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राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन धमधि
२०६८।१०।६।६
सं शोिन गने ऐन
१. केही नेपाल कानून सं शोिन िथा खारे ज गने ऐन, २०७२

२०७२।६।१४

२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रधमक सम्बन्िमा
केही नेपाल ऐनलाई सं शोिन गनन बनेको ऐन, २०७२

२०७२।१०।१२

३. केही नेपाल ऐन सं शोिन गने ऐन, २०७२

२०७२।११।१३

सं वि् २०६८ को ऐन नं. १४
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, किनव्य र अधिकार िथा कायनष्ट्रवधिका सम्बन्िमा
व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िावनााः

मानव

अधिकारको

सम्मान,

सं रक्षण

र

सं वद्र्िन

िथा

त्यसको

प्रभावकारी

कायानन्वयनलाई सुधनश्चिि गनन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, किनव्य, अधिकार िथा
कायनष्ट्रवधिको सम्बन्िमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्िररम सं ष्ट्रविान, २०६३ को िारा ८३ बमोश्चजमको व्यवस्थाष्ट्रपका–सं सदको
है धसयिमा सं ष्ट्रविान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारश्चम्भक
१.

संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन,
२०६८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछन ।
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(ख) “आयोग” भन्नाले  सं ष्ट्रविानको िारा २४८ बमोश्चजम स्थाष्ट्रपि राष्ट्रिय मानव
अधिकार आयोग सम्झनु पछन ।
(ग) “उजूरी” भन्नाले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनका
सम्बन्िमा आयोग समक्ष ददएको धनवेदन वा उजूरी सम्झनु पछन र सो
शब्दले अन्य कुनै स्रोिबाट सो ष्ट्रवषयमा आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी
समेिलाई जनाउ“छ ।
(घ) “कमनचारी” भन्नाले आयोगको कमनचारी सम्झनु पछन ।
(ङ) “िोष्ट्रकएको” वा “िोष्ट्रकए बमोश्चजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको धनयममा
िोष्ट्रकएको वा िोष्ट्रकए बमोश्चजम सम्झनु पछन ।
(च) “मानव अधिकार” भन्नाले व्यश्चिको जीवन, स्विन्रिा, समानिा र मयानदास“ग
सम्बश्चन्िि सं ष्ट्रविान िथा अन्य प्रचधलि कानूनद्वारा प्रदान गररएका अधिकार
सम्झनु पछन र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्िी
अन्िरानष्ट्रिय सश्चन्िमा धनष्ट्रहि अधिकार समेिलाई जनाउ“छ ।
(छ) “सश्चचव” भन्नाले आयोगको सश्चचव सम्झनु पछन ।
(ज) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछन र सो शब्दले अध्यक्ष
समेिलाई

जनाउ“छ ।

(झ) “सं ष्ट्रविान” भन्नाले नेपालको सं ष्ट्रविान सम्झनु पछन ।
पररच्छे द–२
आयोगको बैठक, काम, किनव्य र अधिकार
३.

आयोगको बैठक : (१) आयोगको बैठक मष्ट्रहनामा कम्िीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले िोकेको धमधि, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
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(३) अध्यक्षको धनदे शन अनुसार आयोगको बैठक बस्ने धमधि, समय, स्थान र
ु न्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगावै
छलफलको ष्ट्रवषय खुलाई सश्चचवले सामान्यिाः बैठक हुनभ
धलश्चखि रूपमा सदस्यहरूलाई जानकारी ददनु पनेछ ।
(४) आयोगमा ित्काल कायम रहे का सदस्यहरुमध्ये बहुमि सदस्य उपश्चस्थि
भएमा आयोगको बैठकको लाधग गणपूरक सं ख्या पुगेको माधननेछ ।
(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ र धनज अनुपश्चस्थि रहे को
अवस्थामा बैठकमा उपश्चस्थि वररष्ठिम सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ ।
(६) आयोगको धनणनय बैठकमा उपश्चस्थि सदस्यहरूको बहुमिबाट हुनेछ र मि
बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षिा गने व्यश्चिले धनणानयक मि ददनेछ ।
(७) आयोगको बैठकको धनणनय सश्चचवले प्रमाश्चणि गनेछ ।
(८) आयोगको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनष्ट्रवधि आयोग आपैं mले धनिानरण गरे
बमोश्चजम हुनेछ ।
४.

आयोगको काम, किनव्य र अधिकार : (१) सं ष्ट्रविानको िारा २४९ मा उश्चल्लश्चखि काम,
किनव्य र अधिकारका अधिररि आयोगको अन्य काम, किनव्य र अधिकार दे हाय बमोश्चजम
हुनेछ :–
(क)

मानव अधिकारको सं रक्षणका लाधग कारागार, नेपाल सरकारका अन्य
धनकाय, सावनजधनक सं स्था वा धनजी सं स्था वा अन्य कुनै ठाउ“को
धनरीक्षण िथा अनुगमन गने, गराउने र मानव अधिकारको सं रक्षणको
लाधग त्यस्िा धनकाय, सं स्था वा ठाउ“मा गनुन पने सुिारका सम्बन्िमा
सम्बश्चन्िि धनकायलाई आवश्यक सुझाव वा धनदे शन ददने,
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(ख)

मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बारे अदालि समक्ष दाबी समावेश
भएको ष्ट्रवचारािीन मुद्दाका ष्ट्रवषयमा सम्बश्चन्िि अदालिको अनुमधिबाट
छानधबन गने,

(ग)

मानव अधिकार सम्बन्िी प्रचधलि कानूनको कायानन्वयन श्चस्थधिको
अनुगमन गने िथा सोको प्रभावकारी कायानन्वयनका लाधग नेपाल
सरकार समक्ष धसफाररस गने,

(घ)

मानव अधिकारको सं रक्षण, सं वद्र्िन, प्रवद्र्िन िथा कायानन्वयनका
सम्बन्िमा अध्ययन िथा अनुसन्िान गने,

(ङ)

मानव अधिकार सम्बन्िी श्चशक्षामूलक ष्ट्रवषयवस्िुलाई ष्ट्रवद्यालय िथा
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयको

पाठ्यक्रममा

समावेश

गनन

सम्बश्चन्िि

धनकायमा

धसफाररस गने,
(च)

मानव अधिकारको ष्ट्रवद्यमान अवस्था बारे समीक्षा गरी सो सम्बन्िी
प्रधिवेदनहरु सावनजधनक गने,

(छ)

मानव अधिकारको सं रक्षण, सं वद्र्िन िथा प्रवद्र्िनका लाधग आवश्यक
र उश्चचि ठानेका अन्य कायन गने वा गराउने ।

(२) मानव अधिकारको सम्मान, सं रक्षण र सं वद्र्िन गने कायनमा आयोग स्विन्र
र स्वायत्त रहनेछ ।
५.

ध्यानाकषनण गराउन सक्ने : (१) आयोगले मानव अधिकारको सं रक्षण र सं वद्र्िनस“ग
सम्बश्चन्िि कुनै ष्ट्रवषयमा आवश्यकिा अनुसार कुनै धनकाय वा पदाधिकारीको ध्यानाकषनण
गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम आयोगले ध्यानाकषनण गराएकोमा सम्बश्चन्िि धनकाय
वा पदाधिकारीले सो ष्ट्रवषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी ददनु पनेछ ।
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६.

आयोगले राय वा परामशन ददन सक्ने : (१) मानव अधिकारस“ग सम्बश्चन्िि अन्िरानष्ट्रिय
सश्चन्ि अन्िगनि कुनै धनकायमा प्रधिवेदन पठाउनु पने दाष्ट्रयत्व भएको ष्ट्रवषयमा नेपाल
सरकारले प्रधिवेदन पठाउनु अश्चघ रायको लाधग आयोग समक्ष ले खी पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम ले खी आएमा आयोगले यथाशक्य धछटो सो ष्ट्रवषयमा
नेपाल सरकारलाई राय ददनु पनेछ ।
(३) मानव अधिकारस“ग सम्बश्चन्िि कुनै कानून धनमानण वा भइरहे को कुनै कानून
सं शोिन गने सम्बन्िमा नेपाल सरकारले आयोगको परामशन माग गरे मा आयोगले सो
ष्ट्रवषयमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।
(४) आयोगले मानव अधिकारस“ग सम्बश्चन्िि नया“ कानून धनमानण वा भइरहे को
कुनै कानूनमा सं शोिन गनन वा कुनै अन्िरानष्ट्रिय वा क्षेरीय महासश्चन्िको पक्ष बन्न नेपाल
सरकार समक्ष धसफाररस गनन सक्नेछ ।
(५) मानव अधिकारसँग सम्बश्चन्िि कुनै अन्िरानष्ट्रिय वा क्षेरीय सश्चन्िको पक्ष बन्ने
सम्बन्िमा नेपाल सरकारले आयोगको परामशन माग गरे मा आयोगले सो ष्ट्रवषयमा नेपाल
सरकारलाई राय उपलब्ि गराउनेछ ।

७.

नाम सावनजधनक गने र अधभलेख राख्ने : (१) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका
सम्बन्िमा गरे को धसफाररस, आदे श वा धनदे शनको जानी–जानी पालना वा कायानन्वयन नगने
पदाधिकारी, व्यश्चि वा धनकायको नाम मानव अधिकार उल्लङ्घनकिानको रुपमा सावनजधनक
गनेछ ।
(२) आयोगले उपदफा (१) बमोश्चजम नाम सावनजधनक गनुन अश्चघ आयोगबाट
भएको धसफाररस, आदे श वा धनदे शन पालना वा कायानन्वयन नगरे को कुरा उल्ले ख गरी
त्यस्िो पदाधिकारी, व्यश्चि वा धनकायलाई सफाइ पेश गनन पन्र ददनको म्याद ददई ले खी
पठाउनु पनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोश्चजम ले खी पठाएकोमा म्यादधभरै सम्बश्चन्िि पदाधिकारी,
व्यश्चि वा धनकायले सफाइ पेश नगरे मा वा पेश गरे को सफाई मनाधसव नदे श्चखएमा त्यस्िो
पदाधिकारी, व्यश्चि वा धनकायको नाम आयोगले उपदफा (१) बमोश्चजम सावनजधनक
गनेछ ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोश्चजम

नाम

सावनजधनक

गरे पधछ

आयोगले

त्यस्िो

पदाधिकारी, व्यश्चि वा धनकायको नाम अधभले ख गरी राख्नु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोश्चजम नाम सावनजधनक गररएको व्यश्चिलाई कुनै सावनजधनक
पदमा नयाँ धनयुश्चि, बढु वा र वृश्चत्त ष्ट्रवकासका लाधग धसफाररस गदान सम्बश्चन्िि धनकायले
उपदफा (४) बमोश्चजम राश्चखएको अधभलेखलाई समेि आिार धलन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोश्चजम नाम सावनजधनक गररएको पदाधिकारीलाई नयाँ
श्चजम्मेवारी ददँदा धनजको कायनक्षमिाको सम्बन्िमा सम्बश्चन्िि धनकायले उपदफा (४)
बमोश्चजम राश्चखएको अधभलेखलाई समेि आिार धलन सक्नेछ ।
८. सधमधि वा कायनदल गठन गनन सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो कायन सम्पादनको लाधग
आवश्यकिा अनुसार सधमधि वा कायनदल गठन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गदठि सधमधि वा कायनदलको काम, किनव्य र
अधिकार िथा त्यस्िो सधमधि वा कायनदलका सदस्यहरूले पाउने सुष्ट्रविा आयोगले िोके
बमोश्चजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको सधमधि वा कायनदलले आयोगद्वारा िोष्ट्रकएको कायन
सम्पन्न गरे पधछ आयोग समक्ष आफूले सम्पादन गरे को कामको प्रधिवेदन बुझाउनु पनेछ ।
(४) आयोगलाई उपयुि लागेमा उपदफा (१) बमोश्चजमको सधमधि वा कायनदल
जुनसुकै बखि ष्ट्रवघटन गनन सक्नेछ ।
९.

अन्िररम राहि िथा उद्धार सम्बन्िी व्यवस्था :

(१) पीधिि व्यश्चिलाई ित्काल राहि

उपलब्ि नगराउ“दा वा उद्धार नगदान धनजलाई थप क्षधि हुन सक्ने दे श्चखएमा आयोगले
6
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त्यस्िो व्यश्चिलाई ित्कालै अन्िररम राहि उपलब्ि गराउन वा उद्धार गनन सम्बश्चन्िि
धनकायलाई आदे श गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम आयोगले आदे श गरे कोमा सम्बश्चन्िि धनकायले
पीधिि व्यश्चिलाई ित्कालै राहि उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको राहि नगदमा उपलब्ि गराएको भए सम्बश्चन्िि
व्यश्चि वा धनकायले सो रकम मानव अधिकार उल्लङ्घनकिानबाट िोष्ट्रकए बमोश्चजम असूल
उपर गनेछ ।
(४) आयोगले पीधिि व्यश्चिलाई अन्िररम राहि उपलब्ि गराउन वा पीधििको
उद्धार गनन कुनै सं घ सं स्था वा व्यश्चिलाई सहयोगको लाधग अनुरोि गनन सक्नेछ ।
(५) अन्िररम राहि िथा उद्धार सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोष्ट्रकए बमोश्चजम
हुनेछ ।
पररच्छे द–३
उजूरी कारबाही सम्बन्िी कायनष्ट्रवधि
१०.

उजूरी ददन सक्ने : (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीधिि
व्यश्चि आफैंले वा धनजको िफनबाट कसै ले आयोग समक्ष िोष्ट्रकए बमोश्चजम उजूरी ददन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम उजूरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्िो उजूरी
िोष्ट्रकए बमोश्चजमको दिान ष्ट्रकिाबमा दिान गरी सोको धनस्सा उजुरकिानलाई ददनु पनेछ ।
(३) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्िमा कसैले
मौश्चखक रुपमा वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा आयोगलाई जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्िो
जानकारी धलष्ट्रपबद्ध गरी उपदफा (२) बमोश्चजमको दिान ष्ट्रकिाबमा दिान गनुन पनेछ ।
(४) प्रचधलि कानूनमा जुनसुकै कुरा ले श्चखएको भए िापधन उपदफा (१) बमोश्चजम
उजूरी दद“दा वा उपदफा (३) बमोश्चजम जानकारी गराउ“दा कुनै दस्िुर लाग्ने छै न ।
7
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(५) .................
११.

प्रारश्चम्भक कारबाही गने : (१) मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको
सम्बन्िमा दफा १० को उपदफा (१) बमोश्चजम उजूरी परे मा वा उपदफा (३) बमोश्चजम
जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो ष्ट्रवषयमा आफ्नै स्वष्ट्रववेकमा छानधबन िथा अनुसन्िान
गनन उपयुि ठानेमा आयोगले िोष्ट्रकए बमोश्चजम ित्कालै प्रारश्चम्भक कारबाही गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कारबाही गदान प्रथम दृष्ट्रिमा नै कुनै व्यश्चिको
मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भइरहे को दे श्चखन आएमा आयोगले
त्यस्िो कायन ित्कालै रोक्न सम्बश्चन्िि व्यश्चि, धनकाय वा पदाधिकारीको नाममा आदे श ददन
सक्नेछ ।

१२. छानधबन िथा अनुसन्िान गने : (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोश्चजम गररएको
प्रारश्चम्भक कारबाहीबाट कुनै व्यश्चिको मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन
भएको दे श्चखन आएमा आयोग आपैंmले वा आवश्यकिा अनुसार अनुसन्िान टोली वा
अनुसन्िान अधिकृि धनयुि गरी िोष्ट्रकए बमोश्चजम छानधबन िथा अनुसन्िान गनन वा गराउन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम छानधबन िथा अनुसन्िान कायन सम्पन्न भएपधछ
अनुसन्िान टोली वा अनुसन्िान अधिकृिले सोको प्रधिवेदन आयोग समक्ष पेश गनुन
पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम प्रधिवेदन प्राप्त भएपधछ सो प्रधिवेदनमा उश्चल्लश्चखि
ष्ट्रवषयका सम्बन्िमा आयोगले िोष्ट्रकए बमोश्चजम ष्ट्रवशेषज्ञको सेवा धलन, थप प्रमाण वा साक्षी
ु ाई गनन सक्नेछ ।
बुझ्न वा सावनजधनक सुनव
(४) छानधबन िथा अनुसन्िान सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोष्ट्रकए बमोश्चजम हुनेछ ।



केही नेपाल कानून सं शोिन िथा खारे ज गने ऐन, २०७२ द्वारा श्चझष्ट्रकएको ।
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१३. उजूरी खारे ज गनन वा िामेलीमा राख्न सक्ने : (१) आयोगमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी वा
आयोगले आफ्नै स्वष्ट्रववेकमा छानधबन िथा अनुसन्िान गरे को ष्ट्रवषय िथ्यहीन लागेमा वा
सो ष्ट्रवषय आयोगको क्षेराधिकारधभर पने नदे श्चखएमा आयोगले सोको कारण खुलाई त्यस्िो
उजूरी, जानकारी वा ष्ट्रवषय जुनसुकै समयमा खारे ज गनन वा िामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम उजूरी खारे ज गररएको वा िामेलीमा राश्चखएकोमा
आयोगले सोको जानकारी पन्र ददनधभर सम्बश्चन्िि उजुरकिानलाई ददनु पनेछ ।
िर आयोगमा परे को झुटो उजूरीका सम्बन्िमा उजुरकिानलाई जानकारी ददन
आयोग बाध्य हुने छै न ।
१४. मेलधमलाप सम्बन्िी व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले श्चखएको भए िापधन
आयोगमा ष्ट्रवचारािीन रहे को कुनै उजूरीका सम्बन्िमा सम्बश्चन्िि पक्षहरूले मेलधमलाप
ु
गराई पाउन सं यि
धनवेदन ददएमा आयोगले िोष्ट्रकए बमोश्चजम मेलधमलाप गराइददन
सक्नेछ ।
िर अन्िरानष्ट्रिय कानून बमोश्चजम मानव अधिकार िथा मानवीय कानूनको गम्भीर
उल्लङ्घन माधनने ष्ट्रवषय वा प्रचधलि कानून बमोश्चजम धमलापर हुन नसक्ने ष्ट्रवषयमा
मेलधमलाप गनन सष्ट्रकने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम भएको मेलधमलापको पालना गनुन सम्बश्चन्िि
पक्षहरूको किनव्य हुनेछ ।
(३) कुनै उजूरीका सम्बन्िमा उपदफा (१) बमोश्चजम मेलधमलाप भएपधछ सो
सम्बन्िी कारबाही अन्त्य भएको माधननेछ र त्यस्िो ष्ट्रवषयमा पुनाः उजूरी गनन सष्ट्रकने
छै न ।
(४) मेलधमलाप सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोष्ट्रकए बमोश्चजम हुनेछ ।
१५. धनणनय गनुन पने : आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको
सम्बन्िमा प्राप्त उजूरी वा जानकारी

वा आफ्नै स्वष्ट्रववेकमा कारबाही चलाएको सो
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ष्ट्रवषयका सम्बन्िमा छानधबन िथा अनुसन्िान गरी प्राप्त हुन आएको प्रमाणका आिारमा
मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको वा नभएको कुराको आिार र
कारण खुलाई सामान्यिया उजूरी परे को छ मष्ट्रहनाधभर धनणनय गनुन पनेछ ।
िर छ मष्ट्रहनाधभर धनणनय हुन नसक्ने प्रकृधिको मुद्दामा आयोगले कारण खुलाई
धनणनय गनन बािा पने छै न ।
१६.

क्षधिपूधिन सम्बन्िी व्यवस्था : (१) दफा १२ बमोश्चजमको छानधबन िथा अनुसन्िानबाट
पीधिि व्यश्चिलाई क्षधिपूधिन ददनु पने दे श्चखएमा आयोगले दफा १५ बमोश्चजम धनणनय गदान सो
कुरा समेि खुलाई धनणनय गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गररएको धनणनयमा क्षधिपूधिनको ष्ट्रकधसम, पररमाण वा
रकम धनिानरण भएको हुन ु पनेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (२) बमोश्चजम रकम धनिानरण गदान पीधिि व्यश्चिको
अवस्था हे री बढीमा िीन लाख रुपैयाँसम्म धनिानरण गनन सक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यर जुनसुकै कुरा ले श्चखएको भए िापधन मानव अधिकारको
उल्लङ्घन भएको सम्बन्िमा पीधिि व्यश्चिले अन्य प्रचधलि कानून बमोश्चजम क्षधिपूधिन पाएको
वा क्षधिपूधिनका लाधग कारबाही अगाधि बढाएको भएमा आयोगले क्षधिपूधिन सम्बन्िमा कुनै
धनणनय गने छै न ।
(५) यस दफा बमोश्चजम क्षधिपूधिन ददने धनणनय गदान धलनु पने आिार र क्षधिपूधिन
सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोष्ट्रकए बमोश्चजम हुनेछ ।

१७. आयोगको धसफाररस, धनणनय वा आदे शको कायानन्वयन : (१) आयोगले सं ष्ट्रविान वा यस ऐन
बमोश्चजम गरे को धसफाररस, धनणनय वा आदे शको कायानन्वयनका लाधग सम्बश्चन्िि पदाधिकारी,
व्यश्चि वा धनकाय समक्ष लेखी पठाउनु पनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोश्चजम

आयोगबाट

धसफाररस,

धनणनय

वा

आदे श

कायानन्वयनको लाधग लेखी आएमा सम्बश्चन्िि पदाधिकारी, व्यश्चि वा धनकायले सामान्यिया
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िीन मष्ट्रहनाधभर त्यस्िो धसफाररस, धनणनय वा आदे श कायानन्वयन गरी आयोगलाई जानकारी
गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजम आयोगबाट प्राप्त धसफाररस, धनणनय वा आदे श
कायानन्वयन गनन अप्ठ्ठ्यारो भएमा सोको कारण खुलाई आयोगबाट धसफाररस, धनणनय वा
आदे श प्राप्त भएको धमधिले दुई मष्ट्रहनाधभर सम्बश्चन्िि पदाधिकारी, व्यश्चि वा धनकायले सो
सम्बन्िी जानकारी आयोग समक्ष पठाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोश्चजम जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो सम्बन्िमा
ष्ट्रवचार गरी पुनाः धनणनय गनेछ र यसरी धनणनय गदान आयोगले यथावि् रुपमा वा सं शोिन
सष्ट्रहि कायानन्वयनको लाधग धसफाररस गनन सक्नेछ ।
(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोश्चजम पुनाः धनणनय भई कायानन्वयनको लाधग
लेखी आएमा सम्बश्चन्िि पदाधिकारी, व्यश्चि वा धनकायले सो धनणनय बमोश्चजम यथाशीघ्र
कायानन्वयन गरी आयोगलाई जानकारी ददनु पनेछ ।
(६) सम्बश्चन्िि धनकायले आयोगले गरे को धनणनय बमोश्चजम पीधिि व्यश्चिलाई
उपदफा (२) बमोश्चजमको म्यादधभर क्षधिपूधिन उपलब्ि गराउनु पनेछ । पीधिि व्यश्चिको
मृत्यु भइसकेको वा होस ठे गानमा नरहे को भए धनजको आश्चश्रि पधि वा पत्नी, बाबु, आमा,
छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दददी, बष्ट्रहनी, नाधि, नाधिनी, बाजे वा बज्यैमध्ये आयोगले उश्चचि ठानेको
व्यश्चिलाई ददनु पनेछ ।
(७) आयोगले गरे को धनणनयमा कुनै खास पदाधिकारीले बदधनयिका साथ वा
कसैप्रधि आग्रह वा पूवानग्रह राखी कुनै काम गदान मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर
भई त्यस्िो पदाधिकारीबाट पीधिि व्यश्चिलाई क्षधिपूधिन उपलब्ि गराउनु पने उल्ले ख
भएकोमा सो क्षधिपूधिन त्यस्िो पदाधिकारी ित्काल बहाल रहे को धनकायले उपलब्ि गराउनु
पनेछ ।
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(८) उपदफा (७) बमोश्चजम सम्बश्चन्िि धनकायले पीधिि व्यश्चिलाई उपलब्ि
गराएको क्षधिपूधिनको रकम त्यस्िो धनकायले सम्बश्चन्िि पदाधिकारीले पाउने माधसक
पाररश्रधमक वा अन्य कुनै रकमबाट कट्टा गनुन पनेछ ।
िर आयोगबाट धनणनय हुँदा त्यस्िो पदाधिकारी सेवाबाट अवकाश पाइसकेको
भएमा त्यस्िो क्षधिपूधिनको रकम सम्बश्चन्िि धनकायले पीधिि व्यश्चिलाई ित्काल उपलब्ि
गराई सो रकम त्यस्िो व्यश्चिबाट प्रचधलि कानून बमोश्चजम असूल उपर गनुन पनेछ ।
(९) यस दफा बमोश्चजम पीधिि व्यश्चिलाई क्षधिपूधिन उपलब्ि गराउ“दा दफा ९
बमोश्चजम अन्िररम राहि स्वरुप नगद उपलब्ि गराएको भए सो रकम िोष्ट्रकए बमोश्चजम
कट्टा गररनेछ ।
(१०) ......................
(११) आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा यस ऐन बमोश्चजम गने छानधबन,
अनुसन्िान वा जा“चबुझका धसलधसलामा असहयोग गरे को वा धनदे शनको पालना नगरे को
आिारमा दफा ७ बमोश्चजम अधभले खमा नाम रहे का पदाधिकारी, व्यश्चि वा धनकायलाई
ष्ट्रवभागीय वा अन्य कारबाहीका लाधग सम्बश्चन्िि धनकायमा ले खी पठाउन सक्नेछ ।
(१२) आयोगले दफा ७ बमोश्चजम मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्िमा
गरे को धसफाररसका आिारमा नाम सावनजधनक भएका पदाधिकारी वा व्यश्चिलाई सो
धमधिबाट िीन वषनसम्म धनयुश्चि, बढु वा एवं वैदेश्चशक िालीममा सहभागी नगनन सम्बश्चन्िि
धनकायमा ले खी पठाउन सक्नेछ ।
(१३) आयोगको धसफाररस, आदे श वा धनणनय कायानन्वयन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था
िोष्ट्रकए बमोश्चजम हुनेछ ।



केही नेपाल कानून सं शोिन िथा खारे ज गने ऐन, २०७२ द्वारा श्चझष्ट्रकएको ।
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पररच्छे द–४
ष्ट्रवष्ट्रवि
१८. आयोगले समन्वय वा सहकायन गनन सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको धसलधसलामा
अन्य कुनै आयोग, सधमधि वा धनकायसँग परामशन गनन, सहयोग धलन वा त्यस्िो काम
कारबाहीको ष्ट्रवषयमा आवश्यक समन्वय वा सहकायन गनन सक्नेछ ।
१९. ष्ट्रवशेषज्ञ सेवा प्रदान गनन वा धलन सक्ने : (१) आयोगले मानव अधिकार सम्बन्िी कुनै
ष्ट्रवषयमा कुनै धनकायको अनुरोिमा िोष्ट्रकए बमोश्चजम ष्ट्रवश्चशिीकृि वा ष्ट्रवशेषज्ञ सेवा प्रदान गनन
सक्नेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको धसलधसलामा िोष्ट्रकए बमोश्चजम कुनै
ष्ट्रवश्चशिीकृि धनकाय वा ष्ट्रवशेषज्ञको सेवा धलन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको ष्ट्रवश्चशिीकृि वा ष्ट्रवशेषज्ञ सेवा प्रदान गने धनकाय
वा ष्ट्रवशेषज्ञको काम, किनव्य र अधिकार िथा त्यस्िो धनकाय वा ष्ट्रवशेषज्ञले पाउने सुष्ट्रविा
आयोगले िोके बमोश्चजम हुनेछ ।
ँ सम्पकन र सम्बन्ि कायम गनन सक्ने : (१) आयोगले सं ष्ट्रविान, यस ऐन िथा
२०. संघ सं स्थासग
अन्य प्रचधलि कानून बमोश्चजम आफ्नो श्चजम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गननको लाधग
मानव अधिकारको सं रक्षण र सं वद्र्िन सम्बन्िी राष्ट्रिय िथा अन्िरानष्ट्रिय सं घ सं स्थाहरूस“ग
आवश्यक सम्पकन र सम्बन्ि राखी सहयोग आदान प्रदान गने सम्झौिा गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सम्झौिामा आधथनक ष्ट्रवषय समावेश भएको भए
आयोगले त्यस्िो सम्झौिाका सम्बन्िमा अथन मन्रालयको स्वीकृधि धलनु पनेछ ।
(३) कुनै ष्ट्रवदे शी सं घ वा सं स्थाले नेपालधभर मानव अधिकारको सं रक्षण र
सं वद्र्िन सम्बन्िी कुनै कायनक्रम सञ्चालन गनन चाहेमा िोष्ट्रकए बमोश्चजम आयोगको सहमधि
धलनु पनेछ ।
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२१. आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गनुन पने : (१) सम्बश्चन्िि धनकाय वा पदाधिकारीले
आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(२) आयोगले माग गरे को सूचना, कागजाि वा प्रमाण जानी–जानी उपलब्ि
नगराउने, आयोगको धसफाररस, आदे श वा धनणनय जानी–जानी पालना नगने, आयोगको
कायनमा जानी–जानी असहयोग गने वा आयोगले उपश्चस्थधिको लाधग बोलाएकोमा ष्ट्रवनाकारण
अनुपश्चस्थि हुने पदाधिकारी उपर ष्ट्रवभागीय कारबाही चलाउन आयोगले सम्बश्चन्िि धनकायमा
लेखी पठाउनु पनेछ ।
२२. अदालि वा अन्य धनकायमा उजूरी गनन जान जानकारी ददन सक्ने : आयोगले यस ऐन
बमोश्चजम छानधबन िथा अनुसन्िान गरे को कुनै ष्ट्रवषय अदालि वा कुनै अन्य धनकायबाट
धनरूपण भएमा पीधिि व्यश्चिलाई न्याय पने दे श्चखएमा वा त्यस्िो ष्ट्रवषय कुनै अदालि वा
धनकायको क्षेराधिकारधभर पने लागेमा आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई सो ष्ट्रवषयमा त्यस्िो
अदालि वा धनकायमा प्रचधलि कानून बमोश्चजम उजूरी गनन जानु भनी जानकारी गराउन
सक्नेछ ।
२३. आयोगको काम कारबाहीमा बािा नपने : कुनै सदस्यको स्थान ररि रहे को कारणले मार
आयोगको काम कारबाहीमा बािा पने छै न ।
२४. कायनवाहक भई काम गनन सक्ने : कुनै कारणबश अध्यक्षको पद ररि भएमा वा धनज
ष्ट्रवदे श भ्रमणमा गएकोमा वा साि ददनभन्दा बढी समयसम्म ष्ट्रवदामा रहेकोमा आयोगको
वररष्ठिम सदस्यले आयोगको कायनवाहक अध्यक्ष भई कायन गनेछ ।
२५. पाररश्रधमक र सुष्ट्रविा :

अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रधमक क्रमशाः नेपालको प्रिान

न्यायािीश र सवोच्च अदालिको न्यायािीश सरह हुनेछ ।



राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रधमक सम्बन्िमा केही नेपाल ऐनलाई सं शोिन

गनन बनेको ऐन, २०७२ द्वारा सं शोधिि ।
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िर सुष्ट्रविाको हकमा सं वैिाधनक धनकायका पदाधिकारीहरुको पाररश्रधमक, सेवाको
शिन र सुष्ट्रविा सम्बन्िी प्रचधलि कानून बमोश्चजम हुनेछ ।
२६. आयोगको कायानलय : (१) आयोगको केन्रीय कायानलय काठमािौं उपत्यकामा रहनेछ ।
(२) आयोगले आवश्यकिा अनुसार अथन मन्रालयको परामशनमा क्षेरीय कायानलय,
उपक्षेरीय कायानलय वा सम्पकन कायानलय खोल्न सक्नेछ ।
२७. आयोगको सङ्गठन संरचना : आयोगको सङ्गठन सं रचना र दरबन्दीको स्वीकृधि आयोगको
धसफाररसमा नेपाल सरकारले गनेछ ।
२८. आयोगको सश्चचव :

(१) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गनन एक सश्चचव

रहनेछ ।
(२) सश्चचवको धनयुश्चि आयोगको धसफाररसमा नेपाल सरकारले गनेछ ।
(३) सश्चचवको योग्यिा, पाररश्रधमक, सुष्ट्रविा र सेवाका अन्य शिन नेपाल सरकारको
राजपराष्ट्रिि ष्ट्रवश्चशि श्रे णीको कमनचारी सरह हुनेछ ।
(४) सश्चचवले अध्यक्षको सामान्य धनदे शनमा रही काम गनेछ ।
(५) यो ऐन र अन्य प्रचधलि कानूनमा िोष्ट्रकएका काम किनव्य र अधिकारका
अधिररि सश्चचवको अन्य काम, किनव्य र अधिकार दे हाय बमोश्चजम हुनेछ :–
(क) आयोगको प्रशासन र व्यवस्थापन सम्बन्िी कायन गने ,
(ख) आयोगको वाष्ट्रषक
न बजेट, कायनक्रम र योजना ियार गरी आयोग समक्ष
पेश गने,
(ग) आयोगको चल, अचल सम्पश्चत्तको रे खदे ख, स्याहार सम्भार गने,
(घ) आयोगको काम कारबाही सुचारुरुपले सञ्चालन गनन आवश्यक व्यवस्था
गने,
(ङ) आयोगको नीधि, कायनक्रम र धनणनयहरु कायानन्वयन गने , गराउने, र
(च) िोष्ट्रकए बमोश्चजमका अन्य कायन गने ।
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(६) सश्चचवको पद ररि भएमा आयोगले आयोगमा कायनरि अधिकृि कमनचारीमध्ये
वररष्ठिम अधिकृिलाई अको व्यवस्था नभएसम्मका लाधग कायम मुकायम
सश्चचव भई काम गनन िोक्न सक्नेछ ।
२९. आयोगको प्रिीक श्चचन्ह : आयोगले राज्यको धनशाना छापका अधिररि आयोगको छु ट्टै
प्रिीक श्चचन्ह प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
३०.

अधिकार प्रत्यायोजन

: आयोगले

सं ष्ट्रविान

र

यस

ऐन

बमोश्चजम

आपूmलाई

प्राप्त

अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, आयोगका कुनै अधिकृिस्िरको कमनचारी,
नेपाल सरकारका कुनै अधिकृि कमनचारी वा आयोगले गठन गने सधमधि, कायनदल वा कुनै
धनकाय, सं घ, सं स्था वा व्यश्चिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
३१.

ँ सम्पकन : आयोगले नेपाल सरकारस“ग सम्पकन राख्दा प्रिानमन्री िथा
नेपाल सरकारसग
मश्चन्रपररषद्को कायानलय माफनि् राख्नु पनेछ ।
िर आयोगले आफ्नो कायन सम्पादन गने धसलधसलामा अन्य कुनै धनकायसँग सोझौं
सम्पकन राख्न यस दफाले बािा पु¥याएको माधनने छै न ।

३२.

धनयम, कायनष्ट्रवधि र धनदे श्चशका बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन
आयोगले आवश्यक धनयम बनाउन सक्नेछ । त्यस्िो धनयममध्ये नेपाल सरकारलाई
आधथनक व्ययभार हुने ष्ट्रवषय समावेश भएको धनयम बनाउँदा अथन मन्रालयको स्वीकृधि धलनु
पनेछ ।
(२) आयोगले आफ्नो कायन व्यवश्चस्थि रुपले सञ्चालन गननका लाधग आवश्यक
कायनष्ट्रवधि वा धनदे श्चशका बनाई लागू गनन सक्नेछ ।

३३. असल धनयिले गरे कोमा बचाउ : आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, कमनचारी वा आयोगले खटाएको
कुनै व्यश्चिले सं ष्ट्रविान, यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको धनयम बमोश्चजम असल धनयिले
गरे को वा गनन खोश्चजएको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्िमा कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाही
चलाइने छै न ।
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३४. प्रचधलि कानून बमोश्चजम हुने : यस ऐनमा लेश्चखए जधि कुरामा यसै ऐन बमोश्चजम र अन्य
कुराका हकमा प्रचधलि कानून बमोश्चजम हुनेछ ।
३५. खारे जी र बचाउ : (१) मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ खारे ज गररएको छ ।
(२) मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोश्चजम भए गरे को काम कारबाही
यसै ऐन बमोश्चजम भए गरे को सरह

माधननेछ ।
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