
 
 

 
प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड १) बटुवल, रूपन्देही, फागनु ३ गते, २०७४ साल (अततररक्ताङ्क ४ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय 
 

प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सझुाव अयोगको सम्बन्धमा  

व्यवस्था गना बनकेो आदेश, २०७४ 

 

प्रस्तावनााः नेपालको संववधानले सङ्घीय लोकताशन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल 
संरचना सघं, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे व्यवस्था गरी सोही 
शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा ददगो शाशन्त, सशुासन, ववकास र समवृिको आकांक्षा   
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पूरा गने सङ्कल्प गरेको छ । उक्त सङ्कल्पलाई परुा गने क्रममा प्रदेश 
सरकारको अतधकारको सूचीमा रहेका ववषयका सन्दभामा प्रदेश सरकारले 
तलने नीतत सम्बोधन तथा कायाान्वयन गना तत्काल ववतभन्न कानूनहरु 
तनमााण गनुा पने हनु्छ । सो सन्दभामा प्रदेश सरकारले तजुामा गनुा पने 
कानूनको पवहचान गरी त्यस्ता कानूनको यथाशशघ्र मस्यौदा तजुामा गना 
तथा कानून र न्याय सम्बन्धी ववषयमा अध्ययन र अनसुन्धान गरी प्रदेश 
सरकारलाई राय सझुाव प्रदान गना प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सझुाव 
आयोगको स्थापना र व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश सरकारले यो 
आदेश जारी गरेको छ । 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस आदेशको नाम “प्रदेश कानून मस्यौदा 
तथा सझुाव आयोग आदेश, २०७४” रहेको छ ।  

   (२) यो आदेश तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस आदेशमा,–  

(क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोशजम स्थापना भएको प्रदेश 
कानून मस्यौदा तथा सझुाव आयोग सम्झनपुछा । 

(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनपुछा ।  

(ग) “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. ५ लाई सम्झनपुछा । 

(घ) “प्रदेश सरकार” भन्नाले प्रदेश नं ५ को प्रदेश मशन्त्रपररषद् 
सम्झनपुछा । 

  (ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनपुछा र सो शब्दले 
अध्यक्ष र सशचव समेतलाई जनाउँछ ।  

   (च) “सशचव” भन्नाले आयोगको सशचव सम्झनपुछा ।  
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३.  प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सझुाव आयोगको स्थापनााः (१) नेपालको 
संववधानले प्रदेशको अतधकार सूची र प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा 
सूचीमा राखेका ववषयमा प्रदेश सरकारले तजुामा गनुापने कानूनको पवहचान 
र ववश्लषेण गरी प्राथतमकताका आधारमा कानूनको मस्यौदा तयार गने र 
कानून तथा न्यायसँग सम्बशन्धत ववषयमा अध्ययन र अनसुन्धान गरी 
प्रदेश सरकारलाई राय सझुाव उपलब्ध गराउनका लातग प्रदेश कानून 
मस्यौदा तथा सझुाव आयोगको स्थापना गररएको छ ।  

   (२) आयोगको कायाालय मखु्यमन्त्रीको कायाालयमा 
रहनेछ ।  

४.  आयोगको गठनाः (१) आयोगको गठन देहायबमोशजम हनुेछाः–  

(क)  उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हनुे योग्यता पगेुका 
व्यशक्तहरूमध्येबाट प्रदेश सरकारले तनयकु्त गरेको व्यशक्त – अध्यक्ष  

(ख)  सहन्यायातधवक्ता, उच्च सरकारी वकील कायाालय – पदेन सदस्य 

(ग)  नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रावङ्कत प्रथम शे्रणीको पदमा रही काम 
गररसकेको वा  अतधवक्ताको हैतसयतले कम्तीमा १० वषा कानून 
व्यवसायीको रूपमा काम गरेको वा कानूनको अध्यापन, अनसुन्धान, 

तजुामा वा कानून वा न्यायको के्षत्रमा कम्तीमा १० वषाको अनभुव 
हातसल गरेका व्यशक्तहरूमध्येबाट प्रदेश सरकारले तनयकु्त गरेको 
कम्तीमा एकजना मवहला रहने गरी बढीमा २ जना – सदस्य 

(घ) आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमखु – 

सदस्य  
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(ङ) मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयका उपसशचव (कानून)– 

सदस्य–सशचव 

५. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतााः आयोगको अध्यक्ष हनुको लातग दफा ४ 
(क) मा उल्लेशखत योग्यता र सदस्यका लातग दफा ४ (ग) मा 
उशल्लशखत योग्यताको अततररक्त देहायका योग्यता पगेुको हनु ुपनेछाः–  

       (क) नेपाली नागररक,  

(ख) ४० वषा उमेर पूरा भएको,  

(ग) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयबाट कानूनमा 
कम्तीमा स्नातकोपातध प्राप्त गरेको,  

(घ) नैततक पतन देशखन ेकुनै फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट 
सजाय नपाएको,  

६.  आयोगको कायाावतधाः (१) आयोगको कायाावतध काम सरुु गरेको तमततले 
१ वषाको हनुेछ । 

(२) मातथ उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन 
प्रदेश सरकारले आवश्यकतानसुार आयोगको कायाावतध थप गना सक्नेछ। 

७.  पद ररक्त हनुे अवस्थााः (१) पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको पद 
देहायका अवस्थामा ररक्त भएको मातननछेाः–  

(क) तनजले प्रदेश सरकार समक्ष राजीनामा ददएमा,  

(ख) तनजको कायाावतध पूरा भएमा,  

(ग) तनजको मतृ्य ुभएमा,  
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(२) मातथ उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन 
अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनरुूपको शजम्मेवारी पूरा नगरेको 
भने्न लागेमा प्रदेश सरकारले तनजहरुलाई जनुसकैु बेला पदबाट हटाउन 
सक्नेछ । 

तर त्यसरी पदबाट हटाउन ु अशघ तनजलाई आफ्नो सफाई पेश 
गने मौकाबाट वशित गररने छैन ।  

८.   आयोगको काम, कताव्य र अतधकाराः आयोगको काम, कताव्य र अतधकार 
देहायबमोशजम हनुेछाः–  

(क) नेपालको संववधान बमोशजम प्रदेश स्तरमा तजुामा गनुा पने ऐन,  
अध्यादेश, तनयमावली, तनदेशशका, कायाववतध, मापदण्ड गठन आदेश 
लगायतका कानूनको पवहचान गने र आवश्यकताका आधारमा 
प्राथतमकता तनधाारण गने , 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम पवहचान गररएका कानूनका प्राथतमकताका 
आधारमा मस्यौदा (व्याख्यात्मक वटप्पणी सवहत) तयार गरी प्रदेश 
मखु्यमन्त्री समक्ष पेश गने, 

(ग) प्रदेश कानून सम्बन्धमा वा कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामवयक 
ववषयमा अध्ययन तथा अनसुन्धान गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक 
सझुाव ददन,े   

(घ) कानूनको तजुामा, सधुार र ववकास गने सम्बन्धमा आवश्यकतानसुार 
सम्बशन्धत सरोकारवाला तनकाय वा संस्थासँग परामशा, छलफल तथा 
अन्तरवक्रया गने वा सो सम्बन्धमा सम्बशन्धत तनकाय वा संस्थासँग 
सहकाया गने,  
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(ङ) ववशेष वकतसमका कानूनको अध्ययन र अनसुन्धान तथा मस्यौदा 
तजुामा गनाको लातग ववशेषज्ञको सेवा प्राप्त गने,  

(च) कानून तनमााण प्रवक्रयामा आवश्यकतानसुार जनधारणा र राय सझुाव 
संकलन गने,  

(छ) कानूनको मस्यौदा तयार तथा पररमाजान गने तसलतसलामा 
आवश्यकतानसुार गोष्ठी, सेतमनार तथा अन्तरवक्रया जस्ता कायाक्रम 
सिालन गने,  

९.  आयोगको बैठक सम्बन्धी कायाववतधाः (१) आयोगको बैठक 
आवश्यकतानसुार बस्नेछ ।  

   (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ ।  

(३) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रततशतभन्दा बढी 
सदस्यहरू उपशस्थत भएमा आयोगको बैठकको लातग गणपूरक संख्या 
पगेुको मातननेछ ।  

(४) आयोगको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुछे र मत 
बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गने व्यशक्तले तनणाायक मत ददनछे ।  

(५)  आयोगको तनणाय सशचवले प्रमाशणत गनेछ ।  

(६) आयोगले आफ्नो बैठकमा आवश्यकतानसुार कुनै 
ववशेषज्ञलाई आमन्त्रण गना सक्नेछ ।  

(७) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायाववतध आयोग आफैले 
तनधाारण गरे बमोशजम हनुछे । 
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१०.  अध्यक्ष तथा सदस्यको पाररश्रतमक र सवुवधााः प्रदेश सरकारले तनयकु्त 
गरेका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पाररश्रतमक र सेवा शता सवुवधा 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले तोके बमोशजम हनुेछ ।  

११. सशचवालयाः मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयले आयोगको 
सशचवालयको रुपमा काम गनेछ । 

१२.  आयोगको खचााः आयोगलाई आवश्यक पने खचा प्रदेश सरकारले व्यवस्था 
गनेछ ।  

१३. प्रततवेदन पेश गनुापनेाः आयोगले आफूले गरेको काम कारवाहीको जानकारी 
मातसक रुपमा मखु्यमन्त्री समक्ष र अशन्तम प्रततवेदन प्रदेश सरकार समक्ष 
पेश गनुा पनेछ ।  

१४. सहयोग गनुापनेाः सरकारी तनकायले आयोगको काम कारवाहीको सम्बन्धमा 
आयोगलाई आवश्यक सहयोग गनुा पनेछ ।  

१५. प्रततविता जनाउन ु पनेाः आफ्नो कायाभार सम्हाल्न ु अशघ अध्यक्ष र 
सदस्यहरुले अनसुचुी १ बमोशजमको ढाँचामा प्रततविता जनाउन ुपने   ।  
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अनसूुची १ 

५ नम्बर प्रदेश अन्तगात सावाजतनक लाभको पदमा कायारत 

सबैले गनुा पने प्रततविता 

 

म (नाम..................) प्रदेश नम्बर ५ को ........................पदमा रवह सेवा 
गने अवसर प्राप्त भएकोले नेपालको वतामान संववधानको भावना बमोशजम यो 
प्रदेशको शाशन्त, एकता, सशुासन एवं समवृिको लातग आफ्नो पदीय हैतसयत 
अनसुार मन, वचन र कमाले प्रततवि हनुे प्रततज्ञा गदाछु । 

 

   

      दस्तखताः– 

      नाम, थराः– 

तमतताः  

हस्ताक्षर – 

 

आज्ञाले, 
तनमाला अतधकारी भट्टराइा 

प्रदेश सशचव 

८ 

 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


