
राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोगको काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार र्था कायतष्ट्वष्ट्िका सम्बन्धमा व्यवस्था गनत 

बनेको ष्ट्विेयक 

प्रस्ताावना ः  मानव अष्ट्िकारको सम्मान, संरक्षण र संवद््रिन र्था त्यसको प्रभावकारी कायातन्वयनलाई 

सुष्ट्नष्ट्िर् गनत राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोगको काम, कर्तव्य, अष्ट्िकार र्था कायतष्ट्वष्ट्िको सम्बन्धमा 

कानूनी व्यवस्था गनत वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको अन्तररम संष्ट्विान, २०६३ को िारा ८३ बमोष्ट्िमको 

व्यवस्थाष्ट्पका–संसदको हैष्ट्सयर्मा संष्ट्विान सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररचे्छद–१ 

प्रारम्भिक 

१.    संष्ट्क्षप्त नाम र प्रारि ः  (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोग ऐन, २०६८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन रु्रुन्त प्रारि हुनेछ । 

२.    पररभाषा ः  ष्ट्वषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछत  । 

(ख)  “आयोग” भन्नाले संष्ट्विानको िारा १३१ बमोष्ट्िम स्थाष्ट्पर् राष्ट्रि य मानव अष्ट्िकार आयोग सम्झनु पछत  । 

(ग)  “उिुरी” भन्नाले मानव अष्ट्िकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहनका सम्बन्धमा आयोग समक्ष 

ष्ट्दएको ष्ट्नवेदन वा उिुरी सम्झनु पछत  र सो शब्दले अन्य कुनै स्रोर्बाट सो ष्ट्वषयमा आयोगलाई प्राप्त भएको 

िानकारी समेर्लाई िनाउँछ । 

(घ)  “कमतचारी” भन्नाले आयोगको कमतचारी सम्झनु पछत  । 

(ङ)   “र्ोष्ट्कएको” वा “र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम” भन्नाले यस ऐन अन्तगतर् बनेको ष्ट्नयममा र्ोष्ट्कएको वा र्ोष्ट्कए 

बमोष्ट्िम सम्झनु पछत  । 

(च)  “मानव अष्ट्िकार” भन्नाले व्यम्भिको िीवन, स्वर्न्त्रर्ा, समानर्ा र मयातदासँग सम्बम्भन्धर् संष्ट्विान र्था 

अन्य प्रचष्ट्लर् कानूनद्वारा प्रदान गररएका अष्ट्िकार सम्झनु पछत  र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव 

अष्ट्िकार सम्बन्धी अन्तरातष्ट्रि य सम्भन्धमा ष्ट्नष्ट्हर् अष्ट्िकार समेर्लाई िनाउँछ । 

(छ)  “सष्ट्चव” भन्नाले आयोगको सष्ट्चव सम्झनु पछत  । 

(ि)  “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछत  र सो शब्दले अध्यक्ष समेर्लाई िनाउँछ । 

(झ)  “संष्ट्विान” भन्नाले नेपालको अन्तररम संष्ट्विान, २०६३ सम्झनु पछत  । 



पररचे्छद–२ 

आयोगको बैठक, काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार 

३.    आयोगको बैठक ः  (१) आयोगको बैठक मष्ट्हनामा कम्तीमा दुई पटक बसे्नछ । 

            (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले र्ोकेको ष्ट्मष्ट्र्, समय र स्थानमा बसे्नछ । 

(३) अध्यक्षको ष्ट्नदेशन अनुसार आयोगको बैठक बसे्न ष्ट्मष्ट्र्, समय, स्थान र छलफलको ष्ट्वषय खुलाई 

सष्ट्चवले सामान्यर्  बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै ष्ट्लम्भखर् रूपमा सदस्यहरूलाई िानकारी 

ष्ट्दनु पनेछ । 

(४) आयोगमा र्त्काल कायम रहेका सदस्यहरुमधे्य बहुमर् सदस्य उपम्भस्थर् भएमा आयोगको बैठकको 

लाष्ट्ग गणपूरक संख्या पुगेको माष्ट्ननेछ । 

(५) आयोगको बैठकको अध्यक्षर्ा अध्यक्षले गनेछ र ष्ट्नि अनुपम्भस्थर् रहेको अवस्थामा बैठकमा उपम्भस्थर् 

वररष्ठर्म सदस्यले बैठकको अध्यक्षर्ा गनेछ । 

(६) आयोगको ष्ट्नणतय बैठकमा उपम्भस्थर् सदस्यहरूको बहुमर्बाट हुनेछ र मर् बराबर भएमा बैठकमा 

अध्यक्षर्ा गने व्यम्भिले ष्ट्नणातयक मर् ष्ट्दनेछ । 

(७) आयोगको बैठकको ष्ट्नणतय सष्ट्चवले प्रमाष्ट्णर् गनेछ । 

(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायतष्ट्वष्ट्ि आयोग आपैंmले ष्ट्निातरण गरे बमोष्ट्िम हुनेछ । 

४.    आयोगको काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार ः  (१) संष्ट्विानको िारा १३२ मा उम्भल्लम्भखर् काम, कर्तव्य र 

अष्ट्िकारका अष्ट्र्ररि आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार देहाय बमोष्ट्िम हुनेछ ः – 

(क)   मानव अष्ट्िकारको संरक्षणका लाष्ट्ग कारागार, नेपाल सरकारका अन्य ष्ट्नकाय, सावतिष्ट्नक संस्था वा 

ष्ट्निी संस्था वा अन्य कुनै ठाउँको ष्ट्नरीक्षण र्था अनुगमन गने, गराउने र मानव अष्ट्िकारको संरक्षणको 

लाष्ट्ग त्यस्ताा ष्ट्नकाय, संस्था वा ठाउँमा गनुत पने सुिारका सम्बन्धमा सम्बम्भन्धर् ष्ट्नकायलाई आवश्यक सुझाव 

वा ष्ट्नदेशन ष्ट्दने, 

(ख)   मानव अष्ट्िकारको उल्लङ्घन भएको बारे अदालर् समक्ष दाबी समावेश भएको ष्ट्वचारािीन मुद्दाका 

ष्ट्वषयमा सम्बम्भन्धर् अदालर्को अनुमष्ट्र्बाट छानष्ट्बन गने, 

(ग)   मानव अष्ट्िकार सम्बन्धी प्रचष्ट्लर् कानूनको कायातन्वयन म्भस्थष्ट्र्को अनुगमन गने र्था सोको 

प्रभावकारी कायातन्वयनका लाष्ट्ग नेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गने, 

(घ)   मानव अष्ट्िकारको संरक्षण, संवद््रिन, प्रवद््रिन र्था कायातन्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन र्था 

अनुसन्धान गने, 



(ङ)   मानव अष्ट्िकार सम्बन्धी ष्ट्शक्षामूलक ष्ट्वषयवसु्तालाई ष्ट्वद्यालय र्था ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयको पाठ्यक्रममा 

समावेश गनत सम्बम्भन्धर् ष्ट्नकायमा ष्ट्सफाररस गने, 

(च)   मानव अष्ट्िकारको ष्ट्वद्यमान अवस्था बारे समीक्षा गरी सो सम्बन्धी प्रष्ट्र्वेदनहरु सावतिष्ट्नक गने, 

(छ)   मानव अष्ट्िकारको संरक्षण, संवद््रिन र्था प्रवद््रिनका लाष्ट्ग आवश्यक र उष्ट्चर् ठानेका अन्य कायत 

गने वा गराउने । 

(२) मानव अष्ट्िकारको सम्मान, संरक्षण र संवद््रिन गने कायतमा आयोग स्वर्न्त्र र स्वायत्त रहनेछ । 

५.    ध्यानाकषतण गराउन सके्न ः  (१) आयोगले मानव अष्ट्िकारको संरक्षण र संवद््रिनसँग सम्बम्भन्धर् कुनै 

ष्ट्वषयमा आवश्यकर्ा अनुसार कुनै ष्ट्नकाय वा पदाष्ट्िकारीको ध्यानाकषतण गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम आयोगले ध्यानाकषतण गराएकोमा सम्बम्भन्धर् ष्ट्नकाय वा पदाष्ट्िकारीले सो 

ष्ट्वषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई िानकारी ष्ट्दनु पनेछ । 

६.    आयोगले राय वा परामशत ष्ट्दन सके्न ः  (१) मानव अष्ट्िकारसँग सम्बम्भन्धर् अन्तरातष्ट्रि य सम्भन्ध अन्तगतर् 

कुनै ष्ट्नकायमा प्रष्ट्र्वेदन पठाउनु पने दाष्ट्यत्व भएको ष्ट्वषयमा नेपाल सरकारले प्रष्ट्र्वेदन पठाउनु अष्ट्घ 

रायको लाष्ट्ग आयोग समक्ष लेखी पठाउनु पनेछ । 

            (२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम लेखी आएमा आयोगले यथाशक्य ष्ट्छटो सो ष्ट्वषयमा नेपाल सरकारलाई 

राय ष्ट्दनु पनेछ । 

            (३) मानव अष्ट्िकारसँग सम्बम्भन्धर् कुनै कानून ष्ट्नमातण वा भइरहेको कुनै कानून संशोिन गने 

सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आयोगको परामशत माग गरेमा आयोगले सो ष्ट्वषयमा नेपाल सरकारलाई राय 

उपलब्ध गराउन सके्नछ ।     

(४) आयोगले मानव अष्ट्िकारसँग सम्बम्भन्धर् नयाँ कानून ष्ट्नमातण वा भइरहेको कुनै कानूनमा संशोिन गनत वा 

कुनै अन्तरातष्ट्रि य वा के्षत्रीय महासम्भन्धको पक्ष बन्न नेपाल सरकार समक्ष ष्ट्सफाररस गनत सके्नछ । 

            (५) मानव अष्ट्िकारसँग सम्बम्भन्धर् कुनै अन्तरातष्ट्रि य वा के्षत्रीय सम्भन्धको पक्ष बने्न सम्बन्धमा नेपाल 

सरकारले आयोगको परामशत माग गरेमा आयोगले सो ष्ट्वषयमा नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउनेछ । 

७.    नाम सावतिष्ट्नक गने र अष्ट्भलेख राखे्न ः  (१) आयोगले मानव अष्ट्िकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा 

गरेको ष्ट्सफाररस, आदेश वा ष्ट्नदेशनकोःे िानी–िानी पालना वा कायातन्वयन नगने पदाष्ट्िकारी, व्यम्भि वा 

ष्ट्नकायको नाम मानव अष्ट्िकार उल्लङ्घनकर्ातको रुपमा सावतिष्ट्नक गनेछ । 

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोष्ट्िम नाम सावतिष्ट्नक गनुत अष्ट्घ आयोगबाट भएको ष्ट्सफाररस, आदेश वा 

ष्ट्नदेशन पालना वा कायातन्वयन नगरेको कुरा उले्लख गरी त्यस्ताो पदाष्ट्िकारी, व्यम्भि वा ष्ट्नकायलाई सफाइ 

पेश गनत पन्ध्र ष्ट्दनको म्याद ष्ट्दई लेखी पठाउनु पनेछ । 



(३) उपदफा (२) बमोष्ट्िम लेखी पठाएकोमा म्यादष्ट्भतै्र सम्बम्भन्धर् पदाष्ट्िकारी, व्यम्भि वा ष्ट्नकायले सफाइ 

पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाइ मनाष्ट्सव नदेम्भखएमा त्यस्ताो पदाष्ट्िकारी, व्यम्भि वा ष्ट्नकायको नाम 

आयोगले उपदफा (१) बमोष्ट्िम सावतिष्ट्नक गनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोष्ट्िम नाम सावतिष्ट्नक गरेपष्ट्छ आयोगले त्यस्ताो पदाष्ट्िकारी, व्यम्भि वा ष्ट्नकायको नाम 

अष्ट्भलेख गरी राख्नु पनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोष्ट्िम नाम सावतिष्ट्नक गररएको व्यम्भिलाई कुनै सावतिष्ट्नक पदमा नयाँ ष्ट्नयुम्भि, बढुवा 

र वृष्ट्त्त ष्ट्वकासका लाष्ट्ग ष्ट्सफाररस गदात सम्बम्भन्धर् ष्ट्नकायले उपदफा (४) बमोष्ट्िम राम्भखएको अष्ट्भलेखलाई 

समेर् आिार ष्ट्लन सके्नछ । 

(६) उपदफा (१) बमोष्ट्िम नाम सावतिष्ट्नक गररएको पदाष्ट्िकारीलाई नयाँ ष्ट्िमे्मवारी ष्ट्दँदा ष्ट्निको 

कायतक्षमर्ाको सम्बन्धमा सम्बम्भन्धर् ष्ट्नकायले उपदफा (४) बमोष्ट्िम राम्भखएको अष्ट्भलेखलाई समेर् आिार 

ष्ट्लन सके्नछ । 

 ८.   सष्ट्मष्ट्र् वा कायतदल गठन गनत सके्न ः  (१) आयोगले आफ्नो कायत सम्पादनको लाष्ट्ग आवश्यकर्ा 

अनुसार सष्ट्मष्ट्र् वा कायतदल गठन गनत सके्नछ । 

            (२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम गष्ट्ठर् सष्ट्मष्ट्र् वा कायतदलको काम, कर्तव्य र अष्ट्िकार र्था त्यस्ताो 

सष्ट्मष्ट्र् वा कायतदलका सदस्यहरूले पाउने सुष्ट्विा आयोगले र्ोके बमोष्ट्िम हुनेछ । 

            (३) उपदफा (१)   बमोष्ट्िमको सष्ट्मष्ट्र् वा कायतदलले आयोगद्वारा र्ोष्ट्कएको कायत सम्पन्न गरेपष्ट्छ 

आयोग समक्ष आपूmले सम्पादन गरेको कामको प्रष्ट्र्वेदन बुझाउनु पनेछ । 

            (४) आयोगलाई उपयुि लागेमा उपदफा (१) बमोष्ट्िमको सष्ट्मष्ट्र् वा कायतदल िुनसुकै बखर् 

ष्ट्वघटन गनत सके्नछ । 

९.    अन्तररम राहर् र्था उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था ः   (१) पीष्ट्िर् व्यम्भिलाई र्त्काल राहर् उपलब्ध 

नगराउँदा वा उद्धार नगदात ष्ट्निलाई थप क्षष्ट्र् हुन सके्न देम्भखएमा आयोगले त्यस्ताो व्यम्भिलाई र्त्कालै 

अन्तररम राहर् उपलब्ध गराउन वा उद्धार गनत सम्बम्भन्धर् ष्ट्नकायलाई आदेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम आयोगले आदेश गरेकोमा सम्बम्भन्धर् ष्ट्नकायले पीष्ट्िर् व्यम्भिलाई र्त्कालै राहर् 

उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोष्ट्िमको राहर् नगदमा उपलब्ध गराएको भए सम्बम्भन्धर् व्यम्भि वा ष्ट्नकायले सो रकम 

मानव अष्ट्िकार उल्लङ्घनकर्ातबाट  र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम असूल उपर गनेछ । 

(४) आयोगले पीष्ट्िर् व्यम्भिलाई अन्तररम राहर् उपलब्ध गराउन वा पीष्ट्िर्को उद्धार गनत कुनै संघ संस्था 

वा व्यम्भिलाई सहयोगको लाष्ट्ग अनुरोि गनत सके्नछ । 

(५) अन्तररम राहर् र्था उद्धार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम हुनेछ । 



पररचे्छद–३ 

उिुरी कारबाही सम्बन्धी कायतष्ट्वष्ट्ि 

१०.   उिुरी ष्ट्दन सके्न ः  (१) मानव अष्ट्िकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीष्ट्िर् व्यम्भि 

आपैंmले वा ष्ट्निको र्फत बाट कसैले आयोग समक्ष र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम उिुरी ष्ट्दन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम उिुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्ताो उिुरी र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िमको दर्ात 

ष्ट्कर्ाबमा दर्ात गरी सोको ष्ट्नस्सा उिुरकर्ातलाई ष्ट्दनु पनेछ । 

(३) मानव अष्ट्िकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा कसैले मौम्भखक रुपमा वा अन्य कुनै 

माध्यमद्वारा आयोगलाई िानकारी गराएमा आयोगले त्यस्ताो िानकारी ष्ट्लष्ट्पबद्ध गरी उपदफा (२) 

बमोष्ट्िमको दर्ात ष्ट्कर्ाबमा दर्ात गनुत पनेछ । 

(४) प्रचष्ट्लर् कानूनमा िुनसुकै कुरा लेम्भखएको भए र्ापष्ट्न उपदफा (१) बमोष्ट्िम उिुरी ष्ट्दँदा वा उपदफा 

(३) बमोष्ट्िम िानकारी गराउँदा कुनै दसु्तार लागे्न छैन । 

(५) मानव अष्ट्िकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा सो भए गरेको, कुनै व्यम्भि कसैको 

ष्ट्नयन्त्रणमा रहेकोमा सो ष्ट्नयन्त्रणबाट छुटेको वा त्यस्ताो व्यम्भि सावतिष्ट्नक भएको ष्ट्मष्ट्र्ले छ मष्ट्हनाष्ट्भत्र 

आयोगमा उिुरी गररसकु्न पनेछ । 

११.  प्रारम्भिक कारबाही गने ः  (१) मानव अष्ट्िकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको सम्बन्धमा दफा 

१० को उपदफा (१) बमोष्ट्िम उिुरी परेमा वा उपदफा (३) बमोष्ट्िम िानकारी प्राप्त हुन आएमा वा सो 

ष्ट्वषयमा आफ्नै स्वष्ट्ववेकमा छानष्ट्बन र्था अनुसन्धान गनत उपयुि ठानेमा आयोगले र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम 

र्त्कालै प्रारम्भिक कारबाही गनुत पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम कारबाही गदात प्रथम दृष्ट्रमा नै कुनै व्यम्भिको मानव अष्ट्िकारको उल्लङ्घन वा 

त्यसको दुरुत्साहन भइरहेको देम्भखन आएमा आयोगले त्यस्ताो कायत र्त्कालै रोक्न सम्बम्भन्धर् व्यम्भि, ष्ट्नकाय 

वा पदाष्ट्िकारीको नाममा आदेश ष्ट्दन सके्नछ । 

१२.   छानष्ट्बन र्था अनुसन्धान गने ः  (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोष्ट्िम गररएको प्रारम्भिक 

कारबाहीबाट कुनै व्यम्भिको मानव अष्ट्िकारको उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको देम्भखन आएमा 

आयोग आपैंmले वा आवश्यकर्ा अनुसार अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान अष्ट्िकृर् ष्ट्नयुि गरी र्ोष्ट्कए 

बमोष्ट्िम छानष्ट्बन र्था अनुसन्धान गनत वा गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम छानष्ट्बन र्था अनुसन्धान कायत सम्पन्न भएपष्ट्छ अनुसन्धान टोली वा अनुसन्धान 

अष्ट्िकृर्ले सोको प्रष्ट्र्वेदन आयोग समक्ष पेश गनुत पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोष्ट्िम प्रष्ट्र्वेदन प्राप्त भएपष्ट्छ सो प्रष्ट्र्वेदनमा उम्भल्लम्भखर् ष्ट्वषयका सम्बन्धमा आयोगले 

र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम ष्ट्वशेषज्ञको सेवा ष्ट्लन, थप प्रमाण वा साक्षी बुझ्न वा सावतिष्ट्नक सुनुवाइ गनत सके्नछ । 

(४) छानष्ट्बन र्था अनुसन्धान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम हुनेछ । 



१३.   उिुरी खारेि गनत वा र्ामेलीमा राख्न सके्न ः  (१) आयोगमा प्राप्त उिुरी वा िानकारी वा आयोगले 

आफ्नै स्वष्ट्ववेकमा छानष्ट्बन र्था अनुसन्धान गरेको ष्ट्वषय र्थ्यहीन लागेमा वा सो ष्ट्वषय आयोगको 

के्षत्राष्ट्िकारष्ट्भत्र पने नदेम्भखएमा आयोगले सोको कारण खुलाई त्यस्ताो उिुरी, िानकारी वा ष्ट्वषय िुनसुकै 

समयमा खारेि गनत वा र्ामेलीमा राख्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम उिुरी खारेि गररएको वा र्ामेलीमा राम्भखएकोमा आयोगले सोको िानकारी पन्ध्र 

ष्ट्दनष्ट्भत्र सम्बम्भन्धर् उिुरकर्ातलाई ष्ट्दनु पनेछ । 

र्र आयोगमा परेको झुटो उिुरीका सम्बन्धमा उिुरकर्ातलाई िानकारी ष्ट्दन आयोग बाध्य हुने छैन । 

१४.   मेलष्ट्मलाप सम्बन्धी व्यवस्था ः  (१) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेम्भखएको भए र्ापष्ट्न आयोगमा 

ष्ट्वचारािीन रहेको कुनै उिुरीका सम्बन्धमा सम्बम्भन्धर् पक्षहरूले मेलष्ट्मलाप गराइ पाउन संयुि ष्ट्नवेदन 

ष्ट्दएमा आयोगले र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम मेलष्ट्मलाप गराइष्ट्दन सके्नछ । 

र्र अन्तरातष्ट्रि य कानून बमोष्ट्िम मानव अष्ट्िकार र्था मानवीय कानूनको गिीर उल्लङ्घन माष्ट्नने ष्ट्वषय वा 

प्रचष्ट्लर् कानून बमोष्ट्िम ष्ट्मलापत्र हुन नसके्न ष्ट्वषयमा मेलष्ट्मलाप गनत सष्ट्कने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोष्ट्िम भएको मेलष्ट्मलापको पालना गनुत सम्बम्भन्धर् पक्षहरूको कर्तव्य हुनेछ । 

(३) कुनै उिुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोष्ट्िम मेलष्ट्मलाप भएपष्ट्छ सो सम्बन्धी कारबाही अन्त्य भएको 

माष्ट्ननेछ र त्यस्ताो ष्ट्वषयमा पुन  उिुरी गनत सष्ट्कने छैन । 

(४) मेलष्ट्मलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र्ोष्ट्कए बमोष्ट्िम हुनेछ । 

१५.   ष्ट्नणतय गनुत पने ः  आयोगले मानव अ 

 


