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प्रदेश नं.१,  जााँचबझु तथा अनसुन्धान आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक, २०७६ 

प्रस्तावना : प्रदेश भित्र सावनजभनक महत्वको ववषयमा जााँचबझु गनन जााँचबझु आयोगको गठन र 
त्यस्ता आयोगको काम, कतनव्य र अभधकारको व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोले,  

प्रदेश नं.१ को प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्िक 

 

१. संम्िप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “जााँचबझु तथा अनसुन्धान आयोग ऐन, २०७६” 

रहेको  छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषा  ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा - 

(क)  “अदालत” िन्नाले सवोच्च अदालत, उच्च अदालत र म्जल्ला अदालतलाई   

सम्झनपुछन । 

(ख)  “अध्यि” िन्नाले यस ऐन बमोम्जम गठन हनुे जााँचबझु आयोगको अध्यि   

सम्झनपुछन । 

(ग) “आयोग” िन्नाले यस ऐनको दफा ३ बमोम्जम गठन िएको आयोग सम्झन ु
पछन । 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्जम” िन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम सम्झनपुछन । 

(ङ)  “प्रचभलत कानून” िन्नाले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले बनाइ लागू गरेको 
कानून सम्झनपुछन । 

(च)  “प्रदेश” िन्नाले प्रदेश नं. १ लाई सम्झनपुछन 
(छ)   “सदस्य” िन्नाले यस ऐन बमोम्जम गठन हनुे आयोगको सदस्य सम्झनपुछन । 

(ज) “सरकारी वा सावनजभनक भनकाय” िन्नाले प्रदेश सरकार साँग सम्बम्न्धत 
प्रदेशका सरकारी वा सावनजभनक भनकाय सम्झनपुछन । 

३. आयोगको गठन : (१) प्रदेश भित्रका कुनै सावनजभनक महत्वका ववषयमा जााँचबझु गनन प्रदेश 
सरकारले देहाय बमोम्जमको अध्यि र सदस्य रहने गरी जााँचबझु तथा अनसुन्धान आयोगको 
गठन गनन सक्नेछ ।  

(क) उच्च अदालतका पूवन न्यायाधीश वा न्याय वा कानूनको िेत्रमा कम्म्तमा बीस 
वषन काम गरेको व्यम्ि मध्येबाट एक जना          – अध्यि 
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(ख) अनसुन्धान गनुनपने सम्वम्न्धत ववषयमा ववशेषज्ञता हाभसल गरेको व्यम्िमध्ये 
एक जना        – सदस्य 

(ग) कुनै खास ववषयमा कम्तीमा पन्र वषनको अनिुव प्राप्त गरेको व्यम्ि मध्ये एक 
जना         – सदस्य 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापभन नेपाल सरकारले जााँचबझु 
आयोग गठन गरेको ववषयमा प्रदेश सरकारले जााँचबझु तथा अनसुन्धान आयोग गठन गनन 
सक्ने छैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको आयोग गठन गरेको जानकारी प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गनेछ ।  

(४) आयोगको लाभग आवश्यक बजेट, जनशम्ि, कायानलय र पाररश्रभमक प्रदेश 
सरकारले भनधानरण गरे बमोम्जम हनुेछ ।  

४. शपथ भलनपुने :  (१) आयोगलाई तोवकएको काम शरुु गनुनअम्घ आयोगका अध्यि र 
सदस्यले अनसूुची बमोम्जमको ढााँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ भलनपुनेछ ।  

(२) ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोम्जम गठन िएको आयोगको अध्यि र 
सदस्यले मखु्यमन्त्री समि पद तथा गोपनीयताको शपथ भलनपुनेछ ।  

५. आयोगको काम, कतनव्य र अभधकार : (१) आयोगको काम, कतनव्य र अभधकार आयोगको 
गठन सम्बन्धी सूचनामा तोवकए बमोम्जम हनुेछ । 

(२) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोवकएको अवभध भित्र र ववषयमा आयोगले 
जााँचबझु तथा अनसुन्धानको काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकार समि आफ्नो राय सवहतको 
प्रभतवेदन पेश गनुनपनेछ । 

(३) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोवकएको अवभध भित्र प्रभतवेदन पेश गनन 
नसकेको कारण खलुाई अवभध थप गननको लाभग आयोगले अनरुोध गरेमा प्रदेश सरकारले 
आवश्यक अवभध थप गनन सक्नेछ । 

(४) आयोगलाई देहायका ववषयमा प्रचभलत कानून बमोम्जम अदालतलाई िए सरहको 
सबै अभधकार हनुेछः– 

(क) कुनै व्यम्िलाई आयोग समि उपम्स्थत गराई बयान भलने, 
(ख) कुनै व्यम्िलाई कुनै भलखत पेश गनन आदेश ददने, 
(ग) प्रमाण तथा सजनभमन बझुी तथ्य संकलन गने, 

(घ) सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, कम्पनी, फमन वा कायानलय बाट सम्बम्न्धत  
भलखत वा त्यसको नक्कल म्झकाउने, 
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(ङ) प्रदेश िन्दा बावहरका कुनै पभन सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, कम्पनी, फमन वा 
कायानलयबाट सूचना तथा प्रमाण म्झकाउन सक्नछे । यसरी प्रमाण म्झकाउाँदा मखु्यमन्त्री 
तथा मम्न्त्रपररषद्को कायानलयसाँग समन्वय गनुनपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम कुनै व्यम्ि उपम्स्थत गराउन, कुनै भलखत पेश गनन 
लगाउन वा कुनै प्रमाण बझु्न आयोगले उम्चत सम्झे बमोम्जमको समय तोकी म्याद जारी 
गनन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (४) मा उल्लेख िएका अभधकारहरूको अभतररि आयोगले 
आवश्यकता अनसुार देहायका अभधकारको प्रयोग गनन सक्नेछ:- 

(क) जााँचबझुको ववषय सम्बन्धी कुनै वस्त ुवा भलखत कुनै व्यम्िका साथमा वा 
कुनै खास स्थानमा छ िने्न आयोगलाई ववश्वास हनुे कारण िएमा प्रचभलत कानूनको अधीनमा 
रही त्यस्तो व्यम्ि वा स्थानको तलासी भलने वा कुनै अभधकृतस्तरको कमनचारीद्वारा त्यस्तो 
व्यम्ि वा स्थानको तलासी गनन लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्त ुवा भलखत कब्जा गने 
वा गनन लगाउने वा त्यस्तो भलखतको पूरै वा आंम्शक नक्कल भलन ेवा  भलन लगाउन,े  

(ख)  खण्ड (क) र उपदफा (४) मा उल्लेख िएको अभधकारको प्रयोगसाँग 
सम्बम्न्धत प्रचभलत नेपाल काननु बमोम्जमको अन्य अभधकारहरूको प्रयोग गने । 

६. सािीले आयोग समि बकेको कुरा भनजका ववरुद्ध प्रमाण नलाग्न े : (१) कुनै व्यम्िले 
सािीको रुपमा आयोग समि बोलेको कुनै कुरालाई भलएर भनजका ववरुद्ध कुनै मदु्दा वा 
कानूनी कारवाही चलाइन ेछैन । त्यस्तो कुरा कुनै अको मदु्दामा भनजका ववरुद्ध प्रमाणको 
रुपमा समेत भलईने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापभन कुनै व्यम्िले आयोग 
समि बोलेको कुनै कुरा आयोगले सोधेको प्रश्नसाँग सम्बम्न्धत  निएमा  वा  जानाजान  
झठु्ठा  बकेको  कुरा  प्रमाम्णत  िएमा  सो  कुराका आधारमा  प्रचभलत  कानून बमोम्जम  
भनज  उपर  मदु्दा  वा  कानूनी कारवाही  चलाउन वा सो कुरा भनजको ववरुद्ध प्रमाणमा 
लगाउन यस दफाले बाधा प¥ुयाएको माभनने छैन । 

७. आयोगको अवहेलना : आयोगले आफनो अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्नेछ  र आयोगको  
अवहेलना  ठहराएमा पााँच हजारसम्म जररवाना गनन सक्नेछ । यस्तो जररवाना प्रदेश 
सरकारले प्रचभलत कानून बमोम्जम असलु उपर गनेछ  ।  

 तर आयोगलाई सन्तोष  हनुे  गरी भनजले  िमायाचना  गरेमा  भनजलाई आयोगले 
मावफ ददन वा सजाय तोवकएको िए सो सजाय माफी गनन सक्नेछ । 

८.    आयोगको ववघटन : (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोम्जम प्रभतवेदन पेश िएपभछ वा 
आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोवकएको अवभध समाप्त िएमा वा दफा ४ को उपदफा 
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(३) बमोम्जम अवभध थवपएकोमा त्यस्तो अवभध समाप्त िएपभछ आयोग स्वतः ववघटन हनुेछ 
। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िएता पभन आयोगको औम्चत्य नरहेको  
िने्न मनाभसब आधार िएमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सावनजभनक सूचना प्रकाम्शत गरी 
जनुसकैु बेला आयोग ववघटन गनन सक्नेछ र त्यस्तो सूचनामा तोवकएको भमभत देम्ख आयोग 
ववघटन िएको माभननेछ । 

९. आयोगको कायनववभध :  यो ऐन र यस ऐन अन्तगनतका भनयमहरूको अधीनमा रही आयोगले 
आफ्नो कायनववभध आफैँ ले भनधानरण गनेछ । 

१०.   आयोगको कामकारवाही गोप्य रहन े: (१) आयोगको सम्पूणन कामकारवाही गोप्य रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको िए तापभन नेपालको सावनिौमसत्ता, 
अखण्डता वा सामररक महत्वका वा सावनजभनक शाम्न्त सवु्यवस्थामा वा ववभिन्न जात जाभत वा 
सम्प्रदायहरू बीचको ससुम्बन्धमा प्रभतकूल असर पाने तथा भमत्रराष्ट्रसाँगको सम्बन्धमा प्रभतकूल 
असर पाने कुरा बाहेक प्रभतवेदनका अन्य ववषय प्रदेश सरकारले सावनजभनक जानकारीका 
लाभग प्रकाम्शत गनेछ ।  

११. कामकारवाही बदर नहनुे : आयोगको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहेको वा भनज अनपुम्स्थभत 
रहेको कारणले मात्र आयोगको कामकारवाही बदर िएको माभनने छैन । 

१२.  असल भनयतले गरेको कामको बचाउ : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम 
बमोम्जम असल  भनयतले गरेको वा गनन खोम्जएको कुनै काम कारवाहीको भनभमत्त प्रदेश 
सरकार, आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगको भनदेशनमा काम गने कुनै  व्यम्िको 
ववरुद्ध कुनै मदु्दा वा कानूनी कारवाही गररने वा मदु्दा चलाइने छैन । 

१३. भनयम बनाउन ेअभधकार : (१) यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गननकोलाभग प्रदेश सरकारले 
भनयम बनाउन सक्नेछ   
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अनसूुची  

 

(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्बम्न्धत)  

 
 

पद तथा गोपनीयताको शपथ 

  

म....................ईश्वर/जनताको नाममा सत्यभनष्ठापूवनक आयोगको अध्यि / सदस्यको हैभसयतले मलाइन 

समु्म्पएको म्जम्मेवारी मेरो योग्यता, ज्ञान र वववेकले भ्याएसम्म िय, पिपात, लोि वा दे्वषिाव नराखी पूरा 

गनेछु र मलाइन आयोगको कामको भसलभसलामा जानकारी हनु आएका गोप्य कुराहरु आफ्नो म्जम्मेवारी पूरा 

गननको भनभमत्त आवश्यक पनेमा बाहेक आयोगमा वहाल रहेको वा नरहेको जनुसकैु अवस्थामा पभन प्रत्यि वा 

अप्रत्यि तवरले कुनै पभन वकभसमबाट प्रकट गने छैन ।  

 

भमभतः-...............................    हस्तािर................. 


