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भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय कोष सञ्चारन ङ्झनमभावरी, २०७५ 

 
                                                             g]kfn /fhkqdf k|sflzt ldlt 

                                      @)&%.)(.)( 
 

 

प्रशासकीम कामयङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०१३ को दपा २ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय  प्रमोग गयी 
नेऩार सयकायरे देहामका ङ्झनमभहरु फनाएको छ । 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब  ्(१) मी ङ्झनमभहरुको नाभ "भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय कोष सञ्चारन ङ्झनमभावरी, 
२०७५" यहेको छ। 

मो (२)  ङ्झनमभावरी तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबाषा  ्ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ङ्झनमभावरीभा,- 

(क) "अध्मऺ" बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ख)  "उऩसङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ङ्झनमभ ८ फभोङ्ञजभ गङ्छित ऩङ्टयस्काय ङ्झसपाङ्चयस उऩसङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ग) "कोष" बङ्ङारे ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभको भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय अऺम कोष सम्झनङ्ट 
ऩछय । 

(घ) "ऩङ्टयस्काय" बङ्ङारे मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ  ङ्जवतयण गङ्चयने भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय 
सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ङ) "भन्रारम" बङ्ङारे नेऩार सयकायको कानून न्माम तथा सॊसदीम भाङ्झभरा भन्रारम 
सम्झनङ्ट ऩछय। 

(च) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ङ्झनमभ ५ फभोङ्ञजभको भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय अऺम कोष 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 

3. कोषको स्थाऩना य सञ्चारन् (१) भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य सम्वर्द्यनभा उल्रेखनीम मोगदान 
ऩङ्टमायथउने व्मङ्ञि वा सॊस्थाराइय प्रत्मेक वषय अन्तयायङ्जष्डम भानव अङ्झधकाय ङ्छदवसको उऩरक्ष्मभा नेऩार 
सयकायको तपय फाट भन्रारमरे भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय प्रदान गनय  भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय अऺम 
कोष नाभको एक कोष स्थाऩना गङ्चयएकोछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरु यहने छन:्- 

(क) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(ख) स्वदेशी व्मङ्ञि वा अन्म सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 
(ग) ङ्जवदेशी व्मङ्ञि, सयकाय वा अन्तयायङ्जष्डम सॊघ वा सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 
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(घ) कोषको यकभफाट फढे फढाएको यकभ , 

(ङ) अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।  

(३) उऩङ्झनमभ (२) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ ङ्जवदेशी व्मङ्ञि, सयकाय वा अन्तयायङ्जष्डम सॊघ वा 
सॊस्थाफाट कङ्ट नै यकभ प्राप्त गनङ्टय अङ्ञघ नेऩार सयकाय, अथय भन्रारमको स्वीकृती ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ कोषभा प्राप्त हङ्टने यकभ नेऩार याष्ड फैंकफाट "क" शे्रणीको भान्मता 
प्राप्त वाङ्ञणज्म फैंक भध्मेफाट सङ्झभङ्झतरे तोकेको फैंकभा भङ्टद्दती खाता खोरी जम्भा गङ्चयनेछ। 

4. कोषको प्रमोग : (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ फाट आङ्ञजयत व्माज मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ प्रदान 
गङ्चयने ऩ ङ्टयस्कायको प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ। 

(२) कङ्ट नै कायणफाट उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभको कामयभा कोषको यकभ खचय हङ्टन नसकेभा 
त्मस्तो यकभ प्रत्मेक वषयको ऩङ्टष भसान्तङ्झबर कोषको भूर साॉवाभा जोड जम्भा गयी याङ्ञखनेछ।  

(३) भन्रारमरे कोषको यकभफाट आङ्ञजयत व्माज यकभ मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने 
ऩ ङ्टयस्काय फाहेक अन्म कामयभा प्रमोग गने छैन। 

5. सङ्झभङ्झतको गिन  ् (१) कोषको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको राङ्झग भन्रारमभा देहाम फभोङ्ञजभको एक 
कोष व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ -् 

 (क) सङ्ञचव, भन्रारम         -अध्मऺ 

   (ख) सहसङ्ञचव (कानून) , प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामायरम  -सदस्म 

   (ग) सहसङ्ञचव (भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी ङ्जवषम हेने), भन्रारम   -सदस्म 

   (घ)  सहसङ्ञचव, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक भन्रारम  -सदस्म 

   (ङ)  उऩसङ्ञचव, (भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी ङ्जवषम हेने), भन्रारम  -सदस्म सङ्ञचव। 

(२) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको काभ भन्रारमको भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी काभ हेने शाखारे 
गनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको सञ्चारन, ऩङ्टयस्काय ङ्झसपाङ्चयस तथा ङ्जवतयण सभायोह सम्फन्धी खचय 
भन्रारमको वाङ्जषयक फजेटफाट व्महोङ्चयनेछ। 

6. सङ्झभङ्झतको फैिक् (१) सङ्झभङ्झतको फैिक वषयको कम्तीभा दङ्टइय ऩटक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य 
स्थानभा फस्नेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतको फैिकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ।  
(३) सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचवरे सङ्झभङ्झतको फैिक फस्नङ्टबन्दा कम्तीभा चौफीस घण्टा अगावै 

फैिकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमसूची सङ्जहतको सूचना सफै सदस्महरुराइय ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) अध्मऺ सङ्जहत सङ्झभङ्झतका तीनजना सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैिकको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा 
ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फैिकभा ऩङ्टयस्काय प्रदान सम्फन्धी ङ्झनणयम गनङ्टय ऩदाय सवयसम्भत रुऩभा गनङ्टय ऩनेछ। 
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(६) फैिकभा आवश्मकता अनङ्टसाय भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी ङ्जवऻ वा आवश्मक अन्म 
ऩदाङ्झधकायीराइय सभेत आभन्रण गनय सङ्जकनेछ।  

(७) सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचवरे फैिकको ङ्झनणयम अङ्झबरेख गयी अध्मऺफाट प्रभाङ्ञणत गयाइय याख्नङ्ट 
ऩनेछ। 

(८) सङ्झभङ्झतको फैिक सम्फन्धी अन्म कामयङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

7. सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय ्सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ -् 

(क) कोषको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा आवश्मक नीङ्झत ङ्झनधाययण गने , 

(ख) कोषको यकभ व्मवङ्ञस्थत गने , 

(ग) ऩङ्टयस्कायको स्वरुऩ तथा त्मसको याशी तोक्ने , 

(घ) ऩङ्टयस्काय प्रदान गङ्चयने ऺेर तथा त्मसको आधाय ङ्झनधाययण गने,  

(ङ) उऩसङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयस गयेका व्मङ्ञि वा सॊस्थाहरु भध्मेफाट उऩमङ्टि देङ्ञखएका 
व्मङ्ञि वा सॊस्थाराइय ऩ ङ्टयस्काय प्रदान गनय भन्रारम सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने , 

(च) ऩङ्टयस्काय प्रदान गदाय ङ्छदइने प्रभाणऩरको ढाॉचा स्वीकृत गने , 

(छ) सङ्झभङ्झतरे गनङ्टय ऩने काभ कायफाही सङ्टचारु रुऩरे सञ्चारन गनय आवश्मकता अनङ्टसाय 
उऩसङ्झभङ्झत गिन गने, 

(ज) कोष सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म आवश्मक कामयहरू गने । 

8. उऩसङ्झभङ्झतको गिन  ्(१) मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ ऩङ्टयस्काय ऩाउने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ छनौट गयी 
सङ्झभत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनय सङ्झभङ्झतरे अध्मऺ वा सङ्झभतको कङ्ट नै सदस्मको सॊमोजकत्वभा देहामका 
ऺेरहरुसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवऻहरू सभेत यहेको फढीभा ऩाॉच सदस्मीम उऩसङ्झभङ्झत गिन गनय सक्नेछ -् 

(क) भानव अङ्झधकायको ङ्जवषमभा अध्ममन, अध्माऩन तथा अनङ्टसन्धान,  

(ख) कानून व्मवसाम , 

(ग) फारफाङ्झरका , भङ्जहरा, जेष्ठ नागङ्चयक, दङ्झरत, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, ङ्जऩछङ्झडएका 
वा जोङ्ञखभभा यहेका वा ङ्झसभान्तीकृत सभूहको भानव अङ्झधकाय सॊयऺणको ऺेरभा 
गयेको मोगदान, 

(घ) रैङ्जङ्गक न्माम,  

(ङ)  आभ सञ्चाय। 

(२) उऩसङ्झभङ्झतको काभ , कतयव्म य अङ्झधकाय तथा कामय अवङ्झध उऩसङ्झभङ्झत गिन गदायका फखत 
सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) उऩसङ्झभङ्झतको फैिक उऩसङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य स्थानभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय फस्नेछ। 

(४) उऩसङ्झभङ्झतको फैिक सम्फन्धी अन्म कामयङ्जवङ्झध उऩसङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 
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9. वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधायभा नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय ऩने्  (१) उऩसङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊस्थाराइय ऩ ङ्टयस्कायको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाय त्मस्तो व्मङ्ञि वा सॊस्थारे भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य सम्वर्द्यनको राङ्झग 
ऩङ्टमायङ्ञ एको िोस मोगदान, त्मस्तो व्मङ्ञि वा सॊस्थाको कामय ऺेर, ङ्जवशेषऻता, नैङ्झतकता, भानव अङ्झधकाय य 
भानवता प्रङ्झतको सभऩयण जस्ता कङ्ट याहरु स्ऩष्ट रुऩभा खङ्टराइय वस्तङ्टङ्झनष्ठ आधायभा नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय 
ऩनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ उऩसङ्झभङ्झतरे ऩङ्टयस्कायको ङ्झसपाङ्चयस गदाय भानव अङ्झधकायसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ऺेरभध्मे कङ्ट न ऺेरभा उल्रेखनीम मोगदान ऩङ्टमायङ्ञ एको हो सो कङ्ट या सभेत खङ्टराइय फढीभा 
तीनजना व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय ऩनेछ। 

10. ऩङ्टयस्काय ङ्झसपाङ्चयसका आधाय् (१) मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊस्थाराइय ऩ ङ्टयस्कायको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गदाय त्मस्तो व्मङ्ञि वा सॊस्थारे भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य सम्वर्द्यनभा ऩङ्टमायतएको 
मोगदानको आधायभा ऩङ्टयस्कायको ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय ऩनेछ।  

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टयस्कृत हङ्टने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको मोगदानको भूल्माङ्कन गदाय 
ङ्जवचाय गनङ्टय ऩने कङ्ट याहरु य त्मसको आधाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) ऩङ्टयस्कायको राङ्झग व्मङ्ञिको नाभ ङ्झसपाङ्चयस गदाय उभेय , धभय , वणय , ङ्झरङ्ग , जात , जाङ्झत , 
रैङ्जङ्गकता, याजनीङ्झतक वा वैचाङ्चयक आस्था जस्ता कङ्ट याहरुको आधायभा बेदबाव गनङ्टय हङ्टॉदैन । 

 (४) सङ्झभङ्झतरे ऩङ्टयस्कायको राङ्झग व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय अङ्ञघ ऩङ्टयस्कायको राङ्झग 
मोग्म व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ सूचनाभा तोङ्जकएको सभमावङ्झधङ्झबर उऩरब्ध गयाउन कम्तीभा दङ्टईवटा 
याङ्जष्डमस्तयका दैङ्झनक ऩङ्झरकाभा सूचना प्रकाशन गयी सावयजङ्झनक रुऩभा आव्हान गनङ्टय ऩनेछ य सो सूचना 
भन्रारमको वेफसाइटभा सभेत प्रकाशन गनङ्टय ऩनेछ । 

11. ऩङ्टयस्कायको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनय नहङ्टने्  (१) मस ङ्झनमभावरीभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन भानव अङ्झधकाय उल्रङ्घन सम्फन्धी पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको , प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
दाभासाही वा कारो सूचीभा ऩयेको , फार ङ्जहॊसा, घयेरङ्ट वा रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा गयेको कायणरे सजाम ऩाएको 
वा ऺङ्झतऩूङ्झतय ङ्झतयेको , प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कय च ङ्टिा नगयेको कायणफाट कायफाहीभा ऩयेको व्मङ्ञि 
वा सॊस्थाराइय ऩ ङ्टयस्कायको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनय हङ्टॉदैन। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्टयस्कायको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनय नहङ्टने व्मङ्ञि वा सॊस्थाराइय 
ऩ ङ्टयस्कायको ङ्झसपाङ्चयस बइय ङ्झनजरे त्मस्तो ऩङ्टयस्काय प्राप्त गयेभा भन्रारमरे जङ्टनसङ्टकै फखत त्मस्तो 
ऩङ्टयस्काय यकभ य सो सम्फन्धी प्रभाणऩर ङ्जपताय गनय रगाउन वा सो फयाफयको यकभ सयकायी फाॉकी 
सयह असूर उऩय गनय वा गयाउन सक्नेछ।  

12. ऩङ्टयस्कायको ङ्झनधाययण् (१) भन्रारमरे सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा ऩङ्टयस्काय प्रदान गङ्चयने ऺेर, 
ऩङ्टयस्काय ऩाउने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ, सॊख्मा य ऩङ्टयस्कायको याशी ङ्झनधाययण गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतरे ऩङ्टयस्कायको याशी तथा त्मसको सॊख्मा ङ्झनधाययण गदाय कोषभा यहेको यकभ सभेत 
ङ्जवचाय गनङ्टय ऩनेछ। 
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13. ऩङ्टयस्काय प्रदान गने् (१) भन्रारमरे प्रत्मेक वषय अन्तयायङ्जष्डम भानव अङ्झधकाय ङ्छदवस (ङ्झडसेम्फय १० 
ताङ्चयख) को अवसयभा ङ्झनमभ १२ फभोङ्ञजभ ऩङ्टयस्काय ऩाउने व्मङ्ञि वा सॊस्थाको नाभ घोषणा गनेछ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको घोषणा फभोङ्ञजभ ऩङ्टयस्कृत हङ्टने व्मङ्ञि वा सॊस्थाराइय 
भन्रारमरे त्मस्तो घोषणा बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर भन्रारमरे प्रभाणऩर सङ्जहत ऩङ्टयस्काय प्रदान 
गनेछ।  

(३) मस ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩङ्टयस्काय प्रदान गदाय ऩ ङ्टयस्काय ऩाउने व्मङ्ञि वा सॊस्थारे भानव 
अङ्झधकायको सॊयऺण य सम्वर्द्यनको ऺेरभा ऩङ्टमाययएको मोगदान य ङ्झनजराइय ऩ ङ्टयस्काय स्वरुऩ प्रदान 
गङ्चयएको याशी प्रभाणऩरभा उल्रेख गनङ्टय ऩनेछ। 

14. कोषको खाता सञ्चारन तथा रेखा ऩयीऺण ्(१) कोषको खाताको सञ्चारन सदस्म सङ्ञचव य भन्रारमको 
रेखा अङ्झधकृतको सॊमङ्टि दस्तखतफाट हङ्टनेछ। 

(२) कोषको रेखा नेऩार सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोङ्ञजभ दङ्टरूस्त याख्न ेङ्ञजम्भेवायी 
भन्रारमको रेखा अङ्झधकृतको हङ्टनेछ। 

(३) कोषको आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण कोष तथा रेखा ङ्झनमन्रण कामायरमफाट य अङ्ञन्तभ 
रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ। 

15. कोषको यकभ सने् नेऩार सयकाय, भङ्ञन्रऩङ्चयषदको सम्वत ्२०५५ भॊङ्झसय २१ गतेको ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ 
स्थाऩना बएको भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय अऺम कोषभा यहेको सम्ऩूणय यकभ ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ स्थाऩना 
बएको कोषभा सनेछ। 

16. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन  ्सङ्झभङ्झतरे मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ आपूराइय प्राप्त अङ्झधकायभध्मे केही अङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सदस्म वा भन्रारमको कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीराइय प्रत्मामोजन गनय 
सक्नेछ। 

17. कामयङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने्  मस ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ कोषको सञ्चारन, ऩङ्टयस्कायको राङ्झग 
मोग्म व्मङ्ञि वा सॊस्था छनौट, ऩङ्टयस्काय प्रदान गङ्चयने ऺेर तथा ऩङ्टयस्कायको याशी सम्फन्धभा भन्रारमरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय  कामयङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फनाइय रागू गनय सक्नेछ। 

18. आवश्मक व्मवस्था गनय सक्ने्  मो ङ्झनमभावरी कामायन्वमन गने सम्फन्धभा कङ्ट नै ङ्छिङ्जवधा उत्ऩङ्ङ बइय 
कामायन्वमन गनय फाधा ऩयेभा भन्रारमरे आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनेछ।   

19. खायेजी य फचाउ्  (१) भानव अङ्झधकाय ऩङ्टयस्काय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन आदेश, २०६८ खायेज 
गङ्चयएको छ। 

(२) उऩङ्झनमभ (१) फभोङ्ञजभ खायेज गङ्चयएको आदेश फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै 
ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ ।  
 


