ु ाई सञ्चालि कार्ववर्नि, २०७३
सार्वजनिक सुिर्
प्रस्तार्िााः सशस्त्र द्वन्द्द्वका क्रममा भएका मािर् अनिकारको गम्भीर उल्लङ्घि सम्बनन्द्िी घनिा र ्र्स्तो घनिामा
सं लग्ि व्र्क्तिहरुको र्ारे मा स्र् अन्द्र्ेषण तथा छािवर्ि गरी र्ास्तवर्क तथ्र् जिसमक्ष ल्र्ाउि, समाजमा
मेलनमलाप गराई पारस्पररक सदभार् तथा सवहष्णुताको भार्िा अनभबनृक्तदद गदै ददगो शाक्तन्द्त र मेलनमलापको
र्ातार्रण निमावण गिव, सो घनिार्ान पीनितलाई पररपूरण र ्र्स्तो अरािमा सं लग्िलाई कािूिी कारर्ाहीको लानग
ु ाईको
नसफाररस गिव गठीत स्र् निरुपण तथा मेलनमलाप आर्ोगले ऐि, निर्मार्ली बनमोक्तजम गिे सार्वजनिक सुिर्
ु ाई सम्बनन्द्िी कार्ववर्नि बनिाउि र्ाञ्छिीर्
कार्वलाई सरल, व्र्र्क्तस्थत र एकरुपता कार्म गिव सार्वजनिक सूिर्
भएकोले ,
स्र् निरुपण तथा मेलनमलाप आर्ोग निर्मार्ली, २०७२ को निर्म ४६ ले ददएको अनिकार प्रर्ोग गरी
ु ाई सञ्चालि कार्ववर्नि जारी गरे को छ ।
आर्ोगले दे हार् बनमोक्तजमको सार्वजनिक सुिर्
पररच्छे द एक
प्रारक्तम्भक

ु ाई सञ्चालि कार्ववर्नि, २०७३" रहेको छ ।
१. िाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्ववर्निको िाम "सार्वजनिक सुिर्
(२) र्ो कार्ववर्नि आर्ोगले स्र्ीकृत गरे को नमनत दे क्ति प्रारम्भ हुिेछ ।
२. पररभाषााः वर्षर् र्ा प्रसं गले अको अथव िलागेमा र्स कार्ववर्निमा,(क) "“ऐि" भन्नाले र्ेपत्ता पाररएका व्र्क्तिको छािवर्ि, स्र् निरुपण तथा मेलनमलाप आर्ोग ऐि, २०७१
सम्झिुपछव ।
(ि) "निर्मार्ली" भन्नाले स्र् निरुपण तथा मेलनमलाप आर्ोग निर्मार्ली, २०७२ सम्झिुपछव ।
(ग) "आर्ोग" भन्नाले स्र् निरुपण तथा मेलनमलाप आर्ोग सम्झिुपछव ।
(घ)

"निदे क्तशका" भन्नाले स्र् निरुपण तथा मेलनमलाप आर्ोग छािवर्ि निदे क्तशका, २०७३ सम्झिुपछव ।

(ङ)

ु ाई सञ्चालि कार्ववर्नि, २०७३ सम्झिुपछव ।
"कार्ववर्नि" भन्नाले सार्वजनिक सुिर्

(च)

ु ार्व सनमनत सम्झिुपछव ।
"सनमनत" भन्नाले कार्ववर्निको दफा ७ बनमोक्तजम गदठत सुिर्

(छ)

ु ाई" भन्द्िाले आर्ोगले कुिै घनिाको छािवर्ि गिे सम्बनन्द्िमा स्र्तथ्र् पत्ता
"सार्वजनिक सुिर्
लगाउिे, पररपूरण र्ा क्षेनतपूनतव उपलब्ि गराउिे लगार्त आर्ोगले उपर्ुि ठािेका अन्द्र् वर्षर्मा
ु ाईलाई सम्झिुपछव ।
र्स कार्ववर्नि बनमोक्तजम गिे सुिर्

(ज)

ु ाईको कार्वमा आर्ोगका तफवर्ान सं लग्ि हुिे व्र्क्तिलाई
“अन्द्र् अनिकारी” भन्नाले सार्वजनिक सुिर्
सम्झिुपछव ।
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पररच्छे द–२
ु ार् र र्स सम्बनन्द्िी मापदण्ि
सार्वजनिक सुिर्
३. सार्वजनिक सुिर्ाई गिेाः

(१) आर्ोगको क्षेत्रानिकार नभत्र पिे मािर् आनिकारको गक्तम्भर उल्लङ्घि सम्बनन्द्िी

घनिामा उजूरीको छािवर्ि सम्बनन्द्िी अन्द्र् प्रवक्रर्ार्ान स्र् तथ्र् स्थावपत हुि िसकेका दे हार्को अर्स्थामा
ु ाई गिव सक्िेछाःआर्ोगले र्स कार्ववर्नि बनमोक्तजम सार्वजनिक सुिर्
(क) उजूरीमा उक्तल्लक्तित घनिा र्वकि गिव,
(ि) मािर् अनिकारको गक्तम्भर उल्लङ्घि सम्बनन्द्िी घनिाका पीिक पवहचाि गिव,
(ग) पीनितलाई उपलब्ि गराउिे पररपूरण र्ा क्षनतपूनतवको पररमाण र्ा प्रकृनतको उपर्ुिता र्कीि गिव,
(घ) समाजमा ददगो शाक्तन्द्त, पारस्पररक सद्भार् तथा सवहष्णुताको भार्िा अनभर्ृविका लानग उपर्ुि र्ातार्रण
निमावण गिव,
(ङ) सशस्त्र द्वन्द्द्वका अन्द्तरनिवहत कारण पत्ता लगाई भवर्ष्र्मा र्स्ता घनिा दोहोररि िददिे उपार्का
सम्बनन्द्िमा सर्वसािारणको सुझार् नलि,
(च) आर्ोगले उपर्ुि ठािेको अन्द्र् वर्षर् ।
ु ाई गदाव सुिर्
ु ाई गिे वर्षर्, उपर्ुि स्थाि, नमनत र समर्को
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजम सार्वजनिक सुिर्
नििावरण समेत गिुव पिेछ ।
ु ाई सम्बनन्द्िी व्र्र्स्था: (१) आर्ोगर्ान सार्वजनिक सुिर्
ु ार् गदाव दे हार् बनमोक्तजमको
४. सार्वजनिक सुिर्
मापदण्िको अर्लम्बनि गिुप
व िेछाः
(क) घनिाको स्र् तथ्र् पत्ता लगाउिे, पररपूरण र्ा क्षेनतपूनतव उपलब्ि गराई समाजमा मेलनमलापको
ु ाई केक्तन्द्ित हुिपु िे,
र्ातार्रण निमावण गिे तफव सुिर्
ु ाईमा
(ि) िुला, स्र्तन्द्त्र, भर् रवहत, नििवक्क र व्र्र्क्तस्थत रुपमा ईच्छु क सहभागीले सुिर्

सररक हुि

पाउिे,
(ग) सहभागीहरुलाई तथ्र् र आिार सवहत घनिाको र्थाथव तथ्र् प्रस्तुतीका लानग प्रो्साहि गिे,
(घ) सहभागीहरुको सुरक्षाको सुनिक्तितता गिे,
(ङ) अनभव्र्ि घनिा वर्र्रण, बनर्ाि तथा वर्चार सहभानग कै शब्दमा अनभले क्तिकरण गिे,
(च) सम्बनि सरकारी तथा गैर सरकारी निकार्सं ग समन्द्र्र् र सहकार्व गिे,
ु ाईमा सं लग्ि
(छ) आर्ोगका पदानिकारी र्ा अन्द्र् अनिकारीको घनिासं ग सम्बनन्द्ि भएमा ्र्स्तो सुिर्
िहुिे,
(२) उपदफा (१) मा जुिसुकै कुरा उल्ले ि भएता पनि घनिाको प्रकृनत, सं र्ेदिक्तशलता र औक्तच्र्लाई
ु ाई गिव
वर्चार गरी सनमनतले उपर्ुि ठह-र्ाएका व्र्क्तिमात्र सहभानग हुि पाउिे गरी सार्वजनिक सुिर्
बनािा पिे छै ि ।
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ु ाईमा सहभानगले पालिा गिुपव िे निर्माः (१) सार्वजनिक सुिर्
ु ाईमा सहभानगहरुले दे हार्
५. सार्वजनिक सुिर्
बनमोक्तजमको निर्म पालिा गिुव पिेछाः
(क) सम्बनक्तन्द्ित वर्षर् र तथ्र्मा केक्तन्द्ित रहेर आफूले दे िे, सुिे र्ा थाहा पाएको व्र्होरा राख्नु पिेछ।
(ि) कसैले पनि एक-अकाव प्रनत आरोप - प्र्र्ारोप र्ा सर्ाल -जर्ाफ गिुव हुदैि ।
ु ाई सनमनतद्वारा नििावररत पालो र समर् नसमाको अनििमा रहेर आफ्िो वर्चार राख्नु पिेछ ।
(ग) सुिर्
ु ाईको श्रव्र् \ दृश्र् छार्ाङ्कि र वनपोन गिे कार्व सुिर्
ु ाई सनमनतर्ान िवनएका व्र्क्तिहरु
(घ) सुिर्
र्ाहेक अरुले गिव पाईिे छै ि।
ु ाईलाई व्र्र्क्तस्थत रुपमा सञ्चालि गिव सर्ैले सहर्ोग पु-र्ाउिु पिेछ ।
(ङ) सुिर्
ु ाई सनमनतर्ान नििावरण गररएका निर्महरुको समेत पूणरु
(च) सुिर्
व पमा पालिा गिुव पिेछ ।
(२) तोवकएका निर्म पालिा िगिे व्र्क्तिलाई सनमनतले ्र्सो िगिव र्ा समारोह स्थलर्ान बनावहर जाि
अिुरोि गिेछ ।
ु ाई सनमनतको अिुरोिलाई र्ेर्ास्ता गरी प्रनतकूल आचरण गिे जो कोहीलाई स्थानिर् प्रशासिको
(३) सुिर्
ु ाई समारोह स्थलर्ान बनावहर पठाईिेछ ।
सहर्ोगमा सुिर्
(४) उपदफा (३) मा उक्तल्लक्तित कुराले प्रचनलत कािूि बनमोक्तजम कसूर

ठहररिे कार्व बनापत कारर्ाही गिव

बनािा पिेछैि ।
ु ाईमा सहभानगताको लानग आह्वाि गिेाः (१) सुिर्
ु ाई हुिे वर्षर्र्स्तु, कार्वक्रम स्थल, नमनत र
६. सार्वजनिक सुिर्
ु ाई हुि ु भन्द्दा कक्तम्तमा तीि ददि अगार्ै
समर् उल्लेि गरी सर्वसािारणको जािकारीको निनमत्त सुिर्
सूचिा जारी गिुव पिेछ ।
(२) घनिाको प्रकृनत, सं र्ेदिक्तशलता र औक्तच्र्लाई वर्चार गरी सनमनतले उपर्ुि ठह-र्ाएका व्र्क्तिमात्र
ु ाईका लानग सूचिा जारी गिव सवकिेछ ।
सहभानग हुिे गरी एउनै घनिाका र्ारे मा अलग-अलग सुिर्
(३) उपदफा (१) र (२) बनमोक्तजम जारर गररिे सूचिाको मादर्म सनमनतले नििावरण गरे बनमोक्तजम हुिेछ ।
ु ाईमा असम्बनक्तन्द्ित व्र्क्तिको सहभानगतालाई सुिर्
ु ाई
(४) उपदफा (२) बनमोक्तजम गररिे सार्वजनिक सुिर्
सनमनतले रोक लगाउि सक्िेछ ।

पररच्छे द–३
ु ार् प्रवक्रर्ा र र्सको व्र्र्स्थापि
सार्वजनिक सुिर्
ु ार् सनमनतको गठि:–(१) सार्वजनिक सुिर्
ु ार् गिवको लानग आर्ोगले सुिर्
ु ार् गररिे प्र्र्ेक स्थािको
७. सुिर्
ु ार् सनमनत गठि गिेछाः
लानग दे हार् बनमोक्तजमको कक्तम्तमा एक जिा मवहला रहिे गरी पााँच सदस्र्ीर् सुिर्
(क) आर्ोगबनान तोवकएका अदर्क्ष र्ा सदस्र्

- सं र्ोजक

(ि) सम्बनक्तन्द्ित अिुसन्द्िाि अनिकारीका सं र्ोजक

- सदस्र्

(ग) सं र्ोजकले तोकेका दुई जिा

- सदस्र्

वर्ज्ञ
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(घ) आर्ोगका कक्तम्तमा अनिकृत स्तरका कमवचारी
ु ार्
८. सार्वजनिक सुिर्

- सदस्र् सक्तचर्

ु ार् पुर्,व सनमनतले सुिर्
ु ाईको र्ोजिा तर्ार गिुव
गिुव पूर्क
व ो तर्ारीाः (१) सार्वजनिक सुिर्

पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजम र्ोजिा तर्ार गिुव भन्द्दा पवहले सनमनतले स्थािीर् राजिीनतक दलका प्रनतनिनि,
स्थािीर् प्रशासि, िागररक समाजका अगुर्ा, मािर् अनिकारकमी, कािूि व्र्ार्सार्ी, द्वन्द्द्व तथा
सङ्क्रमणकानलि न्द्र्ार्को क्षेत्रमा काम गिे सरकारी तथा गैर सरकारी सं स्थाका प्रनतनिनिहरु, मवहला
अनिकारकमी, स्थािीर् सञ्चारकमीहससं ग समेत परामशव गिुव पिेछ |
(३) उपदफा (१) बननमजम तर्ार गररिे र्ोजिामा निम्ि वर्षर्हरु समार्ेश गिुप
व िेछाः
ु ाई केक्तन्द्ित हुिपु िे वर्षर्र्स्तु नििावरण,
(क) सार्वजनिक सुिर्
ु ाई स्थलको चर्ि र व्र्र्स्थापि,
(ि) सुिर्
(ग) सहभानगको नििावरण,
(घ) सुरक्षा व्र्र्स्था,
(ङ) िािेपािी, प्राथनमक उपचार एर्ं मिोसामाक्तजक परामशवको व्र्र्स्थाका साथै सं भावर्त जोक्तिम
र जोक्तिम न्द्र्ूनििरणका उपार्,
(च) सनमनतले उपर्ुि ठािेका अन्द्र् वर्षर् ।
ु ाई प्रवक्रर्ामा सहभागी हुिे व्र्क्तिहरुको िाम सं कलि, नििावरीत समर् र सुिर्
ु ाईका
(४) सनमनतले सुिर्
निर्महरुको र्ारे मा जािकारी गराउिु पिेछ ।
ु ाईमा कुिै सहभागीले नलक्तित रुपमा कुिै वर्चार अनभव्र्ि गिव चाहेमा ्र्स्तो मौका ददिुपिेछ ।
(५) सुिर्
ु ार्व कार्वक्रममा सामान्द्र्तर्ा बनालबनानलका, असादर् रोगी, अशि र्ृि \ र्ृददालाई सहभानग
(६) सनमनतले सुिर्
गराउिे छै ि ।निजहरुको सहभानगता आर्श्र्क दे क्तिए बनालमिोवर्ज्ञािबनेत्ता/मिोसामाक्तजक परामशवदाताको
परामशव अिुसार गिेछ ।
ु ाईका सहभागीहरुसाँग आएका बनालबनानलका र अशिलाई सुिर्
ु ाई अर्निभर बनस्िको लागी
(७) सनमनतले सुिर्
छु ट्टै व्र्र्स्था गिुप
व िेछ ।
ु ाई सञ्चालि प्रवक्रर्ााः (१) सनमनतले सुिर्
ु ाईको सञ्चालि दे हार् बनमोक्तजम गिुव पिेछाः
९. सार्वजनिक सुिर्
ु ाईको सञ्चालि र सहभानगले पालिा गिुप
(क) सुिर्
व िे निर्मका र्ारे मा सनमनतका सदस्र् सक्तचर्ले र
ु ाईको अदर्क्षता सनमनतका सं र्ोजकले गिे,
सुिर्
ु ाई प्रारम्भ गिुव भन्द्दा पवहले कार्वक्रमको उद्देश्र्का र्ारे मा सनमनतका सं र्ोजकले जािकारी
(ि) सुिर्
गराउिे,
ु ाईको अन्द््र्मा सं र्ोजकले सुिर्
ु ाईमा उठे का क्तजज्ञासाको जर्ाफ ददिु पिेछ ।र्सरी जर्ाफ ददाँदा
(ग) सुिर्
आर्ोगबनान निक्र्ोल हुिपु िे वर्षर्मा िारणा व्र्ि गिव पार्िेछैि ।
ु ाई समाप्त भएको र्विमा ७ ददि नभत्र दे हार्का वर्षर्हरु िुलाई
१०. प्रनतर्ेदि पेश गिुव पिेाः (१) सनमनतले सुिर्
अिुसूची - १ को िााँचामा आर्ोग समक्ष प्रनतर्ेदि पेश गिुव पिेछाः
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ु ाईको वर्षर्,
(क) सुिर्
(ि) सहभानग र्िाहरुको िाम, ठे गािा र निजहरुको वर्चारको सारांश,
ु ाईमा र्िाहरुले सोिेका प्रश्न र्ा क्तजज्ञासा र र्समा सं र्ोजकले ददएको जर्ाफको सारांश,
(ग) सुिर्
ु ाईमा सहभानगहरुको वर्चारको वर्श्लेषण,
(घ) सुिर्
(ङ) सनमनतको निश्कषव र सुझार् ।
ु ाईमा अनभले क्तिकरण र्ा नलवपबनि
(२) सनमनतले उपदफा (१) बनमोक्तजमको प्रनतर्ेदि साथ सार्वजनिक सुिर्
गरे का श्रब्र्\दृष्र् सामग्री लगार्तका सम्बनि कागजातका सक्कलै प्रनत आर्ोग समक्ष पेश गिुव पिेछ ।
ु ाई सम्बनन्द्िी प्रनतर्ेदि आर्ोगको निणवर् वर्िा
(३) सनमनतले आर्ोग समक्ष पेश गिे सार्वजनिक सुिर्
सार्वजनिक गिव पाईदै ि ।
ु ाई सम्बनन्द्िी सामग्रीको प्रशारण तथा प्रकाशिाः (१) सनमनतले अनभले क्तिकरण गरे को सुिर्
ु ाईको
११. सार्वजनिक सुिर्
श्रव्र्, दृष्र् सामग्री र्ा प्रनतर्ेदिलाई कुिै सं चार मादर्मर्ान प्रशारण र्ा प्रकाशि गराउि आर्श्र्क
दे िेमा आर्ोगले ्र्स्तो सामग्रीको प्रकाशि र्ा प्रसारण गराउि सक्िेछ ।
ु ाईको श्रव्र्, दृष्र् सामग्री सं चार मादर्मलाई उपलब्ि गराउिे स्र्ीकृनत
(२) उपदफा (१) बनमोक्तजम सुिर्
ददं दा आर्ोगले पीनितहरुको मिसार् र घनिाको सं र्ेदिशीलता र ्र्स्ता सामग्रीको प्रशारण र्ा
प्रकाशिले पािे प्रभार्लाई समेत वर्चार गिुव पिेछ ।
ु ाईको प्र्र्क्ष प्रशारण गराउि आर्श्र्क दे िेमा आर्ोगले सुिर्
ु ाई पूर्,व प्र्र्क्ष प्रशारण गिे सञ्चार
(३) सुिर्
मादर्म तोकी अिुमनत ददि सक्िेछ ।
पररच्छे द चार
वर्वर्ि
ु ाईमा सहभानग हुिे व्र्क्तिले िेपाली भाषामा आफिो वर्चार राख्न िसक्िे
१२. दोभाषेको सहर्ोगाः सार्वजनिक सुिर्
भएमा सनमनतले निजको भाषा र्ुझ्िे व्र्क्तिको सहर्ोग नलि सक्िेछ ।
१३. कुिै कािूिी कारर्ाही िहुिाःे

ु ाईमा व्र्ि गरे को कुरालाईमात्र आिार बनिाई कसै लाई कुिै
सार्वजनिक सुिर्

वकनसमको कािूिी कारर्ाही हुिे छै ि ।
१४. बनािा अड्काउ फुकाउिे अनिकाराः

ु ाई गदाव कुिै बनािा अड्काउ
र्स कार्ववर्नि बनमोक्तजम सार्वजनिक सुिर्

आर् परे मा सं र्ोजकलाई ्र्स्तो बनािा अड्काउ फुकाउिे अनिकार हुिेछ ।
१५. कार्ववर्निको सं शोििाः आर्ोगले आर्श्र्कता अिुसार कार्ववर्निको सं शोिि र्ा पररमाजवि गिव सक्िेछ ।
१६. प्रचनलत कािूि बनमोक्तजम हुिाःे

ु ाई गिे सम्बनन्द्िमा र्स कार्ववर्निमा उल्लेि भए बनाहेक अन्द्र्
सार्वजनिक सुिर्

व्र्र्स्थाहरु प्रचनलत कािूि बनमोक्तजम हुिेछ ।
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अिुसूची - १
ाँ सम्बनक्तन्द्ित)
(दफा १० को उपदफा (१) सग
ु ाई सम्बनक्तन्द्ि प्रनतर्ेदि
स्र् निरुपण तथा मेलनमलाप आर्ोग समक्ष पेश गरे को सार्वजनिक सुिर्

ु ाई गरे को वर्षर्र्स्तुसंग सम्बनक्तन्द्ित उजूरी दताव िम्बनराः
(१) सार्वजनिक सुिर्
(२) उजूरीको सं क्तक्षप्त व्र्होरााः
ु ाई गरे को स्थाि, नमनत र समर्ाः
(३) सुिर्
ु ाईमा सहभानग संखर्ााः
(४) सुिर्
ु ाईको वर्षर्ाः
(५) सुिर्
(६) नििावररत वर्षर्मा वर्चार प्रस्तुत गिे र्िा \ प्रस्तोताको िाम,थर ठे गािा र निजले व्र्ि गरे को संक्तक्षप्त
व्र्होरााः
(क)
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)
ु ाईमा र्िाहरुले सोिेका प्रश्न र्ा क्तजज्ञासा र र्समा संर्ोजकले ददएको जर्ाफको सारांश,
(७) सुिर्

ु ाईमा सहभानगहरुको वर्चारको तथ्र् वर्श्लेषणाः
(८) सुिर्

(९) निश्कषव र सुझार्ाः

..................

..................

......................

..................

................

(सनमनतका पदानिकारीको दस्तित)
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नमनताः-
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