सिफारिि िसिसिबाट स्वीकृि सिसि
२०७५।१२।२४

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानववन आयोग ि ित्य सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोगको अध्यक्ष िथा

िदस्यको नाि सिफारिि िम्बन्धी छनौट प्रविया, २०७५
प्रस्िावनााः
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानववन, ित्य सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा (५)
को प्रयोजनको लासग िोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बिोक्तजि गठिि सिफारिि िसिसिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको
छानववन आयोग ि ित्य सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोगको अध्यक्ष िथा िदस्यको नाि छनौट गिी सिफारिि गनन
दे हायको प्रविया सनधानिण गिे को छ।
परिच्छे द-१
१.

प्रािक्तम्िक

िं क्तक्षप्ि नाि ि प्रािम्िाः (१) यि प्रवियाको नाि "बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानववन आयोग र ित्य सनरुपण
िथा िेलसिलाप आयोगको अध्यक्ष िथा िदस्यको नाि सिफारिि िम्बन्धी छनौट प्रविया, २०७५" िहेको
छ।

२.

(२) यो प्रविया सिफारिि िसिसिले स्वीकृि गिे को सिसि दे क्ति प्रािम्ि हुनेछ।

परििाषााः ववषय वा प्रिं गले अको अथन नलागेिा यि प्रवियािा,(क)

"ऐन" िन्नाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानववन, ित्य सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोग ऐन, २०७१
िम्झनु पछन।

(ि)

"आयोग" िन्नाले ऐनको दफा ३ बिोक्तजि गिन हुने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानववन आयोग ि
ित्य सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोग िम्झनु पछन।

(ग)

"अध्यक्ष" िन्नाले िसिसिको अध्यक्ष िम्झनु पछन।

(घ)

"िसिसि" िन्नाले ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बिोक्तजि गठिि सिफारिि िसिसि िम्झनु पछन।

(ङ)

"िन्रालय" िन्नाले कानून, न्याय िथा िं िदीय िासिला िन्रालय िम्झनु पछन।

(च)

"िक्तचवालय" िन्नाले िसिसिको िक्तचवालय िम्झनु पछन।
परिच्छे द-२
िसिसिको कायनववसध

३.

िसिसिको बैिकाः (१) िसिसिको बैिक आवश्यकिानुिाि बस्नेछ।
(२) िसिसिको बैिक अध्यक्षले िोकेको स्थान, सिसि ि िियिा बस्नेछ।

(३) िसिसिको कुल िदस्य िं ख्याको पचाि प्रसिशििन्दा बढी िदस्यहरु उपक्तस्थि िएिा िसिसिको
बैिकको लासग गणपूिक िं ख्या पुगेको िासननेछ।

(४) िसिसिको बैिकको अध्यक्षिा िसिसिको अध्यक्षले गनेछ ि सनजको अनुपक्तस्थसििा बैिकिा

उपक्तस्थि िदस्यहरुिध्ये वरिष्ठ िदस्यले गनेछ।
(५) िसिसिको बैिकिा बहुििको िाय िान्य हुनेछ ि िि बिाबि िएिा बैिकिा अध्यक्षिा गने

व्यक्तिले सनणानयक िि ठदनेछ।

(६) िसिसिको बैिकको सनणनय अध्यक्षले प्रिाक्तणि गनेछ।
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(७) िसिसिले आवश्यक िानेिा िसिसिको काि कािबाहीिँग िम्बक्तन्धि ववषयका ववज्ञलाई िसिसिको
बैिकिा आिन्रण गनन िक्नेछ।
(८) िसिसिको बैिक िम्बन्धी अन्य कायनववसध िसिसि आफैले सनधानिण गिे बिोक्तजि हुनेछ।

४.

िसिसिको बजेट ि किनचािीाः िसिसिको लासग आवश्यक बजेट ि किनचािी िन्रालायले उपलब्ध गिाउनेछ।

५.

िसिसिको िक्तचवालयाः िसिसिको िक्तचवालय िन्रालयिा िहनेछ।
परिच्छे द-३
आयोगको अध्यक्ष िथा िदस्य सिफारििको लासग छनौट प्रविया

६.

िावनजसनक िूचना प्रकाशन गनेाः िसिसिले आयोगको अध्यक्ष वा िदस्य पदिा सनयुक्तिको लासग सिफारिि हुन
इच्छु क व्यक्तिहरुलाई अनुिूची बिोक्तजिको फािाि ििी िसिसिको िक्तचवालयिा पेश गनन कम्िीिा िाि ठदनको
ििय ठदई िावियस्ििको पसरकािा िूचना प्रकाशन गनुन पनेछ।


िि िसिसिले उपयुि िम्झेिा फािाि पेश गने ििय आवश्यकिानुिाि थप गनन िक्नेछ ि त्यस्िो

थवपएको ििय िुलाई िावियस्ििको पसरकािा ििेि प्रकाशन गनुन पनेछ।
७.

फािाि बुझाउनेाः दफा ६ बिोक्तजि िूचना प्रकाशन िएपसछ आयोगको अध्यक्ष वा िदस्य पदिा सनयुक्तिको लासग
सिफारिि हुन इच्छु क व्यक्तिले िोही िूचनािा उक्तललक्तिि अवसधसिर अनुिूची बिोक्तजिको फािाि ि िम्बद्ध
कागजािहरु िसिसिको िक्तचवालयिा बुझाउनु पनेछ।

८.

िम्िाववि उम्िेदवािको िूची ियाि गनेाः दफा ७ बिोक्तजि िसिसिले आयोगको अध्यक्ष िथा िदस्य पदिा
सनयुक्तिको लासग सिफारिि गनन ऐनको दफा ४ बिोक्तजि योग्यिा पुगेका िथा ऐनको दफा ५ बिोक्तजि अयोग्य
निएका व्यक्तिहरु िध्येबाट िम्िाववि उम्िेदवािको िूची ियाि गनुन पनेछ।

अन्य व्यक्ति वा िं स्थाको सिफारिििा वा िसिसि आफैले नाि िूक्तचकृि गनन िक्नेाः दफा ८ िा जुनिुकै कुिा

९.

लेक्तिएको िए िापसन दे हायको अवस्थािा िसिसिले ऐनको दफा ४ बिोक्तजि योग्यिा पुगक
े ो ि ऐनको दफा ५
बिोक्तजि अयोग्यिा निएको व्यक्तिहरुको नाि आयोगको अध्यक्ष वा िदस्य पदको िम्िाववि उम्िेदवािको
रुपिा िूक्तचकृि गनन िक्नेछाः(क)

कुनै व्यक्ति वा िं स्थाले ऐनको दफा ४ बिोक्तजि योग्यिा पुगेको ि ऐनको दफा ५ बिोक्तजि
अयोग्य निएको व्यक्तिहरुको नाि आयोगको अध्यक्ष वा िदस्य पदिा सनयुक्तिको लासग


दफा ६ बिोक्तजि प्रकाक्तशि िूचनािा िोवकएको अवसध नाघेको पाँच ठदनसिर िम्बक्तन्धि

व्यक्तिको िहिसि िवहि िसिसि ििक्ष सिफारिि गिे िा,
(ि)

दफा ७ बिोक्तजि फािाि नबुझाएको वा िण्ड (क) बिोक्तजि सिफारिि निएको िए िापसन

ऐनको दफा ४ बिोक्तजि योग्यिा िएको ि ऐनको दफा ५ बिोक्तजि अयोग्य निएको कुनै

व्यक्तिको ववक्तशष्ट योग्यिा ि अनुिवको आधाििा सनजको नाि िुक्तचकृि गनन आवश्यक छ

िन्ने लागेिा त्यस्िो व्यक्तििँग पिािशन गिी िसिसिले त्यस्िो व्यक्तिको नाि िूक्तचकृि गनन
िक्नेछ।

१०.




िूक्तचकृि नािावली िावनजसनक गनेाः दफा ८ ि ९ बिोक्तजि िसिसिले आयोगको अध्यक्ष वा िदस्य पदिा
सनयुक्तिको लासग सिफारिि गनन ियाि गिे को िूक्तचकृि नािावली िावनजसनक गनुन पनेछ ।

पवहलो िं शोधनद्वािा थप ।

पवहलो िं शोधनद्वािा िं शोसधि।
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११.

प्रसिविया ठदन िक्नेाः (१) दफा १० बिोक्तजि प्रकाक्तशि िूचीिा नाि ििावेश िएका व्यक्तिहरुको बािे िा किै को

कुनै प्रसिविया िए त्यस्िो िूचना प्रकाशन िएको सिसिले पाँच ठदनसिर िसिसिको िक्तचवालयिा आफ्नो प्रसिविया
पेश गनन िक्नेछ।
(२) आयोगको अध्यक्ष िथा िदस्य पदिा सनयुक्तिको लासग सिफारिि गदान िसिसिले उपदफा (१)
बिोक्तजि पनन आएको प्रसिवियालाई गक्तम्िििापूवक
न अध्ययन िथा िनन गनुन पनेछ।

१२.

नाि सिफारिि गनेाः (१) दफा ८ ि ९ बिोक्तजि िूक्तचकृि िएका व्यक्तिहरुिध्येबाट िसिसिले ऐनको दफा ३
को उपदफा (२) बिोक्तजि सनधानरिि िं ख्यािा आयोगको अध्यक्ष िथा िदस्य पदिा सनयुक्तिको लासग नेपाल
ििकाि ििक्ष सिफारिि गनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोक्तजि सिफारिि गदान िसिसिले सिफारिि गरिने व्यक्तिको योग्यिा ि अनुिवबाट
सनजले आयोगलाई ठदन िक्ने योगदान ििेिलाई ववचाि गिी सिफारिि गनुन पनेछ।

१३.

अन्ििविया गनन िक्नेाः िसिसिले आयोगको अध्यक्ष िथा िदस्य पदिा सनयुक्तिको लासग सिफारिि गनुन अक्तघ
आवश्यकिा अनुिाि पीसडि ििुदाय, िानव असधकािकिी िथा िसिसिले उपयुि िम्झेको व्यक्ति वा िं स्थाका
प्रसिसनसधहरुिँग आवश्यक अन्ििविया गनन िक्नेछ।
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अनुिूची

(दफा ६ िँग िम्बक्तन्धि)

अध्यक्ष।िदस्य पदिा सनयुक्तिको लासग सिफारिि गिी पाउन िसिसि ििक्ष पेश गने फािािको ढाँचा
श्री बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानववन आयोग।ित्य सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोगको
अध्यक्ष। िदस्यको सनुक्तिको लासग सिफारिि िसिसि,
सिं हदिबाि, काििाडौं ।

त्यि िसिसिबाट सिसि २०७५ िाल ............ िा प्रकाक्तशि िावनजसनक िूचना बिोक्तजि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको

छानववन आयोग।ित्य सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोगको ................. (अध्यक्ष वा िदस्य कुन पदिा सिफारिि हुन

चाहेको हो उललेि गने) पदिा सनयुक्ति िई क्तजम्िेवािी िम्हालने िलाई इच्छा िएको ि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको
छानववन, ित्य सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४ बिोक्तजि योग्यिा पुगक
े ो ि दफा ५ बिोक्तजि

अयोग्य निएको हुँदा आयोगको अध्यक्ष।िदस्यको पदिा सनयुक्तिको लासग सिफारिि गिी पाउन दे हाय बिोक्तजिको ववविण
िुलाई यो फािाि पेश गिे को छु ।
१.

पूिा नाि थिाः

२

िे गानााः
(क)

........................ (नागरिकिा बिोक्तजको नाि उललेि गने)

स्थायी िे गानााः
क्तजलला ...................
टोल ...........

(ि)

न.पा।गा.पा. .................

वडा नं. ........

न.पा।गा.पा. .................

वडा नं. ........

घि नं. ....

हालको िे गानााः
क्तजलला ...................
टोल ...........

घि नं. ....

िम्पकन नं. ......

३.

सनयुक्तिको लासग सिफारिि हुन चाहेको आयोगको नािाः (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानववन आयोग वा ित्य

४.

सनयुक्तिको लासग सिफारिि हुन चाहेको पदाः

सनरुपण िथा िेलसिलाप आयोग िध्ये कुन आयोगिा चाहे को हो स्पष्ट िुलाउने)
(क)

५.
६.

७.

८.

अध्यक्ष

(ि) िदस्य

(ग)

दुवै

दुवै पद िोजेको िएिा प्राथसिकिािि उललेि गनेाः–

हाल कुनै ििकािी वा िावनजसनक िेवाको पदिा बहाल िईिहे को िएाः–
(क)

कायानलयको नािाः

(ि)

बहाल िहे को पदाः

(ग)

बहाल िएको सिसिाः

(क)

अवकाश प्राप्त गिे को कायानलयको नािाः

कुनै ििकािी वा िावनजसनक िेवाको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति िएाः–
(ि)

अवकाश हुँदाको पदाः

(ग)

अवकाश प्राप्त सिसिाः

दे हायको ववविण यिै िाथ िं लग्न गिे को छु ाः–
(क)
(ि)

जन्िसिसि, शैक्तक्षक योग्यिा, अनुिव िवहि वैयक्तिक ववविण ( BIO-Data दुई पृष्ठिा नबढाई)
आफू सनयुि हुन चाहे को पदिँग िम्बक्तन्धि कायन अनुिव ि िो िँग

सिलदो क्षेरिा आफूले गिे को

योगदानको िं क्तक्षप्त वटप्पणी (पाँचिय शब्दिा नबढाई)
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(ग)

सनयुि हुन चाहेको पदिा सनयुक्ति िएको अवस्थािा आफूले गनन िक्ने योगदान ि िणनीसि (पाँचिय
शब्दिा नबढाई),

(घ)

िङ्क्ििणकालीन न्यायिँग िम्बक्तन्धि ववषयिा कुनै अध्ययन वा अनुिन्धान गिे को िए त्यस्िो
अनुिन्धान कृसि।
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