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गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन न सबन्धमा ा यवर््थ ा गनय ्नकेो व्ाेर्क, २०७५ 

प्रथता्ना : ने ालन को स व्ाान ् ोजि  गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन न, ्ैठकको कार्यव्धा, सभा ा 
रहने सध धतहरूको गठन, सभाका सदथर्हरूको  द ररक्त हनुे अ्थ ा स ेतको सबन्धमा ा आ्श्र्क यवर््थ ा 
गनय ्ाञछनीर् भएकोलेन , 

ने ालन को स व्ाानको ाारा २२७ ् ोजि   प्रदेश नबन्र ७ को प्रदेश सभालेन  र्ो ऐन ्नाएको छ । 

 ररच्छेद-1 

प्रारजबनभक 

1.  स जिप्त ना  र प्रारबनभ : (1) र्स ऐनको ना  “गाउँ सभा र नगर सभा (कार्यसञ्चालन न) ऐन, २०७5” 
रहेकोछ। 

(2) र्ो ऐन तरुुधमत प्रारबनभ हनुेछ । 

2.   ररभाषा : व्षर् ्ा प्रसङ्गलेन  अको अ य नलन ागे ा र्स ऐन ा,- 
(क) “अध्र्ि” भन्नालेन  सभाको अध्र्ि सबनझन ु छय ।  
(ख) “उ ाध्र्ि” भन्नालेन  सभाको उ ाध्र्ि सबनझन ु छय ।  
(ग)  “अधा्ेशन” भन्नालेन  सभाको अधा्ेशन सबनझन ु छय । 
(घ)  “कार्य ाधलन का” भधम नालेन  गाउँ कार्य ाधलन का ्ा नगर कार्य ाधलन का सबनझन ु छय । 
(ङ) “प्रथता्” भन्नालेन  सभाको व्चारा य  ेश गररएको कुनै प्रथता् ्ा सो प्रथता्सँग 

सबन्जधमात स शोान प्रथता् सबनझन ु छय । 
(च) “प्रदेस” भन्नालेन  प्रदेस नबन्र ७ लन ाई सबनझन ु छय ।  
(छ) “प्रथततुकताय सदथर्” भन्नालेन  व्ाेर्क ्ा प्रथता् प्रथततुकताय सदथर् सबनझन ु छय ।  
(ि) “्ैठक” भन्नालेन  सभाको अधा्ेशन सबनझन ु छय । 
(झ)  “्ैठक कि” भन्नालेन  सभाको ्ैठक कि सबनझन ु  छय र सो शब्दलेन  ्ैठक 

किसँग िोधिएको दशयकदीघाय त ा ्रण्िालन ाई स ेत िनाउँछ । 
(ञ) “व्ाेर्क” भन्नालेन  सभा ा  ेश भएको ऐनको  थर्ौदा ्ा ऐनको स शोान  थर्ौदा 

सबनझन ु छय । 
(ट) “सजच्” भन्नालेन  गाउँ ाधलन का ्ा नगर ाधलन काको प्र खु प्रशासकीर् अधाकृत सबनझन ु

 छय र सो शब्दलेन  धनिको अन ुजथ धत ा सभाको सजच् भई का  गनय अध्र्िलेन  
तोकेको अधाकृत क यचारीलन ाई स ेत िनाउँछ । 

(ठ) “सदथर्” भन्नालेन  गाउँ सभा ्ा नगर सभाको सदथर् सबनझन ु छय । 
(ि)  “सभा” भधम नालेन  गाउँ सभा ्ा नगर सभा सबनझन ु छय ।  
(ढ) “स र्ोिक” भन्नालेन  सध धतको स र्ोिक सबनझन ु छय । 
(ण) “सध धत” भन्नालेन  दफा 70 ् ोजि का सध धत सबनझन ु छय । 
(त) “थ ानीर् तह” भधम नालेन  ने ालन को स व्ाान ् ोजि का गाउँ ाधलन का त ा नगर ाधलन का 

सबनझन ु छय । 
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 ररच्छेद-२ 

अधा्ेशन आह्वान, अधम्र् त ा सदथर्हरूको उ जथ धत  

3.  अधा्ेशन आह्वान र अधम्र् : (१) अध्र्िलेन  थ ानीर् तहको धन्ायचनको अजधमत   ररणा  घोषणा 
भएको ध धतलेन  एक  वहनाधभत्र  वहलन ो अधा्ेशन आह्वान गनुय  नेछ । ्र्स धछ र्स ऐन ् ोजि  
अध्र्िलेन  स र् स र् ा अधमर् अधा्ेशन ्ोलन ाउन ु नेछ ।  

तर एउटा अधा्ेशनको स ाधप्त र अको अधा्ेशनको प्रारबनभका ्ीचको अ्धा छ 
 वहनाभधमदा ्ढी हनुे छैन । 

(२) उ दफा (१) ् ोजि  अधा्ेशन आह्वान गरेको सूचना ्ैठक ्थनभुधमदा सात ददन 
अगाधि सजच्लेन  सदथर्हरूलन ाई ददन ु नेछ ।  

(3) उ दफा (१) ् ोजि  आह्वान गरेको अधा्ेशन अध्र्िलेन  अधम्र् गरे ा सो सबन्धमाी 
सूचना धनिलेन  ्ैठक ा  ढेर सनुाउन ु नेछ । 

(4) ्ैठक थ धगत भएको अ्थ ा ा अधा्ेशनको अधम्र् भए ा सो सबन्धमाी िानकारी 
सजच्लेन  सदथर्हरूलन ाई ददन ु नेछ । 

(5) अध्र्िलेन  र्स दफा ् ोजि  अधा्ेशन आह्वान र अधम्र् गरेको सूचना सदथर्हरूलेन  
 ाहा  ाउने गरी सजच्लेन  आ्श्र्कता अनसुार थ ानीर् सा्यिधनक सञ्चारका  ाध्र् ्ाट प्रचार 
प्रसारस ेत गनुय  नेछ ।  

(6) अधा्ेशन चालून  नरहेको ्ा ्ैठक थ धगत ्ा अधम्र् भएको अ्थ ा ा ्ैठक ्ोलन ाउन 
्ाञछनीर् छ भनी व्षर् र कारण खलुन ाई सभाको सबन ूणय सदथर् सङ्ख्र्ाको एक चौ ास सदथर्हरूलेन  
धलन जखत अनरुोा गरे ा अध्र्िलेन  ्र्थतो ्ैठक ्थने ध धत र स र् तोक्न ु नेछ ।  

(7) कार्य ाधलन काको केधम  रहेको थ ान ा अध्र्िलेन  तोके ् ोजि  अधा्ेशन ्थनेछ ।      

4.  सदथर्हरूको उ जथ धत : ्ैठक ा आसन ग्रहण गनुय अजघ प्र्रे्क सदथर्लेन  ्ैठक कि ्ावहर 
राजखएको  जुथतका ्ा व्द्यतुीर् उ करण ा उ जथ धत िनाउन ु नेछ । 

5. सभाको गण रुक सङ्ख्र्ा : र्स ऐन ा अधमर् ा लेन जखएको ा ्ाहेक ्ैठक ा सबन ूणय सदथर् सङ्ख्र्ाको 
 चास प्रधतशतभधमदा ्ढी उ जथ त नभएसबन  कुनै प्रश् न ्ा प्रथता् धनणयर्का लन ाधग प्रथततु गररने छैन । 

6. ्ैठकको धनणयर् : (१) ्ैठक ा ्ह ुतको धनणयर्  ाधमर् हनुेछ र  त ्रा्र भए ा ्ैठकको 
अध्र्िता गने यवर्जक्तलेन  धनणायर्क  त ददनेछ । 

(२) ्ैठकको धनणयर् ्ैठकको अध्र्िता गने यवर्जक्तलेन  प्र ाजणत गनेछ ।  

7. थ्ा य ्ाजझए ा ्ैठकको अध्र्िता : (१) सभा ा व्चारााीन कुनै व्षर् ा अध्र्िको यवर्जक्तगत 
थ्ा य गाँधसएको भए ा ्र्थतो ्ैठकको अध्र्िता उ ाध्र्िलेन  गनेछ । 

(२) सभा ा व्चारााीन कुनै व्षर् ा अध्र्ि र उ ाध्र्ि दु् ैको यवर्जक्तगत थ्ा य गाँधसएको 
भए ा ्र्थतो ्ैठकको अध्र्िता ्ैठक ा उ जथ त िेष्ठ सदथर्लेन  गनेछ । 

 

 

 



~4~ 
 

 ररच्छेद-3 

्ैठकको प्रारबनभ र थ गन 

8. ्ैठकको प्रारबनभ र थ गन : (१) र्स ऐनको अाीन ा रही अध्र्िलेन  सभाको कार्य् ोझलन ाई ध्र्ान ा 
राखी आ्श्र्कता अनसुार तोकेको ददन ा ्ैठक ्थन ु नेछ ।  

(२) अध्र्िलेन  धनाायरण गरेको स र् ा ्ैठक शरुु हनुेछ ।  

तर ्ैठक ्ोलन ाएको स र््ाट दईु घण्टासबन   धन प्रारबनभ हनु नसके ा अध्र्िलेन  सो ्ैठक 
थ गन गरी अको ्ैठकको सूचना गनुय  नेछ । 

(३) कुनै कारण्श ्ैठक ्थन तोवकएको ददन, स र् ्ा कार्यक्र  ा  रर्तयन भए ा 
्र्सको कारण सवहतको सूचना सभाको सूचना ाटी ा टाँधसनेछ र सो सबन्धमाी िानकारी सदथर्लन ाई 
व्द्यतुीर् सञ्चारको  ाध्र् ्ाट स ेत ददसनेछ । ्र्सरी ददसएको सूचना स्ै सदथर्हरूलेन   ाएको 
 ाधननेछ ।  

(४) अध्र्िलेन  प्र्रे्क ्ैठकको प्रारबनभ त ा थ गनको घोषणा गनुय  नेछ । 

(5) सभा ा प्रधतधनधा्् गने स्ै रािनीधतक दलन का प्रधतधनधाहरूलेन  ्ैठक सञ्चालन न ा सहर्ोग 
गनुय  नेछ । 

9. सदथर्हरूको थ ान ररक्त रहेको अ्थ ा ा सभाको कार्य सञ्चालन न : सभाको कुनै सदथर्को थ ान 
ररक्त रहेको अ्थ ा ा स ेत सभालेन  आफ्नो कार्य सञ्चालन न गनय सक्नेछ र सभाको कार्ाही ा भाग 
धलन न न ाउने कुनै यवर्जक्तलेन  भाग धलन एको कुरा  धछ  त्ता लन ाग्र्ो भने  धन भससकेको कार्य अ ाधमर् हनुे 
छैन । 

 ररच्छेद-4 

्ैठकको कार्यव्धा 

10. दैधनक कार्यसूची : (१) अध्र्िको धनदेशन अनसुार सजच्लेन  ्ैठक ्थने प्र्रे्क ददनको कार्यसूची 
अनसूुची-१ ् ोजि को ढाँचा ा तर्ार गनुय  नेछ र ्र्सको एक प्रधत अठ्चालन ीस घण्टा अगा्ै प्र्रे्क 
सदथर्लन ाई उ लन ब्ा गराउन ु नेछ ।  

तर व्शेष  ररजथ धत ा अध्र्िको धनदेशन अनसुार ्ैठक ्थने आठ घण्टा अगा्ै कार्यसूची 
तर्ार गरी ्र्सको एक-एक प्रधत प्र्रे्क सदथर्लन ाई उ लन ब्ा गराउन सवकनेछ ।  

(२) र्स ऐन ा अधमर् ा लेन जखएको ा ्ाहेक अध्र्िको अन ुधत नधलन ई कुनै ददनको कार्य 
सूची ा न रेको कुनै व्षर् ाध  सो ददन व्चार गनय सवकने छैन ।  

(३) अध्र्िलेन  अधमर् ा आदेश ददएको ा ्ाहेक सूचना ददन ु ने कुनै  धन कार्य आ्श्र्क 
अ्धा र अधमर् प्रवक्रर्ा  ूरा नभएसबन  दैधनक कार्यसूची ा राजखने छैन । 

१1. कार्य यवर््थ ा  रा शय सध धत : (१) ्ैठक ा  ेश हनुे व्षर्हरूको प्रा ध कता त ा स र्ा्धाको 
धनाायरण लन गार्त ्ैठकलन ाई सयुवर््जथ त ढङ्गलेन  सञ्चालन न गने सबन्धमा ा र अध्र्िलेन  आ्श्र्क 
ठहर् र्ाएको अधमर् व्षर् ा  रा शय ददन अध्र्िको अध्र्िता ा सबनभ् भएसबन  सभा ा प्रधतधनधा्् गने 
सबन ूणय रािनीधतक दलन का सदथर्हरू स ा्ेश हनुे गरी ्ढी ा सात िना सदथर् रहेको एक कार्य 
यवर््थ ा  रा शय सध धत गठन गनय सवकनेछ । 

(२) उ ाध्र्ि कार्ययवर््थ ा  रा शय सध धतको  देन उ ाध्र्ि हनुेछ । 



~5~ 
 

12.  स र्ा्धाको धनाायरण : (१) अध्र्िलेन  ्ैठक ा  ेश हनुे व्षर् ाध  छलन फलन  गनय स र्ा्धा तोक्न ु  
 नेछ ।  

(२) उ दफा (१) ् ोजि  तोवकएको स र्ा्धा स ाप्त भए धछ र्स ऐन ा अधमर् ा 
लेन जखएको ा ्ाहेक अध्र्िलेन  अरू छलन फलन  हनु नददई सो व्षर्को टुङ्गो लन गाउन आ्श्र्क स्ै 
प्रश् नहरू धनणयर्ा य ्ैठक ा प्रथततु गनुय  नेछ । 

13. सूचना ददन े तररका : र्स ऐन ा अधमर् ा लेन जखएको ा ्ाहेक सदथर्लेन  कुनै व्षर्को सूचना ददँदा 
ददनको एघार ्िेदेजख दईु ्िेसबन  सजच्लन ाई ददन ु  नेछ । सो स र् नघाई ददसएको सूचना 
्र्स धछको कार्य ददन ा ददएको  ाधननेछ ।  

१4. सूचना ा स शोान : कुनै सूचना ा आ जत्तिनक, यवर्ङ्खग्र्ा् क, अना्श्र्क, अन ुर्कु्त, असबन्द्ध शब्द 
्ा ्ाक्र्ा श प्रर्ोग भएको लन ागे ा अध्र्िलेन  ्र्थतो सूचना व्तरण हनुभुधमदा अजघ उ र्कु्त स शोान गनय 
्ा गराउन सक्नेछ । 

१5. कागि त्रको व्तरण : सजच्लेन  आ्श्र्क कागि त्र र सूचनाहरू सदथर्हरूलन ाई उ लन ब्ा गराउनेछ ।  

१6.  ्ैठकको प्रारबनभ : ्ैठक कि ा अध्र्िको आग न भई राविर् ानु ्िे  धछ ्ैठक प्रारबनभ हनुेछ । 

१7.  ्ैठक ा  ालन न गनुय  ने कुराहरू : ्ैठक ा देहार्का कुराहरू  ालन ना गनुय  नेछ :-  

(क) अध्र्ि ्ैठक कि ा प्र्ेश गदाय स्ैलेन  सबन ान प्रकट गनय उठ्न ु ने, 

(ख) अध्र्िलेन  ्ैठकप्रधत सबन ान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुय  ने, 

(ग) ्ैठक थ धगत भई अध्र्ि सभा्ाट ्ावहर धनथके  धछ ात्र अरु सदथर्हरूलेन  ्ैठक 
कि छाड्न ु ने, 

(घ) ्ैठक ा भाग धलन ने सदथर्लेन  ्ोल्दा अध्र्िलन ाई सबन्ोान गरेर जशष्ट र सभ्र् भाषा ा  
्ोल्न ु ने, 

(ङ) अध्र्िलेन  अधमर् ा आदेश ददए ा ्ाहेक उधभएर ्ोल्न ु ने, 

(च) कुनै सदथर्लेन  ्ोधलन रहेको स र् ा अशाजधमत गनय ्ा ्ैठकको  र्ायदा भङ्ग हनुे ्ा 
अयवर््थ ा उ् न्न हनुे कुनै का  गनुय नहनु,े 

(छ) ्ैठकको अ्धाभर ्ैठक कि ा  ो्ाईलन  फोन ्धमद गनुय  ने, 

(ि) अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको धनध त्त उठ्न ु  ने र अध्र्िलेन  धनिको ना  
्ोलन ाए धछ ्ा सशारा गरे धछ  ात्र ्ोल्न ु ने,   

(झ) अध्र्िलेन  ्ैठकलन ाई सबन्ोान गरररहेको स र् ा सदथर्लेन  आफ्नो थ ान छािेर 
वहँड्न नहनुे ।  

१8.  ्ैठक ा छलन फलन  गनय न ासने : ्ैठक ा देहार्का व्षर्हरू  ाध  छलन फलन  गनय  ासने छैन :- 

(क) स व्ाान ्ा प्रचधलन त कानून्ाट धनषाे गररएको व्षर्,  

(ख) दफा 24  ा उजल्लन जखत व्षर्, 

(ग) कानूनतः गोप्र् रहने व्षर्हरू ्ा प्रकाशन गदाय राविर् वहत व् रीत हनुे व्षर्, 

(घ) प्र्र्ि ्ा अप्र्र्ि रू  ा प्रचारको लन ाधग कुनै यवर्जक्त ्ा स थ ाको ना  आदद 
भएको व्षर्, 
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(ङ) गैर सरकारी यवर्जक्तको कुनै ्क्तयवर् स्र् हो ्ा होसन भन्ने व्षर्, 

(च) ध त्ररािसँगको सबन्धमा ा खलन लन  ्ा असर गने व्षर्, 

(छ) सभालेन  तोकेका अधमर् व्षर् ।    

19. छलन फलन  ा ्ोल्ने क्र  : ्ैठक ा ्ोल्ने र उत्तर ददने क्र  देहार् ् ोजि  हनुेछ :-  

(क) प्रथता्  ेश गने सदथर्लेन  ्ोधलन सके धछ अध्र्िलेन  ना  ्ोलन ाएको ्ा सशारा गरेको 
क्र  ् ोजि का सदथर्लेन  ्ोल्न  ाउने, 

(ख) र्स ऐन ा अधमर् ा लेन जखएको ा ्ाहेक अध्र्िको अन ुधत ध्ना कुनै सदथर्लेन  एउटै 
प्रथता् ा एक  टक भधमदा ्ढी ्ोल्न न ाउने,  

(ग) प्रथता्  ेश गने सदथर्लेन  उत्तर ददनको लन ाधग छलन फलन को अधम्र् ा फेरर ्ोल्न 
 ाउन े र सो प्रथता्को सबन्धमा ा छलन फलन  ा  वहलेन  भाग धलन एको ्ा नधलन एको 
िेसकैु भए ता धन प्रथता्क सदथर्लेन  उत्तर ददससके धछ अध्र्िको अन ुधत नधलन ई 
फेरर ्ोल्न न ाउने,  

(घ) प्रथता् ा स शोान  ेश गने सदथर्लन ाई अध्र्िको अन ुधत ध्ना उत्तर ददन े
अधाकार नहनु,े  

(ङ) प्रथता्  ेश गने सदथर्लेन  उत्तर ददससके धछ छलन फलन  स ाप्त भएको  ाधनने । 

20. सबन्द्धता : (१) सदथर्लेन  ्ोलेन को कुरा सभाको व्चारााीन व्षर्सँग सबन्द्ध हनु ु नेछ ।  

(२) कुनै सदथर्लेन  असबन्द्ध कुरा ्ोधलन रहे ा ्ा आफ्नो ्ा अरू कसैको तकय लन ाई ्ारबन्ार 
दोहोर् र्ासरहे ा अध्र्िलेन  धनिको यवर््हारप्रधत ्ैठकको ध्र्ान आकवषयत गदै धनिलन ाई ्ोल्न ्धमद गनय 
आदेश ददन सक्नेछ । ्र्थतो आदेश हनुासा  ्र्थतो सदथर्लेन  ्ोल्न ्धमद गरी आफ्नो थ ान ग्रहण 
गनुय  नेछ । 

21. थ ष्टीकरण  ाग गनय ्ा ददन सवकने : (१) कुनै व्षर् ा छलन फलन  चधलन रहेको स र् ा सबन्जधमात 
व्षर् ा कुनै सदथर्लेन  कुनै थ ष्टीकरण  ाग गनय चाहे ा अध्र्ि ाफय त  ाग गनय सक्नेछ ।  

(२) उ दफा (१)  ा िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन अध्र्िको अन ुधत धलन ई कुनै 
सदथर्लेन  सभाको िानकारीको लन ाधग आफूसँग सबन्जधमात अधमर् व्षर् ा थ ष्टीकरण ददन सक्नेछ ।  

तर ्र्थतो थ ष्टीकरण ददँदा कुनै व््ादाथ द व्षर् उठाउन  ासने छैन र सो थ ष्टीकरण ाध  
कुनै छलन फलन  गनय  ासने छैन । 

22. छलन फलन  स ाधप्तको प्रथता् : (१) र्स ऐन ा अधमर् ा लेन जखएको ा ्ाहेक कुनै सदथर्लेन  अध्र्िको 
अन ुधत धलन ई ्ैठक ा  ेश भससकेको प्रथता् ाध को छलन फलन  स ाप्त गररर्ोस ्भन्ने प्रथता् कुनै  धन 
स र् ा  ेश गनय सक्नेछ । 

(२)  ूलन  प्रथता् ा आ्श्र्क छलन फलन  भससकेको लन ागे ा अध्र्िलेन  छलन फलन  स ाप्त 
गररर्ोस ्भन्ने प्रथता् सभाको धनणयर्ा य  ेश गनय सक्नेछ ।  

(३) छलन फलन  स ाप्त गररर्ोस ् भन्ने प्रथता् ाध  कुनै स शोान  ेश गनय ्ा छलन फलन  गनय 
 ासने छैन र ्र्थतो प्रथता् थ्ीकृत भए ा अध्र्िलेन   ूलन  प्रथता् ा    छलन फलन  हनु नददई सभाको 
धनणयर्ा य  ेश गनेछ ।  
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(४) कुनै छलन फलन  अना्श्र्क वकधस लेन  लन जबन्एको छ भन्ने लन ागे ा अध्र्िलेन  ्ैठकको रार् 
्झुी छलन फलन  अधम्र् हनुे स र् तोक्न सक्नेछ र ्र्सरी स र् तोवकएको ा अध्र्िलेन  सो 
स र्ा्धाधभत्र छलन फलन  स ाप्त भएको  ानी  ूलन  प्रथता् ा सभाको धनणयर् प्राप्त गनय आ्श्र्क स्ै 
प्रश् नहरू धनणयर्ा य ्ैठक ा  ेश गनय सक्नेछ ।  

23. धनर् ा जत्त : (१) ्ैठकस ि त्कालन  व्चारााीन रहेको कुनै व्षर् ा कुनै सदथर्लन ाई कुनै यवर््थ ा 
उल्लन ङ्घन भएको छ भन्ने लन ागे ा िनु यवर््थ ा उल्लन ङ्घन भएको हो सो खलुन ाई धनर् ा जत्त उठाउन   
सवकनेछ ।  

(२) धनर् ा जत्त उठाउन ेसदथर्लेन  अध्र्ि्ाट थ्ीकृधत सूचक अधभयवर्जक्त ्ा सशारा  ाए धछ 
्ोधलन रहेको सदथर्लेन  ्ोल्न ्धमद गनुय  नेछ । 

(३) धनर् ा जत्त उठाउने सदथर्लेन  आफ्नो कुरा र आाार थ ष्ट गरी धनर् ा जत्त सबन्धमाी कुरा 
 ात्र ्ोल्न  ाउनेछ र धनर् ा जत्त उठाससके धछ धनिलेन  आफ्नो थ ान ग्रहण गनुय  नेछ ।  

(४) ्ैठक ा उठासएको धनर् ा जत्तको धनणयर् अध्र्िलेन  गनेछ र धनिको धनणयर् अजधमत  
हनुेछ ।  

24. ्हस ा ्धमदेि : ने ालन को कुनै अदालन त ्ा स व्ाानको ाारा 217 ् ोजि को धमर्ावर्क सध धत ा 
व्चारााीन  दु्दा ्ा व््ादका सबन्धमा ा धमर्ार् धनरु ण ा प्रधतकूलन  असर  ाने व्षर् त ा 
धमर्ार्ााीशको कतययवर्  ालन नको धसलन धसलन ा ा गरेको धमर्ावर्क कार्यको सबन्धमा ा सभा ा कुनै छलन फलन  
गररने छैन ।  

25. स सा वर्क व्षर् ा छलन फलन  : (१) सदथर्हरूलेन  आ्श्र्क देखेका स सा वर्क व्षर् प्रथततु 
गनयका लन ाधग अध्र्िलेन  सभाको कार्य् ोझलन ाई व्चार गरी व्शेष स र् तोक्न सक्नेछ । 

(२) उ दफा (१) ् ोजि को स र् ा प्रथततु व्षर्हरूको ि्ाफ कार्य ाधलन कालेन  तोकेको 
कार्य ाधलन काको सदथर्लेन  सात ददनधभत्र अध्र्ि  ाफय त सभालन ाई उ लन ब्ा गराउन ु नेछ । 

 

 ररच्छेद-5 

धनणयर् गने तररका 

२6. प्रश् नद्वारा धनणयर् हनुे : सभा ा व्चारााीन रहेको प्रथता्लन ाई अध्र्िलेन  सभाको धनणयर्ा य प्रथततु गदाय 
प्रश् नको रू  ा  ेश गनुय  नेछ । 

२7. धनणयर्ा य प्रश् न  ेश गने व्धा : (१) प्रथता् ाध  छलन फलन  स ाप्त भए धछ सो प्रथता्को  ि ा हनुे 
सदथर्हरूलन ाई “हधुमछ” र व् ि ा हनुे सदथर्हरूलन ाई “हनु्न” भन्ने शब्द सधुनने गरी उच्चारण गनुय भनी 
अध्र्िलेन  प्रश् नहरू क्र शः धनणयर्ा य  ेश गनुय  नेछ ।  

(२) उ दफा (१) ् ोजि  प्रथता्लन ाई धनणयर्ा य  ेश गरे धछ अध्र्िलेन  “हधुमछ” ्ा “हनु्न” 
भन्ने सदथर्हरू ध्रे् िनु  िको ्ह ुत भएको ठहर् र्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ र अध्र्िको 
व्चारप्रधत दफा २8 ् ोजि  असह धत प्रकट नगररए ा अध्र्िको घोषणा सभाको धनणयर्  ाधननेछ ।  

(३) अध्र्िद्वारा कुनै प्रथता् धनणयर्ा य  ेश गररसके धछ सो प्रथता् ाध  छलन फलन  गनय ्ा 
स शोान प्रथततु गनय ्ा थ गन प्रथता्  ेश गनय  ासने छैन । 
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२8.  त व्भािन र सङ्कलन न : (१) दफा २7 को उ दफा (२) ् ोजि  अध्र्िको व्चारप्रधत कबनती ा 
 ाँचिना सदथर्हरूलेन  आ-आफ्नो थ ान ा उधभई असह धत प्रकट गरे ा अध्र्िलेन  “हधुमछ” ्ा “हनु्न” 
भन्ने सदथर्हरूलन ाई देहार् ् ोजि को कुनै तररकालेन  व्भािन गरी  त सङ्कलन न गनेछ :-  

(क)  प्र्रे्क सदथर्लन ाई “हधुमछ” ्ा “हनु्न” भन्ने शब्द उच्चारण गनय लन गाई, 

(ख)  “हधुमछ” ्ा “हनु्न” भन्ने  ूिाय व्तरण गरेर,   

(ग)  “हधुमछ” र “हनु्न” भन्न ेदु् ै  री सदथर्हरूलन ाई धभन्नाधभन्नै ढोका्ाट उ कि 
(लन ्ी)  ा प्र्ेश गराएर ्ा  

(घ)  थ्चाधलन त  त अधभलेन खर्धमत्र सञ्चालन न गरेर ।  

(२) उ दफा (१)  ा िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन व्भािनको  ाग अध्र्िलन ाई 
अना्श्र्क लन ागे ा व्भािनको आदेश ददनभुधमदा  वहलेन  “हधुमछ” र “हनु्न” भन्ने सदथर्हरूलन ाई आ-
आफ्नो थ ान ा क्र शः उठ्न लन गाई सङ्ख्र्ा गणना गरी सभाको धनणयर् धनश्चर् गनय सवकनेछ।  

(३) उ दफा (१) ् ोजि  “हधुमछ” र “हनु्न” भन्ने  ूिायहरू व्तरण गदाय “हधुमछ” भन्ने  ूिाय 
“हररर्ो”, “हनु्न” भन्ने  ूिाय “रातो” रङ्गको हनुेछ र ्र्थतो  ूिाय ा सदथर्लेन  आफ्नो क्र सङ्ख्र्ा र ना  
उल्लेन ख गरी सही स ेत गनुय  नेछ ।   

(४) उ दफा (१) ् ोजि   त सङ्कलन न गनय थ्चाधलन त  त अधभलेन खर्धमत्र प्रर्ोग भएको ा :-  

(क) कुनै सदथर् कुनै कारण्श सो र्धमत्र सञ्चालन न गनय अस  य छ भन्ने 
अध्र्िलन ाई लन ागे ा सभाको धनणयर् सनुाउन ुअजघ धनिसँग सोाेर  त गणना 
गनय सक्नेछ, 

(ख) कुनै सदथर्लेन  थ्चाधलन त  त अधभलेन खर्धमत्रको गलन त ध्धमद ुध चेको कारणलेन  
गलन त  तदान हनु गए ा सभाको धनणयर् सनुाउन ु अजघ अध्र्िको ध्र्ान 
आकवषयत गरी आफ्नो  तदान सच्र्ाउन सक्नेछ ।  

(५) उ दफा (१) ्ा (२) ् ोजि  सङ्कधलन त  तगणनाको  ररणा  अध्र्िलेन  त्कालन  
सनुाउन ु नेछ र ्र्सप्रधत कसैलेन   धन असह धत प्रकट गनय  ाउने छैन ।  

(६) अध्र्िलेन  कुनै प्रथता्लन ाई खण्ि खण्ि गरी एकभधमदा ्ढी प्रश् नको रू  ा धनणयर्ा य राख्न 
सक्नेछ । 

(७)  त सङ्कलन क तोक्ने र  त व्भािनको अधमर् कार्यव्धा धनाायरण गने अधाकार 
अध्र्िलन ाई हनुेछ ।  

 ररच्छेद-6 

्ैठक ा सयुवर््थ ा 

29. चेता्नीर्कु्त आदेश : अध्र्िलेन  ्ैठक ा अभ  यवर््हार गने सदथर्लन ाई आफ्नो यवर््हार धनर्धमत्रण 
गनय चेता्नीर्कु्त आदेश ददन सक्नेछ र सो आदेश  ाए धछ ्र्थतो सदथर्लेन  आफ्नो यवर््हार उ र 
तरुुधमत धनर्धमत्रण गनुय  नेछ ।  

30. ्ैठक कि्ाट धनष्काशन : (१) दफा 29 ् ोजि को आदेश  ालन ना नगने सदथर्लन ाई अध्र्िलेन  
्ैठक कि्ाट ्ावहर िान आदेश ददन सक्नेछ । आदेश  ाए धछ ्र्थतो सदथर् ्ैठक कि्ाट 
्ावहर िान ु नेछ र धनि सो ददनको ्ाँकी अ्धाको ्ैठक ा उ जथ त हनु  ाउने छैन ।  
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(२) उ दफा (१) ् ोजि को आदेश  ाए धछ  धन ्र्थतो सदथर् ्ैठक कि्ाट ्ावहर 
नगए ा अध्र्िलेन  धनिलन ाई सबन्जधमात क यचारीको सहर्ोग धलन ई ्ावहर धनकाल्न सक्नेछ । ्र्सरी 
धनकाधलन एको ा ्र्थतो सदथर्लेन  ्र्स धछको तीन ददनसबन  सभा ्ा सध धतको कुनै ्ैठक ा भाग धलन न 
 ाउने छैन । र्सरी धनकाधलन एको ा सजच्लेन  सो कुराको सूचना स्ै सध धतलन ाई ददन ु नेछ ।  

31. सदथर्को धनलन बन्न : (१) अध्र्िको आसनको अ्हेलन ना गने ्ा सभाको कार्य ा िानी िानी 
्ारबन्ार ्ााा ददने ्ा अभ  यवर््हार गने ्ा स व्ाान ्ा र्स ऐनको िानीिानी उल्लन ङ्घन ्ा 
अ्हेलन ना गने सदथर्को ना  अध्र्िलेन  अ्हेलन नाकतायको रू  ा घोषणा गनय सक्नेछ ।  

(२) उ दफा (१) ् ोजि  ना  घोषणा भएको सदथर्लन ाई ्ैठक्ाट धनलन बन्न गररर्ोस ्
भनी कुनै सदथर्द्वारा प्रथता्  ेश भए ा ्र्थतो प्रथता् अध्र्िलेन  धनणयर्ा य ्ैठक ा तरुूधमत प्रथततु गनुय 
 नेछ र सो प्रथता् उ र कुनै स शोान ्ा थ गन प्रथता् ल्र्ाई छलन फलन  गनय  ासने छैन ।  

(३) उ दफा (२) ् ोजि को प्रथता्  ाररत भए ा ्र्थतो सदथर् धनलन बन्न भएको  ाधननछे 
र ्र्सरी धनलन जबन्त सदथर् ्र्स धछको  धमर ददनसबन  सभा र सध धतको कुनै ्ैठक ा उ जथ त हनु 
 ाउने छैन ।  

(४) उ दफा (३) ् ोजि  प्रथता्  ाररत भई धनलन बन्न भएको सदथर् ्ैठक कि्ाट 
तरुूधमत ्ावहर िान ु नेछ ।  

(५) उ दफा (४) ् ोजि  धनलन बन्न भएको सदथर् ्ैठक कि्ाट तरुूधमत ्ावहर नगए ा 
अध्र्िलेन  धनिलन ाई ्ावहर धनकाल्न सबन्जधमात क यचारीलन ाई आदेश ददन सक्नेछ ।  

(६) र्स दफा ् ोजि  कुनै सदथर् धनलन जबन्त भए ा ्ा ्र्थतो धनलन बन्न फुकु्ा भए ा 
सजच्लेन  ्र्थतो सूचना स्ै सध धतलन ाई ददन ु नेछ । 

(७) उ दफा (३) त ा दफा ३2 ् ोजि  धनलन बन्न भएको सदथर्लेन   ू्य सूचना ददससकेको 
प्रथता् धनलन बन्न भएको अ्थ ा ा ्ैठक ा प्रथततु गनुय  ने भए ा अध्र्िलेन  सो प्रथता्  ेश गनयको 
लन ाधग अधमर् कुनै सदथर्लन ाई अधाकार प्रदान गनय सक्नेछ ।  

32. सयुवर््थ ा कार्  राख्न े अध्र्िको व्शेष अधाकार : (१) र्स  ररच्छेद ा अधमर्त्र िनुसकैु कुरा 
लेन जखएको भए ता धन कुनै सदथर्लेन  ्ैठक कि ा शाजधमत, सयुवर््थ ा त ा अनशुासन भङ्ग गरे ा ्ा 
गनय लन ागे ा ्ा कुनै वकधस लेन  ्ैठक किधभत्र ध्  ्सा् क कार्य गरे ा ्ा ्लन  प्रर्ोग गरे ा ्ा गनय 
लन ागे ा ्ा कुनै भौधतक हाधन नोक्सानी  रु् र्ाए ा अध्र्िलेन  धनिलन ाई ्ैठक कि्ाट त्कालन  
धनष्काशन गनय सबन्जधमात क यचारीलन ाई आदेश ददन सक्नेछ । र्सरी धनष्काशन भएको सदथर्लन ाई 
अध्र्िलेन  ्ढी ा  धमर ददनसबन को लन ाधग धनलन बन्न गरी िधत भएको भौधतक सा ग्रीको र् ा य िधत ूधतय 
धनि्ाट भराउने आदेश ददन सक्नेछ ।  

(२) उ दफा (१) ् ोजि  धनलन जबन्त सदथर्लेन  सो अ्धाभर सभा ्ा कुनै सध धतको 
्ैठक ा उ जथ त हनु  ाउने छैन ।  

(३) र्स दफा ् ोजि  कुनै सदथर् धनलन जबन्त भएको ्ा ्र्थतो धनलन बन्न फुकु्ा भएको 
सूचना सजच्लेन  स्ै सध धतलन ाई ददन ु नेछ । 

(४) र्स ऐन ा अधमर्त्र िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन कुनै सदथर्लेन  ्ैठक ा 
आ जत्तिनक ्ा ध्  ्सा् क यवर््हार गरेको ्ा ्ैठक कि ा भौधतक हाधन नोक्सानी  रु् र्ाएको कुरा 
अध्र्िलन ाई ्ैठक सबन न्न भए धछ  ाहा भए धन अध्र्िलेन  ्र्थतो सदथर्लन ाई ्ढी ा  धमर ददनसबन को 
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लन ाधग धनलन बन्न गरी िधत भएको भौधतक सा ग्रीको र् ा य िधत ूधतय धनि्ाट भराउने आदेश ददन ्ााा 
 ने छैन । 

तर अध्र्िलेन  र्सरी कार्ाहीको आदेश ददनभुधमदा अगाधि सबन्जधमात सदथर्लन ाई आफ्नो 
सफाई  ेश गने  ौका ददन ु नेछ ।  

33. कार्ाही वफताय हनु सक्ने : र्स  ररच्छेद ा अधमर्त्र िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन धनष्काजशत ्ा 
धनलन जबन्त सदथर्लेन  जचत्त ्झु्दो सफाई  ेश गरे ा ्ा  ाफी  ागे ा अध्र्िलेन  ्ैठकको रार् ्झुी 
्र्थतो सदथर्लन ाई  ाफी ददई कार्ाही वफताय धलन न सक्नेछ ।  

३4. ्ैठक थ धगत गने अधाकार : ्ैठक किधभत्र अयवर््थ ा भई ्ा हनु ेसबनभा्ना भई ्ैठक धनर्ध त 
रू लेन  सञ्चालन न गनय ्ााा  ने देजखए ा अध्र्िलेन  सो ददनको कुनै स र्सबन  ्ा तोकेको अ्धासबन को 
लन ाधग ्ैठक थ धगत गनय सक्नछे । अध्र्िलेन  गरेको ्र्थतो थ गन ाध  कुनै सदथर्लेन  प्रश् न उठाउन 
 ाउने   छैन ।  

 ररच्छेद-7 

प्रथता् र त्सबन्धमाी कार्यव्धा 

35. प्रथता् ध्ना छलन फलन  गनय नसवकने : (१) स व्ाान र र्स ऐन ा अधमर् ा लेन जखएको ा ्ाहेक प्रथता् 
ध्ना ्ैठक ा कुनै कुरा  ाध  छलन फलन  गनय सवकने छैन ।  

(२) ्ैठक ा  ेश हनुे प्रथता् ा अध्र्िको थ्ीकृधत प्राप्त भएको हनु ु नेछ । 

36. प्रथता् को सूचना : प्रथता्   ेश गनय चाहन ेसदथर्लेन  सो कुराको धलन जखत सूचना सजच्लन ाई ददन ु नेछ । 

37. प्रथता् सबन्धमाी शतयहरू : (१) ्ैठक ा देहार् ् ोजि का व्षर् स ा्ेश रहेको कुनै प्रथता्  ेश 
गनय सवकने छैन :- 

(क) दफा 24 लेन  ्हस ा ्धमदेि गरेका व्षर्हरू ्ा स व्ाानको अधमर् कुनै 
यवर््थ ा व् रीत भएको, 

(ख) एकभधमदा ्ढी व्षर्हरू स ा्ेश भएको,  

(ग) व्षर््थत ुअथ ष्ट ्ा अधनजश्चत भएको,  

(घ) अजशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको, असबन्द्ध, आिे र्कु्त ्ा अरू कुनै अन ुाधनत 
्ा आ जत्तिनक कुरा रहेको,  

(ङ) कुनै यवर्जक्तलेन  सा्यिधनक ्ा सरकारी हैधसर्तलेन  ्ाहेक यवर्जक्तगत 
हैधसर्तलेन  गरेको का  कुरा सबन्धमाी आचरणको उल्लेन ख गरेको,  

(च) सभा ्ा र्सका कुनै सध धतको धनणयर् ्ा ्र्हाँ व्चारााीन रहेको व्षर्को 
आलन ोचना गरेको,  

(छ) प्रचधलन त कानून ् ोजि  थ ाव त धमर्ावर्क ्ा अायधमर्ावर्क धनकार् ्ा 
अधाकारी ्ा प्रचधलन त कानून ् ोजि  िाँच्झु गनय, सझुा् ददन, प्रधत्ेदन 
 ेश गनय गदठत आर्ोग ्ा सध धतको व्चारााीन रहेको व्षर् उल्लेन ख 
भएको,  

(ि) चालून  अधा्ेशन ा  वहलेन  भससकेको छलन फलन लन ाई दोहोर् र्ाउने प्रर्ास 
गररएको। 
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 (२) उ दफा (१) को खण्ि (छ)  ा िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन अध्र्िलन ाई सो 
खण्ि ा उजल्लन जखत आर्ोग ्ा सध धतको कार्य ा कुनै प्रधतकूलन  प्रभा् न ने भन्ने लन ागे ा िाँच्झुको 
कार्यव्धा र कार्य प्रगधतको व्षर्सबन  ा सीध त रही प्रथता्  ेश गनय अध्र्िलेन  अन ुधत ददन सक्नेछ ।  

38. प्रथता् थ्ीकारर्ोग्र् छ ्ा छैन भन्ने धनणयर् गने : कुनै प्रथता् थ्ीकारर्ोग्र् छ ्ा छैन भन्ने कुराको 
धनणयर् अध्र्िलेन  गनुय  नेछ र ्र्सरी धनणयर् गदाय अध्र्िलेन  कारण खलुन ाई प्रथता्को कुनै अ श ्ा  ूरै 
प्रथता् अथ्ीकार गनय सक्नेछ । 

39. छलन फलन को ददन र स र्ा्धा तोक्ने : (१) अध्र्िलेन  सभाको कार्य् ोझलन ाई ध्र्ान ा राखी 
प्रथता् ाध  छलन फलन  गने ददन र स र्ा्धा तोक्न सक्नेछ ।  

(२) छलन फलन का धनध त्त धनाायररत स र्ा्धा स ाप्त भए धछ छलन फलन  स ाप्त हनुेछ र र्स 
ऐन ा अधमर् ा लेन जखएको ा ्ाहेक अध्र्िलेन   ूलन  व्षर् ाध  धनणयर् प्राप्त गनयका लन ाधग आ्श्र्क स्ै 
प्रश् नहरू धनणयर्ा य ्ैठक ा  ेश गनुय  नेछ ।  

40. प्रथता् धनजष्क्रर् हनुे र फेरर उठाउन न ासने : (१) ्ैठक ा प्रथता्  ेश गने अन ुधत प्राप्त 
भससके धछ  धन  ेश नगररएको प्रथता् थ्तः धनजष्क्रर् हनुेछ ।  

(२) र्स ऐन ा अधमर् ा लेन जखएको ा ्ाहेक सभाको चालून  अधा्ेशन ा कुनै प्रथता्द्वारा 
छलन फलन  गररएको ्ा धनणयर् भससकेको  ूलन भतू रू  ा स ान व्षर् कुनै अधमर् प्रथता् ्ा स शोानद्वारा 
 नुः उठाउन  ासने छैन । 

41. धनाायररत स र् अगा्ै छलन फलन  गनय न ासने : ्ैठक ा छलन फलन  गनयको धनध त्त स र् धनाायररत 
भससकेको कुनै व्षर् ाध  ्र्थतो धनाायररत स र् अगा्ै छलन फलन  गनयका लन ाधग कुनै प्रथता् ्ा 
स शोान ल्र्ाउन  ासने छैन ।  

42. प्रथता् वफताय धलन न सवकने : (१)  सभा ा दताय भससकेको प्रथता् अध्र्िको अन ुधत धलन ई प्रथता्कलेन  
धलन जखत धन्ेदनद्वारा वफताय धलन न सक्नेछ ।  

तर ्ैठक ा  ेश भससकेको प्रथता् ्ैठकको अन ुधत ध्ना वफताय धलन न सवकन े छैन र 
प्रथता् ाध  कुनै स शोान  ेश भएको छ भने ्र्थतो स शोानको टुङ्गो नलन ागेसबन  प्रथता् वफताय धलन न 
सवकने छैन ।  

(२) एकभधमदा ्ढी सदथर्हरूलेन   ूलन भतू रू  ा स ान व्षर् ा एकभधमदा ्ढी प्रथता्हरू 
 ेश गरे ा आ सी सह धत ्ा गोलन ाप्र ाद्वारा धनाायररत एउटा प्रथता् ा  ात्र छलन फलन  गनुय  नेछ ।  

43. िरूरी र सा्यिधनक  हत्त््को प्रथता् : (१) कुनै सदथर्लेन  िरूरी र सा्यिधनक  हत्त््को व्षर् ाध  
छलन फलन  गनय चाहे ा त्सबन्धमाी प्रथता्को सूचना ्ैठक शरुू हनुभुधमदा कबनती ा दईु घण्टा अगा्ै 
सजच्लन ाई ददन ु नेछ र ्र्थतो प्रथता्लन ाई कबनती ा दईुिना सदथर्लेन  स  यन गरेको हनु ु नेछ ।  

(२) उ दफा (१) ् ोजि को सूचनाको सा  ा उक्त प्रथता् ाध  छलन फलन  गनुय  ने कारण 
थ ष्ट रू  ा उल्लेन ख गरेको हनु ु नेछ ।  

(३) उ दफा (१) ् ोजि को प्रथता्को व्षर् अध्र्िलेन  िरूरी र सा्यिधनक  हत्त््को 
ठहर् र्ाए ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर्सँग  रा शय गरी उक्त प्रथता्लन ाई थ्ीकृधत 
ददनेछ ।  

(४) उ दफा (३) ् ोजि  थ्ीकृत प्रथता् ाध  छलन फलन का लन ाधग अध्र्िलेन  ्ढी ा दईु 
घण्टाको स र् तोक्न ु नेछ र ्र्थतो प्रथता् ाध  तीन ददन धभत्र छलन फलन  गनुय  नेछ ।  
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(५) उ दफा (३) ् ोजि  प्रथता् थ्ीकृत भई अध्र्िलेन  प्रथता्क सदथर्को ना  धलन ए धछ 
प्रथता्क सदथर्लेन  स जिप्त ्क्तयवर् ददनेछ । ्र्स धछ अध्र्िलेन  छलन फलन  ा भाग धलन ने सदथर्हरूलन ाई 
स र् ददनेछ ।  

(६) छलन फलन  ा उठेका प्रश् नहरूको ि्ाफ कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर्लेन  
ददन ु नेछ ।  

44. सूचना ध्ना  धन प्रथता्  ेश गनय सवकने : (१) र्स  ररच्छेद ा िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन 
अध्र्िको अन ुधत धलन ई देहार्को कुनै प्रथता् सूचना ध्ना  धन  ेश गनय सवकनेछ र ्र्थतो 
प्रथता्द्वारा कुनै व््ादाथ द व्षर् उठाउन  ासने छैन :-  

(क) ाधमर््ाद ज्ञा न गने, 

(ख) ्ैठक थ धगत गने,  

(ग) प्रथता् त ा स शोान वफताय धलन ने,  

(घ) ्ााई ददने ्ा शोक प्रकट गने,  

(ङ) छलन फलन  थ धगत गने,  

(च) छलन फलन को अ्धा ्ढाउने,  

(छ) ्ैठकको अ्धा ्ढाउने, ्ा  

(ि) छलन फलन  स ाप्त गने ।  

(२) उ दफा (१)  ा उजल्लन जखत प्रथता्का सबन्धमा ा अध्र्िको अन ुधत प्राप्त भई ्ैठक ा 
प्रथता्  ेश भए धछ अध्र्िलेन  उक्त प्रथता्लन ाई ्ैठकको धनणयर्ा य  ेश गनुय  नेछ । 

45.  अधमर् प्रथता्  ेश गनय नसवकने : दफा  43 र 44 ् ोजि का प्रथता्हरू ्ाहेक र्स  ररच्छेद 
अधमतगयत अधमर् कुनै प्रथता्  ेश गनय सवकने छैन ।  

 ररच्छेद-8 

स शोानहरू 

46. स शोान सबन्धमाी शतयहरू : कुनै प्रथता्को सबन्धमा ा देहार्का शतयका अाीन ा रही स शोान  ेश 
गनय सवकनेछ :-  

(क)  ूलन  प्रथता्को उद्देश्र् ्ा धसद्धाधमत व् रीत नभएको,  

(ख)  ूलन  प्रथता्को कुरासँग सबन्द्ध त ा ्र्सको िेत्रधभत्रको भएको,  

(ग) ्ैठकलेन   वहलेन  गररसकेको धनणयर्धसत न्ाजझएको,  

(घ) अथ ष्ट ्ा धनर यक नभएको । 

47. स शोानको सूचना : (१) स शोान  ेश गनय चाहने सदथर्लेन  प्रथता् ाध  व्चार गररने ददनको चौ्ीस 
घण्टा अगा्ै स शोानको सूचना सजच्लन ाई ददन ु नेछ ।  

तर अध्र्िको अन ुधत धलन एर प्रथता् ाध  छलन फलन  प्रारबनभ हनुभुधमदा अगाधि कुनै  धन 
स र् ा स शोानको सूचना  ेश गनय सवकनेछ । 
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(२) स शोानको सूचना प्राप्त भए धछ प्र्रे्क स शोानको एक-एक प्रधत स्ै सदथर्हरूलन ाई 
उ लन ब्ा गराउन ु नेछ ।  

(३) उ दफा (१) ् ोजि  सूचना नददई स शोान  ेश गरे ा कुनै  धन सदथर्लेन  आ जत्त 
िनाउन सक्नेछ ।  

48. स शोान थ्ीकृत गने ्ा नगने अधाकार : (१) प्रथता् ाध   ेश गररने स शोान थ्ीकृत गने ्ा नगने 
अधाकार अध्र्िलन ाई हनुेछ ।  

(२) स शोान थ्ीकृत ्ा अथ्ीकृत गने प्रर्ोिनको लन ाधग अध्र्िलेन  सबन्जधमात सदथर्लन ाई 
स शोानको उद्देश्र् थ ष्ट गनय लन गाउन सक्नेछ । 

49. स शोान  ेश गने : अध्र्िलेन  थ्ीकृत गरेको स शोान ्ा स शोान सवहतको प्रथता् ्ा  ूलन  
प्रथता्लन ाई धनणयर्ा य  ेश गनुयभधमदा  वहलेन  ्ैठक ा  ढेर सनुाउन ु नेछ । र्सरी धनणयर्ा य  ेश गदाय 
एकभधमदा ्ढी स शोानहरू भए ा अध्र्िलेन  उ र्कु्त ठहर् र्ाएको कुनै एक स शोान ्ा स शोान 
सवहतको प्रथता् ्ा  ूलन  प्रथता्लन ाई प्रा ध कता ददई  ेश गनय सक्नेछ । 

 

 ररच्छेद-9 

थ गन प्रथता् 

50. थ गन प्रथता्को सूचना र अध्र्िको अन ुधत : (१) र्स ऐनको अाीन ा रही िरूरी सा्यिधनक 
 हत्त््को कुनै खास व्षर् ाध  छलन फलन  गनय ्ैठकको कार्यक्र  थ धगत गररर्ोस ् भन्ने प्रथता् 
अध्र्िको अन ुधतलेन   ेश गनय सवकनेछ ।  

तर,  

(क)  ्र्थतो प्रथता् र्स ऐनको यवर््थ ा अनकूुलन  नभए ा ्ा अध्र्िलेन  
अथ्ीकृत गरे ा र धनिलेन  उजचत ठाने ा उक्त प्रथता् ऐनको यवर््थ ा 
अनकूुलन  नभएको ्ा अथ्ीकृत गरेको कारणको िानकारी प्रथता्क 
सदथर्लन ाई ददन सक्नेछ ।  

(ख)  प्रथता् ा उल्लेन ख भएका तथ्र्को सबन्धमा ा अध्र्िलेन  ्ढी िानकारी धलन न 
आ्श्र्क ठाने ा प्रथता् थ्ीकृत ्ा अथ्ीकृत गनुय अजघ प्रथता्क सदथर् 
्ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर््ाट प्रथता्को तथ्र्को 
व्षर् ा िानकारी धलन न सक्नेछ ।  

(२) थ गन प्रथता् िनु ददनको ्ैठक ा  ेश गनय खोजिएको हो सो ददनको ्ैठक ्थन े
स र्भधमदा एक घण्टा अगा्ै सजच्लन ाई सूचना ददन ु नेछ र ्र्थतो प्रथता् सवहतको सूचनाको एक-
एक प्रधत अध्र्ि र व्षर्सँग सबन्जधमात कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर्लन ाई  धन ददन ु
 नेछ । सो स र् धछ प्राप्त भएको सूचनालन ाई भोधलन  ल्ट प्राप्त सूचना  ाधननेछ ।  

(३) उ दफा (२) ् ोजि को प्रथता् सबन्धमाी सूचना एक ्ैठक ा एउटाभधमदा ्ढी ददन 
 ासने छैन ।  

(४) एक िनाभधमदा ्ढी सदथर्लेन  प्रथता्को सूचना ा हथतािर गरेको भए  वहलन ो 
क्र सङ्ख्र्ा ा हथतािर गने सदथर्लेन  सूचना ददएको  ाधननेछ ।  
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51. थ गन प्रथता् सबन्धमाी शतयहरू : कुनै िरूरी र सा्यिधनक  हत्त््को व्षर् ाध  छलन फलन  गनय ्ैठक 
थ धगत गररर्ोस ्भन्ने प्रथता् देहार्का शतयहरूको अाीन ा रही  ेश गनय सवकनेछ :- 

(क) प्रथता्को व्षर् त्कालन  घटेको घटना र थ ानीर् सरकारको 
उत्तरदावर्््धभत्रको हनु ु ने,  

(ख) दफा 3७  ा उजल्लन जखत शतयहरू  ूरा भएको हनु ु ने ।  

52. प्रथता् ा छलन फलन  गने स र् धनाायरण : थ गन प्रथता् ा छलन फलन  गनय अध्र्िलेन  ्ैठकको 
कार्यक्र लन ाई स ेत दृवष्टगत गरी सोही ददनको कुनै स र् तोक्न सक्नेछ । 

53. छलन फलन को स ाधप्त : अध्र्िलन ाई प्रथता् ाध को छलन फलन   र्ायप्त भएको लन ागे ा उक्त प्रथता्लन ाई 
्ैठकको धनणयर्ा य  ेश गनुय  नेछ ।  

54. ्ोल्ने स र्को लन ाधग स र् धनाायरण : कुनै प्रथता्को सबन्धमा ा प्रथता्क, स  यक, कार्य ाधलन कालेन  
तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर् र अधमर् सदथर्हरूलेन  ्ोल्ने स र् अध्र्िलेन  तोके ् ोजि  हनुेछ ।  

 ररच्छेद-१0 

सङ्कल्  प्रथता् 

55. सङ्कल्  प्रथततु गनय सवकन े: (१) र्स ऐनको अाीन ा रही सभा ा सा्यिधनक  हत्त््को देहार्को कुनै 
व्षर् ा सङ्कल्  प्रथता्  ेश गनय सवकनेछ :- 

(क) रार् ्ा धसफाररस प्रकट गनय,  

(ख) थ ानीर् सरकारको कुनै कार्य ्ा नीधतको स  यन ्ा व्रोा प्रकट गनय ्ा 
 नुव्यचारका लन ाधग ध्र्ान आकषयण गनय, ्ा  

(ग) कुनै सधमदेश ्ा धनदेशन ददन ।  

(२) अध्र्िलेन  उ र्कु्त र आ्श्र्क ठहर् र्ाएको अधमर् कुनै व्षर् ा सङ्कल्  प्रथता्  ेश गनय 
अन ुधत ददन सक्नेछ ।  

56. सङ्कल्  प्रथता्को सूचना : (१) सङ्कल्  प्रथता् प्रथततुकताय सदथर्लेन  आफूलेन   ेश गनय चाहेको 
प्रथता्को सूचना कबनती ा सात ददन अगा्ै सजच्लन ाई ददन ु नेछ ।  

तर कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्लेन  कबनती ा तीन ददनको सूचना ददई सङ्कल्  प्रथता्  ेश गनय 
सक्नेछ ।  

(२) कार्य ाधलन काको सदथर् ्ाहेक अरू सदथर्लेन  अध्र्िको अन ुधत नधलन ई एउटै 
अधा्ेशन ा तीनभधमदा ्ढी सङ्कल्  प्रथता्हरूको सूचना ददन  ाउने छैन । 

57. सङ्कल्  प्रथता् सबन्धमाी शतय : र्स  ररच्छेद ा लेन जखएको कुराहरूका अधतररक्त प्रथता्का सबन्धमा ा 
र्स ऐन ा उल्लेन ख भएका स्ै शतयहरू सङ्कल्  प्रथता्को हक ा स ेत लन ागू हनुेछन ्। 

58. थ्ीकार र्ोग्र् छ ्ा छैन भन्ने धनणयर् : (१) कुनै सङ्कल्  प्रथता् थ्ीकारर्ोग्र् छ ्ा छैन भन्न े
प्रश् नको धनणयर् अध्र्िलेन  गनेछ । कुनै सङ्कल्  ्ा सङ्कल् को कुनै अ श स व्ाान ्ा र्स ऐनको 
व् रीत भए ा अध्र्िलेन  ्र्सलन ाई अथ्ीकार गनुय  नेछ ।  

(२) उ दफा (१) ् ोजि  धनणयर् गदाय अध्र्िलेन  चाहे ा कार्य यवर््थ ा  रा शय सध धतको 
 रा शय धलन न सक्नेछ ।  
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(३) अध्र्िलेन  उ र्कु्त देखे ा सङ्कल्  प्रथता्लन ाई र्स ऐन ् ोजि को यवर््थ ा अनकूुलन  
्नाउनको धनध त्त आ्श्र्क स शोान गनय सक्नेछ ।  

(४) अध्र्ि्ाट ्ैठक ा  ेश गनय थ्ीकृत सङ्कल्  प्रथता्को प्रधत सो प्रथता्  ेश हनुे दईु 
ददन अगा्ै स शोान  ेश गने प्रर्ोिनको लन ाधग सदथर्हरूलन ाई व्तरण गनुय  नेछ ।  

59. सङ्कल्  प्रथता्  ेश हनुे : एउटा ्ैठक ा एकिना सदथर्को एकभधमदा ्ढी सङ्कल्  प्रथता् कार्यसूची ा 
राजखने छैन र एक ्ैठक ा दईुभधमदा ्ढी सङ्कल्  प्रथता्हरू राजखने छैनन ्। 

60. सङ्कल्  प्रथता्  ेश गने तरीका : (१) अध्र्िलेन  ना  धलन ए धछ सङ्कल्  प्रथता् प्रथततु गनय चाहन े
सदथर्लेन  ्ैठक ा आफ्नो सङ्कल्  प्रथता्  ेश गनय सक्नछे र ्र्सरी सङ्कल्  प्रथता्  ेश गदाय सो को 
यवर्होरा  ढी ्क्तयवर् ददन सक्नेछ ।  

तर अध्र्िको अन ुधत धलन एर कुनै सदथर्लेन  अधमर् कुनै सदथर्लन ाई आफ्नो सङ्कल्  प्रथता्  ेश 
गनय अधाकार प्रदान गनय सक्नछे ।  

(२) उ दफा (१) ् ोजि  अध्र्िलेन  सदथर्को ना  धलन ए धछ सो सदथर्लेन  सङ्कल्  प्रथता् 
 ेश नगने सच्छा प्रकट गनय सक्नेछ ।  

(३) सबन्जधमात सदथर्लेन   ेश नगरेको सङ्कल्  प्रथता् धनिलेन  वफताय धलन एको  ाधननेछ । 

61. छलन फलन को स र्ा्धा : सङ्कल्  प्रथता् प्रथततु गने र सो प्रथता् उ र छलन फलन  गदाय सदथर्लेन  ्ोल्न े
स र्ा्धा अध्र्िलेन  धनाायरण गरे ् ोजि  हनुेछ ।  

62. स शोान सबन्धमाी शतयहरू : (१) र्स  ररच्छेद अधमतगयत  ेश भएका सङ्कल्  प्रथता्  ाध  अध्र्िको 
अन ुधत धलन ई स शोान  ेश गनय सवकनेछ ।  

(२) दफा 46  ा उजल्लन जखत शतयहरू सङ्कल्  प्रथता् को स शोानको हक ा  धन लन ागू हनुेछन ्।  

63. सङ्कल्  प्रथता् ा धनणयर् : छलन फलन  स ाप्त भए धछ ्ैठकलेन  सङ्कल्  प्रथता् उ र कुनै स शोान  ेश 
भएको रहेछ भने  वहलेन  ्र्सको धनणयर् गरी सङ्कल्  प्रथता् ा धनणयर् गनुय  नेछ ।  

64. थ्ीकृत सङ्कल्  प्रथता्  ठासने : सजच्लेन  ्ैठकद्वारा थ्ीकृत गररएको प्र्रे्क सङ्कल् को एक-एक प्रधत 
कार्य ाधलन कालन ाई र कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर्लन ाई  ठाउन ु  नेछ । 
कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर्लेन  थ्ीकृत सङ्कल्  प्रथता् कार्ायधम्र्न गरी सो को 
िानकारी  सभालन ाई गराउन ु नेछ ।  

तर कुनै  नाधस् कारण  री सङ्कल्  प्रथता् कार्ायधम्र्न हनु नसकेको ा ्र्थतो कारण 
सवहतको िानकारी सभालन ाई गराउन ु नेछ ।  

 ररच्छेद-१1 

रािथ् र यवर्र्को अन ुान सबन्धमाी कार्यव्धा 

65. रािथ् र यवर्र्को अन ुान : (१) कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको 
कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्लेन  ्ैठक ा रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान प्रथततु गनेछ ।  

(२) उ दफा (१) ् ोजि  रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान प्रथततु भए धछ ्सेको 
्ैठक ा कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै 
सदथर्लेन  रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक अन ुानको एक प्रधत टे्लुन  गनेछ ।  

(३) रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान टे्लुन  गररएको ददन ्र्स ा छलन फलन  गररने छैन । 
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66. रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान ाध  छलन फलन  : (१) रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान  ेश गने 
कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्लेन  
्ैठक ा आध यक व्ाेर्क प्रथततु गने अन ुधतको लन ाधग प्रथता्  ेश गनुय  नेछ । 

(२) उ दफा (१) ् ोजि  प्रथता्  ेश गनुय अजघ रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान ाध  
सा ाधमर् छलन फलन  गनयको लन ाधग अध्र्िलेन  कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  
तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्सँग  रा शय गरी ददन त ा स र्ा्धा तोक्नेछ ।  

(3) उ दफा (२) ् ोजि  तोवकएको ददन र स र्ा्धाधभत्र रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक 
अन ुान ाध  सा ाधमर् छलन फलन  गररनेछ ।  

(४) उ दफा (३) ् ोजि को छलन फलन को प्रारबनभ कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा 
कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्को ्क्तयवर््ाट हनुेछ र छलन फलन  ा उठेका 
प्रश् नहरूको उत्तर उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर्लेन  
छलन फलन को अधम्र् ा ददनेछ ।  

(५) रािथ् र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान (्िेट)  ाध  छलन फलन  स ाप्त भई आध यक व्ाेर्क 
र व्धनर्ोिन व्ाेर्क  ाररत भए  धछको  ैधतस ददन धभत्र उक्त अन ुान (्िेट) को व््रण सवहतको 
िानकारी सङ्घ र प्रदेश सरकारलन ाई ददन ु ने छ ।   

67. यवर्र्को अन ुान : (१) प्र्रे्क िेत्रको धनध त्त प्रथता् गररएको खचयको रक  सा ाधमर्तः छुट्टाछुटै्ट 
शीषयक अधमतगयत राख्न ु नेछ ।  

तर कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै 
सदथर्लेन  दईु ्ा सोभधमदा ्ढी िेत्रहरूको धनध त्त प्रथता् गररएको खचयको रक  एउटै शीषयक ा 
स ा्ेश गनय ्ा खास िेत्रहरू अधमतगयत सहि रू  ा ्गीकरण गनय नसवकने खचयको रक हरू एउटै 
शीषयक अधमतगयत राख्न सक्नेछ ।  

(२) प्र्रे्क शीषयक ा  वहलेन  स्ै प्रथताव्त खचय रक को व््रण र ्र्स धछ 
उ शीषयकहरू ा व्भाजित प्र्रे्क खचय रक को व्थततृ व््रण उल्लेन ख गरेको हनु ु नेछ । ्र्थतो 
व््रण ाध  ्ैठक ा छलन फलन  गनय सवकनेछ ।  

 

 ररच्छेद-१2 

व्धनर्ोिन त ा थ ानीर् आध यक व्ाेर्क सबन्धमाी कार्यव्धा 

68. व्धनर्ोिन व्ाेर्क सबन्धमाी कार्यव्धा : (१) र्स ऐन ा अधमर्त्र िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन 
व्धनर्ोिन व्ाेर्कको सबन्धमा ा र्स  ररच्छेद ा लेन जखए ् ोजि को कार्यव्धा अ नासनेछ ।  

(२) व्धनर्ोिन व्ाेर्क प्रथततु गनुय  ू्य ्ैठक ा ्िेट तर्ारीका लन ाधग व्धनर्ोिन 
व्ाेर्कका धसद्धाधमत र प्रा ध कता सबन्धमा ा (कर प्रथता् ्ाहेक) छलन फलन  गररर्ोस ् भनी 
कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्लेन  
प्रथता् राख्नछे । 

(३) उ दफा (२) ् ोजि  गररने छलन फलन को कार्यव्धा अध्र्िलेन  धनाायरण गरे ् ोजि      
हनुेछ । 
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(४) उ दफा (२) ् ोजि को छलन फलन  ्ैठक ा व्धनर्ोिन व्ाेर्क प्रथततु हनुभुधमदा 
कबनती ा  धन सात ददन  ू्य नै स ाप्त गररसक्न ु नेछ । 

(५) ्ैठक ा रािश्व र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान ाध  छलन फलन  स ाप्त भए धछ उ दफा (२) 
् ोजि  भएको छलन फलन को आाार ा कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  
तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्लेन  व्धनर्ोिन व्ाेर्क प्रथततु गनेछ । 

(६) व्धनर्ोिन व्ाेर्क ाध  व्चार गररर्ोस ् भन्ने प्रथता्  ेश भए धछ अध्र्िलेन  उ दफा 
(५) ् ोजि  व्धनर्ोिन व्ाेर्क  ेश गने कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  
तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्सँग  रा शय गरी व्ाेर्कका व्धभन्न शीषयकहरू ाध  छलन फलन  र 
धनणयर् गनयको लन ाधग ददन त ा स र्ा्धा तोक्न ु नेछ ।   

(७) व्धनर्ोिन व्ाेर्क ा धनददयष्ट गरी राजखएको प्र्रे्क शीषयक ाध  छुट्टाछुटै्ट ्ा स ूहीकृत 
रू  ा छलन फलन  गनुय  नेछ ।  

(८) उ दफा (७) ् ोजि को छलन फलन को क्र  ा कुनै शीषयक ाध  उठेको प्रश् नको ि्ाफ 
उ दफा (५) ् ोजि  व्धनर्ोिन व्ाेर्क  ेश गने कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा 
कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्लेन  छलन फलन को अधम्र् ा ददन ु नेछ ।  

(९) कुनै शीषयकलन ाई धनणयर्ा य प्रथततु गनुय अजघ सो शीषयकको सबन्धमा ा दलन ीर् स रचनाको 
आाार ा प्रथततु गररएका खचय कटौतीका प्रथता्हरू ध्रे् एकै प्रकृधतको प्रथता् एकभधमदा ्ढी भए ा 
कुनै एक ा  ात्र छलन फलन  गरी धनणयर् गनुय  नेछ ।  

(१०) एउटै शीषयकको खचय रक सँग सबन्जधमात छुट्टाछुटै्ट प्रथता्हरू प्रथततु गररए ा ्ावषयक 
अन ुान ा यवर््थ ा गररएको सबन्जधमात शीषयकहरूको क्र  अनसुार छलन फलन  गनुय  नेछ ।  

(११) उ दफा (६) ् ोजि  तोवकएको ददन त ा स र्ा्धाको अधम्र् ा छलन फलन  गनय 
्ाकँी रहेका स्ै शीषयकहरूलन ाई छलन फलन  ध्ना नै अध्र्िलेन  धनणयर्ा य ्ैठक ा प्रथततु गनुय  नेछ ।  

(१२) कुनै सदथर्लेन  ्ैठक ा कुनै शीषयक ा खचय कटौतीको प्रथता् राख्न सक्नेछ । 

(१३) उ दफा (१२) ् ोजि  खचय कटौतीको प्रथता् सबन्धमाी कार्यव्धा अध्र्िलेन  तोके 
् ोजि  हनुेछ । 

69. आध यक व्ाेर्क : (१) दफा 65 ् ोजि  रािश्व र यवर्र्को ्ावषयक अन ुान प्रथततु भएको लन गतै्त 
 धछ ्सेको सभाको ्ैठक ा कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा कार्य ाधलन कालेन  तोकेको 
कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्लेन  थ ानीर् सरकारको आध यक व्ाेर्क प्रथततु गनेछ ।  

(२) र्स ऐन ा अधमर्त्र िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन आध यक व्ाेर्कका सबन्धमा ा 
र्स दफा ा तोवकए ् ोजि को कार्यव्धा अ नासनेछ ।  

(३) आध यक व्ाेर्क ाध  व्चार गररर्ोस ्भन्ने प्रथता्  ेश भई थ्ीकृत भए धछ अध्र्िलेन  
उ दफा (1) ् ोजि  आध यक व्ाेर्क  ेश गने कार्य ाधलन काको उ ाध्र्ि ्ा उ प्र खु ्ा 
कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर्सँग  रा शय गरी सो व्ाेर्क ा छलन फलन  गने ददन 
त ा स र्ा्धा तोक्नेछ ।  

(4) आध यक व्ाेर्कका सबन्धमा ा र्स दफा ा उल्लेन ख गररएदेजख ्ाहेक अध्र्िलेन  उ र्कु्त 
ठहर् र्ाएको कार्यव्धा अ नाउन सवकनेछ ।  
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 ररच्छेद-१3 

सभाका सध धतहरू 

70.  सध धतहरू : (१) थ ानीर् सरकारलन ाई सभा प्रधत उत्तरदार्ी र ि्ाफदेही ्नाउन, थ ानीर् 
सरकार्ाट भए गरेका का  कार्ाहीको अनगु न र  ूल्र्ाङ्कन गरी आ्श्र्क धनदेशन ्ा रार् 
सल्लन ाह ददन स ेतका लन ाधग सभा ा देहार् ् ोजि का सध धतहरू रहन सक्नेछन ्:- 

क्र.स. सध धतको ना  कार्यिते्र 

(क) लेन खा सध धत थ ानीर् तहको सा्यिधनक लेन खा, व्त्त र तत ्सबन्धमाी व्षर् 

(ख) व्ाार्न सध धत सभा ा  ेश भएका व्ाेर्क उ रको सध धत ा हनुे छलन फलन , 
प्र्र्ार्ोजित व्ाार्न सबन्धमाी, सा ाजिक धमर्ार्, थ ानीर् कानून 
सबन्धमाी व्षर्  

(ग) सशुासन त ा ध्कास 
सध धत 

थ ानीर् तहको भौधतक  ू्ायाार, र्ातार्ात लन गार्तका व्कास 
धन ायण त ा सशुासन सबन्धमाी व्षर् र व्कास धन ायण ा रहेको 
स थर्ाको स ााानको व्षर्  

(२) उ दफा (१) ् ोजि  गदठत व्षर्गत सध धतहरूलेन  आ-आफ्नो कार्यिेत्रधभत्र  ने 
व्षर् ा छलन फलन  गरी सो सबन्धमाी प्रधत्ेदन  ेश गनुय  नेछ ।  

71.    व्षर् तोक्न सक्ने : दफा 70  ा न रेका व्षर्हरू अध्र्िलेन  उ र्कु्त सबनझेको सध धतको 
कार्यिेत्रधभत्र रहने गरी तोक्न सक्नेछ ।  

72. सध धतको गठन  (१) कार्ययवर््थ ा  रा शय सध धतको  रा शय ा अध्र्िलेन  प्र्र्क सध धतकोलन ाधग 
्ढी ा ५ िना सदथर्हरु  नोनर्न गरी सभाको सह ती धलन न ु ने छ ।  

(२)  नोधनत सदथर्हरु  ध्र््ाट सबनभ् भए स्यसबन जत्त र सबनभ् नभए ्ह ुतलेन  सध धतको 
स र्ोिकको छनौट गनुय  ने छ ।  

(३) सध धत ा स र्ोिक त ा सदथर्हरूको  नोनर्न गदाय सभा ा प्रधतधनधा्् गने रािनीधतक 
दलन को सदथर् सङ्ख्र्ा,  वहलन ा, आदद्ासी÷िनिाधत,  ाेशी,  ारु, दधलन त,  जुथलन  , खस-आर्य त ा 
अधमर् स दुार्को स ान ुाधतक प्रधतधनधा््लन ाई ध्र्ान ददन ु नेछ ।  

(४) कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको कुनै सदथर् सध धत ा उ जथ त भई छलन फलन  ा 
सहभागी हनु सक्नेछ । 

तर ्र्थतो सदथर्लन ाई  तदानको अधाकार हनुेछैन । 

73. सध धतको का , कतययवर् र अधाकार : (१) आफ्नो कार्यिेत्रको  ररधाधभत्र रही प्र्रे्क सध धतको 
का , कतययवर् र अधाकार देहार् ् ोजि  हनुेछ :-  

(क)   कार्य ाधलन का ्ा सो अधमतगयतका धनकार् त ा कार्ायलन र्हरूको नीधत त ा 
कार्यक्र , स्रोत  ररचालन न, यवर््थ ा न र अरू र्थतै वक्रर्ाकलन ा को 
 ूल्र्ाङ्कन गरी सबन्जधमात धनकार्लन ाई आ्श्र्क धनदेशन ददने र स जुचत 
वटप् णी, धसफाररस र धनदेशन सवहतको ्ावषयक प्रधत्ेदन ्ैठक ा  ेश गने, 
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(ख) कार्य ाधलन का ्ा सो अधमतगयतका धनकार् त ा कार्ायलन र्हरूको रािथ् र 
यवर्र् सबन्धमाी अन ुानको िाँच गरी ्ावषयक अन ुान तर्ार गने तरीका, 
्ावषयक अन ुान ा धनवहत नीधतको सट्टा अ नाउन सवकने ्ैकजल् क नीधत र 
्ावषयक अन ुान ा रहेको रक  ा के कधत वकफार्त गनय सवकधमछ भन्ने 
सबन्धमा ा सबन्जधमात धनकार्लन ाई आ्श्र्क धनदेशन ददने र आफ्नो रार् 
सवहतको ्ावषयक प्रधत्ेदन ्ैठक ा  ेश गने,  

(ग) कार्य ाधलन काका सदथर्हरूलेन  थ ानीर् सरकारको तफय ्ाट ्ैठक ा स र्-
स र् ा ददएका आश्वासनहरूलन ाई  ूरा गनय थ ानीर् सरकारद्वारा के–कथता 
कद हरू उठासएका छन ् सो सबन्धमा ा अध्र्र्न गरी सबन्जधमात 
धनकार्लन ाई आ्श्र्क धनदेशन ददने र ्ैठक ा प्रधत्ेदन  ेश गने, 

(घ) व्षर्सँग सबन्जधमात सरकारी धनकार्को सा्यिधनक सबन जत्तको वहनाध ना 
भए, नभएको अध्र्र्न, अनगु न र  ूल्र्ाङ्कन गरी आ्श्र्क धनदेशन ददने 
र ्ैठक ा प्रधत्ेदन  ेश गने,  

(ङ) थ ानीर् सरकारद्वारा प्रचधलन त कानून ् ोजि  भए गरेका का  कार्ाही 
्ारे छलन फलन  गरी सबन्जधमात धनकार्लन ाई आ्श्र्क धनदेशन ददने, 

(च) थ ानीर् सरकारद्वारा स र्-स र् ा गठन हनु ेछानध्न सध धतद्वारा प्रथततु 
प्रधत्ेदन कार्ायधम्र्नको अनगु न गरी सबन्जधमात धनकार्लन ाई आ्श्र्क 
रार्, सल्लन ाह र धनदेशन ददने,  

(छ) कार्य ाधलन का ्ा सो अधमतगयतका धनकार् त ा कार्ायलन र्हरू्ाट सबन ादन 
भएका का को अनगु न त ा  ूल्र्ाङ्कन गरी सो सबन्धमा ा आ्श्र्क 
धनदेशन ददने, 

(ि) सध धतको धसफाररस ा अध्र्ि्ाट अन ुोददत ्िेट र कार्यक्र को 
अाीन ा रही आफ्नो कार्यक्र  सञ्चालन न गने, र 

(झ)   ाध  उजल्लन जखत खण्िहरू ् ोजि  कार्य सबन ादन गदाय कार्य ाधलन काका 
प्रधतधनधाहरू र आ्श्र्क  रे तत ् तत ् व्षर्का व्शेषज्ञहरूसँग स ेत 
व्चारको आदान-प्रदान गने, 

(ञ) ्ैठकलेन  सबुन ेको अधमर् का  गने ।  

(२) व्ाार्न सध धतलेन  प्रचधलन त कानूनको प्र्र्ार्ोजित अधाकार ्ारे अध्र्र्न, अनगु न र 
धनदेशन सवहतको प्रधत्ेदन सभाको ्ैठक ा  ेश गनुय  नेछ । 

(३) सध धतहरूलेन  आफ्नो कार्यिेत्र अधमतगयतको जिबन े्ारी स-ुयवर््जथ त ढङ्गलेन  ्हन गने 
सधमदभय ा अध्र्िको थ्कृधत धलन ई आ्श्र्क कार्यव्धा, कार्यर्ोिना र कार्यताधलन का ्नाई लन ागू गनय 
सक्नेछन ्।  

(४) सध धतको कार्य सबन ादनको धसलन धसलन ा ा सध धतका सदथर्हरूलेन  अध्र्िको  ू्य थ्ीकृधत 
धलन ई आ्श्र्क थ ानको भ्र ण गनय सक्नेछन ्।  

(५) र्स दफा ् ोजि  सध धतलेन  ्ैठक ा प्रथततु गनुय  ने ्ावषयक प्रधत्ेदनहरू ्ावषयक 
अन ुान  ेश हनु ुअगा्ै र अरू प्रधत्ेदनहरू िनुसकैु स र् ा प्रथततु गनय सक्नेछन ्।  
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(६) सध धतलेन  कार्य ाधलन का ्ा सो अधमतगयतका धनकार् त ा कार्ायलन र्हरू्ाट सबन ादन भएका 
का को तै्र ाधसक प्रगधत व््रण  ाग गरी ्र्थतो व््रणको अध्र्र्न गरी सो सबन्धमा ा कुनै धनदेशन 
ददन ु ने भए कार्य ाधलन का  ाफय त ्र्थतो धनदेशन ददन सक्नेछ । 

(७) र्स दफा ् ोजि  कार्य ाधलन का ्ा सो अधमतगयतका धनकार् त ा कार्ायलन र्हरूसँग  ाग 
गररने धलन जखत व््रण सबन्जधमात सध धतका स र्ोिकको धनदेशन ा सजच्लेन   ाग गनय सक्नेछ । 

(८) उ दफा (७) ् ोजि   ाग गररएको व््रणको अध्र्र्न्ाट स ेत कुनै धनदेशन ददन 
आ्श्र्क देजखएको अ्थ ा ा ्र्थतो धनदेशन कार्ायधम्र्न गनुय  ने  नाधस् स र्ा्धा स ेत उल्लेन ख 
गरी सध धतलेन  धनदेशन ददन सक्नेछ । 

(९) उ दफा (८) ् ोजि  तोवकएको अ्धाधभत्र ा  धन ्र्थतो धनदेशनको कार्ायधम्र्न गनय 
कार्य ाधलन कालेन  कुनै प्रर्ास नगरे ा सो सबन्धमा ा सभा ा छलन फलन  गने प्रथता् सबन्जधमात सध धतलेन   ेश 
गनय सक्नेछ । 

74. सध धतको ्ैठक : (१) र्स  ररच्छेद ा अधमर् ा यवर््थ ा भएको ा ्ाहेक दफा 70 ् ोजि का 
सध धतहरूको ्ैठक सबन्जधमात सध धतको स र्ोिकलेन  आ्श्र्कता अनसुार ्ोलन ाउन सक्नेछ । 

(२) सध धतको ्ैठकको अध्र्िता स र्ोिकलेन  ्ा धनिको अन ुजथ धत ा सध धतका 
सदथर्हरूलेन  आफू ध्रे््ाट छानेको यवर्जक्तलेन  गनेछ । सदथर्हरूलेन  छानेको यवर्जक्तलेन  स र्ोिक्् 
गरेको ा सो कुराको िानकारी अध्र्िलन ाई ददन ु नेछ । 

(३) उ दफा (२) ् ोजि  सदथर्हरूलेन  छानेको यवर्जक्तलेन  सध धतको ्ैठकको अध्र्िता 
गदाय सध धतको स र्ोिकलन ाई भएको स्ै अधाकार प्रर्ोग गनय सक्नेछ । 

(४) सध धतको ्ैठक सभाथ लन भधमदा ्ावहर ्थन ु ने भए ा स र्ोिकलेन  अध्र्िको धलन जखत 
अन ुधत प्राप्त गनुय  नेछ । 

(५) सध धतको ्ैठक सबन्धमाी अधमर् कार्यव्धा सभालेन  तोके ् ोजि  हनुेछ । 

75. गण रुक सङ्ख्र्ा : (१) र्स  ररच्छेद ा अधमर् ा यवर््थ ा भएको ा ्ाहेक सध धत ा कबनती ा 
तीनिना सदथर् उ जथ त भए ा सो सध धतको गण ूरक सङ्ख्र्ा  गुेको  ाधननेछ । 

(२) सध धतको ्ैठक ा गण ूरक सङ्ख्र्ा न गुे ा सो सङ्ख्र्ा न गुेसबन  सध धतको 
स र्ोिकलेन  ्ैठकको कार्य धनलन बन्न गनय ्ा अको कुनै स र् ्ा ददनसबन को लन ाधग ्ैठक थ धगत गनय 
सक्नेछ । 

(३) उ दफा (२) ् ोजि  सध धतको ्ैठक ा गण ूरक सङ्ख्र्ा न गुी लन गातार दईु  टक 
्ैठक थ धगत गनुय  रे ा स र्ोिकलेन  ्र्सको िानकारी अध्र्िलन ाई ददन ु नेछ । 

(४) उ दफा (३) ् ोजि को िानकारी प्राप्त भए धछ कार्ययवर््थ ा  रा शय सध धतको 
 रा शय धलन ई अध्र्िलेन  उजचत स ााानको प्रर्ास गनुय  ने छ ।  

76. सध धतको धनणयर् : (१) र्स  ररच्छेद ा अधमर् ा यवर््थ ा भएको ा ्ाहेक सध धतको ्ैठक ा 
उ जथ त सध धतका सदथर्हरूको ्ह ुतको धनणयर् सध धतको धनणयर्  ाधननेछ र  त ्रा्र भए ा 
स र्ोिकलेन  धनणायर्क  त ददन ु नेछ । 

(२) सध धतको ्ैठकको धनणयर् स र्ोिक्ाट प्र ाजणत हनुेछ ।  
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77. सबन्जधमात अधाकारी ्ा व्शेषज्ञको प्र्ेश : (१) सध धत ा कुनै व्षर् ाध  छलन फलन  हुँदा सो व्षर्को 
प्रकृधत हेरी कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर्लेन  आ्श्र्क देखे ा सो व्षर्का सबन्धमा ा 
थ ष्ट िानकारी ददन थ ानीर् सरकार ्ा थ ानीर् सरकारको कुनै धनकार् ्ा सो धनकार् ा का  ा 
खवटएको कुनै अधाकारी ्ा व्शेषज्ञलन ाई स र्ोिकको अन ुधत धलन ई सध धत ा धलन एर िान सक्नेछ । 
सो ् ोजि  सध धत ा उ जथ त भई आ्श्र्क कुराहरूको थ ष्ट िानकारी ददन ु्र्थतो अधाकारी ्ा 
व्शेषज्ञको कतययवर् हनुेछ । 

(२) सध धतलेन  आ्श्र्क ठाने ा व्षर् सबन्द्ध सरोकार्ालन ा  ि ्ा वहत स ूहका प्रधतधनधा 
त ा व्शेषज्ञलन ाई स ेत आ धमत्रण गरी सझुा् धलन न सक्नेछ । 

(३) उ दफा (२) ् ोजि  सध धत ा उ जथ त भई आ्श्र्क कुराहरूको थ ष्ट िानकारी 
ददन ु्र्थतो सरोकार्ालन ा  ि ्ा वहत स ूहका प्रधतधनधा त ा व्शेषज्ञको कतययवर् हनुेछ ।  

78. सध धतको प्रधत्ेदन : (१) सध धतको प्रधत्ेदन स र्ोिकलेन  ्ा धनिको अन ुजथ धत ा अध्र्िलेन  तोकेको 
सो सध धतको अधमर् कुनै सदथर्लेन  ्ैठक ा  ेश गनेछ । 

(२) उ दफा (१) ् ोजि  प्रधत्ेदन  ेश गनय स र्ोिक ्ा सदथर्लेन  चाहे ा प्रधत्ेदनको 
सबन्धमा ा स जिप्त ्क्तयवर् ददन सक्नेछ । 

(३) ्ैठक ा  ेश भएका प्रधत्ेदनको कार्ायधम्र्न कार्य ाधलन कालेन  गनुय  नेछ ।  

(४) सध धतलेन  आफ्नो ्ावषयक प्रधत्ेदन कार्ायधम्र्न भए नभएको अनगु न ए्  ्  ूल्र्ाङ्कन 
गरी सो को प्रधत्ेदन ्ैठक ा  ेश गनय सक्नेछ । 

(५) उ दफा (४) ् ोजि को अनगु न ए्  ्  ूल्र्ाङ्कन प्रधत्ेदन र ्ैठकलेन  सबुन ेको 
व्षर्का सबन्धमा ा सध धतलेन  ्ैठक ा  ेश गरेको प्रधत्ेदन ाध  छलन फलन  गररर्ोस ् भनी सबन्जधमात 
सध धतको स र्ोिकलेन  ्र्थतो प्रधत्ेदन  ेश भएको दईु ददनधभत्र प्रथता्को सूचना अध्र्िलन ाई ददन 
सक्नेछ । 

(६) उ दफा (५) ् ोजि को सूचना प्राप्त भए ा दईु ददन धछको कुनै ्ैठक ा छलन फलन  
गररर्ोस ्भनी प्रथता्  ेश गनय अध्र्िलेन  सबन्जधमात सध धतका स र्ोिकलन ाई अन ुधत ददनेछ । 

(७) प्रथता्  ेश गदाय सबन्जधमात सध धतको स र्ोिकलेन  स जिप्त ्क्तयवर् ददन सक्नेछ । 
्र्स धछ अध्र्िलेन  छलन फलन को लन ाधग स र्ा्धा धनाायरण गनेछ । 

(८) छलन फलन  ा उठेका प्रश् नहरूको ि्ाफ कार्य ाधलन कालेन  तोकेको कार्य ाधलन काको सदथर्लेन  
ददए धछ छलन फलन  स ाप्त भएको  ाधननेछ । 

79. अन ुजथ धतको सूचना : (१) सध धतको लन गातार  ाँच्टा ्ैठक ा अन ुजथ त हनुे सदथर्लेन  सो को 
कारण सवहतको सूचना स र्ोिकलन ाई ददन ु नेछ र सो भधमदा ्ढी अ्धाको भए ा सो सबन्धमाी सूचना 
अध्र्िलन ाई ददई थ्ीकृत गराउन ु नेछ । 

(२) उ दफा (१) ् ोजि  सूचना नददई ्ैठक ा अन ुजथ त हनुे ्ा  ाँचभधमदा ्ढी  टक 
अन ुजथ त हनुे सदथर्लन ाई स र्ोिकको धसफाररस ा अध्र्िलेन  सध धत्ाट हटाउन सक्नेछ र सो 
कुराको िानकारी ्ैठकलन ाई ददन ु नेछ । 

80. रार् धलन न सक्न े : स र्ोिकलेन  चाहे ा ्ैठकको व्चारााीन व्षर् ा सजच् त ा सबन्जधमात ध्षर् 
व्ज्ञको रार् धलन न सक्नेछ । 
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81. छलन फलन  र धनणयर् ा भाग धलन न नहनुे : कुनै सध धतको व्चारााीन व्षर्सँग कुनै सदथर्को ्ैर्जक्तक 
वहत गाँधसएको भए सो व्षर्को छलन फलन  र धनणयर् ा ्र्थतो सदथर्लेन  भाग धलन न ुहुँदैन । 

82. सध धतको कार्यिेत्रको धनणयर् : सध धतका कार्यिेत्र सबन्धमा ा व््ाद उठे ा अध्र्िको धनणयर् अजधमत  
हनुेछ । 

83. सध धतका स र्ोिकहरूको ्ैठक : सध धतको प्रभा्काररता र कार्यको  ूल्र्ाङ्कन गनय स र् स र् ा 
अध्र्िको स र्ोिक्् ा सध धतका स र्ोिकहरूको ्ैठक ्थन सक्नेछ । ्र्थतो ्ैठक ा सजच्लेन  
स ेत भाग धलन न सक्नेछ । 

 ररच्छेद-14 

अन ुजथ धतको सूचना र थ ान ररक्तता 

84.  अन ुजथ धतको सूचना : (१) कुनै सदथर् ्ैठक ा उ जथ त हनु नसक्न ेअ्थ ा भए ा त्सबन्धमाी 
अग्री  सूचना अध्र्िलन ाई ददन ु नेछ । 

 (२) उ दफा (१) ् ोजि  कुनै सदथर्लेन  अन ुजथ धतको सबन्धमा ा अध्र्िलन ाई अग्री  
सूचना ददन नसक्ने कुनै  नाधस् कारण भए ा उ जथ त भएको तीन ददनधभत्र ्र्थतो सूचना 
अध्र्िलन ाई ददन ु नेछ । 

(३) उ दफा (१) ्ा (२) ् ोजि  अन ुजथ धतको सूचना ददँदा सो को कारण र अ्धा 
स ेत खोल्न ु नेछ । 

(४) कुनै सदथर् लन गातार दश ्टा ्ा सोभधमदा ्ढी ्ैठक ा अन ुजथ त हनुे भए ा 
अध्र्िलेन  ्र्थतो सूचना सभाको थ्ीकृधतको धनध त्त प्रथततु गनुय  नेछ र लन गातार दश ्टा भधमदा क  
्ैठक ा अन ुजथ त हनुे भए ा ्र्थतो सूचना अध्र्िलेन  थ्ीकृत गनेछ । 

(५) उ दफा (४) ् ोजि  सभाको धनणयर्को िानकारी सजच्लेन  सबन्जधमात सदथर्लन ाई 
र् ाशीघ्र ददन ु नेछ । 

85. थ ान ररक्तताको सूचना : (१) सभाको कुनै सदथर्को थ ान ररक्त भए ा अध्र्िलेन  सो कुराको 
िानकारी ्ैठकलन ाई ददन ु नेछ ।  

(२) सभाको ्ैठक चालून  नरहेको अ्थ ा ा अध्र्िलेन  ्र्थतो िानकारी सूचना ाटी ा 
प्रकाशन गराउन ु नेछ ।  

(३) उ दफा (१) ् ोजि  थ ान ररक्त भएको सूचना सजच्लेन  थ ानीर् राि त्र ा प्रकाशन 
गनुयका सा ै कार्य ाधलन कालन ाई िानकारी ददन ु नेछ ।  

 

 ररच्छेद-15 

सदथर्को आचरण  

86.  आचार स वहता  ालन ना गनुय  ने : (१) सदथर्हरूलेन  देहार् ् ोजिका आचार स वहताको  ालन ना गनुय 
 नेछ :-  

(क)  सभाको लन क्ष्र्  ूधतय गने त ा सो उद्देश्र्का लन ाधग स व्ाान त ा र्स ऐनको 
 ूणय  ालन ना गने, 

(ख)  सा्यिधनक नैधतकता र आचरण अनकूुलन को यवर््हार गने, 
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(ग)  सभाको ्ैठक ्ा आफू सदथर् भएको सध धत ा उ जथ त भई र्सका 
का  कार्ाही ा धनर्ध त रु  ा भाग धलन ने त ा आफ्नो  ताधाकारको 
प्रर्ोग गने,   

(घ)  आफ्नो कतययवर् धनथ्ा य रु  ा स ाधमदारी ू्यक त ा ्थतधुनष्ठ भई 
उत्तरदार्ी ूणय रु  ा  ालन न गने,   

(ङ)  ्ैठकसँग सबन्जधमात हरेक का  कार्ाही ा सदथर्हरूलेन  सा्यिधनक 
उद्देश्र्लन ाई  हत्त्् ददने त ा धनिी थ्ा य र सा्यिधनक थ्ा यका ्ीच द्वधमद 
हनुे जथ धत भए ा थ ष्ट रु  ा सा्यिधनक थ्ा यका लन ाधग उधभने,  

(च)  ्ैठकका कुनै का  कार्ाही ा यवर्जक्तगत, आध यक फासदा ्ा शलु्क, 
 ाररश्रध क ्ा  ाररतोवषक धलन ई ्ोल्ने,  तदान गने ्ा भाग धलन ने का  
नगने, 

(छ)  सदथर्को हैधसर्त ा प्राप्त भएका गोप्र् सूचना ए्  ् िानकारी ्ैठकको 
उद्देश्र्का लन ाधग  ात्र प्रर्ोग गने र आध यक फासदाका लन ाधग र्सलन ाई कुनै 
अधमर् यवर्जक्त ्ा स थ ासँग  लेन नदेनको  व्षर् न्नाउने, 

(ि)  सभा ्ा आफू सदथर् भएको सध धत ा व्चारााीन रहेको कुनै व्षर् ा 
आफ्नो यवर्जक्तगत ्ा धनिी थ्ा य गाँधसएको भए ा थ्ेच्छालेन  सो कुराको 
थ ष्ट रु  ा ्जुझने गरी ्ैठक ्ा सध धतलन ाई िानकारी गराई सो व्षर् ा 
हनुे छलन फलन ्ाट अलन ग रहने । 

(२) र्स दफा अधमतगयतका आचारस वहता सदथर्हरूको सा्यिधनक िी्नको स्ै  ि ा लन ागू 
हनुेछन ्।      

तर सदथर्हरूको  ूणय रु  ा यवर्जक्तगत ्ा धनिी िी्नसँग सबन्जधमात का  ्ा यवर््हारलन ाई 
र्सलेन  धनर्ध त गरेको  ाधनने छैन ।   

  ररच्छेद-16  

व्व्ा 

87. व्षशेाधाकार : ने ालन को स व्ाान र र्स ऐनको अाीन ा रही सभालन ाई देहार् ् ोजि को 
व्शेषाधाकार रहनेछ :- 

(क)  सभा ा  ूणय ्ाक थ्तधमत्रता रहने र सभा ा यवर्क्त गरेको कुनै कुरा ्ा 
ददएको कुनै  तलन ाई धलन एर कुनै सदथर्लन ाई  क्राउ गररने,  नुा ा राजखने 
्ा धनि उ र कुनै अदालन त ा कार्ाही नचलन ासने, 

(ख)  सभालन ाई आफ्नो का  कार्ाही र धनणयर् गने  ूणय अधाकार रहने र 
सभाको कुनै कार्ाही धनर्ध त छ ्ा छैन भनी धनणयर् गने अधाकार 
सभालन ाई  ात्र हनुे, 

(ग)  सभालेन  ददएको अधाकार अधमतगयत कुनै धलन खत, प्रधत्ेदन,  तदान ्ा 
कार्ाही प्रकाजशत गरेको व्षर्लन ाई धलन एर कुनै यवर्जक्त उ र अदालन त ा 
कार्ाही नचलन ासने ।  
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88. सदथर्को  द ररक्त हनुे अ्थ ा : देहार्को कुनै अ्थ ा ा सदथर्को  द ररक्त हनुेछ :- 

(क)  अध्र्िलेन  उ ाध्र्ि स ि र उ ाध्र्िलेन  अध्र्ि स ि राजिना ा ददए ा, 

(ख)  सदथर्लेन  अध्र्िस ि रािीना ा ददए ा, 

(ग)  धनिको  दा्धा स ाप्त भए ा, 

(घ)  धनिको  ृ् र् भए ा । 

89. अधभलेन खहरूको सरुिा : (१) सभा र र्सका सध धतहरूको धनणयर् त ा कार्ाहीको अधभलेन खहरू सजच् 
्ा धनिलेन  तोकेको क यचारीलेन  सरुजित राख्न ु नेछ । 

(२) उ दफा (१) ् ोजि  राजखने अधभलेन खहरू अध्र्िको आदेश ध्ना सजच्लेन  सभाथ लन  
्ा सभाको कार्ायलन र््ाट ्ावहर लैन िान कसैलन ाई अन ुधत ददने छैन । 

90.  भाषा : (१) सभा ्ा र्सका सध धतहरूको का  कार्ाही ने ालन ी भाषा ा हनुेछ । कुनै सदथर्लेन  
आफ्नो  ातभृाषा ा ्ोलेन को अ्थ ा ा ्र्सलन ाई अधभलेन ख राख्न ेयवर््थ ा ध लन ाउन ु नेछ । 

(२) उ दफा (१)  ा िनुसकैु कुरा लेन जखएको भए ता धन ्ोल्न नसक्ने अ ाङ्गता भएका 
सदथर्को हक ा अध्र्िलेन  ्र्थतो सदथर्लन ाई साङे्कधतक भाषा ा आफ्नो व्चार प्रकट गनय र ्र्थतो 
व्चारलन ाई धनिको सहर्ोगीलेन  सँगै अनु् ाद गरी ्ैठक ा सनुाउने अन ुधत ददन सक्नछे । 

91.  सदथर्को  क्राउ सबन्धमाी िानकारी : (१) प्रचधलन त कानून ् ोजि  कुनै सदथर्  क्राउ गररएको 
सूचना प्राप्त भए ा अध्र्िलेन  ्र्सको िानकारी सभालन ाई त्कालन  ददन ु नेछ ।  

(२) ्ैठक चालन  ुनरहेको अ्थ ा ा उ दफा (१) ् ोजि को सूचना प्राप्त भए ा अध्र्िलेन  
सूचना ाटी ा सूचना टाँस गनय लन गाई अधमर् सञ्चारका  ाध्र् ्ाट ्र्सको प्रचार प्रसार स ेत गनय 
लन गाउन ु नेछ र ्ैठक सञ्चालन न ा आए धछ सभालन ाई िानकारी ददन ु नेछ ।  

(३) प्रचधलन त कानून ् ोजि  कुनै सदथर्लन ाई कुनै फौिदारी कसूर ा  क्राउ गररएको 
िानकारी प्राप्त भए ा ्र्थतो सदथर्लन ाई प्रहरी वहरासत ा रहेको अ्थ ा ा सभाको सदथर्को हैधसर्तलेन  
कुनै कार्य गनय ्ा कुनै अधाकार ्ा उधम जुक्त प्राप्त हनुे छैन ।  

(४) कुनै सदथर् उ र प्रचधलन त कानून ् ोजि  फौिदारी कसूर ा  ू यिको लन ाधग  नुा ा 
रहेको अ्धाभर ्र्थतो सदथर्लन ाई अध्र्िलेन  धनलन बन्न गनुय  नेछ ।  

92. प्र्ेश धनर्ध त गने अधाकार : (१) सभाको ्ैठक सा ाधमर्तर्ा खलुन ा रहनेछ । 

(२) सभाको का  कार्ाही अ्लन ोकन गनय आउने यवर्जक्तहरूको सवु्ाालन ाई ध्र्ान ा राखी 
प्र्ेश धनर्ध त त ा धनर्धमत्रण गने अधाकार अध्र्िलन ाई हनुेछ । ्र्सरी प्र्ेश धनर्ध त गनय अध्र्िलेन  
आ्श्र्कता अनसुार प्र्ेश त्रको यवर््थ ा गनय ्ा गनय लन गाउन सक्नेछ । 

(३) उ दफा (२) ् ोजि  िारी गररएको प्र्ेश त्र धलन ई ्ैठक भ्नधभत्र प्र्ेश गने 
यवर्जक्तलेन  ्र्थतो प्र्ेश त्र ा उजल्लन जखत शतयहरूको  ालन न गनुय  नेछ र कसैलेन  ती शतयहरू  ालन न 
नगरे ा ्र्थतो यवर्जक्तलन ाई अध्र्िको आदेशलेन  ्ैठक भ्न्ाट धनष्काशन स ेत गनय सवकनेछ । 

93.  ्ैठकलन ाई सबन्ोान : (१) ने ालन को राि धत, प्राान धमत्री, प्रधतधनधा सभा सभा खु ्ा उ सभा खु, 
राविर् सभाको अध्र्ि ्ा उ ाध्र्ि, सङ्घीर् सरकारको  धमत्री, सङ्घीर् स सदका सदथर्, प्रदेश प्र खु, 
प्रदेश सभाको सभा खु ्ा उ सभा खु त ा सदथर्, प्रदेश सरकारको  ु् र् धमत्री ्ा  धमत्रीलन ाई 
्ैठकलन ाई सबन्ोान गनय थ ानीर् सरकारलेन  अनरुोा गरे ा अध्र्िलेन  अन ुधत ददन ेछ । 
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(२) उ दफा (१) ् ोजि  सभालन ाई सबन्ोान गनय अन ुधत प्राप्त  दाधाकारीलेन  ्र्थतो 
्ैठकको धनर्ध त कार्ाही ा भाग धलन न ्ा  तदान गनय  ाउने छैन ।  

(3) उ दफा (१) ् ोजि  सबन्ोानको लन ाधग अ नासने प्रवक्रर्ा अध्र्िलेन  तोके ् ोजि    
हनुेछ । 

94. सभाको कार्ाहीको स जिप्त व््रण : सभाको कार्ाहीको स जिप्त व््रण सदथर्हरूलन ाई व्तरण गनुय  
 नेछ । 

95. सजच्को का  गनय सक्ने : सजच् अन ुजथ त भएको अ्थ ा ा र्स ऐन ा सजच्लेन  गने भनी 
तोवकएका कार्यहरू अध्र्िलेन  तोकेको कार्य ाधलन काको ्ररष्ठत  ्अधाकृत क यचारीलेन  गनेछ । 

96.  आधमतररक का  कार्ाही  ाधनने : र्स ऐन ् ोजि  सबन ादन गररने का  कार्ाही सभाको 
आधमतररक का  कार्ाही  ाधननेछ । र्स सबन्धमा ा कुनै अदालन त ा प्रश् न उठासने छैन ।  

97.  धनर्  त ा आधमतररक कार्यव्धा ्नाउने अधाकार : (१) सभालेन  र्स ऐनको कार्ायधम्र्नको लन ाधग 
आ्श्र्क धनर्  ्नाउन सक्नछे । 

(२) सभालेन  र्स ऐन त ा र्स ऐन अधमतगयत ्नेको धनर् को अाीन ा रही आधमतररक 
कार्यव्धा ्नाउन सक्नेछ । 

(३) उ दफा (१) र (२) ् ोजि  ्नाउने धनर्  ्ा आधमतररक कार्यव्धा सभाको 
्ह ुतद्वारा  ाररत भए धछ लन ागू हनुेछ । 

९८.  प्रधत्ेदन ददने: (१) ने ालन को स व्ाानको अनसूुची ९  ा उल्लेन जखत ध्षर्हरु ा गाउँ ाधलन का र 
नगर ाधलन कालेन  प्र्र्क ४  वहना र आध यक ्षय स ाप्त भएको ध धतलेन  २  वहना धभत्र आफुलेन  गरेका 
का  का्ायहीको अध्र्र्न, अनसुधमाान, अनगु न त ा कार्यक्र को प्रधत्ेदन थ ानीर् तह हेने ने ालन  
सरकारको  धमत्रालन र् र प्रदेश  ु् र्  धमत्री त ा  जधमत्र ररषदको कार्ायलन र् ा ददन ु ने छ । 

  (२) उ दफा (१) ् ोजि को प्रधत्ेदन ा औ ल्र्ाएका सझुा् कार्ायधम्र्न गनय थ ाधनर् तह 
हेने ने ालन  सरकारको  धमत्रालन र् त ा प्रदेश  ु् र् धमत्री त ा  जधमत्र ररषदको कार्ायलन र्लेन  सबन्जधमात 
धनकार्लन ाई आ्श्र्क धनदेशन ददन सक्ने छ ।  

९९  ्चाउ : ने ालन को स व्ाान त ा र्ो ऐनको प्रधतकुलन  नहनुे गरी र्ो ऐन प्रारबनभ हनुभुधमदा अगाधि 
प्रचधलन त कानून ् ोजि  गाँउ सभा र नगर सभा्ाट भए गरेका का  कार्ाहीहरु र्सै ऐन ् ोजि  
भएको  ाधननेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा 10 को उ दफा (१) सँग सबन्जधमात) 

........... गाउँ ाधलन का/ .............. नगर ाधलन का 

...... सभा 

कार्यसूची र स र्ताधलन का 

्ैठक सङ््र्ा  ्ैठक थ ानः  

अध्र्िताः  

ध धत ्ैठक ्थने स र् कार्यसूची कार्यसूची प्रथततुकताय कैवफर्त 

     

     

     

 

छलन फलन को स र् ताधलन का 

ध धत ्ैठक ्थने स र् कार्यसूची प्रथता् 
प्रथततुकतायको 
ना  

छलन फलन  ा ्ोल्ने सदथर्को ना  
र तोवकएको स र् 

कैवफर्त 

       

       

       

       

 
 
 


