सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको उजूरी छािविि काययविनि, २०७३
प्रस्ताििााः सशस्त्र द्वन्द्द्वका क्रममा भएका मािि अनिकारको गम्भीर उल्लङ्घि तथा माििता विरु्धकको अपराि सम्बनन्द्िी
घटिा र त्यस्तो घटिामा सं लग्ि व्यक्तिहरुको िारे मा सत्य अन्द्िेषण तथा छािविि गरी िास्तविक तथ्य जिसमक्ष ल्याउि,
समाजमा मेलनमलाप गराई पारस्पररक सदभाि तथा सवहष्णुताको भाििा अनभबन्व्धक गदै दीगो शाक्तन्द्त र मेलनमलापको िातािरण
निमायण गिय, सो घटिािाट पीनित व्यक्तिलाई पररपूरणको व्यिस्था लगायत त्यस्तो घटिासँग सम्िक्तन्द्ित गम्भीर अपरािमा
सं लग्ि व्यक्तिलाई कािूिी कारिाहीको लानग नसफाररस गियको लानग गठित सत्य निरुपण तथा

मेलनमलाप आयोगले गिे

उजूरीको छािविि काययलाई सरल, व्यिक्तस्थत र एकरुपता कायम गिय छािविि सम्बनन्द्िी काययविनि बनिाउि िाञ्छिीय
भएकोले,
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग नियमािली, २०७२ को नियम ४६ ले ठदएको अनिकार प्रयोग गरी आयोगले दे हाय
बनमोक्तजमको काययविनि बनिाई जारी गरे को छ ।

पररच्छे द एक
प्रारक्तम्भक
१. संक्तक्षप्त िाम र प्रारम्भाः (१) यो काययविनिको िाम "उजूरी छािविि काययविनि, २०७३" रहेको छ ।
(२) यो काययविनि आयोगिाट स्िीक्त भएको नमनतिाट प्रारम्भ हुिेछ ।
२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथय िलागेमा यस काययविनिमा,(क) “"ऐि" भन्नाले िेपत्ता पाररएका व्यक्तिको छािविि, सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग ऐि, २०७१ सम्झिुपछय।
(ख) “"नियमािली"” भन्नाले सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग

नियमािली, २०७२ सम्झिुपछय .

(ग) "आयोग”" भन्नाले सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग सम्झिुपछय ।
(घ)

"निदे क्तशका" भन्नाले सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग छािविि निदे क्तशका, २०७३ सम्झिुपछय ।

(ङ)

"काययविनि" ”भन्नाले उजूरी छािविि काययविनि, २०७३ सम्झिुपछय।

(च)

"उजूरीको छािविि" भन्नाले नियमािली बनमोक्तजम आयोगिाट गररिे प्रारक्तम्भक तथा विस्त्त छािविि समेतलाई
सम्झिुपछय ।

(छ)

"अिुसन्द्िाि अनिकारी" भन्द्िाले ऐि, नियमािली तथा निदे क्तशका बनमोक्तजम सत्य अन्द्िेषण तथा छािवििको लानग
आयोगद्वारा नियुि कुिै सदस्य, काययटोली िा उपसनमनत सम्झिुपछय ।

1

पररच्छे द दुई
उजूरी छािविि गिे व्यिस्था
३. सामान्द्य व्यिस्थााः (१) अिुसन्द्िाि अनिकारीले ऐि, नियमािली, निदे क्तशका

र काययविनि

बनमोक्तजम उजूरीको छािविि

गिुप
य िेछ ।
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजम छािविि गदाय दे हायका व्यिस्थाहरुको पालिा गिुप
य िेछM
ु िेछ ।
(क) छािवििको कायय घटिाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउि केक्तन्द्ित हुिप
(ख) अिुसन्द्िाि अनिकारीले आफूसं ग प्रत्यक्ष िा परोक्ष रुपमा सम्बनन्द्ि रहेको कुिै पनि घटिाको छािवििमा
सं लग्ि हुि ु हुदैि ।
(ग) छािविि गदाय माग र आिश्यकता अिुसार पीनित र साक्षीको पररचयात्मक वििरण गोप्य राख्िुपिेछ ।
(घ) छािविि गदाय अग्रानिकार ठदिुपिे घटिाका सम्बनन्द्िमा क्तशघ्र छािविि गिुप
य िेछ ।
(ङ) छािविि गदाय पीनित र साक्षीको सुरक्षाको सुनिक्तितता गिुप
य िेछ ।
(ङ) घटिामा सं लग्ि सिैको मािि अनिकारको सम्माि गिुप
य िेछ ।
(च) सिुत प्रमाण सं कलि गदाय सं कनलत सिुत प्रमाण कािूिी रीतपूिक
य को हुिपु िेछ ।
(छ) पीनित िा साक्षीसँग छलफल िा सोिपुछ गदाय पीनित िा साक्षीले निियकसँग आफ्िा कुरा राख्न सक्िे मैत्रीपूणय
िा विश्वासको िातािरण निमायण गिुप
य िेछ ।
(ज) पीनित िा साक्षीसँग सोिपुछ गरी निजकै शब्दमा ियाि कागज अनभलेक्तखकरण गिुप
य िेछ।
(झ) आिश्यकता अिुसार पीनितलाई मिो -सामाक्तजक परामशय सेिा उपलब्ि गराउिुका साथै निजको

स्िास्थ्य

परीक्षण गराउिुपिेछ ।
(ञ) पीनितको शारररीक, मािनसक, मिोिैज्ञनिक र सामाक्तजक प्रभाि (असर)को मूल्याङ्कि र

आनथयक, भतनतक

क्षनत यकीि हुिे गरी छािविि गिुप
य िेछ ।
(ट) पीनितलाई तत्काल उपचार तथा उद्दारको आिश्यकता दे क्तखएमा अिुसन्द्िाि अनिकारी त्यसको लानग सवक्रय
रहिुपिेछ ।
(ि) उपलब्ि भएसम्म घटिाका प्रत्यक्षदशी र घटिाका जािकार व्यक्तिहरुसँग

एकल िा सामूवहक रुपमा

छलफल गरी निजहरुकै शब्दमा ियाि कागज अनभलेखबन्धक गिुप
य िेछ।
(ि) छािविि क्रममा कुिै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्माि, गोपनियता र सुरक्षामा प्रनतकूल असर पिे, शाक्तन्द्त र
सुव्यिस्थामा खलल पिे िा छािविि प्रक्यालाई प्रनतकूल असर पािे काम कारिाही गोप्य गिय सवकिेछ ।
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(ढ) पीनित घाइतेको उपचारमा सं लग्ि स्िास्थ्यकमी, ीषिी विक्रेता िा पीनितलाई सं रक्षण ठदिे व्यक्तिसं ग
छलफल गरी निजकै शब्दमा ियाि कागज अनभलेक्तखकरण गिुप
य िेछ।
(ण) घटिाको यथाथय तथ्य जािकारी राख्ने व्यक्तिको पवहचािको निनमत्त स्थानिय पत्रकारहरु, िागररक समाजका
अगुिाहरु र मािि अनिकारकमीहरुसँग छलफल गिय सवकिेछ ।
(त) छािविि गिय लागेको घटिाका सम्बनन्द्िमा स्थािीय प्रहरी कायायलयमा अपरािको सूचिा दताय भए\िभएको
यवकि गरी स्थािीय प्रहरीले अपराि अिुसन्द्िाि गरी सं कलि गरे का कागज प्रमाणको प्रमाक्तणत प्रनतनलवप िा
सकलै फाईल क्तझकाउिुपिेछ ।
(थ) घटिाको तत्काल पनछ सो घटिाका सम्बनन्द्िमा प्रहरी िा कुिै निकायले अिुसन्द्िाि गरे को भएमा अपराि
अिुसन्द्िािमा सं लग्ि त्यस्तो प्रहरी कमयचारी िा अन्द्य कमयचारी, त्यस्तो कायायलयको प्रमुखको पवहचाि गरी
निजसँग ियाि कागज गराउिुपिेछ ।
(द) घटिाको प्रक्नत अिुसार भतनतक प्रमाणको सं कलि गिुप
य िेछ र प्राप्त भएका प्रमाणको आिश्यकता अिुसार
िैज्ञानिक परीक्षण गराउिुपिेछ ।
(ि) सं कनलत प्रमाण िष्ट िहुिे गरी सुरक्तक्षत राख्िु पिेछ ।
(ि) घटिाका आरोवपत व्यक्तिसं ग सोिपुछ गरी ियाि गराउिुपिेछ ।
(प) छािवििको कायय गदाय आिश्यकता अिुसार स्थािीय सरकारी कायायलय िा सामाक्तजक सं घ, सं स्था र सुरक्षा
निकायको सहयोग नलि सवकिेछ ।
(फ) छािवििको काययलाई

सहज र िनतजामूक्तख बनिाउि सं भि भएसम्म सो घटिाका सम्बनन्द्िमा अध्ययि

अिुसन्द्िाि गरी प्रनतिेदिको रुपमा प्रकाक्तशत गरे का राविय तथा अन्द्तरायविय स्तरका सरकारी एिं गैर
सरकारी सं घ सं स्थाका प्रनतिेदिहरु, तत्कानलि समयमा पत्रपनत्रकामा प्रकाक्तशत समाचारहरुको खोजी र
सं कलि गिय सवकिेछ ।
(बन) उजूरी छािविि गदाय आिश्यकता अिुसार विषयगत विशेषज्ञको राय नलि सवकिेछ ।
(भ) उजूरी छािविि गदाय आिश्यकता अिुसार उपलब्ि भएसम्म आिुनिक िैज्ञानिक सं चार माध्यमको प्रयोग
(नभनियो िातायलाप आठद), पोनलग्राफ पद्दनत तथा

ु ाई समेत गिय सवकिेछ ।
साियजनिक सुिि

(म) सत्य तथ्य पत्ता लगाउि आिश्यकता अिुसार साियजनिक सूचिा समेत आह्वाि गिय सवकिेछ ।
(३) उपदफा (२) बनमोक्तजमको व्यिस्था पालिा गरी उपलब्ि भएसम्मका सिै प्रकारका सबनुत प्रमाण सं कलि गिे,
एकै व्यक्तिको विरोिाभाषपूणय व्यहोरा भएमा तथ्य स्पष्ट हुिे गरी ियाि कागज गराउिे र एउटा प्रमाणले
अकोलाई पररपूवष्ट गिे गरी प्रमाण सं कलि गरी अिुसन्द्िाि अनिकारी एउटा निक्तित निचोिमा पुग्िुपिेछ ।
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४. बनलात्कार तथा यतिजन्द्य वहं सा सम्बनन्द्िी विशेष व्यिस्थााः

बनलात्कार तथा यतिजन्द्य वहं सा सम्बनन्द्िी उजूरीको छािविि गदाय

दे हायका व्यिस्थाहरुको पालिा गिुय पिेछ;
(क) उजूरीको छािविि मवहला मात्र सक्तम्मनलत अिुसन्द्िाि अनिकारी िा मवहला समेत सं लग्ि भएको अिुसन्द्िाि
अनिकारीिाट गिे,
(ख) पीनितको पररचयात्मक वििरण गोप्य राख्िे, यसरी गोपिीयता कायम गदाय दफा १४ को काययविनि पालिा
गिे,
(ग) उजूरीको छािविि गदाय अग्रानिकार ठदिे, यसरी अग्रानिकार ठदँदा दफा ६ को काययविनि पालिा गिे,
(घ) पीनितको सुरक्षाको सुनिक्तितता गिे, यसरी सुरक्षाको सुनिक्तश्वतता गिय दफा ७ को काययविनि पालिा गिे ,
(ङ) वपनितले निजसँग सम्बनक्तन्द्ित घटिाको छािवििको िारे मा जािकारी माग गरे मा प्रचनलत कािूिको अनििमा
रही माग गरे को वििरण उपलब्ि गराउिे,
(च) पीनितसँग सम्पकय गदाय पीनित बनाहे क अरुलाई पनि जािकारी भएमा पीनितको पाररिारीक तथा सामाक्तजक
सुसम्बनन्द्िमा असर पिे भएमा पीनितले मात्र जािकारी पाउिे गरी मोिाईल फोि िा पीनितलाई कुिै
कमयचारी माफयत एक्लै भेट गरी सम्पकय गिे,
(छ) पीनितलाई बनुझी कागज गराउदा पीनितले रोजेको व्यक्ति मात्र साथमा रहिे गरी आयोग िा आयोगको
मुकाममा मवहला कमयचारीले पीनितलाई सहज हुिे गरी ियाि कागज गराउिे,
(ज) उजूरी छािवििको क्रममा तत्काल बनलात्कार तथा यतिजन्द्य वहं साबनाट पीनितको स्िास्थ्य परीक्षण, उपचार,
उद्दार गिुय परे मा गोपिीयता कायम हुिे गरी दफा १० मा उल्लेख भए बनमोक्तजम आिश्यकता अिुसार
शरीररक र मािनसक जाँच र िैज्ञानिक परीक्षण गराई प्रनतिेदि नलिे,
(झ) पीनितको सहमनत वििा श्रव्यदृष्य सम्िाद अनभलेख िगिे,
(ञ) बनलात्कार तथा यतिजन्द्य वहं साबनाट पीनितको ियाि कागज गराउदा क्तशष्ट, सभ्य र मयायठदत भाषाको प्रयोग
गिे ।

पररच्छे द तीि
उजूरी छािविि गिे सम्बनन्द्िी काययविनि
५. पीनित, साक्षी िा आरोवपत व्यक्तिलाई उपक्तस्थत गराउिे: (१) पीनित िा साक्षीलाई नियमािलीको नियम १५ र
निदे क्तशकाको दफा २१ बनमोक्तजम अिुसन्द्िाि अनिकारीले आयोग िा आयोगको मुकाममा उपक्तस्थत गराई बनुझ्ि सक्िेछ ।
तर, मवहला, िालिानलका, अपाङ्ग, जेष्ठ िागररक िा अन्द्य कुिै कारणले अशि पीनित िा साक्षीको हकमा
निजहरुको अिस्था समेतलाई विचार गरी अिुसन्द्िाि अनिकारीले पीनितलाई सहज हुिे गरी बनयाि कागज गराउिु
पिेछ ।
(२) छािवििको क्रममा अिुसन्द्िाि अनिकारीले आरोवपत व्यक्तिलाई ऐिको दफा १४, नियमािलीको नियम १५ र
निदे क्तशकाको दफा २० बनमोक्तजम आयोग िा आयोगको मुकाममा उपक्तस्थत गराई ियाि नलि सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बनमोक्तजमका व्यक्तिहरुलाई आयोग िा आयोगको मुकाममा उपक्तस्थत गराउदा सामान्द्यतया
छािविि गदाय अग्राक्तघकार ठदिुपिे उजूरीका हकमा बनाटाको म्याद बनाहेक ३ ठदि र अन्द्य उजूरीका हकमा बनाटाको म्याद
बनाहेक ७ ठदिको समय ठदिुपिे छ ।
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तर, कािु िावहरको पररक्तस्थनत परी उक्तल्लक्तखत समयािनिनभत्र उपक्तस्थत हुि िसकेको कारण खुलाई नििेदि ठदएमा
आयोगले म्याद थप गिय सक्िेछ ।
६. आनिकाररक निकायमा रहेका अनभलेख िा कागजात मगाउिेM (१) उजूरीसँग सम्बनक्तन्द्ित घटिाका विषयमा कुिै प्रहरी
कायायलय िा अिुसन्द्िाि गिे अन्द्य निकायमा अपरािको सूचिा दताय भई अिुसन्द्िाि तहकीकात भए िभएको सम्बनक्तन्द्ित
ईलाकाको कायायलयसँग बनुझी सो घटिाका सम्बनन्द्िमा अिुसन्द्िाि गिे कायायलयले तयार गरे को प्रमाण कागज सवहतको
सकलै नमक्तशल िा सोको प्रमाक्तणत प्रनतनलवप मगाउिु पिेछ ।
(२) उजूरीसँग सम्बनक्तन्द्ित घटिाका नबनषयमा कुिै न्द्यावयक िा अियन्द्यावयक निकायमा मुद्दा परी विचारानिि रहे
िरहेको िा फैसला भए िभएको सम्बनन्द्िमा उजूरीको प्रक्नत अिुसार त्यस्ता निकायमा पत्राचार गरी बनुझी मुद्दा दताय,
फैसला र फैसला कायायन्द्ियि सम्बनन्द्िी कागजातका प्रमाक्तणत प्रनतनलवप र कारिाही सम्बनन्द्िी वििरण नमक्तशल सामेल गिुय
पिेछ ।
(३) पीनितसँग उपलब्ि रहेका प्रमाणका लानग सहयोगी कागजात, प्रमाणहरु जस्तै: पररचयपत्र, स्थािीय निकायको
नसफाररस, राहत बनुझेको प्रमाण, फोटो िा अन्द्य कागजातहरुको प्रमाक्तणत प्रनतनलवप सं कलि गिुय पिेछ ।
(४) घटिाका सम्िन्द्िमा स्थािीय तथा राविय स्तरका पत्रपनत्रका, रे नियो, टे नलनभजिमा प्रकाक्तशत तथा प्रशाररत
समाचारहरु सं भि भएसम्म सं कलि गिुय पिेछ ।
(५) सम्पक्तत्त कव्जाको सन्द्दभयमा मालपोत तथा िापी कायायलयका कागजातहरु तथा द्वन्द्द्वरत पक्षहरुले तयार गरे को
निणययहरु उपलब्ि भएसम्म सं कलि गिुय पिेछ ।
(७) द्वन्द्द्वरत पक्षहरुले जारी गरे का आदे श, विज्ञनप्त, पररपत्र तथा सूचिाहरु उपलब्ि भएसम्म सं कलि गिुय पिेछ ।
(८) यस दफा बनमोक्तजम कागजातहरु सं कलि गिय आयोगिाट प्राप्त निदे शिका अनििमा रही आिश्यकता अिुसार
साियजनिक सूचिा प्रकाशि िा प्रशारण गरी, कागजात सं कलिको व्यिस्था नमलाउि सक्िेछ । त्यस्तो सूचिा तथा प्रमाण
ठदिे व्यक्तिको आिश्यकता अिुसार िाम, िति तथा पवहचाि गोप्य राख्ने गरी सुरक्षाको व्यिस्था गिुय पिेछ ।
(९) यस दफा िमोक्तजम कागजातहरु सं कलि गरी सकेपनछ अिुसन्द्िाि अनिकारीले त्यस्ता कागजातहरुको
आिश्यकतािुसार सत्यता र आनिकाररकता जाँचिुझ गिय सक्िेछ ।
७. उजूरीको सिाखत, सोिपुछ, ियाि कागज गराउिे: (१) छािवििको लानग तोवकएका उजूरीहरुमा उजूरीकतायले सवहछाप
िगरे को उजूरी रहे को भए उजूरीको सिाखत गराई सवहछाप गराउिु पिेछ ।
(२) छािविि गिय लानगएको उजूरी अध्ययि गदाय उजूरीमा खुलाउिुपिे सम्पूणय वििरण िखुलाएको िा थप तथ्य
खुलाउि आिश्यक दे क्तखएमा उजूरीकतायसँग सोिपुछ गरी थप कागज गराई सवहछाप गराउिु पिेछ ।
(३) घटिाको विषयिस्तुको आिारमा आिश्यकता अिुसार उपलव्ि भएसम्म घटिाको जािकारी भएका पीनित,
पीनितका िक्तजकका साथी, घटिा भएको स्थािका िानसन्द्दाहरु, प्रत्यक्षदशी व्यक्तिहरु र अिुसन्द्िाि अनिकारीले उपयुि
सम्झेका अन्द्य व्यक्तिहरुको ियाि कागज गराउिु पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बनमोक्तजम सोिपुछ िा ियाि कागज गराउँदा पूणय रुपमा सुरक्षाको अिुभनू त गराई पीनितमैत्री
ितािरणमा सभ्य र मैत्रीपूणय व्यिहार गरी एकल, सामूवहक िा रोहिरमा राखी पीनित िा साक्षी िा निजका पररिारका
सदस्यको घटिा वििरण सुिी पीनित िा साक्षीकै शब्दमा सो वििरणको अनभलेक्तखकरण र पीनित िा साक्षीको स्िीक्नतमा
सम्िाद अनभलेखबन्धक गिुप
य िेछ ।
(५) अिुसन्द्िाि अनिकारीले पीनित, उजूरिाला र छािवििमा सहयोग गिे व्यक्तिलाई घटिाको यथाथय जािकारी िा
विबनरण ठदि अनभप्रेररत गदै आयोगको काम प्रनत विश्िास ठदलाउिुपिेछ ।
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८. जािकारी गराउिेाः दफा ७ बनमोक्तजम सोिपुछ िा ियाि कागज गराउिु भन्द्दा पवहले पीनित िा साक्षीलाई दे हायको
विषयमा जािकारी ठदिु पिेछाः
(क) गोपिीयता कायम राख्नु पिे उजूरीमा उजूरिाला, पीनित र सम्बन्धक व्यक्तिको पवहचाि गोप्य राक्तखिे,
(ख) आरोवपत व्यक्तिको विरु्धकमा उजूरी सम्बनन्द्िी कारिाहीमा पीनितले कुिै खचय व्यहोिय िपिे
ु ा पीनितको कुिै दोष िहुिे,
(ग) घटिा हुिम
(घ) पीनितलाई आिश्यकता अिुसार उद्दार र सुरक्षा उपलब्ि गराउि सवकिे,
(च) पीनितलाई मिो-सामाक्तजक परामशय िा अन्द्य सहयोग उपलब्ि हुिसक्िे,
(छ) नियमािलीको नियम ३० को उपनियम (१०) बनमोक्तजम दै निक तथा भ्रमण भत्ता पाउिे,
(ज) अन्द्य आिश्यक कुरा, आठद ।
९. सोिपुछ िा ियाि कागज गराउँदा ध्याि ठदिु पिे कुराहरुाः (१) अिुसन्द्िाि अनिकारीले उजूरीको छािविि गिे क्रममा
सोिपुछ (interview) गदाय िा ियाि कागज गराउँदा दे हायका विषयहरुमा ध्याि ठदिु पिेछाः
ँ िआउिे गरी गराउिु पिे,
(क) सम्िक्तन्द्ित व्यक्तिको आत्मसम्मािमा आच
(ख) उपलब्ि भएसम्म बनेग्लै कोिा र उपलब्ि िभएमा गोप्यता कायम हुिे व्यिस्था गिुप
य िे,
(ग) पीनितको चाहिा भएमा िा निजका पररिारका सदस्य िा निजले रोजेको व्यक्तिको उपक्तस्थनतले सोिपुछ
तथा बनयािको काययलाई थप सहज बनिाउि सक्िे दे क्तखएमा पीनितका पररिारका सदस्य िा रोजेका
व्यक्तिको रोहिरमा सोिपुछ िा बनयाि कागज गराउिु पिे,
(घ) सोिपुछ गदाय िा बनयाि कागज गराउँदा सं भि भएसम्म लगातार गराउिुपिेछ र बनालबनानलकाको
हकमा प्रचनलत बनालन्द्याय काययविनि नियमािली, २०५४ को काययविनि अिुसरण गिुप
य िे,
(ङ) अस्पतालमा उपचाररत व्यक्तिसं ग सोिपुछ िा बनयाि कागज गराउँदा अस्पतालमा िै गएर सम्बनक्तन्द्ित
स्िास्थकमीको स्िीक्नतमा भरसक अस्पतालका कमयचारी र सं रक्षकको रोहिरमा गराउिु पिे,
(च) मवहलासँग सोिपुछ िा बनयाि कागज नलँदा उपलब्ि भएसम्म मवहला कमयचारी िा कुिै समाजसेिी
मवहलाको उपक्तस्थनतमा गराउिु पिे,
(छ) सोिपुछ िा ियाि कागज गराउँदा कुिै पूिायग्रह िा आग्रहको भाििा िराख्ने,
(ज) सोिपुछ िा बनयाि कागजलाई नलवपबन्धक गिुक
य ो अनतररि गोपिीयता कायम गरी सम्बनक्तन्द्ित व्यक्तिको
स्िीक्नतमा आिश्यकता अिुसार उपलब्ि भएसम्म श्रव्य दृश्य सम्िाद अनभलेखबन्धक गिे,
(झ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको ियाि कागज गराउिु पदाय आिश्यकता अिुसार दोभाषे िा निजको
ईशारा, सं केत, भाषा बनुझ्िे पररिारका सदस्य िा सं रक्षकको रोहिरमा

निजको क्षमता अिुसारका

उपायहरु अबनलम्बनि गिुप
य िे,
(ञ) सोिपुछ िा ियाि कागज गराउँदा कसले, कसलाई, के, वकि, कसरी, कहाँ र कवहले भन्ने विषयको
जिाफ खोज्िु पिेछ ।
(२) पीनित िा अन्द्य साक्षीहरुको कागज िा बनकपत्र गराउिे सम्बनन्द्िमा निदे क्तशकाको दफा २१ र दफा २३
का व्यिस्थाहरु अबनलम्बनि गिुय पिेछ ।
(३) आरोवपत व्यक्तिको ियाि गराउदा निदे क्तशकाको दफा २० र दफा २२ का काययविनिहरुको प्रयोग र
पालिा गिुय पिेछ।
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(४) पीनित, साक्षी िा आरोवपत व्यक्तिको ियाि कागज गराईसके पनछ निजले गरे को कागज पढे र सुिाई,
मतलबन बनुझाई सवहछाप गराई सुरक्तक्षत राख्नु पिेछ।
१०. मानिस सिाखत गराउिेाः

आरोवपत व्यक्तिलाई पीनित िा अन्द्य जािकार मानिसिाट सिाखत गराउिु परे मा उपलब्ि

भएसम्मका तीि जिा व्यक्तिहरुको साथमा त्यस्तो सिाखत गराउिु पिे आरोवपत व्यक्तिलाई उभ्याई सिाखत गराउिु
पिेछ ।
११. पीनित,साक्षी र छािवििमा सहयोग गिे व्यक्तिको सुरक्षा गिे: उजूरीकताय, पीनित, साक्षी िा छािवििमा सहयोग गिे
व्यक्तिको सुरक्षा र सं रक्षण सम्बनन्द्िमा नियमािलीको नियम ३० र निदे क्तशकाको दफा ३० मा उल्लेख भए अिुसार गिुय
पिेछ ।

यसरी सुरक्षाको व्यिस्था नमलाउँदा कुिै अिरोि आई परे मा अिुसन्द्िाि अनिकारीले आयोगमा नछटो

माध्यमबनाट जािकारी गराउिु पिेछ र त्यसरी जािकारी प्राप्त हुि आएमा आयोगले सुरक्षाको यथोक्तचत व्यिस्था
नमलाउिेछ ।
१२. खाितलासी तथा बनरामद गिेाः (१) कुिै घटिाका सम्बनन्द्िमा छािविि गिे अिुसन्द्िाि अनिकारीले त्यस्तो घटिासँग
सम्बनक्तन्द्ित कुिै ब्यक्ति, घर िा िाऊँ र घटिासँग सम्िक्तन्द्ित कुिै दशी प्रमाण कुिै ब्यक्तिसँग िा कुिै िाउँमा छ भन्ने
शंका गिुय पिे मिानसबन कारण भएमा निजले त्यस्तो ब्यक्ति िा िाउँको खाितलासी गिुप
य िेछ।
(२) अिुसन्द्िाि अनिकारीले खाितलासी गिुय भन्द्दा अगानि सम्िक्तन्द्ित घर िा िाऊँमा प्रिेश गिुय पिे कारण सवहतको
प्रिेश मुच ुल्का िा खाितलासीको जिाउ ठदएर मात्र गिुप
य िेछ।
(३) खाितलासी गदाय व्यक्तिको मयायदाको ख्याल गरी िि सम्पक्तत्तको हािी िोक्सािी िहुिे गरी गिुप
य िेछ।
मवहलाको शरीरको खाितलासी गदाय मवहला कमयचारी िा कुिै समाजसेिी मवहलाद्वारा गिुय गराउिुपिेछ।
(४) खाितलासी िा बनरामदी मुच ुल्का स्थािीय व्यक्तिको रोहिरमा गिुप
य िेछ र स्थािीय व्यक्ति रोहिरमा बनस्ि
िमािेमा िा स्थािीय व्यक्ति उपलब्ि िभएमा खाितलासी तथा िरामदी मुच ुल्कामा सोही व्यहोरा जिाई उपक्तस्थत
कमयचारी िा व्यक्तिको दस्तखत गराउिु पिेछ ।
(५) खाितलासी तथा बनरामदी गिुय भन्द्दा पवहले खाितलासी तथा बनरामदी गिे अिुसन्द्िाि अनिकारीले उपदफा (४)
बनमोक्तजम स्थािीय व्यक्तिहरुलाई साक्षी राखी आफ्िो शरीरको खाितलासी गराई नियमािलीको अिुसूची ६ बनमोक्तजमको
ढाँचामा प्रिेश मुच ुल्कामा व्यहोरा जिाई घर, िाऊँ िा व्यक्तिको खाितलासी गिुय पिेछ।
(६) खाितलासी तथा बनरामदी गदाय घटिासँग सम्िक्तन्द्ित कुिै दशी प्रमाण फेला पिय आएमा त्यसरी फेला पिय
आएका दशी प्रमाणको वििरण खोली िा कुिै दशी प्रमाण फेला पिय िआएमा सोही व्यहोरा खोली उपदफा (४) बनमोक्तजम
स्थािीय व्यक्तिहरुलाई साक्षी राखी नियमािलीको अिुसूची ७ बनमोक्तजमको ढाँचामा मच ुल्का खिा गिुप
य िेछ ।
(७) उपदफा (६) बनमोक्तजम बनरामद भएको दशी प्रमाण आफूले लै जाि परे मा अिुसन्द्िाि अनिकारीले त्यस्तो दशी
प्रमाण बनुझेको दुई प्रनत भरपाई तयार गरी कायायलयको भए क्तजम्मेिार पदानिकारीलाई र कसै को घर कम्पाउण्िको भए
घरििी, मालसामाि ििी िा कागजात िा मालसामािको क्तजम्मा नलएको व्यक्तिलाई एक प्रनत ठदिु पिेछ ।
(७) बनरामद भएका दशी प्रमाण अिुसन्द्िाि अनिकरीले राख्न सुरक्षाको दृवष्टकोणले उपयुि िहुिे दे खेमा खोजेका
िखत बनुझाउिे गरी स्थािीय सुरक्षा प्रशासिमा क्तजम्मा ठदई भरपाई नलिु पिेछ ।
(८)

घटिासँग सम्िक्तन्द्ित कुिै ब्यक्ति, घर िा िाउँको खाितलासी तथा िरामदी गदाय कसै ले अबनरोि नसजयिा गरे

सम्िक्तन्द्ित अिुसन्द्िाि अनिकारीले सो व्यक्ति, घर िा िाउँमा रहे िसेका व्यक्तिहरुलाई सं म्झाई हट्िे सूचिा िा मतका
ठदई स्थािीय प्रशासिको सहयोगमा आिश्यकता अिुसार िावहरी िा नभत्री झ्याल ढोका
फोिी नभत्र पसी खाितलासी नलि हुन्द्छ।
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िा छे स्कीिी, ताला खोली, तोिी

(९) उपदफा (८) बनमोक्तजम असहज पररक्तस्थनतमा खाितलासी तथा बनरामद गरे कोमा यसको िस्तुक्तस्थनत क्तचत्रण गरी
मतका मुच ुल्का समेत गिुय पिेछ ।
(१०) खाितलासी तथा बनरामदी सम्बनन्द्िी अन्द्य व्यिस्था नियमािलीको नियम १९ र निदे क्तशकाको दफा २४ मा
उल्लेख भए बनमोक्तजम हुिेछ ।
१३. दशी सिाखत गराउिेाः (१) खाितलासी तथा बनरामदी मुच ुल्का बनमोक्तजम बनरामद भएका दशी िा मालसामाि घटिासँग
सम्बनक्तन्द्ित भए िभएको िा घटिामा प्रयोग भए िभएको यवकि गिय सम्बनक्तन्द्ित पीनित िा जािकार व्यक्तििाट सो दशी
प्रमाण िै दे खाई सिाखत गराउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजम दशी सिाखत गराउदा दफा १२ को उपदफा (४) बनमोक्तजम स्थानिय व्यक्तिहरुलाई
रोहिरमा राखी सिाखत मुच ुल्का समेत तयार गरी अिुसन्द्िाि अनिकारीले प्रमाक्तणत गरी नमक्तशल सं लग्ि गिुय पिेछ ।
१४. शरीररक िा मािनसक जाँच गिेाः (१) घटिाको बनारे मा पीनितसँग सोिपुछ गरे पनछ अपरािको प्रक्नत अिुसार पीनितको
स्िास्थ्य परीक्षण गरी थप सबनुत प्रमाण सं कलिको लानग िा थप उपचार गिय आिश्यक भएमा अिुसन्द्िाि अनिकारीले
पीनितको स्िास्थ्य परीक्षण/उपचारको लानग िक्तजकको िा पायक पिे अस्पताल िा स्िास्थ्य केन्द्िमा पिाउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजम पीनितको स्िास्थ्य परीक्षण गिय पिाउँदा अिुसन्द्िाि अनिकारीले पीनितको गोपिीयता
कायम हुिे व्यिस्था नमलाउिु पिेछ ।
(३) पीनितलाई स्िास्थ्य परीक्षण गिय पिाउँदा अिुसन्द्िाि अनिकारीले स्िास्थ्य परीक्षण गिे स्िास्थ्यकमी िा
क्तचवकत्सकलाई उजूरी सम्बनन्द्िी घटिाको बनारे मा पूि य जािकारी गराउिु पिेछ ।
(४) पीनितको स्िास्थ्य परीक्षण सम्बनन्द्िी कायय उपलब्ि भएसम्म विशेषज्ञ क्तचवकत्सकबनाट गराउिु पिेछ ।
(५)

पीनितको स्िास्थ्य परीक्षणको

प्रनतिेदि

सम्बनक्तन्द्ित

क्तचवकत्सक िा

स्िास्थकमीले

यथाक्तशघ्र

अिुसन्द्िाि

अनिकारीलाई उपलब्ि गराउिु पिेछ ।
(६) उपदफा (५) बनमोक्तजम आफ्िो स्िास्थ्य परीक्षण प्रनतिेदि वपनितले चाहेमा प्राप्त गिय सक्िेछ ।
तर, त्यस्तो प्रनतिेदि पीनितका पररिारलाई उपलब्ि गराउँदा उजूरीको छािवििमा प्रनतकूल असर पियसक्िे िा गोपिीयता
भङ्ग हुिसक्िे सं भाििा भएमा अिुसन्द्िाि अनिकारीले स्िास्थ्य परीक्षणको प्रनतिेदि गोप्य राख्िसक्िेछ ।
१५. उद्दार तथा मिोसामाक्तजक परामशय सेिा उपलब्ि गराउिेाः अिुसन्द्िाि अनिकारीले आिश्यक परे का पीनितलाई उद्दार,
स्िास्थ्य उपचार िा मिोसामाक्तजक परामशय सेिा लगायतको व्यिस्थाको लानग पहल गिुय पिेछ ।
१६. िैज्ञानिक पररक्षण गराई प्रनतिेदि नलिेाः (१) उजूरी छािवििको क्रममा बनरामद भएका िा प्राप्त भएका दशी प्रमाण तथा
अन्द्य पररक्तस्थनतजन्द्य प्रमाणको विनिविज्ञाि प्रयोगशालामा परीक्षण गराउिुपिे भएमा परीक्षणको लानग सुरक्तक्षत ढं गले
प्यावकङ्ग गरी पीनितको पवहचाि गोप्य रहिे गरी आयोगको स्िीक्नतमा परीक्षण गिय पिाउिु पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजम परीक्षणको लानग पिाइएका प्रमाण प्रयोगशालाले यथाक्तशघ्र परीक्षण गरी सोको प्रनतिेदि
गोप्य रुपमा उपलब्ि गराउिु पिेछ ।
(३) प्रमाण परीक्षणको लानग पिाउँदा नबनशेषज्ञिाट पररक्षण गरी प्रनतिेदिमा खुलाउिुपिे कुराहरू स्पष्ट रुपमा
उल्लेख गिुप
य िेछ ।
१७. उत्खिि् गिे: कुिै स्थािको उत्खिि् गिुय पिे भएमा अिुसन्द्िाि अनिकारीले निदे क्तशकाको दफा २५ मा उल्लेख भए
बनमोक्तजमको प्रवक्रया र काययविनिको प्रयोग र पालिा गिुय पिेछ ।
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१८. स्थलगत अध्ययि, िाप, िक्सा, क्षनतको मूल्याङ्कि गिे: (१) कुिै स्थािको स्थलगत अध्ययि गरी प्रनतिेदि नलिु परे मा
आयोगको स्िीक्नत नलई स्थलगत अध्ययि गरी तोवकएको ढाँचामा प्रनतिेदि पेश गिुप
य िेछ ।
(२) जग्गा जनमि, घर टहराको िाप िक्सा गिुय परे मा स्थािीय िापी कायायलयसँग समन्द्िय गरी िाप िक्सा गरी
िस्तुक्तस्थनत यकीि गिय सवकिेछ । यसरी िाप िक्सा गदाय दफा १२ को उपदफा (४) बनमोक्तजम स्थािीय व्यक्तिहरुको
रोहिरमा िाप िक्सा मुच ुल्का गिुप
य िेछ ।
(३) िोक्साि भएको ििमाल िा सम्पक्तत्तको क्षनतको मूल्याङ्कि गिुय परे मा स्थािीय सरकारी कायायलयका प्राविनिक िा
आयोगबनाट सुक्तचक्त सम्बन्धक विज्ञको सहयोग नलई क्षनतको मूल्याङ्कि गराई प्रनतिेदि नलिुपिेछ ।
(४) स्थलगत अध्ययि, िाप िक्सा िा सम्पक्तत्त क्षनतको मूल्याङ्कि गिे सन्द्दभयमा सम्बनक्तन्द्ित कायायलयिाट आिश्यक
सरकारी अनभलेखको प्रनतनलपी नलिुका साथै सम्पक्तत्तको कुिै सरकारी अनभलेख िरहेकोमा सरजनमि मुच ुल्का गरी क्षनतको
मुल्याङ्कि गिुप
य िेछ ।
(५) स्थलगत अध्ययि, िाप-िक्सा िा सम्पक्तत्त क्षनतको मूल्याङ्कि र सो को वि्ेषण गियको निनमत्त आयोगिाट
सूचीक्त भएका विज्ञ िा विशेषज्ञको सेिा नलि सवकिेछ ।
ु ाई गिे: साियजनिक सुिि
ु ाई गिे काययविनि आयोगबनाट नििायरण गररएबनमोक्तजम हुिेछ ।
१९. साियजनिक सुिि
२०. गोपिीयता कायम गिे: (१) उजूरीकताय िा पीनितको वििरण गोप्य राख्ने सम्बनन्द्िमा निदे क्तशकाको दफा ८ को व्यिस्था
पालिा गिुप
य िेछ ।
(२) प्रचनलत कािूि बनमोक्तजम पक्षको गोपिीयता कायम गिुय पिे प्रक्नतका उजूरी जस्तै बनलात्कार तथा यतिजन्द्य
वहं सामा परे का पीनित, बनालबनानलका पक्ष भएका, एच.आई.भी \ एड्सिाट प्रभावित िा अन्द्य रोगबनाट सङ्क्रनमत व्यक्ति
र उजूरीकतायले उजूरीको छािवििमा गोपिीयता राखी पाऊँ भिी नििेदिमा उल्लेख गरे का उजूरीहरुको छािविि गदाय
उजूरीकताय, पीनित, निजको पररिार तथा आयोगलाई सहयोग गिे अन्द्य व्यक्तिको पररचयात्मक वििरण छािवििका सिै
चरण, आयोगका काम कारिाही र आयोगको निणयय कायायन्द्ियिमा समेत गोप्य राख्नु पिेछ ।
स्पष्टीकरणाः यस खण्िको प्रयोजिको लानग पररचयात्मक वििरण भन्नाले सम्बनक्तन्द्ित व्यक्ति र निजको पररिारका
सदस्यको िाम, थर िति, लगायतका पवहचाि खुल्िे सम्पूणय सम्ि्धक वििरणहरूलाई जिाउिे छ ।
(३) उपदफा (२) बनमोक्तजम व्यक्तिको पररचयात्मक वििरण गोप्य राख्दा अिुसन्द्िाि अनिकारीले सम्बनक्तन्द्ित व्यक्तिको
उपक्तस्थनतमा निजको पवहचाि िखुल्िे गरी कुिै सांकेनतक िाम सं केत िा िम्बनर उल्लेख गरी सम्बनक्तन्द्ित कागजातको
प्रनतनलवप खिा गरी निजको िास्तविक पररचय खुल्िे उजूरी र अन्द्य कागजात छु ट्टै खाममा बनन्द्द गरी शीलबनक्तन्द्द गरी
राख्नु पिेछ ।
(४) यसरी सांकेनतक िाम सं केत िा िम्बनर ठदिे प्रयोजिको लानग प्रत्येक अिुसन्द्िाि अनिकारीलाई आयोगिाट
नििायरण गररए बनमोक्तजमको गोप्य पररचयात्मक वििरण उपलब्ि गराइिेछ ।
(५) सम्बनक्तन्द्ित व्यक्तिलाई पररिनतयत पररचयात्मक वििरण अिुसारको पररचयपत्र ठदई छािविि लगायत आयोगले गिे
कामकारिाही पररितयि गरे को वििरण अिुसार गिुप
य िेछ ।
(६) निदे क्तशकाको दफा ८ को उपदफा (२) को खण्ि (ख) को प्रनतबनन्द्िात्मक बनाक्यांशमा उक्तल्लक्तखत अिस्थाका
अनतररि कािूि बनमोक्तजम खुल्ला गिय आिश्यक िहर्याई गोप्य राख्नुपिे अनिकारीले अिुमनत ठदएमा िा स्िच्छ न्द्यावयक
ु ाईको सं रक्षणका लानग आिश्यक दे क्तखएमा िास्तविक िाम थर, िे गािा अिुरुप िै कामकारिाही गिय सवकिेछ ।
सुिि

9

२१. छािविि गदाय अग्रानिकार ठदिे: (१) अिुसन्द्िाि अनिकारीले छािवििको लानग आफूलाई तोवकएका उजूरीहरु
नियमािलीको नियम १४ र निदे क्तशकाको दफा १० िमोक्तजम छािवििमा अग्रानिकार ठदिे उजूरीको क्रम नििायरण गिुय
पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजमको क्रमको आिारमा क्रमशाः उजूरीको छािविि गरी प्रनतिेदि बनुझाउिु पिेछ ।तर
अनिल्लो क्रमको उजूरीको छािविि गरी प्रनतिेदि बनुझाउि परीक्षण प्रनतिेदि प्राप्त हुि, विषय विज्ञको राय प्राप्त हुि
बनाँकी रहेको िा अन्द्य कारणले बनढी समय लाग्िे भएमा सो उजूरीको छािविि काययलाई जारी राखी सोही क्रमको अको
उजूरी िा सो भन्द्दा तल्लो क्रमको उजूरीको छािविि प्रवक्रया प्रारम्भ गिय सवकिेछ ।
(३) अिुसन्द्िाि अनिकारीले बनालबनानलका, जेष्ठ िागररक, अपाङ्गता भएका तथा यतिजन्द्य वहं सामा परे का व्यक्ति
समािेश भएका उजूरीका सम्बनन्द्िमा कागज िा बनकपत्र गराउि त्यस्ता व्यक्तिलाई आयोग िा मूकाममा उपक्तस्थत
गराउि बनढी समय लाग्िे, असहज िा अव्यिहाररक हुिे दे खेमा दफा ४ को खण्ि (च) को अनििमा रही पीनितलाई
सहज हुिे गरी कागज िा बनकपत्र गराउि पिेछ ।
(४) मिानसबन आिार िा कारण बनेगर छािवििमा अग्रानिकार ठदिे उजूरीको क्रम नमच्ि हुदैि ।
२२. राय सवहतको प्रनतिेदि: (१) मानथ विनभन्न दफाहरुमा उल्लेख भए बनमोक्तजम उजूरीको छािविि गरी सिुत प्रमाण
सं कलि गरे पनछ अिुसन्द्िाि अनिकरीले छािविि प्रनतिेदिमा प्राप्त प्रमाण कागजात, तथ्याङ्क, अनभलेख िा प्रनतिेदि
आठदको अध्ययि वि्ेषण गरी उजूरी सम्बनन्द्िी घटिा घटे को हो, होईि, को कसले के कसरी सो घटिा घटाएका हुि,
घटिािाट के कस्तो हािी िोक्सािी िा पररणाम आयो आठद विषयको तथ्यपरक ढं गले स्थावपत तथ्यको उल्लेख
गिुप
य िेछ ।
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजमको घटिाको तथ्यका साथै अिुसन्द्िाि अनिकारीले आयोग समक्ष पेश गिे छािविि
प्रनतिेदिमा के कुि तथ्य

प्रमाणका आिारमा प्रस्तुत उजूरी तामेलीमा जािे हो, होईि, िा को कसलाई के कस्तो

पररपूरण को कसिाट उपलब्ि गराउिु पिे हो िा सो उजूरी सम्बनन्द्िी घटिामा क्षमादािको नसफाररस हुि सक्छ सक्दै ि,
िा पीनित र पीिक विच मेलनमलाप हुि सक्छ सक्दै ि, िा कुि कुि पीिकलाई के कस्तो कािूिी कारिाहीको नसफाररस
गिुय पिे िपिे आठद विषयमा स्पष्ट राय पेश गिुप
य िेछ ।
(३) उजूरीको छािविि पिात अिुसन्द्िाि अनिकारीले आयोग समक्ष पेश गिे प्रनतिेदिमा अन्द्य कुराका अनतररि सो
ु ो अन्द्तनियवहत कारण र भविष्यमा यस्ता घटिा हुि िठदि अपिाउिु पिे उपायका सम्बनन्द्िमा सुझाि समेत
घटिा हुिक
प्रस्तुत गिुप
य िेछ ।
(४) उजूरी छािवििको नसलनसलामा उल्लेखिीय सहयोग गिे व्यक्तिहरुले गरे को काययको वििरण सवहत पुरस्कार
ठदिु पिे भए सो को नसफाररसका साथै छािविि काययमा असहयोग िा अिरोि गरे को कारण सजाय गिुप
य िे भए त्यसको
वििरण समेत राय सवहतको प्रनतिेदिमा उल्ले ख गिुप
य िेछ ।
(५) अिुसन्द्िाि अनिकारीले आयोग समक्ष पेश गिे छािविि प्रनतिेदि नियमािलीको अिुसूची ८ र
अिुसूची ७ मा तोकेको ढाँचामा हुिपु िेछ ।
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निदे क्तशकाको

पररच्छे द चार
विविि
२३. अिुसन्द्िाि अनिकारीले आफ्िो विज्ञता प्रयोग गिेाः ऐि, नियमािली, निदे क्तशका िा यस काययविनिमा उल्लेख भएका
व्यिस्थाको प्रनतकूल िहुिे गरी अिुसन्द्िाि अनिकारीले आफ्िो विज्ञता प्रयोग गरी आिश्यकता अिुसार अन्द्य उपयुि
छािविि विनि प्रयोग गिय सक्िेछि् ।
२४. पीनित र आरोवपत व्यक्तिका विचमा भेटघाट तथा सं िादाः आरोवपत व्यक्तिलाई पीनितिाट सिाखत गराउिुपिे अिस्थामा
बनाहेक सामान्द्यतया पीनित र आरोवपतको विचमा भेटघाट गराउिु हुँदैि ।
तर, कुिै घटिामा पीनित र आरोवपत व्यक्तिका विच मेलनमलाप गराउि, क्षमादाि र पररपूरणको नसफाररस गिय
पीनित र आरोवपतका विचमा सम्िाद हुि जरुरी भएकाले पीनितको सहमनत र तररका अिुरुप पीनित र आरोवपतका
विचमा प्रत्यक्ष िा नभनियो िातायलापको माध्यमिाट सं िाद गराउि सवकन्द्छ ।
२५. दोभाषेको सहयोगाः अिुसन्द्िाि अनिकारीले सोिपुछ िा बनयाि नलिे भाषा पीनित तथा आरोवपत व्यक्तिले बनुझी सोिे को
प्रश्नको जिाफ ठदि िसक्िे अिस्था परे मा अिुसन्द्िाि अनिकारीले निजले बनुझ्िे भाषामा सरल रुपमा सोिपुछ गिे िा
आिश्यकता अिुसार दोभाषेको सहयोग उपलब्ि गराउिु पिेछ । यसरी दोभाषेको सहयोग नलएमा निजको िाम, थर,
िति, पेशा खुलाई सवहछाप समेत प्रमाक्तणत गराई राख्िुपिेछ ।
२६. आरोवपत व्यक्तिको पवहचाि सम्बनन्द्िी वििरणाः छािवििको क्रममा आरोवपत व्यक्तिको पवहचाि खुल्िे वििरण जस्तै ाः
मतदाता पररचयपत्र, सिारीचालक अिुमनतपत्र, राहदािी, िागररकताको प्रनतनलवप िा िेपाल सरकारको कुिै कायायलयबनाट
जारी भएका कागजात प्रमाण, हुनलया, सं भि भएसम्म िािु-आमाको, बनाजे-बनजैको िाम, थर िे गािा, फोि िं., इमेल समेत
नमक्तशल सं लग्ि गिुय पिेछ ।
२७. प्रकाश गियमा बनन्द्देजाः अिुसन्द्िाि अनिकारी िा छािवििमा सं लग्ि कुिै पनि कमयचारी िा पीनित िा साक्षी िा आरोवपतले
आफूलाई ज्ञात भएको छािविि सम्बनक्तन्द्ि कुिै सूचिा िा जािकारी आयोगको पूि य स्िीक्नत बनेगर प्रत्यक्ष िा परोक्ष रुपले
प्रकट गिय हुदैि ।
२८. प्रचनलत कािूि बनमोक्तजम हुिाःे (१) ऐि, नियमािली, निदे क्तशका तथा यस काययविनिमा उल्लेख भएका कुरामा सोही
बनमोक्तजम र अन्द्य कुराहरु प्रचनलत कािूि बनमोक्तजम हुिेछ ।
(२) अिुसन्द्िाि अनिकारीले निदे क्तशका र यस काययविनिका सिै व्यिस्थाहरु प्रभािकारी हुिे गरी छािविि गिेछि् ।
यसरी छािविि गदाय कुिै ठद्ववििा उत्पन्न भएमा आयोग समक्ष पेश गरी आयोगको निदे शि बनमोक्तजम गिुप
य िेछ ।
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