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          शीष$क IX 'शकायत +,-या 

 
  

क.सास 'सट1 , क.सस पि4लक 6कूल (KCKPS) 'श9ा नी;त बोड$ AH र KN को अनुसरण गदE, औपचाHरक शीष$क 
IX गुनासो ;नIन तHरकाले सIहाLनेछ: 

● औपचाHरक उजूर1 +ाQत भएप;छ, तो,कएको शीष$क IX सम.वयकले सहयोगी उपायहVको उपल4धता छलफल 
गन$ र शीष$क IX 'शकायत +,-याको YयाZया गन$ उजूर1कता$सँग सIपक$  गन\छ। 

● सम.वयकले आरोप प9लाई 'ल`खत सूचना पठाउने छ। यcद dात भए, 'ल`खत सूचनामा दलहVको 
पcहचान, यौन उfपीडनको कgथत आचरण, र दiुपयोगको 'म;त र 6थान समावेश हुनेछ। यcद प9हV मjये 
एक kवlयाथm हो भने,  fयो सूचना अ'भभावक / संर9कलाई प;न पठाइनेछ। 

● उqरदातालाई आरोप र अनुस.धानको सूचना साथसाथै, तो,कएको शीष$क IX को सम.वयकले उqरदातासँग 
सहयोगी उपायहVको उपल4धताबारे छलफल गन\छ र शीष$क IX 'शकायत +,-याको समी9ा गन\छ।  

● शीष$क IX अ.वेषकलाइ औपचाHरक उजूर1को आरोप छानsबन गन$ तो,कनेछ। 
● उqरदातालाई आरोkपत आचरणको लाgग िजIमेवार ठहराइएको छैन र गुनासो +,-याको समापनमा 

उqरदा;यfवका बारे tढ संकLप गHरनेछ। 
● प9हVसँग गुनासो +,-यामा उनीहVको छनौटको सLलाहकार जो प;न हुन सvछ, तर वकwल नै हुनु 

आवxयक छैन। यcद कुनै प9को सLलाहकार वकwल हो भने, िजLलाको वकwल प;न उपि6थत हुनेछ। 
सLलाहकारहVले कुराकानी गन$ र उजूर1 cदने वा जवाफ cदनेलाई सLलाह cदन सvछन;् यlयkप सLलाहकार 
गुनासो +,-यामा सहभागी हँुदैनन।् सLलाहकारहVले बोड$ नी;त lवारा तो,कए बमोिजम +माणहVको 
;नर19ण र समी9ा गन$ सvदछन ्र शीष$क IX अ.वेषक, शीष$क IX सम.वयक, वा शीष$क IX ;नण$य-;नमा$ता 
lवारा kवचार गन$ 'ल`खत +xन / cटQपणीहV +6तुत गन$ सvदछन।् 

● तो,कएको अ.वेषकले सबै सा.द'भ$क +माणहVको उlदेxय मूLयांकन गन\छ। यसले ;नIन समावेश गन$ 
सvदछ: वरपरका पHरि6थ;तहV, आचरणको +कृ;त, यसमा सIबि.धत प9हV बीचको सIब.ध, kवगतका 
घटनाहV, र जुन स.दभ$मा आरोप लगाइएको घटनाहV भएको gथयो।  

● 'श9ा बोड$ नी;तको उLलंघन भएको छ र kवxवसनीयता ;नधा$रणहV केवल अ.वेषणको समापनमा मा} 
भ.ने बारे एक संकLप गHरनेछ। 

● अि.तम छानsबन Hरपोट$ पूरा हुनु अ;घ प9हiलाई आरोपहiसंग सIबि.धत +माणहi समी9ा गन$ अनुम;त 
cदई.छ र 'ल`खत जवाफ तयार गन$ १० काय$cदवस cदन स,क.छ। प9हiबाट 'ल`खत जवाफ अनुस.धान 
Hरपोट$ पूरा हुनु अ;घ kवचार गर1नेछ। 

 



● अनुस.धान Hरपोट$मा अनुस.धानकता$ले kवxवास गद$छ ,क नी;त उLल�घन भएको छ ,क छैन भ.ने बारेमा 
+माणको पूवा$नुमान - +माणको लागू मानक +योग गरेर tढ संकLप समावेश गद$छ। 

● अनुस.धान Hरपोट$ पूरा भएप;छ, यो ;नण$य ;नमा$तालाई पेश गHरनेछ। अि.तम अ.वेषण Hरपोट$ पूवा$वलोकन 
गन$ र Hरपोट$को सIब.धमा ;नण$य ;नमा$तालाई 'ल`खत +;त,-या पेश गन$ प9हVसँग थप १० काय$ cदनहV 
हुनेछन।् 

● ;नण$य ;नमा$ताले छानsबन Hरपोट$ र प9ले पेश गरेको कुनै प;न 'ल`खत +;त,-या समी9ा गन\छ। fयसप;छ 
;नण$य ;नमा$ताले 'ल`खत +माण संकLप जार1 गद$छ ,क +माणको +6तावनाले बोड$ नी;त उLल�घन भएको 
देखाउँछ। 

● समयमै अपील दायर नभए, ;नण$य ;नमा$ताको tढ ;नxचय अि.तम हु.छ। दबैु प9 िजIमेवार1 सIब.धी tढ 
संकLप वा औपचाHरक गुनासो खारेजबाट अपील गन$ सvदछन।् अपीलहV ;नIन कारणहVले गदा$ मा} गन$ 
स,क.छ; +,-याfमक अ;नय'मतता जसले संकLपलाई असर गछ$ , नयाँ +माणहV जुन tढ संकLपको 
समयमा उgचत Vपमा उपल4ध gथएन, वा अनुपालन सम.वयक, अ.वेषक वा ;नण$यकता$को तफ$ बाट igचको 
lव.lव वा प9पातको दाबी भए। 


