
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
 

(1) 
 

आदिवासी जनजार्त आयोग ऐन, २०७४ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन र्मर्त 

 २०७४।६।२७ 

संशोधन गने ऐन 

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

सम्वत ्२०७४ सालको ऐन नं. १९ 

आदिवासी जनजार्त आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः आदिवासी जनजार्त समिुायको गौरवमय इर्तहास र संस्कृर्तको पहहचान, 

हक, हहतको संरक्षण र संवर्द्िन तथा आदिवासी जनजार्त समिुायको सशक्तीकरण 
गनिको लार्ग आदिवासी जनजार्त आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनि 
वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संहवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजजमको 
व्यवस्थाहपका–संसिले यो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेि–१ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “आदिवासी जनजार्त आयोग 
ऐन, २०७४” रहेको छ ।  

        (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झन ु पछि र सो 
शब्िले कायिबाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । 
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(2) 
 

 (ख) “आदिवासी जनजार्त” भन्नाले आयोगको र्सफाररसमा नेपाल 
सरकारले तोकेको जार्त वा समिुाय सम्झन ुपछि। 

(ग) “आयोग” भन्नाले संहवधानको धारा २६१ बमोजजमको 
आदिवासी जनजार्त आयोग सम्झन ुपछि । 

(घ) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगित 
बनेको र्नयममा तोहकएको वा तोहकए बमोजजम सम्झन ु
पछि। 

(ङ) “सिस्य” भन्नाले आयोगको सिस्य सम्झन ुपछि र सो शब्िले 
अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।  

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

पररच्छेि–२ 

अध्यक्ष तथा सिस्यको योग्यता तथा पि ररक्त हनुे अवस्था 

३. अध्यक्ष तथा सिस्यको योग्यतााः िेहायको व्यजक्त आयोगको अध्यक्ष तथा 
सिस्यको पिमा र्नयकु्त हनु योग्य हनुेछाः– 

(क)  आदिवासी जनजार्त समिुायको हक हहतको संरक्षण, संवर्द्िन 
तथा आदिवासी जनजार्त समिुायको सशक्तीकरण वा मानव 
अर्धकार वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा िश वषि योगिान 
गरेको आदिवासी जनजार्त,  

(ख)   मान्यता प्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट स्नातक उपार्ध हार्सल 
गरेको, 

(ग)   र्नयकु्त हुँिाका बखत कुनै राजनीर्तक िलको सिस्य 
नरहेको,  

(घ)   पैँतालीस वषि उमेर पूरा भएको, 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोर्धत । 
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(ङ)   उच्च नैर्तक चररत्र भएको ।  

४. पि ररक्त हनुे अवस्थााः िेहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा 
सिस्यको पि ररक्त हनुेछाः– 

(क)  र्नजले राष्ट्रपर्त समक्ष र्लजखत राजीनामा दिएमा, 

(ख)  र्नजको उमेर पैँसठ्ठी वषि पूरा भएमा, 

(ग) संहवधानको धारा २६१ को उपधारा (३) बमोजजमको 
पिावर्ध समाप्त भएमा, 

(घ)  र्नजको हवरुर्द् संहवधानको धारा १०१ बमोजजम 
महार्भयोगको प्रस्ताव पाररत भएमा, 

(ङ)  शारीररक वा मानर्सक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही 
कायि सम्पािन गनि असमथि रहेको भनी संवैधार्नक पररषद्को 
र्सफाररस बमोजजम राष्ट्रपर्तले पिमकु्त गरेमा, 

(च)   र्नजको मतृ्य ुभएमा ।  

५. पनुाः र्नयजुक्त हनु नसकनेाः आयोगमा र्नयकु्त अध्यक्ष तथा सिस्यको पनुाः 
र्नयजुक्त हनु सकने छैन । 

  तर सिस्यलाई अध्यक्षको पिमा र्नयजुक्त गनि सहकनेछ र त्यस्तो 
सिस्य अध्यक्षको पिमा र्नयकु्त भएमा र्नजको पिावर्ध गणना गिाि सिस्य 
भएको अवर्धलाई समेत जोडी गणना गररनेछ । 

६.    अन्य सरकारी सेवामा र्नयजुक्त हनु नसकनेाः अध्यक्ष वा सिस्य भइसकेको 
व्यजक्त अन्य सरकारी सेवामा  र्नयजुक्तका लार्ग ग्राह्य हनुे छैन । 

  तर कुनै राजनीर्तक पिमा वा कुनै हवषयको अनसुन्धान, जाँचबझु 
वा छानर्बन गने वा कुनै हवषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य 
वा र्सफाररस पेश गने कुनै पिमा र्नयकु्त भई काम गनि यस िफामा 
लेजखएको कुनै कुराले बाधा परु् याएको मार्नने छैन । 
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पररच्छेि–३ 

आयोगको काम, कतिव्य र अर्धकार 

७. आयोगको काम, कतिव्य र अर्धकाराः आयोगको काम, कतिव्य र अर्धकार 
िेहाय बमोजजम हनुेछाः– 

(क)   आदिवासी जनजार्त समिुायको समग्र जस्थर्तको अध्ययन गरी 
तत्सम्बन्धमा गनुिपने नीर्तगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका 
हवषयमा नेपाल सरकार समक्ष र्सफाररस गने, 

(ख) आदिवासी जनजार्त समिुायको हक हहतको संरक्षण र 
संवर्द्िन तथा त्यस्तो समिुायको सशक्तीकरणका लार्ग राहष्ट्रय 
नीर्त तथा कायिक्रमको तजुिमा गरी कायािन्वयनका लार्ग 
नेपाल सरकार समक्ष र्सफाररस गने, 

(ग)  आदिवासी जनजार्त समिुायको हक हहतको संरक्षण र संवर्द्िन 
तथा त्यस्तो समिुायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका 
व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कायािन्वयन भए नभएको हवषयमा 
अध्ययन अनसुन्धान गरी प्रभावकारी कायािन्वयन गनि 
चाल्नपुने किमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव 
दिने, 

(घ) आदिवासी जनजार्त समिुायको हक हहतको संरक्षण र 
संवर्द्िन तथा त्यस्तो समिुायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा 
भइरहेका कानूनी, नीर्तगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गनुिपने 
सधुारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव दिने,  

(ङ) आदिवासी जनजार्त समिुायसँग सम्बजन्धत नीर्त तथा 
कायिक्रम कायािन्वयनको समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गने,  

(च) आयोगले गरेका र्सफाररस वा दिएका सझुाव कायािन्वयनको 
सम्बन्धमा अनगुमन गने वा गराउने, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
 

(5) 
 

(छ) आदिवासी जनजार्त समिुायर्भत्र आर्थिक वा सामाजजक 
रूपमा पछार्ड परेका व्यजक्तको हवकास र सशक्तीकरणको 
लार्ग हवशेष कायिक्रम तजुिमा गरी कायािन्वयन गनि नेपाल 
सरकार समक्ष र्सफाररस गने, 

(ज) आदिवासी जनजार्त समिुायर्भत्रका हवर्भन्न भाषा, र्लहप, 

संस्कृर्त, इर्तहास, परम्परा, साहहत्य, कलाको अध्ययन 
अनसुन्धान गरी त्यस्तो भाषा, र्लहप, संस्कृर्त, इर्तहास, 

परम्परा, साहहत्य, कलाको संरक्षण र हवकासको लार्ग 
कायिक्रम तजुिमा गरी नेपाल सरकारलाई र्सफाररस गने, 

(झ) आदिवासी जनजार्त समिुायको हक हहतको संरक्षण र 
संवर्द्िन तथा त्यस्तो समिुायको सशक्तीकरणको लार्ग 
चेतनामूलक कायिक्रम सञ्चालन गने, 

(ञ) आदिवासी जनजार्त समिुायमा हवद्यमान कुरीर्त, अन्धहवश्वास 
तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गनि र आदिवासी 
जनजार्त समिुायको सशक्तीकरणको लार्ग कायिक्रम तजुिमा 
गरी नेपाल सरकारलाई र्सफाररस गने, 

(ट) आदिवासी जनजार्त समिुायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रहवर्ध 
र हवजशष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्िन गरी व्यावसाहयक 
प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गने, 

(ठ) आदिवासी जनजार्त समिुायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको 
अन्तरािहष्ट्रय सजन्ध सम्झौता कायािन्वयन भए नभएको 
अनगुमन गरी नेपाल सरकारलाई कायािन्वयनको लार्ग 
आवश्यक र्सफाररस गने वा सझुाब दिने,  

(ड)  आदिवासी जनजार्त समिुायको अर्धकार उल्लङ्घन गने 
व्यजक्त वा संस्थाका हवरुर्द् उजरुी सङ्कलन गरी सो उपर 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोर्धत । 
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छानर्बन तथा तहहककात गनि सम्बजन्धत र्नकायमा र्सफाररस 
गने, 

(ढ)  आदिवासी जनजार्त समिुायको पहहचानका सम्बन्धमा 
हवस्ततृ अध्ययन र अनसुन्धान गरी थर सूचीकृत गनि नेपाल 
सरकारलाई र्सफाररस गने, 

(ण) आदिवासी जनजार्त समिुायको भौर्तक, अभौर्तक संस्कृर्त 
संरक्षण र संवर्द्िनका लार्ग जीहवत सङ्ग्ग्रहालय स्थापना र 
पररचालनका लार्ग नीर्त तथा कायिक्रम तजुिमा गने र 
कायािन्वयनका लार्ग नेपाल सरकारलाई र्सफाररस गने, 

(त) आदिवासी जनजार्तको उद्गमस्थलको खोज अनसुन्धान गरी 
त्यस्ता परुाताजत्वक र ऐर्तहार्सक संरचना, वस्त ु र 
स्थलहरूको संरक्षण र संवर्द्िन गनि नेपाल सरकारलाई 
र्सफाररस गने, 

(थ) आदिवासी जनजार्त समिुायको हक हहतको संरक्षण, संवर्द्िन 
र सशक्तीकरणका लार्ग नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ, 

संस्थाहरूले सञ्चालन गने चेतनामूलक कायिक्रमहरूको 
समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने, 

(ि)  आयोगका अध्यक्ष, सिस्य तथा कमिचारीको लार्ग 
आचारसंहहता बनाई लागू गने, 

(ध)  आयोगको वाहषिक योजना र कायिक्रम स्वीकृत गने । 

८.   राय परामशि र्लन सकनेाः आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
अन्य संवैधार्नक र्नकाय, सरकारी कायािलय वा साविजर्नक संस्थासँग 
समन्वय गनि तथा परामशि गनि वा राय र्लन सकनेछ ।  

९.  हवशेषज्ञको सेवा र्लन सकनेाः आयोगले यो ऐन र प्रचर्लत सङ्घीय कानून 
बमोजजम सम्पािन गनुिपने कुनै काम आयोगमा कायिरत जनशजक्तबाट 
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सम्पािन हनु नसकने भएमा त्यसको कारण खलुाई प्रचर्लत सङ्घीय कानून 
बमोजजम हवशेषज्ञको सेवा र्लन सकनेछ ।  

१०.   सर्मर्त वा कायििल गठन गनि सकनेाः (१) आयोगसँग सम्बजन्धत कुनै 
हवशेष प्रकृर्तको कायि सम्पािन गने प्रयोजनको लार्ग आयोगले कायािवर्ध 
तोकी कुनै सर्मर्त वा कायििल गठन गनि सकनेछ । 

  (२) उपिफा (१) बमोजजमको सर्मर्त वा कायििलको काम वा 
कायिक्षेत्रगत शति त्यस्तो सर्मर्त वा कायििल गठन गिािका बखत आयोगले 
र्नधािरण गरे बमोजजम हनुछे । 

  (३) उपिफा (१) बमोजजम सर्मर्त वा कायििल गठन गिाि 
संहवधानमा व्यवस्था भए बमोजजम समानपुार्तक समावेशी र्सर्द्ान्तको 
आधारमा प्रर्तर्नर्धत्व हनु ुपनेछ । 

 ११.  समन्वय तथा सहकायि गनि सकनेाः आयोगले आवश्यकता अनसुार सरकारी 
र्नकाय वा साविजर्नक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकायि गनि 
सकनेछ । 

पररच्छेि–४ 

आयोगको कायि सञ्चालन 

१२.   आयोगको कायािलयाः (१) आयोगको कायि सञ्चालनको लार्ग काठमाडौं 
उपत्यकामा आयोगको कायािलय रहनेछ । 

  (२) आयोगले आवश्यकता अनसुार प्रिेश ................ स्तरमा 
कायािलय स्थापना गनि सकनेछ । 

१३.  आयोगको बैठकाः (१) आयोगले यस ऐन बमोजजम गनुिपने काम आयोगको 
बैठकको र्नणिय बमोजजम हनुेछ । 

  (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनसुार अध्यक्षले तोकेको र्मर्त, 

समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा जझहकएको । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
 

(8) 
 

  (३) आयोगको सजचवले आयोगको बैठक बस्ने र्मर्त, समय र स्थान 
तोकी बैठकमा छलफल हनुे हवषय सूची सहहतको सूचना बैठक बस्ने 
समयभन्िा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सिस्यले पाउन ेगरी 
पठाउन ुपनेछ । 

  (४) कुनै सिस्यले उपिफा (३) बमोजजम बैठकमा छलफल हनुे 
हवषय सूचीमा उजल्लजखत हवषयको अर्तररक्त अन्य कुनै हवषयमा छलफल 
गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गनि चाहेको हवषय र कारण सहहतको 
सूचना बैठक बस्नभुन्िा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सजचवलाई 
दिनपुनेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हनुासाथ आयोगको सजचवले त्यसको 
जानकारी सबै सिस्यलाई दिनेछ र सो हवषय आयोगको कायिसूचीमा परेको 
मार्ननेछ ।  

  (५) उपिफा (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापर्न 
आयोगको बैठकमा उपजस्थत सबै सिस्यको सहमर्तले हवषय सूचीमा 
नपरेको हवषयमा पर्न छलफल गरी र्नणिय गनि सहकनेछ । 

  (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रर्तशतभन्िा बढी 
सिस्य उपजस्थत भएमा आयोगको बैठकको लार्ग गणपूरक सङ्ग््या पगुेको 
मार्ननेछ । 

  (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ ।  

  (८) आयोगको र्नणिय बहमुतद्वारा हनुेछ र मत बराबर भएमा 
अध्यक्षले र्नणाियक मत दिनेछ । 

  (९) आयोगको र्नणियको अर्भलेख आयोगको सजचवले तयार गरी 
अध्यक्ष तथा सिस्यको िस्तखत गराई राख्नछे ।  

  (१०) नेपाल र्नजामती सेवाको राजपत्रांहकत प्रथम शे्रणीको 
अर्धकृतले आयोगको सजचवको रुपमा काम गनेछ। त्यस्तो कमिचारी 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोर्धत । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
 

(9) 
 

र्नयजुक्त नभएसम्म आयोगको वररष्ठतम कमिचारीले आयोगको सजचव भई 
काम गनेछ । 

  (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिहवर्ध आयोगले र्नधािरण 
गरे बमोजजम हनुेछ । 

१४. स्वाथि बाजझएमा र्नणिय प्रहक्रयामा भाग र्लन नहनुेाः आयोगमा हवचाराधीन 
कुनै हवषयमा आयोगको कुनै सिस्यको हहत, सरोकार वा स्वाथि रहेको वा 
र्नजको नजजकको नातेिार प्रत्यक्ष प्रभाहवत हनुे भएमा त्यस्तो सिस्यले 
आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूवि जानकारी दिई त्यस्तो हवषयमा आयोगबाट 
गररने र्नणिय प्रहक्रयामा भाग र्लन सकने छैन ।  

१५. कायि हवभाजनाः अध्यक्ष र सिस्यको कायि हवभाजन आयोगले तोके बमोजजम 
हनुेछ । 

१६. कायिबाहक भई काम गनेाः कुनै कारणवश अध्यक्षको पि ररक्त भएमा, 
र्नज संहवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजजम आफ्नो पिको 
कायिसम्पािन गनि नपाउन ेभएमा, हविेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्िा 
बढी समयसम्म र्बिामा रहेकोमा आयोगको वररष्ठतम ्सिस्यले आयोगको 
कायिबाहक अध्यक्ष भई काम गनेछ । 

१७.   आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपनेाः कुनै सिस्यको स्थान ररक्त रहेको 
कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पने छैन । 

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

 

 

 

 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोर्धत । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा जझहकएको । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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पररच्छेि–५ 

हवहवध 

१८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कमिचारीाः (१) आयोगको सङ्गठनात्मक 
संरचना र कमिचारीको िरबन्िी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजजम 
हनुेछ । 

  (२) आयोगको कायि सञ्चालनको लार्ग आवश्यक पने कमिचारी 
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 

१९. पिीय मयाििा तथा आचरण पालना गनुिपनेाः (१) आयोगको अध्यक्ष तथा 
सिस्यले िेहाय बमोजजमको पिीय मयाििाको पालना गनुिपनेछाः– 

(क) आदिवासी जनजार्त समिुायको हक, हहतको संरक्षण र 
संवर्द्िन गनि तथा आदिवासी जनजार्त समिुायको 
सशक्तीकरणको लार्ग स्वतन्त्र, र्नष्पक्ष र इमान्िारीपूविक 
आफ्नो पिीय िाहयत्व र्नवािह गने, 

(ख) हवर्भन्न जातजार्त, समिुाय तथा सम्प्रिाय बीचको 
सम्बन्धमा खलल पने कुनै काम नगने । 

  (२) आयोगका अध्यक्ष तथा सिस्यले यो ऐन वा प्रचर्लत सङ्घीय 
कानून बमोजजमको पिीय आचरणको पालना गनुि पनेछ ।  

२०. काम कारबाहीमा सहयोग गनुिपनेाः आयोगले आफ्नो कायि सम्पािनको 
र्सलर्सलामा कुनै र्नकाय वा पिार्धकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो 
सहयोग उपलब्ध गराउन ुत्यस्तो र्नकाय वा पिार्धकारीको कतिव्य हनुेछ । 

२१.   कायािन्वयनका लार्ग लेखी पठाउन सकनेाः कुनै र्नकाय वा पिार्धकारीले 
आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको 
लार्ग त्यस्तो र्नकाय वा अर्धकारीको तालकु र्नकाय वा अर्धकारी समक्ष 
लेखी पठाउन सकनेछ ।  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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२२.   वाहषिक प्रर्तवेिनाः (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वाहषिक 
प्रर्तवेिन आर्थिक वषि समाप्त भएको र्मर्तले तीन महहनार्भत्र राष्ट्रपर्त समक्ष 
पेश गनुि पनेछ । 

  (२) उपिफा (१) बमोजजमको वाहषिक प्रर्तवेिनमा अन्य हवषयको 
अर्तररक्त िेहायका हवषय समेत समावेश गनुिपनेछाः– 

(क)  आयोगको वाहषिक कायिक्रमको कायािन्वयनको हववरण 
तथा लागत खचि, 

(ख)   आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै र्नकायलाई 
दिएको र्सफाररस तथा सझुावको हववरण, 

(ग) खण्ड (ख) बमोजजमको र्सफाररस तथा सझुाव 
कायािन्वयनको अवस्था, 

(घ)  आयोगको आर्थिक तथा भौर्तक स्रोत साधन तथा त्यसको 
उपयोगको अवस्था, 

(ङ) यस ऐन बमोजजम आयोगले पूरा गनुिपने िाहयत्व र्नवािहका 
सम्बन्धमा गररएको अन्य काम कारबाहीको हववरण ।  

२३.   नेपाल सरकारसँग सम्पकि ाः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पकि  रा्िा 
सङ्घीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माफि त राख्न ुपनेछ ।  

२४. अर्धकार प्रत्यायोजनाः आयोगले यस ऐन बमोजजम आफूलाई प्राप्त 
अर्धकारमध्ये आवश्यकता अनसुार कुनै अर्धकार तोहकएको शतिको 
अधीनमा रही प्रयोग र पालना गने गरी अध्यक्ष, सिस्य, नेपाल सरकार, 

प्रिेश सरकार, कुनै र्नकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अर्धकृत 
कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सकनेछ । 

२५. ............... 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोर्धत । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा खारेज । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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२६.   असल र्नयतले गरेको कामको बचाउाः आयोगका पिार्धकारी, कमिचारी वा 
आयोगले खटाएको कुनै पर्न व्यजक्तले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित 
बनेका र्नयमहरू बमोजजम असल र्नयतले गरेको कुनै काम कारबाहीका 
सम्बन्धमा र्नजहरूउपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । 

२७. र्नयम बनाउने अर्धकाराः (१) यो ऐन कायािन्वयन गनि आयोगले 
आवश्यक र्नयम बनाउन सकनछे ।  

  (२) उपिफा (१) बमोजजम बनाउने र्नयममा नेपाल सरकारलाई 
आर्थिक भार वा िाहयत्व पने हवषय समावेश भएमा आयोगले नेपाल 
सरकार, अथि मन्त्रालयको सहमर्त र्लनपुनेछ । 

  (३) उपिफा (१) बमोजजम आयोगले बनाएको र्नयम नेपाल 
राजपत्रमा प्रकाशन भएको र्मर्तबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  

२८. र्निेजशका बनाउने अर्धकाराः आयोगले सम्पािन गनुिपने काम सचुारू रूपले 
सञ्चालन गनि वा गराउनको लार्ग यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको 
र्नयमको अधीनमा रही आवश्यक र्निेजशका बनाउन सकनेछ । 

  

  

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा संशोर्धत । 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (संवत ्२०७९ साल कार्तिक मसान्तसम्म भएका संशोधन र्मलाइएको) 
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अनसूुची 

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

 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्बारा खारेज । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(र्मर्त 2079।8।8 गते अद्यावर्धक गरेको) 


