आयोगलाई प्राप्त जानकारी वा अन्य उपयुक्त ववषयमा छानववन गने ननर्दे शिका, २०७३
प्रस्तावनााः सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोगले द्वन्द्वकालका मानव अनिकारका गम्भीर घटनाहरुका ववषयमा
बेपत्ता पाररएका व्यशक्तको छानववन, सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोग ऐन, २०७१ र्दफा १३ (६) (क) मा
पीनित र ननजको तफफबाट उजूरी नलने व्यवस्था भएको र उक्त ऐनको र्दफा १३ (६) (ख) र (ग) मा आयोगलाई
कुनै श्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा र आयोगले छानववन गनफ उपयुक्त सम्झेमा समेत छानववन गनुफ पने व्यवस्था
भएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाको कायाफन्वयनको लानग छानववन ननर्दे शिका बनाई लागू गनफ वाञ्छननय भएकोले ,
सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोग ननयमावली, २०७२ को ननयम ४६ बमोशजम यो ननर्दे शिका बनाई जारी
गरे को छ ।

१.

संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ननर्दे शिकाको नाम "आयोगलाई प्राप्त जानकारी वा अन्य

उपयुक्त

ववषयमा छानववन गने ननर्दे शिका, २०७३" रहेको छ ।
(२) यो ननर्दे शिका आयोगबाट स्वीकृत भएको नमनत र्दे शख प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथफ नलागेमा यस ननर्दे शिकामा,–
(क)

"आयोग" भन्नाले सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोग सम्झनु पछफ ।

(ख)

"ननर्दे शिका" भन्नाले आयोगलाई प्राप्त जानकारी वा अन्य

उपयुक्त ववषयमा

छानववन गने ननर्दे शिका, २०७३ सम्झनु पछफ ।
(ग)

"कुनै स्रोत" भन्नाले आयोगको िेत्रानिकार नभत्र पने ववषयमा र्दे हायका कुनै
श्रोतबाट प्राप्त जानकारी सम्झनु पछफ:(१) कुनै सरकारी ननकायले प्रकािन गरे को बावषफक प्रनतवेर्दन, बुलेवटन वा अन्य
पत्रपनत्रकामा प्रकानसत वा सं चार माध्यममा प्रिाररत समाचार, सूचना,
(२) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी ननकाय, सं घ, सं स्था, स्थानीय ननकायका प्रनतनननि वा
व्यशक्तबाट प्राप्त पत्र, प्रनतवेर्दन, ननणफय, सूचना वा अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी
दर्दएको ववषय,
(३) पीनित वा ननजको तफफबाट आयोग समि उजूरी दर्दन ववववि कारणले असमथफहरुका
लानग घटनाको जानकारी हुने व्यशक्त, ननकाय, सं घ, सं स्था वा स्थानीय ननकायका
प्रनतनननिले उपलब्ि गराएको जानकारी वा सूचना,
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(४) उजूरी छानववनको क्रममा आयोग समि बयान, कागज वा बकपत्र दर्दं र्दाको
क्रममा व्यक्त व्यहोराको आिारमा वुझ्नु पने ववषय,
(५) आयोगले आफ्ना कमफचारी वा अन्य कुनै कायाफलय माफफत सत्य तथ्य बुझ्न लगाई
प्राप्त हुन आएको सूचना, जानकारी वा प्रनतवेर्दन,

३.

सूचना वा जानकारी संकलन गनेाः (१) आयोगले मानव अनिकारको गम्भीर

उलङ्घनको

घटना

छानववन गने नसलनसलामा र्दफा २ को खण्ि (ग) बमोशजम प्राप्त सूचना वा जानकारीको श्रोत
र नमनत एवकन गरी त्यस्तो सूचना वा जानकारी सं कलन गरी अनभले ख राख्नु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सं कनलत सूचना वा जानकारीको सत्यता एवकन गनफ आयोगले
आवश्यकता अनुसार उपसनमनत गठन गनफ सक्नेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको उपसनमनतले त्यस्तो सूचना वा जानकारीको सत्यताको
बारे मा एवकन गरे पछी त्यस्तो सूचना वा जानकारीलाई आयोगले ग्रहण गनुफ पने भन्ने लागेमा
उपसनमनतले आयोग समि त्यस्तो सूचना वा जानकारीको आनिकाररकता सवहत पेि गनुफ पनेछ ।
(४) यस र्दफामा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापनन एउटै ववषयमा एकभन्र्दा बढी
माध्यमबाट सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा सबै सूचना वा जानकारीलाई एकीकृत गरी कारवाही
गररनेछ ।
(५) यस र्दफा बमोशजम आयोग समि पेि भएको सूचना वा जानकारीलाई र्दताफ गरी
आयोगले छानववन प्रकृयाका सम्बन्िमा आवश्यक ननणफय गनेछ ।

४.

आयोगको ननणफय बमोशजम हुनाःे यस ननर्दे शिकामा उल्लेशखत कुनै ववषयका सम्वन्िमा कुनै दद्ववविा
भएमा आयोगको ननणफय बमोशजम हुनेछ ।
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