सदस्यले र्वभूषण तसफाररश
गदाि आफू वा आफ्नो स्वाथि भएको व्यजक्तलाई र्वभूषणको लातग तसफाररश गनुि वा
गराउनु हुाँदैन ।
स्पष्टीकरणिः यस दफाको प्रयोिनको लातग “स्वाथि भएको व्यजक्त” भन्नाले प्रचतलत
कानून बमोजिम नजिकको नाते दार सं झनु पछि र सो शब्दले तनिको कुनै र्कतसमको
तनिी वा वैयजक्तक स्वाथि रहे को व्यजक्त सं झनु पछि।
(२) कुनै पतन व्यजक्तलाई यस ऐन बमोजिम र्वभूषण वा उपातधका लातग
तसफाररश गनुि अजघ सतमततका प्रत्येक सदस्यले स्वाथि भएको व्यजक्तलाई तसफाररश
नगरे को व्यहोराको तोर्कए बमोजिमको ढााँचामा उदघोषण गनुि पनेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम स्वाथि भएको कुनै व्यजक्तलाई तसफाररश
गनुप
ि ने भएमा िुन सदस्यको नाते दार तसफाररश हुन सतमततको वैठकमा पेश भएको
छ त्यस्तो सदस्यले सो र्वषयमा छलफल गनि र तनणियमा भाग तलन सक्ने छै न।
(४) उपदफा (१) र्वपरीत कसै ले कसैलाई र्वभूषण तसफाररश गरे को र
त्यसको आधारमा र्वभूषण प्रदान गररएको प्रमाजणत भएमा त्यस्तो र्वभूषण प्राप्त गने
व्यजक्तलाई सुशोभन समारोहमा सुशोभन गररने र र्वभूषण प्रदान गररने छै न ।

४८.

तनयम बनाउने अतधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायािन्त्वयन गनि नेपाल सरकारले
आवश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४९.

िारे िी : (१) र्वभूषण ऐन, २०६४ िारे ि गररएकोछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐन बहाल रहाँदाका बित सो बमोजिम
प्रदान गररएको र्वभूषण यसै ऐन बमोजिम प्रदान गररएको मातननेछ।
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-#_ g]kfn sfg"g JofVof ;DaGwL P]g, @)!) nfO{ ;+zf]wg ug{ ag]sf] ljw]os

k|:tfjgfM g]kfn sfg"g JofVof ;DaGwL P]g, @)!) nfO{ ;+zf]wg ug{ jfG5gLo
ePsf]n],
;+3Lo ;+;bn] of] P]g agfPsf] 5 .
!=

;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æg]kfn sfg"g JofVof ;DaGwL -bf];|f]
;+zf]wg_ P]g, @)&&Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 .

@=

g]kfn sfg"g JofVof ;DaGwL P]g, @)!) sf] bkmf @ df ;+zf]wgM g]kfn sfg"g
JofVof ;DaGwL P]g, @)!) -o;kl5 æd"n P]gÆ elgPsf]_ sf] bkmf @ sf],–
-!_

v08 -s_ df /x]sf] ækmf}hbf/L of b]jfgL s;"/sf] k|;ËdfÆ eGg] zAbx?sf
;§f ækmf}hbf/L s;"/ jf b]jfgL cksfo{ -l;len /Ë_ sf] k|;ËdfÆ eGg]
zAbx? /flvPsf 5g\ .

-@_

v08 -ª_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -ª_ /flvPsf] 5M–
æ-ª_ P]g– of] zAbn] P]g, ;jfn / ltgdf n]lvPsf] s'g} s'/f jf P]g
;/xsf cGo Joj:yfnfO{ hgfpF5 .Æ

-#_

v08 -r_ kl5 b]xfosf] v08 -r!_ ylkPsf] 5M–
æ-r!_ æcfdfÆ eGgfn] sfg"g adf]lhd wd{k'q jf wd{k'qL /fVg kfpg]df
;f] /fVg] cfdf ;d]tnfO{ hgfpF5 .

-$_

v08 -h_ kl5 b]xfosf] v08 -h!_ ylkPsf] 5M–
æ-h!_ æa]OdfgLÆ eGgfn] cfkm" jf c? s;}nfO{ u}/ sfg"gL nfe jf kmfObf
k'¥ofpg] jf s;}nfO{ xflg gf]S;fgL k'¥ofpg] lgotn] ul/Psf] sfd
;Demg' k5{ .Æ

-%_

v08 -em_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -em_ /flvPsf] 5M–
æ-em_ æ g]kfn ;/sf/Æ eGgfn],–
-!_ g]kfn cGtl/d zf;g ljwfg, @))& k|f/De ePb]lv ;+jt @)$&
;fn sflt{s @@ ut];Dd ul/Psf] jf ug'{kg]{ s'g} sfdsf
;DaGwdf tTsfn sfod /x]sf] ;+ljwfg adf]lhd dGqLd08n jf
dlGqkl/ifb sfod /x]sf] cj:yfdf dGqLd08n, dlGqkl/ifb jf
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dGqLx?sf] ;Nnfx jf l;kmfl/; adf]lhd jf dGqLd08n jf
dlGqkl/ifb sfod g/x]sf] cj:yfdf dlGqkl/ifbsf ;b:ox?sf]
;Nnfx adf]lhd jf s'g} vf; ljifodf k|wfgdGqLaf6 clVtof/
kfPsf] dGqLsf] l;kmfl/; adf]lhd / dlGqd08n jf dlGqkl/ifb
sfod g/x]sf] jf ;+s6sfnLg cj:yfdf tTsfn sfod /x]sf]
;+ljwfg, zfxL ljz]ifflwsf/, ;+j}wflgs k/Dk/f jf sfg"g adf]lhd
g]kfnsf] sfo{sf/L0fL clwsf/ k|of]u ug]{ tTsfnLg /fhfnfO{,
-@_ ;+jt @)$& ;fn sflt{s @# ut]b]lv @)^# ;fn h]7 # ut];Dd
ul/Psf] jf ug'{kg]{ s'g} sfdsf ;DaGwdf tTsfn sfod /x]sf]
;+ljwfg / cGo sfg"g adf]lhd g]kfnsf] sfo{sfl/0fL clwsf/
k|of]u ug]{ tTsfnLg /fhf / dlGqkl/ifbnfO{,
-#_ ;+jt @)^# ;fn h]7 $ ut] b]lv @)&@ ;fn c;f]h @ ut] ;Dd
ul/Psf] jf ug'{kg]{ s'g} sfdsf ;DaGwdf tTsfn sfod /x]sf]
;+ljwfg, cGo sfg"g jf ;+j}wflgs cEof; adf]lhd g]kfnsf]
sfo{sfl/0fL clwsf/ k|of]u ug]{ tTsfnLg dlGqkl/ifbnfO{, /
-$_ ;+jt @)&@ ;fn c;f]h # ut] b]lv ul/Psf] jf ul/g'kg]{ s'g}
sfdsf ;DaGwdf g]kfnsf] ;+ljwfg / cGo sfg"g adf]lhd
g]kfnsf] sfo{sfl/0fL clwsf/ k|of]u ug]{ dlGqkl/ifbnfO{ ;Demg'
k5{ .
:ki6Ls/0fM o; v08sf] k|of]hgsf nflu æ/fhfÆ eGgfn] v08 -`_ df
kl/eflift /fhf ;Demg' k5{ .Æ
-^_

v08 -~f_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -~f_ /flvPsf] 5M–
æ-~f_ ;+jt @)^# ;fn df3 ! ut] eGbf cl3 ag]sf sfg"g jf
;+j}wflgs cEof; jf k/Dk/fsf ;DjGwdf k|of]u ePsf æ>L %Æ
jf æ>L % dxf/fhflw/fhÆ eGgfn] tTsfn sfod /x]sf] ;+ljwfg
adf]lhd clwsf/ k|of]u ug]{ tTsfnLg u2Lg;Lg /fhf ;Demg'
k5{ / ;f] zAbn] tTsfn k|rlnt ;+ljwfg, ;+j}wflgs cEof; jf
k/Dk/f jf sfg"g adf]lhd ag]sf] /fhsLo kl/ifb, /fhfsf]
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clwsf/ k|of]u ug]{ tTsfnLg o'j/fh, /fhk|ltlglw jf /fhk|ltlglw
kl/ifb, /fHo ;xfos jf /fHo ;xfos kl/ifb jf To:tf] clwsf/
k|of]u ug]{ s'g} JolQm ;d]tnfO{ hgfpF5 .Æ
-&_

v08 -6_ kl5 b]xfosf] v08 -6!_ ylkPsf] 5 M–
æ-6!_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] ;Djt @)&@ ;fn cflZjg # ut] b]lv k|f/De
ePsf] g]kfnsf] ;+ljwfg ;Demg' k5{ .Æ

-*_
-(_

v08 -7_ df /x]sf] æh'g;'s}Æ eGg] zAb lemlsPsf] 5 .
v08 -8_ kl5 b]xfosf v08 -8!_, -8@_ / -8#_ ylkPsf 5g\M–
æ-8!_ æ;+3Lo sfg"gÆ eGgfn] ;+3n] agfPsf] sfg"g ;Demg' k5{ / ;f]
zAbn] ;+jt @)&$ ;fn h]7 ! ut] eGbf cl3 alg;s]sf jf
sfod /x]sf] g]kfn sfg"g ;d]tnfO{ hgfpF5 .
-8@_ æk|b]z sfg"gÆ eGgfn] k|b]zn] agfPsf] sfg"g ;Demg' k5{ .
-8#_ æ:yfgLo sfg"gÆ eGgfn] :yfgLo txn] agfPsf] sfg"g ;Demg'
k5{ .Æ

-!)_ v08 -0f_ kl5 b]xfosf] v08 -0f!_ ylkPsf] 5M–
æ-0f!_ æ?k}ofFÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/sf] hdfgtdf g]kfn /fi6« a}+sn]
lgisf;g u/L rng rNtLdf NofPsf] g]kfnL d'b|fsf] OsfO ;Demg'
k5{ .Æ
-!!_

v08 -y_ kl5 b]xfosf] v08 -y!_ ylkPsf] 5M–
-y!_ æs}bÆ eGgfn] sf/fuf/df a;]sf] jf a:g' kg]{ cj:yf ;Demg'
k5{ .Æ

-!@_ v08 -w_ df /x]sf] æ;+o'QmÆ eGg] zAbsf] ;§f æ;Ël7tÆ eGg] zAb
/flvPsf] 5 .
-!#_

v08 -g_ sf] ;§f b]xfosf] v08 -g_ /flvPsf] 5 M–
æ-g_ ætf]lsPsf]Æ of] zAbn] s'g} P]gdf ætf]lsPsf]Æ egL n]lvPsf]df
To:tf] P]g adf]lhd ag]sf lgodx? adf]lhd ePsf] ;Demg' k5{
/ ;f] zAbn] of] v08 k|f/De x'g' cl3 sfod /x]sf ælgwf{l/tÆ jf
ælgwf{l/t ePsf]Æ ;d]t hgfp5 .Æ
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-!$_ v08 -km_ df /x]sf æP]gdfÆ jf æP]gsf]Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æP]g jf
lgodfjnLdfÆ jf æP]g jf lgodfjnLsf]Æ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .
-!%_ v08 -j_ df /x]sf æg]kfnL k~rf+u cg';f/ ulgg] cyf{tÆ eGg] zAbx?
lemlsPsf 5g\ .
-!^_

v08 -j_ kl5 b]xfosf] v08 -z_, -if_, -;_, -x_ -If_ / -q_ ylkPsf 5g\M–
æ-z_ æ;fj{hlgs ljbfÆ eGgfn] g]kfn e/ jf s'g} k|b]z jf :yfgLo
txdf ljbf x'g] u/L tf]s]sf] lbg ;Demg' k5{ .
-if_

æsfo{ lbgÆ eGgfn] ;fj{hlgs ljbf afx]ssf] lbg ;Demg' k5{ .

-;_

æbtf{Æ, æbtf{ ePsf]Æ jf æ/lhi68{Æ eGgfn] sfg"g adf]lhd
clwsf/ k|fKt clwsf/L jf lgsfon] btf{ u/]sf] jf To:tf] clwsf/L
jf lgsfodf btf{ ePsf] jf /lhi68{ ePsf] ;Demg' k5{ .

-x_

æg]kfn /fhkqÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/sf] clVtof/L cGtu{t g]kfn
;/sf/n] k|sfzg u/]sf] /fhkq ;Demg' k5{ .

-If_

æk|b]z /fhkqÆ eGgfn] ;DalGwt k|b]z ;/sf/sf] clVtof/L
cGtu{t To:tf] ;/sf/n] k|sfzg u/]sf] æk|b]z /fhkqÆ ;Demg'
k5{ .Æ

-q_

æ:yfgLo /fhkqÆ eGgfn] :yfgLo sfo{kflnsfsf] clVtof/L
cGtu{t To:tf] sfo{kflnsfn] k|sfzg u/]sf] æ:yfgLo /fhkqÆ
;Demg' k5{ .Æ

#=

d"n P]gsf] bkmf # df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf # sf] ;§f b]xfosf] bkmf #
/flvPsf] 5M–
æ#= P]gsf] k|f/DeM -!_ s'g} g]]kfn P]g k|f/De x'g] lbg To:tf] P]gdf g} pNn]v
ePsf]df ;f]xL lbg b]lv P]g k|f/De ePsf] dflgg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|f/De x'g] lbg pNn]v gePsf]df ;+3Lo P]g
eP b]xfosf] lbgb]lv To:tf] P]g k|f/De ePsf] dflgg]5 M
-s_

g]kfnsf] cGtl/d zf;g ljwfg, @))& k|f/De ePkl5 ;j+t
@)^# ;fn h]7 # ut];Dd tTsfn k|rlnt ;+ljwfg adf]lhd
ag]sf P]g eP tTsfnLg /fhfn] :jLs[t u/]sf] lbg,
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-v_

;+jt @)^# ;fn h]7 $ ut] b]lv @)^% ;fn ;fpg & ut];Dd
tTsfn k|rlnt ;+ljwfg adf]lhd ag]sf] P]g eP To:tf] ;+ljwfg
adf]lhd k|dfl0fs/0f ug]{ clwsf/ k|fKt ;efd'vn] k|dfl0fs/0f
u/]sf] lbg,

-u_

;+jt @)^% ;fn ;fpg * ut] b]lv ;+jt @)&$ ;fn kmfu'g
@) ut];Dd ag]sf] P]g eP tTsfn k|rlnt ;+ljwfg adf]lhd
Joj:yflksf–;+;baf6 kfl/t eO{ /fi6«kltn] k|dfl0fs/0f u/]sf]
lbg,

-3_

;+jt @)&$ ;fn kmfu'g @! ut] b]lv g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd
ag]sf] P]g eP ;+3Lo ;+;baf6 kfl/t eO{ /fi6«kltn] k|dfl0fs/0f
u/]sf] lbg,

-ª_

of] bkmf k|f/De eP kl5 g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd ag]sf] ;+3Lo
P]gdf k|f/De x'g] lbg pNn]v ePsf]df ;f]xL lbg / pNn]v
gePsf]df jf t'?Gt k|f/De x'g] pNn]v ePsf]df k|dfl0fs/0f
ePsf] lbgaf6 PSsfO;f}+ lbg .

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|f/De x'g] lbg pNn]v gePsf]df k|b]z P]g jf
:yfgLo txn] agfPsf] P]g eP b]xfosf] lbg b]lv k|f/De ePsf] dflgg]5M
-s_

k|b]zn] agfPsf] s'g} P]gdf To:tf] P]g k|f/De x'g] lbg
gn]lvPsf]df To:tf] P]g k|b]z ;efaf6 kfl/t eO{ k|b]z k|d'vn]
k|dfl0fs/0f u/]sf] lbg,

-v_

:yfgLo txn] agfPsf] P]gdf To:tf] P]g k|f/De x'g] lbg
gn]lvPsf]df To:tf] P]g sfg"g adf]lhd ;DalGwt :yfgLo txaf6
kfl/t eO{ k|dfl0fs/0f ePsf] lbg,

-u_

v08 -s_ jf -v_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg of] bkmf
k|f/De ePkl5 k|b]z P]g jf :yfgLo txn] agfPsf] P]gdf To:tf]
P]g k|f/De x'g] lbg gn]lvPsf]df jf t'?Gt k|f/De x'g] pNn]v
ePsf]df ;f]xL v08 adf]lhd k|dfl0fs/0f ePsf] lbgaf6
PSsfO;f}+ lbg .Æ
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$=

d"n P]gdf bkmf #s ykM d"n P]gsf] bkmf # kl5 b]xfosf] bkmf #s = ylkPsf]
5M–
æ#s= b08 ;hfo gx'g]M bkmf # df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg To:tf] P]g
g]kfn /fhkq, k|b]z /fhkq jf :yfgLo /fhkqdf k|sfzg x'g' cl3 g}
ul/;s]sf] jf gu/]sf] s'g} b08gLo sfd afkt To:tf] P]g adf]lhd b08
;hfo x'g] 5}g .Æ

%=

d"n P]gdf bkmf %s= ykM d"n P]gsf] bkmf % kl5 b]xfosf] bkmf %s= ylkPsf]
5M–
æ%s= ;+zf]wg ug]{ P]g cleGg c+u x'g]M s'g} g]kfn P]g, k|b]z P]g jf :yfgLo
P]gn] csf]{ s'g} g]kfn P]g, k|b]z P]g jf :yfgLo P]gsf] Joj:yf ;+zf]wg
u/]sf]df ;+zf]wg ug]{ P]gn] ;+zf]wg u/]sf] xb;Dd ;+zf]wg ug]{ P]g,
;+zf]lwt P]gsf] cleGg c+u x'g]5 .Æ

^=

d"n P]gdf bkmf &s= ykM d"n P]gsf] bkmf & kl5 b]xfosf] bkmf &s= ylkPsf]
5M–
æ&s= vf/]h jf k|lt:yfkg ePsf] P]g sfod /xg]M s'g} g]kfn P]g, k|b]z P]g jf
:yfgLo P]gn] qmdzM s'g} g]kfn P]g, k|b]z P]g jf :yfgLo P]gnfO{ k"0f{
jf cf+lzs ?kdf vf/]h u/]sf]df jf To;sf s'g} k|fjwfg k|lt:yfkg
u/]sf]df cs}{ clek|fo b]lvPsf]df afx]s To;/L vf/]h jf k|lt:yfkg ug]{
P]g k|f/De geP;Dd vf/]h ePsf] jf k|lt:yfkg ePsf] P]g jf To;sf
k|fjwfg sfod /xg] 5g\ .Æ

&=

d"n P]gsf] bkmf ( df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf ( sf] ;§f b]xfosf] bkmf (
/flvPsf] 5M–
æ(=

;dosf] u0fgfM s'g} g]kfn sfg"g adf]lhd s'g} sfd jf sf/afO{ ug{ s'g}
c8\8f, cbfnt jf ;fj{hlgs lgsfonfO{ s'g} vf; lbg jf ldlt tf]lsPsf]
/x]5 / To:tf] lbg, ldlt jf cjlwsf] clGtd lbg ;fj{hlgs ljbf ePsf]
sf/0fn] c8\8f, cbfnt jf ;fj{hlgs lgsfo aGb ePsf] /x]5 eg] To:tf]
lgsfo v'n]sf] klxnf] sfo{ lbg ;Dd To:tf] s'g} sfd ug{ clGtd lbg
jf ldlt sfod /x]sf] dflgg]5 .Æ
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*=

d"n P]gdf bkmf (s= ykM d"n P]gsf] bkmf ( kl5 b]xfosf] bkmf (s= ylkPsf]
5M–
æ(s= ;dosf] cfwf/M -!_ s'g} g]kfn sfg"g adf]lhd s'g} sfd jf sf/afO{ s'g}
vf; 306f, ldg]6 jf ;]s]08sf] cfwf/df ug'{ kg]{ ePsf]df cs}{ clek|fo
b]lvPsf]df afx]s To:tf] sfd jf sf/afO{ g]kfnsf] k|fdfl0fs ;do :6f088{ 6fOd_ adf]lhd ug'{ kg]{ u/L lgwf{/0f ePsf] dflgg]5 .
t/ g]kfn aflx/ cGo s'g} d'n'sdf ug'{ kg]{ sfd jf sf/afO{ ;f]xL
d'n'ssf] k|fdfl0fs ;do adf]lhd ug'{ kg]{5 .
-@_ g]kfn ;/sf/n] cGoyf lgwf{/0f u/]sf]df afx]s g]kfnsf]
k|fdfl0fs ;do -:6f088{ 6fOd_ u|Lglx\jr ldg ;do eGbf kfFr 306f
k}tfnL; ldg]6 l56f] x'g]5 .Æ

(=

d"n P]gdf bkmf !!s= ykM d"n P]gsf] bkmf !! kl5 b]xfosf] bkmf !!s= ylkPsf]
5M–
æ!!s= k|Tofof]lht ljwfogsf] clwsf/M -!_ s'g} P]gdf s'g} clwsf/LnfO{ s'g}
k|Tofof]lht ljwfog agfO{ nfu" ug]{ clwsf/ k|Tofof]hg ePsf] /x]5 eg]
To:tf] clwsf/Ln] ;f]xL P]gdf k|Tofof]hg ePsf] zt{ adf]lhd k|Tofof]lht
ljwfog agfO{ nfu" ug{ ;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ag]sf] k|Tofof]lht ljwfog ;DalGwt
P]gsf] sfo{If]q / p2]Zodf l;ldt /x]sf] x'g' kg]{5 .
-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd k|Tofof]hg ePsf] clwsf/ k'gM
k|Tofof]hg x'g ;Sg] 5}g .
-$_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clwsf/ ljgf jf pkbkmf -@_ jf -#_
sf] k|lts"n ag]sf] k|Tofof]lht ljwfog dfGo x'g] 5}g .Æ

!)=

d"n P]gsf] bkmf !@ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf !@ sf] pkbkmf -!_ sf] ;§f
b]xfosf] pkbkmf -!_ /flvPsf] 5M–
æ-!_ Pp6f lnËnfO{ a'´fpg] zAbn] csf]{ lnËnfO{ klg a'´fpF5 .Æ

!!=

d"n P]gsf] bkmf !% df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf !% df /x]sf æo; lsl;dsf]
lgo'lQm dflg;sf gfdaf6 jf cf]xf]bfsf x}l;otaf6 x'g ;Sb5 .Æ eGg] zAbx?sf
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;§f æTo:tf] clwsf/ kfPsf] clwsf/L jf JolQmn] To:tf] kbdf s;}nfO{ lgo'lQm
ug{, sfddf v6fpg jf k'glg{o'lQm ug{ ;Sb5 .Æ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .
!@=

d"n P]gsf] bkmf !^ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf !^ sf],
-!_

bkmf zLif{ssf] ;§f b]xfosf] bkmf zLif{s /flvPsf] 5M–
æ!^= lgo'lQm ug]{ clwsf/df lgnDag / avf{:t ug]{ clwsf/ ;d]t x'g]MÆ

-@_

ælgo'lQm u/]sf] dflg;nfO{ ;:k]08 jf jvf{:t ug{ kfpF5 .Æ eGg]
zAbx?sf ;§f ælgo'lQm u/]sf] dflg;nfO{ lgnDag ug{, cjsfz lbg,
x6fpg jf jvf{:t ug{ ;Sb5 .Æ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .

!#=

d"n P]gdf bkmf !^v= ykM d"n P]gsf] bkmf !^s= kl5 b]xfosf] bkmf !^v=
ylkPsf] 5M–
æ!^v= sf/afO{ / lsgf/f ug]{ clwsf/df k|df0f a'‰g] clwsf/ ;d]t x'g]M s'g}
g]kfn P]gn] s'g} clwsf/LnfO{ s'g} ljjfb jf d'2fsf] sf/afO{ / lsgf/f
ug]{ clwsf/ lbPsf]df cs}{ clek|fo gb]lvPdf To:tf] clwsf/LnfO{ To:tf]
ljjfb jf d'2fdf Dofb hf/L ug]{, jofg jf jskq u/fpg], k|df0f a'‰g],
;fIfLsf] ;ky u/fpg], cGtsf{nLg cfb]z hf/L ug]{ / ;'g'jfO{ ug]{ clwsf/
;d]t x'g]5 .Æ

!$=

d"n P]gsf] bkmf !* df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf !* sf] 7fpF 7fpFdf /x]sf]
æskf]{/]zgÆ eGg] zAbsf] ;§f æ;+ul7t ;+:yfÆ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .

!%=

d"n P]gdf bkmf !*s= ykM d"n P]gsf] bkmf !* kl5 b]xfosf] bkmf !*s= ylkPsf]
5M–
æ!*s= al/i7td kbflwsf/L jf clwsf/Ln] sfo{;Dkfbg ug{ ;Sg]M sfg"g
adf]lhd s'g} ;+j}wflgs kbflwsf/L, ljefuLo k|d'v jf sfof{no k|d'vsf]
kb s'g} sf/0fn] l/Qm ePdf cs}{ clek|fo gb]lvPdf To:tf] kbflwsf/L,
ljefuLo k|d'v jf sfof{no k|d'vn] ;Dkfbg ug]{ sfd lgheGbf nuQ}
kl5sf] al/i7td kbflwsf/L, clws[t jf sd{rf/Ln] ;Dkfbg ug{
;Sg]5 .Æ
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!^=

d"n P]gsf] bkmf @@ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf @@ df /x]sf] æ;f] P]g rfn"
gx'Gh]n nfu" x'Fb}gg\Æ eGg] zAbx?sf] ;§f æ;f] P]g nfu" geP;Dd k|efjsf/L x'g]
5}gg\Æ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .

!&=

d"n P]gsf] bkmf @$ df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf @$ sf] 7fpF 7fpFdf /x]sf
ægofF ag]sfÆ eGg] zAbx?sf] ;§f ævf/]h ug]{Æ eGg] zAbx? /flvPsf 5g\ .

!*=

d"n P]gdf bkmf @$s= ykM d"n P]gsf] bkmf @$ kl5 b]xfosf] bkmf @$s=
ylkPsf] 5M–
æ@$s= k|Tofof]lht ljwfog ;+zf]wg ug{ ;lsg]M s'g} g]kfn P]g, k|b]z P]g jf
:yfgLo P]g cGtu{t lgsflnPsf cfb]z, ag]sf] lgodx?, ljlgodx? Jff
cGo k|Tofof]lht ljwfog To:tf] P]g vf/]h eO{ bkmf @$ adf]lhd sfod
/x]sf]df gofF P]g;Fu gafFlemg] u/L, vf/]h ug]{ P]gn] lbPsf clwsf/ k|of]u
u/L To:tf] cfb]z, lgod, ljlgod jf cGo k|Tofof]lht ljwfog ;+zf]wg
ug{ ;lsg]5 .Æ

!(=

d"n P]gsf] bkmf @% df ;+zf]wgM d"n P]gsf] bkmf @% sf] ;§f b]xfosf] bkmf @%
/flvPsf] 5M
æ@%= b'O{ jf b'O{ eGbf al9 P]g cGtu{t ;hfo x'g] s;"/M b'O{ jf b'O{eGbf a9L
P]g adf]lhd s'g} sfd u/]df jf gu/]df s'g} Ps s;"/ dflgg] sfd
/x]5 jf To:tf] sfd 5'§f5'§} P]g adf]lhd s;"/ dflgg] /x]5 eg]
s;"/bf/nfO{ s'g} Ps P]g adf]lhd ;hfo x'g]5 .
t/, To:tf] sfd 5'§f5'§} P]g adf]lhd 5'§f5'§} k|s[ltsf] s;'/
dflgg] /x]5 eg] s;"/bf/nfO{ k|To]s P]g adf]lhd ;hfo x'g]5 .Æ

@)=

?kfGt/M d"n P]gsf] bkmf @), @!, @@, @#, @$ / @& sf] 7fpF 7fpFdf /x]sf
æpklgodÆ eGg] zAbsf] ;§f æljlgodÆ eGg] zAb /flv ?kfGt/ ul/Psf] 5 .

@!=

vf/]hLM d"n P]gsf] bkmf @ sf] v08 -6_ / -0f_ vf/]h ul/Psf 5g\ .
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cg';"rL–!)
OG6g{l;k ;DkGg ug]{ ljBfyL{x?sf] gfdfjnL
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५.

योतगता गिमेर

चक्रवतति हर्व एिुकेशन एकेडे मी
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