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बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग 

नेपाल 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) ि सूचनाको हक सम्िन्धी र्नयमािली, 
२०६५को र्नयम ३ बमोक्तिम प्रकाक्तशत विििण  

 

आ.ि. २०७८/०७९ को चैत्रसम्मको विििण 

 

१. आयोगको स्िरुप ि प्रकृर्त: 
सशस्त्र द्वन्द्वको िममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको िास्तविक क्तस्थर्त सािििर्नक गनि, सो 
कायिमा संलग्न व्यक्तिहरुको बािेमा छानविन गिी िास्तविक तथ्य िनसमक्ष ल्याउन, सो 
घटनाबाट पीर्ित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गिी परिपूिणको व्यबस्था गनि तथा त्यस्तो 
कायिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी काििाहीको लार्ग ि संस्थागत सधुािको र्सफारिस गने 
उदे्दश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य र्नरुपण तथा मेलर्मलाप आयोग ऐन, 

२०७१ , 2071 साल िैशाख २८ गते िािी िई र्मर्त २०७१ साल माघ २७ गते 
अध्यक्ष सवहत पााँच सदस्यीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन िएको 
हो। यस आयोगमा नेपाल न्याय सेिाको िा.प. विक्तशष्ट शे्रणीको अर्धकृतले सक्तचिको रुपमा 
काम गने व्यिस्था  ऐनको दफा १० मा िहेको छ।  

२. आयोगको काम, कतिव्य ि अर्धकाि: 
विस्ततृ शाक्तन्त सम्झौता ि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को ममि ि िािनालाई 
आत्मसात गिी सशस्त्र द्वन्द्वको िममा व्यक्ति बेपत्ता पाने कायिका बािेमा छानविन गिी 
िास्तविक तथ्य िनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीर्ित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गिी 
परिपूिणको व्यबस्था गनि तथा त्यस्तो कायिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी काििाहीको लार्ग 
ि संस्थागत सधुािको लार्ग र्सफारिस गने उदे्दश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन 
आयोग गठन िएको हो। मंसीि ५, २०६३ मा नपेाल सिकाि ि नेपाल कम्यरु्नष्ट पाटी 
(माओिादी) बीच िएको विस्ततृ शाक्तन्त सम्झौताले औपचारिक रुपमा िर्ौंदेक्तख चल्दै आएको 
सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गियो । द्वन्द्वबाट र्सक्तिित कािण ि परिणामलाई व्यिक्तस्थत गनि 
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको स्थापना िई आयोगले आफूलाई तोवकएको 
काम गदै आएको छ।  

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य र्नरुपण तथा मेलर्मलाप आयोग ऐन, २०७१ 
बमोक्तिम यस आयोगलाई  र्नम्न बमोक्तिमका काम, कतिव्य ि अर्धकािहरु तोवकएका छन ाः 
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❖ बेपत्ता पारिएका ब्यक्ति सम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्िेर्ण तथा अर्िलेखन 
गिी िास्तविक तथ्य िनसमक्ष ल्याउने, 

❖ पीर्ित तथा पीिकको एकीन गने, 

❖ पीिकलाई कानूनी काििाहीको लार्ग र्सफारिस गने, 

❖ पीर्ित िा र्निको परििािका सदस्यलाई उपलब्ध गिाउन ुपने परिपूिणको लार्ग 
र्सफारिस गने,   

❖ पीर्ितलाई तोवकए बमोक्तिमको परिचयपत्र तथा छानविन पर्छको िानकािी उपलब्ध 
गिाउने, 

❖ कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको िममा िएको हो िा होइन िन्ने वििाद िएमा त्यसको 
र्नणिय गने, 

 

आयोगले छानविन गदाि देहायको काम गने सम्बन्धमा प्रचर्लत कानून बमोक्तिम अदालतलाई 
िए सिह देहाय बमोक्तिमको अर्धकाि प्रयोग गनि सक्छ: 

❖ कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपक्तस्थत गिाई िानकािी र्लने िा बयान गिाउने, 
❖ साक्षी बझु्ने तथा िकपत्र गिाउने,  
❖ कुनै र्लखत िा कागिात पेश गनि आदेश ददने, 
❖ प्रमाण बझु्ने,  
❖ स्थलगत र्निीक्षण गने िा गिाउने िा दशी प्रमाण पेश गनि आदेश ददने।  

❖ सिुक्षाका दृवष्टले िा अन्य कािणबाट साक्षी िा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपक्तस्थत 
गिाउन नसवकने िएमा श्रव्य दृश्य संिाद (र्िर्ियो कन्फिेन्स) िा अन्य कुनै माध्यमबाट 
त्यस्तो साक्षी िा व्यक्तिको बकपत्र िा बयान गिाउन सक्ने।   

❖ कुनै व्यक्ति उपक्तस्थत गिाउन िा र्लखत, कागिात, दशी िा प्रमाण पेश गने सम्बन्धमा 
उपयिु सम्झेमा मनार्सि समय तोक्न सक्ने।  

❖ आयोगले आफ्नो छानविन सम्बन्धी कुनै िस्त/ुर्लखत कुन ैव्यक्तिका साथमा िा कुनै 
खास स्थानमा छ िने्न लागेमा विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति िा स्थानको तलासी र्लन िा 
र्लन लगाउन ि फेला पिेका िस्त ुिा र्लखत कब्िा गनि िा गनि लगाउन िा त्यस्तो 
र्लखतको पूिै िा आंक्तशक नक्कल िा प्रर्तर्लवप र्लन लगाउन सक्ने।   

❖ सािििर्नक पद धािण गिेको कुनै व्यक्तिउपि यस ऐन बमोक्तिम छानविन गनुि पिेमा ि 
र्निलाई पदमा िाखी िहाँदा र्निले प्रमाण लोप गने सम्िािना देक्तखएमा आयोगले 
र्निलाई र्नलम्बन गनि सम्बक्तन्धत र्नकायमा लेखी पठाउन सक्ने ि त्यसिी लेखी आएमा 
सम्बक्तन्धत र्नकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई र्निको सेिा शति सम्बन्धी कानूनमा 
उल्लेख िएकोमा सोही बमोक्तिम ि त्यसिी उल्लेख निएकोमा बढीमा तीन मवहनाको 
लार्ग र्नलम्बन गनुि पने। 
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❖ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मािी मतृकको शि कुनै स्थानमा गार्िएको छ िने्न 
सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त िएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन  गिी िास्तविकता 
पत्ता लगाउन सक्नेछ।  उत्खनन  व्यिक्तस्थत रुपले गनुि पनेछ ि त्यसिी उत्खनन  गदाि 
कुनै व्यक्तिको शि िा अिशेर् फेला पिेमा आयोगले सम्िि िएसम्म त्यस्तो शिको 
िी.एन.ए. िा शि पिीक्षण समेत गिी त्यस्तो शि िा अिशेर् मतृकको परििािको 
सदस्य उपलब्ध िएमा र्निलाई बझुाउन ुपने। 

❖ आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन उपक्तस्थत हनुे कुनै व्यक्ति, पीर्ित िा र्निको 
परििािका सदस्यले आफ्नो सिुक्षाको लार्ग आयोगसाँग अनिुोध गिेमा िा त्यसिी अनिुोध 
नगिेपर्न त्यस्तो व्यक्ति िा आयोगलाई सहयोग पयुािउने िा आयोगमा कायिित कुनै 
व्यक्तिलाई सिुक्षा ददन आिश्यक देक्तखएमा आयोगले सो व्यक्तिको सिुक्षाको लार्ग 
उक्तचत व्यिस्था गनुि पने ि उि कायिमा आिश्यकता अनसुाि नेपाल सिकािको सहयोग 
र्लन सक्ने।  

❖ कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान िा बकपत्र गिेको िा कुनै िानकािी ददएको कािणले 
मात्र र्निका विरुद्ध कुनै मदु्दा चलाइने िा कानूनी कािबाही नगरिने तथा बयान, बकपत्र 
िा िानकािी ददन उपक्तस्थत िएको व्यक्तिले आउाँदा िााँदा ि खान तथा बस्दा लाग्ने 
िास्तविक खचि माग गिेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मनार्सब खचि उपलब्ध गिाउन सक्ने। 

❖ आयोगमा बयान िा बकपत्र गने, कुनै सूचना, िानकािी िा प्रमाण ददने व्यक्तिले आफ्नो 
नाम गोप्य िाख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य िाख्न ुपने।   

❖ बालबार्लका, िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता िएका तथा यौनिन्य वहंसामा पिेका व्यक्तिलाई 
बयान िा बकपत्र ददने कायिमा सहिता प्रदान गनि तोवकए बमोक्तिम छुटै्ट व्यिस्था गनि 
सक्ने।  

❖ सिकािी र्नकायमा कायिित कुनै कमिचािी िा सिुक्षाकमीले आफू कायिित र्नकायमा 
िही आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन सिुक्षाका कािण नसक्ने िनाएमा 
त्यस्तो कमिचािीलाई र्नि सरुिा हनु सक्ने र्नकायमा सरुिा गनि सम्बक्तन्धत र्नकायमा 
लेखी पठाउन सक्ने।  

❖ साक्षी, पीर्ित तथा आयोगको काममा सहयोग गने व्यक्तिको सिुक्षा, शािीरिक तथा 
मानर्सक वहत, गोपर्नयता ि मयािदाको संिक्षण गने।  

❖ मानि अर्धकािको गम्िीि उल्लङ्घन सम्बन्धी विर्यमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 
आिश्यक देखेमा सािििर्नक सनुिुाई गनि सक्ने,  

❖ आफ्नो काम कािबाही सम्बन्धी विििण पीर्ित लगायत सििसाधािणको िानकािीको 
लार्ग समय समयमा सािििर्नक गनि सक्ने।  

❖ आयोगमा प्राप्त िएको उिूिी िा िानकािी सम्बन्धमा छानविन गदाि कािबाही चलाउन 
पयािप्त आधाि निएमा कािण खलुाई त्यस्तो उिूिी तामेलीमा िाख्न सक्नेछ। ति त्यस्तो 
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उिूिीको सम्बन्धमा कािबाही गनुि पने विर्यमा पर्छ प्रमाण प्राप्त िएमा सो उिूिी उपि 
छानविन गनि सक्ने।  

❖ छानविन गरिसकेपर्छ आयोगले पीर्ितलाई क्षर्तपरू्ति प्रदान गनि, पनुरुद्धाि िा पनुाःस्थापना 
गनि िा अन्य उपयिु व्यिस्था गनि नेपाल सिकाि समक्ष र्सफारिस गने। 

❖ आयोगले पीर्ितलाई कुनै सवुिधा, सहरु्लयत प्रदान गनि िा अन्य उपयिु व्यिस्था गने 
सम्बन्धमा र्सफारिस गनुि अक्तघ र्निको इच्छा िा माग बझुी र्निको प्राथर्मकता अनसुाि 
सवुिधा, सहरु्लयत तथा अन्य व्यिस्था र्सफारिस गनुि पने,  

❖ व्यक्ति बेपत्ता पाने कायिमा संलग्न व्यक्तिलाई कािबाहीको लार्ग र्सफारिस गनि सक्ने, 
❖ आयोगले आफ्नो कायि सम्पन्न गिे पश्चात  नेपाल सिकाि समक्ष प्रर्तिेदन गनुिपने। 

३. आयोगमा िहने कमिचािी संख्या ि कायि विििण: 
  

ि.सं. पद नाम शे्रणी सेिा समूह 
स्िीकृत 
दिबन्दी 

१ सक्तचि िा.प.विक्तशष्ट नेपाल न्याय   १ 

२ सहसक्तचि िा.प.प्रथम नेपाल 

प्रशासन 

सामान्य प्रशासन १ 

३ सहसक्तचि िा.प.प्रथम नेपाल न्याय सिकािी िकील १ 

४ उपसक्तचि िा.प.दद्वतीय नेपाल 

प्रशासन 

सामान्य प्रशासन २ 

५ उपसक्तचि िा.प.दद्वतीय नेपाल न्याय कानून १ 

६ उपसक्तचि िा.प.दद्वतीय नेपाल न्याय सिकािी िकील ४ 

७ शाखा अर्धकृत िा.प. ततृीय नेपाल 

प्रशासन 

सामान्य प्रशासन ६ 

८ शाखा अर्धकृत िा.प. ततृीय नेपाल न्याय न्याय १ 

९ शाखा अर्धकृत िा.प. ततृीय नेपाल न्याय कानून २ 

१० शाखा अर्धकृत िा.प. ततृीय नेपाल न्याय सिकािी  िकील ३ 

११ लेखा अर्धकृत िा.प. ततृीय नेपाल 

प्रशासन 

लेखा १ 
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ि.सं. पद नाम शे्रणी सेिा समूह 
स्िीकृत 
दिबन्दी 

१२ लेखापाल िा.प.अनं.प्रथम नेपाल 

प्रशासन 

लेखा २ 

१३ नायब सबु्बा िा.प.अनं.प्रथम नेपाल 

प्रशासन 

सामान्य प्रशासन ४ 

१४ नायब सबु्बा िा.प.अनं.प्रथम नेपाल न्याय सिकािी  िकील ३ 

१५ नायब सबु्बा िा.प.अनं.प्रथम नेपाल न्याय न्याय २ 

१६ नायब सबु्बा िा.प.अनं.प्रथम नेपाल न्याय कानून १ 

१७ कम्प्यटुि अपिेटि िा.प.अनं.प्रथम नेपाल विविध   ५ 

१८ तामेलदाि िा.प.अनं.दद्वतीय नेपाल न्याय न्याय ५ 

१९ हलकुा सिािी चालक ११ 

२० कायािलय सहयोगी (स्िीपि ि माली समेत) १४ 

िम्मा ७० 

आयोगलाई आिश्यक पने कमिचािी नेपाल सिकािले व्यबस्था गदिछ। हाल आयोगमा 
अध्यक्ष ि सदस्य बाहेक ७० िना कमिचािीहरुको दििन्दी स्िीकृत िएको छ।    

 ३.१ स्िीकृत कमिचािी दििन्दी संख्या   :  ७० िना    

 ३.२ आयोगमा कािमा कायिित कमिचािी संख्या  :  २१ िना    

 ३.३ किाि सेिा कमिचािी    :  29 िना       

 ३.४ िम्मा कायिित कमिचािी संख्या   :  50 िना  

३.५ रिि िहेको पद संख्या    :  20 िना   

4.संगठन संिचना:  
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बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा अध्यक्ष सवहत ५ िना पदार्धकािीहरु, १ 
िना सक्तचि, २ िटा महाशाखा ि ६ िटा शाखाहरु िहेका छन ।    

❖ मार्थ उल्लेक्तखत अर्धकृत एिं कमिचािीहरु कािमा ल्याउने प्रािधान िहेको छ। 
माग बमोक्तिमका अर्धकृत एिं कमिचािीहरु उपलब्ध हनु नसकेमा किािमा र्नयिु 
गनि सवकने व्यिस्था छ। 

❖ ४ िना शाखा अर्धकृत,१ िना काननु अर्धकृत(िा.प.त.ृ) ि १ िना सिकािी िकील 
(िा.प.त.ृ) तथा २ िना ना.स.ुगिी ८ िना कमिचािीहरु नीक्ति सहायक (वप.ए.) 
िहने छन  िनु संगठनात्मक संिचनामा उल्लेख गरिएको छैन।   

❖ आयोगले कायि संचालनको र्सलर्सलामा आिश्यक पने स्िदेशी तथा विदेशी 
विज्ञ/विशेर्ज्ञ कमिचािीहरु ऐनको दफा ३१ ि ३२ बमोक्तिम किािमा िाख्न सक्नेछ। 

4.1.छानविन महाशाखा   

आयोगको संठनात्मक संिचना बमोक्तिम नेपाल न्याय सेिा सिकािी िवकल समूहको िा.प. 
प्रथम शे्रणी(सह-सक्तचि)को नेततृ्िमा एक छानविन महाशाखा िहने व्यिस्था छ।यस छानविन 
महाशाखाले देहायबमोक्तिमका कायि सम्पादन गनेछाः 

(क) व्यक्ति बेपत्ता पारिएको सम्िन्धी विर्यको उिूिी तथा सूचनाहरु प्राप्त गने, 

(ख) प्राप्त उिूिीहरु आयोगसमक्ष पेश गने,  

(ग) आयोगको र्नणिय अनसुाि प्रािक्तम्िक ि विस्ततृ छानविन गने, 

(घ) प्राप्त उिूिी द्वन्द्वकालका घटनासंग सम्बक्तन्धत िए निएको एवकन गने, 

(ङ) पीर्ित ि पीिक यवकन गने, 

(च) उिूिी तामेलीमा िाख्न ेसम्िन्धी कायि गने, 

(छ) आयोगलाई आिश्यक पने कानूनी विर्यमा आिश्यक कायि गने, 

(ि) पीर्ितलाई प्रदान गने िाहत, परिपूिण तथा क्षर्तपूर्तिको र्सफारिस सम्िन्धी 
कायि गने,  

(झ) वििागीय िा अन्य काििाहीको र्सफािीस सम्िन्धी कायि गने,  

(ञ) मदु्दा चलाउन ुपने विर्यमा मदु्दा चलाउन लेखी पठाउने, 
(ट) मानि अर्धकाि सम्िन्धी नीर्तगत विर्य तथा अर्धकािको उल्ंलघन सम्िन्धी 

विर्यमा िाय पिामशि ददने, 
(ठ) मानि अर्धकािको हनन िए निएको सम्िन्धमा िाय पिामशि सम्िन्धी कायि 

गने, 

(ि) आफ्नो कायिको प्रर्तिेदन तयाि गिी आयोगसमक्ष पेश गने। 
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यस छानविन महाशाखा अन्तगित उिूिी छानविन तथा तामेली शाखा, कानून तथा मानि 
अर्धकाि शाखा ि र्सफारिस तथा परिपूिण शाखा लगायतका तीन शाखाहरू िहेका छन ।िनु 
शाखा तथा उि शाखाबाट सम्पादन गरिने कायिहरू देहाय बमोक्तिम िहेका छन ।  

4.2.1 उिूिी, छानविन तथा तामेली शाखााः 
छानविन महाशाखा अन्तगित  िहने उिूिी छानविन तथा तामेली शाखाले महाशाखाको प्रत्यक्ष 
र्नदेशनमा देहाय बमोक्तिमका कायिहरु गनेछाः 

(क) बेपत्ता पािी मानि अर्धकािको गम्िीि उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाका 
सम्बन्धमा पीर्ित िा र्निका तफि बाट उिूिी, र्निेदन तथा गनुासाहरु प्राप्त 
गने, 

(ख) आयोगलाई प्राप्त िएको उिूिी तथा िानकािी सम्बन्धमा छानविन गने, 

(ग) व्यक्ति बेपत्ता पािेको सम्बन्धमा आयोगलाई कुनै श्रोतबाट िानकािी प्राप्त 
िएमा िा आयोगले छानविन गनि उपयिु सम्झेका विर्यहरुमा अनसुन्धान 
गने, 

(घ) कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपक्तस्थत गिाई िानकािी र्लने िा बयान 
गिाउने, साक्षी बझु्ने िा बकपत्र गिाउने, 

(ङ) अन्य आिश्यक देक्तखन आएका प्रमाण बझु्ने, 
(च) स्थलगत र्निीक्षण गने, 

(छ) दशी प्रमाण संकलन गने गिाउने, 
(ि) कुनै र्लखत िा कागिात पेश गनि लगाउने, 
(झ) विर्िन्न र्नकायहरुसाँग आिश्यक कागिातहरु मगाउने, 
(ञ) िास्तविक पीर्ित पवहचान गनि आिश्यक  अनसुन्धान गने, 

(ट) कुनै सिकािी िा सािििर्नक कायािलय िा सम्बक्तन्धत अदालतको अनमुर्त 
र्लई अदालतबाट कुनै र्लखत िा त्यसको नक्कल क्तझकाउने, 

(ठ) आयोगको र्नदेशन बमोक्तिम विर्िन्न र्नकायहरुसाँग सम्बक्तन्धत कागिातहरु 
मगाउने, 

(ि) आयोगमा प्राप्त िएको उिूिी िा िानकािी सम्बन्धमा छानविन गदाि काििाई 
चलाउन पयािप्त आधाि निएमा कािण खलुाई त्यस्तो उिूिी तामेलीमा िाख्न,े 

(ढ) आिश्यकतानसुाि कुनै व्यक्ति िा स्थानको तलासी र्लने, फेला पिेका िस्त ु
िा र्लखत कब्िा गने िा त्यस्तो र्लखतको पूिै िा आंक्तशक नक्कल िा 
प्रर्तर्लवप र्लने, 
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(ण) यस सम्बन्धमा आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका र्नदेशन 
बमोक्तिमका अन्य कायिहरु गने।  

4.2.3 कानून तथा मानि अर्धकाि शाखा 
यस शाखाले तालकु महाशाखाको प्रत्यक्ष र्नदेशन ि र्नयन्त्रणमा िही देहाय बमोक्तिमको 
कायि सम्पादन गनेछ  

(क) अन्तिािविय मानि अर्धकाि ि मानिीय कानून सम्बन्धी विर्यमा अध्ययन 
गने, 

(ख) आयोगसाँग सम्बक्तन्धत ऐन संशोधन गनुिपिेमा संशोधनको मस्यौदा तिुिमा 
गने, 

(ग) आयोगसाँग सम्बक्तन्धत र्नयम, कायिविर्ध, र्नदेक्तशका तिुिमा गने, 

(घ) आयोगसाँग सम्बक्तन्धत विर्यमा विर्िन्न अदालतमा पिेका उिूिीका सम्बन्धमा 
र्लक्तखत ििाफ तयाि पाने, 

(ङ) आयोगबाट माग िए बमोक्तिमका विर्यमा कानूनी िाय उपलब्ध गिाउने, 
(च) आयोगमा बयान िा बकपत्र गने कुनै सूचना, िानकािी िा प्रमाण ददने 

व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य िाख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य िाख्न 
काििाई गने, 

(छ) बालबार्लका, िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता िएका तथा यौनिन्य वहंसामा पिेका 
व्यक्तिलाई बयान िा बकपत्र ददने कायिमा सहिता प्रदान गनि छुटै्ट व्यिस्था 
गने, 

(ि) सिकािी र्नकायमा कायिित कुनै कमिचािी िा सिुक्षाकमीले आफू कायिित 
र्नकायमा िही आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन सिुक्षाका कािण 
नसक्ने िनाएमा र्निलाई सरुिा गनि लेखी पठाउने सम्बन्धी काििाई गने, 

(झ) साक्षी, पीर्ित तथा आयोगको काममा सहयोग गने व्यक्तिको सिुक्षा, शािीरिक 
तथा मानर्सक वहत, गोपर्नयता ि मयािदाको संिक्षण सम्बन्धी व्यिस्था गने, 

(ञ) व्यक्ति िेपता पाने कायिको विर्यमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आिश्यक 
देक्तखएमा सािििर्नक सनुिुाई गने, 

(ट) यस सम्बन्धमा आयोग, सक्तचि तथा महाशाखाबाट िएका र्नणिय तथा 
र्नदेशनहरु कायािन्ियन गने।  
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4.2.4 र्सफारिस तथा परिपूिण शाखा 
यस शाखाले तालकु महाशाखाको प्रत्यक्ष र्नदेशन ि र्नयन्त्रणमा िही पीर्ितलाई क्षर्तपूर्ति 
प्रदान गनि, पूनिउद्धाि तथा पूनिस्थापना गनि िा अन्य उपयिु व्यिस्था गनि र्सफारिस गनेछ 
यस िममााः 

(क) सशस्त्र द्वन्द्वका िममा िएका मानि अर्धकािका गम्िीि उल्लंघन सम्बन्धी 
घटना सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सिकािसमक्ष पेश गिेका प्रर्तिेदनहरु 
अध्ययन गने, 

(ख) पीर्ितलाई पनि गएको िास्तविक क्षर्तको क्षर्तपरू्ति ददनका लार्ग आिश्यक 
अध्ययन अनसुन्धान गने, 

(ग) पीर्ितलाई क्षर्तपूर्ति प्रदान गनि, पनुरुद्धाि िा पनुस्र्थापना गनि िा अन्य 
उपयिु व्यिस्था गनि र्सफारिस गने सम्बन्धी काििाई गने, 

(घ) प्राप्त प्रमाणहरुको आधािमा उपयिु परिपूिणकोलार्ग आयोगसमक्ष 
आिश्यक सझुाि पेश गने, 

(ङ) पीर्ित िा अिस्था अनसुाि र्निको परििािको कुनै सदस्यलाई देहायको 
सवुिधा िा सहरु्लयत उपलब्ध गिाउन र्सफारिस गने सम्बन्धी काििाई 
गने। 

(अ) र्नाःशलु्क क्तशक्षा  तथा स्िास्थ्योपचाि 

(आ) सीपमूलक तालीम 

(इ) विना व्याि िा सहरु्लयतपणूि व्यािमा ऋण सवुिधा 
(ई) बसोबासको व्यिस्था 
(उ) िोिगािको सवुिधा 
(ऊ) अन्य सवुिधा िा सहरु्लयत 

(च) पीर्ितलाई कुनै सवुिधा िा सहरु्लयत प्रदान गनि िा अन्य उपयिु व्यिस्था 
गने सम्बन्धमा र्सफारिस गनुि अक्तघ र्निको इच्छा िा माग बझुी र्निको 
प्राथर्मकता अनसुाि सवुिधा सहरु्लयत तथा अन्य व्यिस्था र्सफारिस गनुिपने, 

(छ) पीर्ितको मतृ्य ुिैसकेकोमा पीर्ितले पाउने क्षर्तपूर्ति, सवुिधा िा सहरु्लयत 
र्निको परििािको नक्तिकको सदस्यलाई उपलब्ध गिाउने, 

(ि) कसैले पीर्ितको कुनै सम्पक्तत्त कब्िा िा िफत गिेको देक्तखएमा त्यस्तो 
सम्पक्तत्त सम्बक्तन्धत व्यक्तिबाट वफताि गनि र्सफारिस गने काििाई चलाउने, 

(झ) आयोगको कायिमा सहयोग परु् याउने व्यक्तिलाई पिुस्कृत गने सम्बन्धी 
काििाई चलाउने, 



१० 

 

(ञ) अनसुन्धानका आधािमा दोवर् उपि कािबाहीको लार्ग र्सफारिस गने, 

(ट) आयोगले पेश गने प्रर्तिेदन सम्बन्धी कायि गने। 

 

4.3.प्रशासन महाशाखा 
आयोगको संठनात्मक संिचना बमोक्तिम नेपाल प्रशासन सेिाको िा.प. प्रथम शे्रणी (सह-
सक्तचि)को नेततृ्िमा एक प्रशासन महाशाखा िहने व्यिस्था छ।यस प्रशासन महाशाखाले 
देहाय बमोक्तिमका कायि सम्पादन गनेछन ाः 

(क) आयोगको प्रशासर्नक तथा आर्थिक कायिहरु गने, 

(ख) दैर्नक कायािलय सञ्चालन सम्िन्धी कायि गने, 

(ग) आयोगको काम कतिव्य बािे सािििर्नक िानकािी गिाउने, 
(घ) पयििेक्षक, विज्ञ, विशेर्ज्ञ चयन गने, 

(ङ) कमिचािीहरु सम्बक्तन्धत र्नकायमा माग गरि लेक्तख पठाउने, पयािप्त निएमा 
किािमा िनाि गने,  

(च) कायि प्रकृर्त ि योग्यता, अनिुिका आधािमा कामको क्तिम्मेिािी बााँिफााँट 
गने, 

(छ) कमिचािीले गने कायि विििण तयाि गने ि गनुिपने कायि बािे िानकािी 
गिाउने । 

(ि) अर्धकाि प्रत्यायोिन गने, 

(झ) आयोगका गर्तविर्ध तथा सूचनाहरुको संप्ररे्ण तथा प्रचाि प्रसाि सम्िन्धी 
कायिहरु गने, 

(ञ) िावर्िक योिना तथा कायििम तिुिमा गने, बााँिफााँट गने तथा र्नकासा ि 
परिचालन गने, 

(ट) योिना तथा ििेट तिुिमा गनि सिोकाििाला र्नकायसंग समन्िय गने, 

(ठ) द्वन्द्व व्यिस्थापन, दीगो शाक्तन्त तथा मानि अर्धकाि सम्िन्धी दक्ष िनशक्ति 
व्यिस्थापन सम्िन्धी कायि गने, 

(ि) अन्य र्नकायको सम्पकि  विन्द ुि प्रििाको रुपमा कायि गने तथा सूचना 
अर्धकािी ि प्रििा चयन गने, 

(ढ) यस र्नकायबाट सञ्चालन हनुे कायििमहरुको र्नयर्मत समीक्षा तथा अनगुमन 
गने, 

(ण) कायििम संचालनमा श्रोत साधन तथा िनशक्तिको व्यिस्थापन गने, 
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(त) दद्वपक्षीय तथा बहपुक्षीय सहयोगको व्यिस्थापन तथा परिचालन गने, 

(थ) ऐन, र्नयमािली तथा कायििमको प्रचािात्मक कायि गने, 

(द) उिूिी र्निेदन आव्हान गने, घटनाको िानकािी ददन दबैु पक्षलाई आव्हान 
ि पत्राचाि गने, उििुी ि र्निेदनका ढाचााँहरु सािििर्नक गने, उििुी ि 
र्निेदन संकलन सम्िन्धी प्रशासर्नक कायि गने, 

(ध) अन्य महाशाखामा वकटानी साथ तोवकएका बाहेकका कायिको साथै अन्य 
महाशाखा अन्तगित नपने विविध कायिहरु गने। 

यस प्रशासन महाशाखा अन्तगित प्रशासन तथा योिना शाखा, सञ्चाि तथा अर्िलेख 
व्यिस्थापन शाखा ि आर्थिक प्रशासन शाखा लगायतका तीन शाखाहरू िहेका छन ।िनु 
शाखा तथा उि शाखाबाट सम्पादन गरिने कायिहरू देहाय बमोक्तिम िहेका छन ।  

4.3.1.प्रशासन तथा योिना शाखा 
प्रशासन तथा योिना शाखाले तालकु महाशाखाको प्रत्यक्ष र्नदेशन ि र्नयन्त्रणमा िही देहाय 
बमोक्तिमका कायिहरू गनेछन   

(क) आयोगको कमिचािी प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने, 

(ख) आयोगको दिबन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धी कायि गने,  

(ग) आयोगको दैर्नक प्रशासर्नक कायि गने, 

(घ) आयोगको लार्ग आिश्यक दक्ष िनशक्ति विकास गनि स्िदेश तथा विदेशमा 
तालीम, पनुताििगी तालीम, प्रक्तशक्षक प्रक्तशक्षण सम्बन्धी तालीमहरुको 
व्यिस्था गने,  

(ङ) आयोगको लार्ग क्तिन्सी सामानहरुको खरिद, सञ्चय तथा उपयोगको व्यिस्था 
गने, 

(च) आयोगको सम्पक्तत्तको लगत िाख्न,े संिक्षण ि ममित सम्िाि गने, गिाउन,े 

(छ) आयोगको विर्िन्न शाखाहरुबीच समन्िय सम्बन्धी कायि गने,  

(ि) आयोगका लार्ग मानि संशाधन विकास योिना, कायििम तथा 
कायियोिनाको तिुिमा तथा कायािन्ियन गने, 

(झ) शाखागत कामको प्राथर्मकीकिण गिी आिर्धक कायियोिना बनाउने, 
कायािन्ियन गने, गिाउन,े 

(ञ) आयोगको लार्ग िावर्िक योिना, बिेट ि कायििम बनाउने, 
(ट) नेपाल सिकािको िावर्िक नीर्त तथा कायििमका लार्ग आयोगको तफि बाट 

पठाईने नीर्त तथा कायििमको तिुिमा सम्बन्धी कायि गने, 
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(ठ) आयोगका विर्िन्न कायििमहरुको विर्यमा विर्िन्न मन्त्रालयबीच समन्िय 
सम्बन्धी कायि गने, 

(ि) शाखागत कायिसम्पादनको प्रगर्त प्रर्तिेदन तयाि गने, 

(ढ) आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन उपक्तस्थत िएको व्यक्तिले आउाँदा 
िााँदा ि खान तथा बस्दा लाग्ने िास्तविक खचि माग गिेमा मनार्सब खचि 
(र्नयमानसुाि) उपलब्ध गिाउने, 

(ण) यस्तै वकर्समको काम गने प्रचर्लत कानून बमोक्तिम स्थावपत िा नेपाल 
सिकािबाट गदठत आयोग िा र्नकायसाँग समन्िय गने, 

(त) यस विर्यसाँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका 
र्नदेशन बमोक्तिमका अन्य काम गने। 

4.3.2 सञ्चाि तथा अर्िलेख व्यिस्थापन शाखा 
सञ्चाि तथा अर्िलेख व्यिस्थापन शाखाले तालकु महाशाखाको प्रत्यक्ष र्नदेशन ि 
र्नयन्त्रणमा िही देहाय बमोक्तिमका कायिहरू गनेछाः-  

(क) आयोगको कायिसंग सम्िक्तन्धत विर्यमा पचाि, पम्प्लेट, पोष्टि, िेर्ियो, 
टेर्लर्ििन-संिाद, अर्ियो, र्िर्ियो िस्ता सामग्रीहरुको उत्पादन तथा आम 
सञ्चाि माध्यमद्वािा प्रचाि-प्रसाि गने गिाउन,े 

(ख) शाक्तन्त प्रवियामा सहयोग पगु्ने विर्यका सूचना व्यिस्थापन गने, 

(ग) शाक्तन्त प्रिद्धिन कायिमा सिकािी तथा गैिसिकािी क्षेत्रबाट सञ्चालन हनु े
शाक्तन्त प्रिद्धिन कायििमहरुमा समन्िय ि एकरुपता कायम गनि आिश्यक 
कायि गने गिाउने, 

(घ) शाक्तन्त ि द्वन्द्व व्यिस्थापनको क्षेत्रमा सूचना, अध्ययन सामग्री एिं िाविय 
तथा अन्तिािवियस्तिमा िएका पसु्तक, सिोच्च अदालतबाट िएको फैसला 
एिं आदेशहरु, िनिल तथा अध्ययन प्रर्तिेदनहरुको संग्रह गने, प्रविर्धज्ञहरु 
सवहतको श्रोत केन्र तथा पसु्तकालय व्यिस्थापन सम्बन्धी सम्पूणि कायि 
गने, 

(ङ) द्वन्द तथा संिमणकालीन न्याय लगायत शाक्तन्त प्रवियासाँग सम्बक्तन्धत 
विर्यका विज्ञहरुको सूची ( Roster) तयाि गिी अद्यािर्धक गिी िाख्ने 

(च) आयोगका प्रकाशनहरुको सम्पादन ि व्यिस्थापन गने, 

(छ) आयोगको कायि प्रगर्तहरुको सम्बन्धमा िनतालाई स-ुसूक्तचत गिाउन,े 

(ि) शाक्तन्त प्रवियाको कायिमा स्थानीय िनसहिार्गता िटुाउने, 
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(झ) शाक्तन्त प्रविया ि िातािका पक्षहरुमा सिकाि, नागरिक समाि, आम 
सञ्चािकमी तथा सञ्चाि माध्यमहरुबीच सूचना आदान-प्रदान गने, 

(ञ) आयोगको  website  अध्यािर्धक गने, 

(ट) आयोगको सूचना प्रविर्ध व्यिस्थापन सम्बन्धी कायि गने, 

(ठ) पीर्ितको िगीकिण गनि उपलब्ध प्रमाणको आधािमा आयोगलाई आिश्यक 
सझुाि ददने, 

(ि) आयोगले गिेका र्नणिय बमोक्तिम पीर्ितलाई परिचय पत्र ददने, 
(ढ) आयोगमा प्राप्त र्निेदनहरु, पीर्ितको िगीकिण, परिचयपत्र लगायतका 

कुिाहरुको अर्िलेख िाख्न,े 

(ण) यस विर्यसाँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका 
र्नदेशन बमोक्तिमका अन्य काम गने  

 

 

4.3.3 आर्थिक प्रशासन शाखा 
आर्थिक प्रशासन शाखाले तालकु महाशाखाको प्रत्यक्ष र्नदेशन ि र्नयन्त्रणमा िही देहाय 
बमोक्तिमका कायिहरू गनेछाः-  

(क) आयोगको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने, 

(ख) आयोगको िावर्िक योिना तथा कायििम अनरुुप िावर्िक बिेट बनाउने 
ि र्नकासा र्लने, 

(ग) र्नकासा ि आम्दानी प्राप्त गने तथा बिेट खचि गने व्यिस्था र्मलाउने, 
(घ) आयोग अन्तगित सञ्चार्लत विर्िन्न आयोिनाहरुको लार्ग अक्तख्तयािी तथा 

स्िीकृत िकम र्नकासा पठाउने। 

(ङ) तोवकए बमोक्तिमको लेखा िाख्न ेि र्नयर्मत प्रर्तिेदन गने, 

(च) आयोगको आर्थिक कािोिािको सम्बन्धमा िाय पिामशि ददने, 
(छ) आम्दानी तथा खचिको आन्तरिक ि अक्तन्तम लेखा पिीक्षण गिाउने, 
(ि) बेरुिकुो लगत िाखी फछियौट गने, गिाउन ेतथा सम्पिीक्षण गिाउने। 

(झ) स्िीकृत कायििमहरुको लार्ग तोवकएको बिेट कुनै शीर्िकमा नपगु 
िएमा िचत हनुे शीर्िकबाट र्नयमानसुाि िकमान्ति गनि पेश गने, 

(ञ) िावर्िक आर्थिक विििण तयाि गने, 

(ट) आयोगमा प्राप्त हनुे िािश्व िा सिकािी िकम बैंक दाक्तखला गने, सोको 
लेखा िाख्न,े फााँटिािी पेश गने ि लेखा पिीक्षण गिाउने, 
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(ठ) धिौटीको लेखा िाख्न,े 

(ि) कानून बमोक्तिम असूल उपि गनुिपने सिकािी नगदी, क्तिन्सी असूल उपि 
सम्बन्धी कायि गने, 

(ढ) स्िीकृत कायििमको लार्ग तोवकएको बिेट िकम कायािन्ियन गने 
र्नकायमा र्नकासा पठाउन।े 

(ण) यस विर्यसाँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका 
र्नदेशन बमोक्तिमका अन्य काम गने।  

 

5. कमिचािीहरुको कायिविििण  

सह-सक्तचि (सिकािी िवकल समहु) को कायि विििण: 
❖ उिूिीहरु छानविन गिी आयोग समक्ष पेश गने गिाउने, 
❖ आयोगको र्नणिय अनसुाि प्रािक्तम्िक ि विस्ततृ छानविन गने, 

❖ आयोगलाई आिश्यक पने कानूनी विर्यका सम्िन्धमा आिश्यक कायि गने, 

❖ पीर्ितलाई िाहत, परिपूिण तथा क्षर्तपूर्ति प्रदान सम्बन्धी कायि गिी आिश्यक र्सफारिस 
सम्िन्धी कायि गने,  

❖ वििागीय िा अन्य काििाही को र्सफािीस सम्िन्धी कायि गने, 

❖ मदु्दा चलाउन ुपने विर्यमा मदु्दा चलाउन लेखी पठाउने,  
❖ मानि अर्धकाि सम्िन्धी नीर्तगत विर्य तथा अर्धकािको उल्ंलघन सम्िन्धी विर्यमा 

िाय पिामशि ददने, 
❖ पीर्ितलाई क्षर्तपूर्ति प्रदान गनि, पनुरुद्धाि िा पनुिस्थापना गनि िा अन्य उपयिु व्यिस्था 

गनि र्सफारिस गने सम्बन्धी काििाही गने,  

❖ प्राप्त प्रमाणहरुको आधािमा उपयिु परिपूिणको लार्ग आयोग समक्ष आिश्यक सझुाि 
पेश गने, 

❖ पीर्ित िा अिस्था अनसुाि र्निको परििािको कुनै सदस्यलाई प्रदान गरिने सवुिधा िा 
सहरु्लयत उपलब्ध गिाउन र्सफारिस गने सम्बन्धी काििाही गने,  

❖ पीर्ितलाई कुनै सवुिधा िा सहरु्लयत प्रदान गनि िा अन्य उपयिु व्यिस्था गने 
सम्बन्धमा र्सफारिस गनुि अक्तघ र्निको इच्छा िा माग बझुी र्निको प्राथर्मकता अनसुाि 
सवुिधा सहरु्लयत तथा अन्य व्यिस्था र्सफारिस गनुिपने,  

❖ सशस्त्र द्वन्द्वका िममा िएका मानि अर्धकािका गम्िीि उल्लंङ्घन सम्बन्धी घटना 
सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सिकािसमक्ष पेश गिेका प्रर्तिेदनहरु अध्ययन गने,  

❖ साक्षी, पीर्ित तथा आयोगको काममा सहयोग गने व्यक्तिको सिुक्षा, शािीरिक तथा 
मानर्सक वहत, गोपर्नयता ि मयािदाको संिक्षण सम्बन्धी व्यिस्था गने।   
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सह सक्तचि (प्रशासन सेिा) को कायि विििण:  
❖ आयोगको प्रशासर्नक तथा आर्थिक कायिहरु गने गिाउन,े 

❖ पयििेक्षक, विज्ञ, विशेर्ज्ञ चयन गने, 

❖ कायि प्रकृर्त ि योग्यता, अनिुिका आधािमा कामको क्तिम्मेिािी बााँि फााँि गने,  

❖ कामिचािीले गने कायि विििण तयाि गने ि गनुि पने कायि िािे िानकािी गिाउने,  
❖ अर्धकाि प्रत्यायोिन गने,  

❖ द्वन्द्व व्यिस्थापन, ददगो शाक्तन्त तथा मानि अर्धकाि सम्िन्धी दक्ष िनशक्ति व्यिस्थापन 
सम्िन्धी कायि गने,  

❖ अन्य र्नकायको सम्पकि  विन्द ुि प्रििाको रुपमा कायि गने तथा सूचना अर्धकािी ि 
प्रििा चयन गने,  

❖ दद्वपक्षीय तथा बहपुक्षीय सहयोगको व्यिस्थापन तथा परिचालन गने, 

❖ व्यक्ति िेपता पाने कायिको विर्यमा छानविन गनि आिश्यक देक्तखएमा सािििर्नक सनुिुाई 
गने तथा उिूिी ि र्निेदन संकलन सम्िन्धी प्रशासर्नक कायि गने।   

उप सक्तचि (प्रशासन सेिा) को कायि विििण:  

❖ आयोगको दिबन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धी कायि गने,  

❖ आयोगको दैर्नक प्रशासर्नक कायि गने, 

❖ शाक्तन्त प्रिद्धिन कायिमा सिकािी तथा गैिसिकािी क्षेत्रबाट संचालन हनुे शाक्तन्त प्रिद्धिन 
कायििमहरुमा समन्िय ि एकरुपता कायम गनि आिश्यक कायि गने गिाउने, 

❖ शाक्तन्त ि द्वन्द्व व्यिस्थापनको क्षेत्रमा सूचना, अध्ययन सामग्री एिं िाविय तथा 
अन्तिािवियस्तिमा िएका पसु्तक, िनिल(Journal) तथा अध्ययन प्रर्तिेदनहरुको संग्रह 
गने, प्राविर्धज्ञहरु सवहतको श्रोत केन्र तथा पसु्तकालय व्यिस्थापन सम्बन्धी सम्पूणि 
कायि गने,    

❖ पीर्ितको िगीकिण गनि उपलब्ध प्रमाणको आधािमा आयोगलाई आिश्यक सझुाि  
ददने, आयोगले गिेका र्नणिय बमोक्तिम पीर्ितलाई परिचय पत्र ददने, 

❖ द्वन्द तथा संिमणकालीन न्याय लगायत शाक्तन्त प्रवियासाँग सम्बक्तन्धत विर्यका 
विज्ञहरुको सूची तयाि गिी अद्यािर्धक गिी िाख्न,े 

❖ आयोगका प्रकाशनहरुको सम्पादन ि व्यिस्थापन गने, 

❖ आयोगको लार्ग आिश्यक दक्ष िनशक्ति विकास गनि स्िदेश तथा विदेशमा तालीम, 

पनुताििगी तालीम, प्रक्तशक्षक प्रक्तशक्षण सम्बन्धी तालीमहरुको व्यिस्था गने,  

❖ आयोगको लार्ग क्तिन्सी सामानहरुको खरिद, संचय तथा उपयोगको व्यिस्था गने,  

❖ आयोगको सम्पक्तत्तको लगत िाख्न,े संिक्षण ि ममित सम्िाि गने, गिाउने,  
❖ आयोगको विर्िन्न शाखाहरुबीच समन्िय सम्बन्धी कायि गने,   
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❖ आयोगका लार्ग मानि संशाधन विकास योिना, कायििम तथा कायियोिनाको तिुिमा 
तथा कायािन्ियन गने,  

❖ शाखागत कामको प्राथर्मकीकिण गिी आिर्धक कायियोिना बनाउने, कायािन्ियन गने, 

गिाउने, 
❖ आयोगको लार्ग िावर्िक योिना, बिेट ि कायििम बनाउने,  
❖ नेपाल सिकािको िावर्िक नीर्त तथा कायििम लार्ग आयोगको तफि बाट पठाईने नीर्त 

तथा कायििमको तिुिमा सम्बन्धी कायि गने, 

❖ आयोगका विर्िन्न कायििमहरुको विर्यमा विर्िन्न मन्त्रालयबीच समन्िय सम्बन्धी कायि 
गने,  

❖ आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन उपक्तस्थत िएको व्यक्तिले आउाँदा िााँदा ि 
खान तथा बस्दा लाग्ने िास्तविक खचि माग गिेमा मनार्सब खचि उपलब्ध गिाउने, 

❖ यस्तै वकर्समको काम गने प्रचर्लत कानून बमोक्तिम स्थावपत िा नेपाल सिकािबाट 
गदठत आयोग िा र्नकायसाँग समन्िय गने, 

❖ यस विर्यसाँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका र्नदेशन 
बमोक्तिमका अन्य काम गने।   

 उप सक्तचि (सिकािी िवकल समहु) को कायि विििण:  

❖ प्राप्त उिूिीहरुमा छानविन तथा उपयिु सम्झेका विर्यहरुमा अनसुन्धान गने, 

❖ पीर्ितलाई पनिगएको िास्तविक क्षर्तको क्षर्तपूर्ति ददनका लार्ग आिश्यक अध्ययन 
अनसुन्धान गने, 

❖ पीर्ितको मतृ्य ु िैसकेकोमा पीर्ितले पाउने क्षर्तपूर्ति, सवुिधा िा सहरु्लयत र्निको 
परििािको नक्तिकको सदस्यलाई उपलब्ध गिाउने सम्बन्धी काम गने, 

❖ सिकािी र्नकायमा कायिित कुनै कमिचािी िा सिुक्षाकमीले आफू कायिित र्नकायमा 
िही आयोगमा बयान, बकपत्र िा िानकािी ददन सिुक्षाका कािण नसक्ने िनाएमा 
र्निलाई सरुिा गनि लेखी पठाउने सम्बन्धी काििाही गने।    

उप सक्तचि (काननु समहु)को कायि विििण:  

❖ अन्तिािविय मानि अर्धकाि ि मानिीय कानून सम्बन्धी विर्यमा अध्ययन गने।  

❖ आयोगसाँग सम्बक्तन्धत ऐन संशोधन गनुिपिेमा संशोधनको मस्यौदा तिुिमा गने।  

❖ आयोगसाँग सम्बक्तन्धत र्नयम, कायिविर्ध, र्नदेक्तशका तिुिमा गने।  

❖ आयोगसाँग सम्बक्तन्धत विर्यमा विर्िन्न अदालतमा पिेका उिूिीका सम्बन्धमा र्लक्तखत 
ििाफ तयाि पाने।  

❖ आयोगबाट माग िए बमोक्तिमका विर्यमा कानूनी िाय उपलब्ध गिाउने।  

❖ मानि अर्धकािको गम्िीि उल्लङ्घन सम्बन्धी विर्यमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 
आिश्यक देक्तखएमा सािििर्नक सनुिुाई गने।   
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❖ स्थलगत र्निीक्षण ि सािििर्नक सनुिुाइ गने।  

❖ प्राप्त प्रमाणहरुको आधािमा उपयिु परिपूिणको लार्ग आयोगसमक्ष आिश्यक सझुाि 
पेश गने।  

❖ आयोगसाँग सम्बक्तन्धत मदु्दामा आयोगको तफि बाट र्लक्तखत ििाफ तयाि गने।  

❖ यस सम्बन्धमा आयोग, सक्तचि तथा महाशाखाबाट िएका र्नणिय तथा र्नदेशनहरु 
कायािन्ियन गने। 

❖ आयोगको कायिमा सहयोग पिुयाउन ेव्यक्तिलाई पिुस्कृत गने सम्बन्धी प्रविया शरुु गने   

❖ आयोगमा बयान िा बकपत्र गने कुनै सूचना, िानकािी िा प्रमाण ददने व्यक्तिले आफ्नो 
नाम गोप्य िाख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य िाख्न काििाही गने।  

❖ बालबार्लका, िेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता िएका तथा यौनिन्य वहंसामा पिेका व्यक्तिलाई 
बयान िा बकपत्र ददने कायिमा सहिता प्रदान गनि छुटै्ट व्यिस्था गने।  

 

शाखा अर्धकृत (काननु समहु)को कायि विििण 

   

❖ आयोगसाँग सम्बक्तन्धत ऐन संशोधन गनुिपिेमा संशोधनको मस्यौदा तिुिमा गने, 

❖ आयोगसाँग सम्बक्तन्धत र्नयम, कायिविर्ध, र्नदेक्तशका तिुिमा गने,  

❖ आयोगसाँग सम्बक्तन्धत विर्यमा विर्िन्न अदालतमा पिेका उिूिीका सम्बन्धमा र्लक्तखत 
ििाफ तयाि पाने,  

❖ स्थलगत र्निीक्षण ि सािििर्नक सनुिुाइ गने,  

❖ यस सम्बन्धमा आयोग, सक्तचि तथा महाशाखाबाट िएका र्नणिय तथा र्नदेशनहरु 
कायािन्ियन गने।    

शाखा अर्धकृत (सिकािी िवकल समहु)को कायि विििण :  

❖ कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपक्तस्थत गिाई िानकािी र्लने िा बयान गिाउने, साक्षी 
बझु्ने िा बकपत्र गिाउने,  

❖ आिश्यक प्रमाण बझु्ने,  
❖ स्थलगत र्निीक्षण िा दशी प्रमाण पेश गनि लगाउने ि सनुिुाइ गने,  

❖ कुनै र्लखत िा कागिात पेश गनि लगाउने,  
❖ विर्िन्न र्नकायहरुसाँग सम्बक्तन्धत कागिातहरु मगाउने,  
❖ िास्तविक पीर्ित पवहचान गनि आिश्यक अध्ययन अनसुन्धान गने, 

❖ कुनै सिकािी िा सािििर्नक कायािलय िा सम्बक्तन्धत अदालतको अनमुर्त र्लई 
अदालतबाट कुनै र्लखत िा त्यसको नक्कल क्तझकाउने, 

❖ छानविन सम्बन्धी कुनै िस्त,ु र्लखत कुनै व्यक्तिका साथमा िा कुनै खास स्थानमा छ 
िने्न लागेमा विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति िा स्थानको तलासी र्लने ि फेला पिेका िस्त ु
िा र्लखत कब्िा गने िा त्यस्तो र्लखतको पूिै िा आंक्तशक नक्कल िा प्रर्तर्लवप र्लने, 
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❖ व्यक्ति िेपता पाने कायिमा संलग्न िहेको आिोपमा सािििर्नक पद धािण गिेको कुनै 
व्यक्ति दोर्ी देक्तखएमा वििागीय काििाहीको लार्ग अक्तख्तयाििाला समक्ष लेखी पठाउन े
सम्बन्धी काििाही गने,  

❖ आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका र्नदेशन बमोक्तिमका अन्य कायिहरु 
गने।   

 नेपाल प्रशासन सेिा, सामान्य प्रशासन समूह  शाखा अर्धकृत को कायि विििण:  

❖ आयोगको कायिसंग सम्िक्तन्धत विर्यमा पचाि, पम्प्लेट, पोष्टि, िेर्ियो, टेर्लर्ििन–संिाद, 

अर्ियो, र्िर्ियो िस्ता सामग्रीहरुको उत्पादन तथा आम सञ्चाि माध्यमद्वािा प्रचाि–प्रसाि 
गने गिाउने, 

❖ शाक्तन्त प्रवियामा सहयोग पगु्ने विर्यका सूचना व्यिस्थापन गने,  

❖ आयोगको कायि प्रगर्तहरुको सम्बन्धमा िनतालाई स–ुसूक्तचत गिाउने, 
❖ शाक्तन्त प्रवियामा स्थानीय िनसहिार्गता िटुाउने,  
❖ शाक्तन्त प्रविया ि िातािका पक्षहरुमा सिकाि, नागरिक समाि, आम सञ्चािकमी तथा 

सञ्चाि माध्यमहरुबीच सूचना आदान–प्रदान गने,  

❖ आयोगको web site अध्यािर्धक गने,  

❖ आयोगको सूचना प्रविर्ध व्यिस्थापन सम्बन्धी कायि गने,  

❖ आयोगमा प्राप्त र्निेदनहरु, पीर्ितको िगीकिण, परिचयपत्र लगायतका कुिाहरुको 
अर्िलेख िाख्न,े  

❖ आयोगको दैर्नक प्रशासर्नक कायि गने,  

❖ आयोगको लार्ग क्तिन्सी सामानहरुको खरिद, संचय तथा उपयोगको व्यिस्था गने,  

❖ आयोगका लार्ग मानि संशाधन विकास योिना, कायििम तथा कायियोिनाको तिुिमा 
तथा कायािन्ियन गने, 

❖ शाखागत कामको प्राथर्मवककिण गिी आिर्धक कायियोिना बनाउने, कायािन्ियन गने, 

गिाउने,  
❖ आयोगको लार्ग िावर्िक योिना, बिेट ि कायििम बनाउने,  
❖ शाखागत कायिसम्पादनको प्रगर्त प्रर्तिेदन तयाि गने,  

❖ यस विर्यसाँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका र्नदेशन 
बमोक्तिमका अन्य काम गने।   

लेखा अर्धकृतको कायि विििण:   

❖ आयोगको िावर्िक योिना तथा कायििम अनरुुप िावर्िक बिेट बनाउने ि र्नकासा र्लने,  
❖ र्नकासा ि आम्दानी प्राप्त गने तथा बिेट खचि गने व्यिस्था र्मलाउने, 
❖ मन्त्रालय अन्तगित संचार्लत विर्िन्न आयोिनाहरुको लार्ग अक्तख्तयािी तथा स्िीकृत 

िकम र्नकासा पठाउने,  
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❖ मन्त्रालय ि अन्तगित र्नकायहरुको केन्रीय ि कायि सञ्चालनस्तिको आर्थिक प्रशासन 
सम्बन्धी कायि गने, 

❖ तोवकए बमोक्तिमको लेखा िाख्न ेि र्नयर्मत प्रर्तिेदन गने,  

❖ आयोगको आर्थिक कािोिािको सम्बन्धमा िाय पिामशि ददने,  
❖ आम्दानी तथा खचिको आन्तरिक ि अक्तन्तम लेखा पिीक्षण गिाउने,  
❖ बेरुिकुो लगत िाखी फछ्र्यौट गने, गिाउने तथा सम्पिीक्षण गिाउने, 
❖ स्िीकृत कायििमहरुको लार्ग तोवकएको बिेट कुनै क्तशर्िकमा नपगु िएमा िचत हनु े

शीर्िकबाट र्नयमानसुाि िकमान्ति गनि पेश गने, 

❖ िावर्िक आर्थिक विििण तयाि गने, 

❖ आयोगमा प्राप्त हनुे िािश्व िा सिकािी िकम बैंक दाक्तखला गने, सोको लेखा िाख्न,े 

फााँटिािी पेश गने ि लेखा पिीक्षण गिाउने,  
❖ धिौटीको लेखा िाख्न,े  

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

❖ स्िीकृत कायििमको लार्ग तोवकएको बिेट िकम कायािन्ियन गने र्नकायमा र्नकासा 
पठाउने,  

❖ यस विर्यसाँग सम्बक्तन्धत आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका र्नदेशन 
बमोक्तिमका अन्य काम गने।   

 

तामेलदािको कायि विििण: 
❖ अनसुन्धानका िममा आयोगमा क्तझकाउन ुपने व्यक्तिको म्याद तथा सूचना तामेल गने।  

❖ अनसुन्धानको कायिमा आिश्यक सहयोग गने  

❖ आयोग, सक्तचि तथा महाशाखा प्रमखुबाट िएका र्नदेशन बमोक्तिमका अन्य काम गने। 

6. आयोगबाट प्रदान गरिने सेिा: 
❖ क्तिल्ला क्तस्थत स्थानीय शाक्तन्त सर्मर्त तथा यस आयोग माफि त पिेका उिूिी उपि छानिीन 

गने 

❖ छानविन गिी िास्तविक तथ्य िनसमक्ष ल्याउने 
❖ सािििर्नक सनुिुाई, पत्राचाि एिं अनगुमन गने   

❖ सो घटनाबाट पीर्ित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गिी परिपूिणको व्यबस्था गने 

❖ त्यस्तो कायिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी काििाहीको लार्ग ि संस्थागत सधुािको लार्ग 
र्सफारिस गने 

❖ बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य र्नरुपण तथा मेलर्मलाप ऐन,२०७१ सम्बन्धमा           

 –अन्तविि या गने।     
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 –प्रक्तशक्षक प्रक्तशक्षण सञ्चालन गने।     

 –छलफल/गोष्ठी सञ्चालन गने।  

५. सेिा प्रदान गने र्नकायको शाखा ि क्तिम्मेिाि अर्धकािी, सम्बक्तन्धत शाखा प्रमखु  
५.१ आयोगका पदार्धकािीहरुको विििण  

अध्यक्ष   श्री यिुिाि सिेुदी  

सदस्यहरु श्री विश्वप्रकाश िण्िािी 
   श्री िा.गंगाधि अर्धकािी 
   श्री सरु्नल िञ्जन र्संह 

   श्री सरिता थापा 
 

5.2 आयोगका सक्तचि 

  श्री श्याम कुमाि िट्टिाई 

   

५.२ छानविन महाशाखा:  

 महाशाखा प्रमखु सह–सक्तचिाः श्री कृष्णप्रसाद पिुासैनी 
५.२.१ उिूिी, छानविन तथा तामेली शाखा:   

-उप सक्तचि श्री सीता सिेुदी  

-उप सक्तचि श्री िार्धका सिुाल 

 -शा.अ. श्री महेन्र प्रसाद अर्धकािी 
- ना.स.ु श्री शिद कुमाि पौिेल 

५.२.२ काननु तथा मानि अर्धकाि शाखा   

  - शाखा प्रमखु उप सक्तचि श्री नििाि आचायि 
  - शाखा अर्धकृत श्री गोपाल बहादिु िट्टिाई 
            - कम्प्यटुि अपिेटि श्री सनु्दि बलम्पाकी  

 ५.२.३ र्सफारिस तथा परिपूिण शाखा    

   

  - कम्प्यटुि अपिेटि श्री दीपा िंक्तितकाि 
५.३   प्रशासन महाशाखा  

 – महाशाखा प्रमखु सह–सक्तचि श्री िोशनी कुमािी शे्रष्ठ 

 - 
 ५.३.१ प्रशासन तथा योिना शाखा 
 – शाखा प्रमखु उपसक्तचि श्री कोमल पिािलुी  

      –शाखा अर्धकृत श्री समुन अर्धकािी 
 –शाखा अर्धकृत श्री र्िष्म आचायि 
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 -नायि सबु्िा श्री बाबूिाम पन्थी 
 –कम्प्यटुि अपिेटि श्री िोशन खनाल 

   

५.३.२ संचाि तथा अर्िलेख व्यिस्थापन शाखा 
 – शाखा प्रमखु उपसक्तचि श्री ज्योर्त शे्रष्ठ 

–शाखा अर्धकृत श्री हिेिाम के.सी. 
  

            ५.३.३ आर्थिक प्रशासन शाखा 
 - लेखा अर्धकृत श्री िािकुमाि ढंुगेल 

      - लेखापाल श्री मोहनिाि खर्तििा 
 

  

5.3.4 अध्यक्षज्यकुो र्निी सक्तचिालय 

 शाखा अर्धकृत  श्री अक्तम्िका िघिंुशी 
5.3.5 सदस्यज्यकुो र्निी सक्तचिालय 

 शाखा अर्धकृत श्री िीष्म आचायि 
      शाखा अर्धकृत श्री ददपेन्र िािल 

      शाखा अर्धकृत श्री क्तचरिन्िीबी िण्िािी 
           कम्प्यटुि अपिेटि श्री क्तखमा िरु्ाल 

5.3.6 सक्तचिज्यूको र्निी सक्तचिालय 

 शाखा अर्धकृत हिेिाम के.सी. 
 

5.3.7 सहसक्तचिज्यकुो र्निी सक्तचिालय 

कम्प्यटुि अपिेटि श्री सनु्दि बलम्पाकी 
5.3.8 अनसुन्धान विज्ञहरु 

अनसुन्धान विज्ञ श्री कुमदु प्रसाद शमाि 
अनसुन्धान विज्ञ श्री केदाि प्रसाद पोख्रले 

६. सेिा प्राप्त गनि लाग्ने दस्तिु ि अिर्ध  
    कुनै दस्तिु नलाग्ने ि अिर्ध आयोगको कायियोिनानसुाि हनुे। 

७. र्निेदन, उिूिी उपि र्नणिय गने प्रविया ि अर्धकािी  
   बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग।  

 ८. र्नणिय उपि उिूिी सनु्न ेअर्धकािी   
    कानूनमा व्यिस्था निएको। 
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 ९. सम्पादन गिेको कामको विििण  

अ. अनसुन्धान तथा छानविन सम्बन्धीाः  

आयोगमा दताि िई विस्ततृ छानविनमा िहेका उिूिीहरुको बािेमा विस्ततृ विििण देहाय बमोक्तिम िहेको 
छ। 

हालसम्म आयोगको प्राप्त उिूिीको छानविनको अिस्थााः 
सि.न. सििरण उजुरी िंख्या 

१  आयोगमा दर्ाा भएका कुल उजरूी संख्या 3288 

२  सत्य निरुपण र्था मेलनमलाप आयोगमा पठाएको उजरूी संख्या २७७ 

३  दोहोरो उजरूी परेकोमा लगर् कट्टा भएको उजरूी संख्या १३५ 

४  र्ामलेीमा रानिएको उजरूी संख्या २८९ 

५  र्ामलेीबाट जगाईएको उजरुी संख्या ५ 
६  प्रारनभभक छािनििमा रहकेो उजरूी संख्या(ियााँ उजरूी) ६६ 

७  बेपत्ता व्यनि फेला परी लगर्कट्टा भएको उजरूी संख्या ३८ 

८  निस्र्रृ् छािनििको लानग आयोगबाट निणाय भएको उजरूी संख्या २४८८ 

९  उजरूीका आधारमा बेपत्ता पाररएका व्यनि २५७0 

१०  निस्र्रृ् छािनिको प्रथम चरणको काया सभपन्ि भएको नजल्ला ७५ 

११  उजरूीकर्ाा बुझ्िे, एण्टीमोटाम पररपरूण नििरण भरेको संख्या २३०७ 

१२  उजरूीकर्ाा बुझ्िे लगायर्का काया बााँकी रहकेो उजरूी संख्या १८१ 

१३  पीनिर् पररचयपत्र प्राप्त पररिार संख्या १२७0 

१४  पीनिर् पररचयपत्र प्राप्त व्यनिको संख्या          ३८४७ 

 

 

 

आ. कायिविर्धहरुको र्नमािणाः 
यस आयोगलाई कानूनले तय गरिददएको उदे्दश्य हार्सल गने सन्दििमा आफ्नो काम 
काििाहीलाई सिल, सहि ि व्यिक्तस्थत गनि विर्िन्न कायिदलहरुको र्नमािण गिी सम्बक्तन्धत 
विर्यका विर्य विज्ञ, पीर्ित सिोकाििालाका प्रर्तर्नर्ध, मानि अर्धकाििादी संघ संस्थाका 
प्रर्तर्नर्धसाँग सम्बन्ध कायम िाख्दै छलफल गिी देहायबमोक्तिमका कायिविर्ध र्नमािण गिी 
आयोगबाट स्िीकृत िएको छ िसले आयोगको आगामी कायिलाई थप प्रिािकािी, परिणाममखुी 
ि पीर्ित मैत्री हनुे देक्तखन्छ। 

• पीर्ित परिचयपत्र उपलब्ध गिाउने सम्बन्धी कायिविर्ध, २०७७ 

• परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तक्त्तलाई प्रदान गनुिपने सेिा, सवुिधा,छुट तथा सहरु्लयत,2077 

• िेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र्नयमािलीको अनसुचुीमा संशोधन 
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• शि उत्खनन  सम्बन्धी कायिविर्ध, २०७८ 

• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदार्धकािीहरुको आचाि संवहता, 
२०७८ 

• आयोगका कमिचािीहरुको आचाि संवहता, २०७८ 

• एण्टीमोटिम तथ्यांक संकलन कायिविर्ध, २०७८ 

• िी.एन.ए. नमूना संकलन ि प्रोफाइर्लङ्ग सम्बन्धी कायिविधी,२0७८ 

• बयान सम्बन्धी कायिविर्ध, 2078 

• Standard Opeariton anf procedure for Forensic Anthropological Examination, 

2021 
 

इ. आयोगिाट सम्पाददत महत्िपूणि कायिहरु 

• पीर्ित, साक्षी तथा पीिकसाँग श्रव्यदृश्य संिाद (Video Conferencing) गनि सवकने 
संयन्त्र स्थापना िएको गिी आयोगमा उपक्तस्थत हनु नसक्ने पीर्ित, पीिक ि र्निका 
साक्षीहरुको बयान, कागि एिं गनुासो एिं बयान गनि सवकने अिस्थाको सिृना 
िएको छ। साथै आयोगमा दताि हनु आएका सबै उिूिीको र्िक्तिटल स्क्यार्नङ्ग गिी 
सिुक्तक्षत गरिएको छ।  

• आयोगमा दताि हनु आएका उििुीहरुलाई र्छटो छरितो ि प्रिािकािी ढंगिाट 
अनसुन्धान कायि सम्पन्न गिी टुङ्गोमा पगु्न सक्तिलो होस  िने्न हेतकुा साथ आयोगले 
सूचना संकलन कायिलाई र्तब्रता ददंदै विर्िन्न र्नकायमा िहेका सचुना, विििण/प्रमाण 
कागिात संकलन ि विश्लरे्ण गरििहेको छ।  

• आयोगले बेपत्ता पीर्ित परििािको लार्ग नेपाल सिकािबाट उपलब्ध गिाउने 
परिपूिण सम्बन्धी कायिविर्धको मस्यौदा तयाि गिी सम्बक्तन्धत र्नकायमा 
िाय/सझुािको लार्ग पठाएको छ ।  

• नेपालमा सम्ित २0५२।११।0१ देक्तख २0६३।0८।0५ सम्म िएको सशस्त्र 
द्वन्द्धका िममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तक्त्तका पीर्ित परििाििनहरुलाई तत्कार्लन शाक्तन्त 
तथा पूनाः र्नमािण मन्त्रालयबाट गदठत विर्िन्न कायिदल समेतको र्सफारिसमा नेपाल 
सिकाि गहृ मन्त्रालय माफि त प्रर्त परििाि रु१0 लाखका दिले िाहत िकम उपलब्ध 
गिाइएकोमा यस आयोगबाट छानविन गिी पीर्ित परििाि पवहचान गिी परिचय पत्र 
प्रदान गरिएका ि हालसम्म कुनै िाहत नपाएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तक्त्तको 
छानविन,सत्य र्नरुपण तथा मेलर्मलाप आयोग ऐन, २0७१ को दफा २(च)को 
परििािको परििार्ामा पिेका मध्ये नक्तिकको प्राथर्मकता िमको हकदािलाई रु 
१0लाख रुपैयााँका दिले िाहत िकम उपलब्ध गिाउन पवहलो चिणमा  ९१ िना 

https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%b6%e0%a4%b5-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%96%e0%a4%a8%e0%a4%a8%e0%a5%8d-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-6/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-6/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-6/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%86%e0%a4%9a%e0%a4%be/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%8f%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%ae-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%b2/
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बेपत्ता व्यक्त्तीका पीर्ित परििाििनलाई आयोगको  र्मर्त २0७८।0१।१७ को  
र्नणियानसुाि ,  दोस्रो चिणमा ९३िना बेपत्ता व्यक्तिका पीर्ित परििाििनलाई आयोगको  
र्मर्त २0७८।0८।0६ को  र्नणियानसुाि ,  तेस्रो चिणमा  १७७ िना बपेत्ता 
व्यक्त्तीका पीर्ित परििाििनलाई आयोगको  र्मर्त २0७८।१0।२५ को  
र्नणियानसुाि  िाहत िकम उपलब्ध गिाउन  श्री कानून न्याय तथा संसदीय मार्मला 
मन्त्रालय माफि त नेपाल सिकाि समक्ष लेखी पठाईएको छ । िसमध्ये दोस्रो चिणमा 
९३ िना बेपत्ता व्यक्तिका पीर्ित परििाििनलाई  िाहत िकम उपलब्ध गिाउन 
आयोगको  र्मर्त २0७८।0८।0६ को  र्नणियानसुाि  लेखी पठाएकोमा नेपाल 
सिकाि मक्तन्त्रपरिर्द्को र्मर्त २0७८।0९।३0 को  र्नणियानसुाि दोहोिो नपने गिी 
आर्थिक सहायता/ क्षर्तपूर्ति उपलब्ध गिाउन गहृ मन्त्रालय माफि त र्नकासा ददने र्नणिय 
िएको छ । 

• आयोगका पदार्धकािीहरुले प्रदेशका मखु्य मन्त्री ि मन्त्रीसाँग िेटघाट गिी प्रदेश 
सिकािले द्वन्द्व पीर्ितलाई सम्बोधन गने गिी नीर्त तथा कायििम तिुिमा गनि अनिुोध 
गनुि िएको छ। 

• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परििाि पवहचान गिी आयोगबाट परिचयपत्र प्राप्त गिेका 
पीर्ित परििाििनलाई सहयोग गनि  अनिुोध गिी क्तिल्ला प्रशासन कायािलय, क्तिल्ला 
समन्िय सर्मर्त तथा स्थानीयतहमा पत्राचाि गरिएको छ। 

 ९. आयोगका प्रििााः 
 आयोगको प्रििा तथा आयोगको सदस्य िा.गंगाधि अर्धकािी 
10. सूचना अर्धकािी ि प्रमखुको नाम ि पद: 
     सूचना अर्धकािी उप–सक्तचि श्री ज्योर्त शे्रष्ठ 

१1. ऐन, र्नयम, विर्नयम िा र्नदेक्तशकाको सूची: 
• बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य र्नरुपण तथा मेलर्मलाप आयोग ऐन, 

२०७१  

• बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन र्नयमािली, २०७२  

• बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन र्नदेक्तशका, २०७३ 

• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग विज्ञको छनौट तथा सवुिधा एिं आयोगले 
गने खचि सम्बन्धी मापदण्ि, २०७२  

• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको संचाि नीर्त, २०७२  

• िेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग बैठक सम्बक्तन्धत अन्य कायिविर्ध, 

२०७१ 

• सािििर्नक सनुिुाई सम्िन्धी कायिविर्ध, २०७४ 
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• गोपनीयता सम्बन्धी कायिविर्ध,२०७५ 

• कािबाही र्सफारिश सम्बन्धी कायिविर्ध, २०७५,  

• परिपूिण र्सफारिश सम्बन्धी कायिविर्ध २०७५, 

• पीर्ित परिचयपत्र उपलब्ध गिाउने सम्बन्धी कायिविर्ध, २०७७ 

• परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तक्त्तलाई प्रदान गनुिपने सेिा, सवुिधा,छुट तथा सहरु्लयत,2077 

• शि उत्खनन  सम्बन्धी कायिविर्ध, २०७८ 

• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदार्धकािीहरुको आचाि संवहता, 
२०७८ 

• आयोगका कमिचािीहरुको आचाि संवहता, २०७८ 

• एण्टीमोटिम तथ्यांक संकलन कायिविर्ध, २०७८ 

• िी.एन.ए. नमूना संकलन ि प्रोफाइर्लङ्ग सम्बन्धी कायिविधी,२0७८ 

• बयान सम्बन्धी कायिविर्ध, 2078 

• Standard Opeariton anf procedure for Forensic Anthropological Examination, 

2021 

 

12. आम्दानी खचि तथा आर्थिक कािोबाि सम्बन्धी अद्यािर्धक विििण 

(क)  चाल ुखचिको विििणाः फााँटबािी यसैसाथ संलग्न छ । 

(क)   पुाँिीगत खचिको विििणाः फााँटबािी यसैसाथ संलग्न छ । 

https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%b6%e0%a4%b5-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%96%e0%a4%a8%e0%a4%a8%e0%a5%8d-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-6/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-6/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf-6/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%86%e0%a4%9a%e0%a4%be/
https://ciedp.gov.np/download/%e0%a4%8f%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%ae-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%b2/
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बेपता पारिएका ब्यक्तिको छानर्बन आयोग 

कायािलय कोि नं.: ३११००३४०१ 

खचिको फााँटिािी 

चैत्र मवहनाको 

म. ले. प. फा. न. २१० 
   

आर्थिक बर्ि:-    २०७८/७९ 
      

बिेट उपशीर्िक :   कानून, न्याय तथा संसदीय मार्मला 
मन्त्रालय [३११०००११३] 

      

खचि/वित्तीय 

सङ्कते नं 

खचि/वित्तीय 

सङ्कतेको नाम 
अक्तन्तम बिेट 

यस मवहना सम्मको 
र्नकासा 

गत मवहना सम्मको 
खचि यस मवहनाको खचि यस मवहना सम्मको खचि पेश्की पेश्की बाहेक खचि िकम बााँकी बिेट 

२११११ पारिश्रर्मक 

कमिचािी 
२२,६६७,०००.०० ८,३१८,७३७.६० ९,२६२,४१२.८० ९६४,२२१.३० १०,२२६,६३४.१० ० १०,२२६,६३४.१० १२,४४०,३६५.९० 

२१११२ पारिश्रर्मक 

पदार्धकािी 
४,८६२,०००.०० ३,०७८,०००.०० ३,४६२,७५०.०० ३८४,७५०.०० ३,८४७,५००.०० ० ३,८४७,५००.०० १,०१४,५००.०० 

२११२१ पोशाक ४१०,०००.०० ० ० १९०,०००.०० १९०,०००.०० ० १९०,०००.०० २२०,०००.०० 

२११३२ महंगी ित्ता १,१०४,०००.०० ३७२,५१५.३१ ४१८,५१५.३१ ४८,०००.०० ४६६,५१५.३१ ० ४६६,५१५.३१ ६३७,४८४.६९ 

२११३४ कमिचािीको 
बैठक ित्ता 

३२०,०००.०० ९८,५००.०० ९८,५००.०० ८०,०००.०० १७८,५००.०० ० १७८,५००.०० १४१,५००.०० 
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२११३५ कमिचािी 
प्रोत्साहन तथा 
पिुस्काि 

३०,०००.०० ३०,०००.०० ३०,०००.०० ० ३०,०००.०० ० ३०,०००.०० ० 

२११३९ अन्य ित्ता ९१,०००.०० ८,०००.०० १४,६००.०० ९,१५०.०० २३,७५०.०० ० २३,७५०.०० ६७,२५०.०० 

२११४१ पदार्धकािी बैठक 
ित्ता 

४४२,०००.०० २४०,०००.०० ३६६,०००.०० २०,०००.०० ३८६,०००.०० ० ३८६,०००.०० ५६,०००.०० 

२११४२ पदार्धकािी अन्य 
सरु्बधा 

९८४,०००.०० ८७,५००.०० १००,०००.०० ६२,५००.०० १६२,५००.०० ० १६२,५००.०० ८२१,५००.०० 

२१२१२ योगदानमा 
आधारित 
र्निृतििण तथा 
उपदान कोर् 
खचि 
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२१२१३ योगदानमा 
आधारित बीमा 
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२२२११ इन्धन 

(पदार्धकािी) 
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२२२१२ इन्धन (कायािलय 
प्रयोिन) 
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२२२१३ सिािी साधन 
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२२२१४ र्बमा तथा 
निीकिण खचि 

६०१,०००.०० ४६३,५४४.०० २२९,५४४.०० १०७,९७५.०० ३३७,५१९.०० ० ३३७,५१९.०० २६३,४८१.०० 

२२२२१ मेक्तशनिी तथा 
औिाि ममित 
सम्िाि तथा 
सञ्चालन खचि 

४५०,०००.०० १४३,७२०.९४ १५१,६३०.९४ ० १५१,६३०.९४ ० १५१,६३०.९४ २९८,३६९.०६ 

२२२३१ र्नर्मित सािििर्नक 
सम्पक्तत्तको ममित 
सम्िाि खचि 

१४४,०००.०० ३,८८०.०० ३,८८०.०० ३,०००.०० ६,८८०.०० ० ६,८८०.०० १३७,१२०.०० 

२२२९१ अन्य 

सम्पक्तत्तहरूको 
संचालन तथा 
सम्िाि खचि 

१७०,०००.०० ३,२००.०० ३,२००.०० ० ३,२००.०० ० ३,२००.०० १६६,८००.०० 

२२३११ मसलन्द तथा 
कायािलय 
सामाग्री 
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२२३१३ पसु्तक तथा 
सामग्री खचि 
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२२३१४ इन्धन - अन्य 
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२२३१५ पत्रपर्त्रका, छपाई 
तथा सूचना 
प्रकाशन खचि 
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२२५११ कमिचािी तार्लम 
खचि 

४६७,०००.०० ३९६,६८०.५५ ३९६,६८०.५५ ० ३९६,६८०.५५ ० ३९६,६८०.५५ ७०,३१९.४५ 

२२५१२ सीप विकास तथा 
िनचेतना तार्लम 
तथा गोष्ठी 
सम्बन्धी खचि 
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२२६११ अनगुमन, 
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१३. यस अिर्धका प्रमखु उपलब्धीहरुाः 

• बेपत्ता पारिएका व्यक्तक्त्तका परििािबाट यस आयोगमा ददएको उिूिी, पीर्ित परििाि 
बीच िएको छलफल ,  वपर्ितहरुले गरिददएको कागि , छानविनको िममा संकर्लत 
प्रमाणको आधािमा आयोगद्वािा स्थलगत रुपमा नै पगुी हालसम्म ६५ क्तिल्लाको  १२७0 
उिूिीमा पीर्ित पवहचान गिी  ३८४७ िना पीर्ित परििाििनहरुलाई परिचयपत्र वितिण 
गरिएको  । 

• आयोगका छानविनबाट हालसम्म ३८ िना बेपत्ता पारिएका िर्नएका व्यक्तिहरु फेला 
पिेका छन  । 

• िेपत्ता पीर्ितहरुको हालको क्तस्थर्त तथा िेपत्ता घटनाका सम्िन्धमा स्थानीयतह तथा 
प्रहिीबाट मचुलु्का संकलन कायिका लार्ग र्निन्ति समन्िय गिी मचुलु्का संकलन 
िईिहेको । 

• यस आयोगले  दोस्रो चिणमा ९३िना बेपत्ता व्यक्त्तीका पीर्ित परििाििनलाई  िाहत 
िकम उपलब्ध गिाउन आयोगको  र्मर्त २0७८।0८।0६ को  र्नणियानसुाि  लेक्तख 
पठाएकोमा नेपाल सिकाि मक्तन्त्रपरिर्द्को र्मर्त २0७८।0९।३0 को  र्नणियानसुाि 
दोहोिो नपने गिी आर्थिक सहायता/ क्षर्तपूर्ति उपलब्ध गिाउन गहृ मन्त्रालय माफि त 
र्नकासा ददने र्नणिय िएको छ  । 

14. अक्तघल्लो आ.ब.मा सम्पाददत कायिहरुाः 
आयोगले गत आ.ब.मा गिेका मखु्य कायिहरुको संक्तक्षप्त विििण र्नम्नानसुाि उल्लेख गरिएको छाः 
 

• यस आयोगिाट िविष्यमा द्वन्द्व हनु नददन संस्थागत सधुािका सम्बन्धमा अध्ययन 
      गिी  प्रर्तिेदन तयाि गरिएको छ । आयोगिाट आगामी ददनमा हनुे छानविन  
      कायिलाई थप प्रिािकारिता एिं सहिता ल्याउन संिमणकालीन न्याय ि अपिार्धक 
      दावयत्ि बािे अन्तिाविय मलु्य मान्यता ि अभ्यासका सम्बन्धमा  अध्ययन गरि 
      प्रर्तिेदन तयाि िएको  छ िसले आगामी ददनमा आयोगिाट सम्पादन हनु ेकायिको 
      लार्ग मागिदशिनको रुपमा िहेन देक्तखन्छ। 

• सिमणकालीन न्यायको अिधािणालाई सम्बद्ध पक्षसम्म पयुािउन, अन्तिाविय स्तिमा 
विकास िएका नविनतम अिधािणालाई आत्मसाथ गनि अर्िलेक्तखकिण गदै पीर्ितका 
आिाि समेतलाई उपयिु स्थान ददन सिमणकालीन न्यायसाँग सम्बक्तन्धत विज्ञ,  पीर्ित 
तथा आयोगका कमिचािीहरुद्धािा  िनिल सत्यको खोिी अंक 3 प्रकाशन गिेको । 

• अनसुन्धान टोलीमाफि त बेपत्ता पारिएका व्यक्तक्त्तको परििाििनलाई पीर्ित परिचयपत्र 
वितिण  गरिएको । 



३२ 

 

• शि उत्खनन  एिं  DNA परिक्षण सम्बन्धी विज्ञहरु सक्तम्मर्लत समन्िय सर्मर्त गठन िै 
र्निन्ति बैठक हनुे गिेको । 

• आयोगका गर्तविर्ध छानविन सम्बन्धी प्रगर्त समेटी “  सत्यको खोिी  “ नामक ितृ्तक्तचत्र 
र्नमािण गिी नेपाल टेर्लर्ििन प्लसबाट प्रसािण समेत िईसकेको। 

• 2078 असािमा आयोगको कायिप्रगर्त सम्बन्धमा काननु न्याय तथा संसदीय मार्मला 
मन्त्री माफि त सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष प्रर्तिेदन पेश िएको। 
 

१5. सािििर्नक र्नकायको िेबसाइटाः यस आयोगको िेबसाइट www.ciedp.gov.np िहेको छ। 
१6. सूचना परियोिनाले प्राप्त गिेको िैदेक्तशक सहायता, ऋण, अनदुान एिं सम्झौता सम्बन्धी 

विििण: निएको  

१7. सािििर्नक र्नकायले संचालन गिेको कायििम ि सोको प्रर्तिेदन अनगुमनतफि ाः: यस अिर्धमा 
आयोगले सञ्चालन गिेका कायििमहरु र्नम्न छन  

o छािनिि सभबन्धी अनभमिुीकरण कायाक्रम 

o एण्टीमोटाम सभबन्धी अनभमिुीकरण कायाक्रम 

o शब उत्ििि सभबन्धी अनभमिुीकरण कायाक्रम 

o अन्र्रानरिय बपेत्ता नदिस सभबन्धी कायाक्रम 

o कमाचारीहरुका लानग चारपांगे्र सिारी साधि प्रनशक्षण सभबन्धी कायाक्रम 

o निरन्र्र रुपमा पररचयपत्र निर्रण कायाक्रम 

१8. सािििर्नक र्नकायले िर्गिकिण तथा संिक्षण गिेको सूचनाको नामािली : सूचना 
िगीकिणका लार्ग महत्िपूणि सचुनाहरुको विििण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिर्द्को 
कायािलयमा प्रवेर्त गरिएको ।  

१9. सािििर्नक र्नकायमा पिेका सूचना माग सम्बन्धी र्निेदन ि सूचना ददइएको विर्य : यस 
अिर्धमा अर्धििा िािपु्रसाद चापागाईले आयोगको काम काििाही सम्बन्धी सचुना माग 
गनुििएकोमा सूचना प्रिाह िएको ।  

20. सािििर्नक र्नकायका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन िएका िा हनुे िए सोको विििण : यस 
अिर्धमा निएको । 

 

प्रस्ततु विििण आयोगका िेिसाईट www.ciedp.gov.np मा हेनि सवकने छ। 

फोन नं ०१५०१०१७९/०१५०१०१९६, 

टोल फ्री न. : १६६००१२२१११ 

फ्याक्स :  ०१५०१०१६८ 



३३ 

 

इमेल : info@ciedp.gov.np,  ciedpnepal@gmail.com 

िेबसाईट : www.ciedp.gov.np 

बेपत्ता पारिएका ब्याक्तिको छानविन आयोग, पलु्चोक, लर्लतपिु। 

 

 

  


