सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको अवहेलिामा कारवाही गिे सम्बन्धमा व्यवस्था गिन बिेको
कायनववनध
प्रस्ताविा: सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको अवहेलिा सम्बन्धमा रहेको कािूिी व्यवस्थाको
कायानन्वयिको लानग अवलम्बि गिनप
न िे मापदण्ड र कायनववनधको निधानरण गिन वाञ्छनिय भएकोले ,
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ४६ बमोजिम आयोगले यो कायनववनध
बिाई िारी गरे को छ ।

पररच्छे द–१
प्रारजम्भक
१

सजिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस कायनववनधको िाम “सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको
अवहेलिामा कारवाही गिे सम्बन्धी कायनववनध, २०७३” रहेकोछ ।
(२) यो कायनववनध आयोगवाट स्वीकृत भएको नमनत दे जि प्रारम्भ हनिेछ ।

२

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन िलागेमा यस कायनववनधमा,(क) “आयोग” भन्नाले सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग सम्झिनपछन ।
(ि) “ऐि” भन्नाले बेपत्ता पाररएका व्यजिको छािववि, सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग
ऐि, २०७१ सम्झिनपछन ।

पररच्छे द–२
आयोगको अवहेलिा सम्बन्धी व्यवस्था
३

आयोगले अवहेलिामा कारवाही चलाउि सक्िे: कसैले मौजिक, नलजित वा आचरणबाट आयोगको
अवहेलिा गरे मा आयोगले त्यस्तो व्यजि उपर अवहेलिाको कारवाही चलाउि सक्िेछ ।

४

आयोगको अवहेलिा गरे को मानििे: कसैले दे हाय बमोजिमको कनिै कायन गरे मा आयोगको अवहेलिा
गरे को मानििेछ,(क) आयोगको काम कारवाहीको ववषयमा सावनिनिक रुपमा अिावश्यक र झनठा कनरा गरी
आयोगको ववषयमा िकारात्मक धारणा फैलाउिे कायन गरे मा,
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(ि) आयोगको कायन सम्पादिको क्रममा गरीएको कनिै कायनको लानग आयोगको पदानधकारी,
अिनसन्धाि अनधकारी वा कमनचारीलाई व्यजिगत लाञ्छिा लगाउिे कायन गरे मा,
(ग) मौजिक, नलजित वा आचरणबाट आयोग प्रनतको ििआस्था घटाउिे कायन गरे मा,
(घ) आयोगको निणनय वा नसफाररस कायानन्यि गिनन पिे कतनव्य भएका पदानधकारीले निणनय,
नसफाररस कायानन्वयि िगरे मा वा अिावश्यक ववलम्ब गरे मा,
(ङ) आयोगले अपहेलिािन्य कायन हो भिी ठह-याएको अन्य ववषय ।

५

आयोगको अवहेलिा गरे को िमानििे:– दफा ४ मा िनिसनकै कनरा ले जिएको भएता पनि कसैले दे हाय
बमोजिमको कायन गरे मा आयोगको अवहेलिा गरे को मानििे छै ि:–
(क) आयोगको काम कारवाही र गनतववधीको असल नियतबाट वास्तववक तथ्यमा आधाररत
रहेर कनिै आलोचिा वा ववश्लेषण गरे मा,
(ि) आयोगको कनिै सदस्य वा कमनचारीको व्यजिगत आचरणलाई नलएर आलोचिा गरे मा ।

पररच्छे द–३
कारवाहीको प्रवक्रया सम्बन्धी
६

निवेदि ददि सक्िे: (१) कसै ले दफा ४ मा उल्ले जित अवस्था वा अन्य कनिै प्रकारबाट आयोगको
अवहेलिा गरे को भन्ने िािकारी हनिे िनिसनकै व्यजिले सो सम्बन्धमा भएको व्यहोरा िनलाई आयोग
समि निवेदि ददि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदिमा दे हाय बमोजिमको व्यहोरा िनलाउिनपिेछ,(क) अवहेलिा गिेको िाम, थर, ठे गािा सवहतको वववरण,
(ि) के कस्तो काम कारवाहीबाट अवहेलिा भएको हो सो सम्बन्धी वववरण,
(ग) अवहेलिा गरे को भन्ने सम्बन्धमा दावी पनवि गिे कनिै आधार वा प्रमाण ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदिबाट अवहेलिा भएको हनि सक्िे अवस्था दे िेमा
आयोगले कारवाही अगाडी बढाउि सक्िेछ ।
(४) उपदफा (१) मा िनिसनकै कनरा ले जिएको भएता पनि कसैले आयोगको अवहेलिा हनिे
कायन गरे को भन्ने ववषयमा कनिै माध्यमवाट आयोगलाई िािकारी हनि आएमा आयोगले कारवाही गिन
सक्िेछ ।
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७

छािववि गराउि सक्िे: (१) दफा ६ को उपदफा (१) वा (४) बमोजिम आयोगको अवहेलिा
सम्बन्धी िािकारी प्राप्त भएमा आयोगले सो सम्बन्धमा छािववि गिन सनमनत गठि गिन सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सनमनतको कायानवनध, कायानदेश र अन्य कनराहरु सनमनत गठि
गदान तोवकिेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिमको सनमनतले तोवकएको समयावनध नभत्र आयोगको अवहेलिामा

कारवाही चलाउि पिे वा िपिे भन्ने सम्बन्धमा कारण सवहतको प्रनतवेदि ददिनपिेछ ।

८

सूचिा िारी गिे: (१) दफा ७ बमोजिम प्राप्त प्रनतवेदिबाट अवहेलिामा कारवाही गिनपन िे अवस्था
दे जिएमा आयोगले आरोवपतलाई नलजित प्रनतवाद वा बयािको लागी आयोग समि उपजस्थत हनिको
लानग बाटाको म्याद बाहेक तीि ददिको म्याद तोकी सूचिा िारी गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचिा आयोगले उपयनि ठािेको िनिसनकै माध्यमबाट तामेल
गराउि सक्िेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद तामेल गिन सम्भव िदे जिएमा वा तामेल हनि िसकेमा
आयोगले राविय स्तरको दै निक पनत्रकामा सूचिा प्रकाजशत गिन सक्िेछ । यसरी सूचिा प्रकाजशत
भएपनछ म्याद तामेल भएको मानििेछ ।

९

नलजित प्रनतवाद वा बयाि गिनप
न िे: (१) दफा ८ बमोजिम िारी भएको म्यादमा तोवकएको समय नभत्र
सम्बजन्धत व्यजिले नलजित प्रनतवाद वा बयाि प्रस्तनत गिन आयोग समि उपजस्थत हनिपन िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपजस्थत भै नलजित प्रनतवाद वा बयाि गदान आफ्िो भएको सवनत
प्रमाण पेश गिनप
न िेछ ।

पररच्छे द–४
निणनय र सिाय सम्बन्धी
१०

निणनय गिनप
न िे: (१) आयोगको अवहेलिाको उिूरी उपर कारवाही गदान नलजित प्रनतवाद वा वयाि
सम्पन्न भए पनछ थप प्रमाण बनझ्ि पिे, िपिे ववषयमा अपहेलिा भए िभएको सम्बन्धमा निणनय गिनन
पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निणनयमा दे हाय बमोजिमका ववषयहरु िनलाउिन पिेछः
(क) उिूरीको व्यहोरा,
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(ि) नलजित प्रनतवाद वा वयािमा नलइएको जिकीर र पेश भएको प्रमाण,
(ग) सम्बद्ध प्रमाणको ववश्लेषण,
(घ) निणनयाधार,
(ङ) सिाय सम्बन्धी वववरण ।

११

सिाय गिन सक्िे: दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम निणनय गदान आरोवपत व्यजि कसनरदार दे जिई
सिाय हनिे भएमा आयोगले ऐिको दफा १६ को उपदफा (१) मा उल्लेि भए बमोजिमको सिाय गिन
सक्िेछ ।

१२

िमा ददिे, सिाय घटाउिे, स्थगि वा पररवतनि गिे: (१) यस कायनववनध बमोजिम कारवाही
चलाइएको वा सिाय तोवकएको व्यजिले आयोगलाई सन्तोष हनिे गरी िमायाचिा गरे मा दे हायको
अवस्थामा आयोगले त्यस्तो व्यजिलाई िमा ददि वा सिाय माफ गिन वा सिाय घटाउि सक्िेछ,(क) नििले यस्तो कायन नियतवश गरे को होइि भन्ने दे जिएमा,
(ि) नििबाट सो कायन पनिः दोहोररिे छै ि भन्ने कनरामा आयोग ववश्वस्त भएमा,
(ग) अवहेलिाको प्रकृनत हेदान+ नििलाई सिाय िगिन उजचत दे जिएमा ।

१३

सिाय मनल्तवी गिे: यस कायनववनधमा अन्यत्र िनिसनकै कनरा ले जिएको भएता पनि आयोगलाई उजचत
लागेमा निजित शतन तोकी ती शतनहरुको पररपालिा भएको िण्डमा सिाय कायानन्वयि िगिे गरी सिाय
मनल्तवी राख्ि सक्िेछ ।

पररच्छे द–५
ववववध
१४

प्रचनलत कािूि बमोजिम कारवाही गिन बाधा िपिे: यस कायनववनध बमोजिम कारवाही गिनपन िे कनिै
ववषयमा प्रचनलत िेपाल कािूि बमोजिम सिाय हनिे रहेछ भिे सो बमोजिम कारवाही गिन बाधा पिे
छै ि ।
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