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बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य 
ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोग ऐन, २०७१ 

नपेाल िाजपत्रमा प्रकाक्तित नमनत 

२०७१।१।२८ 

संिोधन गने ऐन 

१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छाननबन, सत्य ननरूपण तथा  

मेलनमलाप आयोग (पविलो संिोधन) ऐन, २०७५      २०७५।०३।२० 

२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छाननबन, सत्य ननरुपण तथा 
   मेलनमलाप आयोग (दोस्रो संिोधन) ऐन, २०७५          २०७५।१०।२५ 

 

संित ्२०७१ सालको ऐन नं. १ 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको सम्बन्धमा 
व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तािनााः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धािा ३३ मा सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा 
बेपत्ता पारिएका व्यक्तििरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रनतिेदनको आधािमा 
पीनित परििाििरुलाई िाित उपलब्ध गिाउने तथा सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानि 
अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन गने तथा मानिता विरुद्धको अपिाधमा संलग्न व्यक्तििरुको 
बािेमा सत्य अन्िेषण गनन ि समाजमा मेलनमलापको िाताििण ननमानण गनन उच्चस्तिीय 
सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोग गिन गने कुिा उल्लेख भएको, 

 विस्ततृ िाक्तन्त सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानि 
अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन गने तथा मानिता विरुद्धको अपिाधमा संलग्निरुको बािेमा 
सत्य अन्िेषण गनन ि समाजमा मेलनमलापको िाताििण ननमानण गनन आपसी सिमनतबाट 
उच्चस्तिीय सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको गिन गने कुिा उल्लेख भएको, 

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ि विस्ततृ िाक्तन्त सम्झौताको ममन ि 
भािनालाई आत्मसात गिी सिस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानि अनधकािको गम्भीि 
उल्लङ्घन तथा मानिता विरुद्धको अपिाध सम्बन्धी घटना ि त्यस्तो घटनामा संलग्न 
व्यक्तििरुको बािेमा सत्य अन्िेषण तथा छानविन गिी िास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, 



-2_ 
 

समाजमा मेलनमलाप गिाई पािस्परिक सद् भाि तथा सविष्णतुाको भािना अनभिवृद्ध गदै 
ठदगो िाक्तन्त ि मेलनमलापको िाताििण ननमानण गनन, सो घटनाबाट पीनित व्यक्तिलाई 
परिपूिणको व्यिस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बक्तन्धत गम्भीि अपिाधमा संलग्न 
व्यक्तिलाई कानूनी कािबािीको लानग नसफारिस गननको लानग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको 
छानविन आयोग तथा सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको गिन सम्बन्धमा 
आिश्यक व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धािा ८३ बमोक्तजम व्यिस्थावपका-संसदको 
िैनसयतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

परिच्छेद-१ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको 
छानविन, सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोग ऐन, २०७१” ििेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ िनुेछ । 

२. परिभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झन ुपछन । 

(ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोक्तजम गिन भएको बेपत्ता 
पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग िा सत्य ननरुपण 
तथा मेलनमलाप आयोग सम्झन ुपछन । 

(ग)  “उजूिी” भन्नाले ननिेदन समेतलाई जनाउँछ । 

(घ)  “तोवकएको” िा “तोवकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनेको ननयममा तोवकएको िा तोवकए बमोक्तजम 
सम्झन ुपछन । 

(ङ)  “परिपूिण” भन्नाले दफा २३ बमोक्तजम पीनितलाई 
उपलब्ध गिाइने क्षनतपूनतन, सवुिधा िा सिनुलयत समेत 
सम्झन ुपछन । 
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(च)  “परििाि” भन्नाले पीनितको पनत, पत्नी, छोिा, छोिी, बाब,ु 

आमा, सास,ु ससिुा, बाजे, बज्यै, नानत, नानतनी िा सगोलको 
दाज ुभाई िा ठददी बविनी सम्झन ुपछन । 

(छ)  “पीिक” भन्नाले सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानि 
अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन सम्बन्धी अपिाधमा संलग्न 
व्यक्ति सम्झन ु पछन ि सो िब्दले त्यस्तो अपिाध गनन 
आदेि ठदने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।  

(ज)  “पीनित” भन्नाले सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानि 
अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको परिणाम स्िरुप मतृ्य ु
भएको िा िािीरिक, माननसक, यौनजन्य िा आनथनक रुपमा 
िानननोक्सानी पगुेको िा थनुामा ििेको व्यक्ति तथा 
ननजको परििािको सदस्य सम्झन ु पछन ि सो िब्दले 
मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको परिणाम स्िरुप 
मानिीय, सामाक्तजक िा सामदुावयक रुपमा गम्भीि प्रनतकूल 
असि पगु्न गएको समदुाय समेतलाई जनाउँछ । 

(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकाि, िाक्तन्त तथा पनुनननमानण 
मन्त्रालय सम्झन ुपछन । 

(ञ)  “मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन” भन्नाले सिस्त्र द्वन्द्वको 
क्रममा ननाःिस्त्र व्यक्ति िा जनसमदुाय विरुद्ध लक्तक्षत गिी िा 
योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देिायको कायन सम्झन ुपछन :- 

(१)  ित्या, 

(२)  अपििण तथा ििीि बन्धक, 

(३)  व्यक्ति बेपत्ता पाने, 

(४) अङ्गभङ्ग िा अपाङ्ग बनाउन,े 

(५)  िािीरिक िा माननसक यातना, 

(६)  बलात्काि तथा यौनजन्य विंसा, 
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(७)  व्यक्तिगत िा सािनजननक सम्पक्तत्त लटुपाट, कब्जा, 
तोिफोि िा आगजनी, 

(८)  घिजग्गाबाट जबिजस्ती ननकाला िा अन्य कुनै 
वकनसमबाट विस्थापन, िा 

(९) अन्तिानविय मानि अनधकाि िा मानिीय कानून 
विपिीत गरिएका जनुसकैु वकनसमका अमानिीय कायन 
िा मानिता विरुद्धको अन्य अपिाध । 

(ट)  “व्यक्ति बेपत्ता पाने कायन” भन्नाले देिायका कुनै कायन सम्झन ु
पछन :- 

(१) कानून बमोक्तजम पक्राउ गनन, अनसुन्धान तिवककात 
गनन िा कानून कायानन्ियन गनन अक्तततयािी पाएको 
व्यक्ति िा सिुक्षाकमीले पक्राउ गिेको, वििासतमा 
िाखेको िा अन्य कुनै वकनसमले ननयन्त्रणमा नलएको 
व्यक्तिलाई मदु्दा िेने अनधकािी समक्ष उपक्तस्थत 
नगिाउने, मदु्दा िेने अनधकािी समक्ष प्रचनलत कानून 
बमोक्तजम उपक्तस्थत गिाउन ु पने अिनध व्यतीत 
भएपनछ पनन सिोकाििालालाई भेटघाट गनन नठदन े
िा ननजलाई किा,ँ कसिी ि कुन अिस्थामा िाक्तखएको 
छ भने्न सम्बन्धमा जानकािी नठदन,े 

(२)   सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कुनै संगिन िा संगठित िा 
असंगठित समूिको नामबाट कुनै पनन व्यक्तिलाई 
पक्राउ िा अपििण गिी िा  कब्जामा िा अन्य कुनै 
वकनसमले ननयन्त्रणमा नलई ननजको िैयक्तिक 
स्ितन्त्रताबाट िक्तित गने । 

(ि) “विस्ततृ िाक्तन्त सम्झौता” भन्नाले नेपाल सिकाि ि तत्कालीन 
नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओिादी) बीच सम्ित ् २०६३ 
साल मंनसि ५ गते सम्पन्न सम्झौता सम्झन ुपछन । 

(ि) “सक्तचि” भन्नाले आयोगको सक्तचि सम्झन ुपछन । 

(ढ)  “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झन ुपछन ि सो िब्दले 
अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।  
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(ण)  “सिस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्ित ्२०५२ साल फागनु १ गतेदेक्तख 
२०६३ साल मंनसि ५ गतेसम्म िाज्य पक्ष ि तत्कालीन 
नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओिादी) बीच भएको सिस्त्र द्वन्द्व 
सम्झन ुपछन । 

परिच्छेद-२ 

आयोगको गिन 

३. आयोगको गिनाः (१) सिस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानि अनधकािको गम्भीि 
उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना ि त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तििरुको बािेमा सत्य 
अन्िेषण तथा छानविन गिी िास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीिक ि पीनित 
बीच मेलनमलाप गिाउन, पीनितलाई परिपूिणको व्यिस्था लगायत त्यस्तो 
घटनासँग सम्बक्तन्धत गम्भीि अपिाधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कािबािीको 
लानग नसफारिस गने काम समेतका लानग नेपाल सिकािले नेपाल िाजपत्रमा 
सूचना प्रकािन गिी छुट्टाछुटै्ट रुपमा स्ितन्त्र, ननष्पक्ष, जिाफदेिी ि उच्चस्तिीय 
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ि सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप 
आयोग गिन गनेछ । 

  (२) आयोगमा कम्तीमा एकजना मविला ििने गिी अध्यक्ष सवित 
पाँचजना सदस्यिरु ििने छन ्। 

(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको ननयकु्तिको लानग नसफारिस गनन देिाय 
बमोक्तजमको एक नसफारिस सनमनत ििनेछ :- 

(क) पूिन प्रधान न्यायाधीििरुमध्येबाट नेपाल 
सिकािले तोकेको व्यक्ति 

 

- अध्यक्ष 

(ख) िाविय मानि अनधकाि आयोगको अध्यक्ष 
िा ननजले तोकेको सो आयोगको सदस्य 

 

- सदस्य 

(ग) मानि अनधकाििादी, मनोविज्ञानिेत्ता, 
कानूनविद्, विनध विज्ञानिेत्ता, द्वन्द्वविद्, 

समाजिास्त्री, मविला अनधकािकमी िा 
िाक्तन्त प्रवक्रयामा संलग्न व्यक्तििरु 

 

 

 

 

- सदस्य 
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मध्येबाट नेपाल सिकािले मनोनयन 
गिेको कम्तीमा एकजना मविला सवित 
तीनजना   

  (४) उपदफा (३) बमोक्तजमको नसफारिस सनमनतले यस ऐन बमोक्तजम 
अध्यक्ष ि सदस्य िनु योग्य व्यक्तििरु मध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम 
ननयकु्तिको लानग नसफारिस गनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोक्तजमको नसफारिस सनमनतले अध्यक्ष तथा 
सदस्यको नाम नसफारिस गनुन अक्तघ ननजिरुको सािनजननक छनौट प्रवक्रया 
ननधानिण गिी त्यस्तो छनौट प्रवक्रया सािनजननक रुपमा प्रकािन समेत गनुन 
पनेछ ।  

४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देिायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको 
पदमा ननयकु्तिको लानग योग्य िनुेछ :- 

(क) मान्यता प्राप्त क्तिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोपानध 
िानसल गिेको, 

(ख) ननयकु्ति िुँदाका बखत कुनै पनन िाजनीनतक दलको सदस्य 
नििेको, 

(ग) उच्च नैनतक चरित्र भएको, 

(घ) मानि अनधकाि, िाक्तन्त, कानून, द्वन्द्व व्यिस्थापन िा 
समाजिास्त्रको क्षेत्रमा काम गिेको, 

(ङ) पैंतीस िषन उमेि पूिा भएको, 

(च) अध्यक्षको िकमा सिोच्च अदालतको न्यायाधीि िा 
पनुिािेदन अदालतको मतुय न्यायाधीि भइसकेको, नेपाल 
न्याय सेिाको विक्तिष्ट शे्रणीको पदमा काम गरिसकेको िा 
सिोच्च अदालतको न्यायाधीि िनु ेयोग्यता भएको । 

५. अध्यक्ष तथा सदस्यको लानग अयोग्यता : देिायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा 
सदस्यको पदमा ननयकु्तिको लानग अयोग्य मानननेछ :- 

(क)  गैि नेपाली नागरिक, 
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(ख)  नैनतक पतन देक्तखने फौजदािी अनभयोगमा अदालतबाट 
कसूिदाि ििरिएको, 

(ग)  मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूिमा 
सजाय पाएको, 

(घ)  सिस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न ििेको, 

(ङ) मानि अनधकािको उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूिमा कािबािीको 
लानग िाविय मानि अनधकाि आयोगबाट नसफारिस 
भएको । 

६. पदािनध : (१) यो दफा प्रािम्भ भएपनछ ननयिु िनु ेअध्यक्ष तथा सदस्यको 
पदािनध एक िषनको िनुेछ। 

  (१क) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन दफा 
३८ को उपदफा (२) बमोक्तजम आयोगको कायानिनध थप भएको अिस्थामा 
नेपाल सिकािले अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािनध थप गनन िा दफा ४ 
बमोक्तजमको योग्यता भएका अन्य व्यक्तिलाई दफा ३ बमोक्तजम ननयिु गनन 
सक्नेछ। 

  (२) उपदफा (१) ि (१क) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन 
अध्यक्ष िा कुनै सदस्यमा कायनक्षमताको अभाि भएमा िा ननज खिाब 
आचिणमा लागमेा नेपाल सिकािले पूिन प्रधान न्यायाधीिको अध्यक्षतामा तीन 
सदस्यीय एक छानविन सनमनत गिन गनेछ ि सो सनमनतको नसफारिसमा नेपाल 
सिकािले त्यस्तो अध्यक्ष िा सदस्यलाई पदबाट िटाउन सक्नेछ । 

  ति त्यस्तो आिोप लागकेो अध्यक्ष िा सदस्यलाई सफाई पेि गने 
मौकाबाट िक्तित गरिने छैन । 

  (३) उपदफा (२) बमोक्तजम अध्यक्ष िा सदस्य उपिको आिोप 
छानविन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम िनुेछ । 

                                                           
 दोस्रो संिोधनद्वािा संिोनधत 
 दोस्रो संिोधनद्वािा थप 
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(४) यस दफामा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन यो दफा 
प्रािम्भ िुँदाका बखत बिाल ििेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािनध संित ्
२०७५ साल चैत्र मसान्तसम्म कायम  ििनेछ। 

  ति दफा ७ को उपदफा (३) बमोक्तजम पदपूनतन भएकोमा त्यस्ता 
अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािनध स्ितस ्समाप्त भएको मानननेछ। 

७. पद रिि िनुे अिस्था : (१) देिायको अिस्थामा अध्यक्ष िा सदस्यको पद 
रिि भएको मानननेछ :- 

(क)  ननजले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट िाजीनामा ठदएमा, 

(ख)  दफा ५ बमोक्तजम ननज आफ्नो पदमा बिाल ििन अयोग्य 
भएमा, 

(ख१) दफा ६ को उपदफा (१) िा (४) बमोक्तजम पदािनध 
समाप्त भएमा, 

(ग)  दफा ६ को उपदफा (२) बमोक्तजम ननज आफू बिाल 
ििेको पदबाट िटेमा, 

(घ)  ननजको मतृ्य ुभएमा । 

     (२) अध्यक्ष िा सदस्यको पद कुनै कािणले रिि भएमा दफा ३ 
बमोक्तजमको प्रवक्रया पूिा गिी पूनतन गरिनेछ । 

     (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन दफा ६ को 
उपदफा (४) बमोक्तजमको पदािनध समाप्त िनुभुन्दा अगािै अध्यक्ष िा 
सदस्य पदमा दफा ३ बमोक्तजमको प्रवक्रया पूिा गिी पूनतन गनन 
सवकनेछ। 

८. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेिा ितन : (१) अध्यक्ष तथा सदस्य आयोगको पूिा 
समय काम गने पदानधकािी िनुेछन ्। 

  (२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रनमक क्रमिाः िाविय मानि 
अनधकाि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिि िनुेछ ।   

                                                           
 दोस्रो संिोधनद्वािा थप 
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  (३) अध्यक्ष तथा सदस्यको सेिाको ितन ि अन्य सवुिधा नेपाल 
सिकािले तोके बमोक्तजम िनुेछ । 

९. आयोगको बैिक ि ननणनय : (१) आयोगको बैिक अध्यक्षले तोकेको स्थान, 

नमनत ि समयमा आिश्यकता अनसुाि बस्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन अध्यक्षको 
अनपुक्तस्थनतमा सदस्यिरुसँगको पिामिनमा सक्तचिले तोकेको स्थान, नमनत ि 
समयमा आयोगको बैिक बस्नेछ । 

  (३) आयोगको कूल सदस्य सङ्खतयाको पचास प्रनतितभन्दा बढी 
सदस्यिरु उपक्तस्थत भएमा आयोगको बैिकको लानग गणपूिक सङ्खतया पगुकेो 
मानननेछ । 

  (४) आयोगको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले ि ननजको 
अनपुक्तस्थनतमा बैिकमा उपक्तस्थत सदस्यिरु मध्ये िरिष्ठ सदस्यले गनेछ । 

  (५) आयोगको ननणनय सिनसम्मतबाट गरिनेछ । यसिी 
सिनसम्मतबाट ननणनय िनु नसकेमा आयोगको बैिकमा बिमुतको िाय मान्य 
िनुेछ ि मत बिाबि भएमा बैिकमा अध्यक्षता गने व्यक्तिले ननणानयक मत 
ठदनेछ । 

  (६) आयोगको बैिकको ननणनय अध्यक्षले प्रमाक्तणत गनेछ । 

  (७) आयोगले चािेमा आयोगको काम कािबािीसँग सम्बक्तन्धत 
विषयका विज्ञलाई आयोगको बैिकमा पयनिेक्षकको रुपमा भाग नलन आमन्त्रण 
गनन सक्नेछ । 

  (८) आयोगको बैिक सम्बन्धी अन्य कायनविनध आयोग आफैले 
ननधानिण गिे बमोक्तजम िनुेछ । 

१०. सक्तचि : नेपाल सिकािले ननयिु गिेको िा तोकेको नेपाल न्याय सेिाको 
िाजपत्रावित विक्तिष्ट शे्रणीको अनधकृतले आयोगको सक्तचि भई काम गनेछ । 

११. आयोगको कमनचािी : (१) आयोगको लानग आिश्यक पने कमनचािी 
मन्त्रालयले उपलब्ध गिाउनेछ । त्यसिी कमनचािी उपलब्ध गिाउँदा 
मन्त्रालयले आयोगसँग पिामिन गनुन पनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन आयोगले 
माग गिेको वििेषज्ञ कमनचािी नेपाल सिकािसँग नभएमा िा आयोगले माग गिे 
बमोक्तजमको सङ्खतयामा मन्त्रालयले कमनचािी उपलब्ध गिाउन नसकेमा 
आयोगले किािमा कमनचािी ननयिु गनन सक्नेछ ।  

  (३) उपदफा (२) बमोक्तजम किािमा ननयिु भएको कमनचािीको 
काम, कतनव्य ि अनधकाि, पदािनध, पारिश्रनमक तथा सवुिधा आयोगले तोके 
बमोक्तजम िनुेछ ।  

  ति त्यस्तो कमनचािीको पारिश्रनमक ि सवुिधा आयोगमा कायनित 
नेपाल सिकािका समान शे्रणी िा तिका कमनचािीको भन्दा बढी िनुे छैन ।  

  (४) उपदफा (१) बमोक्तजम आयोगमा कायनित कमनचािीिरुले 
आयोगबाट तोके बमोक्तजम भत्ता तथा सवुिधा पाउनेछन ्। 

१२. आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापिीक्षण : (१) आयोगको काम कािबािीको 
लानग आिश्यक पने िकम, भिन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यिस्था 
मन्त्रालयले गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोक्तजम आयोगलाई प्राप्त भएको िकम आयोगले 
कुनै िाक्तणज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गनुन पनेछ । 

  (३) आयोगको सम्पूणन खचन उपदफा (२) बमोक्तजम जम्मा गरिएको 
िकमबाट ब्यिोरिनेछ ।  

  (४) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सिकािले 
अपनाएको ढाँचामा िात न ुपनेछ ।  

  (५) आयोगको लेखापिीक्षण मिालेखा पिीक्षकद्वािा िनुेछ । 

परिच्छेद-३ 

आयोगको काम, कतनव्य ि अनधकाि 

१३. आयोगको काम, कतनव्य ि अनधकाि : (१) आयोगको काम, कतनव्य ि अनधकाि 
देिाय बमोक्तजम िनुेछ :- 

(क) मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको 
छानविन, सत्य अन्िेषण तथा अनभलेखन गिी िास्तविक 
तथ्य जनसमक्ष ल्याउन,े 
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(ख)  पीनित तथा पीिकको यकीन गने, 

(ग) पीिक ि पीनित बीच मेलनमलाप गिाउन पिल गने तथा 
मेलनमलाप गिाउन,े 

(घ) पीनित िा ननजको परििािका सदस्यलाई उपलब्ध गिाउन ु
पने परिपूिणको सम्बन्धमा नसफारिस गने, 

(ङ) मेलनमलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपिेका पीिकलाई 
कािबािीको लानग नसफारिस गने, 

(च)   पीनितलाई तोवकए बमोक्तजमको परिचयपत्र तथा छानविन 
पनछको जानकािी उपलब्ध गिाउन,े 

(छ) यस ऐनमा उक्तल्लक्तखत अन्य काम गने, गिाउने । 

(२) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन सिस्त्र 
द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बक्तन्धत विषयमा विनभन्न अदालत तथा 
ननकायमा विचािाधीन मदु्दािरु सम्बक्तन्धत अदालत तथा ननकायसँगको पिामिनमा 
आयोगले छानविन गनेछ । 

(३) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन सिस्त्र 
द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बक्तन्धत विषयमा विनभन्न ननकायमा 
विचािाधीन उजूिीिरु आयोगले छानविन गनेछ । 

(४) कुनै घटना सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको िो  िा िोइन भने्न वििाद 
भएमा त्यसको ननणनय आयोगले गनेछ । 

(५) यस ऐन बमोक्तजम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता 
पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ि मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन 
सम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोगले 
छानविन गनेछ । 

(६) आयोगले मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको 
छानविन देिायको आधािमा  गनन सक्नेछ :- 

(क)  पीनित िा ननजको तफन बाट कसैले आयोग समक्ष उजूिी 
ठदएमा, 

(ख)  आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकािी प्राप्त भएमा, 
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(ग)  आयोगले छानविन गनन उपयिु सम्झेमा । 

(७) आयोगमा उजूिी ठदने कायनमा बालबानलका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता 
भएका तथा यौनजन्य विंसामा पिेका व्यक्तिलाई सिजता प्रदान गनन आयोगले 
तोवकए बमोक्तजम छुटै्ट व्यिस्था गनन सक्नेछ ।    

(८) आयोग समक्ष उजूिी ठदन ेकायनविनध सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोक्तजम िनुेछ । 

१४. आयोगको छानविन सम्बन्धी अनधकाि : (१) आयोगले यस ऐन बमोक्तजम 
छानविन गदान देिायको काम गने सम्बन्धमा प्रचनलत कानून बमोक्तजम 
अदालतलाई भए सििको अनधकाि प्रयोग गनन सक्नेछ :- 

(क)  कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपक्तस्थत गिाई जानकािी 
नलने िा बयान गिाउन,े 

(ख)  साक्षी बझु्ने तथा बकपत्र गिाउने, 

(ग)  कुनै नलखत िा कागजात पेि गनन आदेि ठदन,े 

(घ)  कुनै सिकािी िा सािनजननक कायानलय िा अदालतबाट 
कुनै नलखत िा त्यसको नक्कल क्तझकाउन,े 

  ति कुनै अदालतबाट त्यस्तो नलखत क्तझकाउँदा 
सम्बक्तन्धत अदालतको अनमुनत नलन ुपनेछ । 

(ङ)  प्रमाण बझु्न,े 

(च)  स्थलगत ननिीक्षण गने िा गिाउने िा दिी प्रमाण पेि गनन 
आदेि ठदन े। 

(२) सिुक्षाका दृवष्टले िा अन्य कािणबाट साक्षी िा अन्य कुनै 
व्यक्तिलाई आयोगमा उपक्तस्थत गिाउन नसवकन े भएमा आयोगले श्रव्यदृश्य 
संिाद (नभनियो कन्फिेन्स) िा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्तो साक्षी िा 
व्यक्तिको बकपत्र िा बयान गिाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम कुनै व्यक्ति उपक्तस्थत गिाउन िा नलखत, 

कागजात, दिी िा प्रमाण पेि गने सम्बन्धमा आयोगले उपयिु सम्झेमा 
मनानसि समय तोक्न सक्नेछ । 
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(४) आयोगले आफ्नो छानविन सम्बन्धी कुनै िस्त,ु नलखत कुनै 
व्यक्तिका साथमा िा कुनै खास स्थानमा छ भने्न लागमेा विना सूचना त्यस्तो 
व्यक्ति िा स्थानको तलासी नलन िा नलन लगाउन ि फेला पिेका िस्त ु िा 
नलखत कब्जा गनन िा गनन लगाउन िा त्यस्तो नलखतको पूिै िा आंक्तिक नक्कल 
िा प्रनतनलवप नलन लगाउन सक्नेछ । 

(५) सािनजननक पद धािण गिेको कुनै व्यक्ति उपि यस ऐन बमोक्तजम 
छानविन गनुन पिेमा ि ननजलाई पदमा िाक्तखििँदा ननजले प्रमाण लोप गने 
सम्भािना देक्तखएमा आयोगले ननजलाई ननलम्बन गनन सम्बक्तन्धत ननकायमा लेखी 
पिाउन सक्नेछ ि त्यसिी लेखी आएमा सम्बक्तन्धत ननकायले समेत त्यस्तो 
व्यक्तिलाई ननजको सेिा ितन सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोिी 
बमोक्तजम ि त्यसिी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन मविनाको लानग ननलम्बन 
गनुन पनेछ । 

(६) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मािी मतृकको िि कुनै स्थानमा 
गानिएको छ भने्न सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको 
उत्खनन ्गिी िास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोक्तजम उत्खनन ् व्यिक्तस्थत रुपले गनुन पनेछ ि 
त्यसिी उत्खनन ् गदान कुनै व्यक्तिको िि िा अििेष फेला पिेमा आयोगले 
सम्भि भएसम्म त्यस्तो ििको िी.एन.ए. िा िि पिीक्षण समेत गिी त्यस्तो 
िि िा अििेष मतृकको परििािको सदस्य उपलब्ध भएमा ननजलाई बझुाउन ु
पनेछ । 

(८) आयोगलाई प्राप्त भएको उजूिी तथा जानकािी छानविन गने 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम िनुेछ । 

१५. आयोगको कायनमा सियोग परु् याउन ुपने : (१) आयोगले दफा १४ बमोक्तजम 
माग गिेको नलखत, कागजात, दिी िा प्रमाण पेि गनुन तथा आयोगमा उपक्तस्थत 
भई जानकािी, बयान िा बकपत्र ठदन ुसम्बक्तन्धत व्यक्ति, संस्था िा ननकायको 
कतनव्य िनुेछ । 

(२) आयोगले यस ऐन बमोक्तजम छानविनको नसलनसलामा कुनै िाउँको 
तलासी नलंदा िा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपक्तस्थत गिाउन स्थानीय 
प्रिासनको सियोग माग गिेमा आयोगलाई सियोग गनुन स्थानीय प्रिासनको 
कतनव्य िनुेछ । 
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(३) उपदफा (१) िा (२) बमोक्तजमको कतनव्य भएको व्यक्ति, संस्था िा 
ननकायले आयोगको कायनमा सियोग नगिेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति िा सो 
संस्था िा ननकायको प्रमखुलाई पटकै वपच्छे पन्र िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना 
गनन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) िा (२) बमोक्तजम कतनव्य भएको व्यक्ति कुनै सिकािी 
ननकाय िा सािनजननक संस्थाको पदानधकािी िा कमनचािी भएमा आयोगले 
त्यस्तो पदानधकािी िा कमनचािीलाई विभागीय कािबािी गनन िा प्रचनलत कानून 
बमोक्तजम पदीय क्तजम्मेिािी पूिा नगिेको आिोपमा कािबािी गनन सम्बक्तन्धत 
अक्तततयाििाला समक्ष लेखी पिाउन सक्नेछ ि त्यसिी लेखी आएमा सम्बक्तन्धत 
अक्तततयाििालाले विभागीय कािबािी गिी सोको जानकािी आयोगलाई गिाउन ु
पनेछ । 

(५) कसैले आयोगको काम कािबािीमा बाधा नबिोध गिेमा आयोगले 
त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै वपच्छे पन्र िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना गनन सक्नेछ ।  

१६. अििेलनामा कािबािी गनन सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो अििेलनामा 
कािबािी चलाउन सक्नेछ । यसिी कािबािी चलाउँदा आयोगले आफ्नो 
अििेलना भएको ििर् याएमा पन्र िजाि रुपैयाँसम्म जरििाना िा तीन 
मविनासम्म कैद िा दिैु सजाय गनन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन सम्बक्तन्धत 
व्यक्ति िा ननकायले आयोगलाई सन्तोष िनुे गिी क्षमायाचना गिेमा आयोगले 
क्षमा ठदन िा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गनन, घटाउन िा आयोगले 
तोकेको ितनमा सजाय मलुतिी िाखी त्यस्तो ितनको पालना भएमा सजाय 
कायानन्ियन नगने आदेि ठदन सक्नेछ । 

१७.  साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संिक्षण : (१) आयोगमा बयान, बकपत्र िा 
जानकािी ठदन उपक्तस्थत िनुे कुनै व्यक्ति, पीनित िा ननजको परििािका सदस्यले 
आफ्नो सिुक्षाको लानग आयोगसँग अनिुोध गिेमा िा त्यसिी अनिुोध नगिेपनन 
त्यस्तो व्यक्ति िा आयोगलाई सियोग परु् याउन े िा आयोगमा कायनित कुनै 
व्यक्तिलाई सिुक्षा ठदन आिश्यक देक्तखएमा आयोगले सो व्यक्तिको सिुक्षाको 
लानग उक्तचत व्यिस्था गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम कुनै व्यक्तिको सिुक्षाको लानग आयोगले 
आिश्यकता अनसुाि नेपाल सिकािको सियोग नलन सक्नेछ । 
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(३) कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान िा बकपत्र गिेको िा कुनै 
जानकािी ठदएको कािणले मात्र ननजका विरुद्ध कुनै मदु्दा चलाइने िा कानूनी 
कािबािी गरिने छैन ।  

(४) आयोगमा बयान, बकपत्र िा जानकािी ठदन उपक्तस्थत भएको 
व्यक्तिले आउँदा जाँदा ि खान तथा बस्दा लाग्न ेिास्तविक खचन माग गिेमा 
आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनानसब खचन उपलब्ध गिाउन सक्नेछ । 

(५) आयोगमा बयान िा बकपत्र गने, कुनै सूचना, जानकािी िा 
प्रमाण ठदने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य िात न चािेमा आयोगले त्यस्तो 
व्यक्तिको नाम गोप्य िात न ुपनेछ ।  

(६) बालबानलका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य 
विंसामा पिेका व्यक्तिलाई बयान िा बकपत्र ठदने कायनमा सिजता प्रदान गनन 
आयोगले तोवकए बमोक्तजम छुटै्ट व्यिस्था गनन सक्नेछ । 

(७) सिकािी ननकायमा कायनित कुनै कमनचािी िा सिुक्षाकमीले 
आफू कायनित ननकायमा ििी आयोगमा बयान, बकपत्र िा जानकािी ठदन 
सिुक्षाका कािण नसक्ने जनाएमा आयोगले त्यस्तो कमनचािीलाई ननज सरुिा 
िनु सक्ने ननकायमा सरुिा गनन सम्बक्तन्धत ननकायमा लेखी पिाउन सक्नेछ ि 
त्यसिी लेखी आएमा सो ननकायले पनन त्यस्तो कमनचािीलाई सरुिा गरिठदन ु
पनेछ । 

(८) साक्षी, पीनित तथा आयोगको काममा सियोग गने व्यक्तिको 
सिुक्षा, िािीरिक तथा माननसक वित, गोपनीयता ि मयानदाको संिक्षण सम्बन्धी 
व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम िनुेछ ।   

१८. सािनजननक सनुिुाई गनन सक्न े : (१) आयोगले मानि अनधकािको गम्भीि 
उल्लङ्घन सम्बन्धी विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आिश्यक देखेमा 
सािनजननक सनुिुाई गनन सक्नेछ । 

(२) सािनजननक सनुिाई गने तरिका ि प्रवक्रया आयोगले तोके 
बमोक्तजम िनुेछ ।  

१९. आयोगको काम कािबािी खलुा तथा पािदिी िनु ु पने :  (१) आयोगले 
आफ्नो काम कािबािी खलुा तथा पािदिी रुपमा गनुन पनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन कुनै 
व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपननयता िा सिुक्षामा प्रनतकूल असि पने, 

िाक्तन्त ि स-ुव्यिस्थामा खलल पने िा छानविन प्रकृयालाई प्रनतकूल असि पाने 
काम कािबािी गोप्य गनन सवकनेछ । 

 (३) आयोगले आफ्नो काम कािबािी सम्बन्धी विििण पीनित 
लगायत सिनसाधािणको जानकािीको लानग समय समयमा सािनजननक गनन 
सक्नेछ ।  

२०. स्ितन्त्रता ि ननष्पक्षता कायम गनुन पने : (१) आयोगले स्ितन्त्र ि ननष्पक्ष 
रुपले आफ्नो काम सम्पादन गनुन पनेछ । 

 (२) आयोगले कसै प्रनत झकुाब, मोलाविजा िा िदननयत िाखी काम 
गनन िुँदैन । 

 (३) आयोगले आफ्नो काम कािबािी गदान मानि अनधकाि तथा 
न्यायका सिनमान्य नसद्धान्तलाई पालना गनुन पनेछ । 

 (४) आयोगबाट छानविन तथा कािबािी गनुन पने व्यक्ति कुनै 
सदस्यको नातेदाि भएमा िा कुनै कािोिािको नसलनसलामा ननजसँग 
प्रत्यक्षरुपमा सम्बक्तन्धत भएमा सो सदस्यले त्यस्तो छानविन तथा कािबािीमा 
संलग्न िनु ुिुँदैन ।  

२१. उजूिी तामेलीमा िात न सक्ने : आयोगमा प्राप्त भएको उजूिी िा जानकािी 
सम्बन्धमा छानविन गदान कािबािी चलाउन पयानप्त आधाि नभएमा आयोगले 
कािण खलुाई त्यस्तो उजूिी तामेलीमा िात न सक्नेछ । 

 ति त्यस्तो उजूिीको सम्बन्धमा कािबािी गनुन पने विषयमा पनछ 
प्रमाण प्राप्त भएमा आयोगले सो उजूिी उपि छानविन गनन सक्नेछ ।  

२२. मेलनमलाप गिाउन सक्ने : (१) पीिक िा पीनितले मेलनमलापको लानग 
आयोग समक्ष ननिेदन ठदएमा आयोगले पीिक ि पीनित बीच एक आपसमा 
मेलनमलाप गिाउन सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोक्तजम पीिक ि पीनित बीच मेलनमलाप 
गिाउने सम्बन्धमा आयोगले पीिकलाई ननजले गिेको गलत कामको पश् चाताप 
गनन लगाई पीनितसँग माफी माग्न लगाउनेछ । 
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 (३) उपदफा (१) बमोक्तजम मेलनमलाप गिाउँदा आयोगले पीनितलाई 
िनु गएको क्षनत िापत मनानसि क्षनतपूनतन पीिकद्वािा उपलब्ध गिाउन लगाउन 
सक्नेछ । 

 (४) मेलनमलाप गिाउन े सम्बन्धमा पीिक ि पीनितलाई उत्प्ररेित 
गननको लानग आयोगले देिायको काम गनन िा गिाउन सक्नेछ :- 

(क)  सिस्त्र द्वन्द्वग्रस्त िाउँमा पीिक, पीनित तथा ननजका 
परििािलाई सक्तम्मनलत गिाई मेलनमलाप समािोि 
आयोजना गनन, 

(ख) पीिक, पीनित तथा ननजका परििािको संलग्नतामा 
सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मिेका व्यक्तिको सम्झना 
स्िरुप प्रनतमा िा सािनजननक स्थल ननमानण गनन िा 
स्तम्भ खिा गनन लगाउन, 

(ग)  मेलनमलाप सम्बन्धी विनभन्न लेख, िचना, ननबन्ध, गीत, 

क्तचत्र आठद प्रकािन गनन, 

(घ)  सामाक्तजक तथा सामदुावयक सद् भाि बढाउन, 

(ङ)  अन्य उपयिु कायन गनन । 

 (५) पीनितको मतृ्य ु भैसकेको िा पीनित नाबालक िा माननसक 
रुपले अस्िस्थ भएको अिस्थामा आयोगले पीनितको परििाि ि पीिकसँग यस 
दफा बमोक्तजम मेलनमलाप गिाउन सक्नेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भएता पनन 
आयोगले दफा २६ को उपदफा (२) बमोक्तजम क्षमादानको लानग नसफारिसमा 
नपिेका पीिकसँग पीनितको मेलनमलाप गिाउन सक्न ेछैन । 

२३. परिपूिणको लानग नसफारिस गने : (१) यस ऐन बमोक्तजम छानविन गरिसकेपनछ 
आयोगले पीनितलाई क्षनतपूनतन प्रदान गनन, पनुरुद्धाि िा पनुस्र्थापना गनन िा अन्य 
उपयिु व्यिस्था गनन नेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन आयोगले 
उपयिु सम्झेमा पीनित िा अिस्था अनसुाि ननजको परििािको कुनै सदस्यलाई 
देिायका सवुिधा िा सिनुलयत उपलब्ध गिाउन नेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस 
गनन सक्नेछ :- 
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(क)  ननाःिलु्क क्तिक्षा तथा स्िास्थोपचाि, 

(ख)  सीपमूलक तालीम, 

(ग)  विना ब्याज िा सिनुलयतपूणन ब्याजमा ऋण सवुिधा, 

(घ)  बसोबासको व्यिस्था, 

(ङ)  िोजगािको सवुिधा, 

(च)  आयोगले उपयिु सम्झेको अन्य सवुिधा िा 
सिनुलयत ।  

(३) आयोगले यस दफा बमोक्तजम पीनितलाई कुनै सवुिधा, सिनुलयत 
प्रदान गनन िा अन्य उपयिु व्यिस्था गने सम्बन्धमा नसफारिस गनुन अक्तघ 
ननजको इच्छा िा माग बझुी ननजको प्राथनमकता अनसुाि सवुिधा, सिनुलयत तथा 
अन्य व्यिस्था नसफारिस गनुन पनेछ ।   

(४) उपदफा (१) िा (२) बमोक्तजम उपलब्ध गिाइने क्षनतपूनतन, 
सवुिधा िा सिनुलयत ननधानिण गने आधाि ि मापदण्ि तोवकए बमोक्तजम िनुेछ । 

(५) पीनितलाई पीिकद्वािा क्षनतपूनतन उपलब्ध गिाइएको, आयोगबाट 
कुनै पीिकलाई क्षमादानको लानग नसफारिस गरिएको िा कुनै पीिकको 
पविचान नभएको कािणले मात्र यस दफा बमोक्तजम पीनितलाई उपलब्ध गिाइने 
सवुिधाबाट िक्तित गरिने छैन । 

(६) पीनितको मतृ्य ु भैसकेको अिस्थामा उपदफा (१) िा (२) 
बमोक्तजम पीनितले पाउने क्षनतपूनतन, सवुिधा िा सिनुलयत ननजको परििािको 
नक्तजकको सदस्यलाई उपलब्ध गिाइनेछ ।  

२४. सम्पक्तत्त वफतानको लानग नसफारिस गने : (१) यस ऐन बमोक्तजम गरिएको 
छानविनबाट कसैले पीनितको कुनै सम्पक्तत्त कब्जा िा जफत गिेको देक्तखएमा 
आयोगले त्यस्तो सम्पक्तत्त सम्बक्तन्धत व्यक्तिबाट वफतान गनन नेपाल सिकाि समक्ष  
नसफारिस गनेछ ।  

(२) आयोगले पीनितको सम्पक्तत्त कब्जा िा जफत भएको कािण िनु 
गएको िास्तविक क्षनत यवकन गिी नेपाल सिकािबाट पीनितलाई मनानसि 
क्षनतपूनतन उपलब्ध गिाउन नसफारिस गनेछ । 
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२५. कािबािीको लानग नसफारिस गनन सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोक्तजम 
छानविन गदान कुनै व्यक्ति मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन सम्बन्धी 
अपिाधमा संलग्न भएको देक्तखएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपि कानून 
बमोक्तजम कािबािी गनन नेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन आयोगले 
देिायका पीिक उपि कािबािीको लानग  नसफारिस गने छैन :- 

(क)  दफा २२ बमोक्तजम पीनितसँग मेलनमलाप गिेका, 

(ख)   दफा २६ बमोक्तजम क्षमादानका लानग नसफारिसमा 
पिेका ।  

  ति एकभन्दा बढी अपिाधमा दोषी देक्तखएको पीिकलाई कुनै एक 
अपिाधमा क्षमादानका लानग नसफारिस नगरिएमा त्यसिी नसफारिस नभएको 
अपिाधमा त्यस्तो पीिक उपि कािबािीको लानग नसफारिस गरिनेछ । 

 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन आयोगले 
चािेमा दफा २७ को उपदफा (१) बमोक्तजम प्रनतिेदन ठदन ु अगािै मानि 
अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन सम्बन्धी अपिाधमा दोषी देक्तखएका पीिक उपि 
मदु्दा चलाउन दफा २७ को उपदफा (२) बमोक्तजम अन्तरिम प्रनतिेदनमा 
समािेि गिी नेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गनन सक्नेछ । 

 (४) आयोगले यस ऐन बमोक्तजम छानविन गदान मानि अनधकािको 
गम्भीि उल्लङ्घनको आिोपमा सािनजननक पद धािण गिेको कुनै व्यक्ति दोषी 
देक्तखएमा ननजलाई विभागीय कािबािी गनन सम्बक्तन्धत अक्तततयाििाला समक्ष 
लेखी पिाउन ु पनेछ ि यसिी लेखी आएमा अक्तततयाििालाले तीन मविनानभत्र 
ननजलाई कानून बमोक्तजम उपयिु सजाय सवित विभागीय कािबािी गिी सो को 
जानकािी आयोगलाई ठदन ुपनेछ । 

२६. क्षमादान सम्बन्धी व्यिस्था : (१) दफा २५ मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए 
तापनन यस ऐन बमोक्तजम छानविन गदान उपदफा (४), (५) ि (६) मा 
उक्तल्लक्तखत मापदण्ि एिं ितनका आधािमा कुनै पीिकलाई क्षमादान गनन 
उपयिु देक्तखएमा आयोगले त्यसको पयानप्त आधाि खलुाई नपेाल सिकाि समक्ष 
नसफारिस गनन सक्नेछ ।  
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  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन 
बलात्काि ि आयोगको छानविनबाट क्षमादान ठदन पयानप्त आधाि ि कािण 
नदेक्तखएका गम्भीि प्रकृनतका अन्य अपिाधमा संलग्न पीिकलाई आयोगले 
क्षमादानको लानग नसफारिस गनन सक्ने छैन । 

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोक्तजम नसफारिस गनुन अक्तघ पीिकले 
क्षमादानको लानग देिायको प्रवक्रया पूिा गिी आयोग समक्ष ननिेदन ठदएको िनु ु
पनेछ :- 

(क)  आयोगले तोकेको म्यादनभत्र नलक्तखत रुपमा ननिेदन 
ठदएको,  

(ख) ननिेदन ठदन ुअक्तघ सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट 
भएका काम कािबािीको सन्दभनमा आफूलाई थािा 
भएसम्मको सत्य तथ्य विििण आयोग समक्ष 
पूणनरुपमा प्रकट गिी सो विििण आयोगमा 
अनभलेखन गिाएको कुिा ननिेदनमा उल्लेख गिेको, 

(ग)  आयोगले तोके बमोक्तजम अन्य प्रवक्रया पूिा गिेको । 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम ठदइने ननिेदनमा पीिकले देिायका 
प्रनतबद्धता प्रकट गिेको कुिा उल्लेख गनुन पनेछाः-  

(क) सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानि अनधकािको 
गम्भीि उल्लङ्घन  भएको कुिा स्िीकाि गिेको, 

(ख) त्यस्तो कायनबाट आफूलाई पश् चाताप भएको स्िीकाि 
गिी आयोग समक्ष पीनितसँग क्तचत्त बझु्दो ढङ्गले 
क्षमायाचना गनन मञ्जुि गिेको, 

(ग) भविष्यमा त्यस्तो वकनसमको कुनै कायन नगने प्रनतज्ञा 
गिेको । 

(५) उपदफा (३) बमोक्तजम क्षमादानका लानग कुनै ननिेदन पनन 
आएमा आयोगले त्यस्तो पीिकलाई क्षमादान गने सम्बन्धमा पीनितको सिमनत, 

                                                           
 प्रस्ततु व्यिस्था समुन अनधकाि समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपरिषद्को कायानलय भएको मदु्दामा सिोच्च अदालतबाट नमनत 
2071।11।14 मा िदि घोवषत भएको । 



-21_ 
 

असिमनत ि घटनाको गम्भीिता समेत विचाि गिी क्षमादानको नसफारिस गने 
ननणनय गनुन पनेछ ।  

(६) कुनै पीिक मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन सम्बन्धी एक 
भन्दा बढी अपिाधमा संलग्न भएको छानविनबाट देक्तखएमा ि त्यस्तो पीिकलाई 
यस दफा बमोक्तजम कुनै अपिाधमा मात्र क्षमादान गनन सवकने भएमा आयोगले 
पीिकलाई सो अपिाधमा मात्र क्षमादानको लानग नसफारिस गनन सक्नछे ।  

(७) यस दफा बमोक्तजम क्षमादानको लानग नसफारिस गनुन अक्तघ 
आयोगले पीनितलाई िनु गएको क्षनत बापत मनानसब क्षनतपूनतन पीिकद्वािा 
उपलब्ध गिाउन लगाउन सक्नेछ ।  

(८) उपदफा (१) बमोक्तजम आयोगबाट क्षमादानको लानग नसफारिस 
भएको व्यक्तिलाई नेपाल सिकािबाट क्षमादान भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम 
नेपाल िाजपत्रमा प्रकािन गरिनेछ ।   

(९) उपदफा (१) बमोक्तजम क्षमादानको लानग नसफारिस गरिएको 
व्यक्तिले नेपाल सिकािबाट क्षमादान नपाएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मदु्दा 
चलाउन दफा २८ को उपदफा (२) को खण्ि (ख) बमोक्तजमको प्रवक्रया 
अिलम्बन गरिनेछ ।  

२७. प्रनतिेदन पेि गने : (१) आयोगले यस ऐन बमोक्तजम छानविन गरिसकेपनछ 
देिायको कुिािरु खलुाई नपेाल सिकाि समक्ष प्रनतिेदन पेि गनुन पनेछ :- 

(क)  आयोगबाट छानविन गरिएका ि तामेलीमा िाक्तखएका 
उजूिी सम्बन्धी विििण,  

(ख) छानविनबाट पत्ता लागकेो िास्तविक सत्य तथ्य 
सम्बन्धी विििण,  

(ग)  दफा २२ बमोक्तजम पीनित ि पीिक बीच आयोगबाट 
मेलनमलाप गिाइएको विििण, 

(घ)  दफा २३, २४ ि २६ बमोक्तजम नेपाल सिकाि समक्ष 
नसफारिस गिेको विषय, 

(ङ) दफा २५ बमोक्तजम कािबािीको लानग नसफारिस 
गरिएको विििण, 
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(च) सिस्त्र द्वन्द्वका अन्तिननवित कािण ि भविष्यमा 
त्यस्ता घटना दोिोरिन नठदनको लानग गरिन ु पने 
आिश्यक नीनतगत, कानूनी, संस्थागत, प्रिासननक ि 
व्यििारिक सधुािका विषय, 

(छ) प्रनतिेदन कायानन्ियन गनन कुनै कानून बनाउन 
आिश्यक भएमा सो विषय, 

(ज)  मानि अनधकािको प्रिद्धनन, न्याय प्रणालीको 
सदुृढीकिण तथा समाजमा मेलनमलापको िाताििण 
सजृना गने सम्बन्धमा नेपाल सिकािले तत्काल तथा 
भविष्यमा अिलम्बन गनुन पने कुिािरु,  

(झ)  आयोगले उपयिु सम्झेका अन्य कुिािरु । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन आयोगले 
छानविन गरिसकेको विषयमा समय समयमा आफ्नो नसफारिस सवित नेपाल 
सिकाि समक्ष अन्तरिम प्रनतिेदन पेि गनन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम प्राप्त भएको प्रनतिेदन नपेाल सिकािले 
तीस ठदननभत्र व्यिस्थावपका-संसद समक्ष पेि गनेछ । 

परिच्छेद-४ 

प्रनतिेदनको कायानन्ियन तथा अनगुमन 

२८. प्रनतिेदन कायानन्ियन गने क्तजम्मेिािी : (१) दफा २७ बमोक्तजम आयोगले 
ठदएको प्रनतिेदनमा उक्तल्लक्तखत नसफारिस कायानन्ियन गने, गिाउने क्तजम्मेिािी 
मन्त्रालयको िनुेछ । 

(२) मन्त्रालयले आयोगको प्रनतिेदनमा उक्तल्लक्तखत नसफारिस देिाय 
बमोक्तजम कायानन्ियन गनेछ :- 

(क) दफा २३ ि २४ मा उक्तल्लक्तखत नसफारिस 
कायानन्ियन गननको लानग नेपाल सिकािको स्िीकृनत 
नलई त्यस्तो नसफारिस आफैँ ले िा अन्य सम्बद्ध 
ननकाय माफन त कायानन्ियन गने, गिाउने,  
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(ख) दफा २५ मा उक्तल्लक्तखत नसफारिस कायानन्ियन गनन 
दफा २९ बमोक्तजमको प्रवक्रया अिलम्बन गने, 

(ग) दफा २६ मा उक्तल्लक्तखत नसफारिस कायानन्ियन 
सम्बन्धी कािबािी अक्तघ बढाउन नेपाल सिकािमा 
लेखी पिाउन,े  

(घ)  प्रनतिेदनमा उक्तल्लक्तखत नसफारिस कायानन्ियन गनन 
कानून ननमानण गनुन पने भएमा आिश्यक कानून 
ननमानण गने तफन  कािबािी गने, 

(ङ)  आयोगको प्रनतिेदन कायानन्ियन गनन उपयिु 
सम्झेको अन्य काम गने, गिाउने । 

(३) मन्त्रालयले दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ि (च), (छ) ि    
(ज) मा उक्तल्लक्तखत नसफारिस प्राथनमकता तोकी क्रमिाः कायानन्ियन गनेछ । 

(४) मन्त्रालयले आयोगको नसफारिस बमोक्तजम पीनितलाई सिल ि 
सिज तरिकाले तत्काल क्षनतपूनतन, सवुिधा िा सिनुलयत उपलब्ध गिाउन ु
पनेछ। 

२९. मदु्दा दायि गने सम्बन्धी व्यिस्था : (१) मानि अनधकािको गम्भीि 
उल्लङ्घनको आिोपमा दोषी देक्तखएको पीिक उपि मदु्दा चलाउन आयोगबाट 
नेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीिक उपि मदु्दा 
चलाउन मिान्यायानधििा समक्ष लेखी पिाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम मन्त्रालयबाट मदु्दा चलाउन लेखी 
आएमा मिान्यायानधििा िा ननजले तोकेको सिकािी िकीलले त्यस्तो पीिक 
उपि मदु्दा चल्ने िा नचल्न ेसम्बन्धमा ननणनय गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम मिान्यायानधििा िा सिकािी िकीलले 
मदु्दा चलाउन े िा नचलाउने ननणनय गदान त्यसको आधाि ि कािण खलुाउन ु
पनेछ । 

                                                           
 प्रस्ततु व्यिस्था समुन अनधकाि समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपरिषद्को कायानलय भएको मदु्दामा सिोच्च अदालतबाट नमनत 
2071।11।14 मा िदि घोवषत भएको । 
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(४) उपदफा (२) बमोक्तजम पीिक उपि मदु्दा चलाउने ननणनय भएमा 
सम्बक्तन्धत सिकािी िकीलले वििेष अदालतमा मदु्दा चलाउन ुपनेछ ।  

स्पष्टीकिण : यस दफाको प्रयोजनको लानग “वििेष अदालत” भन्नाले 
आयोगको नसफारिसका आधािमा मिान्यायानधििा िा ननजले तोकेको सिकािी 
िवकलले उपदफा (२) बमोक्तजम कुनै पीिक उपि मदु्दा चलाउन ेगिी ननणनय 
गिेको मदु्दाको काििािी ि वकनािा गनन नपेाल सिकािले कानून बमोक्तजम गिन 
गिेको वििेष अदालत सम्झन ुपछन । 

३०. आयोगले ठदएको प्रनतिेदनको अनगुमन : (१) आयोगको प्रनतिेदनमा 
उक्तल्लक्तखत नसफारिस कायानन्ियन भए िा नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गने 
कायन िाविय मानि अनधकाि आयोगले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम अनगुमन गदान मन्त्रालयले आयोगको 
प्रनतिेदनमा उक्तल्लक्तखत नसफारिस कायानन्ियन गिे, गिाएको नदेक्तखएमा िाविय 
मानि अनधकाि आयोगले सो नसफारिस कायानन्ियन गनन मन्त्रालयलाई 
ध्यानाकषनण गिाउन सक्नेछ ि त्यसिी ध्यानाकषनण गिाएका विषय मन्त्रालयले 
यथािीघ्र कायानन्ियन गने गिाउनेछ । 

परिच्छेद-५ 

विविध 

३१. उपसनमनत िा कायनटोली गिन गनन सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम 
कािबािी सचुारुरुपले सिालन गननको लानग सम्बक्तन्धत क्षेत्रका विज्ञिरु 
समािेि गिी आिश्यकता अनसुाि विनभन्न उपसनमनत िा कायनटोली गिन गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गठित उपसनमनत िा कायनटोलीको काम, 

कतनव्य, अनधकाि, कायानिनध ि सो उपसनमनत िा कायनटोलीका सदस्यले पाउन े
सवुिधा तथा अन्य व्यिस्था आयोगले तोवकठदए बमोक्तजम िनुेछ । 

३२. वििेषज्ञको सेिा नलन सक्न े : (१) आयोगले यस ऐन बमोक्तजम कुनै काम 
गननको लानग आिश्यकता अनसुाि सम्बक्तन्धत विषयका स्िदेिी तथा विदेिी 
वििेषज्ञ िा विक्तिष्टीकृत ननकायको सेिा नलन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सेिा प्रदान गने वििेषज्ञ तथा 
विक्तिष्टीकृत ननकायको ननयकु्ति, काम, कतनव्य ि अनधकाि, सेिाको ितन तथा 
सवुिधा आयोगले तोके बमोक्तजम िनुेछ । 

(३) आयोगलाई कुनै ननकाय िा संस्थाको सेिा आिश्यक पिेमा 
प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन सम्बक्तन्धत ननकाय िा 
संस्थाले आयोगबाट माग भए बमोक्तजमको सेिा आयोगलाई उपलब्ध गिाउन ु
पनेछ । 

३३. काम कािबािी गनन बाधा नपने : आयोगको कुनै सदस्यको पद रिि भएको 
कािणले मात्र आयोगले काम कािबािी गनन कुनै बाधा पने छैन ।  

३४. अनधकाि प्रत्यायोजन : (१) आयोगले यस ऐन बमोक्तजम आफूलाई प्राप्त भएको 
अनधकाि मध्ये आिश्यकतानसुाि केिी अनधकाि अध्यक्ष, सदस्य, सक्तचि िा दफा 
३१ बमोक्तजम गठित उपसनमनत िा कायनटोलीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन मेलनमलाप 
गिाउने िा परिपूिण, क्षमादान िा कािबािीको नसफारिस गने सम्बन्धमा 
आयोगलाई भएको अनधकाि प्रत्यायोजन िनु सक्ने छैन ।  

३५.  सूचना ठदनेलाई पिुस्कृत गनन सक्ने : यस ऐन बमोक्तजम आयोगले छानविन 
गिेको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कायनमा आयोग िा अनसुन्धान 
अनधकािीलाई सियोग परु् याउने व्यक्ति, संगिन, ननकाय िा संस्थालाई आयोगले 
पिुस्कृत गनन सक्नेछ । 

३६. सूचना, विििण, तथ्य तथा जानकािी प्राप्त गनन सक्न े: यस ऐन बमोक्तजम गठित 
कुनै आयोगले छानविन गिी प्राप्त गिेको कुनै सूचना, विििण, तथ्य िा जानकािी 
अन्य कुनै आयोगलाई उपयोगी भएमा त्यस्तो सूचना, विििण, तथ्य िा जानकािी 
सो आयोगबाट प्राप्त गनन सक्नेछ । 

३७.  समन्िय गनन सक्न े : आयोगले यस ऐन बमोक्तजम छानविन गदान यस्तै 
वकनसमको काम गने प्रचनलत कानून बमोक्तजम स्थावपत िा नेपाल सिकािबाट 
गठित आयोग िा ननकायसँग समन्िय गिी काम गनन सक्नेछ । 
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३८.  आयोगको कायानिनध : (१) आयोगको कायानिनध यो दफा प्रािम्भ भएको 
नमनतले एक िषनको िनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापनन सो 
उपदफामा उक्तल्लक्तखत अिनधनभत्र यस ऐन बमोक्तजम आयोगबाट सम्पन्न िनु ुपने 
काम बाँकी ििन गएमा नेपाल सिकािले आयोगको कायानिनध एक िषनसम्मको 
लानग थप गनन सक्नेछ। 

(३) यस ऐन बमोक्तजम अध्यक्ष तथा सदस्यको पदािनध समाप्त 
भएको कािणले मात्र आयोगको कायानिनध समाप्त भएको माननन ेछैन। 

३९. आयोगको विघटन : (१) आयोगले यस ऐन बमोक्तजम आफ्नो काम सम्पन्न 
गिेमा िा दफा ३८ बमोक्तजम आयोगको कायानिनध समाप्त भएमा आयोग 
विघटन िनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम आयोग विघटन भएमा आयोगको नाममा 
ििेको सम्पक्तत्त तथा दावयत्ि मन्त्रालयमा सनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम आयोग विघटन िनुे भएमा आयोगले 
आफ्नो क्तजम्मामा ििेको अनभलेख मन्त्रालयमा बझुाउन ुपनेछ । 

४०. पनुाः छानविन नगने : यस ऐन बमोक्तजम आयोगबाट छानविन गरिसकेको 
विषयमा पनुाः आयोग गिन गिी छानविन गरिने छैन ।  

४१. िपथ : आफ्नो कायनभाि सम्िाल्न ुअक्तघ अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीि समक्ष ि 
सदस्यले अध्यक्षसँग अनसूुची बमोक्तजमको ढाँचामा िपथ नलन ुपनेछ । 

४२. बाधा अड्काउ फुकाउन े अनधकाि : (१) यस ऐनको कायानन्ियन गने 
नसलनसलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपिेमा आयोगको पिामिनमा नपेाल 
सिकािले नेपाल िाजपत्रमा सूचना प्रकािन गिी बाधा अड्काउ फुकाउन 
आदेि जािी गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम जािी भएको आदेि नपेाल सिकािले 
तीस ठदननभत्र व्यिस्थावपका-संसदमा पेि गनुन पनेछ । 

                                                           
 दोस्रो संिोधनद्वािा संिोनधत । 
 पविलो संिोधनद्वािा थप। 
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४३. नेपाल सिकािसँग सम्पकन  : आयोगले नेपाल सिकािसँग सम्पकन  िातदा 
मन्त्रालय माफन त िात न ुपनेछ । 

४४. ननयम बनाउने अनधकाि : यस ऐनको कायानन्ियन गनन आयोगको पिामिनमा 
नेपाल सिकािले ननयम बनाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची 

(दफा ४१ सँग सम्बक्तन्धत) 

िपथ 

 

 म ....................................................... सत्य ननष्ठापूिनक प्रनतज्ञा गछुन÷ 

ईश्विको नाममा िपथ नलन्छु  वक नेपाली जनता ि प्रचनलत संविधान तथा 
अन्य कानूनप्रनत ननष्ठािान ििी आफूले ग्रिण गिेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका 
छानविन आयोग÷सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको अध्यक्ष÷सदस्य 
पदको क्तजम्मेिािी ि कतनव्य कसैको िि, मोलाविजा, पक्षपात, दे्वष िा लोभमा 
नपिी इमान्दािीसाथ पालन गनेछु ि आफ्नो कतनव्य पालनको नसलनसलामा 
आफूलाई ज्ञात िनु आएको कुिा प्रचनलत कानूनको पालना गदान बािेक आफू 
बिाल ििेको िा नििेको कुनै पनन अिस्थामा प्रकट गने छैन । 

 

िपथ ग्रिण गनेको, -  

सिीाः   

नमनताः  

   

िपथ ग्रिण गिाउनेको, -  

सिीाः   

नामाः 

पदाः 

नमनताः 


