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थारु आयोग ऐन, २०७४ 

प्रमाणीकरण मममि  

२०७४।६।२९  

संशोधन गने ऐन 

केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९ 

संवि ्२०७४ सालको ऐन नं. २७ 

प्रस्िावना : थारु समदुायको इमिहास र संस्कृमिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वद्र्धन िथा 

थारु समदुायको सशक्तीकरण गननको लामग थारु आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन 

वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संहवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थाहपका–संसदले यो 

ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “थारु आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झन ुपछन र सो शब्दले कायनवाहक 

अध्यक्षलाई समेि िनाउँछ । 

(ख) “आयोग” भन्नाले संहवधानको धारा २६३ बमोजिमको थारु आयोग सम्झन ु

पछन । 

(ग) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा 

िोहकएको वा िोहकए बमोजिम सम्झन ुपछन । 
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(घ)   “थारु समदुाय” भन्नाले थारु आयोगको मसफाररसमा नेपाल सरकारले 

पररभाहषि गरेको आददवासी थारु समदुाय सम्झन ुपछन । 

(ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झन ुपछन र सो शब्दले अध्यक्षलाई 

समेि िनाउँछ । 

(च) “संहवधान” भन्नाले नेपालको संहवधान सम्झन ुपछन । 

पररच्छेद–२ 

अध्यक्ष िथा सदस्यको योग्यिा िथा पद ररक्त हनु ेअवस्था 

३.   अध्यक्ष िथा सदस्यको योग्यिा : देहायको व्यजक्त आयोगको अध्यक्ष िथा सदस्यको पदमा 

मनयकु्त हनु योग्य हनुेछ :– 

(क) कम्िीमा दश वषन थारु समदुायको हक हहिको संरक्षण, सम्वद्र्धन िथा थारु 

समदुायको सशक्तीकरण, हवकास वा मानव अमधकारको क्षेत्रमा महत्वपूणन 

योगदान प¥ुयाएको थारु समदुायको व्यजक्त, 

(ख)  मान्यिा प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट स्नािक उपामध हामसल गरेको, 

(ग)   मनयकु्त हुँदाका बखि कुनै रािनीमिक दलको सदस्य नरहेको,  

(घ)   पैँिालीस वषन उमेर पूरा भएको, 

(ङ)   उच्च नैमिक चररत्र भएको ।  

४. पद ररक्त हनु ेअवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद ररक्त 

हनुेछ :– 

(क)  मनिले राष्ट्रपमि समक्ष मलजखि रािीनामा ददएमा, 

(ख)  मनिको उमेर पैँसठ्ठी वषन पूरा भएमा, 

(ग) संहवधानको धारा २६३ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावमध समाप्त भएमा, 

(घ)  मनिको हवरुद्ध संहवधानको धारा १०१ बमोजिम महामभयोगको प्रस्िाव पाररि 

भएमा, 
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(ङ)  शारीररक वा मानमसक अस्वस्थिाका कारण सेवामा रही कायन सम्पादन गनन 

असमथन रहेको भनी संवैधामनक पररषद्को मसफाररस बमोजिम राष्ट्रपमिले 

पदमकु्त गरेमा, 

(च)   मनिको मतृ्य ुभएमा ।  

५. पनुः मनयजुक्त हनु नसक्न े: आयोगमा मनयकु्त अध्यक्ष िथा सदस्यको पनुः मनयजुक्त हनु सक्न े

छैन । 

िर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा मनयजुक्त गनन सहकनछे र त्यस्िो सदस्य अध्यक्षको 

पदमा मनयकु्त भएमा मनिको पदावमध गणना गदान सदस्य भएको अवमधलाई समेि िोडी 

गणना गररनेछ । 

६.    अन्य सरकारी सेवामा मनयजुक्त हनु नसक्न े: अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यजक्त अन्य 

सरकारी सेवामा मनयजुक्तका लामग ग्राह्य हनुे छैन । 

िर कुनै रािनीमिक पदमा वा कुनै हवषयको अनसुन्धान, िाँचबझु वा छानमबन गने 

वा कुनै हवषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्िव्य वा मसफाररस पेश गने कुनै पदमा 

मनयकु्त भई काम गनन यस दफामा लेजखएको कुनै कुराले बाधा प¥ुयाएको मामनन ेछैन । 

पररच्छेद–३ 

आयोगको काम, किनव्य र अमधकार 

७. आयोगको काम, किनव्य र अमधकार : आयोगको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोजिम 

हनुेछ :– 

(क)  थारु समदुायको समग्र जस्थमिको अध्ययन गरी ित्सम्बन्धमा गनुन पने नीमिगि, 

कानूनी र संस्थागि सधुारका हवषयमा नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गने, 

(ख) थारु समदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वद्र्धन िथा त्यस्िो समदुायको 

सशक्तीकरणका लामग राहष्ट्रय नीमि िथा कायनक्रम ििुनमा गरी कायानन्वयनका 

लामग नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गने, 
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(ग)    थारु समदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वद्र्धन िथा त्यस्िो समदुायको 

सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कायानन्वयन 

भए नभएको हवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गरी प्रभावकारी कायानन्वयन गनन 

चाल्न ुपने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने, 

(घ) थारु समदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वद्र्धन िथा त्यस्िो समदुायको 

सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका कानून, नीमिगि िथा संस्थागि 

व्यवस्थामा गनुन पने सधुारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव ददन,े  

(ङ) थारु समदुायसँग सम्बजन्धि नीमि िथा कायनक्रम कायानन्वयनको समीक्षा, 

अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गने,  

(च) आयोगले गरेका मसफाररस वा ददएका सझुाव कायानन्वयनको सम्बन्धमा 

अनगुमन गने वा गराउने, 

(छ) थारु समदुायमभत्र आमथनक वा सामाजिक रूपमा पछामड परेका व्यजक्तको 

हवकास र सशक्तीकरणको लामग हवशेष कायनक्रम ििुनमा गरी कायानन्वयन 

गनन नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गने, 

(ि) थारु समदुायको भाषा, मलहप, संस्कृमि, इमिहास, परम्परा, साहहत्य, कलाको 

अध्ययन अनसुन्धान गरी त्यस्िो भाषा, मलहप, संस्कृमि, इमिहास, परम्परा, 

साहहत्य, कलाको संरक्षण र हवकासको लामग कायनक्रम ििुनमा गरी नेपाल 

सरकारलाई मसफाररस गने, 

(झ) थारु समदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वद्र्धन िथा त्यस्िो समदुायको 

सशक्तीकरणको लामग चेिनामूलक कायनक्रम सञ्चालन गने, 

(ञ) थारु समदुायमा हवद्यमान कुरीमि, अन्धहवश्वास िथा सबै प्रकारको शोषणको 

अन्त्य गरी थारु समदुायको सशक्तीकरणको लामग कायनक्रम ििुनमा गरी 

नेपाल सरकारलाई मसफाररस गने, 
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(ट) थारु समदुायमा रहेका परम्परागि सीप, प्रहवमध र हवजशष्ट ज्ञानको संरक्षण र 

प्रवद्र्धन गरी व्यावसाहयक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गने, 

(ठ)  थारु समदुायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्र्िराहष्ट्रय सजन्ध सम्झौिा 

कायनन्वयन भए नभएको अनगुमन गरी  नेपाल सरकारलाई कायानन्वयनको 

लामग आवश्यक मसफाररस गने वा सझुाब ददने, 

(ड)  थारु समदुायको अमधकार उलङ्घन गने व्यजक्त वा संस्थाका हवरुद्ध उिरुी 

सङ्कलन गरी सो उपर छानहवन िथा िहहककाि गनन सम्बजन्धि मनकायमा 

मसफाररस गने, 

(ढ)  थारु समदुायको पहहचानका सम्बन्धमा हवस्ििृ अध्ययन र अनसुन्धान गरी 

थर सूचीकृि गनन नेपाल सरकारलाई मसफाररस गने, 

(ण) थारु समदुायको भौमिक, अभौमिक संस्कृमि संरक्षण र सम्वद्र्धनका लामग 

िीहवि सङ्ग्ग्रहालय स्थापना र पररचालनका लामग नीमि िथा कायनक्रम ििुनमा 

गने र कायानन्वयनका लामग नेपाल सरकारलाई मसफाररस गने, 

(ि) थारु समदुायको उदगम ्स्थलको खोि अनसुन्धान गरी त्यस्िा परुािाजत्वक 

र ऐमिहामसक संरचना, वस्ि ुर स्थलहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गनन नेपाल 

सरकारलाई मसफाररस गने, 

(थ) थारु समदुायको हक हहिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरणका लामग 

नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गने चेिनामूलक 

कायनक्रमहरूको समीक्षा, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गने, 

(द) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य िथा कमनचारीको लामग आचारसंहहिा बनाई लागू 

गने, 

                             

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 



 

www.lawcommission.gov.np 

6 
 

(ध)    आयोगको वाहषनक योिना र कायनक्रम स्वीकृि गने । 

८.   राय परामशन मलन सक्न े: आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधामनक 

मनकाय, सरकारी कायानलय वा सावनिमनक संस्थासँग समन्वय गनन िथा परामशन गनन वा राय 

मलन सक्नेछ ।  

९.  हवशषेज्ञको सेवा मलन सक्न े: आयोगले यो ऐन र प्रचमलि सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन 

गनुन पने कुनै काम आयोगमा कायनरि िनशजक्तबाट सम्पादन हनु नसक्ने भएमा त्यसको 

कारण खलुाई प्रचमलि सङ्घीय कानून बमोजिम हवशेषज्ञको सेवा मलन सक्नेछ ।  

१०.   समममि वा कायनदल गठन गनन सक्न े: (१) आयोगसँग सम्बजन्धि कुनै हवशेष प्रकृमिको 

कायन सम्पादन गने प्रयोिनको लामग आयोगले कायानवमध िोकी कुनै समममि वा कायनदल 

गठन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समममि वा कायनदलको काम वा कायनक्षेत्रगि शिन 

त्यस्िो समममि वा कायनदल गठन गदानका बखि आयोगले मनधानरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम समममि वा कायनदल गठन गदान संहवधानमा व्यवस्था 

भए बमोजिम समानपुामिक समावेशी मसद्धान्िको आधारमा प्रमिमनमधत्व हनु ुपनेछ । 

११.   समन्वय िथा सहकायन गनन सक्न े : आयोगले आवश्यकिा अनसुार सरकारी मनकाय वा 

सावनिमनक संस्थासँग आवश्यक समन्वय िथा सहकायन गनन सक्नेछ । 

पररच्छेद–४ 

आयोगको कायन सञ्चालन 

१२. आयोगको कायानलय : (१) आयोगको कायन सञ्चालनको लामग काठमाडांैै उपत्यकामा 

आयोगको कायानलय रहनछे । 

(२) आयोगले आवश्यकिा अनसुार प्रदेश िहमा समेि कायानलय स्थापना गनन 

सक्नेछ । 
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१३. आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम गनुन पने काम आयोगको बैठकको 

मनणनय बमोजिम हनुेछ । 

(२) आयोगको बैठक आवश्यकिा अनसुार अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र स्थानमा 

बस्नेछ ।  

(३) आयोगको सजचवले आयोगको बैठक बस्न ेमममि, समय र स्थान िोकी बैठकमा 

छलफल हनुे हवषयसूची सहहिको सूचना बैठक बस्न ेसमयभन्दा साधारणिया अठ्चालीस 

घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउन ुपनेछ । 

(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हनुे हवषयसूचीमा 

उजल्लजखि हवषयको अमिररक्त अन्य कुनै हवषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल 

गनन चाहेको हवषय र कारण सहहिको सूचना बैठक बस्नभुन्दा कम्िीमा चौबीस घण्टा अगावै 

आयोगको सजचवलाई ददन ुपनेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हनुासाथ आयोगको सजचवले त्यसको 

िानकारी सबै सदस्यलाई ददनेछ र सो हवषय आयोगको बैठकको कायनसूचीमा परेको    

मामननेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन आयोगको 

बैठकमा उपजस्थि सबै सदस्यको सहममिले हवषयसूचीमा नपरेको हवषयमा पमन छलफल 

गरी मनणनय गनन सहकनेछ । 

(६) आयोगमा ित्काल कायम रहेका पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्य उपजस्थि 

भएमा आयोगको बैठकको लामग गणपूरक सङ्ग््या पगेुको मामननेछ । 

(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले गनेछ ।  

(८) आयोगको मनणनय बहमुिद्वारा हनुेछ र मि बराबर भएमा अध्यक्षले मनणानयक 

मि ददनेछ । 

(९) आयोगको मनणनयको अमभलेख आयोगको सजचवले ियार गरी अध्यक्ष िथा 

सदस्यको दस्िखि गराई राख्नछे ।   
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(१०) नपेाल मनिामिी सेवाको रािपत्रांहकि प्रथम शे्रणीको अमधकृिले आयोगको 

सजचवको रुपमा काम गनेछ । त्यस्िो कमनचारी मनयजुक्त नभएसम्म आयोगको वररष्ठिम ्

कमनचारीले आयोगको सजचव भई काम गनेछ । 

(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनहवमध आयोगले मनधानरण गरे बमोजिम    

हनुेछ । 

१४. स्वाथन बाजझएमा मनणनय प्रकृयामा भाग मलन नहनु े : आयोगमा हवचाराधीन कुनै हवषयमा 

आयोगको कुनै सदस्यको हहि, सरोकार वा स्वाथन रहेको वा मनिको नजिकको नािेदार 

प्रत्यक्ष प्रभाहवि हनु ेभएमा त्यस्िो सदस्यले आयोगलाई त्यस्िो कुराको पूवनिानकारी ददई 

त्यस्िो हवषयमा आयोगबाट गररने मनणनय प्रहक्रयामा भाग मलन सक्न ेछैन ।  

१५. कायन हवभािन : अध्यक्ष र सदस्यको कायन हवभािन आयोगले िोके बमोजिम हनुेछ । 

१६. कायनवाहक भई काम गने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद ररक्त भएमा, मनि संहवधानको 

धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कायनसम्पादन गनन नपाउन ेभएमा, 

हवदेश भ्रमणमा गएकोमा वा साि ददनभन्दा बढी समयसम्म मबदामा रहेकोमा आयोगको 

बररष्ठिम ्सदस्यले आयोगको कायनवाहक अध्यक्ष भई काम गनेछ । 

१७.  आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपने : कुनै सदस्यको स्थान ररक्त रहेको कारणले मात्र 

आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पने छैन 
.............. ।  

 

पररच्छेद–५ 

हवहवध 

                             

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा जझहकएको । 
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१८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कमनचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र 

कमनचारीको दरवन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृि गरे बमोजिम हनुेछ । 

(२) आयोगको कायन सञ्चालनको लामग आवश्यक पने कमनचारी नेपाल सरकारले 

उपलब्ध गराउनेछ । 

१९. पदीय मयानदा िथा आचरण पालना गनुन पने : (१) आयोगको अध्यक्ष िथा सदस्यले देहाय 

बमोजिमको पदीय मयानदाको पालना गनुन पनेछ :– 

(क) थारु समदुायको हक, हहिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गनन िथा थारु समदुायको 

सशक्तीकरणको लामग स्विन्त्र, मनष्पक्ष र इमान्दारीपूवनक आफ्नो पदीय दाहयत्व 

मनवानह गर्र्ने, 

(ख) हवमभन्न िाििामि, समदुाय िथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पने कुनै काम 

नगने,  

(२) आयोगका अध्यक्ष िथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचमलि सङ्घीय कानून बमोजिमको 

पदीय आचरणको पालना गनुन पनेछ ।  

२०. काम कारबाहीमा सहयोग गनुन पने : आयोगले आफ्नो कायन सम्पादनको मसलमसलामा कुनै 

मनकाय वा पदामधकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्िो सहयोग उपलब्ध गराउन ु त्यस्िो 

मनकाय वा पदामधकारीको किनव्य हनुेछ । 

२१.  कायानन्वयनका लामग लेखी पठाउन सक्न े : कुनै मनकाय वा पदामधकारीले आयोगलाई 

आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लामग त्यस्िो मनकाय वा 

अमधकारीको िालकु मनकाय वा अमधकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । 

२२.   वाहषनक प्रमिवेदन : (१) आयोगले आपूmले गरेको काम कारबाहीको वाहषनक प्रमिवेदन आमथनक 

वषन समाप्त भएको मममिले िीन महहनामभत्र राष्ट्रपमि समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वाहषनक प्रमिवेदनमा अन्य हवषयको अमिररक्त देहायका 

हवषय समेि समावेश गनुन पनेछ :– 
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(क) आयोगको वाहषनक कायनक्रमको कायानन्वयनको हववरण िथा लागि खचन, 

(ख)  आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै मनकायलाई ददएको मसफाररस िथा 

सझुावको हववरण, 

(ग) खण्ड (ख) बमोजिमको मसफाररस िथा सझुाव कायानन्वयनको अवस्था, 

(घ)  आयोगको आमथनक िथा भौमिक स्रोि साधन िथा त्यसको उपयोगको अवस्था, 

(ङ) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गनुन पने दाहयत्व मनवानहका सम्बन्धमा गररएको 

अन्य काम कारबाहीको हववरण ।  

२३.   नपेाल सरकारसँग सम्पकन  : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पकन  रा्दा सङ्घीय माममला 

िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माफन ि राख्न ुपनेछ ।  

२४. अमधकार प्रत्यायोिन : आयोगले यस ऐन बमोजिम आपूmलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आवश्यकिा 

अनसुार कुनै अमधकार िोहकएको शिनको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गने गरी अध्यक्ष, 

सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै मनकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अमधकृि 

कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ । 

२५. .............   

२६.   असल मनयिले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदामधकारी, कमनचारी वा आयोगले 

खटाएको कुनै पमन व्यजक्तले 
 यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेका मनयमहरू बमोजिम 

असल मनयिले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा मनिहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही 

चलाइने छैन । 

२७. मनयम बनाउन ेअमधकार : (१) यो ऐन कायानन्वयन गननको लामग आयोगले आवश्यक मनयम 

बनाउन सक्नेछ ।  

                             

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 


   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खारेि । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने मनयममा नपेाल सरकारलाई आमथनक भार वा 

दाहयत्व पने हवषय समावेश भएमा आयोगले  नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको सहममि 

मलन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको मनयम नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन 

भएको मममिबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  

२८. मनदेजशका बनाउन ेअमधकार : आयोगले सम्पादन गनुन पने काम सचुारू रूपले सञ्चालन गनन 

वा गराउनको लामग यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको अमधनमा रही आवश्यक 

मनदेजशका बनाउन सक्नेछ ।  
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 अनसूुची 

....................... 

                             


   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा खारेि । 


