नेपाल कानून आयोग
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र
सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण

आ.व. २०७७/०७७ (२०७७ काजिक दे जि २०७७ पुष मसान्तसम्म)
१.

नेपाल कानून आयोगको गठन
कानूनको तिुम
व ा, सं वहताकरण तथा प्रचनलत कानूनको सं शोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गने तथा कानून
र न्याय सम्बन्धी ववषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गने उद्देश्यले लागू भएको नेपाल कानून आयोग ऐन,
२०६३ नमनत २०६३/९/३० दे जि प्रारम्भ भएको हो । ऐनको दफा ४ अनुसार आयोगको गठन दे हाय
वमोजिम रहेको छः–
(क) सवोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगक
े ा व्यजिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले
ननयुि गरे को व्यजि

– अध्यक्ष

(ि) नेपाल न्याय सेवाको रािपत्रावित ववजशष्ट श्रे णीको पदमा रही काम गररसकेको वा वररष्ठ अनधविा
वा अनधविाको है नसयतले कम्तीमा पन्र वषव कानून व्यवसायीको रूपमा काम गरे को वा कानूनको
अध्यापन, अनुसन्धान, तिुम
व ा वा कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्र वषवको अनुभव हानसल
गरे का व्यजिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ननयुि गरे को व्यजि

– उपाध्यक्ष

(ग) िण्ड (ि) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यजिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरे को कम्तीमा
एक िना मवहला रहने गरी बढीमा तीन िना

– सदस्य

(घ) सजचव, कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रालय

– सदस्य

(ङ) सजचव (कानून), प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायावलय

– सदस्य

(च) नायव महान्यायानधविा, महान्यायानधविाको कायावलय
(छ) सजचव

– सदस्य
– सदस्य-सजचव

२. हाल कायवरत आयोगका पदानधकारीहरु
(क) श्री माधव प्रसाद पौडेल, नेपाल कानून आयोग

- अध्यक्ष

(ि) श्री भेषराि शमाव, नेपाल कानून आयोग

-उपाध्यक्ष

(ग) श्री उद्धव चन्र जघनमरे , नेपाल कानून आयोग

- सदस्य

(घ) श्री शोभा बुढाथोकी, नेपाल कानून आयोग

- सदस्य

(ङ) श्री नारायण नेपाल, नेपाल कानून आयोग

- सदस्य
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(च) श्री ऋवष रािभण्डारी, सजचव, कानून न्याय तथा सं सददय मानमला मन्त्रालय

- सदस्य

(छ) श्री धनराि ज्ञवाली, सजचव, प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको कायावलय

- सदस्य

(ि) श्री पदम प्रसाद पाण्डेय, नायव महान्यायानधबिा, महान्यायानधबिाको कायावलय

-सदस्य

(झ) श्री लीला दे वी गड्तौला (ननरौला), सजचव, नेपाल कानून आयोग

-सदस्य –सजचव

३. आयोगको संगठनात्मक सं रचना
आयोगवाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई व्यवजस्थत तथा प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गनव आयोगमा
प्रशासन र तिुम
व ा तथा अनुसन्धान गरर दुई महाशािा रहेका छन् । आयोगमा हालको सं गठन सं रचना
अनुसार कुल ३३ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ, िुन यस प्रकार छः सजचव (ववजशष्ट श्रे णी) न्याय सेवा –१,
 सह-सजचव (रा. प. प्रथम श्रे णी )न्याय सेवा, कानून समूह –२,
 उप-सजचव(रा. प. दितीय श्रे णी) न्याय सेवा, कानून समूह –२,
 शािा अनधकृत (रा. प.तृतीय श्रे णी) न्याय सेवा, कानून समूह –५,
 ले िा अनधकृत (रा. प. तृतीय श्रे णी) प्रशासन सेवा,लेिा समूह–१,
 कम््युटर ईजन्िननयर (रा. प. तृतीय श्रे णी) नबववध सेवा –१
 नायव सुब्बा(रा. प. अनं. प्रथम श्रे णी) न्याय सेवा, कानून समूह –५,
 नायव सुब्बा(रा. प. अनं. प्रथम श्रे णी) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह –३,
 कम््युटर अपरे टर, नबववध सेवा –१
 िररदार (रा. प. अनं. दितीय श्रे णी) न्याय सेवा, कानून समूह –४,
 हलुका सवारी चालक, श्रे णी नबवहन, ईजन्ि. सेवा–३
 कायावलय सहयोगी,श्रे णी नबवहन, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह –४
 स्वीपर, श्रे णी नबवहन, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह– १

४.आयोगको काम, कतवव्य र अनधकार
नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा व्यवस्था गररए अनुसार आयोगको काम, कतवव्य र
अनधकार दे हाय बमोजिम रहेकोछः–
(क) नयााँ कानून बनाउने वा ववद्यमान कानूनमा सं शोधन गने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी
समसामवयक ववषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गने, गराउने,
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(ि) कानूनको सं वहताकरणका लानग आवश्यक सं वहताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश
गने,
(ग)

प्रचनलत कानूनमा एकीकरण वा पुनरावलोकन गने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक
सुझाव ददने,

(घ)

नयााँ कानून ननमावण गने र आवश्यकता अनुसार प्रचनलत कानूनमा सं शोधन गने सम्बन्धमा व्याख्यात्मक
वट्पणी सवहतको मस्यौदा नेपाल सरकार समक्ष पेश गने,

(ङ)

हाल प्रयोग नभएका, एक आपसमा बाजझएका, असमान, ववभेदिन्य, मानव अनधकार ववरूद्धका तथा
कायावन्वयन हुन नसकेका कानूनको बारे मा अध्ययन गरी त्यस्तो कानून िारे ि, सं शोधन वा पुनरावलोकन
गने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गने,

(च)

अन्तरावविय सजन्ध, सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकता अनुसार प्रचनलत कानूनमा समावेश गनव नेपाल
सरकारलाई मस्यौदा वा सुझाव ददने,

(छ) कानूनको तिुम
व ा, सं वहताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र ववकास गने सम्बन्धमा आवश्यकता
अनुसार सम्बजन्धत ननकाय वा सं स्थासाँग परामशव, छलफल तथा अन्तरविया गने वा सो सम्बन्धमा
सम्बजन्धत ननकाय वा सं स्थासाँग सहकायव गने,
(ि) ववशेष वकनसमका कानूनको अध्ययन र अनुसन्धान तथा मस्यौदा तिुम
व ा गनवको लानग ववशेषज्ञको सेवा
प्राप्त गने,
(झ) कानून ननमावण प्रवियामा आवश्यकता अनुसार िनधारणा र राय सुझाव सं कलन गने,
(ञ) कानूनको मस्यौदालाई पररमािवन गने नसलनसलामा आवश्यकता अनुसार गोष्ठी, सेनमनार तथा अन्तरविया
िस्ता कायविम सञ्चालन गने,
(ट)

ु का कानून आयोग तथा कानून तिुम
अन्य मुलक
व ा गने ननकायहरूसाँग सम्पकव गरी आवश्यक िानकारी
तथा सूचनाहरू आदान प्रदान गने,

(ठ)

सवोच्च अदालतबाट प्रनतपाददत नसद्धान्त अनुरूप कानून भए नभएको ववषयमा अध्ययन गने तथा सो
अनुरूप भएको नदे जिएमा कानून तिुम
व ा, िारे ि तथा पुनरावलोकन गने सम्बन्धमा नेपाल सरकार
समक्ष मस्यौदा पेश गने,

(ड)

आयोगको वावषवक कायविम तयार गने,

(ढ)

नेपाल सरकारले तोकेको तथा आयोगले आवश्यक सम्झेको कानून तथा न्यायसाँग सम्बजन्धत अन्य
कामहरू गने ।
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५.सेवा प्राप्त गदाव लाग्ने दस्तुर र अवनध
नेपाली नागररकले कानून बमोजिम सूचना माग गनव आएमा प्रचनलत कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर बाहेक
अन्य कुनै दस्तुर लाग्दै न ।

६.सम्पादन गरे को मुख्य कामको नबवरण
चार वटा ववधेयक तिुम
व ाको लानग वावषवक कायविम स्वीकृत भएकोमा आ.व. २०७७ पुष मसान्तसम्ममा



दे हाय बमोजिमका चार वटा ववधेयकको मस्यौदाको कायव सम्पन्न गरी आवश्यक कायावथव सम्बजन्धत
मन्त्रालयमा पठाएकोः
(क)

फौिदारी कसूर तथा फौिदारी कायवववनध सम्बन्धी केही ऐन सं शोधन गनव बनेको ववधेयक –
२०७७/६/२ गते कानून, न्याय तथा सं सदीय मानमला मन्त्रलाय

(ि)

तेिाब तथा अन्य घातक रासायननक पदाथवको ननयमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको
ववधेयक - २०७७/६/२ गते गृह मन्त्रलाय

(ग)

ववद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक - २०७७/९/५ गते वाजणज्य
तथा आपूनतव मन्त्रलाय

(घ)

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनव बनेको ववधेयक २०७७/१०/९ गते परराि मन्त्रलाय ।

आयोगको वेबसाईटलाई समयानूकुल



बनाउन

नयााँ रुपमा पररमािवन गरी उपयोगकताव मैत्री

बनाईएको ।

७. सूचना अनधकारी, प्रविा र प्रमुिको नाम, पद र सम्पकव नम्वर


सूचना अनधकारीः उप सजचव, श्री िं गबहादुर डााँगी मोबाईल नं. ९८६३०३२७९१



प्रविाः सह सजचव, श्री आलोक चन्र श्रे ष्ठ



प्रमुिः सजचव, श्री लीला दे वी गडतौला (ननरौला)

मोबाईल नं. ९८६३०३२७९८

4

८. आनथवक िचव तथा आनथवक कारोवार सम्वन्धी अद्यावनधक नबबरणः
आ.ब. २०७७/०७८ को पुष मसान्तसम्म नबननयोजित रकम तथा िचवको नबबरण
बिेट उप शीषवक

बिेट शीषवक

नबननयोिन बावषवक बिेट

कूल िचव (रु हिारमा)

(रु हिारमा)

९.

३११०११३

चालु

३११०११४

ाँ ीगत
पूि

३४४००

१४९०९

१०००

११३०

आयोगको वेबसाईट र सो को वववरण


आयोगको वेबसाईट www.lawcommission.gov.np रहेको छ । उि वेबसाईटमा मौिुदा कानून,
पुराना कानून, मस्यौदा ववधेयक र गनतववनधहरु राजिएका छन ।



मोवाइल ए्स (Mobile APPs) ननमावण गरी ववद्यमान कानूनहरु मोवाइलबाटै हेन व र पढ्न सवकने
व्यवस्था नमलाइएको छ।

१०. आयोगको ठे गाना र सम्पकव नं.


नेपाल कानून आयोग,
अन्तराविय सम्मेलन केन्र, नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं ।

 फोन नं.:०१-४४८११९७,१- ४४८१०४३, ०१- ४४८१०५९


फ्याक्स नं.: ०१-४४८१७०४





Email: info@lawcommission.gov.np
Facebook: https://www.facebook.com/Nepal-Law-Commission
Twitter: Nepal Law Commission@ nepal_law
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