सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगको काययमा सहयोग गिेलाई पुरस्कृत गिे तथा असहयोग गिेलाई
कारवाही गिे सम्बन्धमा व्यवस्था गिय बिेको काययववनध
प्रस्ताविा: सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोगले छािववि गरे को ववषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउिे तथा
आयोगले गिुय पिे अन्य काययमा आयोग सहयोग पुर्याउिेलाई पुरस्कार दििे तथा आयोगको काम कारवाहीमा
असहयोग गिेलाई कारवाही गिे सम्बन्धमा रहेको कािूिी व्यवस्थाको कायायन्वयिको लानग अवलम्बि गिुप
य िे
मापिण्ड र काययववनधको निधायरण गिय वाञ्छिीय भएकोले,
सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ४६ बमोजिम आयोगले यो काययववनध
बिाई िारी गरे को छ ।

पररच्छे ि–१
प्रारजम्भक
१. सजिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस काययववनधको िाम “पुरस्कार तथा कारवाही गिे सम्बन्धी काययववनध,
२०७३” रहेको छ ।
(२) यो काययववनध आयोगले स्वीकृत गरे को नमनत िे जि प्रारम्भ हुिेछ ।

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययववनधमा:–
(क) “"आयोग”" भन्नाले सत्य निरुपण तथा मेलनमलाप आयोग सम्झिुपछय ।
(ि) "“ऐि"” भन्नाले बेपत्ता पाररएका व्यजिको छािववि, सत्य निरूपण तथा मेलनमलाप आयोग ऐि,
२०७१ सम्झिुपछय ।
(ग) "नियमावली" भन्नाले सत्य निरूपण तथा मेलनमलाप आयोग नियमावली, २०७२ सम्झिुपछय।
(घ) "अिुसन्धाि अनधकारी" भन्नाले ऐि तथा नियमावली बमोजिम सत्य अन्वेषण तथा छािवविको लानग
आयोगद्वारा नियुि कुिै सिस्य, काययटोली वा उपसनमनतलाई सम्झिुपछय ।
(ङ) "पुरस्कार" भन्नाले प्रशंसापत्र, किरपत्र, िगि वा आयोगले तोके बमोजिमको अन्य पुरस्कार समेत
सम्झिुपछय ।

पररच्छे ि–२
पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था
३. सहयोग गिेलाई पुरस्कृत गिेेः आयोगले सम्पािि गिे काययका लानग आयोग वा आयोगले गठि गरे को
अिुसन्धाि अनधकारी वा सम्बजन्धत अनधकृतलार्य िे हाय बमोजिमको कुिै कायय गरे र उल्ले ििीय सहयोग
पुर्याउिे व्यजि, सङ्गठि, सं स्था वा निकायलाई आयोगले पुरस्कृत गियसक्िेछेः
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(क) अिुसन्धािमा सहयोग पुग्िे महत्वपूणय प्रमाण िुटाउिे काययमा सहयोग गरे को,
(ि) पीनडत वा सािीको सरिणमा सहयोग गरे को,
(ग) द्वन्द्वकालीि घटिाको घटिास्थल पवहचाि गियमा सहयोग गरे को,
(घ) आयोगलाई उपयोगी सूचिा दििे काययमा सहयोग पुर्याएको,
(ङ) पीनडत वा सािीलाई अिुसन्धाि अनधकारी समि ल्याउिे काययमा सहयोग पुर्याएको,
(च) पीनडत र पीडकका वीचमा मेलनमपाल गराउिे काययमा सहयोग पुर्याएको,
ु ाई िस्ता आयोगले
(छ) पीनडतलाई पररचय पत्र प्रिाि गिे, पररपूरणको नसफाररस गिे, सावयिनिक सुिव
सम्पािि गिे अन्य काययमा सहयोग पुर्याएको ।

४. छिौट गिेेः (१) आयोगको काययमा उल्ले ििीय सहयोग पुर्याउिे व्यजि, सङ्गठि, सं स्था वा निकायलाई
पुरस्कृत गियका लानग त्यस्तो सहयोग प्राप्त गिे अनधकारीले आयोग समि नसफाररश गिुप
य िेछ ।
(२) आयोगको काययमा सहयोग गिे व्यजि, सङ्गठि, सं स्था वा निकायलाई पुरस्कृत गिुप
य िे िे जिएमा सो
सम्बन्धी प्रस्ताव आयोग समि पेश गिुप
य िेछ ।

पररच्छे ि–३
बाधा ववरोध वा असहयोग गिेलार्य कारवाही गिे सम्बन्धी व्यवस्था
५. आयोगको काययमा बाधा ववरोध गरे को मानििे: कसैले आयोगका पिानधकारी, अिुसन्धाि अधाकारी वा
कमयचारीका उपर िे हाय बमोजिमको कुिै कायय गरे मा आयोगको काययमा बाधा ववरोध गरे को मानििेछेः
(क) आयोगको काम गरररहे को स्थािमा काममा बाधा पुग्िे वा कायय सम्पािि गियमा अवरोध हुिे गरी कुिै
कायय गिे \ गराउिे
(ि) आयोगको काम कारवाहीको क्रममा सम्पािि गरे को काययको लानग गाली गलौि, हातपात, धम्की वा
िुव्ययवहार गिे \ गराउिे
(ग) आयोग सम्बन्धी कायय गरे को ववषयलाई नलएर पीनडत, सािी वा आयोगलाई सहयोग गिे कुिै
व्यजिलाई त्यस्तो कायय गिय अबरोध वा कुिै माध्यमवाट धम्की वा िुव्ययवहार गिे \ गराउिे
(घ) आयोगले बाधा ववरोध गरे को भन्ने ठह-याएको अन्य कुराहरु ।

६. आयोगको काययमा असहयोग गरे को मानििे: कसैले िे हाय बमोजिमको कुिै कायय गरे मा आयोगको काययमा
असहयोग गरे को मानििेछेः
(क) आयोगको काम कारवाहीमा अिावश्यक ववलम्ब वा बाधा अवरोध गरे \गराएमा,
(ि) आफ्िो िािकारीमा रहेको सूचिा वा जिम्मामा रहेको कागि, वजस्त वा वववरण
अिावश्यक ववलम्व गरे मा,
(ग) वयाि, कागि वा बकपत्रको लानग बोलाउँिा उपजस्थत िभएमा,
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दिि र्न्कार गरे मा वा

(घ) आफ्िो पहुँच रहेको कुिै अनभलेि, वस्तु, श्रव्यदृशश्य साम्ी आदिलाई प्रमाणको रूपमा आयोगलाई
उपलब्ध गराउि र्न्कार गरे मा ।
(ङ) आयोगको निणयय कायायन्वयि िगरे मा वा कायायन्वयि गिय अिावश्यक ववलम्ब गरे मा ।

७. ववनभन्न निकायका पिानधकारी र कमयचारीबाट असहयोग भएमा कारवाही हुि:े (१) कुिै सावयिनिक
पिानधकारी वा कमयचारीले नििको काम, कतयव्यसँग सम्बजन्धत कुिै ववषयमा आयोगलाई असहयोग गरे मा
त्यस्तो पिानधकारी वा कमयचारीलाई ववभानगय करवाही गिय वा प्रचनलत कािूि बमोजिम पिीय जिम्मेवारी
पुरा िगरे को आरोपमा कारवाही गिय सम्बजन्धत अजततयारवाला समि ले जि पठाउि सक्िेछ।
(२) उपिफा (१) बमोजिम ले जि पठाउिा नििले गरे को कसुर र त्यसको प्रकृनत तथा त्यसवाट आयोगको
काममा परे को प्रभाव समेत िुलाउिु पिेछ ।
(३) यस िफा बमोजिम कारबाहीको लानग ले जि आएमा सम्बजन्धत अजततयारवालाले आयोगले तोकेको
अवनध नभत्र कारवाही गरी आयोगमा िािकारी गराउिु पिेछ ।

८. कारबाही गिे: (१) आयोगको कुिै पिानधकारी, अिुसन्धाि अनधकारी वा कमयचारीलाई िफा ५ वा ६ मा
उल्लेि भए बमोजिमको बाधा ववरोध वा असहयोग भएमा वा यस्तो भएको भन्ने आयोगको िािकारीमा
आएमा िे हायको व्यहोरा िुलाई आयोग समि प्रनतवेिि पेश गिुय पिेछ ।
(क) को, कसले , के, कस्तो वकनसमबाट बाधा ववरोध गरे को हो,
(ि) सो बाधा ववरोध वा असहयोगबाट आयोगलाई के कुि वकनसमको काययमा समस्या उत्पन्न भएको हो,
(ग) सम्भव भएसम्म ववरोध वा असहयोग गिुक
य ो कारण, सम्बद्ध तथ्य र प्रमाण ।
(२) उपिफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रनतवेिि उपर आयोगले आवश्यक निणयय गिेछ ।

९. प्रष्ट पािय लगाउिे:– िफा ८ बमोजिम पेश भएका प्रनतवेििमा िुलाईएका ववषयमा कुिै कारवाही अगानड
बढाउिु अजघ थप स्पष्ट हुिपु िे आयोगलाई लागेमा स्पष्ट हुिपु िे लागेको िनत ववषयमा प्रनतवेिक वा सो बाधा
ववरोध वा असहयोग व्यहोिे पिानधकारी, अिुसन्धाि अनधकारी वा कमयचारीसँग भएको सत्य तथ्य सम्बन्धमा
थप प्रष्ट पािय लगाउि सक्िेछ ।

१०. सफाईको मौका दििे:– (१) िफा ८ बमोजिमको प्रनतवेििमा उल्लेि गररएको बाधा ववरोध वा
असहयोगको ववषय स्पष्ट िुलाई सम्बजन्धत व्यजिलाई निि उपर कारवाही िहुिपु िे कुिै आधार र कारण
भए सोको प्रमाण सवहत उपजस्थत हुिे गरी सफाईको मौका प्रिाि गिुय पिेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोजिम सफाईको मौका दिँिा आयोगले बाटोको म्याि बाहेक तीि दििको म्याि
तोकी आरोवपतको िाममा सूचिा िारी गिेछ ।
(३) उपिपा (२) बमोजिम िारी गररिे सूचिामा निि उपर लागेको आरोप, हुि सक्िे कारवाही, सफाई पेश
गिे तररका र अन्य आवश्यक ववषय िुलाउिु पिेछ ।
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(४) उपिफा (२) बमोजिम सूचिा िारी गिाय आयोगले आरोवपत व्यजिको ठे गािा वा निि काययरत रहेको
सं स्था, कायायलय वा सं गठि माफयत वा आयोगले उपयूि ठहर्याएको िुिसुकै माध्यमबाट तामेल वा िारी
गिय सक्िेछ ।

११. िरीवािा गिय सक्िे: आयोगको काम कारवाहीमा कसैले बाधा ववरोध गरे को वा असहयोग गरे को भन्ने
िे जिि आएमा आयोगले त्यस्तो व्यजि वा सं स्था वा निकायको प्रमुिलाई िे हायको आधारमा पटकै वपच्छे
ऐिको िफा १५ बमोजिम िररवािा गिय सक्िेछेः
(क) बाधा वा असहयोगको प्रकृनत,
(ि) त्यसबाट काममा परे को बाधा,
(ग) बाधा ववरोधको उद्देश्य,
(घ) बाधा ववरोधको क्रममा भौनतक िनत भएको वा िभएको,
(ङ) सम्बजन्धत व्यजिको जिम्मेवारीको प्रकृनत ।

पररच्छे ि–४
ववववध
१२. प्रचनलत कािूि बमोजिम कारवाही गिय बाधा िपिे:

यस काययववनध बमोजिम कारवाही अगाडी

बढार्एको व्यजि वा सं स्थालाई प्रचनलत कािूि बमोजिम अरू कुिै कारवाही समेत हुिे रहेछ भिे सो
बमोजिम कारवाही हुि कुिै बाधा पिे छै ि ।

१३. प्रचनलत कािूि बमेजिम हुि:े ऐि, नियमावली र यस काययववनधमा उल्लेि भएका कुरामा सोही बमोजिम
र अन्य कुराहरु प्रचनलत कािूि बमोजिम हुिेछ ।
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