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जातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७४।०३।०५
जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसुर र सजाय) ऐि, २०६८ को दफा १६ ले ददएको
अनिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले दे हायका नियमहरु बिाएको छ ।

१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको िाम “जातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसुर र
सजाय) नियामावली, २०७४” रहे को छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ िलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)

“आयोग” भन्नाले राविय दनलत आयोग सम्झिु पछथ ।

(ख)

“उजूरी” भन्नाले ऐिको दफा ५ बमोशजमको उजूरी सम्झिु पछथ र सो
िव्दले

प्रचनलत कािूि बमोशजम ददइिे जाहे री दरखास्तलाई समेत

जिाउँछ ।
(ग)

“ऐि” भन्नाले जातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसुर र सजाय) ऐि, २०६८
सम्झिु पछथ ।

(घ)

३.

“स्थािीय तह” भन्नाले गाउँपानलका वा िगरपानलका सम्झिु पछथ ।

प्रहरी कायाथलयमा उजूरी ददि स्िेः (१) कसैले ऐिको दफा ४ बमोशजमको कसूर गरे को
वा गिथ लागेको थाहा पाउिे व्यशिले अिुसूची–१ बमोशजमको ढाँचामा िशजकको प्रहरी
कायाथलयमा उजूरी ददि स्िेछ ।
(२) कसै ले िेपाली िागररक ववरुद्ध ऐिको दफा ४ बमोशजमको कुिै कसूर िेपाल
बावहर गरे मा सो थाहा पाउिे व्यशिले निज बसोबास गरे को वा प्रनतवादी रहे को शजल्लाको
िशजकको प्रहरी कायाथलयमा अिुसूची–१ बमोशजमको ढाँचामा उजूरी ददि स्िेछ ।
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(३) उपनियम (१) र (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको भए तापनि कसै ले यस
ऐिको दफा ४ बमोशजमको कसूर गरे को वा गिथ लागेको थाहा पाउिे व्यशिले मौशखक,
हुलाक वा अन्य माध्यमबाट प्रहरी कायाथलयमा उजूरी ददि स्िेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम कसैले उजूरी ददएको भए सम्बशन्ित प्रहरी कायाथलयले
त्यस्तो उजूरीकताथलाई शझकाई उजूरीको व्यहोरा सिाखत गराउिु पिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम उजूरी प्राप्त भएकोमा सम्बशन्ित प्रहरी कायाथलयले
त्यस्तो उजूरीलाई अिुसूची–१ बमोशजमको ढाँचामा अनभले ख गरी राख्नु पिेछ ।
(६) यस नियम बमोशजम कुिै उजुरी पिथ आएमा प्रहरी कायाथलयले त्यस्तो उजूरी
दताथ गरी अिुसूची–२ बमोशजमको ढाँचामा उजूरी दताथको भरपाई सम्बशन्ित उजूरीकताथलाई
ददिु पिेछ ।

४.

आयोग वा स्थािीय तहमा उजूरी गिथ स्िेः (१) कसै ले नियम ३ बमोशजम ददएको उजूरी
प्रहरी कायाथलयले दताथ िगरे मा वा प्रचनलत कािूि बमोशजम आवश्यक कारबाही िगरे मा
सम्बशन्ित व्यशिले पन्र ददिनभत्र अिुसूची–३ बमोशजमको ढाँचामा आयोग वा स्थािीय
तहमा उजूरी गिथ स्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम कुिै उजूरी पिथ आएमा आयोग वा स्थािीय तहले सो
उजूरीको व्यहोरा कायाथलयमा अनभले ख गरी तीि ददिनभत्र उजूरी दताथ गिथको लानग सम्बशन्ित
प्रहरी कायाथलयमा अिुसूची–४ बमोशजमको ढाँचामा ले खी पठाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम लेखी आएमा सम्बशन्ित प्रहरी कायाथलयले त्यस्तो
उजूरी दताथ गरी अिुसूची–२ बमोशजमको भरपाई सम्बशन्ित आयोग वा स्थािीय तहमा
पठाउिु पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम भरपाई प्राप्त भएमा आयोग वा स्थािीय तहले सम्बशन्ित
उजूरीकताथलाई त्यस्तो भरपाई उपलब्ि गराउिु पिेछ ।
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अिुसूची -१
ँ सम्बशन्ित)
(नियम ३ को उपनियम (१) र (२) सग
उजूरीको ढाँचा

श्री .......................... मा ददएको

प्रहरी कायाथलयले भिे

(प्रहरी कायाथलयको िाम र ठे गािा)

दताथ िं.
दताथ नमनतःउजूरी

१.

पीनितको िाम, थर र ठे गािाः-

२.

कसूर गिे व्यशिको िाम, थर, ठे गािा र हुनलयाः-

३.

कसूर भएको वा हुि लागेको स्थाि, नमनत र समयः-

४.

कसूरको व्यहोराः-

५.

सम्बशन्ित कुिै प्रमाभ भए सो को वववरभः-

६.

सम्बद्ध अन्य ववषय र वववरभः-

यस उजूरीको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािूि बमोशजम सहुँला बुझाउँला । प्रहरीद्वारा
केस तहवककात हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाका बखत उपशस्थत हुिपु िे जिाउ पाए सो बमोशजम
उपशस्थत हुिेछु ।
उजूरीकताथको,दस्तखतः
नमनतः
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अिुसूची -२
ँ सम्बशन्ित)
(नियम ३ को उपनियम (६) सग

उजूरीको भरपाइथ

ववषय – जातीय भेदभाव तथा छु वाछु त सम्बन्िी कसूर बारे ।

............................................(उजूरीकताथको िाम) को नमनत ...........................
को उजूरी प्राप्त भइथ यस प्रहरी कायाथलयको दताथ वकताबमा नमनत ................... मा दताथ भयो ।

कायाथलयको छापः-

उजूरी दताथ गिे प्रहरी कमथचारीको,-

दताथ िं-

दस्तखतः
िामः
पदः
कायाथलयः
नमनतः
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अिुसूची-३
ँ सम्बशन्ित)
(नियम ४ को उपनियम (१) सग
उजूरीको ढाँचा

श्री ........................ (आयोग / स्थािीय तहको िाम) मा ददएको
उजूरी
१.

उजूरीकताथको िाम, थर, ठे गािाः

२.

कसूर गिे व्यशिको िाम, थर, ठे गािा र हुनलयाः

३.

कसूर भएको वा हुि लागेको स्थाि, नमनत र समयः

४.

कसूरको व्यहोराः

५.

सम्बशन्ित कुिै प्रमाभ भए सो को वववरभः

६.

सम्बद्ध अन्य ववषय र वववरभः

७.

उजूरी दताथ गिथ इन्कार गिे प्रहरी कायाथलयको िाम र ठे गािाः

८.

प्रहरी कायाथलयले उजूरी दताथ गिथ इन्कार गरे को नमनतः

९.

उजूरी दताथ गिथ इन्कार गिुक
थ ो कारभः

यस उजूरीको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कािूि बमोशजम सहुँला बुझाउँला । प्रहरीद्वारा
केस तहवककात हुँदा वा अदालतमा मुद्दा चल्दाका बखत उपशस्थत हुिपु िे जिाउ पाए सो बमोशजम
उपशस्थत हुिेछु ।

उजूरीकताथको,दस्तखतः
नमनतः
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अिुसूची -४
ँ सम्बशन्ित)
(नियम ४ को उपनियम (२) सग

आयोग वा स्थािीय तहले प्रहरी कायाथलयमा लेखी पठाउिे सूचिाको ढाँचा

श्री ................................. (प्रहरी कायाथलयको िाम र स्थाि)
जातीय भेदभाव तथा छु वाछूत (कसूर र सजाय) ऐि, २०६८ को दफा ४ बमोशजमको कसूर
सम्बन्िमा त्यस कायाथलयमा नमनत ................... मा ....................... ले ददएको उजूरी त्यस
कायाथलयबाट दताथ गिथ इन्कार भएको भिी यस .................................. (आयोग वा स्थािीय
र तहको िाम र ठे गािा) मा निजले उजूरी दताथ गराएको हुँदा सम्बशन्ित व्यशिको िाममा उजूरी
दताथ गरी कािूि बमोशजम दताथको भरपाई यस ......................... (आयोग वा स्थािीय तहको
िाम) मा उपलब्ि गराइददिु हुि निजले ददएको उजूरी यसै साथ सं लग्ि गरी पठाइएको व्यहोरा
अिुरोि छ ।

सम्बशन्ित अनिकारीको,िामः
दस्तखतः
पदः
नमनतः
कायाथलयको िामः
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