सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
पीनित परिचयपत्र वितिण काययविनि , २०७७
(आयोगबाट स्िीकृत नमनतिः- २०७७/९/२)

प्रस्ताििािः सशस्त्र द्वन्द्द्वको क्रममा मािि अनिकािको गम्भीि उल्लङ्घि भएको भिी प्राप्त उजूिीमा

आयोगबाट छािविि हुँदा पवहचाि भएका पीनितलाई परिचयपत्र उपलब्ि गिाउिका लानग
आिश्यक व्यिस्था गिय बाञ्छिीय भएकोले,
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग नियमािली, 2072 को नियम ४६ ले ददएको
अनिकाि प्रयोग गिी आयोगले दे हायको काययविनि बिाएको छ।
१.

सं क्षिप्त िाम ि प्रािम्भ: (१) यस काययविनिको िाम ×पीनित परिचयपत्र वितिण काययविनि,
२०७७” िहेको छ।
(२) यो काययविनि आयोगबाट स्िीकृत भएको नमनतदे क्षि लाग हिेछ।

२.

परिभाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययविनिमा,(क)

×अनिकािप्राप्त अनिकािी” भन्नाले पीनित परिचय-पत्र प्रदाि गिय आयोगद्वािा
अक्षततयािी प्राप्त अनिकािी सम्झि पछय ।

(ि)

×आयोगको कायायलय” भन्नाले काठमािौं उपत्यकामा िहे को आयोगको
कायायलय सम्झि पछय ि सो शब्दले आयोगको मकाम कायायलयलाई समेत
जिाउुँछ।

(ग)

×घटिाको

छािविि”

भन्द्िाले

सशस्त्र

द्वन्द्द्वका

क्रममा

भएका

मािि

अनिकािको गम्भीि उल्लङ्घि भएको भिी दताय हि आएको उजूिीमा
आयोगबाट ऐि, नियमािली तथा निदे क्षशका बमोक्षजम गरििे छािवििको कायय
सम्झि पछय ।
(घ)

“नियमािली” भन्नाले सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग नियमािली,
2072 सम्झि पछय ।

(ङ)

×परिचयपत्र”

भन्नाले

नियमािलीको

अिसूची-१७

बमोक्षजमको

पीनित

परिचयपत्र सम्झि पछय।
(च)

"स्थािीय तह” भन्नाले गाुँउपानलका, िगिपानलका, उपमहािगपानलका िा
महािगिपानलका सम्झि पछय ।

१

३.

परिचयपत्र प्रदाि गिे: (१) ऐिको दफा १३ को उपदफा (१) को िण्ि (ि) बमोक्षजम
यवकि भएको पीनितलाई अनिकाि प्राप्त अनिकािीले आयोगको कायायलयबाट नियमािलीको
अिसूची-१७ बमोक्षजमको ढाुँचामा परिचयपत्र प्रदाि गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम पीनितलाई परिचयपत्र वितिण गि य पूि य आयोगले
साियजनिक सञ्चािका माध्यमबाट परिचयपत्र वितिण गिे सम्बन्द्िमा जािकािी गिाउि
पिेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्षजम आयोगको कायायलयमा उपक्षस्थत हि िसक्िे
पीनितलाई आयोगले सम्बक्षन्द्ित स्थािीय तह माफयत परिचयपत्र वितिण गिे व्यिस्था
नमलाउि सक्िेछ ।

४.

परिचयपत्र उपलब्ि गिाउिे आिाि: (१) दफा ३ बमोक्षजम परिचयपत्र वितिण गदाय
पीनितलाई दे हायको कागजातको आिािमा उपलव्ि गिाईिेछ:(क)

पीनित तथा निजको परििािको सदस्यको िेपाली िागरिकता
प्रमाणपत्र िा मतदाता परिचयपत्र िा सिािी चालक अिमनतपत्र िा
स्थायी ले िा िम्िि िा िाहदािी िा िाविय परिचय पत्रको
प्रनतनलवप,

(ि)

िाबालकको हकमा जन्द्म दताय प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप िा िािालक
परिचयपत्रको प्रनतनलवप,

(ग)

पीनितसुँग िाता िलेको िाता प्रमाक्षणत प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप,

(घ)

हालसालै क्षिक्षचएको चाि प्रनत पासपोटय साइजको फोटो,

(ङ)

तस्िीिमा समेत प्रमाणीत हिे गिी सम्बक्षन्द्ित व्यक्षि पीनित भएको
व्यहोिाको स्थािीय तहको नसफारिश ।

(३) उपदफा (२) बमोक्षजमको कागजात आयोगको कायायलयमा िहेको नमनसलसाथ

सं लग्ि िभएको अिस्थामा आयोगले पीनितसुँग त्यस्तो कागजात उपलब्ि गिाउि माग
गिय सक्िेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम माग भएमा पीनितले आयोगले माग गिे बमोक्षजमको
कागजात उपलव्ि गिाउि पिेछ ।
५.

सामान्द्य त्रटी सच्याउि सक्िेिः यस काययविनि बमोक्षजम प्रदाि गरिएको परिचयपत्रमा किै
भावषक, िाता सम्बन्द्ि, अङ्क जस्ता सामान्द्य त्रटी दे क्षिएमा आयोग आफैले िा पीनितको
२

अििोिमा अनिकाि प्राप्त अनिकािीले परिचयपत्रमा उक्षल्लक्षित विििणमा दे क्षिएका सामान्द्य
त्रटीलाई सच्याउि सक्िेछ।
६.

प्रनतनलवप उपलब्ि गिाउिेिः (१) यस काययविनि बमोक्षजम प्रदाि गरिएको परिचयपत्र
च्यानतएमा, हिाएमा, विनिएमा िा िानसएमा त्यस्तो परिचयपत्र बाहक व्यक्षिले स्थािीय
तहको नसफारिस सवहत आयोगको कायायलय समि अिसूची -१ बमोक्षजमको ढाुँचामा िा
आयोग विघटि भईसकेको अिस्थामा िेपाल सिकािको सम्बक्षन्द्ित मन्द्त्रालयसमि नििेदि
ददि पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको नििेदि प्राप्त हि आएमा अनिकाि प्राप्त अनिकािी
िा आयोग विघटि भईसकेको अिस्थामा िेपाल सिकािको सम्बक्षन्द्ित मन्द्त्रालयले

आिश्यक जाुँचिझ गदाय व्यहोिा मिानसि दे क्षिएमा परिचयपत्रको प्रनतनलवप उपलव्ि
गिाउि पिेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्षजम जाुँचबझ गदाय कसै ले जािीबझी त्यस्तो परिचयपत्र

नबगािे को, केिमेट गिे को िा सच्याइएको पाइएमा त्यस्तो व्यक्षिलाई प्रचनलत कािूि
बमोक्षजम कािबाही हिेछ।
७.

परिचयपत्र िद्द गरििेिः (१) कसैले दे हाय बमोक्षजम परिचयपत्र नलएको प्रमाक्षणत हि आएमा
आयोगले

िा

आयोग

विघटि

भईसकेको

अिस्थामा

िेपाल

सिकािको

सम्बक्षन्द्ित

मन्द्त्रालयबाट जिसकै बित त्यस्तो परिचयपत्र िद्द गिेछ:
(क)

झठ्ठा तथा गलत विििण पेश गिी परिचयपत्र नलएको दे क्षिएमा,

(ि)

िास्तविक पीनित बाहे क अन्द्य व्यक्षिले परिचयपत्र नलएको िा
परिचयपत्रको दरुपयोग गिे को दे क्षिएमा,

(ग)

िास्तविक

पीनितको अिमनत

िा जािकािीमा

अन्द्य

व्यक्षिले

परिचय पत्रको दरुपयोग गिी परिपूिण, िनतपूनतय, िाहत िा किैपनि
प्रकािको सवििा िा सहनलयत नलए िाएको दे क्षिएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षजम कसै ले परिचयपत्रको दरुपयोग गिी परिपूिण स्िरुप

िनतपूनतय िा अन्द्य किै सवििा िा सहनलयत नलईसकेको भएमा सो समेत िन्द्द गिी त्यस्तो
व्यक्षिले नलए िाएको सम्पूण य िकम सिकािी बाुँकी सिह निजिाट असूल गरििेछ ।
८.

परिचयपत्र अनभले ि तयाि गिप
य िेिः दफा ४ बमोक्षजम उपलब्ि गिाईएको परिचयपत्र, दफा
५ बमोक्षजम त्रटी सच्याईएको, दफा ६ को उपदफा (२) बमोक्षजम प्रनतनलवप प्रदाि
गरिएको तथा उपदफा (२) बमोक्षजम गरिएको काििाहीको विििण तथा दफा ७ बमोक्षजम
परिचयपत्र िद्द गरिएको पीनित परिचयपत्र सम्बन्द्िी अनभलेि आयोगले अिसूची-२
बमोक्षजमको ढाुँचामा तयाि गरि िाति पिेछ ।
३

९.

जािकािी उपलब्ि गिाउिेिः

दफा ८ बमोक्षजम

तयाि गरिएको पीनित परिचयपत्रको

अनभले ि आयोगले अियिावषयक रुपमा िेपाल सिकािको सम्बक्षन्द्ित मन्द्त्रालय ि

गृह

मन्द्त्रालयलाई उपलब्ि गिाउि पिेछ।
१०.

परिचयपत्रको मान्द्यतािः यस काययविनि बमोक्षजम प्रदाि गरिएको पीनित परिचयपत्र ऐि तथा
नियमािलीमा व्यिस्था भए बमोक्षजमका काम काििाहीका अनतरिि दे हायको प्रयोजिका
लानग मान्द्य हिेछ:÷
(क)

ऐि तथा नियमािली बमोक्षजम आयोगको नसफारिसमा पीनितलाई िेपाल
सिकािले प्रदाि गिे परिपूिण तथा िनतपूनतय प्राप्त गिय, पिरुद्धाि िा
पिस्थायपि गिय िा अन्द्य उपयि व्यिस्था गिय,

(ि)

ऐि तथा नियमािली बमोक्षजम आयोगको नसफारिसमा पीनितलाई िेपाल
सिकािले प्रदाि गिे शािीरिक िा मािनसक उपचाि गिाउि िा मिोविमशय
प्रदाि गिय,

(ग)

ऐि तथा नियमािली बमोक्षजम आयोगको नसफारिसमा पीनित िा अिस्था
अिसाि निजको परििािको किै सदस्यलाई उपलब्ि गिाउिे सवििा िा
सहनलयत प्राप्त गिय,

(घ)

िेपाल सिकाि, प्रदे श तथा स्थािीय तहले पीनित िा निजको परििािको
किै सदस्यलाई सवििा तथा सहनलयत उपलब्ि गिाउिे निणयय गिे कोमा
त्यस्तो निणयय बमोक्षजमको सवििा िा सहनलयत प्राप्त गिय ।

११.

शल्क िलाग्िे: यस काययविनि बमोक्षजम परिचयपत्रको लानग नििेदि ददि, त्रटी सच्याउि
तथा प्रनतनलवप नलि किै शल्क लाग्िे छै ि ।

१२.

परिचयपत्र बझाउि पिे : कसैको हिाएको पीनित परिचयपत्र प्राप्त गिे व्यक्षिले उि
परिचयपत्र आयोगको कायायलय िा क्षजल्ला प्रशासि कायायलय िा स्थािीय तह िा
िक्षजकको प्रहिी कायायलयमा बझाईददि पिेछ।

१३.

आयोगको निणयय बमोक्षजम हिेिः यस काययविनिमा ले क्षिएको किामा यसै काययविनि बमोक्षजम
हिे ि अन्द्य किाको हकमा आयोगको निणयय बमोक्षजम हिेछ।

४

अिसची-१

(दफा ६ सुँग सम्बक्षन्द्ित)
परिचयपत्रको प्रनतनलवप पाउि ददिपिे नििेदिको ढाुँचा
नमनतिः
श्री सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग,
मकाम कायायलय………………………..
विषय : पीनित परिचयपत्रको प्रनतनलवप पाउुँ।
आयोगले

म/हामीलाई

नमनत

२०७./../..

मा

जािी

गिे को

.......

िं./

.......

प्रदे श/.......क्षजल्ला/.......पानलकाको पीनित परिचय-पत्र च्यानतएको/ हिाएको/ विनिएको /
िानसएकोले पीनित परिचयपत्रको प्रनतनलवप पाउुँ भिी यो नििेदि पेश गिे को छ।छौं ।
(सम्भि भएसम्म पीनित परिचयपत्रको िक्कल पेश गिे)
उजूिी दताय िं.:-

घटिा भएको क्षजल्ला, स्थाि ि नमनत :-

उजूिीको विषय:नििेदकको िाम थि.......................................
ठे गािा: ………… प्रदे श, ………… क्षजल्ला, ………………पानलका, ििा िं. ……, ……………… टोल
यसमा लेक्षिएको व्यहोिा ठीक साुँचो छ, झठ्ठा ठहिे कािूि बमोक्षजम सहू ुँला बझाुँउला ।

हस्तािि……………………
दायाुँ

५

बायाुँ

अिसची-२

(दफा ८ सुँग सम्बक्षन्द्ित)
(पीनित परिचय पत्र अनभलेिको ढाुँचा)
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
पीनित परिचयपत्र अनभलेि
परिचयपत्र वितिण गिे कायायलय :क्र.सं परिचयपत्र
िं

उजूिी

घटिा

परिचयपत्र

मृतक

परिचयपत्र

िाता

परिचयपत्र

परिचय

परिचयपत्र

सामान्द्य

प्रनतनलवप

काििाही

दताय िं.

भएको

बाहकको

भएकोमा

बाहकको

सम्बन्द्ि

प्रदाि गिे

पत्र

बाहकको

त्रटी

नलएको

गरिएको

ि

क्षजल्ला

िाम, थि

मृतकको िागरिकता

अनिकािीको बाहकको फोटो

सच्याईएको

भए

िा

उजूिीको

ि

तथा

िाम थि िं./क्षजल्ला

िाम ि पद

भए सो को

नमनत ि

परिचयपत्र

विषय

नमनत

ठे गािा

विििण

हस्तािि

िद्द

िा परिचय
िल्िे

कागजात

हस्तािि

गरिएको
भए सो
को
विििण

१.
२.
३.
४.
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