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बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिपूिण सिफारिि िम्बन्धी काययविसध, २०७८ 

 

प्रस्तािना: नपेालमा िंित ् 2052 िाल फागनु 1 गतेदेक्ति 2063 िाल मंसिि 5 गतेिम्म 
िाज्यपक्ष ि तत्कालीन नेपाल कम्यसुनष्ट पार्टी (माओिादी) बीच भएको िशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता 
पारिएका व्यक्ति िा सनजको परििािका िदस्यलाई नेपाल ििकाि िमक्ष परिपूिण सिफारिश गने 
प्रकृयालाई ििल, िहज, पािदशी ि िस्तसुनष्ठ बनाई परिपूिण सिफारिि िम्बन्धी काम कािबाहीलाई 
व्यिक्तस्ित गनय िाञ्छनीय भएकोले, 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानसबन आयोग सनयमािली, २०७२ को सनयम ४२ बमोक्तजम 
आयोगले यो काययविसध जािी गिेको छ। 

१.   िंक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यि काययविसधको नाम "बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिपूिण 
सिफारिि िम्बन्धी काययविसध, २०७८" िहेको छ ।   

(२) यो काययविसध आयोगले स्िीकृत गिेको समसतदेक्ति प्रािम्भ हनुेछ । 

२.    परिभाषा: विषय िा प्रिङ्गले अको अिय नलागेमा यि काययविसधमा,- 

(क) "आयोग" भन्नाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानसबन आयोग िम्झन ुपछय। 

(ि) "ऐन" भन्नाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानसबन, ित्य सनरुपण तिा 
मेलसमलाप आयोग ऐन, 2071 िम्झन ुपछय। 

(ग) "सनयमािली" भन्नाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानसबन आयोग सनयमािली, 
2072 िम्झन ुपछय।  

(घ) "सनिेदन"  भन्नाले पीसितले परिपूिणको लासग आयोग िमक्ष ददएको सनिेदन 
िम्झन ु पछय ि िो शब्दले सनजले आयोगमा भिी बझुाएको परिपूिण 
फािामलाई िमेत जनाउँछ । 

(ङ) "परिपूिण" भन्नाले ऐनको दफा 23 बमोक्तजमको परिपूिण िम्झन ुपछय ि िो 
शब्दले सनयमािलीको सनयम ३० ि ३१ बमोक्तजम पीसितलाई उपलव्ध गिाइने 
क्षसतपूसतय, उपचाि, पनुस्िापना, िवुिधा तिा िहसुलयतलाई िमेत जनाउँछ । 

(च) "परििाि" भन्नाले पीसितको पसत, पत्नी, छोिा, छोिी, बाब,ु आमा, िािू, िििुा, 
बाजे, बज्यै, नासत, नासतनी िा िगोलको दाज ु भाइ िा दददी बवहनी िम्झन ु
पछय।  
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(छ) "पीसित" भन्नाले िशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको व्यक्ति िा सनजको 
परििािको िदस्य िम्झन ुपछय। 

३. सनिेदन ददन ुपने: (१) ऐन तिा सनयमािली बमोक्तजम आफूलाई प्राप्त हनु ेपरिपूिणको लासग 
पीसितले आफूले चाहेको क्षसतपूसतय, िवुिधा िा िहसुलयत ि िो को प्रािसमकता क्रम उल्लेि 
गिी सनयमािलीको अनिूुची-१० बमोक्तजमको ढाँचामा आयोग िमक्ष सनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) आयोगले पीसितलाई कुनै क्षसतपूसतय, िवुिधा िा िहसुलयतको लासग नेपाल ििकाि 
िमक्ष सिफारिि गदाय सनजले ददएको सनिेदन िा परिपूिण फािाममा उल्लेि भएको 
प्रािसमकता क्रमलाई आधाि सलन ुपनेछ । 

(३) ऐनको दफा २३, सनयमािलीको सनयम ३० ि ३१ तिा यि सनदेक्तशका  
बमोक्तजम क्षसतपूसतय, िवुिधा िा िहसुलयत उपलब्ध गिाउन नेपाल ििकाि िमक्ष सिफारिि 
गनुयअक्तघ आयोगले पीसितको तफय बार्ट पिेको उजूिी, सनजले आयोग िमक्ष भरिददएको परिपूिण 
फािाम ि कुनै सनिेदन ददएको िा कागज गरिददएको भए िो िमेतलाई आधाि सलन ुपनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) बमोक्तजमको कागजातमा िुलेको व्यहोिाले मात्र क्षसतपूसतय, िवुिधा 
िा िहसुलयतको लासग सिफारिि गनय पयायप्त हनुे नदेक्तिएमा आयोगले पीसितलाई आयोगमा 
बोलाई िा बन्द ििाल िा िैज्ञासनक िा विद्यतुीय माध्यम िा िञ्चाििम्बन्धी कुनै पसन 
उपकिण माफय त िप विििण माग गनय िा बझु्न िक्नेछ ।  

४.  नेपाल ििकाििमक्ष परिपूिणको लासग सिफारिि गरिने: आयोगले गिेको छानसबनबार्ट कुनै 
व्यक्ति िशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको कािणबार्ट पीसित भएको देक्तिन आएमा 
सनजलाई ि सनज नभए सनजको परििािको कुनै िदस्यलाई देहायको प्रािसमकताको आधािमा 
आयोगले परिपूिणको लासग नेपाल ििकाि िमक्ष सिफारिि गनेछ:- 

(क) पसत िा पत्नी, 
(ि) छोिा, छोिी, 
(ग) बाब,ु आमा, िाि,ु िििुा, 
(घ) बाजे, बज्यै, नासत, नासतनी, 
(ङ) िगोलको दाज,ु भाइ, दददी, बवहनी । 

 

५. आयोगले अन्य परिपूिणको लासग सिफारिि गनय िक्ने: (१) ऐन तिा सनयमािली बमोक्तजमको 
छानसबन कायय िम्पन्न भइिकेपसछ आयोगले ऐनको दफा २३, सनयमािलीको सनयम ३० ि 
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३१ मा उक्तल्लक्तित परिपूिणका असतरिि देहायमा उक्तल्लक्तित परिपूिण मध्ये भौसतक, 
िामवूहक िा िाङ्केसतक परिपूिण पीसितलाई उपलब्ध गिाउन नेपाल ििकाि िमक्ष सिफारिि 
गनय िक्नेछ:- 

(क)  भौसतक परिपूिण: 
(अ)  क्षसतपूसतय तिा िाहत: 

(१)  पीसितलाई पनय गएको हासन नोक्िानीको गम्भीितालाई दृवष्टगत 
गिी पीसित िा सनजको परििािको िदस्यलाई क्षसतपूसतय बापत 
क्षसतपूसतय बापत सनक्तित िकम, 

 

(२)  पीसितको विशेष अिस्िा िा आिश्यकताअनिुाि िाहतस्िरुप 
जीिन सनिायहको लासग मासिक भत्ता िा सनक्तित िकम, 

  

(३) क्तजन्िी, विशेष िामग्री, उपकिण िा िाधन इत्यादद उपलब्ध 
गिाउने । 

(आ)  स्िास््य उपचाि तिा िामाक्तजक ििुक्षााः 

 (१) शािीरिक रुपमा कमजोि िा सबिामी पीसितलाई ििकािी 
स्िास््य िंस्िाबार्ट सन:शलु्क स्िास््य उपचािको व्यिस्िा गनय, 

(२)  पीसित ि सनजका आक्तित परििािलाई स्िास््य िेिा उपलव्ध 
गिाउन पीसित ि आक्तित परििािले व्यहोनुय पने योगदान िकम 
नेपाल ििकािले व्यहोने गिी स्िास््य सबमाको व्यिस्िा गनय, 

 (३)  पीसित िा सनजको परििािका िदस्यको अिस्िा ि 
आिश्यकता अनिुाि सन:शलु्क मनोिामाक्तजक पिामशय िा 
मानसिक उपचािको व्यिस्िा गनय, 

(४)  दीघयकालिम्म सनयसमत रुपमा स्िास््योपचाि िेिा पाउन ुपन े
देक्तिएका पीसितका लासग आिश्यक स्िास््य उपचािको  
व्यिस्िा गनय, 

(५)  स्िानीय तह माफय त िञ्चासलत विविध िामाक्तजक ििुक्षा 
काययक्रममा पीसित परििािका ज्येष्ठ नागरिक, बालबासलका, 
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अपाङ्गता भएका व्यक्ति ि एकल मवहलालाई िमेत 
आिश्यकता अनिुाि िमािेश गने व्यिस्िा गनय, 

(६)  आयको कुनै पसन िोत नभएको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको 
परििािलाई िामाक्तजक ििुक्षा भत्ता उपलब्ध गिाउन, 

(७)  पीसित परििािका नाबालक, अशि तिा अपाङ्गता भएका 
िदस्यलाई विशेष हेिचाह ि िामाक्तजक ििुक्षा भत्ताको 
व्यिस्िा गनय,  

(इ)   बिोबािको व्यिस्िा: 

(१)  व्यक्ति बेपत्ता पाने क्रममा घिमा िमेत क्षसत परु् याई बिोबाि 
गनय नसमल्ने अिस्िा भएको पीसितलाई उक्तचत बिोबािको 
व्यिस्िा गनय, 

(२)  पीसित िा सनजको परििािको ििुक्षा िा अन्य कुनै कािणले 
िाविक िािस्िानमा िाख्न उपयिु नदेक्तिएमा पीसितलाई 
स्िानान्तिण गिी उक्तचत बिोबािको व्यिस्िा गनय । 

(ई)   शैक्तक्षक िवुिधा िा िोजगािमलुक तालीम: 

(१)  व्यक्ति बेपत्ता पारिएको समसत पिात ् पीसित िा सनजको 
परििािले स्नातकोत्ति तहिम्म अध्ययनको लासग बझुाएको 
िास्तविक क्तशक्षण शलु्क िोधभनाय ददन,   

(२)   स्ििोजगािमूलक व्यििायको लासग आिश्यक पने बढीमा एक 
लाि रुपैयािँम्मको मेक्तशनिी उपकिण सन:शलु्क उपलब्ध 
गिाउन । 

(उ)  िोजगािी पेशा व्यििायमा िवुिधा: 

(१)  पीसितको अिस्िा हेिी सनजको परििािको कुनै िदस्यलाई 
िोजगािी उपलब्ध गिाउन, 
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(२)  पीसित परििािको बेिोजगाि ि िम गनय िक्षम तिा इच्छुक 
िदस्यलाई नेपाल ििकािबार्ट िञ्चासलत योजनामा िोजागािीको 
लासग प्रािसमकता ददन, 

(३)  पीसित िा सनजको परििािको कुनै िदस्यलाई सनजको योग्यता 
अनिुािको क्तशक्षण िा ििकािी एिं िाियजसनक िेिाको 
िोजगािीमा सनक्तित अिसधिम्म आिक्षण िम्बन्धी व्यिस्िा 
गनय, 

(४) िंघ, प्रदेश तिा स्िानीय तहको ििकािी िेिा ि नेपाल 
ििकािको पूणय तिा आंक्तशक स्िासमत्ि भएको िंस्िाको 
िेिामा कम्तीमा दश िषयको लासग आिक्षणको व्यिस्िा गनय, 

(५)  प्रदेश तिा स्िानीय तहबार्ट िञ्चालन हनुे आयोजनामा योग्यता 
पगेुका पीसित परििािका िदस्यहरुलाई िोजगािीका लासग 
प्रािसमकता ददन,  

(६)  प्रत्येक प्रदेशस्तिमा कम्तीमा दि जना ि स्िानीय तहमा 
कम्तीमा दईु जना पीसितलाई िोजगािीको व्यिस्िा गरिददन। 

(७)  बेपत्ता पारिएको कािण कुनै व्यक्ति िा परििािको व्यापाि, 
व्यििाय िा उद्योगमा क्षसत पगु्न गएको भए सनक्तित 
अिसधिम्मको लासग आयकिमा छुर्ट ददन, 

(८)  कृवष आय कि, घि जग्गा िक्तजष्ट रेशन शलु्क, िम्पक्तत्त कि, 
घि बहाल कि आददमा कम्तीमा पच्चीि प्रसतशत छुर्ट ददन, 

(९)   िाहदानी शलु्कमा पचाि प्रसतशत छुर्ट ददन, 
(१०) पाँच िषयिम्म विक्री वितिण गनय नपाउने गिी व्याििावयक 

प्रयोजनको लासग मात्र एक िान ििािी िाधन आयात गिेमा 
िा नेपालमा िरिद गिेमा िो मा लाग्ने भन्िाि महिलु, मूल्य 
असभिृवि कि तिा अन्तशलु्कमा पचाि प्रसतशत छुर्ट ददन, 

(११)  िाना तिा घिेल ु उद्योग दताय गिेका पीसितको आयमा 
कम्तीमा दश िषयिम्म आयमा लाग्ने किमा पचाि प्रसतशत 
छुर्ट ददन, 

(१२)  िाना तिा घिेल ु उद्योग दताय गदाय लाग्ने शलु्कमा पचाि 
प्रसतशत छुर्ट ददन, 
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(१३)  कृवष पेिामा लागेका पीसित परििािलाई आिश्यकता अनिुाि 
सनक्तित अिसधिम्म बीउ बीजन, मल सन:शलु्क उपलब्ध 
गिाउने व्यिस्िा गनय, 

(१४) पीसितले सलएको पाँच लाि रुपैयाँिम्मको ऋण समनाहा ि िो 
भन्दा बढी िकममा व्याज समनाहा गनय, 

(१५) िाियजसनक यातायात (हिाई, िेल, बि) मा यात्रा गदाय लाग्ने 
भािामा पचाि प्रसतशत छुर्टको व्यिस्िा गनय, 

(१६) कुनै बैंक िा वित्तीय िंस्िामा सधतोमा िहेको बेपत्ता पारिएका 
व्यक्तिको घि, जग्गा, व्यििाय प्रचसलत कानून बमोक्तजम 
सनजको हकिालालाई नामिािी गनय रित पगेुको िहेछ भने 
नामिािी गरि ददन ि िो बमोक्तजम गदाय लाग्ने कि 
एकपर्टकको लासग छुर्ट ददन, 

(१७) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाउँमा िा पीसित परििािको नाउँमा 
िहेको घि तिा व्यििायमा विद्यतु, िानेपानी, रे्टसलफोन आदद 
जिान गनय लाग्ने िम्पूणय शलु्क एकपर्टकको लासग छुर्ट ददन, 

(१८) ििकािी िेिामा बहाल िहेका बित बेपत्ता पारिएका 
व्यक्तिको हकिालाले प्रचसलत िेिा शतय िम्बन्धी कानून 
बमोक्तजम पाउने िेिा िवुिधा (सनबृक्तत्तभिण, उपदान, औषधी 
उपचाि िचय, सबमा, िंक्तचत सबदा बापतको िकम आदद)  
पाउन निकेको भए त्यस्तो पीसित बेपत्ता भएको समसतदेक्ति 
सनज अिकाि हुँदाको समसतिम्मको िेिा अिसध गणना गिी 
िेिा सनिृत्त हुँदाका बित सनजले पाउने िवुिधाहरु सनजको 
हकिालालाई उपलब्ध गिाउने। 

 

(ि)  िामवूहक परिपूिण: 

(१)  पीसितलाई उपलब्ध गिाउने परिपूिण िाियजसनक िमािोहको आयोजना 
गिी िाविय िम्मानका िाि उपलव्ध गिाउन, 

(२)  बृहत ्शाक्तन्त िम्झौता भएको ददनलाई नेपालमा भएको िशस्त्र द्वन्द्व ि 
बेपत्ता पीसितको िंस्मिण ि िम्मानमा िाविय बेपत्ता ददििको रुपमा 
मनाउन, 
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(३)  बेपत्ता पारिएका व्यक्ति िा सनजको परििािको व्यक्तिगत ििुक्षा, िि ि 
त्रािबार्ट उन्मकु्ति ि मानि असधकािको िप उल्लङ्घन हनुबार्ट 
िंिक्षणको अनभूुसत गिाउन िामदुावयक काययक्रम िंचालन गनय, 

(४)   तत्कालीन द्वन्द्वित पक्षबार्ट व्यक्ति बेपत्ता पान ेकायय दोहोरिन नददने 
प्रसतििता व्यि गनय, 

(५)   िाज्यका िंयन्त्रको िंस्िागत ि िंिचनागत िधुािका लासग आिश्यक 
उपाय अिलम्बन गनय, 

(६)   तत्कालीन द्वन्द्वित पक्षबार्ट िाियजसनक रुपमा क्षमा याचना गनय । 

(ग)   िांकेसतक परिपूिण: 

(१)  बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको िम्मान ि िम्झना स्िरुप केन्र, प्रदेश ि 
स्िानीय तहमा पीसितको नाममा स्मािक, िाियजसनक उद्यान, पाकय , 
विद्यालय, अस्पताल, िानेपानी, विद्यतु, बार्टोघार्टो जस्ता पूिायधाि 
सनमायण गने काययक्रमका िािै स्िानीय आिश्यकताका काययक्रम 
िञ्चालन गनय, 

(२)  बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको िम्मान ि िम्झनामा छात्रिृक्तत्त एिं 
पिुस्कािको व्यिस्िा तिा हलुाक वर्टकर्ट, िकुमेन्री तिा पसु्तक 
आदद प्रकाशन  गनय, 

(३)  पीसित तिा िमदुायबीच िद्भाि एिं विश्वाि पनुस्िायपना गनय चौतािी, 
यात्र ुप्रसतक्षालय जस्ता िंिचना सनमायण गनय, 

(४)   बेपत्ता पािी िामूवहक रुपमा गासिएको स्िानमा िशस्त्र द्वन्द्व िम्बन्धी 
िङ्ग्ग्रहालय तिा िवहद स्मािक सनमायण गनय, 

(५) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको िम्मान ि िम्झनास्िरुप िाजमागय, 
क्तशक्षालय, ििकािी भिनहरुको नामकिण गनय, 

(६)   बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको िम्मान ि िम्झनास्िरुप पार्टी, पौिा, 
चौतािा सनमायण गिी नामकिण गनय, 

(७)  पीसित लक्तक्षत नीसत तिा काययक्रमको तजुयमा तिा कायायन्ियन गनय, 
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(८) िाज्यको तफय बार्ट प्रिाह हनुे िेिा, िवुिधा तिा िोजगािीका अिििमा  
योग्यता पगेुका परिचयपत्र बाहक िा आयोगले सिफारिि गिेको 
व्यक्तिलाई प्रािसमकता ददन, 

(९)  िाक्तष्ट रय तिा िामदुावयक िनमा पीसित परििािलाई आिश्यक पने 
काठ, दाउिा िहसुलयत दिमा उपलब्ध गिाउन, 

(घ)   पीसितको िम्मानको लासगाः 
(१) िाियजसनक पाकय , िङ्ग्रहालय िा िाियजसनक स्िलमा प्रिेश गदाय लाग्ने 

शलु्कमा पचाि प्रसतशत छुर्ट ददन,  
(२) िशस्त्र द्वन्द्विँग िम्बक्तन्धत ििकािको िाियजसनक काययक्रमहरुमा 

पीसितहरुलाई प्रािसमकता ददन। 
(ङ) अन्य िवुिधााः 

(१)   कानूनी िमस्यामा पिेका पीसित परििािलाई आिश्यकता अनिुाि 
कानूनी पिामशय िेिाको व्यिस्िा गनय,  

(२) व्यक्ति बेपत्ता पारिएको कािण परििािले नागरिकता प्राप्त गनय निकेका 
कानून बमोक्तजम नागरिकता पाउन योग्य पीसित परििािलाई 
परिचयपत्रको आधािमा यिाशक्य सछर्टो नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन े
व्यिस्िा गनय। 

६.  घर्टनाको गम्भीिता, पीसितलाई पनय गएको अिि ि सनजको चाहनालाई आधाि सलन ु पने: 
(१) पीसित िा सनजको परििािको कुनै िदस्यलाई परिपूिणको लासग सिफारिि गदाय 
सनयमािलीको सनयम ३२ मा उक्तल्लक्तित आधाि ि मापदण्िका असतरिि आयोगले देहाय 
बमोक्तजम घर्टनाको गम्भीिता, घर्टनाबार्ट पीसितलाई पनय गएको अिि ि पीसितको चाहनालाई 
िमेत आधाि सलन ुपनेछ:- 

(क) व्यक्ति बेपत्ता पारिएको कािण पीसित परििािमा हनु गएको आसियक, शैक्तक्षक, 
िामाक्तजक ि िांस्कृसतक अिि ि क्षसत, 

(ि)   पीसितको पेिा, व्यििाय ि िोजगािीमा पिेको प्रत्यक्ष प्रभाि ि गमुेको अििि, 

(ग)   बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको परििािको िदस्य आय आजयन गने भए नभएको, 
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(घ)   बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको परििािको िदस्यले घर्टना पिात ्नेपाल ििकाि, 
प्रदेश ििकाि, स्िानीय तह िा कुनै िंघ िंस्िाबार्ट हालिम्म कुनै िाहत पाए 
िा नपाएको, 

(ङ)   िामूवहक रुपमा व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भए त्यििी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको 
िङ्ग््या ि त्यिबार्ट प्रभावित व्यक्तिको िङ्ग््या,  

(च)  पीसित तिा परििािको हालको िास्तविक अिस्िा तिा सनजहरुको 
आिश्यकता, 

(छ)   पीसित िा सनजको परििािको िदस्यले व्यि गिेको कुनै इच्छा िा माग, 

(ज)   परििािको िदस्य िा बालबासलकाको अगासि व्यक्ति बेपत्ता पाने घर्टना भएको 
िा िो क्रममा बालबासलका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता िा िसु्त मनक्तस्िसत 
भएका िा एकल िा गभयिती मवहला विरुि घर्टना भए नभएको, 

(झ)   िांस्कृसतक, धासमयक तिा पिम्पिागत कृयाकलाप गरििहेको स्िानबार्ट व्यक्ति 
बेपत्ता पाने घर्टना भए िा नभएको, 

(ञ)   बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई कहाँ, कििी ि कुन अिस्िामा िाक्तिएको छ भन्ने 
जानकािी ददए नददएको,  

(र्ट)   बार्टोको म्याद बाहेक चौबीि घण्र्टासभत्र मदु्दा हेने असधकािीिमक्ष उपक्तस्ित 
गिाए  िा नगिाएको, 

(ठ) गैि कानूनी वहिाित िा िनुामा िहेको िा बन्धक िा कब्जामा िाक्तिएको 
स्िानबार्ट बेपत्ता पािे िा नपािेको ,  

(ि)   गैि कानूनी वहिाित िा िनुामा िहेको िा बन्धक िा कब्जामा िाक्तिएको 
अिस्िामा ििोकाििालालाई भेर्टघार्ट गनय ददए नददएको । 

(ढ)  िशस्त्र द्वन्द्वका पक्षले गैि कानूनी वहिाित, िनुा, बन्धक िा कब्जामा िािी 
पीसितको िैयक्तिक स्ितन्त्रताबार्ट िक्तञ्चत गिे नगिेको। 

७. केही अिसधका लासग बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई परिपूिण उपलब्ध गिाउन सिफारिि गनय 
िक्नेाः (१) यि सनदेक्तशकामा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेक्तिएको भए तापसन कुनै व्यक्तिलाई 
िशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा केही अिसधका लासग बेपत्ता पारिएको भन्ने छानसबनबार्ट देक्तिन आएमा 
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त्यस्तो गैि कानूनी वहिाित, िनुा, बन्धक िा कब्जामा िािेको ि िो अिसधमा सनज उपि 
गरिएको देहाय बमोक्तजमको व्यिहाि ि पीसितको अिस्िाको आधािमा सनजलाई परिपूिण 
उपलब्ध गिाउन आयोगले नेपाल ििकाि िमक्ष सिफारिि गनय िक्नेछाः-  

 (क)  गैिकानूनी वहिाित, िनुा, बन्धक िा कब्जामा िाक्तिएको स्िानको अिस्िा, 
अिसध ि गरिएको व्यिहाि, 

(ि)  गैिकानूनी वहिाित, िनुा, बन्धक िा कब्जामा िाक्तिएको अिस्िामा 
बलात्काि, यौनजन्य वहंिा िा यातना िा व्यहोनुय पिेको पीिा, बेइज्जती ि िो 
को कािण पीसितले बेहोनुय पिेको मानसिक आघात तिा घर्टनाको तत्कालै 
पीसितको अिस्िा ि हाल त्यिको अिि, 

(ग)  गैिकानूनी वहिाित, िनुा, बन्धक िा कब्जामा िा्दा पीसितलाई यातना ददई 
शिीिका िम्िेदनक्तशल अङ्गमा किेण्र्ट लगाउने, घोच्ने, घाउ चोर्ट पयुायउन,े 
चौसबिै घण्र्टा नेल दठङ्गुिा ठोक्ने, आिँामा पट्टी बासँधददने, पानीमा िुबाउने, 
तातोपानीले िढाउन,े मलमूत्र िुिाउने तिा यस्तै प्रकृसतका अन्य अमानिीय 
िा अपमानजनक कायय गिे नगिेको,  

(घ) गैिकानूनी वहिाित, िनुा, बन्धक िा कब्जामा िाक्तिएको अिस्िामा 
बलात्कािबार्ट गभय धािण गिेको भए बालबासलकाको अिस्िा, 

(ङ)   वहिाित, िनुा, बन्धक िा कब्जामा िाक्तिएको अिस्िामा पीसितको कुनै 
अंगभंग गरिददएको अिस्िा भए नभएको, जीिन सनिायहको लासग कुनै 
िहािाको आिश्यकता भए नभएको । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम परिपूिणको लासग सिफारिि गदाय आयोगले देहायको 
अिस्िामा देहाय बमोक्तजम क्षसतपूसतय िा परिपूिणको लासग सिफारिि गनेछाः-  

(क) केही अिसधको लासग बेपत्ता पारिएको व्यक्ति त्यस्तो गैि कानूनी वहिाित, 
िनुा, बन्धक िा कब्जाबार्ट छुर्टी िाियजसनक भएकोमा त्यस्तो गैि कानूनी 
वहिाित, िनुा, बन्धक िा कब्जामा िहेको समसतदेक्ति छुर्टी िाियजसनक भएको 
ददनिम्म हनु आउने ददनको गणना गिी आयोगले सनधायिण गिेको दि 
बमोक्तजम सनजलाई क्षसतपूसतय उपलब्ध गिाउन,  
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(ि)  िण्ि (क) मा उक्तल्लक्तित व्यक्तिले िो अिसधमा आफूलाई यातना िमेत 
ददइएको भनी स्िास््योपचाि िा क्षसतपूसतय िा आफूले स्िास््योपचािमा गिेको 
िचयको िोधभनाय माग गिेमा लागेको िास्तविक िचय उपलब्ध गिाउन ।  

८. िामूवहक ि व्यक्तिगत परिपूिण सिफारिि गनय िक्ने:(१) प्रत्येक उजिुीको छुट्टा छुटै्ट छानसबन 
गरि िकेपसछ आयोगले परिपूिणको लासग नेपाल ििकाि िमक्ष सिफारिि गदाय पीसित िा 
सनजको परििाि लाभाक्तन्ित हनुे गिी गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुिा लेक्तिएको भए तापसन आयोगले पीसितको चाहना 
िा मागको आधािमा पीसित िा सनजको परििाि िामूवहक रुपमा लाभाक्तन्ित हनुे गिी िमेत 
परिपूिणको सिफारिि गनय िक्नेछ । 

९. एकै परििािमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको भएमा प्रसत व्यक्तिको आधािमा 
परिपूिण सिफारिि गने: एकै परििािमा एकभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भए आयोगले 
प्रसतव्यक्तिको वहिाबले यि सनदेक्तशका बमोक्तजमको परिपूिणको लासग नेपाल ििकाि िमक्ष 
सिफारिि गनेछ ।  

१०. मनोिामाक्तजक पिामशयको लासग सिफारिि गनय िक्ने: (१) बेपत्ता पारिएको व्यक्ति िा सनजको 
परििािको िदस्यले आफूलाई मनोिामाक्तजक पिामशय आिश्यक छ भनी माग गिेमा िा 
समसिल िंलग्न प्रमाणबार्ट सनजलाई त्यि वकसिमको पिामशय आिश्यक देक्तिएमा त्यिको 
कािण, आधाि ि अिस्िा िमेत उल्लेि गिी िो उपलब्ध गिाउन आयोगले नेपाल ििकाि 
िमक्ष सिफारिि गनेछ ।        

११. परिपूिण स्िेच्छाले त्याग गनय िक्ने: (१) उजिुी िा सनयमािली िा यि काययविसध बमोक्तजम 
परिपूिण पाउन सनिेदन ददएको पीसितले आफूलाई ऐन, सनयमािली तिा यि सनदेक्तशका 
बमोक्तजम प्राप्त हनु े परिपूिण आिश्यक छैन भनी आयोगमा सलक्तितरुपमा सनिेदन ददई 
स्िेच्छाले त्याग गनय िक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सनिेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो पीसितलाई परिपूिण उपलब्ध 
गिाउन नेपाल ििकािलाई सिफारिि भइनिकेको िहेछ भने परिपूिणको सिफारिि िूचीबार्ट 
सनजको नाम हर्टाई बाँकी पीसितलाई परिपूिण उपलब्ध गिाउन सिफारिि गने ि परिपूिणको 
लासग सिफारिि गरििवकएको िहेछ भने िो सनिेदन आिश्यक कािबाहीका लासग नेपाल 
ििकाि िमक्ष पठाउन ुपनेछ । 
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(३) यि दफामा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेक्तिएको भए तापसन आयोगले देहायको 
अिस्िामा देहाय बमोक्तजम परिपूिणको लासग सिफारिि गनेछाः- 

(क) उजिुीको छानसबन गदाय एउरै्ट उजिुीबार्ट एकभन्दा बढी व्यक्तिले परिपूिण 
पाउने देक्तिएको ि सनजहरु मध्ये कुनै िदस्यले परिपूिण स्िेच्छाले त्याग 
गिेमा सनजलाई बाहेक गिी अरुको हकमा परिपूिणको लासग सिफारिि गने,  

(ि) ऐन, सनयमािली तिा यि सनदेक्तशका बमोक्तजमको परिपूिण मध्ये यो परिपूिण 
मात्र चावहन्छ भनी सनिेदन ददएमा सनजले माग गिेको परिपूिण पाउने िहेछ 
भने िो को लासग मात्र सिफारिि गनुय पनेछ ।  

१२. परििािका िबैले लाभ पाउनेगिी सिफारिि गनुयपने: पीसितको परििािलाई परिपूिण सिफारिि 
गदाय यिाशक्य परििािका िबैले त्यिको लाभ पाउन ेगिी गनुय पनेछ । 

१३. प्रािसमकता ददन ु पने: परिपूिणको लासग सिफारिि गदाय आयोगले बालबासलका, ज्येष्ठ 
नागरिक, सबिामी, अपाङ्गता भएका तिा यौनजन्य वहंिामा पिेका पीसितलाई प्रािसमकता ददई 
परिपूिणको सिफारिि िम्बन्धी कािबाही अक्तघ बढाउन ुपनेछ । 

१४. परिपूिण सिफारिि िद्द गनय िवकने: (१) किैले झूर्टा विििण ददएको कािण िा अन्य 
कािणबार्ट  सिफारिि हनु ु नपने व्यक्तिलाई परिपूिणको लासग सिफारिि हनु गएको 
आयोगलाई जानकािी हनु आएमा िो को छानसबन गदाय परिपूिणको लासग सिफारिि हनु ु
नपने व्यक्तिलाई सिफारिि गरिएको देक्तिएमा आयोगले त्यस्तो सिफारिि िद्द गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम सिफारिि िद्द हनु ु अगािै त्यस्तो व्यक्तिलाई परिपूिण 
उपलब्ध गिाउन नेपाल ििकाि िमक्ष सिफारिि गरििवकएको िहेछ भने त्यस्तो सिफारिि 
िद्द गिी जानकािीको लासग िम्बक्तन्धत सनकायमा लेक्ति पठाउन ुपनेछ । 

१५. बाधा अड्काउ फुकाउने असधकाि: यि सनदेक्तशका बमोक्तजम परिपूिण सिफारिि गने िम्बन्धमा 
कुनै दवुिधा उत्पन्न भएमा आयोगले सनणयय गिे बमोक्तजम हनुेछ। 

 


