बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग
नेपाल
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) ि सूचनाको हक सम्िन्धी ननयमािली, २०६५को ननयम ३ बमोक्तिम
प्रकाक्तित विििण

आ.ि. २०७४/०७५ (२०७४ कानतिक दे क्ति २०७४ पुस मसान्तसम्म)
१. आयोगको स्िरुप ि प्रकृनत:
सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको िास्तविक क्तस्िनत सािििननक गनि, सो कायिमा सं लग्न
व्यक्तिहरुको बािे मा छानविन गिी िास्तविक तथ्य िनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीनित व्यक्तिलाई
परिचयपत्र प्रदान गिी परिपूिणको व्यबस्िा गनि तिा त्यस्तो कायिमा सं लग्न व्यक्तिलाई कानूनी
काििाहीको लानग ि सं स्िागत सुधािको नसफारिस गने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य
ननरुपण तिा मेलनमलाप आयोग ऐन, २०७१ सोही साल िैिाि २८ गते िािी भई नमनत २०७१ साल
माघ २७ गते अध्यक्ष सवहत पांच सदस्यीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भएको
हो। यस आयोगमा नेपाल न्याय सेिाको िा.प. विक्तिष्ट श्रे णीको अनधकृतले सक्तचिको रुपमा काम गने
व्यिस्िा ऐनको दफा १० मा िहे कोछ।
२. आयोगको काम, कतिव्य ि अनधकाि:
विस्तृत िाक्तन्त सम्झौता ि नेपालको अन्तरिम सं विधान, २०६३ को ममि ि भािनालाई आत्मसात गिी
सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पाने कायिका बािे मा छानविन गिी िास्तविक तथ्य िनसमक्ष ल्याउन,
सो घटनाबाट पीनित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गिी परिपूिणको व्यबस्िा गनि तिा त्यस्तो कायिमा
सं लग्न व्यक्तिलाई कानूनी काििाहीको लानग ि सं स्िागत सुधािको लानग नसफारिस गने उद्देश्यले बेपत्ता
पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भएको हो। मं सीि ५, २०६३ मा नेपाल सिकाि ि नेपाल
कम्युननष्ट पाटी (माओिादी) बीच भएको विस्तृत िाक्तन्त सम्झौताले औपचारिक रुपमा िर्षौंदे क्ति चल्दै
आएको सिस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गयो। द्वन्द्वबाट नसक्तित
ि कािण ि परिणामलाई व्यिक्तस्ित गनि बेपत्ता
पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको स्िापना भई आयोगले आफूलाई तोवकएको काम गदै िहे को
अिस्िा छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य ननरुपण तिा मेलनमलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोक्तिम यस
आयोगलाई

ननम्न बमोक्तिमका काम, कतिव्य ि अनधकािहरु तोवकएका छन्ः

❖ बेपत्ता पारिएका ब्यक्ति सम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्िेर्षण तिा अनभले िन गिी िास्तविक
तथ्य िनसमक्ष ल्याउने,
❖ पीनित तिा पीिकको यकीन गने,
❖ पीिकलाई कानूनी काििाहीको लानग नसफारिस गने,

❖ पीनित िा ननिको परििािका सदस्यलाई उपलब्ध गिाउनु पने परिपूिणकोलानग नसफारिस गने,
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❖ पीनितलाई तोवकए बमोक्तिमको परिचयपत्र तिा छानविन पनछको िानकािी उपलब्ध गिाउने,

❖ कुनै घटना सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो िा होइन भन्ने वििाद भएमा त्यसको ननणिय गने,
आयोगले छानविन गदाि दे हायको काम गने सम्बन्धमा प्रचनलत कानून बमोक्तिम अदालतलाई भए सिह दे हाय
बमोक्तिमको अनधकाि प्रयोग गनि सक्छ:

❖ कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपक्तस्ित गिाई िानकािी नलने िा बयान गिाउने,
❖ साक्षी बुझ्ने तिा िकपत्र गिाउने,

❖ कुनै नलित िा कागिात पेि गनि आदे ि ददने,
❖ प्रमाण बुझ्ने,
❖ स्िलगत ननिीक्षण गने िा गिाउने िा दिी प्रमाण पेि गनि आदे ि ददने।

❖ सुिक्षाका दृवष्टले िा अन्य कािणबाट साक्षी िा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपक्तस्ित गिाउन
नसवकने भएमा श्रव्य दृश्य सं िाद (नभनियो कन्फिे न्स) िा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्तो साक्षी िा
व्यक्तिको बकपत्र िा बयान गिाउन सक्ने।

❖ कुनै व्यक्ति उपक्तस्ित गिाउन िा नलित, कागिात, दिी िा प्रमाण पेि गने सम्बन्धमा उपयुि
सम्झेमा मनानसि समय तोक्न सक्ने।

❖ आयोगले आफ्नो छानविन सम्बन्धी कुनै िस्तु/नलित कुनै व्यक्तिका सािमा िा कुनै िास
स्िानमा छ भन्ने लागेमा विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति िा स्िानको तलासी नलन िा नलन लगाउन ि
फेला पिे का िस्तु िा नलित कब्िा गनि िा गनि लगाउन िा त्यस्तो नलितको पूिै िा आंक्तिक
नक्कल िा प्रनतनलवप नलन लगाउन सक्ने।

❖ सािििननक पद धािण गिे को कुनै व्यक्तिउपि यस ऐन बमोक्तिम छानविन गनुि पिे मा ि ननिलाई

पदमा िािी िहँदा ननिले प्रमाण लोप गने सम्भािना दे क्तिएमा आयोगले ननिलाई ननलम्बन गनि
सम्बक्तन्धत ननकायमा ले िी पठाउन सक्ने ि त्यसिी ले िी आएमा सम्बक्तन्धत ननकायले समेत त्यस्तो
व्यक्तिलाई ननिको सेिा िति सम्बन्धी कानूनमा उल्ले ि भएकोमा सोही बमोक्तिम ि त्यसिी उल्ले ि
नभएकोमा बढीमा तीन मवहनाको लानग ननलम्बन गनुि पने।

❖ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मािी मृतकको िि कुनै स्िानमा गानिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग
विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्िानको उत्िनन गिी िास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ।
उत्िनन व्यिक्तस्ित रुपले गनुि पनेछ ि त्यसिी उत्िनन गदाि कुनै व्यक्तिको िि िा अििेर्ष फेला
पिे मा आयोगले सम्भि भएसम्म त्यस्तो ििको िी.एन.ए. िा िि पिीक्षण समेत गिी त्यस्तो िि
िा अििेर्ष मृतकको परििािको सदस्य उपलब्ध भएमा ननिलाई बुझाउनु पने।

❖ आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन उपक्तस्ित हुने कुनै व्यक्ति, पीनित िा ननिको परििािका

सदस्यले आफ्नो सुिक्षाको लानग आयोगसँग अनुिोध गिे मा िा त्यसिी अनुिोध नगिे पनन त्यस्तो
व्यक्ति िा आयोगलाई सहयोग पुयािउने िा आयोगमा कायिित कुनै व्यक्तिलाई सुिक्षा ददन
आिश्यक दे क्तिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुिक्षाको लानग उक्तचत व्यिस्िा गनुि पने ि उि
कायिमा आिश्यकता अनुसाि नेपाल सिकािको सहयोग नलन सक्ने।
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❖ कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान िा बकपत्र गिे को िा कुनै िानकािी ददएको कािणले मात्र ननिका
विरुद्ध कुनै मुद्दा चलाइने िा कानूनी कािबाही नगरिने तिा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन
उपक्तस्ित भएको व्यक्तिले आउँदा िाँदा ि िान तिा बस्दा लाग्ने िास्तविक िचि माग गिे मा
त्यस्तो व्यक्तिलाई मनानसब िचि उपलब्ध गिाउन सक्ने।

❖ आयोगमा बयान िा बकपत्र गने , कुनै सूचना, िानकािी िा प्रमाण ददने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य
िाख्न चाहे मा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य िाख्नु पने।
❖ बालबानलका, िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तिा यौनिन्य वहं सामा पिे का व्यक्तिलाई बयान िा
बकपत्र ददने कायिमा सहिता प्रदान गनि तोवकए बमोक्तिम छु ट्टै व्यिस्िा गनि सक्ने।

❖ सिकािी ननकायमा कायिित कुनै कमिचािी िा सुिक्षाकमीले आफू कायिित ननकायमा िही आयोगमा
बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन सुिक्षाका कािण नसक्ने िनाएमा त्यस्तो कमिचािीलाई ननि
सरुिा हुन सक्ने ननकायमा सरुिा गनि सम्बक्तन्धत ननकायमा ले िी पठाउन सक्ने।
❖ साक्षी, पीनित तिा आयोगको काममा सहयोग गने व्यक्तिको सुिक्षा, िािीरिक तिा माननसक वहत,
गोपननयता ि मयािदाको सं िक्षण गने।
❖ मानि अनधकािको गम्भीि उल्लङ्घन सम्बन्धी विर्षयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आिश्यक दे िेमा
ु ाई गनि सक्ने,
सािििननक सुनि

❖ आफ्नो काम कािबाही सम्बन्धी विििण पीनित लगायत सििसाधािणको िानकािीको लानग समय
समयमा सािििननक गनि सक्ने।
❖ आयोगमा प्राप्त भएको उिूिी िा िानकािी सम्बन्धमा छानविन गदाि कािबाही चलाउन पयािप्त
आधाि नभएमा कािण िुलाई त्यस्तो उिूिी तामेलीमा िाख्न सक्नेछ। ति त्यस्तो उिूिीको
सम्बन्धमा कािबाही गनुि पने विर्षयमा पनछ प्रमाण प्राप्त भएमा सो उिूिी उपि छानविन गनि
सक्ने।
❖ छानविन गरिसकेपनछ आयोगले पीनितलाई क्षनतपूनति प्रदान गनि, पुनरुद्धाि िा पुन्ःस्िापना गनि िा
अन्य उपयुि व्यिस्िा गनि नेपाल सिकािसमक्ष नसफारिस गने।

❖ आयोगले पीनितलाई कुनै सुविधा, सहुनलयत प्रदान गनि िा अन्य उपयुि व्यिस्िा गने सम्बन्धमा
नसफारिस गनुि अक्तघ ननिको इच्छा िा माग बुझी ननिको प्रािनमकता अनुसाि सुविधा, सहुनलयत
तिा अन्य व्यिस्िा नसफारिस गनुि पने,
❖ व्यक्ति बेपत्ता पाने कायिमा सं लग्न व्यक्तिलाई कािबाहीको लानग नसफारिस गनि सक्ने,
❖ आयोगले आफ्नो कायि सम्पन्न गिे पश्चात नेपाल सिकाि समक्ष प्रनतिेदन गनुप
ि ने।
३. आयोगमा िहने कमिचािी सं ख्या ि कायि विििण:
आयोगलाई आिश्यक पने कमिचािी नेपाल सिकािले व्यबस्िा गदिछ। हाल आयोगमा अध्यक्ष ि सदस्य
बाहेक ७० िना कमिचािीहरुको दििन्दी स्िीकृत भएको छ।
३.१ स्िीकृत कमिचािी दििन्दी सं ख्या

: ७० िना

३.२ आयोगमा कािमा कायिित कमिचािी सं ख्या

: २३ िना

३.३ किाि सेिा कमिचािी

: २१ िना
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३.४ िम्मा कायिित कमिचािी सं ख्या

: ४४ िना

३.५ रिि िहे को पद सं ख्या

:

२६ िना

संगठन संिचना:
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा ५ िना पदानधकािीहरु, १ िना सक्तचि, २ िटा महािािा ि
६ िटा िािाहरु िहने छन।

❖ मानि उल्ले क्तित अनधकृत एिं कमिचािीहरु कािमा ल्याईने छ। माग बमोक्तिमका अनधकृत एिं
कमिचािीहरु उपलब्ध हुन नसकेमा किािमा ननयुि गनि सवकनेछ।

❖ ४ िना िािा अनधकृत,१ िना कानुन अनधकृत(िा.प.तृ.) ि १ िना सिकािी िकील (िा.प.तृ.)
तिा २ िना ना.सु.गिी ८ िना कमिचािीहरु नीक्ति सहायक (वप.ए.) िहने छन िुन सं गठनात्मक
सं िचनामा उल्ले ि गरिएको छै न।
❖ आयोगले कायि सं चालनको नसलनसलामा आिश्यक पने स्िदे िी तिा विदे िी विज्ञ/वििेर्षज्ञ
कमिचािीहरु ऐनको दफा ३१ ि ३२ बमोक्तिम किािमा िाख्न सक्नेछ।
❖ कायि विििण अनुसाि आयोगमा ननम्न बमोक्तिम िािाहरू िहे का छन:

cWoIf

;b:o

;b:o

;b:o

;b:o
;lrj

5fgljg dxfzfvf
;x–;lrj-;/sf/L jlsn_

ph'/L, 5fgljg
tyf tfd]nL
zfvf

sfg"g tyf
dfgj clwsf/
zfvf

k|zf;g dxfzfvf
;x–;lrj -k|zf;g_

l;kmfl/; tyf
kl/k"?0f zfvf

k|zf;g tyf
of]hgf zfvf

/f=k=l4=-;=j=_ !
/f=k=t[-;=j=_ !
gf=;'=-Gofo_ !

/f=k=l4=-;=j=_ %
/f=k=l4=-sfg"g_ !
/f=k=t[=-Gofo_ !
/f=k=t[=-sfg"g_ !
/f=k=t[-;=j=_ $
gf=;'=-sfg"g_ !
gf=;'=-;=j=_ #
gf=;'=-Gofo_ @
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महािािा तिा िािाहरुको कायिविििण
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क) छाननबन महािािाले सम्पादन गनुप
ि ने कायिहरु:
❖ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको सम्िन्धी विर्षयको उिूिी तिा सूचनाहरु प्राप्त गने,
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❖ प्राप्त उिूिीहरु आयोगसमक्ष पेि गने,
❖ आयोगको ननणिय अनुसाि प्रािक्तम्भक ि विस्तृत छानविन गने,
❖ प्राप्त उिूिी द्वन्द्वकालका घटनासं ग सम्बक्तन्धत भए नभएको एवकन गने,
❖ पीनित ि पीिक यवकन गने,
❖ उिूिी तामेलीमा िाख्ने सम्िन्धी कायि गने,
❖ आयोगलाई आिश्यक पने कानूनी विर्षयमा आिश्यक कायि गने,
❖ पीनितलाई प्रदान गने िाहत, परिपूिण तिा क्षनतपूनतिको नसफारिस सम्िन्धी कायि गने,
❖ विभागीय िा अन्य काििाहीको नसफािीस सम्िन्धी कायि गने ,
❖ मुद्दा चलाउनु पने विर्षयमा मुद्दा चलाउन ले िी पठाउने,
❖ मानि अनधकाि सम्िन्धी नीनतगत विर्षय तिा अनधकािको उल्लघंन सम्िन्धी विर्षयमा िाय पिामिि
ददने,
❖ मानि अनधकािको हनन भए नभएको सम्िन्धमा िाय पिामिि सम्िन्धी कायि गने ,
❖ आफ्नो कायिको प्रनतिेदन तयाि गिी आयोगसमक्ष पेि गने।
यस महािािा अन्तगितका िािाहरुले दे हाय बमोक्तिमका कायि सम्पादन गनेछन:
१) उिूिी, छानविन तिा तामेली िािा:
यस िािाले महािािाको प्रत्यक्ष ननदे िनमा दे हाय बमोक्तिमका कायिहरु गनेछ:
❖ बेपत्ता पािी मानि अनधकािको गम्भीि उल्लं घन सम्बन्धी घटनाका सम्बन्धमा पीनित िा ननिका
तफिबाट उिूिी, ननिेदन तिा गुनासाहरु प्राप्त गने,
❖ आयोगलाई प्राप्त भएको उिूिी तिा िानकािी सम्बन्धमा छानविन गने,

❖ व्यक्ति बेपत्ता पािे को सम्बन्धमा आयोगलाई कुनै श्रोतबाट िानकािी प्राप्त भएमा िा आयोगले
छानविन गनि उपयुि सम्झेका विर्षयहरुमा अनुसन्धान गने,

❖ कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपक्तस्ित गिाई िानकािी नलने िा बयान गिाउने, साक्षी बुझ्ने िा
बकपत्र गिाउने,
❖ अन्य आिश्यक दे क्तिन आएका प्रमाण बुझ्ने,
❖ स्िलगत ननिीक्षण गने,
❖ दिी प्रमाण सं कलन गने गिाउने,

❖ कुनै नलित िा कागिात पेि गनि लगाउने,

❖ विनभन्न ननकायहरुसँग आिश्यक कागिातहरु मगाउने,
❖ िास्तविक पीनित पवहचान गनि आिश्यक

अनुसन्धान गने,

❖ कुनै सिकािी िा सािििननक कायािलय िा सम्बक्तन्धत अदालतको अनुमनत नलई अदालतबाट कुनै
नलित िा त्यसको नक्कल क्तझकाउने,

❖ आयोगको ननदे िन बमोक्तिम विनभन्न ननकायहरुसँग सम्बक्तन्धत कागिातहरु मगाउने,
❖ आयोगमा प्राप्त भएको उिूिी िा िानकािी सम्बन्धमा छानविन गदाि काििाही चलाउन पयािप्त
आधाि नभएमा कािण िुलाई त्यस्तो उिूिी तामेलीमा िाख्ने,
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❖ आिश्यकतानुसाि कुनै व्यक्ति िा स्िानको तलासी नलने, फेला पिे का िस्तु िा नलित कब्िा गने
िा त्यस्तो नलितको पूिै िा आंक्तिक नक्कल िा प्रनतनलवप नलने,

❖ यस सम्बन्धमा आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य कायिहरु
गने।
२) नसफारिस तिा परिपूिण िािा:
यस िािाले तालुक महािािाको प्रत्यक्ष ननदे िन ि ननयन्त्रणमा िही पीनितलाई क्षनतपूनति प्रदान गनि,
पुन्ःउद्धाि तिा पुन्ःस्िापना गनि िा अन्य उपयुि व्यिस्िा गनि नसफारिस गनेछ। यस क्रममा:
❖ सिस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानि अनधकािका गम्भीि उल्लं घन सम्बन्धी घटना सम्बन्धमा
हालसम्म नेपाल सिकािसमक्ष पेि गिे का प्रनतिेदनहरु अध्ययन गने,
❖ पीनितलाई पनिगएको िास्तविक क्षनतको क्षनतपूनति ददनका लानग आिश्यक अध्ययन अनुसन्धान गने,
❖ पीनितलाई क्षनतपूनति प्रदान गनि, पुनरुद्धाि िा पुनस्र्िापना गनि िा अन्य उपयुि व्यिस्िा गनि
नसफारिस गने सम्बन्धी काििाही गने,
❖ प्राप्त प्रमाणहरुको आधािमा उपयुि परिपूिणको लानग आयोगसमक्ष आिश्यक सुझाि पेि गने,

❖ पीनित िा अिस्िा अनुसाि ननिको परििािको कुनै सदस्यलाई दे हायको सुविधा िा सहुनलयत
उपलब्ध गिाउन नसफारिस गने सम्बन्धी काििाही गने।
❖ नन्ःिुल्क क्तिक्षा तिा स्िास्थ्योपचाि,
❖ सीपमूलक तालीम,
❖ विना व्याि िा सहुनलयतपूणि व्यािमा ऋण सुविधा,
❖ बसोबासको व्यिस्िा,
❖ िोिगािको सुविधा,
❖ अन्य सुविधा िा सहुनलयत,

❖ पीनितलाई कुनै सुविधा िा सहुनलयत प्रदान गनि िा अन्य उपयुि व्यिस्िा गने सम्बन्धमा
नसफारिस गनुि अक्तघ ननिको इच्छा िा माग बुझी ननिको प्रािनमकता अनुसाि सुविधा सहुनलयत
तिा अन्य व्यिस्िा नसफारिस गनुप
ि ने,
❖ पीनितको मृत्यु भैसकेकोमा पीनितले पाउने क्षनतपूनति, सुविधा िा सहुनलयत ननिको परििािको
नक्तिकको सदस्यलाई उपलब्ध गिाउने,

❖ कसैले पीनितको कुनै सम्पक्तत्त कब्िा िा िफत गिे को दे क्तिएमा त्यस्तो सम्पक्तत्त सम्बक्तन्धत
व्यक्तिबाट वफताि गनि नसफारिस गने काििाही चलाउने,

❖ आयोगको कायिमा सहयोग पु¥याउने व्यक्तिलाई पुिस्कृत गने सम्बन्धी काििाही चलाउने,
❖ अनुसन्धानका आधािमा दोवर्ष उपि कािबाहीको लानग नसफारिस गने,
❖ आयोगले पेि गने प्रनतिेदन सम्बन्धी कायि गने।
३) कानून तिा मानि अनधकाि िािा:
❖ अन्तिािविय मानि अनधकाि ि मानिीय कानून सम्बन्धी विर्षयमा अध्ययन गने,
❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत ऐन सं िोधन गनुप
ि िे मा सं िोधनको मस्यौदा तिुम
ि ा गने,
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❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत ननयम, कायिविनध, ननदे क्तिका तिुम
ि ा गने,

❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत विर्षयमा विनभन्न अदालतमा पिे का उिूिीका सम्बन्धमा नलक्तित ििाफ तयाि
पाने,
❖ आयोगबाट माग भए बमोक्तिमका विर्षयमा कानूनी िाय उपलब्ध गिाउने,

❖ आयोगमा बयान िा बकपत्र गने कुनै सूचना, िानकािी िा प्रमाण ददने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य
िाख्न चाहे मा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य िाख्न काििाही गने,
❖ बालबानलका,िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तिा यौनिन्य वहं सामा पिे का व्यक्तिलाई बयान िा
बकपत्र ददने कायिमा सहिता प्रदान गनि छु ट्टै व्यिस्िा गने,

❖ सिकािी ननकायमा कायिित कुनै कमिचािी िा सुिक्षाकमीले आफू कायिित ननकायमा िही आयोगमा
बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन सुिक्षाका कािण नसक्ने िनाएमा ननिलाई सरुिा गनि ले िी
पठाउने सम्बन्धी काििाही गने,
❖ साक्षी, पीनित तिा आयोगको काममा सहयोग गने व्यक्तिको सुिक्षा, िािीरिक तिा माननसक वहत,
गोपननयता ि मयािदाको सं िक्षण सम्बन्धी व्यिस्िा गने,
❖ व्यक्ति िेपता पाने कायिको विर्षयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आिश्यक दे क्तिएमा सािििननक
ु ाई गने,
सुनि

❖ यस सम्बन्धमा आयोग, सक्तचि तिा महािािाबाट भएका ननणिय तिा ननदे िनहरु कायािन्ियन गने ।
ि) प्रिासन महािािाले सम्पादन गनुप
ि ने कायिहरु
❖ आयोगको प्रिासननक तिा आनििक कायिहरु गने,
❖ दै ननक कायािलय सं चालन सम्िन्धी कायि गने,
❖ आयोगको काम कतिव्य बािे सािििननक िानकािी गिाउने,
❖ पयििेक्षक, विज्ञ, वििेर्षज्ञ चयन गने,

❖ कमिचािीहरु क्तझकाउने तिा पयािप्त नभएमा किािमा भनाि गने,

❖ कायि प्रकृनत ि योग्यता, अनुभिका आधािमा कामको क्तिम्मेिािी बाँिफाँि गने,
❖ कामिचािीले गने कायि विििण तयाि गने ि गनुि पने कायि िािे िानकािी गिाउने,
❖ अनधकाि प्रत्यायोिन गने,
❖ आयोगका गनतविनध तिा सूचनाहरुको सं प्रर्ष
े ण तिा प्रचाि प्रसाि सम्िन्धी कायिहरु गने,

❖ िावर्षिक योिना तिा कायिक्रम तिुम
ि ा गने, बांिफांि गने तिा ननकासा ि परिचालन गने,
❖ योिना तिा ििेट तिुम
ि ा गनि सिोकाििाला ननकायसं ग समन्िय गने,
❖ द्वन्द्व व्यिस्िापन, दीगो िाक्तन्त तिा मानि अनधकाि सम्िन्धी दक्ष िनिक्ति व्यिस्िापन सम्िन्धी
कायि गने,
❖ अन्य ननकायको सम्पकि विन्दु ि प्रििाको रुपमा कायि गने तिा सूचना अनधकािी ि प्रििा चयन
गने,

❖ यस ननकायबाट सं चालन हुने कायिक्रमहरुको ननयनमत समीक्षा तिा अनुगमन गने,
❖ कायिक्रम सं चालनमा श्रोत साधन तिा िनिक्तिको व्यिस्िापन गने,
❖ दद्वपक्षीय तिा बहुपक्षीय सहयोगको व्यिस्िापन तिा परिचालन गने,
7

❖ ऐन, ननयमािली तिा कायिक्रमको प्रचािात्मक कायि गने ,
❖ उिूिी ननिेदन आव्हान गने,
❖ घटनाको िानकािी ददन दुबै पक्षलाई आव्हान ि पत्राचाि गने,
❖ उिूिी ि ननिेदनका ढाचाँहरु सािििननक गने,

❖ उिूिी ि ननिेदन सं कलन सम्िन्धी प्रिासननक कायि गने,
❖ अन्य महािािामा वकटानी साि तोवकएका बाहे कका कायिको सािै अन्य महािािा अन्तगित नपने
विविध कायिहरु गने।
यस महािािा अन्तगितका िािाहरुले दे हाय बमोक्तिमका कायि सम्पादन गनेछन:
१) प्रिासन तिा योिना िािा:
तालुक महािािाको प्रत्यक्ष ननदे िन ि ननयन्त्रणमा िही दे हाय बमोक्तिमका कायिहरु गने्ः
❖ आयोगको कमिचािी प्रिासन सम्बन्धी सम्पूण ि कायि गने,
❖ आयोगको दिबन्दी तिा पदपूनति सम्बन्धी कायि गने,
❖ आयोगको दै ननक प्रिासननक कायि गने,
❖ आयोगको लानग आिश्यक दक्ष िनिक्ति विकास गनि स्िदे ि तिा विदे िमा तालीम, पुनताििगी
तालीम, प्रक्तिक्षक प्रक्तिक्षण सम्बन्धी तालीमहरुको व्यिस्िा गने ,
❖ आयोगको लानग क्तिन्सी सामानहरुको िरिद, सं चय तिा उपयोगको व्यिस्िा गने,
❖ आयोगको सम्पक्तत्तको लगत िाख्ने, सं िक्षण ि ममित सम्भाि गने, गिाउने,
❖ आयोगको विनभन्न िािाहरुबीच समन्िय सम्बन्धी कायि गने ,
❖ आयोगका लानग मानि सं िाधन विकास योिना, कायिक्रम तिा कायियोिनाको तिुम
ि ा तिा
कायािन्ियन गने,
❖ िािागत कामको प्रािनमवककिण गिी आिनधक कायियोिना बनाउने, कायािन्ियन गने, गिाउने,
❖ आयोगकोलानग िावर्षिक योिना, बिेट ि कायिक्रम बनाउने,
❖ नेपाल सिकािको िावर्षिक नीनत तिा कायिक्रम लानग आयोगको तफिबाट पठाईने नीनत तिा
कायिक्रमको तिुम
ि ा सम्बन्धी कायि गने,
❖ आयोगका विनभन्न कायिक्रमहरुको विर्षयमा विनभन्न मन्त्रालय बीच समन्िय सम्बन्धी कायि गने,
❖ िािागत कायिसम्पादनको प्रगनत प्रनतिेदन तयाि गने,

❖ आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन उपक्तस्ित भएको व्यक्तिले आउँदा िाँदा ि िान तिा
बस्दा लाग्ने िास्तविक िचि माग गिे मा मनानसब िचि उपलब्ध गिाउने,
❖ यस्तै वकनसमको काम गने प्रचनलत कानून बमोक्तिम स्िावपत िा नेपाल सिकािबाट गदठत आयोग
िा ननकायसँग समन्िय गने,

❖ यस विर्षयसँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य
काम गने।

२) आनििक प्रिासन िािा:
तालुक महािािाको प्रत्यक्ष ननदे िन ि ननयन्त्रणमा िही दे हाय बमोक्तिमका कायिहरु गने्ः
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❖ आयोगको आनििक प्रिासन सम्बन्धी सम्पूण ि कायि गने,
❖ आयोगको िावर्षिक योिना तिा कायिक्रम अनुरुप िावर्षिक बिेट बनाउने ि ननकासा नलने,
❖ ननकासा ि आम्दानी प्राप्त गने तिा बिेट िचि गने व्यिस्िा नमलाउने,

❖ मन्त्रालय अन्तगित सं चानलत विनभन्न आयोिनाहरुको लानग अक्तख्तयािी तिा स्िीकृत िकम ननकासा
पठाउने।
❖ मन्त्रालय ि अन्तगित ननकायहरुको केन्रीय ि कायि सञ्चालनस्तिको आनििक प्रिासन सम्बन्धी कायि
गने,

❖ तोवकए बमोक्तिमको लेिा िाख्ने ि ननयनमत प्रनतिेदन गने,
❖ आयोगको आनििक कािोिािको सम्बन्धमा िाय पिामिि ददने,
❖ आम्दानी तिा िचिको आन्तरिक ि अक्तन्तम ले िा पिीक्षण गिाउने,
❖ बेरुिुको लगत िािी फछ्र्यौट गने, गिाउने तिा सम्पिीक्षण गिाउने।

❖ स्िीकृत कायिक्रमहरुको लानग तोवकएको बिेट कुनै िीर्षिकमा नपुग भएमा िचत हुने िीर्षिकबाट
ननयमानुसाि िकमान्ति गनि पेि गने,

❖ िावर्षिक आनििक विििण तयाि गने,
❖ आयोगमा प्राप्त हुने िािश्व िा सिकािी िकम बैंक दाक्तिला गने, सोको ले िा िाख्ने, फाँटिािी पेि
गने ि लेिा पिीक्षण गिाउने,

❖ धिौटीको लेिा िाख्ने,
❖ कानून बमोक्तिम असूल उपि गनुप
ि ने सिकािी नगदी, क्तिन्सी असूल उपि सम्बन्धी कायि गने,

❖ स्िीकृत कायिक्रमको लानग तोवकएको बिेट िकम कायािन्ियन गने ननकायमा ननकासा पठाउने।

❖ यस विर्षयसँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य
काम गने।
३) सञ्चाि तिा अनभलेि व्यिस्िापन िािा:
तालुक महािािाको प्रत्यक्ष ननदे िन ि ननयन्त्रणमा िही दे हाय बमोक्तिमका कायिहरु गने्ः
❖ आयोगको कायिसंग सम्िन्धीत विर्षयमा पचाि, पम्प्ले ट, पोष्टि, िे नियो, टे नलनभिन–सं िाद, अनियो,
नभनियो िस्ता सामग्रीहरुको उत्पादन तिा आम सञ्चाि माध्यमद्वािा प्रचाि–प्रसाि गने गिाउने,

❖ िाक्तन्त प्रवक्रयामा सहयोग पुग्ने विर्षयका सूचना व्यिस्िापन गने,
❖ िाक्तन्त

प्रिद्धिन

कायिमा

सिकािी

तिा

गैिसिकािी

क्षेत्रबाट

सं चालन

कायिक्रमहरुमा समन्िय ि एकरुपता कायम गनि आिश्यक कायि गने गिाउने,

हुने

िाक्तन्त

प्रिधिन

❖ िाक्तन्त ि द्वन्द्व व्यिस्िापनको क्षेत्रमा सूचना, अध्ययन सामग्री एिं िाविय तिा अन्तिािवियस्तिमा
भएका पुस्तक, सिोच्च

अदालतबाट भएको फैसला एिं

आदे िहरु, िनिल

तिा अध्ययन

प्रनतिेदनहरुको सं ग्रह गने, प्रविनधज्ञहरु सवहतको श्रोत केन्र तिा पुस्तकालय व्यिस्िापन सम्बन्धी
सम्पूण ि कायि गने,

❖ द्वन्द्व तिा सं क्रमणकालीन न्याय लगायत िाक्तन्त प्रवक्रयासँग सम्बक्तन्धत विर्षयका विज्ञहरुको सूची
तयाि गिी अद्यािनधक गिी िाख्ने,
❖ आयोगका प्रकािनहरुको सम्पादन ि व्यिस्िापन गने ,
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❖ आयोगको कायि प्रगनतहरुको सम्बन्धमा िनतालाई सु–सूक्तचत गिाउने,
❖ िाक्तन्त प्रवक्रयामा स्िानीय िनसहभानगता िुटाउने,
❖ िाक्तन्त प्रवक्रया ि िातािका पक्षहरुमा सिकाि, नागरिक समाि, आम सञ्चािकमी तिा सञ्चाि
माध्यमहरुबीच सूचना आदान–प्रदान गने,
❖ आयोगको website अध्यािनधक गने,
❖ आयोगको सूचना प्रविनध व्यिस्िापन सम्बन्धी कायि गने,
❖ पीनितको िगीकिण गनि उपलब्ध प्रमाणको आधािमा आयोगलाई आिश्यक सुझाि ददने,
❖ आयोगले गिे का ननणिय बमोक्तिम पीनितलाई परिचय पत्र ददने,

❖ आयोगमा प्राप्त ननिेदनहरु, पीनितको िगीकिण, परिचयपत्र लगायतका कुिाहरुको अनभले ि िाख्ने,

❖ यस विर्षयसँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य
काम गने।
कमिचािीहरुको कायिविििण
सह-सक्तचि (सिकािी िवकल समुह) को कायि विििण:
❖ उिूिीहरु छानविन गिी आयोग समक्ष पेि गने गिाउने,
❖ आयोगको ननणिय अनुसाि प्रािक्तम्भक ि विस्तृत छानविन गने,
❖ आयोगलाई आिश्यक पने कानूनी विर्षयका सम्िन्धमा आिश्यक कायि गने,
❖ पीनितलाई िाहत, परिपूिण तिा क्षनतपूनति प्रदान सम्बन्धी कायि गिी आिश्यक नसफारिस सम्िन्धी
कायि गने,
❖ विभागीय िा अन्य काििाही को नसफािीस सम्िन्धी कायि गने ,
❖ मुद्दा चलाउनु पने विर्षयमा मुद्दा चलाउन ले िी पठाउने,
❖ मानि अनधकाि सम्िन्धी नीनतगत विर्षय तिा अनधकािको उल्ंलघन सम्िन्धी विर्षयमा िाय पिामिि
ददने,
❖ पीनितलाई क्षनतपूनति प्रदान गनि, पुनरुद्धाि िा पुनस्र्िापना गनि िा अन्य उपयुि व्यिस्िा गनि
नसफारिस गने सम्बन्धी काििाही गने,
❖ प्राप्त प्रमाणहरुको आधािमा उपयुि परिपूिणको लानग आयोग समक्ष आिश्यक सुझाि पेि गने,

❖ पीनित िा अिस्िा अनुसाि ननिको परििािको कुनै सदस्यलाई प्रदान गरिने सुविधा िा सहुनलयत
उपलब्ध गिाउन नसफारिस गने सम्बन्धी काििाही गने,

❖ पीनितलाई कुनै सुविधा िा सहुनलयत प्रदान गनि िा अन्य उपयुि व्यिस्िा गने सम्बन्धमा
नसफारिस गनुि अक्तघ ननिको इच्छा िा माग बुझी ननिको प्रािनमकता अनुसाि सुविधा सहुनलयत
तिा अन्य व्यिस्िा नसफारिस गनुप
ि ने,
❖ सिस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानि अनधकािका गम्भीि उल्लं घन सम्बन्धी घटना सम्बन्धमा
हालसम्म नेपाल सिकािसमक्ष पेि गिे का प्रनतिेदनहरु अध्ययन गने,

❖ साक्षी, पीनित तिा आयोगको काममा सहयोग गने व्यक्तिको सुिक्षा, िािीरिक तिा माननसक वहत,
गोपननयता ि मयािदाको सं िक्षण सम्बन्धी व्यिस्िा गने।
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सह सक्तचि (प्रिासन सेिा) को कायि विििण:
❖ आयोगको प्रिासननक तिा आनििक कायिहरु गने गिाउने,
❖ पयििेक्षक, विज्ञ, वििेर्षज्ञ चयन गने,

❖ कायि प्रकृनत ि योग्यता, अनुभिका आधािमा कामको क्तिम्मेिािी बाँि फाँि गने,
❖ कामिचािीले गने कायि विििण तयाि गने ि गनुि पने कायि िािे िानकािी गिाउने,
❖ अनधकाि प्रत्यायोिन गने,
❖ द्वन्द्व व्यिस्िापन, ददगो िाक्तन्त तिा मानि अनधकाि सम्िन्धी दक्ष िनिक्ति व्यिस्िापन सम्िन्धी
कायि गने,
❖ अन्य ननकायको सम्पकि विन्दु ि प्रििाको रुपमा कायि गने तिा सूचना अनधकािी ि प्रििा चयन
गने,
❖ दद्वपक्षीय तिा बहुपक्षीय सहयोगको व्यिस्िापन तिा परिचालन गने,

ु ाई गने तिा
❖ व्यक्ति िेपता पाने कायिको विर्षयमा छानविन गनि आिश्यक दे क्तिएमा सािििननक सुनि
उिूिी ि ननिेदन सं क्लन सम्िन्धी प्रिासननक कायि गने।
उप सक्तचि (प्रिासन सेिा) को कायि विििण:
❖ आयोगको दिबन्दी तिा पदपूनति सम्बन्धी कायि गने,
❖ आयोगको दै ननक प्रिासननक कायि गने,
❖ िाक्तन्त प्रिद्र्धन कायिमा सिकािी तिा गैिसिकािी क्षेत्रबाट सं चालन हुने िाक्तन्त प्रिद्र्धन
कायिक्रमहरुमा समन्िय ि एकरुपता कायम गनि आिश्यक कायि गने गिाउने,

❖ िाक्तन्त ि द्वन्द्व व्यिस्िापनको क्षेत्रमा सूचना, अध्ययन सामग्री एिं िाविय तिा अन्तिािवियस्तिमा
भएका पुस्तक, ििनल तिा अध्ययन प्रनतिेदनहरुको सं ग्रह गने, प्राविनधज्ञहरु सवहतको श्रोत केन्र
तिा पुस्तकालय व्यिस्िापन सम्बन्धी सम्पूण ि कायि गने,

❖ पीनितको िगीकिण गनि उपलब्ध प्रमाणको आधािमा आयोगलाई आिश्यक सुझाि

ददने, आयोगले

गिे का ननणिय बमोक्तिम पीनितलाई परिचय पत्र ददने,

❖ द्वन्द तिा सं क्रमणकालीन न्याय लगायत िाक्तन्त प्रवक्रयासँग सम्बक्तन्धत विर्षयका विज्ञहरुको Roster
तयाि गिी अद्यािनधक गिी िाख्ने,
❖ आयोगका प्रकािनहरुको सम्पादन ि व्यिस्िापन गने ,
❖ आयोगको लानग आिश्यक दक्ष िनिक्ति विकास गनि स्िदे ि तिा विदे िमा तालीम, पुनताििगी
तालीम, प्रक्तिक्षक प्रक्तिक्षण सम्बन्धी तालीमहरुको व्यिस्िा गने ,
❖ आयोगको लानग क्तिन्सी सामानहरुको िरिद, सं चय तिा उपयोगको व्यिस्िा गने,
❖ आयोगको सम्पक्तत्तको लगत िाख्ने, सं िक्षण ि ममित सम्भाि गने, गिाउने,
❖ आयोगको विनभन्न िािाहरुबीच समन्िय सम्बन्धी कायि गने ,

❖ आयोगकालानग मानि सं िाधन विकास योिना, कायिक्रम तिा कायियोिनाको तिुम
ि ा तिा
कायािन्ियन गने,
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❖ िािागत कामको प्रािनमवककिण गिी आिनधक कायियोिना बनाउने, कायािन्ियन गने, गिाउने,
❖ आयोगको लानग िावर्षिक योिना, बिेट ि कायिक्रम बनाउने,
❖ नेपाल सिकािको िावर्षिक नीनत तिा कायिक्रम लानग आयोगको तफिबाट पठाईने नीनत तिा
कायिक्रमको तिुम
ि ा सम्बन्धी कायि गने,
❖ आयोगका विनभन्न कायिक्रमहरुको विर्षयमा विनभन्न मन्त्रालयबीच समन्िय सम्बन्धी कायि गने ,

❖ आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन उपक्तस्ित भएको व्यक्तिले आउँदा िाँदा ि िान तिा
बस्दा लाग्ने िास्तविक िचि माग गिे मा मनानसब िचि उपलब्ध गिाउने,
❖ यस्तै वकनसमको काम गने प्रचनलत कानून बमोक्तिम स्िावपत िा नेपाल सिकािबाट गदठत आयोग
िा ननकायसँग समन्िय गने,

❖ यस विर्षयसँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य
काम गने।
उप सक्तचि (सिकािी िवकल समुह) को कायि विििण:
❖ प्राप्त उिूिीहरुमा छानविन तिा उपयुि सम्झेका विर्षयहरुमा अनुसन्धान गने,
❖ पीनितलाई पनिगएको िास्तविक क्षनतको क्षनतपूनति ददनका लानग आिश्यक अध्ययन अनुसन्धान गने,
❖ पीनितको मृत्यु भैसकेकोमा पीनितले पाउने क्षनतपूनति, सुविधा िा सहुनलयत ननिको परििािको
नक्तिकको सदस्यलाई उपलब्ध गिाउने सम्बन्धी काम गने,

❖ सिकािी ननकायमा कायिित कुनै कमिचािी िा सुिक्षाकमीले आफू कायिित ननकायमा िही आयोगमा
बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन सुिक्षाका कािण नसक्ने िनाएमा ननिलाई सरुिा गनि ले िी
पठाउने सम्बन्धी काििाही गने।
उप सक्तचि (कानुन समुह)को कायि विििण:
❖ अन्तिािविय मानि अनधकाि ि मानिीय कानून सम्बन्धी विर्षयमा अध्ययन गने।
❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत ऐन सं िोधन गनुप
ि िे मा सं िोधनको मस्यौदा तिुम
ि ा गने।
❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत ननयम, कायिविनध, ननदे क्तिका तिुम
ि ा गने।

❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत विर्षयमा विनभन्न अदालतमा पिे का उिूिीका सम्बन्धमा नलक्तित ििाफ तयाि
पाने।
❖ आयोगबाट माग भए बमोक्तिमका विर्षयमा कानूनी िाय उपलब्ध गिाउने।
❖ मानि अनधकािको गम्भीि उल्लं घन सम्बन्धी विर्षयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आिश्यक दे क्तिएमा
ु ाई गने।
सािििननक सुनि

ु ाइ गने ।
❖ स्िलगत ननिीक्षण ि सािििननक सुनि
❖ प्राप्त प्रमाणहरुको आधािमा उपयुि परिपूिणको लानग आयोगसमक्ष आिश्यक सुझाि पेि गने।
❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत मुद्दामा आयोगको तफिबाट नलक्तित ििाफ तयाि गने।

❖ यस सम्बन्धमा आयोग, सक्तचि तिा महािािाबाट भएका ननणिय तिा ननदे िनहरु कायािन्ियन गने ।
❖ आयोगको कायिमा सहयोग पुयािउने व्यक्तिलाई पुिस्कृत गने सम्बन्धी काििाही चलाउने
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❖ आयोगमा बयान िा बकपत्र गने कुनै सूचना, िानकािी िा प्रमाण ददने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य
िाख्न चाहे मा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य िाख्न काििाही गने।
❖ बालबानलका, िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तिा यौनिन्य वहं सामा पिे का व्यक्तिलाई बयान िा

बकपत्र ददने कायिमा सहिता प्रदान गनि छु ट्टै व्यिस्िा गने। िािा अनधकृत (कानुन समुह)को
कायि विििण

❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत ऐन सं िोधन गनुप
ि िे मा सं िोधनको मस्यौदा तिुम
ि ा गने,
❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत ननयम, कायिविनध, ननदे क्तिका तिुम
ि ा गने,

❖ आयोगसँग सम्बक्तन्धत विर्षयमा विनभन्न अदालतमा पिे का उिूिीका सम्बन्धमा नलक्तित ििाफ तयाि
पाने,

ु ाइ गने,
❖ स्िलगत ननिीक्षण ि सािििननक सुनि
❖ यस सम्बन्धमा आयोग, सक्तचि तिा महािािाबाट भएका ननणिय तिा ननदे िनहरु कायािन्ियन गने ।
िािा अनधकृत (सिकािी िवकल समुह)को कायि विििण :

❖ कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपक्तस्ित गिाई िानकािी नलने िा बयान गिाउने, साक्षी बुझ्ने िा
बकपत्र गिाउने,
❖ आिश्यक प्रमाण बुझ्ने,

ु ाइ गने,
❖ स्िलगत ननिीक्षण िा दिी प्रमाण पेि गनि लगाउने ि सुनि
❖ कुनै नलित िा कागिात पेि गनि लगाउने,

❖ विनभन्न ननकायहरुसँग सम्बक्तन्धत कागिातहरु मगाउने,
❖ िास्तविक पीनित पवहचान गनि आिश्यक अध्ययन अनुसन्धान गने,

❖ कुनै सिकािी िा सािििननक कायािलय िा सम्बक्तन्धत अदालतको अनुमनत नलई अदालतबाट कुनै
नलित िा त्यसको नक्कल क्तझकाउने,

❖ छानविन सम्बन्धी कुनै िस्तु, नलित कुनै व्यक्तिका सािमा िा कुनै िास स्िानमा छ भन्ने लागेमा
विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति िा स्िानको तलासी नलने ि फेला पिे का िस्तु िा नलित कब्िा गने
िा त्यस्तो नलितको पूिै िा आंक्तिक नक्कल िा प्रनतनलवप नलने,

❖ व्यक्ति िेपता पाने कायिमा सं लग्न िहे को आिोपमा सािििननक पद धािण गिे को कुनै व्यक्ति दोर्षी
दे क्तिएमा विभागीय काििाहीको लानग अक्तख्तयाििाला समक्ष ले िी पठाउने सम्बन्धी काििाही गने,
❖ आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य कायिहरु गने।
िािा अनधकृत (प्रिासन सेिा) को कायि विििण:
❖ आयोगको कायिसंग सम्िक्तन्धत विर्षयमा पचाि, पम्प्ले ट, पोष्टि, िे नियो, टे नलनभिन–सं िाद, अनियो, नभनियो
िस्ता सामग्रीहरुको उत्पादन तिा आम सञ्चाि माध्यमद्वािा प्रचाि–प्रसाि गने गिाउने,

❖ िाक्तन्त प्रवक्रयामा सहयोग पुग्ने विर्षयका सूचना व्यिस्िापन गने,

❖ आयोगको कायि प्रगनतहरुको सम्बन्धमा िनतालाई सु–सूक्तचत गिाउने,
❖ िाक्तन्त प्रवक्रयामा स्िानीय िनसहभानगता िुटाउने,
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❖ िाक्तन्त प्रवक्रया ि िातािका पक्षहरुमा सिकाि, नागरिक समाि, आम सञ्चािकमी तिा सञ्चाि
माध्यमहरुबीच सूचना आदान–प्रदान गने,
❖ आयोगको web site अध्यािनधक गने,
❖ आयोगको सूचना प्रविनध व्यिस्िापन सम्बन्धी कायि गने,

❖ आयोगमा प्राप्त ननिेदनहरु, पीनितको िगीकिण, परिचयपत्र लगायतका कुिाहरुको अनभले ि िाख्ने,
❖ आयोगको दै ननक प्रिासननक कायि गने,
❖ आयोगको लानग क्तिन्सी सामानहरुको िरिद, सं चय तिा उपयोगको व्यिस्िा गने,
❖ आयोगका लानग मानि सं िाधन विकास योिना, कायिक्रम तिा कायियोिनाको तिुम
ि ा तिा
कायािन्ियन गने,
❖ िािागत कामको प्रािनमवककिण गिी आिनधक कायियोिना बनाउने, कायािन्ियन गने, गिाउने,
❖ आयोगको लानग िावर्षिक योिना, बिेट ि कायिक्रम बनाउने,
❖ िािागत कायिसम्पादनको प्रगनत प्रनतिेदन तयाि गने,

❖ यस विर्षयसँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य
काम गने।
लेिा अनधकृतको कायि विििण:
❖ आयोगको िावर्षिक योिना तिा कायिक्रम अनुरुप िावर्षिक बिेट बनाउने ि ननकासा नलने,
❖ ननकासा ि आम्दानी प्राप्त गने तिा बिेट िचि गने व्यिस्िा नमलाउने,

❖ मन्त्रालय अन्तगित सं चानलत विनभन्न आयोिनाहरुको लानग अक्तख्तयािी तिा स्िीकृत िकम ननकासा
पठाउने,
❖ मन्त्रालय ि अन्तगित ननकायहरुको केन्रीय ि कायि सञ्चालनस्तिको आनििक प्रिासन सम्बन्धी कायि
गने,

❖ तोवकए बमोक्तिमको लेिा िाख्ने ि ननयनमत प्रनतिेदन गने,
❖ आयोगको आनििक कािोिािको सम्बन्धमा िाय पिामिि ददने,
❖ आम्दानी तिा िचिको आन्तरिक ि अक्तन्तम ले िा पिीक्षण गिाउने,
❖ बेरुिुको लगत िािी फछ्र्यौट गने, गिाउने तिा सम्पिीक्षण गिाउने,

❖ स्िीकृत कायिक्रमहरुको लानग तोवकएको बिेट कुनै क्तिर्षिकमा नपुग भएमा िचत हुने िीर्षिकबाट
ननयमानुसाि िकमान्ति गनि पेि गने,

❖ िावर्षिक आनििक विििण तयाि गने,
❖ आयोगमा प्राप्त हुने िािश्व िा सिकािी िकम बैंक दाक्तिला गने, सोको ले िा िाख्ने, फाँटिािी पेि
गने ि लेिा पिीक्षण गिाउने,

❖ धिौटीको लेिा िाख्ने,

❖ कानून बमोक्तिम असूल उपि गनुप
ि ने सिकािी नगदी, क्तिन्सी असूल उपि सम्बन्धी कायि गने,

❖ स्िीकृत कायिक्रमको लानग तोवकएको बिेट िकम कायािन्ियन गने ननकायमा ननकासा पठाउने,
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❖ यस विर्षयसँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य
काम गने।
तामेलदािको कायि विििण:
❖ अनुसन्धानका क्रममा आयोगमा क्तझकाउनु पने व्यक्तिको म्याद तिा सूचना तामेल गने।
❖ अनुसन्धानको कायिमा आिश्यक सहयोग गने
❖ आयोग, सक्तचि तिा महािािा प्रमुिबाट भएका ननदे िन बमोक्तिमका अन्य काम गने।
४ आयोगबाट प्रदान गरिने सेिा:
❖ क्तिल्ला स्िीत स्िानीय िाक्तन्त सनमनत तिा यस आयोग माफित पिे का उिूिी उपि छानिीन गने
❖ छानविन गिी िास्तविक तथ्य िनसमक्ष ल्याउन
ु ाई, पत्राचाि एिं अनुगमन गने
❖ सािििननक सुनि

❖ सो घटनाबाट पीनित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गिी परिपूिणको व्यबस्िा गने
❖ त्यस्तो कायिमा सं लग्न व्यक्तिलाई कानूनी काििाहीको लानग ि सं स्िागत सुधािको लानग नसफारिस
गने
❖ बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य ननरुपण तिा मेलनमलाप ऐन,२०७१ सम्बन्धमा
–अन्तवक्रिया गने।
–प्रक्तिक्षक प्रक्तिक्षण सञ्चालन गने ।
–छलफल/गोष्ठी सञ्चालन गने।
५. सेिा प्रदान गने ननकायको िािा ि क्तिम्मेिाि अनधकािी, सम्बक्तन्धत िािा प्रमुि
५.१ आयोगका पदानधकािीहरुको विििण
अध्यक्ष श्री लोकेन्र मक्तल्लक

सदस्य श्री वििुल वि.क दुलाल
सदस्य प्रा.िा. विष्णु पाठक

सदस्य श्री निकुमािी गुरुङ्ग
सदस्य श्री आई बहादुि गुरुङ्ग
सक्तचि श्री नृपध्िि ननिौला
५.२ छानविन महािािा:
-महािािा प्रमुि सह–सक्तचि श्री भितलाल िमाि
५.२.१ उिूिी छानविन तिा तामेली िािा:
-उप सक्तचि श्री िामहरििमाि काफ्ले

-उप सक्तचि श्री सन्तोर्ष कुमाि नगिी
- उप सक्तचि श्री हरि प्रसाद ज्ञिाली
-उप सक्तचि श्री टीका भूर्षण क्तघनमिे
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-िािा अनधकृत श्री भीम प्रसाद गौली
-िािा अनधकृत श्री कणिबहादुि महत

-िािा अनधकृत श्री अन्िन िाि सापकोटा
-नायि सुब्बा श्री टे किाि रििाल
५.२.२ कानुन तिा मानि अनधकाि िािा
- िािा प्रमुि उप सक्तचि श्री िामहरि िमाि काफ्ले
५.२.३ नसफारिस तिा परिपूिण िािा
- िािा प्रमुि उप सक्तचि श्री टीकाभूर्षण क्तघनमिे
- नायि सुब्बा श्री टे किाि रििाल
५.३

प्रिासन महािािा
– महािािा प्रमुि सह–सक्तचि श्री भितलाल िमाि

५.३.१ प्रिासन तिा योिना िािा
– िािा प्रमुि उपसक्तचि श्री िामहरि िमाि काफ्ले
- िािा अनधकृत श्री तुलसी भट्टिाई

–िािा अनधकृत श्री गोविन्द प्रसाद हुमागाई
–िािा अनधकृत श्री नािायण पन्िी
–िािा अनधकृत श्री अन्िु सुनाि

–िािा अनधकृत श्री इक्तन्दिा आचायि
- नायि सुब्बा श्री प्रेम प्रसाद पौिे ल
–नायि सुब्बा श्री पाििता पौिे ल ढकाल
–नायि सुब्बा श्री बालकृष्ण कटे ल
-नायि सुब्बा श्री प्रनमला िड्का
– कम्प्युटि टे क्तक्ननसयन श्री बोधिाि बिाल
–कम्प्युटि अपिे टि श्री सुन्दि बलम्पाकी
–सहायक कम्प्युटि अपिे टि श्री ददब्यित्न दुलाल
५.३.२ संचाि तिा अनभलेि व्यिस्िापन िािा

– िािा प्रमुि उपसक्तचि श्री सन्तोर्ष कुमाि नगिी
- िािा अनधकृत श्री अन्िन िाि सापकोटा

५.३.३ आनििक प्रिासन िािा

- लेिा अनधकृत श्री हरि नािायण िािभण्िािी
- लेिापाल श्री बासुदेब क्तघनमिे

- लेिापाल श्री िाधा के.सी.(िली)
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६. सेिा प्राप्त गनि लाग्ने दस्तुि ि अिनध

कुनै दस्तुि नलाग्ने ि अिनध आयोगको कायियोिनानुसाि हुने।

७. ननिेदन, उिूिी उपि ननणिय गने प्रवक्रया ि अनधकािी
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग।
८. ननणिय उपि उिूिी सुन्ने अनधकािी
कानूनमा व्यिस्िा नभएको।
९. सम्पादन गिे को कामको विििण (२०७४ कानतिक -पुस)
क) कायिक्रम तिा ननणियहरु
1. आयोगमा प्राप्त उिूिीहरु उपि हुने विस्तृत छानविनलाई प्रभािकािी ि ननतिामुिी बनाउनका लानग
नमनत

२०७४।०८।०१

मा

अनुसन्धान

विज्ञमा

अनधििा

श्री

चन्रबहादुि

सापकोटा

ि

मनोसामाक्तिक विज्ञमा मनोविद श्री सुननता श्रे ष्ठसँग सेिा किाि सम्झौता भई विज्ञहरुले सेिा
ददईिहनु भएको छ।

2. िाविय मानि अनधकाि आयोगले नमनत २०७४ मं नसि १ गते सुिेतमा आयोिना गिे को प्रादे क्तिक
तहमा

सं क्रमणकालीन

न्याय

सम्िन्धमा

हाल

भईिहे को

कायि

प्रगनत

लगायतका

विर्षयमा

सिोकाििालासँगको छलफल कायिक्रमहरुमा आयोगका सदस्य प्रा.िा. श्री विष्णु पाठक सहभागी
ु एको नियो।
हुनभ

3. नमनत २०७४ मंनसि ४ गते आयोगका लानग आिश्यक Video Conferencing System िरिद गनि
ि नमनत २०७४ मंनसि १२ गते कम्प्युटि, फोटोकपी, वप्रन्टि लगायतका मेनसनिी सामानहरु िरिद
गनि िरिद सम्झौता सम्पन्न भई उि उपकिणहरु िरिद पश्चात Video Conferencing को स्िापना
गरिएको छ।
4. नमनत २०७४।०८।०४ मा बेपत्ता पीनितसँग सम्िक्तन्धत सं स्िा The Story Kitchen का तफिबाट
आयोग समक्ष ज्ञापन पत्र पेि भएको नियो।
5. नमनत २०७४।०८।११ गते आयोगले स्िापनाकालदे क्ति हालसम्म सम्पादन गिे का कायिहरु,
भविष्यमा गने कायिहरु आयोगले भोग्नु पिे का समस्या ि च ुनौतीहरु तिा आयोगको कायाििनध िप
गनुप
ि ने

आिश्यकता

ि

औक्तचत्य

समेत

समािेि

गिी

तयाि

गरिएको

आयोगको

नमनत

२०७४।०८।०७ को बैठकको ननणियले पारित सं क्तक्षप्त प्रनतिेदन प्रधानमन्त्री तिा मक्तन्त्रपरिर्षद्को
कायािलय नसं हदििािमा पेि गरिएको छ।
6. नमनत २०७४।०८।१८ गते आयोगका सदस्य श्री वििुल वि.क. दुलाल ि िािा अनधकृत श्री

अन्िु सुनाि सहभागी भई सुनसिी क्तिल्लामा पीनित परििाि एिं सिोकाििालाहरुसँगको अन्तिवक्रया
कायिक्रम सम्पन्न भएको छ।सो कायिक्रममा सिोकाििाला सहभागी सं ख्या ३५ िना िहे को नियो।
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7. नमनत २०७४।०८।२४ गते अन्तिाविय मानि अनधकाि ददिसको अिसि पािे ि काक्तन्तपुि िाविय
दै ननकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ि आयोगको हालसम्मको काम काििाहीको
िानकािी प्रकाक्तित गरिएको छ।
8. आयोगको नमनत २०७४ मंनसि २५ को बैठकबाट पीनितलाई उपलब्ध गिाउने परिपूिण
(क्षनतपूनति) को नसफारिसको सम्िन्धमा ि पीनितहरुलाई सामूवहक परिपूिणको प्रिन्ध गने व्यिस्िा
नमलाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ननयमािली, २०७२ को पवहलो सं िोधनको
लानग च.नं. १०३३ को पत्रबाट िाक्तन्त तिा पुनननिमािण मन्त्रालयमा ले िी पठाइएको छ।
9. नमनत २०७४।०८।२८ मा व्यक्ति बेपत्ता पाने कसूिसँग सम्बक्तन्धत िाविय तिा अन्तिािविय
कानून ि सिोच्च अदालतबाट प्रनतपाददत कानूनी नसद्धान्तहरुको सं ग्रह पुस्तक प्रकािन गरिएको
छ।प्रकाक्तित सो सामाग्री आयोगका पदानधकािी/कमिचािी, सिोकाििाला सं स्िाहरु, पीनित ि
पीनितको प्रनतनननधत्ि गने सं स्िा लगायतलाई नन्ःिुल्क प्रचाि स्िरुप वितिण गरिएको छ।
10.

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य ननरुपण तिा मेलनमलाप आयोग ऐन, २०७१ को

(पवहलो सं िोधन) २०७४ को मस्यौदाका सम्िन्धमा आयोगको नमनत २०७४।०८।२८ को
बैठकबाट पारित सं िोधन प्रस्ताि च.नं. १०२२ को पत्रबाट िाक्तन्त तिा पुनननिमािण मन्त्रालयमा
पठाइएको छ।
11. नमनत

२०७४।०९।०३

मा आयोगले

िरिष्ठ

मानि

अनधकािकमीहरुसँग

छलफल

गिे को

नियो। सो कायिक्रममा आयोगले हालसम्म सम्पादन गिे का कायिहरु, आयोगको बाँकी कायिविनध
तिा आयोगलाई पिे का कदठनाईका सम्िन्धमा िानकािी गिाएको ि सहभागीहरुबाट महत्िपूण ि
सुझाि प्राप्त भएको नियो।
12. आयोग

ि

िाविय

न्यावयक

प्रनतष्ठानको

ु
सं यि

सहकायिमा

२०७४।०९।०७

दे क्ति

२०७४।०९।१० सम्म प्रनतष्ठानको हरिहिभिनमा िहे को तानलम हलमा आयोिना गरिएको
विस्तृत अनुसन्धानको तयािी ि सं क्रमणकालीन न्यायका विविध पक्षहरु समािेि गरिएको क्षमता
अनभिृदद्व तानलममा यस आयोगका २३ िना ि सत्य ननरुपण तिा मेलनमलाप आयोगका २ िना
गिी िम्मा २५ िना अनधकृत लगायतका कमिचािीहरुको सहभानगता िहे को नियो।

13. नमनत २०७४।०९।१३ गते यस आयोगले हालसम्म सम्पाददत कायिहरुको बािे मा िानकािी

गिाउने, बाँकी अिधीमा विस्तृत अनुसन्धान छानविन प्रकृया अगािी बढाउने ि सिस्त्र द्वन्द्वका
क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा स्मािक बनाउने सम्िन्धमा सिस्त्र

द्वन्द्व

पीनितहरुको धािणा बुझ्नको लानग छलफल कायिक्रमको आयोिना गिे को नियो।
14. द्वन्द्व पीनित साझा चौतािीका प्रनतनननधहरुसँग सं क्रमणकालीन न्याय प्रवक्रयाको विद्यमान अिस्िा
सम्िन्धमा नमनत २०७४।०९।२६ मा आयोगको सभाहलमा सम्पन्न छलफल कायिक्रममा ४३
िनाको सहभागीता िहेको नियो।
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15. आयोगमा प्राप्त उिुिीहरुमध्ये २८७४ िान उिुिी ि सो साि सं लग्न महत्िपूण ि कागिातहरुलाई
सुिक्तक्षत रुपमा िाख्नको लानग Scanning गिी Digitalized रुपमा िाक्तिएको छ।
16. िाविय मानि अनधकाि आयोगले नमनत २०७४ पौर्ष १९ गते वििाटनगिमा ि नमनत २०७४ पौर्ष
२४

गते

िनकपुिमा

आयोिना

गिे को

प्रादे क्तिक

तहमा

सं क्रमणकालीन

न्याय

सम्िन्धमा

सिोकाििालासँगको छलफल कायिक्रमहरुमा आयोगका अध्यक्ष श्री लोकेन्र मक्तल्लक सहभागी
ु एको नियो।
हुनभ

ि) छानविन तिा अनुसन्धान
❖ नमनत २०७४।०९।३० सम्म २२५८ िान उिूिीहरुमा विस्तृत छानविनमा लै िाने ननणिय
गरिएको छ।
❖ विस्तृत छानविनमा लै िाने ननणिय भएका उिूिीहरुमा विस्तृत छानविन गनिका लानग दे हाय
बमोक्तिमको ८ (आठ) िटा कायिटोली गठन भई २०६ िटा उिूिीहरुमा उिूिीकताि ि
साक्षीहरुको कागि गिाउने, एण्टीमोटिम तथ्याङ्क सं कलन फािाम तिा परिपूिणको फािाम भने कायि
सुरु गिी विस्तृत छानविन भईिहे को छ।
नस.नं.

अनुसन्धान टोलीको विििण

नस.नं.

अनुसन्धान टोलीको विििण

१

सदस्य श्री वििुल वि.क. दुलाल

२

सदस्य प्रा.िा. श्री विष्णु पाठक

३

िािा अनधकृत श्री नािायण पन्िी

िािा अनधकृत श्री भीमिाि गौली

नायि सुब्बा श्री टे किाि रििाल

नायब सुब्बा श्री पाििता पौिेल

सदस्य श्री आई बहादुि गुरुङ्ग
िािा

सापकोटा
कम्प्युटि

अनधकृत

बलम्पाकी
५

७

श्री

अपिे टि

४

अन्िनिाि
श्री

उपसक्तचि श्री टीकाभूर्षण क्तघनमिे
नायब सुब्बा श्री बालकृष्ण कटे ल

सुन्दि

सह-सक्तचि श्री भितलाल िमाि

सक्तचि श्री नृपध्िि ननिौला

६

उपसक्तचि श्री सन्तोर्षकुमाि नगिी

िािा अनधकृत श्री कणिबहादुि महत

िािा अनधकृत श्री गोविन्द हुमागाई

नायब सुब्बा श्री प्रनमला पौिेल

कम्प्युटि अपिे टि श्री ...............

उपसक्तचि श्री हरिप्रसाद ज्ञिाली
िािा

अनधकृत

८

श्री

तुलसी

श्री

बोधिाि

भट्टिाई/ना.सु. श्री बालकृष्ण कटे ल
कम्प्युटि
बिाल

टे क्नेनसयन
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उपसक्तचि श्री टीकाभूर्षण क्तघनमिे
िािा अनधकृत श्री कणिबहादुि महत
नायब सुब्बा श्री प्रेमप्रसाद पौिे ल

विस्तृत छानविनको क्रममा हालसम्म सम्पाददत कायि विििण
(२०७४ पुस मसान्तसम्म)
नस.

अनुसन्धान अनधकािी/कायिटोली

नं.
१.

सदस्य श्री वििुल वि.क. दुलाल

तोवकएको

उिुिीकतािको

साक्षीको कागि

नमनसल

कागि गिाइएको

गिाइएको सं ख्या

सं ख्या

सं ख्या

२५

१७

२

१६

१७

७१

१९

४

२१

१९

२३

२३

१

२३

२३

१०

६

०

६

६

१०

९

०

९

९

२४

२३

१०

२४

२४

१८

१८

४

१८

१८

२५

१६

४

१४

८

२०६

१३१

२५

१३१

१२४

(६३%)

(६०%)

AMDC
फािाम
भिे को सं ख्या

परिपूिण

भरिएको सं ख्या

िा.अ. श्री नािायण पन्िी
ना.सु. श्री टे किाि रििाल
२.

सदस्य प्रा.िा. श्री विष्णु पाठक
िा.अ. श्री भीमिाि गौली
ना.सु. श्री पाििता पौिेल

३.

सदस्य श्री आई बहादुि गुरुङ्ग
िा.अश्री अन्िनिाि सापकोटा
क.अ. श्री सुन्दि बलम्पाकी

४.

सक्तचि श्री नृपध्िि ननिौला
उ.स. श्री टीकाभूर्षण क्तघनमिे
ना.सु.श्री बालकृष्ण कटे ल

५.

सह-सक्तचि श्री भितलाल िमाि
िा.अ. श्री कणिबहादुि महत
ना. सु. श्री प्रनमला पौिेल

६.

उपसक्तचि श्री सन्तोर्षकुमाि नगिी
िा.अ. श्री गोविन्द हुमागाई
क. अ. श्री ................

७.

उपसक्तचि श्री हरिप्रसाद ज्ञिाली
िा. अ. श्री तुलसी भट्टिाई/
ना.सु. श्री बालकृष्ण कटे ल
क. टे . श्री बोधिाि बिाल

८.

उपसक्तचि श्री टीकाभूर्षण क्तघनमिे
िा.अ.श्री .....................
ना.सु. श्री प्रेमप्रसाद पौिेल
िम्मा

(६३%)
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फािाम

ग) उिूिीको विििण
उिूिी दताि सम्बन्धी िानकािी
नस.नं.

विििण

सं ख्या

१

उिूिी दताि (TRC बाट प्राप्त समेत)

३०९३

२

TRC मा पठाइएको उिूिी

४१४

३

दोहोिो उिूिी पिे ि गानभएको

११४

४

तामेलीमा िहेका उिूिी

२७१

५

विस्तृत छानविनमा िहे का उिूिी

२२५८

६

ननणिय हुन बाँकी उिूिी

३६

७

हाल काििाहीयुि िहे का उिूिी

२२९४

८

िम्मा बेपत्ता व्यक्ति

२३०२

प्रदे ि अनुसाि मवहला तिा पुरुर्ष बेपत्ता संख्या
नस.नं. प्रदे ि

मवहला

पुरुर्ष

िम्मा

१.

प्रदे ि १

२१

२६१

२८२

२.

प्रदे ि २

५

१३२

१३७

३.

प्रदे ि ३

२२

३६६

३८८

४.

प्रदे ि ४

२६

२२५

२५१

५.

प्रदे ि ५

६४

६३०

६९४

६.

प्रदे ि ६

२७

२७६

३०३

७.

प्रदे ि ७

२७

३२३

३५०

१९२

२२१३

२३०२

िम्मा

-बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगमा दताि भएका उिूिी उपि हाल विस्तृत
छानविनको काम कायियोिना अनुसाि ननिन्ति अगानि बवढिहे को छ।
-स्िानीय िाक्तन्त सनमनतका कमिचािी परिचालन गने सम्िन्धमा बनेको कायिविनध, २०७४ को
मस्यौदा तयाि गरि आयोग समक्ष पेि गिे को छ।

ु ाई सम्बन्धी कायिविनध, २०७४ िािी भएको छ।
-सािििननक सुनि
९.१ आयोगका प्रििा्ः
सदस्य प्रा.िा. श्री विष्णु पाठक
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९.२ सूचना अनधकािी ि प्रमुिको नाम ि पद:

सूचना अनधकािी उप–सक्तचि श्री सन्तोर्ष कुमाि नगिी

१०. ऐन, ननयम, विननयम िा ननदे क्तिकाको सूची:
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य ननरुपण तिा मेलनमलाप आयोग ऐन, २०७१
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन ननयमािली, २०७२
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन ननदे क्तिका, २०७३
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग विज्ञको छनौट तिा सुविधा एिं आयोगले गने

िचि

सम्बन्धी मापदण्ि, २०७२
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको सं चाि नीनत, २०७२
िेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग बैठक सम्बक्तन्धत अन्य कायिविनध, २०७१
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदानधकािीको आचाि सं वहता, २०७२
ु ाई सम्िन्धी कायिविनध, २०७४
सािििननक सुनि
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6,455,400.00

tof/ ug]{sf] ;xLM

:jLs[t ug]{sf] ;xLM
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१२. सािििननक ननकायको िेबसाइट्ः यस आयोगको िेबसाइट www.ciedp.gov.np िहे को छ।
१३. सूचना परियोिनाले प्राप्त गिे को िैदेक्तिक सहायता, ऋण, अनुदान एिं सम्झौता सम्बन्धी विििण: नभएको
१४. सािििननक ननकायले सं चालन गिे को कायिक्रम ि सोको प्रनतिेदन अनुगमनतफि्ः नभएको
ँ अन्तवक्रिया कायिक्रम: भएको
१५. क्तिल्लाहरुमा वपनित तिा सिोकािसग

१६. सािििननक ननकायले िनगिकिण तिा संिक्षण गिे को सूचनाको नामािली : गोपननयता कायम िाख्नु पने
बाहेकका सबै सूचना िुल्ला िहेको।
१७. सािििननक ननकायमा पिे का सूचना माग सम्बन्धी ननिेदन ि सूचना ददइएको विर्षय : नभएको
१८. सािििननक ननकायका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकािन भएका िा हुने भए सोको विििण : नभएको
प्रस्तुत विििण आयोगका िेिसाईट www.ciedp.gov.np मा हेन ि सवकने छ।
फोन नं ०१५०१०१७९/०१५०१०१९६,
टोल फ्री न. : १६६००१२२१११
फ्याक्स : ०१५०१०१६८
इमेल : info@ciedp.gov.np, ciedpnepal@gmail.com
िेबसाईट : www.ciedp.gov.np
बेपत्ता पारिएका ब्याक्तिको छानविन आयोग, पुल्चोक, लनलतपुि।

समाप्त
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