सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
परिपूिण निर्दे शिका, २०७७

(आयोगबाट स्वीकृत नमनतिः- २०७७/९/२)

प्रस्ताविािः सिस्त्र द्वन्द्द्वका क्रममा भएका मािव अनिकािको गम्भीि उल्लङ्घिको घटिाबाट पीनित हुि
पुगेका व्यशिलाई परिपूिणको नसफारिस गिन आवश्यक व्यवस्था गिन वाञ्छिीय भएकोले ,
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ४६ ले दर्दएको अनिकाि
प्रयोग गिी आयोगले यो निर्दे शिका बिाएको छ।
१.

सं शिप्त िाम ि प्रािम्भ :

(१) यस निर्दे िीकाको िाम "परिपूिण

निर्दे शिका, २०७७" िहेको

छ ।
(२) यो निर्दे शिका आयोगबाट स्वीकृत भएको नमनतर्दे शि लागू हुिेछ।
२.

परिभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथन िलागेमा यस निर्दे शिकामा,(क)

×आयोगको कायानलय" भन्नाले काठमािौं उपत्यकामा िहेको आयोगको कायानलय

(ि)

×आशित परिवाि" भन्द्िाले पीनित आफैले लालि, पालि, पोषण, हेिचाह गिुप
न िे

सम्झिु पछन ि सो िब्र्दले आयोगको मुकाम कायानलयलाई समेत जिाउँछ।

वा पीनितले आिय दर्दं र्दै आएको पीनित परिवािको सर्दस्य सम्झिु पछन ।
(ग)

×एकासगोलको परिवाि" भन्द्िाले पीनितसँग अंिबडािा िभई वा मािो समेत
िछु दिई सँगै वसोवास गरििहेका पीनित परिवािको सर्दस्य सम्झिु पछन ।

(घ)

×िशजकको हकवाला"

ु द र्दे वािी सं वहता, २०७४ को र्दफा २३९
भन्द्िाले मुलक

बमोशजमको पीनितको अपुताली पाउिे पवहलो प्राथनमकताक्रमको हकवाला सम्झिु
पछन ।

(ङ)

"नियमावली" भन्नाले सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग नियमावली, २०७२
सम्झिु पछन ।

(च)

×परिपूिण कायनक्रम" भन्द्िाले पीनितलाई िेपाल सिकाि, प्रर्दे ि तथा स्थािीय
तहले उपलव्ि गिाउिे परिपूिण कायनक्रम सम्झिु पछन ि सो िब्र्दले पीनितलाई
परिपूिण उपलब्ि गिाउि सं चालि गरििे तत्कानलि, अल्पकानलि ि दर्दघनकानलि
भौनतक, सामूवहक ि सांकेनतक परिपूिण सम्बन्द्िी नबनभन्द्ि कायनक्रमलाई समेत
जिाउँछ ।
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३.

निवेर्दि दर्दिुपिे : (१) नियमावलीको नियम ३२ ि ३३ बमोशजमको िनतपूनतन, सुवविा वा
सहुनलयत उपलब्ि गिाउि िेपाल सिकाि समि नसफारिस गिे प्रयोजिको लानग पीनित वा
निजको िशजकको हकवालाले माग गिे को सुवविा वा सहुनलयतको प्राथनमकता उल्लेि गिी
नियमावलीको अिुसूची–१३ बमोशजमको ढाँचामा आयोगको कायानलयमा निवेर्दि दर्दिु पिेछ ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुिसुकै कुिा ले शिएको भए तापनि आयोगले उजूिी छािवविकै
क्रममा पीनित वा निजको िशजकको हकवालाबाट नियमावलीको अिुसूची–१३ बमोशजमको
ढाँचामा निवेर्दि सं कलि गिन सक्िेछ ि त्यसिी निवेर्दि सं कलि गर्दान अिुसूची बमोशजमको
परिपूिण फािम समेत भिाएि नलिु पिेछ ।
(३) यो निर्दे शिका प्रािम्भ हुि ु अगावै छािववि भईसकेका उजूिीको हकमा आयोगको
निणनय अिुसाि उपर्दफा (१) ि (२) बमोशजमको निवेर्दि ि परिपूिण फािाम आयोग कायानलयबाट
सं कलि गरििेछ ।
(४) आयोगले पीनितलाई कुिै सुवविा, सहुनलयत प्रर्दाि गिन वा अन्द्य उपयुि परिपूिण
सम्बन्द्िी व्यवस्था गिन िेपाल सिकाि समि नसफारिस गर्दान पीनित ि निजको िशजकको
हकवालाले दर्दएको निवेर्दि ि परिपूिण फािममा उल्लेि गिे को प्राथनमकताको आिािमा
परिपूिणको लानग नसफारिस गिेछ ।

४.

पीनितको अवस्था, घटिाको असि तथा पीनितको चाहिालाई आिाि नलिे : (१) आयोगले
नियमावलीको नियम ३४ बमोशजम नििानिण भएको आिाि ि मापर्दडािको अनतरिि पीनित वा
निजको िशजकको हकवालालाई परिपूिण उपलब्ि गिाउि नसफारिस गर्दान आयोगले र्दे हाय
बमोशजमको पीनितको अवस्था, घटिाको असि ि पीनितको चाहिालाई समेत आिाि नलिेछिः(क) घटिाको कािण परिवािमा पिे को आनथनक, िैशिक, सामाशजक तथा
सांस्कृनतक असि ि िनत,
(ि) पीनितको पेिा, व्यवसाय ि िोजगािीमा पिे को प्रत्यि प्रभाव ि गुमेका
अवसि,
(ग) परिवािको आय आजनि गिे मुख्य व्यशि ववरुद्ध घटिा भए िभएको,
(घ) सिस्त्र द्वन्द्द्वका कािण आमा बुबा र्दुवै गुमाएि टु हिु ा बालबानलका हुि ु
पिे को,
(ङ) हत्या पश्चात् परिवािले िव बुझ्ि पाए िपाएको ि पिम्पिा अिुसाि िवको
सर्दगत गिन पाए वा िपाएको,
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(च) घटिा पश्चात् पीनितको तत्काल उद्धाि भई यथोशचत िनतपूनतन, िाहत
िकम, उपचाि पाए वा िपाएको,
(छ) वहिासत, बन्द्िक वा थुिामा िािेको स्थािको अवस्था, अवनि ि गरिएको
व्यवहाि, (एकान्द्त स्थलमा थुिेको, वालवानलका ि बयस्कलाई एउटै
स्थािमा थुिेको, परिवािलाई भेटघाट गिन वा परिवािलाई थुिामा िािेको
जािकािी िदर्दएको, थुिामा िािेको स्थािको भौनतक अवस्था, थुिामा
िािेको ब्यशिको सं ख्या ि थुिामा िािेको स्थािको िेत्रफल आदर्द),
(ज) बलात्काि, यौिजन्द्य वहं साका कािण सामाशजक रुपमा पीनितले सामिा गिुन
पिे को पीिा, बेइज्जती, पीनितलाई पिे को मािनसक आघात, पीनितको
घटिाको तत्काल पनछको अवस्था ि हाल त्यसको असि, गभनिािण
गिे कोमा बालबानलकाको अवस्था,
(झ) एकै व्यशि फिक/फिक घटिाबाट पीनित भएको वा पटक/पटक एकै
प्रकृनतका घटिावाट पीनित हुि पुगेको,
ँ ा फोिी
(ञ) एकै व्यशिका िेिैवटा अङ्गभङ्ग गरिदर्दएको अवस्था वा र्दुबै आि
अन्द्िो बिाएको, र्दुबै हात वा िुिा काटी, भाँची, फोिी अपाङ्ग बिाएको
ँ ा, हात वा िुिा सद्दे िहेको अवस्था, जीवि
अवस्था, वा एक आि
निवानहका लानग कुिै सहािाको आवश्यकता िहे ििहेको, आदर्द ।
(ट) कुिै सावनजनिक सं िचिा, भौनतक सम्पशिको िनत भएकोमा त्यसले
समुर्दायमा पिे को प्रभाव, असि ि प्रभाववत उपभोिाको सं ख्या,
(ठ) पीनित तथा परिवािको हालको वास्तववक अवस्था तथा आवश्यकता,
(ि) पीनित तथा निजको परिवािको सर्दस्यले व्यि गिे को कुिै वविेष इच्छा
वा माग,
(ढ) पीनितले िेपाल सिकाि, प्रर्दे ि तथा स्थािीय तह एवम् कुिै सं घ
सं स्थाबाट हालसम्म कुिै िाहत पाए वा िपाएको,
(ण) र्दे हाय बमोशजमका अमािवीय ि अपमािजिक कायन भए िभएकोिः(१) कसै लाई यातिा दर्दई ििीिका सं वेर्दििील अंगमा किे डाट लगाउिे,
घोच्िे, घाउ चोट पुर्याउिे, चौनबसै घडाटा िेल, दठङ्गुिा ठोक्िे,
ँ ामा पिी बाँिी दर्दिे, पािीमा िुवाउिे, तातो पािीले िढाउिे,
आि
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मलमुत्र, ववस्टा िुवाउिे आदर्द यस्तै प्रकृनतका अन्द्य अमािवीय एवं
अपमािजिक कायन गिी घटिा भएको,
(२) परिवाि वा बालबानलकाको अघानि घटिा भएको वा बालवानलका,
जेष्ठ िागरिक, अपाङ्गता भएका वा अिि वा एकल मवहला वा
गभनवती मवहला ववरुद्ध घटिा भएको,
(३) सांस्कृनतक, िानमनक तथा पिम्पिागत वक्रयाकलाप गर्दान घटिा
गरिएको ।
५.

परिपूिण उपलब्ि गिाउि नसफारिस गिे : (१) आयोगबाट यवकि भएको पीनित वा निजको
हकवालालाई र्दफा ३ ि ४ को अिीिमा िही आयोगले परिपूिण कायनक्रम सञ्चालि गिनका लानग
िेपाल सिकाि समि नसफारिस गिेछ।
(२) उपर्दफा (१)

बमोशजमको परिपूिण कायनक्रममा सामान्द्यतया र्दे हाय बमोशजमको

भौनतक, सामूवहक, साङ्केनतक वा अन्द्य उपयुि परिपूिण समावेि भएको हुि ु पिेछिः(अ) भौनतक परिपूिण(क)

िनतपूनतन तथा िाहत:
(१)

पीनितलाई पिन गएको हािी िोक्सािीको गाम्भीयनतालाई समेत दृविगत
गिी नियमावलीको नियम ३२ बमोशजम पीनित स्वयंलाई वा निज
िभएमा निजको सबभन्द्र्दा िशजकको हकवालालाई एकमुि िनतपूनतन
िकम,

(२)

पीनितको वविेष अवस्था वा आवश्यकता अिुसाि िाहत स्वरुप शजवि
निवानह भिा, िगर्द, शजन्द्सी, वविेष उपकिण, सािि आर्दी ।

(ि)

स्वास््य उपचाि तथा सामाशजक सुििा:
(१)

िािीरिक रुपले कमजोि भएका पीनितलाई एकलाि रुपैयाँमा िबढाई
सिकािी स्वास््य सं स्थाबाट स्वास्थोपचाि प्रर्दाि गिन,

(२)

पीनितलाई आवश्यक पिे स्वास््य उपचाि सिकािी अस्पतालमा नििुल्क
रुपमा गरिदर्दि,

(३)

पीनित ि निजका आशित परिवािलाई स्वास््य उपचाि उपलव्ि गिाउि
िेपाल सिकािबाट सं चानलत स्वास््य बीमा कायनक्रम अन्द्तगनत पीनित ि
4

आशित

परिवािले

व्यहोिुन

पिे

योगर्दाि

िकम

िेपाल

सिकािले

व्यहोरिदर्दि,
(३)

पूणरु
न पले अपाङ्गता वा अििता भएका पीनितलाई अपाङ्गता भिा,
सहयोगीको

व्यवस्था, सहयोगीका

लानग

ु तम
न्द्यि

मानसक

आनथनक

सहायताको व्यवस्था गिन,
(४)

घाइते, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गताको गाम्भीयनता हेिी ववनभन्न सहायता सामाग्री
जस्तै, नति पाङ्ग्रे स्कूटि, शव्हलशचयि, वैिािी, सुन्न सहयोग गिे सािि
आदर्द नििुल्क उपलब्ि गिाउि,

(५)

पीनित वा निजका परिवािका सर्दस्यको अवस्था ि आवश्यकता अिुसाि
नििुल्क मािनसक उपचाि गिाउिे वा मिोसामाशजक पिामिन उपलब्ि
गिाउि,

(६)

र्दीघनकालसम्म नियनमत रुपमा स्वास्थोपचाि सेवा पाउिु पिे पीनितको
लानग आवश्यक स्वास्थ उपचाि सेवा उपलव्ि गिाउि,

(७)

स्थािीय तह माफनत सं चानलत सामाशजक सुििा कायनक्रममा पीनित
परिवािका जेष्ठ िागरिक, बालवानलका, अपाङ्गता भएका व्यशि, असि
व्यशि, एकल मवहला ि वविवा मवहलालाई समेत आवश्यकता अिुसाि
समावहत गिे व्यवस्था गिन,

(८)

बलात्काि तथा यौिजन्द्य वहं साका पीनितको गोपनियताको सुनिशश्चतता ि
उि कािण जन्द्मेका बालबानलकाका लानग वविेष परिपूिणको व्यवस्था
ि जन्द्मर्दतान, िागरिकता लगायतका ववषयमा िीनतगत परिवतनि गिन,

(९)

कािूिी समस्यामा पिे कालाई आवश्यकता अिुसाि नििुल्क कािूिी सेवा
उपलव्ि गिाउिे व्यवस्था गिन ।

(ग)

सम्पशि वफतान, िनतपूनतन तथा आवासको व्यवस्था:
(१)

पीनितको

घि,

जग्गा,

सवािी

सािि,

व्यवसायजन्द्य

उद्योग

कल

काििािा सम्पशि आदर्द कब्जा, िनत वा जफत गिे कोमा त्यस्तो सम्पशि
सम्बशन्द्ित व्यशिबाट वफतान गिाउि,
(२)

मानथ र्दे हाय (१) मा उल्लेशित कािणबाट वा अन्द्य कुिै वकनसमबाट
ववस्थापि भएका पीनितको चाहिा अिुसाि यथािक्य मुलस्थािमािै
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पुिस्थानपि गिाउिे, परिवाि, समाजसँग पुिनमनलि गिाउिे तथा सम्पशि
िनत, कब्जा वा जफत गरिएको अवनिको वास्तववक िनत यवकि गिी
पीनितलाई मिानसव िनतपूनतन उपलव्ि गिाउिे ि ववस्थावपत अवनिको
घि, जग्गा, उद्योग व्यवसायमा लाग्िे कि नमिाहा गरिदर्दि,
(३)

सिस्त्र द्वन्द्द्वको क्रममा आगलागी वा वम ववष्फोट वा युद्ध आक्रमणको
क्रममा घिको िनत भई वा ववस्थावपत परिवाि मुलस्थािमा फकनि
िचाहेमा ियाँ घि निमानण गिन वा घिको पुिनिनमानण गिुन पिेको हकमा
पाँचलाि रुपैयाँसम्मको आनथनक सुवविा प्रर्दाि गिन,

(४)

िेपालनभत्र

स्थायी

बसोबासको

व्यवस्था

िभएको

पीनित

िेपाली

िागरिकलाई प्रर्दे ि सिकाि अन्द्तगनत सं चानलत जिता आवास कायनक्रम
अन्द्तगनत उपयुि आबासको व्यवस्था गिन ।
(घ)

िैशिक सुवविा वा िोजगािमूलक तालीम:
(१)

अध्ययि गिन चाहिे पीनित वा अवस्था अिुसाि निजको परिवािको कुिै
सर्दस्यलाई स्िातक तहसम्मको नििःिुल्क शििा ि िैशिक तहगत रुपमा
निशश्चत बावषनक िकम िैशिक भिा स्वरुप उपलब्ि गिाउिे। यसिी
उपलब्ि गिाईिे िैशिक सुवविा अन्द्तगनत प्राववनिक शििालयमा पीनित
परिवािको लानग निशश्चत सं ख्या उपलब्ि हुिे व्यवस्था गिन,

(२)

अध्ययि गिन िचाहिे वा िसक्िे पीनित वा परिवािको योग्यता वा इच्छा
अिुसािको सीपमूलक ि िोजगािमूलक प्राववनिक तालीमको व्यवस्था
गिन,

(३)

स्िातक

तहभन्द्र्दा

मानथ

अध्ययि

गिन

चाहिेको

लानग

छात्रवृशि

कायनक्रममा पीनित परिवािको लानग समेत आििणको व्यवस्था गिन ।
(ङ)

िोजगािी ,पेिा, व्यवसायमा सुवविा:
(१)

आयोगले उपयुि र्दे िेमा पीनितको अवस्था हेिी निजको परिवािको कुिै
सर्दस्यलाई िोजगािीको सुवविा उपलब्ि गिाउि,
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(२)

वेिोजगाि वसेका ि िम गिन सिम ि ईच्छु क पीनित परिवाि
सर्दस्यलाई प्रिािमन्द्त्री िोजगाि कायनक्रम अन्द्तगनत सं चानलत योजिामा
वविेष प्राथनमकताका साथ समावहत गिे व्यवस्था गिन,

(३)

पीनित तथा निजको परिवािका योग्य सर्दस्यलाई शििण तथा सिकािी
एवं

सावनजनिक

सेवाको

िोजगािीमा

निशश्चत

अवनिसम्मका

लानग

आििणको व्यवस्था गिन,
(४)

कुिै व्यापाि वा व्यवसाय गिन चाहिे बेिोजगाि पीनित वा निजको
परिवािको कुिै सर्दस्यलाई निव्यानजी वा सहुनलयत व्याजमा पाँचलाि
रुपैयाँसम्म ऋण सुवविा उपलब्ि गिाउि,

(५)

सिस्त्र द्वन्द्र्दको क्रममा व्यापाि व्यवसाय उद्योगमा िनत पुगेका पीनितको
व्यवसायको पुिस्थानपिकालानग निव्यानजी वा सहुनलयत व्याजमा पाँचलाि
रुपैयाँसम्म ऋण सुवविा उपलब्ि गिाउिे ि निशश्चत अवनिसम्मका लानग
किमा छु ट सुवविा प्रर्दाि गिन,

(६)

कृवष पेिामा सं लग्ि पीनित परिवािलाई आवश्यकता अिुसाि निशश्चत
अवनिसम्म नििुल्क बीउ ववजि तथा मल उपलव्ि गिाउिे प्रवन्द्ि गिन,

(७)

वैर्देशिक िोजगािीमा जाि चाहिे द्वन्द्द्वपीनितलाई वैर्देशिक िोजगािीमा
जाि पाउिे गिी आवश्यक व्यवस्था गिन ।

(आ) सामूवहक परिपूिण:
(क)

पीनितको पवहचाि, मयानर्दा ि सम्माि स्थावपत हुिे गिी परिचयपत्र प्रर्दाि
गिन,

(ि)

िनत भएका सावनजनिक सं िचिा पुि:निमानण गरिदर्दिे ि पीनितलाइ लशित
गिी िािेपािी, जलववद्युत,् नसं चाई, कृवष, आय आजनिका कायनक्रम, तिकािी
िेती, सहकािी, समूह निमानण जस्ता कायनक्रम लागु गिन,

(ग)

पीनितलाई उपलब्ि गिाउिे परिपूिण सावनजनिक समािोह आयोजिा गिी
िाविय सम्मािका साथ उपलब्ि गिाउि,
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(घ)

वृहत

िाशन्द्त

सम्झौता

भएको

दर्दिलाई

िेपालमा

भएको

द्वन्द्द्व

ि

द्वन्द्द्वपीनितको सं स्मिण तथा सम्मािमा िाविय द्वन्द्द्वपीनित स्मृनत दर्दवसको
रुपमा मिाउिे व्यवस्था गिन,
(ङ)

द्वन्द्द्वपीनितलाई व्यशिगत सुििा, िि ि त्रासबाट उन्द्मुशि ि थप मािव
अनिकािको उल्लङ्घि ववरुद्ध सं ििणको अिुभनू त गिाउि सामुर्दावयक
कायनक्रम सं चालि गिन,

(च)

िाज्यको तफनबाट पीनित समि पुििः सिस्त्र द्बन्द्द्ब र्दोहोरिि िदर्दिे
प्रनतवद्बता व्यि गिन,

(छ)

पुि: सिस्त्र द्वन्द्द्वमा जािु िपिे गिी िाज्यका सं यन्द्त्रको सं स्थागत ि
सं िचिागत सुिाि गिी सुिासिको प्रत्याभूनत गिन ।

(इ) सांकेनतक परिपूिण:
(क)

पीनित परिवािलाई उजूिीको छािवविवाट र्दे शिि आएको घटिाको सत्य
त्य औपचारिक रुपमा जािकािी दर्दि,

(ि)

पीनितको सम्माि ि सम्झिा स्वरुप केन्द्र, प्रर्दे ि एवं स्थािीय तहमा
पीनितको

िाममा

स्मािक,

सावनजनिक

उद्याि,

पाकन,

ववद्यालय,

अस्पताल, िािेपािी, नबद्युत, बाटोघाटो, जस्ता पूवानिाि निमानण गिे
कायनक्रमका साथै स्थािीय आवश्यकताका कायनक्रम आयोजिाका ूपपमा
सञ्चालि गिन,
(ग)

पीनितको सम्झिा ि सम्मािमा छात्रवृशि, पुिस्कािको व्यवस्थाको साथै
हुलाक वटकट, िकुमेन्द्री, पुस्तक आदर्द प्रकािि गिन,

(घ)

पीनित तथा समुर्दायका बीच सद्भाव, ववश्वास पुिस्थापिा गिन चौतािी,
यात्रु प्रनतिालय जस्ता सं िचिा निमानण गिन,

(ङ)

द्वन्द्द्वका कािणले सामूवहक हत्या भएको स्थािमा सिस्त्र द्वन्द्द्व सम्बन्द्िी
सं ग्रहालय तथा िहीर्द स्मािक निमानण गिी सञ्चालि गिन,

(च)

पीनितको सम्माि ि सम्झिा स्वरुप पीनितको िाममा आवश्यकता
अिुसाि नबनभन्द्ि सं िचिाको िामाकिण गिन।
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(३) उपर्दफा (२) मा उशल्लशित परिपूिणका अनतरिि पीनित एवं पीनित परिवािको
वविेष अवस्था, ववशिि परिशस्थनत, आवश्यकता ि औशचत्यको आिािमा आयोगले अन्द्य उपयुि
परिपूिणको लानग िेपाल सिकािसमि नसफारिस गिन सक्िेछ ।
(४)

आयोगबाट परिपूिण कायनक्रम सञ्चालि गिन नसफारिस भई आएपनछ िेपाल

सिकािले यस र्दफामा उशल्लशित परिपूिण सम्बन्द्िी व्यवस्थाको समेत अिुकूल हुिेगिी आफ्िो
िीनत, िणिीनत तथा कायनक्रममा तत्कालीि, अल्पकालीि ि दर्दघनकालीि पीनितमैत्री परिपूिण
कायनक्रम तजुम
न ा गिी सो प्रभावकािी कायानन्द्वयि हुिे व्यवस्था नमलाउिु पिेछ ि सो जािकािी
आयोगलाई गिाउिु पिेछ ।
६.

प्राथनमकता: आयोगले पीनितलाई मानथ उल्लेि भए बमोशजमका परिपूिण नसफारिस गर्दान
बालबानलका, जेष्ठ िागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौिजन्द्य वहं सामा पिे का, िािीरिक ूपपमा
कमजोि अिि, मवहला, नसमान्द्तकृत, र्दनलत, आर्दीवासी, जिजानतलाई अग्रानिकाि दर्दईिेछ।

७.

उजुिी: (१) यस निर्दे शिका बमोशजम परिपूिण उपलब्ि गिाउिे सम्बन्द्िमा भएको निणनय उपि
शचि िबुझ्िे सिोकािवाला व्यशिले निणनय भएको नमनतले पैंतीस दर्दिनभत्र आफ्िो व्यहोिा िुलाई
आयोग समि नलशित उजूिी दर्दि सक्िेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशजम उजूिी प्राप्त हुि आएमा आयोगले छािववि गिी उजूिी पिे को
तीस दर्दिनभत्र निणनय गरिसक्िु पिेछ ।

८.

िुल्क िलाग्िे: र्दफा ३ बमोशजम निवेर्दि दर्दं र्दा कुिै िुल्क लाग्िे छै ि।

९.

र्दोहोिो परिपूिण स्वीकाि गिन िहुि:े आयोगको नसफारिसको अनििमा िही एउटै पीनितले र्दोहोिो
पिे गरि अलग/अलग शजल्लाबाट िनतपूनतन, सुवविा वा सहुनलयत सम्वन्द्िी परिपूिण स्वीकाि गिन
हुँर्दैि ।

१०.

प्रचनलत कािूि बमोशजम कािबाही हुि:े कसै ले झुठ्ठा ववविण पेि गिी प्रचनलत कािुि ववपरित
परिपूिणको रुपमा िनतपूनतन, सुवविा वा सहुनलयत नलएको पाईएमा त्यसिी नलएको सुवविा वर्दि
गिी निजलाई प्रचनलत कािूि बमोशजम कािवाही हुिेछ।

११.

आयोगको निणनय बमोशजम हुििःे यस निर्दे िीकामा ले शिएको कुिामा यसै निर्दे िीका बमोशजम
हुिे ि अन्द्य कुिाको हकमा आयोगको निणनय बमोशजम हुिेछ।
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अिुसूची
(र्दफा ३ को उपर्दफा (२) सँग सम्बशन्द्ित)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग

परिपूिण फािाम
निवेर्दकको िाम :-

१)

उजूिी र्दतान िं.

मािव अनिकािको गम्भीि उल्लं घि भएको पीनितको िाम : .....................................
१.१

परिपूिणको लानग निवेर्दि दर्दिे व्यशिको :िाम,थि :- ....................................................................................................
ठे गािा :- ....................................................................................................
स्थायी :- .....................................................................................................
हालको :- .....................................................................................................
उमेि :-

पेिा:- ...................................................

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

सम्पकन फोि/मोवाईल िं. :- ..................................... इमेल :- ..........................
घटिाबाट आफै पीनित िभएमा निवेर्दकको पीनितसँगको िाता :- ....................
२)

पीनित व्यशिको परिवािका सर्दस्य:२.१ परिवािका सर्दस्यको ववविण :-

क्र.सं .

िाम

िाता

उमेि

शििा

पेिा

िारििीक
अवस्था

बालबानलका,

२.
३.
४.
५.
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सर्दस्यको
जेष्ठ

िागरिक,

अपाङ्ग,

असि,

एकल

मवहला

१.

परिवािका
हस्तािि

२.२ पीनितको परिवािका कुिै सर्दस्य कसैको सं ििणमा भए सो को ववविण :क्र.सं . िाम

िाता

ठे गािा

सम्पकन िं.

कैवफयत

१.
२.
३.

३)

सिस्त्र द्वन्द्द्वको क्रममा पीनित उपि भएको मािव अनिकािको गशम्भि उल्लं घि सम्बन्द्िी
ववविण :क)

घटिाको नमनत :- .......................... समय :- ........................

ि) घटिाको ववषय:- ....................

४)

५)

ग)

पीनित भएको अवस्थामा निजको पेिा :.......

घटिाको कािण पीनित परिवािलाई पिन गएको िनतको ववविण :क)

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

ि)

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

ग)

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

घ)

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

ङ)

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

हालसम्म कुिै िाहत पाएको भए सो को ववविण :

िाहतको ववविण

क) सिकािी निकायबाट

ि)अन्द्य सं घ/सं स्था वा व्यशिबाट
कुिै िाहत पाएको भए सो को
ववविण

अ) उपर्दाि/निवृशिभिण
आ) िाहत/िनतपूनतन िगर्द रु.
इ) छात्रवृशि

ई) वविा व्याज/सहुनलयत व्याजमा ऋण
उ) व्यावसावयक तानलम
ऊ) िोजगािीको ववविण
ए) स्वास््य उपचाि/सेवा
ऐ) अन्द्य :- .........................
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५.१ पीनित परिवािको आनथनक अवस्था :अ)

घिबास :

आ)

जग्गा जनमि :

इ)

घि/जग्गा भए त्यसको ववविण :

नस

शजल्ला

िं.

छ

छै ि

छ

गाउँपानलका/

विा

िगिपानलका

िं.

छै ि
वकिा िं.

िेत्रफल

घि जग्गाको प्रकाि

बावषनक

कच्ची/पक्की/पािो

उव्जिी

वािी, िेत

१.
२.
३.
४.
ई) सं शचत िगर्द :

उ)

हालको पेिा/व्यवसाय :

ऊ) वावषनक आम्र्दािी :

६)

निवेर्दकले िोजेको िनतपूनतन, सुवविा, सहुनलयत :
६.१ भौनतक परिपूिण :
क)

(प्राथनमकताक्रम)

नििःिुल्क शििा वा सीपमूलक तानलम (के-कस्तो ववषयमा तानलम आवश्यक छ)


अध्ययि गिन चाहिेलाई ..................................... तहसम्म छात्रवृशि



तानलम...........................................................

(

)

ि)

बेिोजगािका लानग वविा व्याज/सहुनलयत व्याजमा ऋण

(

)

ग)

स्वास््य सेवा

(

)

घ) िोजगािीको व्यवस्था

(

)

ङ) पुिस्थानपिा / समाजमा पुिनमनलि

(

)

च) घिबास िभएकाको लानग बसोबासको व्यवस्था

(

)

छ) िनतपूनतन

(

)

ज) अन्द्य : ................................................................................

(

)



िािीरिक तथा मािनसक उपचाि



मिोसामाशजक पिामिन
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७)

सामूर्दावयक वा सांकेनतक परिपूिण (कुिै एक निमानण

िामाकिण

वा अन्द्य

चौतािो

उद्याि

ताल/वहमाल

वृिशचत्र/वफल्म

सं ग्रहालय

जंगल

पुस्तकालय

िेलकुर्द भवि

अस्पताल

ववद्यालय

स्तम्भ

िानलक

भवि/सिक/पुलपुलेसा/गाँउ

स्मृती दर्दवस

पुस्तक प्रकािि

हुलाक वटकट

वा यस्तै अन्द्य कुिै सावनजनिक

मिाउिे

अध्ययि केन्द्र

स्मािक

स्थल वा सम्पशिको िामाकिण

प्रवेि द्वाि

अन्द्य : ..........................................................................................................

८)

कस्तो भएमा वा गरिदर्दएमा न्द्याय पाएको महसुस गिुह
न न्द्ु छ ?
....................................................................................................................
..............................................................................................

९)

)

मानथको ववविण बाहेक अन्द्य केवह भएमा :
.................................................................................................
......................................................................................
.....................................

१०) पीिकको ववविण :
िाम,थि :

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

ठे गािा :

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

सम्पकन फोि िं. : ...........................................
पेिा : ....................................................

निवेर्दकको,

र्दस्तित :
र्दायाँ

वायाँ

िाम :

िे िात्मक सवहछाप

नमनत :
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िानमनक केन्द्र

रिव्य :१.

यो परिपूिण फािम सामान्द्यतया पीनित आफैले वा पीनितको मृत्यु भएको अवस्थामा पीनितको
सवैभन्द्र्दा िशजकको हकवालाले वा परिवाि सर्दस्यले भरिदर्दिु पिेछ ।

२.

आफैले फािम भिन िसक्िे पीनित वा पीनित परिवाि सर्दस्यको हकमा आयोग कायानलयका
कमनचािीले निजको भिाई अिुसाि फािम भरि सम्बशन्द्ित व्यशिको हस्तािि गिाई उजूिी निवेर्दि
फायलसाथ सं लग्ि गरि िाख्िु पिेछ ।

३.

यो परिपूिण फािम आयोग कायानलयका कमनचािीले उजूिी निवेर्दि छािवविकै क्रममा भिाउिु
पिेछ। छािवीि सम्पन्न भईसकेका उजूिी निवेर्दिको हकमा आयोगको निणनय अिुसाि गरििेछ ।
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