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बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरूपण तथा मेलबमलाप 
आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ 

 

प्रमाणीकिण बमबत 

२०७५।०३।२० 

 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. ३ 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरूपण तथा मेलबमलाप आयोग 
ऐन, २०७१ लाई संशोधन गनन बनेको ऐन 

 

प्रस्तावना : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरूपण तथा 
मेलबमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गनन आवश्यक 
भएकोले,   

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्तिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम "बेपत्ता 
पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरूपण तथा मेलबमलाप 
आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५" ििेको छ । 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रािम्भ िनुेछ ।  

२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरूपण तथा 
मेलबमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३८ मा संशोधन : 
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरूपण तथा 
मेलबमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३८ को उपदफा 
(२) पबछ देिायको उपदफा (३) थहपएको छ:- 
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"(३) उपदफा (२) बमोक्तिम थप गरिएको 
अवबधबभर समेत आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गनन नसकेको 
कािण खलुाई म्याद थप गनन माग गिेमा नेपाल सिकािले 
आयोगको कायानवबध एक वर्नसम्मको लाबग थप गनन  

सक्नेछ ।" 

३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरूपण तथा 
मेलबमलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५ 
बनक्तरिय भएपबछ त्यसको परिणाम : बेपत्ता पारिएका 
व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरूपण तथा मेलबमलाप आयोग 
(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५ बनक्तरिय भएपबछ अको 
अबभप्राय नदेक्तखएमा सो बनक्तरियताले,– 

(क) सो अध्यादेश बनक्तरिय िुुँदाका बखत चल्ती 
नभएको वा कायम नििेको कुनै कुिा पबन 
िगाउने छैन, 

(ख) सो अध्यादेश बमोक्तिम चालू भएको कुिा वा 
सो बमोक्तिम िीत परु् याई अक्तघ नै गरिएको 
कुनै काम वा भोबगसकेको कुनै कुिालाई 
असि पाने छैन, 

(ग) सो अध्यादेश बमोक्तिम पाएको, िाबसल गिेको 
वा भोगेको कुनै िक, सहुवधा, कतनव्य वा 
दाहयत्वमा असि पाने छैन, 
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(घ) सो अध्यादेश बमोक्तिम गरिएको कुनै दण्ड 
सिाय वा िफतलाई असि पाने छैन, 

(ङ) माबथ लेक्तखएको कुनै त्यस्तो िक, सहुवधा, 
कतनव्य, दाहयत्व वा दण्ड सिायका सम्बन्धमा 
गरिएको कुनै काम कािबािी वा उपायलाई 
असि पाने छैन ि सो अध्यादेश कायम ििे 
सिि त्यस्तो कुनै कानूनी कािबािी वा 
उपायलाई पबन शरुु गनन, चालू िाख् न वा लागू 
गनन सहकनेछ ।  

 
 
 

 


