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बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरुपण तथा मेलबमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई  

संशोधन गनन बनकेो विधेयक  

 

प्रस्तािना:  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरुपण तथा मेलबमलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई 
संशोधन गनन िाञ्छनीय भएकाले,  

सङ् घीय संसेले यो ऐन बनाएको छ   

१. संक्तिप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरुपण तथा 
मेलबमलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७९” िहेकोछ    

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ   

२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरुपण तथा मेलबमलाप आयोग ऐन, २०७१ को ेफा 2 मा 
संशोधन : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरुपण तथा मेलबमलाप आयोग ऐन, २०७१ 
(यस पबछ “मूल ऐन” भबनएको) को ेफा २ को,— 

(१)  खण्ड (छ) मा िहेका “मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन” भने्न शब्ेहरुको सट्टा “मानि 
अबधकािको उल्लङ्घन िा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन” भने्न शब्ेहरू िाक्तखएका      

छन ्  

(२) खण्ड (ज) मा िहेका "मतृ्य ुभएको" भने्न शब्ेहरु पबछ "िा बेपत्ता पारिएको" भने्न शब्ेहरु 
िाखी सोही खण्डको ठाउँ ठाउँमा िहेका “मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको” भने्न 
शब्ेहरूको सट्टा “मानि अबधकािको उल्लङ्घन िा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको” 
भने्न शब्ेहरू िाक्तखएका छन ्  

(३) खण्ड (झ) को सट्टा ेेहायको खण्ड (झ) िाक्तखएको छ:- 

“(झ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सिकािको  कानून, न्याय तथा संसेीय माबमला मन्रालय 
सम्झन ुपछन  ” 

(४) खण्ड (ञ) को सट्टा ेेहायको खण्ड (ञ) िाक्तखएको छ:- 

“(ञ) “मानि अबधकािको उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र न्दन्न्दको मममा बनिःशस्त्र व्यक्ति िा 
जनसमुे ाय विरुद्ध लक्तित गिी िा योजनािद्ध रुपमा गरिएको ेेहायको कुनै कायन 
सम्झन ुपछन:- 

(१)  हत्या, 
(२) यौनजन्य वहंसा, 
(३) शािीरिक िा मानबसक यातना, 
(४) अपहिण तथा शिीि बन्धक बनाउन,े 

(५) गैि कानूनी थनुामा िाख्न,े 
(६) कुटपीट गने, अङ्गभङ्ग िा अपाङ्ग बनाउन,े 

(७) व्यक्तिगत िा सािनजबनक सम्पक्तत्त लटुपाट, कब्जा, तोडफोड िा 
आगजनी गने,  
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(८)  घिजग्गाबाट जबजनस्ती बनकाला िा अन्य कुनै वकबसमबाट विस्थापन 
गने, िा 

(९) अन्तिानविय मानि अबधकाि िा मानिीय कानून विपिीत गरिएका 
जनुसकैु अमानिीय कायन ”  

(५) खण्ड (ञ) पबछ ेेहायको खण्ड (ञ१) थवपएको छ:- 
 "(ञ१) “मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र न्दन्न्दको मममा बनिःशस्त्र व्यक्ति 

िा जनसमुे ाय विरुद्ध लक्तित गिी िा योजनािद्ध रुपमा गरिएको ेेहायको कुनै कायन 
सम्झन ुपछन:- 

(१) मुि यातना देई िा बनमनमतापूिनक ज्यान मािेको, 
(२) जबजनस्ती किणी, 
(३) जबजनस्ती व्यक्ति बेपत्ता पाने कायन,  

(४) अमानिीय िा मुितापूिनक देएको यातना  " 

(६)  खण्ड (ट) क्तझवकएको छ   

(७) खण्ड (ठ) पबछ ेेहायको खण्ड (ठ१) थवपएको छिः- 

"(ठ१) "विशेष अेालत" भन्नाले ेफा २९क. बमोक्तजमको विशषे अेालत सम्झन ुपछन  " 

३. मूल ऐनको ेफा ३ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा ३ को उपेफा (१) मा िहेका “मानि 
अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन” भने्न शब्ेहरूको सट्टा “मानि अबधकािको उल्लङ्घन तथा मानि 
अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन” भने्न शब्ेहरू िाखी सोही उपेफामा िहेका “त्यस्तो घटनासँग 
सम्बक्तन्धत गम्भीि अपिाधमा” भने्न शब्ेहरूको सट्टा "मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनमा" भने्न 
शब्ेहरू िाक्तखएका छन ्  

४. मूल ऐनको ेफा ६ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा ६ को सट्टा ेेहायको ेफा ६ िाक्तखएको छिः- 

"६. पेािबधिः (१) यो ेफा प्रािम्भ भए पबछ बनयिु हनु ेअध्यि तथा सेस्यको पेािबध बनयकु्ति 
भएको बमबतले ेईु िषनको हनुेछ   

(२) उपेफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापबन अध्यि िा सेस्यमा 
कायनिमताको अभाि भएमा िा बनजले पे अनकूुलको आचिण नगिेमा सोको छानबबन गनन 
नेपाल सिकािले पूिन प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्िमा तीन सेस्यीय एक छानबबन सबमबत 
गठन गनेछ   

(३) उपेफा (२) बमोक्तजमको छानबबन सबमबतले छानबबन गिी त्यस्तो अध्यि िा 
सेस्यलाई पेबाट हटाउन बसफारिस गिेमा नेपाल सिकािले त्यस्तो अध्यि िा सेस्यलाई 
पेबाट हटाउनेछ   

ति पेबाट हटाउन ुअक्तघ त्यस्तो अध्यि िा सेस्यलाई सफाई पेश गने मौका देन ु
पनेछ   

(४) यस ेफा बमोक्तजमको छानबबन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम   

हनुेछ  " 
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 ५. मूल ऐनको ेफा ७ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा ७ को उपेफा (१) को,- 

(१) खण्ड (ख१) को सट्टा ेेहायको खण्ड (ख१) िाक्तखएको छिः- 

"(ख१) े फा ६ को उपेफा (१) बमोक्तजम पेािबध समाप्त भएमा," 

(२) खण्ड (ग) मा िहेका "ेफा ६ को उपेफा (२) बमोक्तजम बनज आफू बहाल िहेको" भने्न 
शब्ेहरुको सट्टा "ेफा ६ को उपेफा (३) बमोक्तजम" भने्न शब्ेहरु िाक्तखएका छन ्  

६. मूल ऐनको ेफा १३ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा १३ को,- 

(१)  उपेफा (१) को खण्ड (क) पबछ ेेहायका खण्ड (क१), (क२), (क३) ि  (क४) 
थवपएका छन ्:-  

"(क१) मानि अबधकािको उल्लङ्घन तथा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको 
प्रिृक्तत्त, प्रकृबत, गम्भीिता तथा सशस्त्र न्दन्न्दका मममा न्दन्न्दका पिहरुले 
गिेका कायनको बबश्लषेण गने,  

(क२) मानि अबधकािको उल्लङ्घन तथा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको 
बािेमा अन्िेषणको प्रकृया बनधानिण गिी सत्य अन्िेषण गने,  

(क३) सशस्त्र न्दन्न्दका अन्तबननवहत कािणहरूको पवहचान गिी भविष्यमा मानि 
अबधकाि उल्लङ्घन तथा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनका घटना हनु 
नदेने सबुनक्तितताको लाबग गरिन ु पने नीबतगत, कानूनी तथा संस्थागत 
सधुािको सम्बन्धमा बसफारिस गने, 

(क४) मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पिीिण 
(भेवटङ्) का लाबग बसफारिस गने,"  

 (२) ठाउँ ठाउँमा िहेका "मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन" भने्न शब्ेहरुको सट्टा "मानि 
अबधकािको उल्लङ्घन तथा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन" भने्न शब्ेहरु िाक्तखएका  

छन ्  

७. मूल ऐनको ेफा १८ मा संशोधनिः मूल ऐनको ेफा १८ को उपेफा (१) मा िहेका "मानि 
अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन" भने्न शब्ेहरुको सट्टा "मानि अबधकािको उल्लङ्घन तथा मानि 
अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन " भने्न शब्ेहरु िाक्तखएका छन ्  

८. मूल ऐनको ेफा १९ मा संशोधनिः मूल ऐनको ेफा १९ को उपेफा (१) को सट्टा ेेहायको 
उपेफा (१) िाक्तखएको छिः-  

"(१) आयोगले आफ्नो कायन सम्पाेन गेान पीबडतकेक्तन्ित, लैंवङ्गकमैरी तथा अपाङ्गमैरी हनु े
गिी पािेशीरुपमा गनुन पनेछ " 

९. मूल ऐनको ेफा २२ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा २२ को,- 

(१)  उपेफा (१) को सट्टा ेेहायको उपेफा (१) िाक्तखएको छिः- 

"(१) पीडक िा पीबडतले आयोग समि मेलबमलापका लाबग बनिेेन देएमा 
आयोगले पीबडतको स्ितन्र सहमबतमा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन बाहेकका मानि 
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अबधकाि उल्लङ्घनका घटनाका पीडक ि पीबडत बबच एक आपसमा मेलबमलाप गिाउन 
सक्नेछ ”  

(२)  उपेफा (६) क्तझवकएको छ   

१०. मूल ऐनमा ेफा २२क.थप: मूल ऐनको ेफा २२ पबछ ेेहायको ेफा २२क. थवपएको छ:- 

 “२२क. परिपूिणको अबधकाि: (१) पीबडतलाई यस ऐन बमोक्तजमको परिपूिण प्राप्त गने अबधकाि 
हनुेछ    

 (२) ेेहायको कुनै अिस्थाले परिपूिण प्राप्त गने पीबडतको अबधकािमा प्रबतकूल 
असि पािेको माबनन ेछैन:-  

(क)  पीडकको पवहचान नभएको, 
(ख)  पीबडत ि पीडकबबच मेलबमलाप भएको िा नभएको,  

(ग)  पीडकलाई िमाेान देन िा मदु्दा चलाउन बसफारिस भएको िा 
नभएको  " 

११. मूल ऐनको ेफा २३ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा २३ को,— 

(१) उपेफा (१) को सट्टा ेेहायको उपेफा (१) िाक्तखएको छिः-  

"(१) यस ऐन बमोक्तजम प्रािक्तम्भक  छानबबन  गरिसकेपबछ आयोगले यथाशीघ्र  
पीबडतलाई  मनोसामाक्तजक  पिामशन, अन्तरिम िाहत, िाहत  तथा िबतपूबतन प्रेान गनन, 
पनुस्थानपना गनन िा अन्य उपयिु व्यिस्था गनन नेपाल सिकाि समि बसफारिस गनेछ  " 

(२) उपेफा (१) पबछ ेेहायका उपेफा (१क) ि (१ख) थवपएका छन:्- 

“(१क) उपेफा (१) बमोक्तजम परिपूिणको लाबग बसफारिस गेान पीबडतले यस ऐन 
बमोक्तजमको परिपूिण प्राप्त गिे नगिेको यकीन गिी सोको आधािमा बसफारिस गनुन पनेछ    

(१ख) उपेफा (१) बमोक्तजम अन्तरिम िाहतको बसफारिस गेान जबजनस्ती किणी, 
यौनजन्य वहंसा िा यातना पीबडतलाई प्राथबमकता देई बसफारिस गनुन पनेछ " 

 (३) उपेफा (२) पबछ ेेहायको उपेफा (२क) थवपएको छ:- 

"(२क) आयोगले पीबडत ि बनजमा आक्तित  बनजको परििािको सेस्य तथा सशस्त्र 
न्दन्बबाट प्रभावित िरेका पीबडतलाई लक्तित गिी आिश्यकता अनसुाि सामुे ावयक परिपूिणका 
कायनमम सञ्चालन गनन गिाउन नेपाल सिकाि समि बसफारिस गनेछ  " 

(४) उपेफा (४) ि  (६) मा िहेका “उपेफा (१) िा (२) बमोक्तजम” भने्न शब्ेहरूको सट्टा 
“यस ेफा बमोक्तजम” भने्न शब्ेहरू िाक्तखएका छन ्  

(५) उपेफा (५) क्तझवकएकोछ   

(६)  उपेफा (६) पबछ ेेहायका उपेफा (७) ि (८) थवपएका छन:्- 
“(७) यस ेफा बमोक्तजम परिपूिण उपलव्ध गिाउँेा आिश्यकता अनसुाि प्रेेश 

सिकाि, स्थानीय तह, सामुे ावयक संस्था, पीबडतले गठन गिेका संघ सस्था तथा बनजी 
िेरसगँ समेत सहकायन गनन सवकनछे   
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(८) यस ेफा बमोक्तजम परिपूिणको लाबग बसफारिस गेान आयोगले  पीबडत तथा 
बनजको परििािको सेस्यको सम्मान, मयाने ा तथा लैवङ्गक संिेेनशीलता समेतलाई विचाि 
परु् याउन ुपनेछ ” 

१२. मूल ऐनमा ेफा २३क. थप: मूल ऐनको ेफा २३ पबछ ेेहायको ेफा २३क. थवपएको छ:- 

"२३क. कोष िहन े: (१) यस ऐन बमोक्तजम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबबन, सत्य बनरुपण 
तथा मेलबमलाप सम्बन्धी कायनको लाबग एक कोष िहनेछ   

(२) उपेफा (१) बमोक्तजमको कोषमा ेेहायको िकम िहनेछ :- 

(क) नेपाल सिकाि, प्रेेश सिकाि  तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त िकम, 
(ख)  सशस्त्र न्दन्न्दका पिबाट प्राप्त िकम, 
(ग)  कुनै स्िेेशी व्यक्ति िा सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त िकम, 
(घ) विेेशी सिकाि िा संस्था िा अन्तिानविय संस्थाबाट प्राप्त  िकम   

(३) उपेफा (२) को खण्ड (घ) बमोक्तजमको िकम प्राप्त गनुन अक्तघ नेपाल 
सिकािको अथन मन्रालयको स्िीकृबत बलन ुपनेछ    

(४) उपेफा (१) बमोक्तजमको कोषको िकम आयोगको छानबबन, िाहत, 
परिपूिण तथा यस ऐन बमोक्तजमको उद्देश्य पूिा गनन आिश्यक पने कायनमा उपयोग 
गरिनेछ    

(५) उपेफा (४) बमोक्तजमका कायनहरुमध्ये आयोगबाट सम्पाेन हनु े
कायनका लाबग आिश्यक पने िकम आयोगको मागको आधािमा मन्रालयले 
कोषबाट िकम बनकासा देनछे   

(६) उपेफा (१) बमोक्तजमको कोष सञ्चालन सम्बन्धमा नीबतगत मागने शनन 
गनन नेपाल सिकािको कानून तथा न्याय मन्रीको संयोजकत्िमा तोवकए बमोक्तजमका 
बढीमा सात सेस्य िहेको एक कोष सञ्चालन बनेेशक सबमबत िहनेछ   

(७) उपेफा (१) बमोक्तजमको कोषको सक्तचिालय मन्रालयमा िहनेछ   

(८) उपेफा (१) बमोक्तजमको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था  
तोवकए बमोक्तजम हनुेछ  ” 

१३. मूल ऐनको ेफा २५ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा २५ को,— 

(१) उपेफा (१) मा िहेका “मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन" भने्न शब्ेहरुको सट्टा 
“मानि अबधकािको उल्लङ्घन"  भने्न शब्ेहरू िाक्तखएका छन ्  

(२) उपेफा (३) क्तझवकएकोछ   

(३) उपेफा (४) मा िहेका “मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन” भने्न शब्ेहरूको सट्टा “मानि 
अबधकािको उल्लङ्घन” भने्न शब्ेहरु िाक्तखएका छन ्  

१४. मूल ऐनमा ेफा २५क. थपिः मूल ऐनको ेफा २५ पबछ ेेहायको ेफा २५क. थवपएको छिः- 

"२५क.नीबतगत बसफारिस गनन सक्निेः  आयोगले ेेहायका विषयमा नीबतगत व्यिस्थाका लाबग नेपाल 
सिकाि समि बसफारिस गनन सक्नेछिः- 
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(क) सशस्त्र न्दन्न्दको मममा भएको कुनै घटनामा पिी मतृ्य ुभएका, घाईते तथा अपाङ्गता 
भएका सिुिाकमी िा बनजका परििािका सेस्यलाई बनजहरुले गिेको योगेानको 
केि ि सम्मानका लाबग आिश्यक िाहत तथा सहयोग प्रेान गनन,  

(ख)  सशस्त्र न्दन्न्दको मममा भएको कुनै घटनामा पिी मतृ्य ुभएका, घाईते तथा अपाङ्गता 
भएका व्यक्ति िा बनजका परििािका सेस्यलाई आिश्यक िाहत तथा सहयोग प्रेान 
गनन,  

(ग) सशस्त्र न्दन्न्दको समयमा विच्छ्याइएका बारुेी सरुुङ (ल्याण्ड माइन), िाक्तखएका 
विष्फोटक पेाथनको विष्फोटनमा पिी  मतृ्य ु भएका, घाईते तथा अपाङ्गता भएका 
व्यक्ति िा बनजका परििािका सेस्यलाई आिश्यक िाहत तथा सहयोग प्रेान       

गनन  "   

१५. मूल ऐनको ेफा २६ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा २६ को,— 

(१) ेफा २६ को उपेफा (१) मा िहेका "ेफा २५ मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापबन" 
भने्न शब्ेहरु क्तझवकएका छन ्  

(२) उपेफा (२) को सट्टा ेेहायको उपेफा (२) िाक्तखएको छ :- 

“(२) उपेफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापबन मानि अबधकािको 
गम्भीि उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले िमाेानको लाबग बसफारिस गने छैन  ”  

(३)  उपेफा (४) को खण्ड (क) मा िहेका "मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन" भने्न 
शब्ेहरुको सट्टा "मानि अबधकाि उल्लङ्घन" भने्न  शब्ेहरु िाक्तखएका छन ्  

(४) उपेफा (५)  को सट्टा  ेेहायको उपेफा (५) िाक्तखएको छ :- 
“(५) उपेफा (३) बमोक्तजम िमाेानको  लाबग कुनै बनिेेन  पनन  आएमा  

आयोगले सो सम्बन्धमा आिश्यक जाँचबझु गनेछ  " 

(५) उपेफा (५) पबछ ेेहायको उपेफा (५क) थवपएकोछ :- 

"(५क) उपेफा (५) बमोक्तजम जाँचबझु  गेान पीबडतलाई भएको िबत तथा सो 
सम्बन्धमा पीडकले आयोग समि व्यि गिेको भनाई समेतको आधािमा पीबडतको स्ितन्र 
सहमबतमा िमाेानको लाबग आयोगले बसफारिस गनेछ "  

(६)  उपेफा (६) मा िहेका "मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घन" भने्न शब्ेहरुको सट्टा "मानि 
अबधकािको उल्लङ्घन" भने्न शब्ेहरु िाक्तखएका छन ्  

(७)  उपेफा (७) पबछ ेेहायको उपेफा (७क) थवपएको छ:- 

“(७क) उपेफा (७) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापबन कुनै पीडकले आबथनक 
बबपन्नताको कािण पीबडतलाई िबतपूबतन देन नसक्ने ेेक्तखएमा आयोगले  पीबडतले पाउन े
िबतपूबतन िकम उपलब्ध गिाउन नेपाल सिकािलाई बसफारिस गनेछ  आयोगबाट बसफारिस 
प्राप्त भएको बमबतले तीन मवहनाबभर नेपाल सिकािले पीबडतलाई त्यस्तो िबतपूबतन िकम 
उपलब्ध गिाउन ु पनेछ  ” 

(८)  उपेफा (९) क्तझवकएको छ   
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१६. मूल ऐनको ेफा २७ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा २७ को उपेफा (१) को खण्ड (ङ) पबछ 
ेेहायको खण्ड (ङ१) थवपएकोछिः- 

"(ङ१) ेफा २९ बमोक्तजम मदु्दा ेायि गनन बसफारिस गिेको विििण "  

१७. मूल ऐनको ेफा २8 मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा २८ को उपेफा (२) को खण्ड (ख) 
क्तझवकएको छ   

१८. मूल ऐनको ेफा २९ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा २९ को सट्टा ेेहायको ेफा २९ िाक्तखएको     छ 
:- 
“29. मदु्दा ेायि सम्बन्धी व्यिस्था : (१) आयोगले मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको कायनमा 

संलग्न ेेक्तखएका व्यक्ति उपि मदु्दा चलाउन घटना हुँेाको परिक्तस्थबत, कािण, छानबबन 
प्रबतिेेन ि प्रमाण सवहत महान्यायाबधििा समि बसफारिस गनुन पनेछ   

(२) उपेफा (१) बमोक्तजमको बसफारिस गेान मदु्दा चलाउन ु पने व्यक्तिको 
सम्बन्धमा ेेहायको अिस्था विद्यमान भए सो समेत खलुाउन ुपनेछ :- 

(क)  आयोग समि आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विििण बनजले प्रकट 
गिे नगिेको, 

(ख)  बनज उपि लागेको आिोपको सम्बन्धमा बनजले सत्यतथ्य व्यि गिी 
छानबबन तथा प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गिे नगिेको,  

(ग)  त्यस्तो कायनमा संलग्न भएकोमा पिाताप गिे नगिेको, 
(घ)  पीबडतलाई िबतपूबतन प्रेान गिे नगिेको, 
(ङ)  पीबडतसँग िमायाचना गिे नगिेको, 
(च)  भविष्यमा त्यस्तो वकबसमको कायन नगने प्रबतज्ञा गिे नगिेको   

(3) उपेफा (१) बमोक्तजमको बसफारिस प्राप्त भएमा महान्यायाबधििा िा बनजबाट 
अबधकािप्राप्त सिकािी िकीलले प्राप्त प्रमाणको आधािमा आयोगबाट बसफारिस प्राप्त भएको 
बमबतले एक िषनबभर मदु्दा चलाउन ेिा नचलाउन ेसम्बन्धमा आधाि ि कािण खलुाई बनणनय 
गनेछ   

(४) उपेफा (३) बमोक्तजम मदु्दा चलाउने बनणनय भएमा महान्यायाबधििा िा 
बनजबाट अबधकािप्राप्त  सिकािी िकीलले विशेष अेालतमा मदु्दा ेायि गनुन पनेछ   

(५) यस ेफा बमोक्तजम मदु्दा ेायि गेान महान्यायाबधििा िा बनजबाट अबधकािप्राप्त  
सिकािी िकीलले उपेफा (२) बमोक्तजमको अिस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँेाको 
परिक्तस्थबत, कािण तथा सङ्ममणकालीन न्यायको बसद्धान्तलाई ध्यान देई प्रचबलत कानून 
बमोक्तजमको सजायमा घटी सजाय हनुे गिी माग ेाबी बलन सक्नेछ " 

 १९. मूल ऐनमा ेफा २९क., २९ख., २९ग., २९घ. ि २९ङ. थप: मूल ऐनको ेफा २९ पबछ ेेहायका 
ेफा २९क., २९ख., २९ग., २९घ. ि २९ङ. थवपएका छन ्:- 
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"२९क.विशषे अेालतको गठनिः (१) नेपाल सिकािले नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकाशन गिी  सशस्त्र 

न्दन्न्दको मममा घटेका मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनसँग सम्बक्तन्धत मदु्दाको कािबाही 

ि वकनािा गनन न्याय परिषद् को पिामशनमा तीन सेस्यीय एक विशेष अेालत गठन गनेछ    

(२) उपेफा (१) बमोक्तजम गठन भएको विशषे अेालतको अध्यि ि सेस्यमा 
नेपाल सिकािले न्याय परिषद्को पिामशनमा उच्छ्च अेालतका न्यायाधीशहरु मध्येबाट 
तोक्नेछ    

(३) उपेफा (१) बमोक्तजम गठन भएको विशषे अेालतको मकुाम काठमाडौं 
उपत्यकामा िहनेछ   

(४) विशषे अेालतले ेफा २९ख. बमोक्तजम क्तजल्ला अेालतबाट सिेको मदु्दा भए 
प्रचबलत कानून बमोक्तजम शरुु मदु्दा हेने अेालतलाई भएको अबधकाि ि उच्छ्च अेालतबाट 
सिेको मदु्दा भए प्रचबलत कानून बमोक्तजम पनुिािेेन सनेु्न अेालतलाई भएको अबधकाि प्रयोग 
गनेछ   

(५) विशेष अेालतको अबधकाििेरको प्रयोग तथा कायनविबध सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
विशेष अेालत ऐन, २०५९ बमोक्तजम हनुेछ   

२९ख. मदु्दा सनेिः (१) यो ेफा प्रािम्भ हुँेाका बखत क्तजल्ला अेालत िा उच्छ्च अेालतमा 
विचािाधीन िहेका सशस्त्र न्दन्न्दको मममा भएका मानि अबधकािको उल्लङ्घन तथा मानि 
अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनसँग सम्बक्तन्धत मदु्दा, पनुिािेेन, बनिेेन तथा प्रबतिेेन विशषे 
अेालतमा सानन महान्यायाबधििाले सम्बक्तन्धत अेालतमा लेखी पठाउनेछ   

(२) उपेफा (१) बमोक्तजम लेखी आएमा सम्बक्तन्धत अेालतले त्यस्तो मदु्दा, 
पनुिािेेन, बनिेेन तथा प्रबतिेेनसँग सम्बक्तन्धत सम्पूणन सक्कल बमबसल एक्काईस देनबभर 
विशेष अेालतमा पठाउन ुपनेछ   

(३) उपेफा (२) बमोक्तजम सक्कल बमबसल प्राप्त भएको बमबतले पन्र देनबभर विशषे 
अेालतले सशस्त्र न्दन्न्दको मममा मानि अबधकािको उल्लङ्घन िा मानि अबधकािको गम्भीि 
उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बक्तन्धत भए नभएको विषयमा छानिीन गिी िाय सवहत प्रबतिेेन 
पेश गनन सक्कल बमबसल आयोगमा पठाउन ुपनेछ    

(४) उपेफा (३) बमोक्तजम सक्कल बमबसल प्राप्त भएमा आयोगले मानि अबधकािको 
उल्लङ्घन िा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बक्तन्धत भए नभएको 
विषयमा छानबबन गिी यथाशीघ्र सक्कल बमबसल ि सो को प्रबतिेेन विशेष अेालतमा पेश गनुन 
पनेछ   

(५) उपेफा (४) बमोक्तजम छानबबन गेान मानि अबधकाि उल्लङ्घनको घटनामा 
यस ऐन बमोक्तजम पीडक ि पीबडत बबच मेलबमलाप गनन सहमत भएमा  िा पीबडतले िमाेान 
देन सहमबत देएमा सोही व्यहोिा उल्लेख गिी आयोगले विशेष अेालतमा सक्कल बमबसल 
सवहत प्रबतिेेन पेश गनुन पनेछ   
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(६) उपेफा (५) बमोक्तजम प्राप्त प्रबतिेेनको आधािमा यस ऐन बमोक्तजम त्यस्तो 
घटनामा मेलबमलाप िा िमाेानको बसफारिस सम्बन्धी कािबाहीका लाबग  विशषे अेालतले 
लगत कट्टा गिी त्यस्तो मदु्दासँग सम्बक्तन्धत सक्कल बमबसल  आयोगमा पठाउन सक्नेछ    

(७) उपेफा (४) बमोक्तजमको प्रबतिेेनबाट त्यस्तो कायन मानि अबधकािको 
उल्लङ्घन िा मानि अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनसँग सम्बक्तन्धत िहेको नेेक्तखएमा विशषे 
अेालतले पन्र देनबभर सक्कल बमबसल सम्बक्तन्धत अेालतमा वफतान पठाउन ुपनेछ    

२९ग. बनिेेन देन सक्न:े (१) विशेष अेालतबाट मदु्दा फैसला नहुे ै प्रबतिाेीले आफू उपि 
लगाइएको अबभयोगमा उक्तल्लक्तखत घटनाको सत्यतथ्य ब्यि गिी न्यावयक प्रकृयामा सहयोग 
परु् याउन, मानि अबधकािको उल्लङ्घन गिेकोमा सो को पिाताप गिी भविष्यमा त्यस्तो कायन 
नगने प्रबतज्ञा गनन िा पीबडतसँग िमायाचना गननको लाबग मौका उपलब्ध गिाउन विशषे 
अेालतमा बनिेेन देन सक्नेछ   

(२) उपेफा (१) बमोक्तजमको  बनिेेन पनन आएमा विशेष अेालतले त्यस्तो 
बनिेेन देने व्यक्तिलाई मनाबसब मौका देन ुपनेछ  

२९घ. सजाय सम्बन्धी व्यिस्था: (१) प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापबन मानि 
अबधकािको गम्भीि उल्लङ्घनको कायनमा संलग्न व्यक्तिलाई विशषे अेालतले त्यस्तो घटना 
हुँे ाको परिक्तस्थबत, कािण तथा सङ्ममणकालीन न्यायका बसद्धान्तलाई ध्यान देई प्रचबलत 
कानून बमोक्तजमको सजायमा घटाई सजाय बनधानिण गनुन पनेछ   

(२) उपेफा (१) बमोक्तजम घटी सजाय बनधानिण गेान ेेहायका विषयलाई समेत 
विचाि गनुन पनेछिः-  

(क) मदु्दा ेायि गेान ेफा २९ को उपेफा (५) बमोक्तजम बलएको माग ेाबी, 
(ख) आफूलाई थाहा भए सम्मको घटनाको सत्य उजागि गिी सत्य तथ्य विििण 

आयोग िा विशषे अेालत समि पूणन रूपमा प्रकट गिेको, 
(ग) त्यस्तो कायन गिेको िा कायनमा संलग्न िहेकोमा साविबत भई सो सम्बन्धमा 

सत्य तथ्य ब्यि गिी न्यावयक प्रकृयामा सहयोग गिे नगिेको,  

(घ)  त्यस्तो कायनमा संलग्न भएकोमा पिाताप गिेको,  

(ङ)  पीबडतसँग िमायाचना गिेको, 
(च)  आयोग िा विशेष अेालतले तोकेको िकम िबतपूबतनको रुपमा पीबडतलाई 

उपलब्ध गिाएको िा गिाउन मञु्जि गिेको, 
(छ)  भविष्यमा त्यस्तो कायन नगने प्रबतज्ञा गिेको   

(३) यस ेफामा अन्यर जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापबन तत्काल प्रचबलत नेपाल 
कानून बमोक्तजम गदठत कुनै अेालतबाट सशस्त्र न्दन्न्दसगँ सम्बक्तन्धत घटनामा मदु्दा ेायि भई 
पवहला नै सजाय भई सकेको िहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति उपि सोही विषयमा यस ऐन बमोक्तजम 
मदु्दा ेायि गिी सजाय गरिन ेछैन   
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२९ङ. पनुिािेेन देन सक्नेिः (१) विशेष अेालतको फैसला िा अक्तन्तम आेेशमा क्तचत्त नबझु्न े

पिले त्यस्तो फैसला िा अक्तन्तम आेेश भएको बमबतले पैंतीस देनबभर सिोच्छ्च अेालतमा 

पनुिािेेन देन सक्नेछ   

(२) प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए तापबन उपेफा (१) बमोक्तजम 

पिेको पनुिािेेन सनेु्न प्रयोजनको लाबग प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को पिामशनमा सिोच्छ्च 

अेालतका तीन जना न्यायाधीश िहेको एक सङ्ममणकालीन न्याय सम्बन्धी विशषे इजलास 

गठन गनेछ   

(३) यस ेफा बमोक्तजम पनुिािेेनको सनुिुाई गेान उपेफा (२) बमोक्तजमको 

सङ्ममणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलासले सङ्ममणकालीन न्यायका मान्य 

बसद्धान्तलाई ध्यान देनेछ  " 

२०. मूल ऐनको ेफा ३८ मा संशोधन: मूल ऐनको ेफा ३८ को सट्टा ेेहायको ेफा ३८ िाक्तखएको     छ 
:- 
"३८. आयोगको कायानिबधिः आयोगको कायानिबध यो ेफा प्रािम्भ भएको बमबतले ेईु िषनको      

हनुेछ  "  

२१. मूल ऐनमा ेफा 40क. थप: मूल ऐनको ेफा 40 पबछ ेेहायको ेफा 40क. थवपएकोछ:- 

“४०क.  सम्पक्तत्त हस्तान्तिण: (१) प्रचबलत कानूनमा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको  भए  तापबन  
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबबन आयोगमा िहेको अबभलेखमा  सशस्त्र न्दन्न्दको 
मममा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सूचीमा नाम समािेश भई यो ेफा प्रािम्भ हुँे ाका 
बखतसम्म  क्तस्थबत पत्ता नलागेको व्यक्तिको नाममा  िहेको िा  त्यस्तो व्यक्तिको हक 
लाग्ने सम्पबतमा कानून बमोक्तजम अंश भाग छुट्याई बाँकी सम्पबत अंक्तशयािबबच 
अंशिण्डा गनन िा हकिालाको नाममा नामसािी ेाक्तखल खारिज गने सम्बन्धी बलखत 
पारित गननको लाबग हकिालाले सम्बक्तन्धत कायानलय िा बनकायमा बनिेेन  देन 
सक्नेछ  

(२) उपेफा (१) बमोक्तजम बनिेेन पिेमा  सम्बक्तन्धत कायानलय िा 
बनकायले बनिेेक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हकिाला हो िा होइन भने्न ि  बनजका 
अबतरिि अन्य हकिाला भए नभएको सम्बन्धमा आिश्यक जाँचबझु गनेछ  

(३) उपेफा (२) बमोक्तजम जाँचबझु गेान बनिेेक मार हकिाला भएको 
ेेक्तखएमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सम्पक्तत्तको अंश भाग बनजको नाममा कायम िाखी 
बाँकी सम्पक्तत्त बनिेेकको नाममा ि अन्य हकिाला समेत िहेको भए बेपत्ता पारिएको 
व्यक्ति, बनिेेक तथा अन्य हकिालाको भाग समेत छुट्टाई बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको 
नामबाट बनिेेकको भागको सम्पक्तत्त बनिेेकको नाममा नामसािी तथा ेाक्तखल खारिज 
गने बनणनय गनुन पनेछ   
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(४) उपेफा (१) बमोक्तजमको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको नाममा बैंक 
खातामा िहेको िकम त्यस्तो व्यक्तिले कसैलाई ईच्छ्छाएको िहेछ भने सोही व्यक्तिलाई 
ि त्यस्तो ईच्छ्छाइएको व्यक्ति िहेनछ भने बनजको हकिालालाई सम्बक्तन्धत बैंकले 
भिुानी देन ुपनेछ     

(५) उपेफा (१) बमोक्तजमको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिले कुनै सिकािी 
बनकाय, प्रबतष्ठान िा संस्थामा सेिा गिे बापत बनजको सेिा शतन सम्बन्धी कानून 
बमोक्तजम बनजले प्राप्त गने बनिृत्तभिण, उपेान लगायतका सेिा सवुिधा प्राप्त गरिसकेको 
िहेनछ भन े त्यस्तो सेिा सवुिधा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हकिालालाई उपलब्ध 
गिाउन ुपनेछ    

२२. रुपान्तििः मूल ऐनको विबध बनमानण शरु बाहेक़ ठाउँ ठाउँमा िहेका "व्यिस्थावपका-संसे" भने्न 
शब्ेहरुको सट्टा "सङ् घीय संसे" भने्न शब्ेहरु िाखी रुपान्ति गरिएकोछ   


