सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
नियमावली, २०७२

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७२।११।३०
बेपत्ता पाररएका व्यशिको छािनबि, सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग ऐि,
२०७१ को दफा ४४ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप
आयोगको परामिशमा िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरू बिाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारशभिक
१.

सं शिप्त िाम र प्रारभि : (१) यी नियमहरूको िाम “सत्य निरुपण तथा
मेलनमलाप आयोग नियमावली, २०७२” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारभि हुिेछ ।

२.

पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथश िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“अिुसन्िाि अनिकारी” िन्नाले मािव अनिकारको गभिीर
उल्लङ्घिका

सभबन्िमा

आयोगले

छािनबि

गिश तोकेको

अिुसन्िाि अनिकारी सभझिु पछश र सो िब्दले आयोगबाट
अिुसन्िाि

गिशका

लानग गठि

गररएका

उपसनमनत वा

कायशटोली समेतलाई जिाउँ छ ।
(ख)

“उजूरीकताश” िन्नाले यस नियमावली बमोशजम उजूरी ददिे
व्यशि सभझिु पछश ।

(ग)

“ऐि” िन्नाले बेपत्ता पाररएका व्यशिको छािनबि, सत्य
निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग ऐि, २०७१ सभझिु पछश ।

(घ)

“छािनबि सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा ६ को उपदफा (२)
बमोशजम गठि गररएको छािनबि सनमनत सभझिु पछश ।
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पररच्छे द-२
उजूरी सभबन्िी व्यवस्था
३.

उजूरी माग गिे : (१) सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मािव अनिकारको गभिीर
उल्लङ्घि सभबन्िी घटिाको सभबन्िमा पीनित वा निजको तफशबाट आयोगमा
उजूरी ददि आयोगले सावशजनिक सूचिा प्रकािि गरी उजूरी माग गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम उजूरी माग गरे को सूचिामा उजूरी ददिे
अवनि, तररका र स्थाि समेत उल्लेख गिुश पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम उजूरी ददिे अवनि अपयाशप्त िएको िन्ने
लागेमा आयोगले उजूरी ददिे भयाद थप गिश सक्िेछ ।
तर यस उपनियम बमोशजम उजूरी ददिे भयाद थप गदाश आयोगको

ु न्दा कभतीमा छ मवहिा िन्दा कम हुिे गरी उजूरी ददिे
कायाशवनि समाप्त हुिि
भयाद थप गिश सवकिे छै ि ।
४.

उजूरी वा जािकारी ददि सक्िे : (१) उजूरी ददि चाहिे पीनित आफैं वा निजको
तफशबाट कसैले आयोग वा आयोगले तोकेको स्थािमा उपशस्थत िई वा हुलाक,

इमेल वा अन्य ववद्युतीय माध्यमबाट अिुसूची-१ बमोशजमको ढाँचामा आफूसँग
िएका सबै प्रमाण सं लग्ि गरी उजूरी ददि सक्िेछ ।
तर सो ढाँचा बमोशजम उजूरी िपरे को कारणले मात्र सो सभबन्िमा
कारबाही गिश बािा पिे छै ि ।
(२) कसैले मौशखक रुपमा उजूरी ददि चाहेमा आयोगले उजूरीकताशले

ििेका कुराहरु अिुसूची-१ को ढाँचामा नलवपवद्ध गरी निजलाई पढीबाची सुिाई
निजको दस्तखत समेत गराउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम इमेल वा अन्य ववद्युतीय माध्यमबाट पिश
आएको उजूरी सभबशन्ित कमशचारीले वप्रन्ट गरी प्रमाशणत गरी राख्िु पिेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम कुिै उजूरी टे नलफोिबाट प्राप्त िएमा
सभबशन्ित कमशचारीले सो को अनिलेख खिा गरी राख्िु पिेछ ।
(५) आयोगले मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि सभबन्िी घटिाका

सभबन्िमा कुिै स्रोतबाट प्राप्त गरे को जािकारीलाई समेत उजूरीको रुपमा नलि
सक्िेछ ।
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(६) कसैले आयोग समि आफिो पररचय िखुलाई कुिै साङ्केनतक

िामबाट आयोगको इमेल वा फयाक्स माफशत उजूरी ददएमा आयोगले त्यस्तो
उजूरी नलि सक्िेछ ।
तर त्यस्तो उजूरी सभबशन्ित पिले सिाखत िगरे सभम दताश वकताबमा
दताश गररिे छै ि ।
(७) अदालत बाहेक अन्य कुिै निकायमा दताश िएको उजूरी आयोगले
सभबशन्ित निकायबाट शझकाउिे आदे ि ददि सक्िेछ ।
(८) आयोगमा उजूरी दताश गदाश कुिै दस्तुर लाग्िे छै ि ।
५.

उजूरी सभबन्िी वविेष व्यवस्था : (१) बालबानलका, जेष्ठ िागररक, अपाङ्गता
िएका तथा यौिजन्य वहं सामा परे का व्यशिलाई उजूरी ददि सहजता प्रदाि गिश
आयोगले दे हाय बमोशजमको व्यवस्था गिश सक्िेछ :(क)

आयोगले तोकेको िशजकको सरकारी कायाशलय, स्थािीय तह
वा मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घिका सभबन्िमा काम

गिश िेपाल सरकारबाट गठि िएको कुिै निकाय माफशत
उजूरी ददि,
(ख)

आयोगले उपलब्ि गराएको फोि िभबरमा मौशखक रुपमा
उजूरी ददि,

(ग)

मवहलाको हकमा उपलब्ि िएसभम मवहला कमशचारी माफशत
उजूरी ददि,

(घ)

उजूरी वा जािकारी ददिका लानग बेग्लै कि र आवश्यकता
अिुसार दोिाषे वा सहजकताशको समेत व्यवस्था गिश,

(ङ)

आयोग समि उपशस्थत िई उजूरी वा निवेदि ददि असमथश
व्यशिको हकमा आयोगबाटै कमशचारी खटाई निजको उजूरी
वा निवेदि नलि ।

(२) यस नियम बमोशजम उजूरी नलिे निकायले आफू समि प्राप्त िएको
उजूरी सात ददिनित्र आयोगमा पठाई ददिु पिेछ ।
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(३) उपनियम (२) बमोशजमको समयनित्र आफु समि प्राप्त हुि आएको

उजूरी िपठाउिे सभबशन्ित निकायका प्रमुखलाई आयोगले वविागीय कारबाहीका
लानग अशख्तयारवाला समि लेखी पठाउि सक्िेछ ।
(४) यस नियम बमोशजम उजूरी नलदा नियम ४ बमोशजमको व्यवस्था
अवलभबि गिुश पिेछ ।
(५) उजूरी वा जािकारी ददि आउिे व्यशिलाई कुिै कमशचारीले
अपमाि, अवहेलिा वा दुव्यशवहार गरे मा त्यस्तो कमशचारीलाई आयोगले प्रचनलत
कािूि बमोशजम कारबाही गिश सभबशन्ित निकायमा लेखी पठाउि सक्िेछ ।
६.

उजूरी वा जािकारी दताश गिे : (१) आयोगमा नियम ४ र ५ बमोशजम पिश
आएका उजूरी वा जािकारी सभबशन्ित कमशचारीले अिुसूची-२ बमोशजमको उजूरी
दताश वकताबमा दताश गरी सभबशन्ित व्यशिलाई अिुसूची-३ बमोशजम उजूरी
दताशको निस्सा ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापनि इमेलबाट
उजूरी वा जािकारी प्राप्त िएकोमा उजूरीकताशलाई सोही माध्यमबाट उजूरी प्राप्त
िएको जािकारी ददिु पिेछ ।
(३) कुिै व्यशिले एकै ववषयमा एकिन्दा बढी उजूरी ददएमा वा
एकिन्दा बढी व्यशिले एकै ववषयमा उजूरी ददएमा सभबशन्ित कमशचारीले तीमध्ये
एउटा उजूरीमात्र दताश गरी अन्य उजूरीलाई दताश िएको उजूरीसाथ सं लग्ि गरी
राख्िु पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम एउटा उजूरी दताश िएमा त्यसै ववषयमा पिश
आएका अन्य उजूरीको लगत कट्टा गिुश पिेछ ।

७.

उजूरी वा जािकारी तामेलीमा राख्िे : (१) आयोगले दे हायको अवस्थामा आफू
समि प्राप्त उजूरी
(क)

वा जािकारीलाई तामेलीमा राख्ि सक्िेछ :सिस्त्र

द्वन्द्वको

अवनि

बाहेक

अन्य

अवनिमा

घटे का

घटिासँग सभबशन्ित उजूरी,
(ख)

खण्ि (क) मा उशल्लशखत अवनिमा मािव अनिकारको
गभिीर उल्लङ्घि िए तापनि सिस्त्र द्वन्द्वसँग असभबशन्ित
दे शखि आएका उजूरी,

(ग)

आयोगको अनिकार िेत्र नित्र िपरे का उजूरी,
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(घ)

नियम ३ बमोशजम आयोगले उजूरी दताश गिश ददएको भयाद

(ङ)

प्रथम दृविमा तथ्य तथा प्रमाणको अिाव दे शखएको वा अस्पि

समाप्त िएपनछ प्राप्त िएका उजूरी,
उजूरी,

(च)

आयोगबाट तामेलीमा रही सकेको उजूरी सभबन्िी ववषयमा
ियाँ प्रमाण पेि िगरी

(छ)
(ज)

पुिः सोही ववषयमा ददएको उजूरी,

बेिामी उजूरी,
ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम मेलनमलाप िएका ववषयको
उजूरी ।

(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापनि अिुसन्िाि
अनिकारीले नियम १० को उपनियम (२) बमोशजम आयोग समि ददएको
प्रारशभिक प्रनतवेदि उपर छलफल गरी आयोगबाट उजूरी वा जािकारी तामेलीमा
राख्िे निणशय िएमा त्यस्तो उजूरी वा जािकारी समेत तामेलीमा राशखिेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम आयोगबाट कुिै उजूरी वा
जािकारी तामेलीमा राख्िे निणशय िएमा आयोगले सो को जािकारी सभबशन्ित
व्यशिलाई ददिु पिेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (२) बमोशजम आयोगबाट कुिै उजूरी वा
जािकारी तामेलीमा राख्िे निणशय िएमा उजूरी साथ प्राप्त स्कलल कागजात
सभबशन्ित उजूरीकताशलाई वफताश गिुश पिेछ ।
(५) यस नियम बमोशजम उजूरी वा जािकारी तामेलीमा राख्िे निणशय
िएमा आयोगको उजूरी दताश वकताबबाट त्यस्तो उजूरी वा जािकारीको लगत
कट्टा गिुश पिेछ ।
८.

तामेलीमा रहेका उजूरी जगाउि सक्िे : (१) नियम ७ बमोशजम तामेलीमा
राशखएको उजूरी वा जािकारीको व्यहोरालाई पुवि गिे कुिै ठोस सबुत प्रमाण
सवहत सो ववषयमा छािनबि गिश कसैले आयोगमा निवेदि ददएमा वा आयोगले

छािनबि गदै जाँदा कुिै ठोस सबुत प्रमाण प्राप्त हुि आएमा आयोगले त्यस्तो
उजूरी वा जािकारी तामेलीबाट जगाउिे निणशय गरी छािनबिको कारबाही प्रारभि
गिश सक्िेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै उजूरी वा जािकारी तामेलीबाट

जगाउिे निणशय िएमा त्यस्तो उजूरी वा जािकारी आयोगको उजूरी दताश
वकताबमा पुिः दताश गररिेछ ।
९.

सभबशन्ित निकायमा पठाउि सक्िे : (१) आयोग समि परे को कुिै उजूरी

आयोगको कायशिेत्रनित्र िपरी अन्य कुिै निकायसँग सभबशन्ित दे शखि आएमा
आयोगले त्यस्तो उजूरी र सो सभबन्िी कागजात सभबशन्ित निकायमा पठाउि
सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै उजूरी आयोगको कायशिेत्रनित्र िपिे
िई

अन्य

निकायमा

पठाइएकोमा

आयोगले

सो

को जािकारी

सभबशन्ित

व्यशिलाई ददिु पिेछ ।
पररच्छे द-३
उजूरी छािनबि सभबन्िी व्यवस्था
१०.

प्रारशभिक छािनबि : (१) आयोगमा दताश िएको तथा नियम ७ बमोशजम
तामेलीमा राशखए बाहेकका अन्य उजूरी वा जािकारीका सभबन्िमा आयोगले कुिै

सदस्य वा ऐि बमोशजम उपसनमनत वा कायशटोली गठि गरी प्रारशभिक छािनबि
गिश वा गराउि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रारशभिक छािनबि गिे सदस्य, उपसनमनत
वा कायश टोलीले आयोग समि यथािक्य नछटो प्रनतवेदि पेि गिुश पिेछ ।
११.

ववस्तृत छािनबि तथा अिुसन्िाि अनिकारी तोक्िे : (१) आयोगले नियम १०
को उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदि तथा उजूरी वा जािकारीको
गाभिीयशताको आिारमा ववस्तृत छािनबि गिुश पिे दे खेमा छािनबि सभपन्न गिुश पिे

अवनि, कायाशदेि तथा आवश्यक सहयोगी कमशचारीको िाम समेत उल्लेख गरी

आयोगका कुिै सदस्य, उपसनमनत वा कायशटोलीलाई अिुसन्िाि अनिकारी नियुि
गिश वा तोक्ि सक्िेछ ।
(२)

उपनियम

(१)

बमोशजम

सदस्यलाई

अिुसन्िाि

अनिकारी

तोवकएकोमा अध्यिलाई र उपसनमनत वा कायशटोलीलाई अिुसन्िाि अनिकारी
तोवकएको िए कुिै सदस्यलाई अिुगमि अनिकारी तोक्िु पिेछ ।

(३) आयोगले अिुसन्िाि अनिकारी तोक्दा अिुसूची-४ बमोशजमको
ढाँचामा तोक्िु पिेछ ।
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(४) उपनियम (१) बमोशजम तोवकएको अवनि नित्र अिुसन्िाि सभपन्न

हुि िसकेमा सभबशन्ित अिुसन्िाि अनिकारीले त्यसको उशचत कारण समेत
खोली भयाद थप वा निदे ििको लानग आयोग समि पेि गिुश पिेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोशजम भयाद थपको लानग अिुरोि िई आएमा
आयोगले आवश्यक निदे िि सवहत भयाद थप गिश सक्िेछ ।
(६)

आयोगले

अिुसन्िाि

अनिकारीलाई

सहयोग

गिश आवश्यकता

अिुसार सुरिाकमी समेत खटाउि सक्िेछ ।
१२.

समन्वय गिे : आयोगले कुिै सरकारी कायाशलयको कमशचारी माफशत छािनबि
गराउिु पिे िएमा सभबशन्ित कमशचारीको सेवा सञ्चालि गिे मन्त्रालयसँग
समन्वय गरी काममा लगाउि सक्िेछ ।

१३.

अिुसन्िाि अनिकारी हेरफेर गिे : अिुसन्िाि अनिकारीले आफूलाई तोवकएको
काम सभपन्न गिश िसकेमा, निजको कुिै स्वाथश निवहत िएको पाइएमा वा निजबाट
सो काम गराउि उपयुि छै ि िन्ने मिानसब कारण िएमा आयोगले निजको सट्टा
अको अिुसन्िाि अनिकारी नियुि गिश वा तोक्ि सक्िेछ ।

१४.

अग्रानिकार ददि सक्िे : (१) आयोगले बालबानलका, जेष्ठ िागररक, अपाङ्गता
िएका

तथा

जािकारीका

यौिजन्य
सभबन्िमा

वहं सामा

परे का

अग्रानिकार

ददई

व्यशि

समावेि

छािनबि

गिे

िएको
व्यवस्था

उजूरी

वा

नमलाउि

सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमका उजूरी वा जािकारीका सभबन्िमा बयाि
वा बकपत्र सभबन्िी ववषयमा अिुसन्िाि अनिकारीले दे हाय बमोशजमको प्रवक्रया
अवलभबि गिश सक्िेछ :(क)

बयाि वा बकपत्र गदाश निजका सं रिक वा प्रनतनिनि वा
मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घिका सभबन्िमा काम गिे
सं स्था वा निकायका प्रनतनिनि रोहबरमा राख्िे,

(ख)

मवहलाको बयाि वा बकपत्र गराउँ दा उपलब्ि िएसभम
मवहला कमशचारी माफशत गराउिे,

(ग)

िशजकको सरकारी कायाशलय माफशत बन्दसवाल वा ववद्युतीय
माध्यमबाट बयाि वा बकपत्र गिे व्यवस्था नमलाउिे,
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(घ)

बोल्ि वा लेख्ि िसक्िे अपाङ्गता िएका व्यशिसँग सोिपुछ

गदाश त्यस्ता व्यशिले इसारा गरे को कुरा बुझ्ि सक्िे गरी
व्यवस्था नमलाउिे,

(ङ)

बालबानलका, ज्येष्ठ िागररक, अपाङ्गता िएका व्यशि तथा
यौिजन्य वहं सामा परे का व्यशिलाई आयोगमा बोलाउिु िन्दा
सभबशन्ित व्यशि रहे बसेको स्थािमा गएर त्यस्तो जािकारी

नलि उपयुि हुिे दे शखएमा आयोगले सोको लानग कुिै
सदस्य

वा

कमशचारी

खटाई

जािकारी

नलिे

व्यवस्था

नमलाउिे,
(च)

बाल मिोववज्ञािवेत्ताको परामिश नलिु पिे िएमा सोको
व्यवस्था नमलाउिे,

(छ)

बयाि वा बकपत्र गरे को ववषयलाई गोप्य राख्िे,

(ज)

बयाि वा बकपत्र गराउँ दा कायाशलय समयिन्दा बाहेकको
समय तथा सावशजनिक नबदाको ददिमा समेत गिे व्यवस्था
नमलाउिे,

(झ)
१५.

आयोगले उपयुि सभझेका अन्य कुरा गराउिे ।

आरोवपत वा जािकार व्यशिलाई बयाि वा सोिपुछ गिे : (१) अिुसन्िाि
अनिकारीले छािनबिको नसलनसलामा मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घिको
आरोप लागेको व्यशि वा सो सभबन्िमा जािकारी िएको व्यशिलाई मिानसब
मावफकको समय ददई आयोग समि उपशस्थत गराई बयाि नलिे वा सोिपुछ
गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमका व्यशिलाई बयाि वा सोिपुछको लानग
आयोग समि उपशस्थत गराउँ दा निजको गोप्यता िङ्ग िहुिे गरी गोप्य रुपमा
टे नलफोि वा अन्य कुिै माध्यम माफशत उपशस्थत गराउिु पिेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोशजम आयोगमा उपशस्थत हुि बोलाउँ दा कुिै
व्यशि िआएमा निजको कायाशलय वा निज बसोबास गरे को घर ठे गािामा
अिुसूची-५ बमोशजमको सूचिा पठाई उपशस्थत गराउिु पिेछ ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) बमोशजमको प्रवक्रयाबाट समेत आरोवपत
व्यशिलाई आयोगमा उपशस्थत गराउि िसवकएमा वा निजको िाममा सूचिा
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तामेल हुि िसकेमा आयोगले कुिै राविय दै निक पनत्रकामा सूचिा प्रकािि वा
कुिै सञ्चार माध्यमबाट सूचिा प्रसारण गरी त्यस्तो व्यशिलाई आयोग समि
उपशस्थत गराउि सक्िेछ ।
(५) आयोगले छािनबिसँग सभबशन्ित व्यशिलाई कायाशलय समय बाहेक
वा सावशजनिक नबदाको ददिमा समेत उपशस्थत गराउि, सोिपुछ गिश वा बयाि
नलि सक्िे गरी समय व्यवस्थापि गिश सक्िेछ ।
१६.

तोवकएको

समयमा

उपशस्थत

हुि ु पिे

:

आयोगको

कामको

नसलनसलामा

अिुसन्िाि अनिकारीले कुिै व्यशिलाई आयोगमा उपशस्थत हुिे ििी कुिै नमनत
वा समय तोकेमा त्यसरी तोवकएको नमनत वा समयमा सभबशन्ित व्यशि उपशस्थत
हुि ु पिेछ ।

१७.

पुिः बयाि वा बकपत्र गराउि सक्िे : आयोग समि बयाि वा बकपत्र गरे को
व्यशिलाई ियाँ तथ्य वा ववषयको सभबन्िमा पुिः बयाि वा बकपत्र गराउिु पिे
िएमा आयोगले त्यस्तो व्यशिलाई शझकाई पुिः बयाि वा बकपत्र गराउि
सक्िेछ ।

१८.

प्रमाण पेि गिश लगाउि सक्िे : (१) अिुसन्िाि अनिकारीले छािनबिको
नसलनसलामा आरोवपत व्यशि, उजूरीकताश वा अन्य व्यशिसँग िएको वा कुिै

कायाशलयमा रहेको वा हुि सक्िे कुिै पनि प्रमाण कागजात पेि गिश समयावनि
तोकी सभबशन्ित व्यशि वा कायाशलयलाई आदे ि ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम माग िएको प्रमाण कागजात सभबशन्ित
व्यशि वा कायाशलयले तोवकएको समयनित्र आयोग समि पेि गिुश पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको समयावनिनित्र त्यस्तो प्रमाण कागजात
पेि गिश िसक्िे अवस्था िई भयाद थप गिश माग गरे मा सभबशन्ित व्यशि वा
कायाशलयले आयोग समि सो को जािकारी गराउिु पिेछ र आयोगले त्यस्तो
प्रमाण कागजात पेि गिश अवस्था हेरी मिानसब मावफकको समय ददि सक्िेछ ।
१९.

खाितलासी तथा बरामदी मुच ुल्का : (१) अिुसन्िाि अनिकारीले कुिै ठाउँ को

खाितलासी गदाश अिुसूची-६ बमोशजमको ढाँचामा प्रवेि मुच ुल्का तयार गरी प्रवेि
गिे र कुिै नलखत वा वस्तु बरामद िएमा सोही व्यहोरा र बरामद ििएमा

बरामद हुि िसकेको व्यहोरा खुलाई अिुसूची-७ बमोशजमको ढाँचामा खाितलासी
तथा बरामदी मुच ुल्का तयार गिुश पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम खाितलासी गदाश बरामद िएको कागजात

वा कुिै मालसामाि आफूले लै जािु परे मा अिुसन्िाि अनिकारीले

त्यस्तो

कागजात वा मालसामाि बुझेको दुई प्रनत िरपाई तयार गरी कायाशलयको िए

शजभमेवार पदानिकारीलाई र कसैको घर कभपाउण्िको िए घरििी, मालसामाि
ििी वा कागजात वा मालसामािको शजभमा नलएको व्यशिलाई एक प्रनत ददिु
पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको व्यशि फेला िपरे मा वा फेला परे पनि

निजले िरपाई बुझ्ि िमािेमा त्यस्तो िरपाई स्थािीय तहका प्रनतनिनिलाई शजभमा
ददिु पिेछ । निजले यथािक्य चाँिो सभबशन्ित व्यशिलाई त्यस्तो िरपाई बुझाई
ददिु पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम स्थािीय तहका प्रनतनिनि फेला िपरे मा

बरामद गररएको स्थािमा त्यस्तो िरपाई टाँस गरी बरामदी मुच ुल्कामा सो
व्यहोरा जिाउिु पिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम स्थािीय तहको प्रनतनिनिलाई शजभमा ददएमा
वा उपनियम (४) बमोशजम िरपाई टाँस िएकोमा सभबशन्ित व्यशिले रीतपूवक
श
िरपाई बुझेको मानििेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोशजमको खाितलासी वा बरामदी मुच ुल्का
स्थािीय व्यशिको रोहबरमा गिुश पिेछ र स्थािीय व्यशि रोहबरमा बस्ि िमािेमा
वा स्थािीय व्यशि उपलब्ि ििएमा खाितलासी तथा बरामदी मुच ुल्कामा सोही
व्यहोरा जिाई उपशस्थत कमशचारी वा व्यशिको दस्तखत गराउिु पिेछ ।
(७) यस नियम बमोशजम खाितलासी गिु,श गराउिु अशघ खाितलासी नलिे
व्यशिको िरीरको तलासी नलिु पिेछ ।
२०.

पीनितसँग जािकारी नलि सक्िे : (१) आयोगमा दताश िएको उजूरी वा
जािकारीको सभबन्िमा सभबशन्ित पीनितसँग कुिै कुरा बुझ्ि आवश्यक िएमा
आयोगले पीनितलाई बोलाई थप जािकारी नलि सक्िेछ ।
(२) पीनित अपाङ्ग, अिि, ज्येष्ठ िागररक, बालबानलका वा यौिजन्य
वहं सामा परे को व्यशि िएमा आयोगले उपसनमनत वा कायशटोली खटाई वा
बन्दसवाल वा ववद्युतीय माध्यम माफशत जािकारी नलि सक्िेछ ।

२१.

सूचिा गोप्य राख्िु पिे : (१) अिुसन्िािको नसलनसलामा आयोगलाई प्राप्त सूचिा,
जािकारी, वववरण तथा कागजात प्रचनलत कािूि बमोशजम गोप्य राशखिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिा, जािकारी, वववरण वा कागजात

वा सोको प्रनतनलवप, अदालत, आयोग वा आयोगले तोकेको अनिकारी वा निकाय
बाहेक अन्य कुिै निकाय वा व्यशिलाई उपलब्ि गराइिे छै ि ।
२२.

निरीिण गिश सक्िे : (१) आयोगका अध्यि, सदस्य वा कमशचारीले ऐि तथा यस
नियमावलीको अिीिमा रही अिुसन्िाि अनिकारीले गरे को अिुसन्िाि सभबन्िी
काम कारबाहीका सभबन्िमा निरीिण गिश वा गराउि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आयोगका अध्यि वा सदस्यले निरीिण
गदाश आवश्यकता अिुसार अिुसन्िाि अनिकारीलाई निदे िि ददि सक्िेछ र
त्यसरी ददएको निदे िि पालिा गिुश त्यस्तो अिुसन्िाि अनिकारीको कतशव्य
हुिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको निरीिण कुिै कमशचारीबाट िएकोमा
निरीिणबाट दे शखि आएको व्यहोरा खुलाई आयोग समि प्रनतवेदि पेि गिुश
पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदिको आिारमा आयोगले
सभबशन्ित अिुसन्िाि अनिकारीलाई आवश्यक निदे िि ददि सक्िेछ र यसरी
ददएको निदे ििको पालिा गिुश गराउिु त्यस्तो अिुसन्िाि अनिकारीको कतशव्य
हुिेछ ।

२३.

मुकाम

कायम

गिश सक्िे

: उजूरीको

छािनबिको

नसलनसलामा

आयोगले

िेपालिरका जुिसुकै कायाशलय वा स्थािमा आफ्िो मुकाम खिा गिश सक्िेछ ।
तर कुिै कायाशलयमा मुकाम राख्दा सभबशन्ित कायाशलयको सहमनत नलिु
पिेछ ।
२४.

उपकरण तथा साििको प्रयोग : अिुसन्िाि अनिकारीले छािनबिको नसलनसलामा
आयोगको आदे ि बमोशजम आवश्यक पिे वैज्ञानिक तथा सञ्चार सभबन्िी
उपकरण तथा सािि प्रयोग गिश सक्िेछ ।

२५.

प्रनतवेदि पेि गिुश पिे : (१) अिुसन्िाि अनिकारीले छािनबिको काम समाप्त
िएपनछ सङ्कनलत तथ्य र सबुद प्रमाणको ववश्लेषण गरी आफ्िो राय सवहतको
प्रनतवेदि अिुसूची-८ बमोशजमको ढाँचामा आयोग समि पेि गिुश पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदिको आिारमा आयोगलाई कुिै

स्थािको स्थलगत निरीिण गिुश पिे िन्ने लागेमा अध्यि वा कुिै सदस्य माफशत
सो ठाउँ को निरीिण गराउि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम स्थलगत निरीिण गिे अध्यि वा कुिै

सदस्यले अिुसूची-९ बमोशजमको ढाँचामा आयोग समि प्रनतवेदि पेि गिुश
पिेछ ।
२६.

उत्खिि् गिे प्रवक्रया र कायशववनि : (१) आयोगले छािनबिको नसलनसलामा कुिै
स्थािको उत्खिि् गिश आवश्यक दे खेमा सो स्थािको उत्खिि् गिश आदे ि ददि
सक्िेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम उत्खिि्को प्रयोजिको लानग आयोगले छु ट्टै
प्रवक्रया र कायशववनि बिाई लागू गिेछ ।
२७.

मेलनमलापको लानग सूचिा प्रकािि गिे : (१) आयोगले मेलनमलापको लानग

ु
पीनित वा पीिकले एकल वा सं यि
रुपमा निवेदि ददिे स्थाि र अवनि समेत
उल्लेख गरी सावशजनिक सूचिा प्रकािि गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्रकािि िएपनछ मेलनमलाप गिश

चाहिे पि स्वयं उपशस्थत िई अिुसूची-१० बमोशजमको ढाँचामा आयोग समि
मेलनमलापको लानग नलशखत वा मौशखक रुपमा निवेदि ददि सक्िेछ ।

(३) कसैले आयोग वा आयोगले तोकेको निकायमा उपशस्थत िई

मेलनमलापको लानग मौशखक रुपमा निवेदि गरे मा त्यस्तो निवेदिको व्यहोरा
आयोगका कमशचारीबाट नलवपबद्ध गरी मेलनमलाप गिश चाहिे पिलाई निवेदिको
व्यहोरा पढी सुिाई सो निवेदिमा दस्तखत गराउिु पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम आयोगमा प्राप्त हुि आएका निवेदि

अिुसूची-११ बमोशजम दताश गरी सभबशन्ित पिलाई सोको निस्सा ददिु पिेछ ।
(५)

कसैले आयोग समि इमेल वा फ्याक्स माफशत मेलनमलापको लानग

निवेदि ददएमा त्यस्तो निवेदिलाई आयोगमा अस्थायी दताश गरी सभबशन्ित पिले
सिाखत गरे पनछ मूल दताश वकताबमा दताश गररिेछ ।

(६) मेलनमलापको लानग आयोगमा निवेदि दताश गिश कुिै दस्तुर लाग्िे
छै ि ।
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२८.

मेलनमलाप गराउिे : (१) नियम २७ बमोशजम मेलनमलापको लानग कुिै पिको
निवेदि पिश आएमा आयोगले अको पिलाई शझकाई मेलनमलापका सभबन्िमा
निजसँग परामिश गिुश पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम परामिश गदाश पीनित र पीिक बीच ऐि
बमोशजम मेलनमलाप गराउि नमल्िे र दुवै पि मेलनमलाप गिश स्वतन्त्र रुपमा
मन्जुर िएको दे शखएमा आयोगले पीिकलाई निजले गरे को गलत कामको
पश्चाताप सवहत पीनितसँग माफी माग्ि लगाई दुवै पिबीच मेलनमलाप गराई
ददिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम मेलनमलाप गराउिे ढाँचा अिुसूची-१२
बमोशजम हुिेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोशजम मेलनमलाप िएमा आयोगको दताश वकताबमा
रहेको उजूरीको लगत कट्टा गररिेछ ।

२९.

कारबाहीको लानग नसफाररस गिे : (१) मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि

गरे को आरोपमा ऐिको दफा २५ बमोशजम कुिै व्यशि उपर कारबाहीको लानग
नसफाररस गिुश पिे िएमा आयोगले दे हायको वववरण सवहत कारबाहीको लानग
िेपाल सरकार समि नसफाररस गिेछ :(क)

मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि गरे को ववषय,

(ख)

सो सभबन्िमा आयोगले प्राप्त गरे को प्रमाण,

(ग)

छािनबिबाट खुल्ि आएको सत्य तथ्य, र

(घ)

आयोगको राय तथा नसफाररस ।

(२) आयोगले मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घिको आरोपमा दोषी
दे शखएको पीिक उपर मुद्दा चलाउि महान्यायानिविा समि लेखी पठाउिेछ ।
पररच्छे द-४
सािी, पीनित वा उजूरीकताशको सं रिण सभबन्िी व्यवस्था
३०.

सािी, पीनित, उजूरीकताश वा आयोगलाई सहयोग गिे व्यशिको सं रिणः (१)
सािी, पीनित, उजूरीकताश वा आयोगको काममा सहयोग गिे व्यशिले आफ्िो
पररचय गोप्य राख्ि चाहेमा आयोग वा आयोगले उजूरी सङ्कलि गिे शजभमा
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ददएको निकाय वा सो काममा सं लग्ि अनिकारीले निजको वास्तववक िाम थर,
ठे गािा वा पररचय गोप्य राख्िु पिेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम गोपनियता कायम गिश सभबशन्ित निकाय
वा व्यशिले सािी, पीनित, उजूरीकताश वा आयोगको काममा सहयोग गिे

व्यशिको पररचयलाई कुिै काल्पनिक वा साङ्केनतक रुपमा अनिलेख राख्िु
पिेछ ।
(३) आयोगबाट िएको छािनबिको क्रममा आफ्िो वा आफ्िो पररवारको
सदस्यको सुरिामा खतरा रहेको छ ििी उपनियम (१) बमोशजमका व्यशिले
आयोग समि सुरिाको माग गरे मा आयोगले त्यस्ता व्यशिको लानग दे हाय
बमोशजम कुिै व्यवस्था नमलाउि सभबशन्ित निकायलाई लेखी पठाउिेछ :(क)

सुरिाको आवश्यक व्यवस्था नमलाउि,

(ख)

कुिै सरकारी निकायको सं रिणमा राख्ि लगाउि,

(ग)

सुरशित स्थािमा अस्थायी बसोवासको व्यवस्था नमलाउि,

(घ)

सुरिा निकायको समन्वयमा सुरशित स्थािको व्यवस्था गिश,

(ङ)

सामुवहक सुरिाको प्रबन्ि गिश,

(च)

आयोगले उपयुि सभझेको अन्य कुिै व्यवस्था नमलाउि ।

(४) सािी, पीनित, उजूरीकताश, आयोगको काममा सहयोग गिे कमशचारी
तथा अन्य व्यशि वा निजको पररवारका सदस्यको सभपशत्त, कारोबार वा
व्यवसायको सुरिा प्रदाि गिश आवश्यक दे शखएमा आयोगले

सोको लानग

सभबशन्ित निकायमा लेखी पठाउि सक्िेछ ।

(५) उपनियम (३) वा (४) बमोशजम सुरिाको लानग आयोगबाट लेखी
आएमा सभबशन्ित निकायले सो बमोशजम सुरिाको आवश्यक प्रवन्ि गिुश पिेछ ।
(६) यस नियम बमोशजम सुरिा वा सं रिण प्रदाि गिुश पिे व्यशि
मवहला, अपाङ्ग, अिि, ज्येष्ठ िागररक, बालबानलका वा यौिजन्य वहं सामा परे को
व्यशि िएमा सभबशन्ित निकायले उिीहरुको मिोववज्ञाि र मयाशदामा आँच
िआउिे वकनसमले आवश्यक सुरिाको व्यवस्था नमलाउिु पिेछ ।
(७) सुरिाका दृविले

वा अन्य कारणबाट सािी वा अन्य कुिै

व्यशिलाई आयोगमा उपशस्थत गराउि िसवकिे िएमा श्रव्यदृष्य सभवाद माफशत
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बुझ्ि, निजलाई आरोवपत व्यशिले िदे ख्िे गरी बकपत्र गराउि वा निजको स्वर

ववद्युतीय माध्यमबाट पररवतशि वा रुपान्तरण गरी बुझ्ि वा आयोग बाहेक अन्यत्र
पनि बुझ्ि वा सिाखत गराउि सवकिेछ ।
(८) आयोगले उजूरीकताशले चाहेमा निज तथा निजको सािीको िाम, थर,

वति, तीिपुस्ते लगायतका पररचयात्मक वववरण तथा हुनलया गोप्य राख्िे
व्यवस्था गिुश पिेछ ।
(९) आयोगले छािनबिको क्रममा सािी, पीनित, उजूरीकताश वा आयोगको
काममा सहयोग गिे व्यशिलाई आरोवपत व्यशिसँग िेट तथा पवहचाि िहुिे गरी
व्यवस्था गराउि सक्िेछ ।

(१०) छािनबिको क्रममा आयोग वा आयोगद्वारा तोवकएको स्थािमा
सािी, पीनित, उजूरीकताश वा आयोगको काममा सहयोग गिे व्यशिलाई उपशस्थत
गराइएकोमा निजले माग गरे मा आयोगले निजलाई राजपत्र अिवङ्कत प्रथम श्रे णीका
कमशचारीले पाए सरहको दै निक तथा भ्रमण ित्ता उपलब्ि गराउिे छ ।
(११) उपनियम (१०) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापनि सरकारी

कमशचारी आयोगमा उपशस्थत हुँदा निजले पाउिे दै निक तथा भ्रमण ित्ता आफू
कायशरत कायाशलयबाट नलिु पिेछ ।

(१२) आयोगले आफ्िो कायश सभपादि गदाश पीनितमैत्री वातावरणमा गिुश
पिेछ ।
(१३) आयोगले कायश सभपादि गदाश आवश्यकता अिुसार पीनितसँग
सभपकश स्थावपत गिश वा समन्वय कायम गिश सक्िेछ ।
पररच्छे द-५
उद्धार, पुिस्थाशपिा तथा पररपूरण
३१.

उद्धार गिे : (१) छािनबिको नसलनसलामा कुिै पीनितलाई तत्काल उद्धार गिुश
पिे दे शखएमा आयोग आफैंले वा अन्य निकायको सहयोग नलई त्यस्तो व्यशिलाई
उद्धार गिुश पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम उद्धार गिशको लानग िेपाल सरकार, सुरिा

निकाय वा कुिै सं स्थाको सहयोग आवश्यक दे खेमा उद्धारको लानग अिुरोि गिश
सक्िेछ ।
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(३) उपनियम (२) बमोशजम आयोगबाट अिुरोि िई आएमा िेपाल

सरकार, सुरिा निकाय वा कुिै सं स्थाले तत्काल त्यस्तो व्यशिलाई उद्धार गरी
सो को जािकारी आयोगलाई ददिु पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम पीनितलाई तत्कालै उद्धार गिश िसवकिे
िएमा सभबशन्ित निकाय वा सं स्थाले सोको कारण सवहतको जािकारी तीि
ददिनित्र आयोगलाई ददिु पिेछ ।
३२.

िनतपूनतश, उपचार तथा पुिस्थाशपिाको लानग नसफाररस गिे : (१) आयोगले
पीनितलाई पिश गएको हािी िोक्सािीको गाभिीयशतालाई समेत दृविगत गरी
तीिलाख रुपैयाँसभम िनतपूनतश उपलब्ि गराउि िेपाल सरकार समि नसफाररस
गिेछ ।
(२) आयोगले उपनियम (१) बमोशजम िनतपूनतशको लानग नसफाररस गदाश

कुिै पीनितले िेपाल सरकारबाट िनतपूनतश पाइसकेको िए सो समेतलाई ववचार
गरी िनतपूनतशको रकम नििाशरण गिुश पिेछ ।

(३) आयोगको छािनबिबाट पीनितलाई िारीररक वा मािनसक उपचार
गराउि, पुिरुद्धार वा पुिस्थाशपिा गिश वा मिोववमिश प्रदाि गिश आवश्यक
दे शखएमा आयोगले त्यसको आिार, कारण र अवस्था समेत उल्लेख गरी िेपाल
सरकार समि नसफाररस गिुश पिेछ ।
३३.

सुवविा तथा सहुनलयत उपलब्ि गराउिे : (१) आयोगले ऐिको दफा २३ को
उपदफा (२) बमोशजम पीनित वा अवस्था अिुसार निजको पररवारको कुिै

सदस्यलाई दे हायको सुवविा वा सहुनलयत उपलब्ि गराउि िेपाल सरकार समि
नसफाररस गिश सक्िेछ :(क)

अध्ययि गिश चाहिेलाई स्िातक तहसभम निःिुल्क शििा,

(ख)

खण्ि (क) बमोशजम अध्ययि गिश िचाहिे वा िसक्िेको
लानग निजको योग्यता तथा इच्छा अिुसारको सीपमूलक
तालीम,

(ग)

कुिै व्यापार वा व्यवसाय गिश चाहिे बेरोजगार पीनितलाई
पाँचलाख रुपैयाँसभम नबिा ब्याज वा सहुनलयत ब्याजमा ऋण
सुवविा,
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(घ)

िेपाल नित्र बसोबासको व्यवस्था ििएका पीनितको हकमा

(ङ)

िारीररक

पाँचलाख रुपैयाँसभमको बसोबासको व्यवस्था,
रुपले

कमजोर

िएका

पीनितलाई

एकलाख

रुपैयाँमा िबढाई सरकारी स्वास्थ्य सं स्थाबाट स्वास्थ्योपचार ।
(२) पीनित वा निजको पररवारले उपनियम (१) बमोशजम कस्तो सुवविा
वा सहुनलयत माग गरे को हो सो को प्राथनमकता उल्लेख गरी आयोग समि
अिुसूची-१३ बमोशजमको ढाँचामा निवेदि ददिु पिेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोशजम पीनित वा निजको पररवारले व्यि गरे को
इच्छा वा मागको आिारमा आयोगले उपनियम (१) बमोशजमको सुवविा वा
सहुनलयतको प्राथनमकता नििाशरण गिुश पिेछ ।
(४) आयोगले उपनियम (१) बमोशजमको सुवविा तथा सहुनलयतको
नसफाररस गदाश तत्कालीि, अल्पकालीि र दीघशकालीि रुपमा गिे गरी नसफाररस
गिुश पिेछ ।
३४.

िनतपूनतश, सुवविा तथा सहुनलयत नििाशरणका आिार र मापदण्ि : आयोगले
पीनितलाई िनतपूनतश, सुवविा वा सहुनलयतको लानग नसफाररस गदाश दे हायका
आिार र मापदण्ि अवलभवि गिेछ :(क)

पीनितलाई पुग्ि गएको वास्तववक िनत, मािनसक पीिा वा
यातिा,

(ख)

पीनितको िारीररक, मािनसक र आनथशक अवस्था,

(ग)

घटिा हुँदाको समयमा पीनितको उमेर,

(घ)

पीनितसँग

आशश्रत

पररवारको

सङ्खख्या

र

निजहरुको

जीववकोपाजशिको निनमत्त आवश्यक पिे न्यूितम खचश,
(ङ)

पीनितको िाबालक छोरा छोरीको सङ्खख्या तथा निजहरु
अध्ययि गिशको लानग लाग्िे न्यूितम खचश,

(च)

पीनितको एकासगोलको पररवारको िारीररक अवस्था तथा
जीववकोपाजशिको माध्यम,
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(छ)

सभपशत्त

कब्जा, जफत, लुटपाट, आगजिी

आदद

जस्ता

वक्रयाकलापका कारण आनथशक िनत िएकोमा त्यस्तो िनतको
पररमाण,

(ज)

अङ्गिङ्ग िएका पीनितको हकमा अपाङ्गताको अवस्था,

(झ)

पीनितको

मृत्यु

िएकोमा

मृतकको

आशश्रत

पररवारको

अथोपाजशि गिश सक्िे िमता र आनथशक है नसयत,
(ञ)

ववस्थावपत िएको कारणले पीनितले िोग्िु परे को िैशिक,
आनथशक, िारीररक वा मािनसक पीिा,

(ट)

आयोगले उपयुि ठािेका अन्य वस्तुगत कुराहरु ।
पररच्छे द-६
िमादाि सभबन्िी व्यवस्था

३५.

िमादािको लानग निवेदि ददिे : (१) पीिकले िमादािको लानग आयोगले

तोकेको भयादनित्र आफैं उपशस्थत िई आयोग समि अिुसूची-१४ बमोशजमको
ढाँचामा निवेदि ददि सक्िेछ ।

(२) निवेदकले घटिास्थल, घटिा नमनत सवहतको यथाथश वववरण, सो

घटिाबाट हुि गएको िनत, आफूबाट मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि िएको,

त्यस्तो कायशबाट आफूलाई पश्चाताप िएको र पीनितसँग शचत्त बुझदो ढङ्गबाट

िमायाचिा गिश मञ्जुर िएको तथा िववष्यमा त्यस्तो कुिै वकनसमको कुिै काम
िगिे प्रनतज्ञा सवहतको प्रनतबद्धता प्रकट गरे को कुरा उपनियम (१) बमोशजमको
निवेदिमा उल्लेख गिुश पिेछ ।
३६.

िमादािको नसफाररस गिे : (१) नियम ३५ बमोशजम प्राप्त िएको निवेदि
छािनबि गदाश ऐिको दफा २६ बमोशजम िमादाि गिश उपयुि दे खेमा आयोगले

त्यसको आिार र कारण खुलाई िमादािको लानग अिुसूची-१५ बमोशजमको
ढाँचामा िेपाल सरकार समि नसफाररस गिेछ ।
(२) आयोगले उपनियम (१) बमोशजम िमादािको लानग िेपाल सरकार
समि नसफाररस गिुश अशघ पीनितको नलशखत सहमनत नलिु पिेछ ।
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पररच्छे द-७
ववववि
३७.

कारबाहीको जािकारी सावशजनिक गिे : (१) आयोगले छािनबिबाट प्राप्त
जािकारी

आयोगलाई

उपयुि

लागेको

सञ्चार

माध्यमबाट

समय

समयमा

सावशजनिक गिेछ ।
(२) आयोगले कुिै उजूरी तामेलीमा राखेमा वा पीिकलाई कारबाही वा

िमादािको लानग नसफाररस गिे निणशय गरे मा त्यसको जािकारी अिुसूची-१६
बमोशजमको ढाँचामा उजूरीकताशलाई गराउिेछ ।
३८.

छािनबि सभबन्िी कायशववनि : (१) ऐिको दफा ६ बमोशजम आयोगका अध्यि
वा सदस्य उपर छािनबि गदाश निजको कायशिमताको अिाव िएको वा खराब
आचरण िएको िन्ने उजूरी वा जािकारी प्राप्त हुि आएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी
वा जािकारी िेपाल सरकार समि पठाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम वा अन्य कुिै माध्यमबाट अध्यि वा
सदस्य उपरको उजूरी प्राप्त िएमा उजूरीको गाभिीयशतालाई ववचार गरी िेपाल
सरकारले ऐिको दफा ६ को उपदफा (२) बमोशजम छािनबि सनमनत गठि
गिेछ ।
(३)

उपनियम

(२)

बमोशजमको

छािनबि

सनमनतले

सो

आरोपको

सभबन्िमा आवश्यक छािनबि गरी आरोवपत अध्यि वा सदस्यलाई मिानसब
मावफकको समय ददई निज उपर लागेको आरोपको सभबन्िमा सफाई पेि गिे
मौका ददिु पिेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोशजमको छािनबि सनमनतले आरोपको छािनबि

गदाश कुिै प्रमाण बुझ्िु पिे वा कुिै कागजात शझकाउिु पिे दे खेमा सो समेत गिश
सक्िेछ ।

(५) यस नियम बमोशजम आरोवपत अध्यि वा सदस्य उपर छािनबि
सनमनतले छािनबिको काम प्रारभि गरे पनछ आरोवपत अध्यि वा सदस्य उपरको
कारबाहीको टु ङ्गो िलागेसभम त्यस्तो अध्यि वा सदस्यले आयोगको काम
कारबाहीमा िाग नलि पाउिे छै ि ।
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(६) छािनबिबाट आरोवपत अध्यि वा सदस्य उपर परे को उजूरी

प्रमाशणत हुि आएमा छािनबि सनमनतले

त्यस्तो अध्यि वा सदस्य उपर

कारबाहीको लानग िेपाल सरकार समि नसफाररस गिेछ ।
३९.

सशचवको काम, कतशव्य तथा अनिकार : (१) सशचवको काम, कतशव्य र अनिकार
दे हाय बमोशजम हुिेछ :(क)

आयोगको निणशय कायाशन्वयि गिे गराउिे,

(ख)

आयोगको कामसँग सभबशन्ित ववषयमा अध्ययि, अिुसन्िाि,

ु ाई लगायतका कायश सञ्चालि
तालीम, गोष्ठी, सावशजनिक सुिव
गिे, गराउिे,

(ग)

आयोगको

कामसँग

सभबशन्ित

नबषयमा

राविय

तथा

अन्तराशविय सं घ, सं स्था वा निकायहरुसँग समन्वय गिे ,
(घ)

आयोगसँग सभबशन्ित ववनिन्न कायश गिे, गराउिे,

(ङ)

प्रचनलत कािूि बमोशजम वविागीय प्रमुखले गिे कायश गिे,

(च)

आयोगको निदे िि बमोशजमका अन्य कायश गिे, गराउिे ।

(२) सशचवले यस नियमावली बमोशजम आफुलाई प्राप्त अनिकारमध्ये

आवश्यकता अिुसार कुिै अनिकार आयोगको कुिै अनिकृत कमशचारीलाई
प्रत्यायोजि गिश सक्िेछ ।
४०.

अवहेलिामा कारबाही चलाउिे : (१) आयोगले कुिै व्यशि उपर ऐिको दफा
१६ बमोशजम अवहेलिामा कारबाही चलाउिु अशघ त्यस्तो व्यशिले आयोगको
अवहेलिा हुिे कुिै काम गरे को वा घटिा िए वा ििएको सभबन्िमा आयोगको

कुिै सदस्य वा अनिकृतस्तरको कमशचारीबाट छािनबि गराई निजको प्रनतवेदिको
आिारमा त्यस्तो व्यशिलाई कारबाही चलाउिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै व्यशि उपर कारबाही चलाउिु परे मा
के कस्तो कारण र आिारबाट निज उपर कारबाही चलाउिु परे को हो सो खुलाई
कारबाही गिश िपिे कुिै आिार र प्रमाण िए सोको सफाई पेि गिश वा आयोग
समि उशचत िमायाचिाको लानग मिानसब समय ददई आरोवपत व्यशिलाई मौका
ददिु पिेछ ।
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(३) उपनियम (२) बमोशजम आरोवपत व्यशिबाट सफाई पेि िएमा वा

मिानसब मावफकको िमायाचिा गरे मा सोको मूल्याङ्कि तथा प्राप्त प्रमाणको
आिारमा आयोगले उशचत निणशय गिेछ ।
(४) अवहेलिामा कारबाही गिे सभबन्िी अन्य कायशववनि आयोग आफैले
नििाशरण गिेछ ।
४१.

ु ाई सभबन्िी कायशववनि : (१) आयोगले ऐिको दफा १८
सावशजनिक सुिव
ु ाई गिुि
बमोशजम सावशजनिक सुिव
श न्दा अशघ कभतीमा तीि ददिको भयाद ददई

ु ाई हुिे नमनत, समय र स्थाि तथा सुिव
ु ाई गररिे ववषय समेतको
सावशजनिक सुिव

सूचिा सवशसािारणको जािकारीको लानग उपयुि माध्यमबाट जािकारी गराउिु
पिेछ ।
ु ाई गदाश सत्य तथ्य पत्ता
(२) उपनियम (१) बमोशजम सावशजनिक सुिव
लगाउिे, पररपूरण वा िनतपूनतश उपलब्ि गराउिे लगायत आयोगले उपयुि
ु ाई गिश सक्िेछ ।
ठािेका अन्य ववषयमा सावशजनिक सुिव

ु ाई गदाश पीनित, सवशसािारण व्यशि,
(३) आयोगले सावशजनिक सुिव
ववनिन्न सं घ सं स्थाका स्थािीय प्रनतनिनि, सञ्चारकमी, मवहला, ज्येष्ठ िागररक,
िागररक समाज समेतको उपशस्थनतमा गिश सक्िेछ ।
ु ाई गदाश कभतीमा
(४) आयोगले उपनियम (२) बमोशजम सावशजनिक सुिव

एकजिा सदस्यको उपशस्थनत हुि ु पिेछ ।

ु ाईमा खवटएका कमशचारीले सुिव
ु ाईमा सोनिएका
(५) सावशजनिक सुिव
प्रश्ि, शजज्ञासा तथा आयोगको तफशबाट ददइएको उत्तर सवहतको वववरण उल्लेख
गरी आयोग समि प्रनतवेदि पेि गिुश पिेछ ।
ु ाईको अवनि तथा प्रवक्रया सभबन्िी अन्य व्यवस्था
(६) सावशजनिक सुिव
आयोगले नििाशरण गरे बमोशजम हुिछ
े ।
४२.

पीनितलाई पररचयपत्र ददिे : (१) ऐि तथा यस नियमावली बमोशजम गररएको

छािनबिबाट कुिै व्यशि सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मािव अनिकारको गभिीर
उल्लङ्घिको कारणबाट पीनित हुि पुगक
े ो दे शखएमा आयोगले त्यस्तो व्यशिलाई
अिुसूची-१७ बमोशजमको ढाँचामा पीनित पररचयपत्र उपलब्ि गराउिेछ ।
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(२)

आयोगको

दे शखएमा आयोगले

छािनबिबाट

एकिन्दा

बढी

उपनियम (१) बमोशजम सबै

व्यशि

पीनित

रहेको

व्यशिहरुलाई पररचयपत्र

उपलब्ि गराउिेछ ।
४३.

पुरस्कृत गिे : ऐि तथा यस नियमावलीको कायाशन्वयि गिे क्रममा उत्कृि काम
गरी आयोगलाई सहयोग पुर्याउिे कमशचारी एवं सुरिाकमीलाई आयोगले पुरस्कृत
गिश सक्िेछ ।

४४.

आचार सं वहता बिाई लागू गिे : आयोगले अध्यि तथा सदस्यले पालिा गिुश पिे
आचार सं वहता बिाई लागू गिेछ ।

४५.

अिुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गिश सक्िे : मन्त्रालयले आयोगको नसफाररसमा

िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी आवश्यकता अिुसार अिुसूचीमा थपघट
तथा हेरफेर गिश सक्िेछ ।

४६.

निदे शिका वा कायशववनि बिाउि सक्िे : आयोगले आफ्िो कायश व्यवशस्थत रुपले
सञ्चालि गिशको लानग ऐि तथा यस नियमावलीको अिीिमा रही आवश्यक
निदे शिका वा कायशववनि बिाई लागू गिश सक्िेछ ।
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अिुसूची-१
(नियम ४ को उपनियम (१) र (२) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगमा ददिे उजूरीको ढाँचा
१.

उजूरीकताशको,–
(क) िाम, थर :
(ख) ठे गािा :
(अ)

स्थायी :

(आ) अस्थायी :
(इ)
२.

टे नलफोि÷मोवाइल िं., इमेल :

मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि िएको व्यशिको,–
(क) िाम, थर :
(ख) ठे गािा :
(अ)

स्थायी :

(आ) अस्थायी :
(इ) टे नलफोि÷मोवाइल िं, इमेल :
(ग) पाररवाररक वववरण :
(घ) पेिा :
(ङ) हालको अवस्था :
(च) मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि िएको स्थाि, नमनत र समय :
(छ) उमेर :
३.

मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि गिे पि, व्यशिको थाहा िएसभमको िाम,
थर, ठे गािा र

हुनलया, तत्काल कायशरत र हाल कायशरत कायाशलयको िाम र

ठे गािा :
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४.

मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि सभबन्िी उजूरीको व्यहोरा :

५.

घटिासँग सभबशन्ित सबूद प्रमाण :
(क) दे ख्ने :
(ख) सुन्ने :
(ग) कागज :
(घ) तस्वीर :
(ङ) अन्य :

६.

मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि सभबन्िी अन्य वववरण :

७.

यस ववषयमा अन्य कुिै निकायमा उजूरी गरे को िएमा उजूरी गरे को निकाय र
िएको कारबाहीको वववरण :

८.

मानथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा व्यहोरा लेखेको ठहरे कािूि
बमोशजम सहुँला, बुझाउँ ला ।

उजूरीकताशको,–
दस्तखत :
नमनत :
द्रिव्यः उजूरीकताशले िाम, थर, वति गोप्य राख्ि चाहेकोमा सो व्यहोरा उल्लेख गिुश
पिेछ ।
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अिुसूची-२
(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
उजूरी दताश वकताबको ढाँचा

दताश
िं.

नमनत

उजूरीकताशको

मािव अनिकारको

आरोवपत

घटिाको

िाम, थर,

गभिीर उल्लङ्घि

व्यशिको

सं शिप्त

वति

िएको व्यशिको िाम

िाम थर,

ववबरण

थर, वति

वति
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कैवफयत

अिुसूची-३
(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)

दताश िं.

सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
उजूरी दताशको निस्सा
ववषय : ........ उजूरी सभबन्िमा ।
श्री.................. को नमनत .................... को उजूरी प्राप्त िई यस आयोगको दताश
वकताबमा नमनत .......................... मा दताश गररएकोले यो निस्सा ददइएको छ ।
कायाशलयको छाप :

उजूरी दताश गिे कमशचारीको,–
दस्तखत :
िाम :
पद :
नमनत :
आयोगको सभपकश िभबर :
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अिुसूची-४
(नियम ११ को उपनियम (३) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
अिुसन्िाि अनिकारी तोवकएको ढाँचा
श्री........................................
........................................... ।
तपाईलाई दे हायका वववरण िएको उजूरीको छािनबि पूरा गरी प्रनतवेदि पेि
गिशका लानग आयोगको निणशय अिुसार अिुसन्िाि अनिकारी तोवकएको छ । आयोगको
प्रत्यि रे खदे ख र नियन्त्रणमा रही छािनबिको कायश पूरा गरी आफ्िो राय सवहतको
प्रनतवेदि ........ ददि नित्र आयोगमा पेि गिुश होला । उि कायश सभपन्न गिश तपाईलाई
दे हाय बमोशजमको सहयोगी कमशचारी तोवकएको छ ।
क्र.सं .

दजाश

िाम थर

(१)

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

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

(२)

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

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

(३)

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

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

(४)

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

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

उजूरीकताशको िाम, थर :

सभबशन्ित अनिकृतको,–

उजूरी दताश िं :

दस्तखत :

घटिा िएको स्थाि :

िाम, थर :

कायाशलयको छाप :

नमनत :
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अिुसूची-५
(नियम १५ को उपनियम (३) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगमा उपशस्थत हुिको लानग ददइिे सूचिाको ढाँचा
श्री.....................................
............................................... ।
यस आयोगमा नमनत ..................... मा परे को ..... (सं शिप्त व्यहोरा) ....
उजूरीको

छािनबि

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

गिे
मा

नसलनसलामा
ददिको

.....

तपाईसँग
बजे

केही

यस

कुरा

बुझ्िु

आयोगको

परे कोले

नमनत

कायाशलय÷मुकाम

......................... मा उपशस्थत हुि ु होला । उपशस्थत ििए कािूि बमोशजम हुिेछ ।
अिुसन्िाि अनिकारीको,–
दस्तखत :
िाम, थर :
नमनत :
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अिुसूची-६
(नियम १९ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
प्रवेि मुच ुल्काको ढाँचा
शजल्ला ......... महािगरपानलका ÷ उपमहािगरपानलका ÷ िगरपानलका÷ गाउँ पानलका
.................

विा

िं.

........

गाउँ ÷टोल

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

बस्िे

तपाई

श्री

............................ को घर कभपाउण्ि नित्र सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा िएका मािव
अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि सभबन्िी घटिासँग सभबशन्ित वस्तु, नलखत वा प्रमाण फेला
पिश सक्िे सभिाविा िएकोले सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगका हामी दे हायका

व्यशिहरु छािनबिको नसलनसलामा खाितलासी गिश खटी आएकोले खाितलासीको लानग
सो स्थािमा प्रवेि गिुश अशघ दे हायका व्यशिबाट हाम्रो खाितलासी गराई सो को मुच ुल्का
तयार गरे का छौं ।
तपनसल
खाितलासी गिश प्रवेि गिे व्यशिहरूको जीउ खाितलासी नलिे व्यशिको िाम, थर,
ठे गािा (तीिपुस्ते सवहत) :१.
२.
रोहबरः१. घरििी÷मालििी वा निजको प्रनतनिनि :
२. सभिव िएसभम स्थािीय व्यशि÷जिप्रनतनिनि :
३. पीनित (सभिव िएसभम) :
मुच ुल्का तयार गिे कमशचारीहरू :
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अिुसूची-७
(नियम १९ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगबाट खिा गरे को खाितलासी तथा बरामदी
मुच ुल्काको ढाँचा

नलशखतम्

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

..................
उपमहािगरपानलका ।

को

शजल्ला

िानत

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

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

को

छोरा÷छोरी

महािगरपानलका।

िगरपानलका ÷ गाउँ पानलका विा िं..........बस्िे वषश ....

को ........शस्थत घर÷स्थािमा कािूि बमोशजम रीत पुर्याई प्रवेि गरे का हामी
दे हायका व्यशिहरूले नमनत........................ मा खाितलासी गदाश दे हायका
स्थािहरूमा निभि बमोशजमका वस्तु, नलखत वा प्रमाण फेला परे को र सो वस्तु,
नलखत तथा प्रमाण छािनबिको नसलनसलामा आयोगमा दाशखल गिश लै जािु पिे

हुँदा खाितलासी तथा बरामदी मुच ुल्का गरी ददिुहोस ििी सत्य निरुपण तथा
मेलनमलाप आयोगबाट खटी आएका कमशचारीले िन्दा हाम्रो शचत्त बुझ्यो । यसमा
तपनसलमा लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो हो ििी लेखी लेखाई सभबशन्ित
कमशचारी माफशत् आयोगमा चढायौं ।
तपनसल
खाितलासीमा फेला परे का वस्तु, नलखत तथा प्रमाण र स्थािको वववरण :
१.
२.
बरामद गरी लगेका वस्तु, नलखत तथा प्रमाणहरूको वववरण :
१.
२.
रोहबर :
(१)

बरामद सामािको िरपाई बुझ्िे :

(२)

स्थािीय प्रनतनिनि (िएसभम) :
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(३)

पीिक (सभिव िएसभम) :
बरामद सामािको िरपाई तपाईलाई बुझाई मानथ उशल्लशखत उि बरामदी

सामाि नलई गएका छौं ।
मुच ुल्का तयार गिे कमशचारीहरू :
१.
२.
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अिुसूची-८
(नियम २५ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
छािनबि प्रनतवेदिको ढाँचा
आयोगको नमनत .............. को निणशय बमोशजम छािनबि गिश मलाई तोवकएकोमा सो
ववषयमा छािनबि गरी दे हाय बमोशजमको प्रनतवेदि पेि गरे को छु :१.

उजूरी सभबन्िी वववरण
(क)

उजूरी दताश िभबर :

(ख)

उजूरवालाको िाम, थर, ठे गािा :

(ग)

पीनितको िाम, थर, ठे गािा :

(घ)

पीिकको िाम, थर, ठे गािा :

२.

उजूरीको सं शिप्त व्यहोरा :-

३.

सबुत प्रमाण :(क)

दसी प्रमाण तथा घटिासँग सभबशन्ित चीज वस्तु :

(ख)

सािी :
दे ख्ने :
(अ)
(आ)
सुन्ने :
(अ)
(आ)

४.

घटिासँग प्रमाण लाग्िे अरु चीज वस्तु :(अ)

-32_

(आ)
५.

ववस्तृत छािनबिबाट खुल्ि आएको व्यहोरा :

६.

अिुसन्िाि अनिकृतको राय :

कायाशलयको छाप :

अिुसन्िाि अनिकारीको,–
दस्तखत :
िाम, थर :
दजाश :
नमनत :
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अिुसूची-९
(नियम २५ को उपनियम (३) सँग सभबशन्ित)
स्थलगत निरीिण प्रनतवेदिको ढाँचा
१.

उजूरी दताश िभबर :

२.

उजूरी ददिे व्यशिको िाम र ठे गािा :

३.

उजूरीको छोटकरी व्यहोरा :

४.

आरोवपत व्यशिको िाम, थर, उमेर, वति :

५.

स्थलगत निरीिणबाट दे शखि आएको अवस्था :

६.

थप अिुसन्िाि गिुश पिे िए के के कुरामा अिुसन्िाि गिुश पिे हो सो को
वववरण :

७.

उजूरीको व्यहोरा स्थावपत हुि सक्िे आिार :

८.

उत्खिि् गिुश पिे िए सो को कारण र आिार :

९.

घटिाको बारे मा थाहा पाउिे कुिै व्यशि बुझ्िु पिे िए त्यस्ता व्यशिको िाम,

१०.

कुिै कागजात वा सामािहरु बरामद गिुश पिे िए के कहाँबाट बरामद गिुश पिे

थर र वति :
हो सो को

११.

वववरण :

घटिासँग सभबशन्ित कुिै िौनतक सवुत प्रमाण सङ्कलि गिश छु ट िएको िए सो
को वववरण :

१२.

अन्य केही िए :
स्थलगत निरीिण प्रनतवेदि पेि गिेको-,
दस्तखत :
िाम, थर :
नमनत :
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अिुसूची-१०
(नियम २७ को उपनियम (२) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगमा मेलनमलापको लानग ददिे निवेदिको ढाँचा
ववषयः- मेलनमलाप गराई पाऊ ।
मैले । हामीले सिस्त्र द्वन्दको क्रममा घटे का ........................घटिाका सभबन्िमा

.................. सँग । हामी बीच मेलनमलाप गिश चाहेकोले यो निवेदि ददएको छु ।
छौं ।
निवेदकको,–
दस्तखत :
िाम, थर :
पीनित वा पीिकको पूरा िाम,
थर र ठे गािा उल्लेख गिुश पिे)
नमनत :

-35_

अिुसूची-११
(नियम २७ को उपनियम (४) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
मेलनमलापको निवेदि दताशको निस्सा
ववषय :- मेलनमलापको निवेदि बारे ।
.......................... ले नमनत .................... मा ददएको मेलनमलापको निवेदि
प्राप्त िई यस आयोगको दताश वकताबमा नमनत .......................... मा दताश गररएकोले
यो निस्सा ददइएको छ ।
कायाशलयको छाप :

निवेदि दताश गिे कमशचारीको,–

दताश िं.:

दस्तखत :
िाम, थर :
पद :
नमनत :
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अिुसूची-१२
(नियम २८ को उपनियम (३) सँग सभबशन्ित)
मेलनमलापको ढाँचा
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगबाट गराइएको
मेलनमलाप
अध्यि श्री............................................
सदस्य श्री............................................
सदस्य श्री............................................
सदस्य श्री............................................
सदस्य श्री............................................
उजूरी दताश िभबर :...................
....................... शजल्ला ........................... महािगरपानलका÷उपमहािगरपानलका ÷
िगरपानलका÷गाउँ पानलका

विा

िभबर

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

..........

बस्िे

उजूरीकताश

बषश

.........

....

को

शजल्ला

..................... महािगरपानलका ÷ उप महािगरपानलका ÷ िगरपानलका ÷ गाउँ पानलका
बिा िं. .....बस्िे बषश .... को .................... पीिक
१.

उजूरीको ववषय :

२.

मेलनमलापको व्यहोरा :

पीनित / पीनितको पररवारको,–
िाम, थर :
ठे गािा :
पीिकको,–
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दस्तखत :
िाम, थर :
ठे गािा :
........

........

........

........

........

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यि

कायाशलयको छाप

नमनतः
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अिुसूची-१३
(नियम ३३ को उपनियम (२) सँग सभबशन्ित)
सुवविा तथा सहुनलयतको लानग ददिे निवेदिको ढाँचा
१.

पीनितको :
िाम, थर :.........................................................................
ठे गािा :.........................................................................
उमेर :...................पेिा :.................................................
सभपकश फोि िं :......................... ईमेल :..................................

२.

पीनितका पररवारका आशश्रत सदस्यहरु :

क्र.सं .

िाता

उमेर

शििा

१
२
३

सिस्त्र द्वन्दको क्रममा पीनित उपर िएको मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घिको
अपरािः

घटिाको नमनत :........................ समय :.............................
४.

पीनितलाई पुगक
े ो िनतको वववरण :

५.

िारीररक िनतको वववरण (त्यसको असर हालसभम पनि िए सो कुरालाई पुिी
गिे वववरण र उपलब्ि िएसभमको प्रमाण) :

६.

शििा÷पेिा व्यवसाय÷चल अचल सभपशत्तमा पुगक
े ो िनतको वववरण÷हाल सभमको
शस्थनत र सो सँग उपलब्ि िएसभमका सभबशन्ित प्रमाण :

७.

हालसभम पीनितले पाएको राहतको वववरण (हालसभम के कस्तो सुवविा,
सहुनलयत, िनतपूनतश पाएको हो सो खुलाउिे) :

८.

पीनितले खोजेको िनतपूनतश, सुवविा, सहुनलयत :

९.

पीिकको वववरण :
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िाम, थर :..................................................................
ठे गािा :...................................................................
सभपकश फोि िं.: .......................................................
पेिा :......................................................................
मानथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ झुट्टा ठहरे मा कािूि बमोशजम सहुँला बुझाउँ ला ।
पीनितको,–
दस्तखत :
नमनत :
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अिुसूची-१४
(नियम ३५ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
िमादािको लानग ददिे निवेदिको ढाँचा
पीनितको िाम, थर, वति :......................................................
पीिकको िाम, थर, वति :......................................................
घटिा घटे को स्थाि, नमनत, समय र घटिाको सं शिप्त व्यहोरा :
उपरोि घटिासँग सभबशन्ित अपरािमा आयोगबाट मलाई दोषी दे खाईएको हुँदा सो
अपरािबाट िमादाि पाउि दे हायको वववरण खुलाई निवेदि गरे को छु ।
१.

निवेदि ददिु अशघ सिस्त्र द्वन्दको क्रममा आफूबाट िएका काम कारबाहीको

सन्दिशमा आफूलाई थाहा िएसभमको सत्य तथ्य वववरण आयोग समि पूण श
रुपमा प्रकट गरी सो वववरण आयोगमा अनिलेखि गराएको छु ।

२.

सिस्त्र द्वन्दको क्रममा आफूबाट िएको मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि

३.

त्यस्तो कायशबाट आफूलाई पश्चाताप िएको स्वीकार गरी आयोग समि पीनित

४.

िववष्यमा त्यस्तो वकनसमको कुिै कायश िगिे प्रनतज्ञा गदशछु ।

सभबन्िी कुरा स्वीकार गरे को छु ।

पिलाई शचत्त बुझ्दो ढङ्गले िमायाचिा गिश मञ्जुर गदशछु ।

मानथ लेशखएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झुठ्ठा ठहरे कािूि बमोशजम सहुँला वुझाउँ ला ।
निवेदकको,–
दस्तखत :
नमनत :
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अिुसूची-१५
(नियम ३६ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगबाट िएको िमादािको नसफाररसको ढाँचा
श्री िेपाल सरकार,
नसं हदरवार ।
ववषय : िमादािको लानग नसफाररस गररएको सभबन्िमा ।
सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि िएको ववषयमा दे हायको

पीिकले आफूबाट मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि िएको कुरा स्वीकार गरी सो
कायशको पश्चाताप गदै यस आयोग समि पीनितसँग शचत्त बुझ्दो ढं गले िमा याचिा गिश
मन्जुर गरे को र िववष्यमा पुिः त्यस्तो वकनसमको कुिै कायश िगिे प्रनतज्ञा सवहतको
प्रनतबद्धता गरे को तथा सो पीिकलाई िमादाि ददि पीनितको पूण श सहमनत र स्वतन्त्र
मन्जुरी समेत रहेको एवं पीिकलाई िमादाि गिश उपयुि दे शखएकोले यस आयोगको

नमनत .................... को निणशय अिुसार निज पीिकलाई िमादाि ददि नसफाररस
गररएको छ ।
वववरणः
१. निवेदकको,
(क) िाम, थर :
(ख) उमेर :
(ग) ठे गािा :
२. पीनितको,
(क) िाम, थरः
(ख) उमेर :
(ग) ठे गािा :
३. घटिाको सं शिप्त वववरण :
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४. पीनितलाई पुगक
े ो िनतको वववरण :
५. िमादािको नसफाररस गिुश पिे कारण :
सशचवको दस्तदखत
नमनत :
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ु ी-१६
अिुसच
(नियम ३७ को उपनियम (२) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको निणशय सभबन्िी जािकारीको ढाँचा
उजूरी दताश िभबर :
उजूरीकताशको िाम, थर, वति (गोप्य राख्िु पिेमा साङ्केनतक िाम राख्िे) :
ववषय :सिस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि िएको ववषयमा परे को
उशल्लशखत उजूरीको सभबन्िमा यस आयोगबाट छािनबि गदाश उि उजूरी तामेलीमा
राख्िे । पीिकलाई कारबाहीको लानग नसफाररस गिे

। िमादािको लानग नसफाररस

गिे गरी नमनत ...................... मा निणशय िएकोले जािकारीको लानग अिुरोि छ ।
निणशयको प्रनतनलपी यसैसाथ सं लग्ि छ ।
कायाशलयको छापःजािकारी ददिे अनिकृतको,–
दस्तखत :
िाम, थर :
पद :
नमनत :
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अिुसूची-१७
(नियम ४२ को उपनियम (१) सँग सभबशन्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
पीनित पररचय-पत्रको ढाँचा
पररचयपत्र िं.:
१.

तस्वीर

पररचयपत्र बाहकको,–
(क)

िाम थरः

(ख)

ठे गािाः ...... अञ्चल

.........

शजल्ला .......... महािगरपानलका।

उप-महािगरपानलका। िगरपानलका ÷गाँउपानलका

विा िं.......

(ग)

िागररकता िंः

(घ)

पीनित बाहेक पररवारको अन्य सदस्य िए पीनितसँगको निजको िाता
सभबन्िः

२.

मािव अनिकारको गभिीर उल्लङ्घि िएको घटिा नमनतः

पररचय पत्र प्राप्त गिेको दस्तखतः

पररचयपत्र प्रदाि गिे कमशचारीको,–
दस्तखतः

कायाशलयको छाप

िाम, थरः
पदः
नमनतः

-45_

