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गाउॉ सबा य नगय सबाको कामयसञ्चारन सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ङ्जवधेमक, २०७५ 

प्रस्तावना : नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ गाउॉ सबा य नगय सबाको कामयसञ्चारन, फैठकको कामयङ्जवङ्झध, सबाभा 
यहने सङ्झभङ्झतहरूको गठन, सबाका सदस्महरूको ऩद ङ्चयक्त हङ्टने अवस्था सभेतको  सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था 
गनय वाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२७ वभोङ्ञजभ  प्रदेश नम्वय ७ को प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद-1 

प्रायङ्ञम्बक 

1.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब  : (1) मस ऐनको नाभ “गाउॉ सबा य नगय सबा (कामयसञ्चारन) ऐन, २०७5” 
यहेकोछ। 

(2) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

2.  ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “अध्मऺ” बङ्ङारे सबाको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछय ।  
(ख) “उऩाध्मऺ” बङ्ङारे सबाको उऩाध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछय ।  
(ग)  “अङ्झधवेशन” बङ्ङारे सबाको अङ्झधवेशन सम्झनङ्ट ऩछय । 
(घ)  “कामयऩाङ्झरका” बङ्ङाबरे गाउॉ कामयऩाङ्झरका वा नगय कामयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछय । 
(ङ) “प्रस्ताव” बङ्ङारे सबाको ङ्जवचायाथय ऩेश गङ्चयएको कङ्ट नै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसॉग 

सम्फङ्ञन्धत सॊशोधन प्रस्ताव सम्झनङ्ट ऩछय । 
(च) “प्रदेस” बङ्ङारे प्रदेस नम्वय ७ राई सम्झनङ्ट ऩछय ।  
(छ) “प्रस्तङ्टतकताय सदस्म” बङ्ङारे ङ्जवधेमक वा प्रस्ताव प्रस्तङ्टतकताय सदस्म सम्झनङ्ट ऩछय ।  
(ज) “फैठक” बङ्ङारे सबाको अङ्झधवेशन सम्झनङ्ट ऩछय । 
(झ)  “फैठक कऺ ” बङ्ङारे सबाको फैठक कऺ सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे फैठक 

कऺसॉग जोङ्झडएको दशयकदीघाय तथा फयण्डाराई सभेत जनाउॉछ । 
(ञ) “ङ्जवधेमक” बङ्ङारे सबाभा ऩेश बएको ऐन को भस्मौदा वा ऐनको सॊशोधन भस्मौदा 

सम्झनङ्ट ऩछय । 
(ट) “सङ्ञचव” बङ्ङारे गाउॉ ऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट 

ऩछय य सो शब्दरे ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सबाको सङ्ञचव बई काभ गनय अध्मऺरे 
तोकेको अङ्झधकृत कभयचायीराई सभेत जनाउॉछ । 

(ठ) “सदस्म” बङ्ङारे गाउॉ सबा वा नगय सबाको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछय । 
(ड)  “सबा” बङ्ङााारे गाउॉ सबा वा नगय सबा सम्झनङ्ट ऩछय ।  
(ढ) “सॊमोजक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सॊमोजक सम्झनङ्ट ऩछय । 
(ण) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा 70 फभोङ्ञजभका सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 
(त) “स्थानीम तह” बङ्ङााारे नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभका गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका 

सम्झनङ्ट ऩछय । 
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ऩङ्चयच्छेद-२ 

अङ्झधवेशन आह्वान, अन््म तथा सदस्महरूको उऩङ्ञस्थङ्झत  

3.  अङ्झधवेशन आह्वान य अन््म  : (१) अध्मऺरे स्थानीम तह को ङ्झनवायचनको अङ्ञन्तभ ऩङ्चयणाभ घोषणा 
बएको ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनाङ्झबत्र ऩङ्जहरो अङ्झधवेशन आह्वान गनङ्टय ऩने छ । ्मसऩङ्झछ मस ऐन फभोङ्ञजभ 
अध्मऺरे सभम सभमभा अन्म अङ्झधवेशन फोराउनङ्ट ऩनेछ ।  

तय एउटा अङ्झधवेशनको सभाङ्झप्त य अको अङ्झधवेशनको प्रायम्बका फीचको अवङ्झध छ 
भङ्जहनाबन्दा फढी हङ्टने छैन । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झधवेशन आह्वान गयेको सूचना फैठक फस्नङ्टबन्दा सात ङ्छदन 
अगाङ्झड सङ्ञचवरे सदस्महरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आह्वान गयेको अङ्झधवेशन अध्मऺरे अन््म गयेभा सो सम्फन्धी 
सूचना ङ्झनजरे फैठकभा ऩढेय सङ्टनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(4) फैठक स्थङ्झगत बएको अवस्थाभा अङ्झधवेशन को अन््म बएभा सो सम्फन्धी जानकायी 
सङ्ञचवरे सदस्महरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(5) अध्मऺरे मस दपा फभोङ्ञजभ अङ्झधवेशन आह्वान य अन््म गयेको सूचना सदस्महरूरे 
थाहा ऩाउने गयी  सङ्ञचवरे आवश्मकता अनङ्टसाय  स्थानीम  सावयजङ्झनक सञ्चायका भाध्मभफाट प्रचाय 
प्रसायसभेत गनङ्टय ऩनेछ ।  

(6) अङ्झधवेशन चारू नयहेको वा फैठक स्थङ्झगत  वा अन््म बएको अवस्थाभा फैठक फोराउन  
वाञ्छनीम छ बनी ङ्जवषम य कायण खङ्टराई सबाको सम्ऩूणय सदस्म सङ्ख्माको एक चौथाइ सदस्महरूरे 
ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध गयेभा अध्मऺरे ्मस्तो फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत य सभम तोक्नङ्ट ऩनेछ ।  

(7) कामयऩाङ्झरकाको केन्र यहेको स्थानभा अध्मऺरे तोके फभोङ्ञजभ अङ्झधवेशन फस्नेछ ।      

4.  सदस्महरूको उऩङ्ञस्थङ्झत  : फैठकभा आसन ग्रहण गनङ्टय अङ्ञघ प्र्मेक सदस्मरे फैठक कऺ फाङ्जहय 
याङ्ञखएको ऩङ्टङ्ञस्तका वा ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयणभा उऩङ्ञस्थङ्झत जनाउनङ्ट ऩनेछ । 

5. सबाको गणऩङ्टयक सङ्ख्मा : मस ऐनभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक फैठकभा सम्ऩूणय सदस्म सङ्ख्माको 
ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी उऩङ्ञस्थत नबएसम्भ कङ्ट नै प्रश्नए वा प्रस्ताव ङ्झनणयमका राङ्झग प्रस्तङ्टत गङ्चयने छैन । 

6. फैठकको ङ्झनणयम  : (१) फैठकभा फहङ्टभतको ङ्झनणयम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको 
अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणायमक भत ङ्छदनेछ । 

(२) फैठकको ङ्झनणयम फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे प्रभाङ्ञणत गनेछ ।  

7. स्वाथय फाङ्ञझएभा फैठकको अध्मऺता : (१) सबाभा ङ्जवचायाधीन कङ्ट नै ङ्जवषमभा अध्मऺको व्मङ्ञक्तगत 
स्वाथय गाॉङ्झसएको बएभा ्मस्तो फैठकको अध्मऺता उऩाध्मऺरे गनेछ । 

(२) सबाभा ङ्जवचायाधीन कङ्ट नै ङ्जवषमभा अध्मऺ य उऩाध्मऺ दङ्टवैको व्मङ्ञक्तगत स्वाथय गाॉङ्झसएको 
बएभा ्मस्तो फैठकको अध्मऺता फैठकभा उऩङ्ञस्थत जेष्ठ सदस्मरे गनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद-3 

फैठकको प्रायम्ब य स्थगन 

8. फैठकको प्रायम्ब य स्थगन  : (१) मस ऐनको अधीनभा यही अध्मऺरे सबाको कामयफोझराई ध्मानभा 
याखी आवश्मकता अनङ्टसाय तोकेको ङ्छदनभा फैठक फस्नङ्ट ऩनेछ ।  

(२) अध्मऺरे ङ्झनधाययण गयेको सभमभा फैठक शङ्टरु हङ्टनेछ ।  

तय फैठक फोराएको सभमफाट दङ्टई घण्टासम्भ ऩङ्झन प्रायम्ब हङ्टन नसकेभा अध्मऺरे सो फैठक 
स्थगन गयी अको फैठकको सूचना गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) कङ्ट नै कायणवश फैठक फस्न तोङ्जकएको ङ्छदन , सभम वा कामयक्रभभा ऩङ्चयवतयन बएभा 
्मसको कायण सङ्जहतको सूचना सबाको सूचनाऩाटीभा टाॉङ्झसनेछ य सो सम्फन्धी जानकायी सदस्मराई 
ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्चायको भाध्मभफाट सभेत ङ्छदइनेछ । ्मसयी ङ्छदइएको सूचना सफै सदस्महरूरे ऩाएको 
भाङ्झननेछ ।  

(४) अध्मऺरे प्र्मेक फैठकको प्रायम्ब तथा स्थगनको घोषणा गनङ्टय ऩनेछ । 

(5) सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झध्व गने सफै याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूरे फैठक सञ्चारनभा सहमोग 
गनङ्टय ऩनेछ । 

9. सदस्महरूको स्थान ङ्चयक्त यहेको अवस्थाभा सबाको कामय सञ्चारन  : सबाको कङ्ट नै सदस्मको स्थान 
ङ्चयक्त यहेको अवस्थाभा सभेत सबारे आफ्नो कामय सञ्चारन गनय सक्नेछ य सबाको कायफाहीभा बाग 
ङ्झरन नऩाउने कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे बाग ङ्झरएको कङ्ट या ऩङ्झछ ऩत्ता राग्मो बने ऩङ्झन बइसकेको कामय अभान्म हङ्टने 
छैन । 

ऩङ्चयच्छेद-4 

फैठकको कामयङ्जवङ्झध 

10. दैङ्झनक कामयसूची  : (१) अध्मऺको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय सङ्ञचवरे फैठक फस्ने प्र्मेक ङ्छदनको कामयसूची  
अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गनङ्टय ऩनेछ य ्मसको एक प्रङ्झत अठ्चारीस घण्टा अगावै प्र्मेक 
सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

तय ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा अध्मऺको ङ्झनदेशन अनङ्टसाय फैठक फस्ने आठ घण्टा अगावै कामयसूची 
तमाय गयी ्मसको एक-एक प्रङ्झत प्र्मेक सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ ।  

(२) मस ऐनभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक अध्मऺको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई कङ्ट नै ङ्छदनको कामय 
सूचीभा नऩयेको कङ्ट नै ङ्जवषमभाङ्झथ सो ङ्छदन ङ्जवचाय गनय सङ्जकने छैन ।  

(३) अध्मऺरे अन्मथा आदेश ङ्छदए कोभा फाहेक सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने कङ्ट नै ऩङ्झन कामय आवश्मक 
अवङ्झध य अन्म प्रङ्जक्रमा ऩूया नबएसम्भ दैङ्झनक कामयसूचीभा याङ्ञखने छैन । 

१1. कामय व्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झत  : (१) फैठकभा ऩेश हङ्टने ङ्जवषमहरूको प्राथङ्झभकता तथा सभमावङ्झधको 
ङ्झनधाययण रगामत फैठकराई सङ्टव्मवङ्ञस्थत ढङ्गरे सञ्चारन गने सम्फन्धभा य अध्मऺरे आवश्मक 
ठहमायरएको अन्म ङ्जवषमभा ऩयाभशय ङ्छदन अध्मऺको अध्मऺताभा सम्बव बएसम्भ सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झध्व गने 
सम्ऩूणय याजनीङ्झतक दरका सदस्महरू सभावेश हङ्टने गयी फढीभा  सात जना सदस्म यहेको एक कामय 
व्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झत गठन गनय सङ्जकनेछ । 

(२) उऩाध्मऺ कामयव्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको ऩदेन उऩाध्मऺ हङ्टनेछ । 
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12.  सभमावङ्झधको ङ्झनधाययण : (१) अध्मऺरे फैठकभा ऩेश हङ्टने ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर गनय सभमावङ्झध तोक्नङ्ट    
ऩनेछ ।  

(२) उऩ दपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सभमावङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ मस ऐनभा अन्मथा 
रेङ्ञखएकोभा फाहेक अध्मऺरे अरू छरपर हङ्टन नङ्छदई सो ङ्जवषमको टङ्टङ्गो रगाउन आवश्मक सफै 
प्रश्नोहरू ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टय  ऩनेछ । 

13. सूचना ङ्छदने तङ्चयका  : मस ऐनभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक सदस्मरे कङ्ट नै ङ्जवषमको सूचना ङ्छदॉदा 
ङ्छदनको एघाय फजेदेङ्ञख दङ्टई फजेसम्भ सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । सो सभम नघाई ङ्छदइएको सूचना 
्मसऩङ्झछको कामय ङ्छदनभा ङ्छदएको भाङ्झननेछ ।  

१4. सूचनाभा सॊशोधन : कङ्ट नै सूचनाभा आऩङ्ञत्तजनक , व्मङ्खग्मा्भक, अनावश्मक, अनङ्टऩमङ्टक्त, असम्फद्ध शब्द 
वा वाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा अध्मऺरे ्मस्तो सूचना ङ्जवतयण हङ्टनङ्टबन्दा अङ्ञघ उऩमङ्टक्त सॊशोधन गनय 
वा गयाउन सक्नेछ । 

१5. कागजऩत्रको ङ्जवतयण : सङ्ञचवरे आवश्मक कागजऩत्र य सूचनाहरू सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

१6.  फैठकको प्रायम्ब : फैठक कऺभा अध्मऺको आगभन बई याङ्जष्डम धङ्टन फजे ऩङ्झछ फैठक प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

१7.  फैठकभा ऩारन गनङ्टय ऩने कङ्ट याहरू : फैठकभा देहामका कङ्ट याहरू ऩारना गनङ्टय ऩनेछ :-  

(क) अध्मऺ फैठक कऺभा प्रवेश गदाय सफैरे सम्भान प्रकट गनय उठ्नङ्ट ऩने, 

(ख) अध्मऺरे फैठकप्रङ्झत सम्भान प्रकट गयी आफ्नो आसन ग्रहण गनङ्टय ऩने , 

(ग) फैठक स्थङ्झगत बई अध्मऺ सबाफाट फाङ्जहय ङ्झनस्के ऩङ्झछभात्र अरु सदस्महरूरे फैठक  
कऺ छाड्नङ्ट ऩने, 

(घ) फैठकभा बाग ङ्झरने सदस्मरे फोल्दा अध्मऺराई सम्फोधन गयेय ङ्ञशष्ट य सभ्म बाषाभा  
फोल्नङ्ट ऩने, 

(ङ) अध्मऺरे अन्मथा आदेश ङ्छदएभा फाहेक उङ्झबएय फोल्नङ्ट ऩने, 

(च) कङ्ट नै सदस्मरे फोङ्झरयहेको सभमभा अशाङ्ञन्त गनय वा फैठकको भमायदा बङ्ग हङ्टने वा 
अव्मवस्था उ्ऩङ्ङ हङ्टने कङ्ट नै काभ गनङ्टय नहङ्टने, 

(छ) फैठकको अवङ्झधबय फैठक  कऺभा भोफाईर पोन फन्द गनङ्टय ऩने, 

(ज) अध्मऺको ध्मानाकषयण गनयको ङ्झनङ्झभत्त उठ्नङ्ट ऩने य अध्मऺरे ङ्झनजको नाभ 
फोराएऩङ्झछ वा इशाया गयेऩङ्झछ भात्र फोल्नङ्ट ऩने,   

(झ) अध्मऺरे फैठकराई सम्फोधन गङ्चययहेको सभमभा सदस्मरे आफ्नो स्थान छाडेय 
ङ्जहॉड्न नहङ्टने ।  

१8.  फैठकभा छरपर गनय नऩाइने : फैठकभा देहामका ङ्जवषमहरू भाङ्झथ छरपर गनय ऩाइने छैन :- 

(क) सॊङ्जवधान वा प्रचङ्झरत कानूनफाट ङ्झनषधे गङ्चयएको ङ्जवषम,  

(ख) दपा 24 भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषम, 

(ग) कानूनत् गोप्म यहने ङ्जवषमहरू वा प्रकाशन गदाय याङ्जष्डम ङ्जहत ङ्जवऩयीत हङ्टने ङ्जवषम, 

(घ) प्र्मऺ वा अप्र्मऺ रूऩभा प्रचायको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ आङ्छद 
बएको ङ्जवषम, 
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(ङ) गैय सयकायी व्मङ्ञक्तको कङ्ट नै वक्तव्म स्म हो वा होइन बङ्ङे ङ्जवषम,  

(च) ङ्झभत्रयाष्डसॉगको सम्फन्धभा खरर वा असय गने ङ्जवषम,  

(छ) सबारे तोकेका अन्म ङ्जवषम ।    

19. छरपरभा फोल्ने क्रभ : फैठकभा फोल्ने य उत्तय ङ्छदने क्रभ देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :-  

(क) प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे फोङ्झरसकेऩङ्झछ अध्मऺरे नाभ फोराएको वा इशाया गयेको 
क्रभ फभोङ्ञजभका सदस्मरे फोल्न ऩाउने, 

(ख) मस ऐनभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक अध्मऺको अनङ्टभङ्झत ङ्झफना कङ्ट नै सदस्मरे एउटै 
प्रस्तावभा एक ऩटक बन्दा फढी फोल्न नऩाउने,  

(ग) प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे उत्तय ङ्छदनको राङ्झग छरपरको अन््मभा पेङ्चय फोल्न 
ऩाउन ेय  सो प्रस्तावको सम्फन्धभा छरपरभा ऩङ्जहरे बाग ङ्झरएको वा नङ्झरएको 
जेसङ्टकै बए ताऩङ्झन प्रस्तावक सदस्मरे उत्तय ङ्छदइसकेऩङ्झछ अध्मऺको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई 
पेङ्चय फोल्न नऩाउने,  

(घ) प्रस्तावभा सॊशोधन ऩेश गने सदस्मराई अध्मऺको अनङ्टभङ्झत ङ्झफना उत्तय ङ्छदने 
अङ्झधकाय नहङ्टन,े  

(ङ) प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे उत्तय ङ्छदइसकेऩङ्झछ छरपर सभाप्त बएको भाङ्झनने ।  

20. सम्फद्धता : (१) सदस्मरे फोरेको कङ्ट या सबाको ङ्जवचायाधीन ङ्जवषमसॉग सम्फद्ध हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) कङ्ट नै सदस्मरे असम्फद्ध कङ्ट या फोङ्झरयहेभा वा आफ्नो वा अरू कसैको तकय राई फायम्फाय 
दोहोमायसइयहेभा अध्मऺरे ङ्झनजको व्मवहायप्रङ्झत फैठकको ध्मान आकङ्जषयत गदै ङ्झनजराई फोल्न फन्द गनय 
आदेश ङ्छदन सक्नेछ । ्मस्तो आदेश हङ्टनासाथ ्मस्तो सदस्मरे फोल्न फन्द गयी आफ्नो स्थान ग्रहण 
गनङ्टय ऩनेछ । 

21. स्ऩष्टीकयण भाग गनय वा ङ्छदन सङ्जकने  : (१) कङ्ट नै ङ्जवषमभा छरपर चङ्झरयहेको सभमभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा कङ्ट नै सदस्मरे कङ्ट नै स्ऩष्टीकयण भाग गनय चाहेभा अध्मऺभापय त भाग गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन अध्मऺको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई कङ्ट नै 
सदस्मरे सबाको जानकायीको राङ्झग आपूसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्जवषमभा स्ऩष्टीकयण ङ्छदन सक्नेछ ।  

तय ्मस्तो स्ऩष्टीकयण ङ्छदॉदा कङ्ट नै ङ्जववादास्ऩद ङ्जवषम उठाउन ऩाइने छैन य सो स्ऩष्टीकयणभाङ्झथ 
कङ्ट नै छरपर गनय ऩाइने छैन । 

22. छरपर सभाङ्झप्तको प्रस्ताव  : (१) मस ऐनभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक कङ्ट नै सदस्मरे अध्मऺको 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरई फैठकभा ऩेश बइसकेको प्रस्तावभाङ्झथको छरपर सभाप्त गङ्चयमोस ्बङ्ङे प्रस्ताव कङ्ट नै ऩङ्झन 
सभमभा ऩेश गनय सक्नेछ । 

(२) भूर प्रस्तावभा आवश्मक छरपर बइसकेको रागेभा अध्मऺरे छरपर सभाप्त 
गङ्चयमोस ्बङ्ङे प्रस्ताव सबाको ङ्झनणयमाथय ऩेश गनय सक्नेछ ।  

(३) छरपर सभाप्त गङ्चयमोस ्बङ्ङे प्रस्तावभाङ्झथ कङ्ट नै सॊशोधन ऩेश गनय वा छरपर गनय 
ऩाइने छैन य ्मस्तो प्रस्ताव स्वीकृत बएभा अध्मऺरे भूर प्रस्ताव भा थऩ छरपर हङ्टन नङ्छदई सबाको 
ङ्झनणयमाथय ऩेश गनेछ ।  
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(४) कङ्ट नै छरपर अनावश्मक ङ्जकङ्झसभरे रङ्ञम्फएको छ बङ्ङे रागेभा अध्मऺरे फैठकको याम 
फङ्टझी छरपर अन््म हङ्टने सभम तोक्न सक्नेछ य ्मसयी सभम तोङ्जकएकोभा अध्मऺरे सो 
सभमावङ्झधङ्झबत्र छरपर सभाप्त बएको भानी भूर प्रस्तावभा सबाको ङ्झनणयम प्राप्त गनय आवश्मक सफै 
प्रङ्ञश्नहरू ङ्झनणयमाथय फैठकभा ऩेश गनय सक्नेछ ।  

23. ङ्झनमभाऩङ्ञत्त : (१) फैठकसभऺ त्कार ङ्जवचायाधीन यहेको कङ्ट नै ङ्जवषमभा कङ्ट नै सदस्मराई कङ्ट नै व्मवस्था 
उल्रङ्घन बएको छ बङ्ङे रागेभा जङ्टन व्मवस्था उल्रङ्घन बएको हो सो खङ्टराई ङ्झनमभाऩङ्ञत्त उठाउन   
सङ्जकनेछ ।  

(२) ङ्झनमभाऩङ्ञत्त उठाउने सदस्मरे अध्मऺफाट स्वीकृङ्झत सूचक अङ्झबव्मङ्ञक्त वा इशाया ऩाएऩङ्झछ 
फोङ्झरयहेको सदस्मरे फोल्न फन्द गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) ङ्झनमभाऩङ्ञत्त उठाउने सदस्मरे आफ्नो कङ्ट या य आधाय स्ऩष्ट गयी ङ्झनमभाऩङ्ञत्त सम्फन्धी कङ्ट या 
भात्र फोल्न ऩाउनेछ य ङ्झनमभाऩङ्ञत्त उठाइसकेऩङ्झछ ङ्झनजरे आफ्नो स्थान ग्रहण गनङ्टय ऩनेछ ।  

(४) फैठकभा उठाइएको ङ्झनमभाऩङ्ञत्तको ङ्झनणयम अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ 
हङ्टनेछ ।  

24. फहसभा फन्देज : नेऩारको कङ्ट नै अदारत वा सॊङ्जवधानको धाया 217 फभोङ्ञजभको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा 
ङ्जवचायाधीन भङ्टद्दा वा ङ्जववादका सम्फन्धभा न्माम ङ्झनरुऩणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने ङ्जवषम तथा 
न्मामाधीशको कतयव्म ऩारनको ङ्झसरङ्झसराभा गयेको न्माङ्जमक कामयको सम्फन्धभा सबाभा कङ्ट नै छरपर 
गङ्चयने छैन ।  

25. सभसाभङ्जमक ङ्जवषमभा छरपर  : (१) सदस्महरूरे आवश्मक देखेका सभसाभङ्जमक ङ्जवषम प्रस्तङ्टत 
गनयका राङ्झग अध्मऺरे सबाको कामयफोझराई ङ्जवचाय गयी ङ्जवशेष सभम तोक्न सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभमभा प्रस्तङ्टत ङ्जवषमहरूको जवाप कामयऩाङ्झरकारे तोकेको 
कामयऩाङ्झरकाको सदस्मरे सात ङ्छदनङ्झबत्र अध्मऺ भापय त सबाराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-5 

ङ्झनणयम गने तङ्चयका 

२6. प्रश्नमद्वाया ङ्झनणयम हङ्टन े : सबाभा ङ्जवचायाधीन यहेको प्रस्तावराई अध्मऺरे सबाको ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गदाय 
प्रश्न को रूऩभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

२7. ङ्झनणयमाथय प्रश्ने ऩेश गने ङ्जवङ्झध  : (१) प्रस्तावभाङ्झथ छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ सो प्रस्तावको ऩऺभा हङ्टने 
सदस्महरूराई “हङ्टन्छ” य ङ्जवऩऺभा हङ्टने सदस्महरूराई “हङ्टङ्ङ” बङ्ङे शब्द सङ्टङ्झनने गयी उच्चायण गनङ्टय बनी 
अध्मऺरे प्रश्नङ्टहरू क्रभश् ङ्झनणयमाथय ऩेश गनङ्टय  ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्तावराई ङ्झनणयमाथय ऩेश गयेऩङ्झछ अध्मऺरे “हङ्टन्छ” वा “हङ्टङ्ङ” 
बङ्ङे सदस्महरूभध्मे जङ्टन ऩऺको फहङ्टभत बएको ठहमायभउॉछ सो कङ्ट याको घोषणा गनेछ य अध्मऺको 
ङ्जवचायप्रङ्झत दपा २8 फभोङ्ञजभ असहभङ्झत प्रकट नगङ्चयएभा अध्मऺको घोषणा सबाको ङ्झनणयम भाङ्झननेछ ।  

(३) अध्मऺद्वाया कङ्ट नै प्रस्ताव ङ्झनणयमाथय ऩेश गङ्चयसकेऩङ्झछ सो प्रस्तावभाङ्झथ छरपर गनय वा 
सॊशोधन प्रस्तङ्टत गनय वा स्थगन प्रस्ताव ऩेश गनय ऩाइने छैन । 
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२8. भत ङ्जवबाजन य सङ्करन  : (१) दपा २ 7 को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अध्मऺको ङ्जवचायप्रङ्झत कम्तीभा 
ऩाॉचजना सदस्महरूरे आ -आफ्नो स्थानभा उङ्झबई असहभङ्झत प्रकट गयेभा अध्मऺरे “हङ्टन्छ” वा “हङ्टङ्ङ” 
बङ्ङे सदस्महरूराई देहाम फभोङ्ञजभको कङ्ट नै तङ्चयकारे ङ्जवबाजन गयी भत सङ्करन गनेछ :-  

(क)  प्र्मेक सदस्मराई “हङ्टन्छ” वा “हङ्टङ्ङ” बङ्ङे शब्द उच्चायण गनय रगाई, 

(ख)  “हङ्टन्छ” वा “हङ्टङ्ङ” बङ्ङे ऩूजाय ङ्जवतयण गयेय,   

(ग)  “हङ्टन्छ” य “हङ्टङ्ङ” बङ्ङे दङ्टवै थयी सदस्महरूराई ङ्झबङ्ङाङ्झबङ्ङै ढोकाफाट उऩकऺ 
(रवी) भा प्रवेश गयाएय वा  

(घ)  स्वचाङ्झरत भत अङ्झबरेखमन्त्र सञ्चारन गयेय ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्जवबाजनको भाग अध्मऺराई 
अनावश्मक रागेभा ङ्जवबाजनको आदेश ङ्छदनङ्टबन्दा ऩङ्जहरे “हङ्टन्छ” य “हङ्टङ्ङ” बङ्ङे सदस्महरूराई आ -
आफ्नो स्थानभा क्रभश् उठ्न रगाई सङ्ख्मा गणना गयी सबाको ङ्झनणयम ङ्झनश्चम गनय सङ्जकनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ “हङ्टन्छ” य “हङ्टङ्ङ” बङ्ङे ऩूजायहरू ङ्जवतयण गदाय “हङ्टन्छ” बङ्ङे ऩूजाय 
“हङ्चयमो”, “हङ्टङ्ङ” बङ्ङे ऩूजाय “यातो” यङ्गको हङ्टनेछ य ्मस्तो ऩूजायभा सदस्मरे आफ्नो क्रभसङ्ख्मा य नाभ 
उल्रेख गयी सही सभेत गनङ्टय ऩनेछ ।   

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भत सङ्करन गनय स्वचाङ्झरत भत अङ्झबरेखमन्त्र प्रमोग बएकोभा :-  

(क) कङ्ट नै सदस्म कङ्ट नै कायणवश सो मन्त्र सञ्चारन गनय असभथय छ बङ्ङे 
अध्मऺराई रागेभा सबाको ङ्झनणयम सङ्टनाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजसॉग सोधेय भत गणना 
गनय सक्नेछ, 

(ख) कङ्ट नै सदस्मरे स्वचाङ्झरत भत अङ्झबरेखमन्त्रको गरत ङ्झफन्दङ्ट ङ्झथचेको कायणरे 
गरत भतदान हङ्टन गएभा सबाको ङ्झनणयम सङ्टनाउनङ्ट अङ्ञघ अध्मऺको ध्मान 
आकङ्जषयत गयी आफ्नो भतदान सच्माउन सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ सङ्कङ्झरत भतगणनाको ऩङ्चयणाभ अध्मऺरे त्कार 
सङ्टनाउनङ्ट ऩनेछ य ्मसप्रङ्झत कसैरे ऩङ्झन असहभङ्झत प्रकट गनय ऩाउने छैन ।  

(६) अध्मऺरे कङ्ट नै प्रस्तावराई खण्ड खण्ड गयी एकबन्दा फढी प्रश्न को रूऩभा ङ्झनणयमाथय याख्न 
सक्नेछ । 

(७) भत सङ्करक तोक्ने य भत ङ्जवबाजनको अन्म कामयङ्जवङ्झध ङ्झनधाययण गने अङ्झधकाय 
अध्मऺराई हङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-6 

फैठकभा सङ्टव्मवस्था 

29. चेतावनीमङ्टक्त आदेश  : अध्मऺरे फैठकभा अबर व्मवहाय गने सदस्मराई आफ्नो व्मवहाय ङ्झनमन्त्रण 
गनय चेतावनीमङ्टक्त आदेश ङ्छदन सक्नेछ य सो आदेश ऩाएऩङ्झछ ्मस्तो सदस्मरे आफ्नो व्मवहाय  उऩय 
तङ्टरुन्त ङ्झनमन्त्रण गनङ्टय ऩनेछ ।  

30. फैठक कऺफाट ङ्झनष्काशन  : (१) दपा 29 फभोङ्ञजभको आदेश ऩारना नगने सदस्मराई अध्मऺरे 
फैठक कऺफाट फाङ्जहय जान आदेश ङ्छदन सक्नेछ । आदेश ऩाएऩङ्झछ ्मस्तो सदस्म फैठक  कऺफाट 
फाङ्जहय जानङ्ट ऩनेछ य ङ्झनज सो ङ्छदनको फाॉकी अवङ्झधको फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩाउने छैन ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आदेश ऩाएऩङ्झछ ऩङ्झन ्मस्तो सदस्म फैठक  कऺफाट फाङ्जहय 
नगएभा अध्मऺरे ङ्झनजराई सम्फङ्ञन्धत कभयचायी को सहमोग ङ्झरई फाङ्जहय ङ्झनकाल्न सक्नेछ । ्मसयी 
ङ्झनकाङ्झरएकोभा ्मस्तो सदस्मरे ्मसऩङ्झछको तीन ङ्छदनसम्भ सबा  वा सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै फैठकभा बाग ङ्झरन 
ऩाउने छैन । मसयी ङ्झनकाङ्झरएकोभा सङ्ञचवरे सो कङ्ट याको सूचना सफै सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

31. सदस्मको ङ्झनरम्फन  : (१) अध्मऺको आसनको अवहेरना गने वा सबाको कामयभा जानी जानी 
फायम्फाय फाधा ङ्छदने वा अबर व्मवहाय गने वा सॊङ्जवधान वा मस ऐनको जानीजानी उल्रङ्घन वा 
अवहेरना गने सदस्मको नाभ अध्मऺरे अवहेरनाकतायको रूऩभा घोषणा गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नाभ घोषणा ब एको सदस्मराई फैठकफाट ङ्झनरम्फन गङ्चयमोस ्
बनी कङ्ट नै सदस्मद्वाया प्रस्ताव ऩेश बएभा ्मस्तो प्रस्ताव अध्मऺरे ङ्झनणयमाथय फैठकभा तङ्टरून्त प्रस्तङ्टत गनङ्टय 
ऩनेछ य सो प्रस्ताव उऩय कङ्ट नै सॊशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्माई छरपर गनय ऩाइने छैन ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव ऩाङ्चयत बएभा ्मस्तो सदस्म ङ्झनरम्फ न बएको भाङ्झननेछ 
य ्मसयी ङ्झनरङ्ञम्फत सदस्म ्मसऩङ्झछको ऩन्र ङ्छदनसम्भ सबा य सङ्झभङ्झतको  कङ्ट नै फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन 
ऩाउने छैन ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ऩाङ्चयत बई ङ्झनरम्फ न बएको सदस्म फैठक कऺफाट 
तङ्टरून्त फाङ्जहय जानङ्ट ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएको सदस्म फैठक कऺफाट तङ्टरून्त फाङ्जहय नगएभा 
अध्मऺरे ङ्झनजराई फाङ्जहय ङ्झनकाल्न सम्फङ्ञन्धत कभयचायीराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ ।  

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्म ङ्झनरङ्ञम्फत बएभा वा ्मस्तो ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा बएभा 
सङ्ञचवरे ्मस्तो सूचना सफै सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (३) तथा दपा ३2 फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएको सदस्मरे ऩूवय सूचना ङ्छदइसकेको 
प्रस्ताव ङ्झनरम्फन बएको अवस्थाभा फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩने बएभा अध्मऺरे सो प्रस्ताव ऩेश गनयको 
राङ्झग अन्म कङ्ट नै सदस्मराई अङ्झधकाय प्रदान गनय सक्नेछ ।  

32. सङ्टव्मवस्था कामभ याख्न ेअध्मऺको ङ्जवशेष अङ्झधकाय  : (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे फैठक कऺभा शाङ्ञन्त , सङ्टव्मवस्था तथा अनङ्टशासन बङ्ग गयेभा वा 
गनय रागेभा वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे फैठक कऺङ्झबत्र ध्वॊसा्भक कामय गयेभा वा फर प्रमोग गयेभा वा गनय 
रागेभा वा कङ्ट नै बौङ्झतक हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमायषएभा अध्मऺरे ङ्झनजराई फैठक कऺफाट त्कार 
ङ्झनष्काशन गनय सम्फङ्ञन्धत कभयचायी राई आदेश ङ्छदन सक्नेछ । मसयी ङ्झनष्काश न बएको  सदस्मराई 
अध्मऺरे फढीभा ऩन्र ङ्छदनसम्भको राङ्झग ङ्झनरम्फन गयी ऺङ्झत बएको बौङ्झतक साभग्रीको मथाथय ऺङ्झतऩूङ्झतय 
ङ्झनजफाट बयाउने आदेश ङ्छदन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनरङ्ञम्फत सदस्मरे सो अवङ्झधबय सबा वा कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको 
फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ऩाउने छैन ।  

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्म ङ्झनरङ्ञम्फत बएको वा ्मस्तो ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा बएको 
सूचना सङ्ञचवरे सफै सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे फैठकभा 
आऩङ्ञत्तजनक वा ध्वॊसा्भक व्मवहाय गयेको वा फैठक कऺभा बौङ्झतक हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्ट माय एको कङ्ट या 
अध्मऺराई फैठक सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ थाहा बएऩङ्झन अध्मऺरे ्मस्तो सदस्मराई फढीभा ऩन्र ङ्छदनसम्भको 
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राङ्झग ङ्झनरम्वन गयी ऺङ्झत बएको बौङ्झतक साभग्रीको मथाथय ऺङ्झतऩूङ्झतय ङ्झनजफाट बयाउने आदेश ङ्छदन फाधा 
ऩने छैन । 

तय अध्मऺरे मसयी कायफाहीको आदेश ङ्छदनङ्टबन्दा अगाङ्झड सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई आफ्नो 
सपाई ऩेश गने भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

33. कायफाही ङ्जपताय हङ्टन सक्ने : मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झनष्काङ्ञशत वा 
ङ्झनरङ्ञम्फत सदस्मरे ङ्ञचत्त फङ्टझ्दो सपाई ऩेश गयेभा वा भापी भागेभा अध्मऺरे फैठकको याम फङ्टझी 
्मस्तो सदस्मराई भापी ङ्छदई कायफाही ङ्जपताय ङ्झरन सक्नेछ ।  

३4. फैठक स्थङ्झगत गने अङ्झधकाय  : फैठक कऺङ्झबत्र अव्मवस्था बई वा हङ्टने सम्बावना बई फैठक ङ्झनमङ्झभत 
रूऩरे सञ्चारन गनय फाधा ऩने देङ्ञखएभा अध्मऺरे सो ङ्छदनको कङ्ट नै सभमसम्भ वा तोकेको अवङ्झधसम्भको 
राङ्झग फैठक स्थङ्झगत गनय सक्नेछ । अध्मऺरे गयेको ्मस्तो स्थगनभाङ्झथ कङ्ट नै सदस्मरे प्रश्न  उठाउन 
ऩाउने   छैन ।  

ऩङ्चयच्छेद-7 

प्रस्ताव य त्सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध 

35. प्रस्ताव ङ्झफना छरपर गनय नसङ्जकने  : (१) सॊङ्जवधान य मस ऐनभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक प्रस्ताव 
ङ्झफना फैठकभा कङ्ट नै कङ्ट या भाङ्झथ छरपर गनय सङ्जकने छैन ।  

(२) फैठकभा ऩेश हङ्टने प्रस्तावभा अध्मऺको स्वीकृङ्झत प्राप्त बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । 

36. प्रस्तावको सूचना : प्रस्ताव ऩेश गनय चाहने सदस्मरे सो कङ्ट याको ङ्झरङ्ञखत सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

37. प्रस्ताव सम्फन्धी शतयहरू  : (१) फैठकभा देहाम फभोङ्ञजभका ङ्जवषम सभावेश यहेको कङ्ट नै प्रस्ताव ऩेश 
गनय सङ्जकने छैन :- 

(क) दपा 24 रे फहसभा फन्देज गयेका ङ्जवषमहरू वा सॊङ्जवधानको अन्म कङ्ट नै 
व्मवस्था ङ्जवऩयीत बएको, 

(ख) एकबन्दा फढी ङ्जवषमहरू सभावेश बएको ,  

(ग) ङ्जवषमवस्तङ्ट अस्ऩष्ट वा अङ्झनङ्ञश्चत बएको ,  

(घ) अङ्ञशष्ट बाषा प्रमोग गङ्चयएको , असम्फद्ध, आऺेऩमङ्टक्त वा अरू कङ्ट नै अनङ्टभाङ्झनत 
वा आऩङ्ञत्तजनक कङ्ट या यहेको,  

(ङ) कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे सावयजङ्झनक वा सयकायी हैङ्झसमतरे फाहेक व्मङ्ञक्तगत 
हैङ्झसमतरे गयेको काभ कङ्ट या सम्फन्धी आचयणको उल्रेख गयेको,  

(च) सबा वा मसका कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम वा ्महाॉ ङ्जवचायाधीन यहेको ङ्जवषमको 
आरोचना गयेको,  

(छ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत न्माङ्जमक वा अधयन्माङ्जमक ङ्झनकाम वा 
अङ्झधकायी वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गनय , सङ्टझाव ङ्छदन, प्रङ्झतवेदन 
ऩेश गनय गङ्छठत आमोग वा सङ्झभङ्झतको ङ्जवचायाधीन यहेको ङ्जवषम उल्रेख 
बएको,  

(ज) चारू अङ्झधवेशनभा ऩङ्जहरे बइसकेको छरपरराई दोहोमायकउने प्रमास 
गङ्चयएको। 
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 (२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन अध्मऺराई सो 
खण्डभा उङ्ञल्रङ्ञखत आमोग वा सङ्झभङ्झतको कामयभा कङ्ट नै प्रङ्झतकूर प्रबाव नऩने बङ्ङे रागेभा जाॉचफङ्टझको 
कामयङ्जवङ्झध य कामय प्रगङ्झतको ङ्जवषमसम्भभा सीङ्झभत यही प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।  

38. प्रस्ताव स्वीकायमोग्म छ वा छैन बङ्ङे ङ्झनणयम गने  : कङ्ट नै प्रस्ताव स्वीकायमोग्म छ वा छैन बङ्ङे कङ्ट याको 
ङ्झनणयम अध्मऺरे गनङ्टय ऩनेछ य ्मसयी ङ्झनणयम गदाय अध्मऺरे कायण खङ्टराई प्रस्तावको कङ्ट नै अॊश वा ऩूयै 
प्रस्ताव अस्वीकाय गनय सक्नेछ । 

39. छरपरको ङ्छदन य सभमावङ्झध तोक्ने  : (१) अध्मऺरे सबाको कामयफोझराई ध्मानभा याखी 
प्रस्तावभाङ्झथ छरपर गने ङ्छदन य सभमावङ्झध तोक्न सक्नेछ ।  

(२) छरपरका ङ्झनङ्झभत्त ङ्झनधायङ्चयत सभमावङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ छरपर सभाप्त हङ्टनेछ य मस 
ऐनभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक अध्मऺरे भूर ङ्जवषमभाङ्झथ ङ्झनणयम प्राप्त गनयका राङ्झग आवश्मक सफै 
प्रश्नाहरू ङ्झनणयमाथय फैठकभा ऩेश गनङ्टय  ऩनेछ ।  

40. प्रस्ताव ङ्झनङ्ञष्क्रम हङ्टने य पेङ्चय उठाउन नऩाइने  : (१) फैठकभा प्रस्ताव ऩेश गने अनङ्टभङ्झत प्राप्त 
बइसकेऩङ्झछ ऩङ्झन ऩेश नगङ्चयएको प्रस्ताव स्वत् ङ्झनङ्ञष्क्रम हङ्टनेछ ।  

(२) मस ऐनभा अन्मथा रेङ्ञखएकोभा फाहेक सबाको चारू अङ्झधवेशनभा कङ्ट नै प्रस्तावद्वाया 
छरपर गङ्चयएको वा ङ्झनणयम बइसकेको भूरबतू रूऩभा सभान ङ्जवषम कङ्ट नै अन्म प्रस्ताव वा सॊशोधनद्वाया 
ऩङ्टन् उठाउन ऩाइने छैन । 

41. ङ्झनधायङ्चयत सभम अगावै छरपर गनय नऩाइने  : फैठकभा छरपर गनयको ङ्झनङ्झभत्त सभम ङ्झनधायङ्चयत 
बइसकेको कङ्ट नै ङ्जवषमभाङ्झथ ्मस्तो ङ्झनधायङ्चयत सभम अगावै छरपर गनयका राङ्झग कङ्ट नै प्रस्ताव वा 
सॊशोधन ल्माउन ऩाइने छैन ।  

42. प्रस्ताव ङ्जपताय ङ्झरन सङ्जकने : (१)  सबाभा दताय बइसकेको प्रस्ताव अध्मऺको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई प्रस्तावकरे 
ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदनद्वाया ङ्जपताय ङ्झरन सक्नेछ ।  

तय फैठकभा ऩेश बइसकेको प्रस्ताव फैठकको अनङ्टभङ्झत ङ्झफना ङ्जपताय ङ्झरन सङ्जकने छैन य 
प्रस्तावभाङ्झथ कङ्ट नै सॊशोधन ऩेश बएको छ बने ्मस्तो सॊशोधनको टङ्टङ्गो नरागेसम्भ प्रस्ताव ङ्जपताय ङ्झरन 
सङ्जकने छैन ।  

(२) एकबन्दा फढी सदस्महरूरे भूरबतू रूऩभा सभान  ङ्जवषमभा एकबन्दा फढी प्रस्तावहरू 
ऩेश गयेभा आऩसी सहभङ्झत वा गोराप्रथाद्वाया ङ्झनधायङ्चयत एउटा प्रस्तावभा भात्र छरपर गनङ्टय ऩनेछ ।  

43. जरूयी य सावयजङ्झनक भहत्त्वको प्रस्ताव : (१) कङ्ट नै सदस्मरे जरूयी य सावयजङ्झनक भहत्त्वको ङ्जवषमभाङ्झथ 
छरपर गनय चाहेभा त्सम्फन्धी प्रस्तावको सूचना फैठक शङ्टरू हङ्टन ङ्टबन्दा कम्तीभा दङ्टई घण्टा अगावै 
सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य ्मस्तो प्रस्तावराई कम्तीभा दङ्टईजना सदस्मरे सभथयन गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचनाको साथभा उक्त प्रस्तावभाङ्झथ छरपर गनङ्टय ऩने कायण 
स्ऩष्ट रूऩभा उल्रेख गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रस्तावको ङ्जवषम अध्मऺरे जरूयी य सावयजङ्झनक भहत्त्वको 
ठहमाय एभा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मसॉग ऩयाभशय गयी उक्त प्रस्तावराई स्वीकृङ्झत 
ङ्छदनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्वीकृत प्रस्तावभाङ्झथ छरपरका राङ्झग अध्मऺरे फढीभा दङ्टई 
घण्टाको सभम तोक्नङ्ट ऩनेछ य ्मस्तो प्रस्तावभाङ्झथ तीन ङ्छदन ङ्झबत्र छरपर गनङ्टय ऩनेछ ।  
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(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव स्वीकृत बई अध्मऺरे प्रस्तावक सदस्मको नाभ ङ्झरएऩङ्झछ 
प्रस्तावक सदस्मरे सॊङ्ञऺप्त वक्तव्म ङ्छदनेछ । ्मसऩङ्झछ अध्मऺरे छरपरभा बाग ङ्झरने सदस्महरूराई 
सभम ङ्छदनेछ ।  

(६) छरपरभा उठेका प्रश्न हरूको जवाप कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मरे 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

44. सूचना ङ्झफना ऩङ्झन प्रस्ताव ऩेश गनय सङ्जकने  : (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
अध्मऺको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई देहामको कङ्ट नै प्रस्ताव सूचना ङ्झफना ऩङ्झन ऩेश गनय सङ्जकनेछ य ्मस्तो 
प्रस्तावद्वाया कङ्ट नै ङ्जववादास्ऩद ङ्जवषम उठाउन ऩाइने छैन :-  

(क) धन्मवाद ऻाऩन गने , 

(ख) फैठक स्थङ्झगत गने ,  

(ग) प्रस्ताव तथा सॊशोधन ङ्जपताय ङ्झरने ,  

(घ) फधाई ङ्छदने वा शोक प्रकट गने ,  

(ङ) छरपर स्थङ्झगत गने ,  

(च) छरपरको अवङ्झध फढाउने ,  

(छ) फैठकको अवङ्झध फढाउने , वा  

(ज) छरपर सभाप्त गने ।  

(२) उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत प्रस्तावका सम्फन्धभा अध्मऺको अनङ्टभङ्झत प्राप्त बई फैठकभा 
प्रस्ताव ऩेश बएऩङ्झछ अध्मऺरे उक्त प्रस्तावराई फैठकको ङ्झनणयमाथय ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

45.  अन्म प्रस्ताव ऩेश गनय नसङ्जकने  : दपा  43 य 44  फभोङ्ञजभका प्रस्तावहरू फाहेक मस ऩङ्चयच्छेद 
अन्तगयत अन्म कङ्ट नै प्रस्ताव ऩेश गनय सङ्जकने छैन ।  

ऩङ्चयच्छेद-8 

सॊशोधनहरू 

46. सॊशोधन सम्फन्धी शतयहरू  : कङ्ट नै प्रस्तावको सम्फन्धभा देहामका शतयका अधीनभा यही सॊशोधन ऩेश 
गनय सङ्जकनेछ :-  

(क) भूर प्रस्तावको  उद्देश्म वा ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत नबएको,  

(ख) भूर प्रस्तावको कङ्ट यासॉग सम्फद्ध तथा ्मसको ऺेत्रङ्झबत्रको बएको,  

(ग) फैठकरे ऩङ्जहरे गङ्चयसकेको ङ्झनणयमङ्झसत नफाङ्ञझएको,  

(घ) अस्ऩष्ट वा ङ्झनयथयक नबएको । 

47. सॊशोधनको सूचना : (१) सॊशोधन ऩेश गनय चाहने सदस्मरे प्रस्तावभाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयने ङ्छदनको चौफीस 
घण्टा अगावै सॊशोधनको सूचना सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

तय अध्मऺको अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय प्रस्तावभाङ्झथ छरपर प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा अगाङ्झड कङ्ट नै ऩङ्झन 
सभमभा सॊशोधनको सूचना ऩेश गनय सङ्जकनेछ । 
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(२) सॊशोधनको सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ प्र्मेक सॊशोधनको एक -एक प्रङ्झत सफै सदस्महरूराई 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना नङ्छदई सॊशोधन ऩेश गयेभा कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे आऩङ्ञत्त 
जनाउन सक्नेछ ।  

48. सॊशोधन स्वीकृत गने वा नगने अङ्झधकाय : (१) प्रस्तावभाङ्झथ ऩेश गङ्चयने सॊशोधन स्वीकृत गने वा नगने 
अङ्झधकाय अध्मऺराई हङ्टनेछ ।  

(२) सॊशोधन स्वीकृत वा अस्वीकृत गने प्रमोजनको राङ्झग अध्मऺरे सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई 
सॊशोधनको उद्देश्म स्ऩष्ट गनय रगाउन सक्नेछ । 

49. सॊशोधन ऩेश गने  : अध्मऺरे स्वीकृत गयेको सॊशोधन वा सॊशोधन सङ्जहतको प्रस्ताव वा भूर 
प्रस्तावराई ङ्झनणयमाथय ऩेश गनङ्टयबन्दा ऩङ्जहरे फैठकभा ऩढेय सङ्टनाउनङ्ट  ऩनेछ । मसयी ङ्झनणयमाथय ऩेश गदाय 
एकबन्दा फढी सॊशोधनहरू बएभा अध्मऺरे उऩमङ्टक्त ठ हमायाएेको कङ्ट नै एक सॊशोधन वा सॊशोधन 
सङ्जहतको प्रस्ताव वा भूर प्रस्तावराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई ऩेश गनय सक्नेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद-9 

स्थगन प्रस्ताव 

50. स्थगन प्रस्तावको सूचना य अध्मऺको अनङ्टभङ्झत  : (१) मस ऐनको अधीनभा यही जरूयी सावयजङ्झनक 
भहत्त्वको कङ्ट नै खास ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर गनय फैठकको कामयक्रभ स्थङ्झगत गङ्चयमोस ्बङ्ङे प्रस्ताव 
अध्मऺको अनङ्टभङ्झतरे ऩेश गनय सङ्जकनेछ ।  

तय,  

(क)  ्मस्तो प्रस्ताव मस ऐनको व्मवस्था अनङ्टकूर नबएभा वा अध्मऺरे 
अस्वीकृत गयेभा य ङ्झनजरे उङ्ञचत ठानेभा उक्त प्रस्ताव ऐनको व्मवस्था  
अनङ्टकूर नबएको वा अस्वीकृत गयेको कायणको जानकायी प्रस्तावक 
सदस्मराई ङ्छदन सक्नेछ ।  

(ख)  प्रस्तावभा उल्रेख बएका तथ्मको सम्फन्धभा अध्मऺरे फढी जानकायी ङ्झरन 
आवश्मक ठानेभा प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गनङ्टय अङ्ञघ प्रस्तावक सदस्म 
वा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मफाट प्रस्तावको तथ्मको 
ङ्जवषमभा जानकायी ङ्झरन सक्नेछ ।  

(२) स्थगन प्रस्ताव जङ्टन ङ्छदनको फैठकभा ऩेश गनय खोङ्ञजएको हो सो ङ्छदनको फैठक फस्ने 
सभमबन्दा एक घण्टा अगावै सङ्ञचवराई सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य ्मस्तो प्रस्ताव सङ्जहतको सूचनाको एक -
एक प्रङ्झत अध्मऺ य ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मराई ऩङ्झन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । सो सभमऩङ्झछ प्राप्त बएको सूचनाराई बोङ्झरऩल्ट प्राप्त सूचना भाङ्झननेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव सम्फन्धी सूचना एक फैठकभा एउटाबन्दा फढी ङ्छदन 
ऩाइने छैन ।  

(४) एक  जनाबन्दा फढी सदस्मरे प्रस्तावको सूचनाभा हस्ताऺय गयेको बए ऩङ्जहरो 
क्रभसङ्ख्माभा हस्ताऺय गने सदस्मरे सूचना ङ्छदएको भाङ्झननेछ ।  
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51. स्थगन प्रस्ताव सम्फन्धी शतयहरू : कङ्ट नै जरूयी य सावयजङ्झनक भहत्त्वको ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर गनय फैठक 
स्थङ्झगत गङ्चयमोस ्बङ्ङे प्रस्ताव देहामका शतयहरूको अधीनभा यही ऩेश गनय सङ्जकनेछ :- 

(क) प्रस्तावको ङ्जवषम त्कार घटेको घटना य स्थानीम सयकाय को 
उत्तयदाङ्जम्वङ्झबत्रको हङ्टन ङ्ट ऩने,  

(ख) दपा 3७ भा उङ्ञल्रङ्ञखत शतयहरू ऩूया बएको हङ्टन ङ्ट ऩने ।  

52. प्रस्तावभा छरपर गने सभम ङ्झनधाययण  : स्थगन प्रस्तावभा छरपर गनय अध्मऺरे फैठकको 
कामयक्रभराई सभेत दृङ्जष्टगत गयी सोही ङ्छदनको कङ्ट नै सभम तोक्न सक्नेछ । 

53. छरपरको सभाङ्झप्त  : अध्मऺराई प्रस्तावभाङ्झथको छरपर ऩमायप्त बएको रागेभा उक्त प्रस्तावराई 
फैठकको ङ्झनणयमाथय ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।  

54. फोल्ने सभमको राङ्झग सभम ङ्झनधाययण  : कङ्ट नै प्रस्तावको सम्फन्धभा प्रस्तावक , सभथयक, कामयऩाङ्झरकारे 
तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्म य अन्म सदस्महरूरे फोल्ने सभम अध्मऺरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-१0 

सङ्कल्ऩ प्रस्ताव 

55. सङ्कल्ऩ प्रस्तङ्टत गनय सङ्जकने : (१) मस ऐनको अधीनभा यही सबाभा सावयजङ्झनक भहत्त्वको देहामको कङ्ट नै 
ङ्जवषमभा सङ्कल्ऩ प्रस्ताव ऩेश गनय सङ्जकनेछ :- 

(क) याम वा ङ्झसपाङ्चयस प्रकट गनय ,  

(ख) स्थानीम सयकायको कङ्ट नै कामय वा नीङ्झतको सभथयन वा ङ्जवयोध प्रकट गनय वा 
ऩङ्टनङ्जवयचायका राङ्झग ध्मान आकषयण गनय, वा  

(ग) कङ्ट नै सन्देश वा ङ्झनदेशन ङ्छदन ।  

(२) अध्मऺरे उऩमङ्टक्त य आवश्मक ठ हमायसएको अन्म कङ्ट नै ङ्जवषमभा सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव ऩेश गनय 
अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।  

56. सङ्कल्ऩ प्रस्ताव को सूचना  : (१) सङ्कल्ऩ प्रस्ताव प्रस्तङ्टतकताय सदस्मरे  आ पूरे ऩेश गनय चाहेको 
प्रस्तावको सूचना कम्तीभा सात ङ्छदन अगावै सङ्ञचवराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

तय कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मरे कम्तीभा तीन ङ्छदनको सूचना ङ्छदई सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव ऩेश गनय 
सक्नेछ ।  

(२) कामयऩाङ्झरकाको सदस्म फाहेक अरू सदस्मरे अध्मऺको अनङ्टभङ्झत नङ्झरई एउटै 
अङ्झधवेशनभा तीनबन्दा फढी सङ्कल्ऩ प्रस्तावहरूको सूचना ङ्छदन ऩाउने छैन । 

57. सङ्कल्ऩ प्रस्ताव सम्फन्धी शतय : मस ऩङ्चयच्छेदभा रेङ्ञखएको कङ्ट याहरूका अङ्झतङ्चयक्त प्रस्तावका सम्फन्धभा 
मस ऐनभा उल्रेख बएका सफै शतयहरू सङ्कल्ऩ प्रस्तावको हकभा सभेत रागू हङ्टनेछन ्। 

58. स्वीकाय मोग्म छ वा छैन बङ्ङे ङ्झनणयम  : (१) कङ्ट नै सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव  स्वीकायमोग्म छ वा छैन बङ्ङे 
प्रश्ननको ङ्झनणयम अध्मऺरे गनेछ । कङ्ट नै सङ्कल्ऩ वा सङ्कल्ऩको कङ्ट नै अॊश सॊङ्जवधान वा मस ऐनको 
ङ्जवऩयीत बएभा अध्मऺरे ्मसराई अस्वीकाय गनङ्टय ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनणयम गदाय अध्मऺरे चाहेभा कामय व्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको 
ऩयाभशय ङ्झरन सक्नेछ ।  
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(३) अध्मऺरे उऩमङ्टक्त देखेभा सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव राई मस ऐन फभोङ्ञजभको व्मवस्था  अनङ्टकूर 
फनाउनको ङ्झनङ्झभत्त आवश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ ।  

(४) अध्मऺफाट फैठकभा ऩेश गनय स्वीकृत सङ्कल्ऩ  प्रस्तावको प्रङ्झत सो प्रस्ताव ऩेश हङ्टने दङ्टई 
ङ्छदन अगावै सॊशोधन ऩेश गने प्रमोजनको राङ्झग सदस्महरूराई ङ्जवतयण गनङ्टय ऩनेछ ।  

59. सङ्कल्ऩ प्रस्ताव ऩेश हङ्टने : एउटा फैठकभा एकजना सदस्मको एकबन्दा फढी सङ्कल्ऩ प्रस्ताव कामयसूचीभा 
याङ्ञखने छैन य एक फैठकभा दङ्टईबन्दा फढी सङ्कल्ऩ प्रस्तावहरू याङ्ञखने छैनन ्। 

60. सङ्कल्ऩ प्रस्ताव ऩेश गने तयीका  : (१) अध्मऺरे नाभ ङ्झरएऩङ्झछ सङ्कल्ऩ प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गनय चाहने 
सदस्मरे फैठकभा आफ्नो सङ्कल्ऩ प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नेछ य ्मसयी सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव ऩेश गदाय सो को 
व्महोया ऩढी वक्तव्म ङ्छदन सक्नेछ ।  

तय अध्मऺको अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय कङ्ट नै सदस्मरे अन्म कङ्ट नै सदस्मराई आफ्नो सङ्कल्ऩ प्रस्ताव ऩेश 
गनय अङ्झधकाय प्रदान गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अध्मऺरे सदस्मको नाभ ङ्झरएऩङ्झछ सो सदस्मरे सङ्कल्ऩ प्रस्ताव 
ऩेश नगने इच्छा प्रकट गनय सक्नेछ ।  

(३) सम्फङ्ञन्धत सदस्मरे ऩेश नगयेको सङ्कल्ऩ प्रस्ताव ङ्झनजरे ङ्जपताय ङ्झरएको भाङ्झननेछ । 

61. छरपरको सभमावङ्झध : सङ्कल्ऩ प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गने य सो प्रस्ताव उऩय छरपर गदाय सदस्मरे फोल्ने 
सभमावङ्झध अध्मऺरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

62. सॊशोधन सम्फन्धी शतयहरू  : (१) मस ऩङ्चयच्छेद अन्तगयत ऩेश बएका सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव भाङ्झथ अध्मऺको 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सॊशोधन ऩेश गनय सङ्जकनेछ ।  

(२) दपा 46 भा उङ्ञल्रङ्ञखत शतयहरू सङ्कल्ऩ प्रस्तावको सॊशोधनको हकभा ऩङ्झन रागू हङ्टनेछन ्।  

63. सङ्कल्ऩ प्रस्तावभा ङ्झनणयम : छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ फैठकरे सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव उऩय कङ्ट नै सॊशोधन ऩेश 
बएको यहेछ बने ऩङ्जहरे ्मसको ङ्झनणयम गयी सङ्कल्ऩ प्रस्तावभा ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ ।  

64. स्वीकृत सङ्कल्ऩ प्रस्ताव ऩठाइने : सङ्ञचवरे फैठकद्वाया स्वीकृत गङ्चयएको प्र्मेक सङ्कल्ऩको एक -एक प्रङ्झत 
कामयऩाङ्झरकाराई य कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मराई ऩठाउनङ्ट  ऩने छ । 
कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मरे स्वीकृत सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव  कामायन्वमन गयी सो को 
जानकायी  सबाराई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

तय कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायण ऩयी सङ्कल्ऩ  प्रस्ताव  कामायन्वमन हङ्टन नसकेकोभा ्मस्तो कायण 
सङ्जहतको जानकायी सबाराई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-१1 

याजस्व य व्ममको अनङ्टभान सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध 

65. याजस्व य व्ममको अनङ्टभान  : (१) कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको 
कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मरे फैठकभा याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान प्रस्तङ्टत बएऩङ्झछ फसेको 
फैठकभा कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै 
सदस्मरे याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभानको एक प्रङ्झत टेफङ्टर गनेछ ।  

(३) याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान टेफङ्टर गङ्चयएको ङ्छदन ्मसभा छरपर गङ्चयने छैन । 
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66. याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभानभाङ्झथ छरपर  : (१) याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान ऩेश गने 
कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मरे 
फैठकभा आङ्झथयक ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग प्रस्ताव ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ  प्रस्ताव ऩेश गनङ्टय अङ्ञघ याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभानभाङ्झथ 
साभान्म छरपर गनयको राङ्झग अध्मऺरे कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे 
तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मसॉग ऩयाभशय गयी ङ्छदन तथा सभमावङ्झध तोक्नेछ ।  

(3) उऩदपा ( २) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्छदन य सभमावङ्झधङ्झबत्र याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक 
अनङ्टभानभाङ्झथ साभान्म छरपर गङ्चयनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको छरपरको प्रायम्ब कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा 
कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मको वक्तव्मफाट हङ्टनेछ य छरपरभा उठेका 
प्रश्नाहरूको उत्तय उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मरे 
छरपरको अन््मभा ङ्छदनेछ ।  

(५) याजस्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान (फजेट) भाङ्झथ छरपर सभाप्त बई आङ्झथयक ङ्जवधेमक 
य ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत बए ऩङ्झछको ऩैङ्झतस ङ्छदन ङ्झबत्र उक्त अनङ्टभान (फजेट) को ङ्जववयण सङ्जहतको 
जानकायी सङ्घ य प्रदेश सयकायराई ङ्छदनङ्ट ऩने छ ।   

67. व्ममको अनङ्टभान  : (१) प्र्मेक ऺेत्रको ङ्झनङ्झभत्त प्रस्ताव गङ्चयएको खचयको यकभ साभान्मत् छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट 
शीषयक अन्तगयत याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

तय कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै 
सदस्मरे दङ्टई वा सोबन्दा फढी ऺेत्रहरूको ङ्झनङ्झभत्त प्रस्ताव गङ्चयएको खचयको यकभ एउटै शीषयकभा 
सभावेश गनय वा खास ऺेत्रहरू अन्तगयत सहज रूऩभा वगॉकयण गनय नसङ्जकने खचयको यकभहरू एउटै 
शीषयक अन्तगयत याख्न सक्नेछ ।  

(२) प्र्मेक शीषयकभा ऩङ्जहरे सफै प्रस्ताङ्जवत खचय यकभको ङ्जववयण य ्मसऩङ्झछ 
उऩशीषयकहरूभा ङ्जवबाङ्ञजत प्र्मेक खचय यकभको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण उल्रेख गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । ्मस्तो 
ङ्जववयणभाङ्झथ फैठकभा छरपर गनय सङ्जकनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-१2 

ङ्जवङ्झनमोजन तथा स्थानीम आङ्झथयक ङ्जवधेमक सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध 

68. ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध  : (१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकको सम्फन्धभा मस ऩङ्चयच्छेदभा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनेछ ।  

(२) ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩूवय फैठकभा फजेट तमायीका राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन 
ङ्जवधेमकका ङ्झसद्धान्त य प्राथङ्झभकता सम्फन्धभा (कय प्रस्ताव फाहेक) छरपर गङ्चयमोस ्बनी 
कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मरे 
प्रस्ताव याख्नछे । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयने छरपरको कामयङ्जवङ्झध अध्मऺरे ङ्झनधाययण गये फभोङ्ञजभ      
हङ्टनेछ । 
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(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको छरपर फैठकभा ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत हङ्टन ङ्टबन्दा 
कम्तीभा ऩङ्झन सात ङ्छदन ऩूवय नै सभाप्त गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । 

(५) फैठकभा याजश्व य व्ममको  वाङ्जषयक अनङ्टभानभाङ्झथ छरपर सभाप्त बएऩङ्झछ उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ बएको छरपरको आधायभा कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे 
तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मरे ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनेछ । 

(६) ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकभाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयमोस ्बङ्ङे प्रस्ताव ऩेश बएऩङ्झछ अध्मऺरे उऩदपा 
(५) फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक ऩेश गने कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे 
तोकेको कामयऩाङ्झरकाको  कङ्ट नै  सदस्मसॉग ऩयाभशय गयी ङ्जवधेमकका ङ्जवङ्झबङ्ङ शीषयकहरूभाङ्झथ छरपर य 
ङ्झनणयम गनयको राङ्झग ङ्छदन तथा सभमावङ्झध तोक्नङ्ट ऩनेछ ।   

(७) ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकभा ङ्झनङ्छदयष्ट गयी याङ्ञखएको प्र्मेक शीषयकभाङ्झथ छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट वा सभूहीकृत 
रूऩभा छरपर गनङ्टय ऩनेछ ।  

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभको छरपरको क्रभभा कङ्ट नै शीषयकभाङ्झथ उठेको प्रश्नसको जवाप 
उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक ऩेश गने कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा 
कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मरे छरपरको अन््मभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(९) कङ्ट नै शीषयकराई ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत गनङ्टय अङ्ञघ सो शीषयकको सम्फन्धभा दरीम सॊयचनाको 
आधायभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएका खचय कटौतीका प्रस्तावहरूभध्मे एकै प्रकृङ्झतको प्रस्ताव एकबन्दा फढी बएभा 
कङ्ट नै एकभा भात्र छरपर गयी ङ्झनणयम गनङ्टय ऩनेछ ।  

(१०) एउटै शीषयकको खचय यकभसॉग सम्फङ्ञन्धत छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट प्रस्तावहरू प्रस्तङ्टत गङ्चयएभा वाङ्जषयक 
अनङ्टभानभा व्मवस्था गङ्चयएको सम्फङ्ञन्धत शीषयकहरूको क्रभ अनङ्टसाय छरपर गनङ्टय ऩनेछ ।  

(११) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्छदन तथा सभमावङ्झधको अन््मभा छरपर गनय 
फाॉकी यहेका सफै शीषयकहरूराई छरपर ङ्झफना नै अध्मऺरे ङ्झनणयमाथय फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩनेछ ।  

(१२) कङ्ट नै सदस्मरे फैठकभा कङ्ट नै शीषयकभा खचय कटौतीको प्रस्ताव याख्न सक्नेछ । 

(१३) उऩदपा (१२) फभोङ्ञजभ खचय कटौतीको प्रस्ताव सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध अध्मऺरे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

69. आङ्झथयक ङ्जवधेमक : (१) दपा 65 फभोङ्ञजभ याजश्व य व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान प्रस्तङ्टत बएको रगतै्त 
ऩङ्झछ फसेको सबाको फैठकभा कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको 
कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मरे स्थानीम सयकायको आङ्झथयक ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गनेछ ।  

(२) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन आङ्झथयक ङ्जवधेमकका सम्फन्धभा 
मस दपाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामयङ्जवङ्झध अऩनाइनेछ ।  

(३) आङ्झथयक ङ्जवधेमकभाङ्झथ ङ्जवचाय गङ्चयमोस ्बङ्ङे प्रस्ताव ऩेश बई स्वीकृत बएऩङ्झछ अध्मऺरे 
उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ आङ्झथयक ङ्जवधेमक ऩेश गने कामयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख वा 
कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मसॉग ऩयाभशय गयी सो ङ्जवधेमकभा छरपर गने ङ्छदन 
तथा सभमावङ्झध तोक्नेछ ।  

(4) आङ्झथयक ङ्जवधेमकका सम्फन्धभा मस दपाभा उल्रेख गङ्चयएदेङ्ञख फाहेक अध्मऺरे उऩमङ्टक्त 
ठहमाय एको कामयङ्जवङ्झध अऩनाउन सङ्जकनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद-१3 

सबाका सङ्झभङ्झतहरू 

70.  सङ्झभङ्झतहरू : (१) स्थानीम सयकायराई सबा प्रङ्झत उत्तयदामी य जवापदेही फनाउन , स्थानीम 
सयकायफाट बए गयेका काभ कायफाहीको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक ङ्झनदेशन वा याम 
सल्राह ङ्छदन सभेतका राङ्झग सबाभा देहाम फभोङ्ञजभका सङ्झभङ्झतहरू यहन सक्नेछन ्:- 

क्र.स. सङ्झभङ्झतको नाभ कामयऺ ेत्र 

(क) रेखा सङ्झभङ्झत स्थानीम तहको सावयजङ्झनक रेखा, ङ्जवत्त य तत ्सम्फन्धी ङ्जवषम 

(ख) ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत सबाभा ऩेश बएका ङ्जवधेमक उऩयको सङ्झभङ्झतभा हङ्टने छरपर , 
प्र्मामोङ्ञजत ङ्जवधामन सम्फन्धी , साभाङ्ञजक न्माम, स्थानीम कानून 
सम्फन्धी ङ्जवषम  

(ग) सङ्टशासन तथा ङ्झफकास 
सङ्झभङ्झत 

स्थानीम तहको बौङ्झतक ऩूवायधाय , मातामात रगामतका ङ्जवकास 
ङ्झनभायण तथा सङ्टशासन सम्फन्धी ङ्जवषम य ङ्जवकास ङ्झनभायणभा यहेको 
सभस्माको सभाधानको ङ्जवषम  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरूरे आ -आफ्नो कामयऺ ेत्रङ्झबत्र ऩने 
ङ्जवषमभा छरपर गयी सो सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टय ऩनेछ ।  

71. थऩ ङ्जवषम तोक्न  सक्ने  : दपा 70 भा नऩयेका ङ्जवषमहरू अध्मऺरे उऩमङ्टक्त सम्झेको सङ्झभङ्झतको 
कामयऺ ेत्रङ्झबत्र यहने गयी तोक्न सक्नेछ ।  

72. सङ्झभङ्झतको गठन   (१)  कामयव्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको ऩयाभशयभा अध्मऺरे प्र्मक सङ्झभङ्झतकोराङ्झग 
फढीभा ५ जना सदस्महरु भनोनमन गयी सबाको सहभती ङ्झरनङ्ट ऩने छ ।  

(२) भनोङ्झनत सदस्महरु भध्मफाट सम्बव बए सवयसम्भङ्ञत्त य सम्बव नबए फहङ्टभतरे सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजकको छनौट गनङ्टय ऩने छ ।  

(३) सङ्झभङ्झतभा सॊमोजक तथा सदस्महरूको भनोनमन गदाय सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झध्व गने याजनीङ्झतक 
दरको सदस्म सङ्ख्मा , भङ्जहरा, आङ्छदवासी÷जनजाङ्झत, भधेशी, थारु, दङ्झरत, भङ्टङ्ञस्रभ, खस-आमय तथा 
अन्म सभङ्टदामको सभानङ्टऩाङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झध्वराई ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्म सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत बई छरपरभा 
सहबागी हङ्टन सक्नेछ । 

तय ्मस्तो सदस्मराई भतदानको अङ्झधकाय हङ्टनेछैन । 

73. सङ्झभङ्झतको काभ , कतयव्म य अङ्झधकाय  : (१) आफ्नो कामयऺ ेत्रको ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यही प्र्मेक सङ्झभङ्झतको 
काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :-  

(क)   कामयऩाङ्झरका वा सो अन्तगयतका ङ्झनकाम  तथा कामायरम हरूको नीङ्झत तथा 
कामयक्रभ, स्रोत ऩङ्चयचारन , व्मवस्थाऩन य अरू मस्तै ङ्जक्रमाकराऩको 
भूल्माङ्कन गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने य सभङ्टङ्ञचत 
ङ्जटप्ऩणी, ङ्झसपाङ्चयस य ङ्झनदेशन सङ्जहतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩेश गने, 
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(ख) कामयऩाङ्झरका वा सो अन्तगयतका ङ्झनकाम  तथा कामायरम हरूको याजस्व य 
व्मम सम्फन्धी अनङ्टभानको जाॉच गयी वाङ्जषयक अनङ्टभान तमाय गने तयीका , 
वाङ्जषयक अनङ्टभानभा ङ्झनङ्जहत नीङ्झतको सट्टा अऩनाउन सङ्जकने वैकङ्ञल्ऩक नीङ्झत य 
वाङ्जषयक अनङ्टभानभा यहेको यकभभा के कङ्झत ङ्जकपामत गनय सङ्जकन्छ बङ्ङे 
सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने य आफ्नो याम 
सङ्जहतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩेश गने,  

(ग) कामयऩाङ्झरकाका सदस्महरूरे स्थानीम सयकायको तपय फाट फैठकभा सभम -
सभमभा ङ्छदएका आश्वासनहरूराई ऩूया गनय स्थानीम सयकायद्वाया के–कस्ता 
कदभहरू उठाइएका छन ्सो सम्फन्धभा अध्ममन गयी सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने य फैठकभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गने, 

(घ) ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत सयकायी ङ्झनकामको सावयजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जहनाङ्झभना 
बए, नबएको अध्ममन , अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने 
य फैठकभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गने,  

(ङ) स्थानीम सयकायद्वाया प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ कायफाही 
फाये छरपर गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने, 

(च) स्थानीम सयकायद्वाया सभम -सभमभा गठन हङ्टने छानङ्झफन सङ्झभङ्झतद्वाया प्रस्तङ्टत 
प्रङ्झतवेदन कामायन्वमनको अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक 
याम, सल्राह य ङ्झनदेशन ङ्छदने,  

(छ) कामयऩाङ्झरका वा सो अन्तगयतका ङ्झनकाम  तथा कामायरम हरूफाट सम्ऩादन 
बएका काभको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी सो सम्फन्धभा आवश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदने, 

(ज) सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा अध्मऺफाट अनङ्टभोङ्छदत फजेट य कामयक्रभको 
अधीनभा यही आफ्नो कामयक्रभ सञ्चारन गने, य 

(झ)  भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत खण्डहरू फभोङ्ञजभ कामय सम्ऩादन गदाय कामयऩाङ्झरकाका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू य आवश्मक ऩये तत ्तत ्ङ्जवषमका ङ्जवशेषऻहरूसॉग सभेत 
ङ्जवचायको आदान-प्रदान गने, 

(ञ) फैठकरे सङ्टम्ऩेको अन्म काभ गने ।  

(२) ङ्जवधामन सङ्झभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानूनको प्र्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फाये अध्ममन , अनङ्टगभन य 
ङ्झनदेशन सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन सबाको फैठकभा ऩेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतहरूरे आफ्नो कामयऺ ेत्र अन्तगयतको ङ्ञजम्भेवायी सङ्ट -व्मवङ्ञस्थत ढङ्गरे फहन गने 
सन्दबयभा अध्मऺको स्वकृङ्झत ङ्झरई आवश्मक कामयङ्जवङ्झध , कामयमोजना य कामयताङ्झरका फनाई रागू गनय 
सक्नेछन ्।  

(४) सङ्झभङ्झतको कामय सम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा सङ्झभङ्झतका सदस्महरूरे अध्मऺको ऩूवय स्वीकृङ्झत 
ङ्झरई आवश्मक स्थानको भ्रभण गनय सक्नेछन ्।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतरे फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टय ऩने वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदनहरू वाङ्जषयक 
अनङ्टभान ऩेश हङ्टन ङ्ट अगावै य अरू प्रङ्झतवेदनहरू जङ्टनसङ्टकै सभमभा प्रस्तङ्टत गनय सक्नेछन ्।  
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(६) सङ्झभङ्झतरे कामयऩाङ्झरका वा सो अन्तगयतका ङ्झनकाम तथा कामायरमहरूफाट सम्ऩादन बएका 
काभको तै्रभाङ्झसक प्रगङ्झत ङ्जववयण भाग गयी ्मस्तो ङ्जववयणको अध्ममन गयी सो सम्फन्धभा कङ्ट नै ङ्झनदेशन 
ङ्छदनङ्ट ऩने बए कामयऩाङ्झरका भापय त ्मस्तो ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरका वा सो अन्तगयतका ङ्झनकाम तथा कामायरम हरूसॉग भाग 
गङ्चयने ङ्झरङ्ञखत ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकको ङ्झनदेशनभा सङ्ञचवरे भाग गनय सक्नेछ । 

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयएको ङ्जववयणको अध्ममनफाट सभेत कङ्ट नै ङ्झनदेशन ङ्छदन 
आवश्मक देङ्ञखएको अवस्थाभा ्मस्तो ङ्झनदेशन कामायन्वमन गनङ्टय  ऩने भनाङ्झसव सभमावङ्झध सभेत उल्रेख 
गयी सङ्झभङ्झतरे ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्रभा ऩङ्झन ्मस्तो ङ्झनदेशनको कामायन्वमन गनय 
कामयऩाङ्झरकारे कङ्ट नै प्रमास नगयेभा सो सम्फन्धभा सबाभा छरपर गने प्रस्ताव सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे ऩेश 
गनय सक्नेछ । 

74. सङ्झभङ्झतको फैठक  : (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक दपा 70 फभोङ्ञजभका  
सङ्झभङ्झतहरूको फैठक सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे आवश्मकता अनङ्टसाय फोराउन सक्नेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरूरे आ पूभध्मेफाट छानेको व्मङ्ञक्तरे गनेछ । सदस्महरूरे छानेको व्मङ्ञक्तरे सॊमोजक्व 
गयेकोभा सो कङ्ट याको जानकायी अध्मऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सदस्महरूरे छानेको व्मङ्ञक्तरे सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता 
गदाय सङ्झभङ्झतको सॊमोजकराई बएको सफै अङ्झधकाय प्रमोग गनय सक्नेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतको फैठक सबास्थरबन्दा फाङ्जहय फस्नङ्ट ऩने बएभा सॊमोजकरे अध्मऺको ङ्झरङ्ञखत 
अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनङ्टय ऩनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयङ्जवङ्झध सबारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

75. गणऩङ्टयक सङ्ख्मा  : (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक सङ्झभङ्झतभा कम्तीभा 
तीनजना सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा सो सङ्झभङ्झतको गणऩूयक सङ्ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩङ्टगेभा सो सङ्ख्मा नऩङ्टगेसम्भ सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजकरे फैठकको कामय ङ्झनरम्फन गनय वा अको कङ्ट नै सभम वा ङ्छदनसम्भको राङ्झग फैठक स्थङ्झगत गनय 
सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩङ्टगी रगाताय दङ्टई ऩटक 
फैठक स्थङ्झगत गनङ्टय ऩयेभा सॊमोजकरे ्मसको जानकायी अध्मऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको जानकायी प्राप्त बएऩङ्झछ कामयव्मवस्था ऩयाभशय सङ्झभङ्झतको 
ऩयाभशय ङ्झरई अध्मऺरे उङ्ञचत सभाधानको प्रमास गनङ्टय ऩने छ ।  

76. सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम  : (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक सङ्झभङ्झतको फैठकभा 
उऩङ्ञस्थत सङ्झभङ्झतका सदस्महरूको फहङ्टभतको ङ्झनणयम सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम भाङ्झननेछ य भत फयाफय बएभा 
सॊमोजकरे ङ्झनणायमक भत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणयम सॊमोजकफाट प्रभाङ्ञणत हङ्टनेछ ।  
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77. सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻको प्रवेश  : (१) सङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर हङ्टॉदा सो ङ्जवषमको 
प्रकृङ्झत हेयी कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मरे आवश्मक देखेभा सो ङ्जवषमका सम्फन्धभा 
स्ऩष्ट जानकायी ङ्छदन स्थानीम सयकाय वा स्थानीम सयकायको कङ्ट नै ङ्झनकाम वा सो ङ्झनकामभा काभभा 
खङ्जटएको कङ्ट नै अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻराई सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सङ्झभङ्झतभा ङ्झरएय जान सक्नेछ । 
सो फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत बई आवश्मक कङ्ट याहरूको स्ऩष्ट जानकायी ङ्छदनङ्ट ्मस्तो अङ्झधकायी वा 
ङ्जवशेषऻको कतयव्म हङ्टनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतरे आवश्मक ठानेभा ङ्जवषम सम्फद्ध सयोकायवारा ऩऺ वा ङ्जहत सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध 
तथा ङ्जवशेषऻराई सभेत आभन्त्रण गयी सङ्टझाव ङ्झरन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत बई आवश्मक कङ्ट याहरूको स्ऩष्ट जानकायी 
ङ्छदनङ्ट ्मस्तो सयोकायवारा ऩऺ वा ङ्जहत सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा ङ्जवशेषऻको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

78. सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन : (१) सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन सॊमोजकरे वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा अध्मऺरे तोकेको 
सो सङ्झभङ्झतको अन्म कङ्ट नै सदस्मरे फैठकभा ऩेश गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनय सॊमोजक वा सदस्मरे चाहेभा प्रङ्झतवेदनको 
सम्फन्धभा सॊङ्ञऺप्त वक्तव्म ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) फैठकभा ऩेश बएका प्रङ्झतवेदनको कामायन्वमन कामयऩाङ्झरकारे गनङ्टय ऩनेछ ।  

(४) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन कामायन्वमन बए नबएको अनङ्टगभन एवभ ्भूल्माङ्कन 
गयी सो को प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩेश गनय सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन एवभ ्भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन य फैठकरे सङ्टम्ऩेको 
ङ्जवषमका सम्फन्धभा सङ्झभङ्झतरे फैठकभा ऩेश गयेको प्रङ्झतवेदनभाङ्झथ छरपर गङ्चयमोस ्बनी सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे ्मस्तो प्रङ्झतवेदन ऩेश बएको दङ्टई ङ्छदनङ्झबत्र प्रस्तावको सूचना अध्मऺराई ङ्छदन 
सक्नेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएभा दङ्टई ङ्छदनऩङ्झछको कङ्ट नै फैठकभा छरपर 
गङ्चयमोस ्बनी प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺरे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकराई अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ । 

(७) प्रस्ताव ऩेश गदाय सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे सॊङ्ञऺप्त वक्तव्म ङ्छदन सक्नेछ । 
्मसऩङ्झछ अध्मऺरे छरपरको राङ्झग सभमावङ्झध ङ्झनधाययण गनेछ । 

(८) छरपरभा उठेका प्रश्नाहरूको जवाप कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको सदस्मरे 
ङ्छदएऩङ्झछ छरपर सभाप्त बएको भाङ्झननेछ । 

79. अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतको सूचना  : (१) सङ्झभङ्झतको रगाताय ऩाॉचवटा फैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने सदस्मरे सो को 
कायण सङ्जहतको सूचना सॊमोजकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य सो बन्दा फढी अवङ्झधको बएभा सो सम्फन्धी सूचना 
अध्मऺराई ङ्छदई स्वीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना नङ्छदई  फैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने  वा ऩाॉचबन्दा फढी ऩटक 
अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने  सदस्मराई सॊमोजकको ङ्झसपाङ्चयसभा अध्मऺरे सङ्झभङ्झतफाट हटाउन सक्नेछ य सो 
कङ्ट याको जानकायी फैठकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

80. याम ङ्झरन सक्ने  : सॊमो जकरे चाहेभा  फैठकको ङ्जवचायाधीन ङ्जवषमभा सङ्ञचव  तथा सम्फङ्ञन्धत ङ्झफषम 
ङ्जवऻको याम ङ्झरन सक्नेछ । 
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81. छरपर य ङ्झनणयमभा बाग ङ्झरन नहङ्टने  : कङ्ट नै सङ्झभङ्झतको ङ्जवचायाधीन ङ्जवषमसॉग कङ्ट नै सदस्मको वैमङ्ञक्तक 
ङ्जहत गाॉङ्झसएको बए सो ङ्जवषमको छरपर य ङ्झनणयमभा ्मस्तो सदस्मरे बाग ङ्झरनङ्ट हङ्टॉदैन । 

82. सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्रको ङ्झनणयम : सङ्झभङ्झतका कामयऺ ेत्र सम्फन्धभा ङ्जववाद उठेभा अध्मऺको ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ 
हङ्टनेछ । 

83. सङ्झभङ्झतका सॊमोजकहरूको फैठक  : सङ्झभङ्झतको प्रबावकाङ्चयता य कामयको भूल्माङ्कन गनय सभम सभमभा 
अध्मऺको सॊमोजक्वभा सङ्झभङ्झतका सॊमोजकहरूको फैठक फस्न सक्नेछ । ्मस्तो फैठकभा सङ्ञचवरे 
सभेत बाग ङ्झरन सक्नेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-14 

अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतको सूचना य स्थान ङ्चयक्तता 

84.  अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतको सूचना  : (१) कङ्ट नै सदस्म फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने अवस्था बएभा त्सम्फन्धी 
अग्रीभ सूचना अध्मऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्मरे अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतको सम्फन्धभा अध्मऺराई अग्रीभ 
सूचना ङ्छदन नसक्ने कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायण बए भा उऩङ्ञस्थत बएको तीन ङ्छदनङ्झबत्र ्मस्तो सूचना 
अध्मऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१)  वा (२)  फभोङ्ञजभ अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झत को सूचना  ङ्छदॉदा  सो को कायण य अवङ्झध 
सभेत खोल्नङ्ट ऩनेछ । 

(४) कङ्ट नै सदस्म रगाताय दश वटा वा सोबन्दा फढी  फैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा 
अध्मऺरे ्मस्तो सूचना सबाको स्वीकृङ्झतको ङ्झनङ्झभत्त प्रस्तङ्टत गनङ्टय  ऩनेछ य रगाताय दश वटा बन्दा कभ  
फैठकभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा ्मस्तो सूचना अध्मऺरे स्वीकृत गनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सबाको ङ्झनणयमको जानकायी सङ्ञचवरे सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई 
मथाशीघ्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

85. स्थान ङ्चयक्तताको सूचना  : (१) सबाको कङ्ट नै सदस्मको स्थान ङ्चयक्त बएभा अध्मऺरे सो कङ्ट याको 
जानकायी फैठकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) सबाको फैठक चारू नयहेको अवस्थाभा अध्मऺरे ्मस्तो जानकायी सूचनाऩा टीभा 
प्रकाशन गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थान ङ्चयक्त बएको सूचना सङ्ञचवरे स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन 
गनङ्टयका साथै कामयऩाङ्झरकाराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-15 

सदस्मको आचयण  

86.  आचाय सॊङ्जहता  ऩारना गनङ्टय ऩने  :  (१) सदस्महरूरे देहाम फभोङ्ञजका आचाय सॊङ्जहताको ऩारना गनङ्टय  
ऩनेछ :-  

(क)  सबाको रक्ष्म ऩूङ्झतय गने तथा सो उद्देश्मका राङ्झग सॊङ्जवधान तथा मस ऐनको 
ऩूणय ऩारना गने, 

(ख)  सावयजङ्झनक नैङ्झतकता य आचयण अनङ्टकूरको व्मवहाय गने , 
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(ग)  सबाको फैठक वा आपू सदस्म बएको सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत बई मसका 
काभ कायफाहीभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा बाग ङ्झरने तथा आफ्नो भताङ्झधकायको 
प्रमोग गने,   

(घ)  आफ्नो कतयव्म ङ्झनस्वाथय रुऩभा इभान्दायीऩूवयक तथा वस्तङ्टङ्झनष्ठ बई 
उत्तयदामीऩूणय रुऩभा ऩारन गने,   

(ङ)  फैठकसॉग सम्फङ्ञन्धत हयेक काभ कायफाहीभा सदस्महरूरे सावयजङ्झनक 
उद्देश्मराई भहत्त्व ङ्छदने तथा ङ्झनजी स्वाथय य सावयजङ्झनक स्वाथयका फीच द्वन्द 
हङ्टने ङ्ञस्थङ्झत बएभा स्ऩष्ट रुऩभा सावयजङ्झनक स्वाथयका राङ्झग उङ्झबने,  

(च)  फैठकका कङ्ट नै काभ कायफाहीभा व्मङ्ञक्तगत , आङ्झथयक पाइदा वा शङ्टल्क , 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक वा ऩाङ्चयतोङ्जषक ङ्झरई फोल्ने , भतदान गने वा बाग ङ्झरने काभ 
नगने, 

(छ)  सदस्मको हैङ्झसमतभा प्राप्त बएका गोप्म सूचना एवभ ्जानकायी फैठकको 
उद्देश्मका राङ्झग भात्र प्रमोग गने य आङ्झथयक पाइदाका राङ्झग मसराई कङ्ट नै 
अन्म व्मङ्ञक्त वा सॊस्थासॉग  रेनदेनको  ङ्जवषम नफनाउन,े 

(ज)  सबा वा आपू सदस्म बएको सङ्झभङ्झतभा ङ्जवचायाधीन यहेको कङ्ट नै ङ्जवषमभा 
आफ्नो व्मङ्ञक्तगत वा ङ्झनजी स्वाथय गाॉङ्झसएको बएभा स्वेच्छारे सो कङ्ट याको 
स्ऩष्ट रुऩभा फङ्टङ्ञझने गयी फैठक वा सङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाई सो ङ्जवषमभा 
हङ्टने छरपरफाट अरग यहने । 

(२) मस दपा अन्तगयतका आचायसॊङ्जहता सदस्महरूको सावयजङ्झनक जीवनको सफै ऩऺभा रागू 
हङ्टनेछन ्।      

तय सदस्महरूको ऩूणय रुऩभा व्मङ्ञक्तगत वा ङ्झनजी जीवनसॉग सम्फङ्ञन्धत काभ वा व्मवहायराई 
मसरे ङ्झनमङ्झभत गयेको भाङ्झनने छैन ।   

 ऩङ्चयच्छेद-16  

ङ्जवङ्जवध 

87. ङ्जवषशेाङ्झधकाय : नेऩारको सॊङ्जवधान य मस ऐनको अधीनभा यही सबाराई देहाम फभोङ्ञजभको 
ङ्जवशेषाङ्झधकाय यहनेछ :- 

(क)  सबाभा ऩूणय वाक स्वतन्त्रता यहने य सबाभा व्मक्त गयेको कङ्ट नै कङ्ट या वा 
ङ्छदएको कङ्ट नै भतराई ङ्झरएय कङ्ट नै सदस्मराई ऩक्राउ गङ्चयने, थङ्टनाभा याङ्ञखने 
वा ङ्झनज उऩय कङ्ट नै अदारतभा कायफाही नचराइने, 

(ख)  सबाराई आफ्नो काभ कायफाही य ङ्झनणयम गने ऩूणय अङ्झधकाय यहने य 
सबाको कङ्ट नै कायफाही ङ्झनमङ्झभत छ वा छैन बनी ङ्झनणयम गने अङ्झधकाय 
सबाराई भात्र हङ्टने, 

(ग)  सबारे ङ्छदएको  अङ्झधकाय अन्तगयत कङ्ट नै ङ्झरखत, प्रङ्झतवेदन, भतदान वा 
कायफाही प्रकाङ्ञशत गयेको ङ्जवषमराई ङ्झरएय कङ्ट नै व्मङ्ञक्त उऩय अदारतभा 
कायफाही नचराइने ।  
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88. सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टने अवस्था : देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टनेछ :- 

(क)  अध्मऺरे उऩाध्मऺ सभऺ य उऩाध्मऺरे अध्मऺ सभऺ याङ्ञजनाभा ङ्छदएभा,  

(ख)  सदस्मरे अध्मऺसभऺ याजीनाभा ङ्छदएभा,  

(ग)  ङ्झनजको ऩदावङ्झध सभाप्त बएभा,  

(घ)  ङ्झनजको भृ् म बएभा ।  

89. अङ्झबरेखहरूको सङ्टयऺा : (१) सबा य मसका सङ्झभङ्झतहरूको ङ्झनणयम तथा कायफाहीको अङ्झबरेखहरू सङ्ञचव 
वा ङ्झनजरे तोकेको कभयचायीरे सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ याङ्ञखने अङ्झबरेखहरू अध्मऺको आदेश ङ्झफना सङ्ञचवरे सबा स्थर 
वा सबाको कामायरमफाट फाङ्जहय रैजान कसैराई अनङ्टभङ्झत ङ्छदने छैन । 

90.  बाषा : (१) सबा वा मसका सङ्झभङ्झतहरूको काभ कायफाही नेऩारी बाषाभा हङ्टनेछ । कङ्ट नै सदस्मरे 
आफ्नो भातबृाषाभा फोरेको अवस्थाभा ्मसराई अङ्झबरेख याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फोल्न नसक्ने अऩाङ्गता बएका 
सदस्मको हकभा अध्मऺरे ्मस्तो सदस्मराई साङे्कङ्झतक बाषाभा आफ्नो ङ्जवचाय प्रकट गनय य ्मस्तो 
ङ्जवचायराई ङ्झनजको सहमोगीरे सॉगै अनङ्टवाद गयी फैठकभा सङ्टनाउने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ । 

91.  सदस्मको ऩक्राउ सम्फन्धी जानकायी  : (१) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्म ऩक्राउ गङ्चयएको 
सूचना प्राप्त बएभा अध्मऺरे ्मसको जानकायी सबाराई त्कार ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) फैठक चारङ्ट नयहेको अवस्थाभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएभा अध्मऺरे 
सूचनाऩाटीभा सूचना टाॉस गनय रगाई अन्म सञ्चायका भाध्मभफाट ्मसको प्रचाय प्रसाय सभेत गनय 
रगाउनङ्ट ऩनेछ य फैठक सञ्चारनभा आएऩङ्झछ सबाराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सदस्मराई कङ्ट नै पौजदायी कसूयभा ऩक्राउ गङ्चयएको 
जानकायी प्राप्त बएभा ्मस्तो सदस्मराई प्रहयी ङ्जहयासतभा यहेको अवस्थाभा सबाको सदस्मको हैङ्झसमतरे 
कङ्ट नै कामय गनय वा कङ्ट नै अङ्झधकाय वा उन्भङ्टङ्ञक्त प्राप्त हङ्टने छैन ।  

(४) कङ्ट नै सदस्म उऩय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ पौजदायी कसूयभा ऩूऩयऺ को राङ्झग थङ्टनाभा 
यहेको अवङ्झधबय ्मस्तो सदस्मराई अध्मऺरे ङ्झनरम्फन गनङ्टय ऩनेछ ।  

92. प्रवेश ङ्झनमङ्झभत गने अङ्झधकाय : (१) सबाको फैठक साभान्मतमा खङ्टरा यहनेछ । 

(२) सबाको काभ कायफाही अवरोकन गनय आउने व्मङ्ञक्तहरूको सङ्टङ्जवधाराई ध्मानभा याखी 
प्रवेश ङ्झनमङ्झभत तथा ङ्झनमन्त्रण गने अङ्झधकाय अध्मऺराई हङ्टनेछ । ्मसयी प्रवेश ङ्झनमङ्झभत गनय अध्मऺरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय प्रवेशऩत्रको व्मवस्था गनय वा गनय रगाउन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ जायी गङ्चयएको प्रवेशऩत्र ङ्झरई फैठक बवनङ्झबत्र प्रवेश गने 
व्मङ्ञक्तरे ्मस्तो प्रवेशऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतयहरूको ऩारन गनङ्टय ऩनेछ य कसैरे ती शतयहरू ऩारन 
नगयेभा ्मस्तो व्मङ्ञक्तराई अध्मऺको आदेशरे फैठक बवनफाट ङ्झनष्काशन सभेत गनय सङ्जकनेछ । 

93.  फैठकराई सम्फोधन  : (१) नेऩारको याष्डऩङ्झत , प्रधानभन्त्री, प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा सबाभङ्टख वा उऩसबाभङ्टख, 
याङ्जष्डम सबाको अध्मऺ वा उऩाध्मऺ, सङ्घीम सयकायको भन्त्री, सङ्घीम सॊसदका सदस्म, प्रदेश प्रभङ्टख, 
प्रदेश सबाको सबाभङ्टख वा उऩसबाभङ्टख तथा सदस्म, प्रदेश सयकायको भङ््ट मभन्त्री वा भन्त्रीराई  
फैठकराई सम्फोधन गनय स्थानीम सयकायरे अनङ्टयोध गयेभा अध्मऺरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदने छ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सबाराई सम्फोधन गनय अनङ्टभङ्झत प्राप्त ऩदाङ्झधकायीरे ्मस्तो 
फैठकको ङ्झनमङ्झभत कायफाहीभा बाग ङ्झरन वा भतदान गनय ऩाउने छैन ।  

(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सम्फोधनको राङ्झग अऩनाइने प्रङ्जक्रमा अध्मऺरे तोके फभोङ्ञजभ   
हङ्टनेछ । 

94. सबाको कायफाहीको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण  : सबाको कायफाहीको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण सदस्महरूराई ङ्जवतयण  गनङ्टय  
ऩनेछ । 

95. सङ्ञचवको काभ गनय सक्ने  : सङ्ञचव अनङ्टऩङ्ञस्थत बएको अवस्थाभा मस ऐनभा सङ्ञचवरे गने बनी 
तोङ्जकएका कामयहरू अध्मऺरे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको वङ्चयष्ठतभ ्अङ्झधकृत कभयचायीरे गनेछ । 

96.  आन्तङ्चयक काभ कायफाही भाङ्झनने  : मस ऐन फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गङ्चयने काभ कायफाही सबाको 
आन्तङ्चयक काभ कायफाही भाङ्झननेछ । मस सम्फन्धभा कङ्ट नै अदारतभा प्रश्नष उठाइने छैन ।  

97.  ङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामयङ्जवङ्झध फनाउने अङ्झधकाय  : (१) सबारे मस ऐन को कामायन्वमनको राङ्झग 
आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 

(२) सबारे मस ऐन तथा मस ऐन अन्तगयत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही आन्तङ्चयक 
कामयङ्जवङ्झध फनाउन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ फनाउने ङ्झनमभ वा आन्तङ्चयक कामयङ्जवङ्झध सबाको 
फहङ्टभतद्वाया ऩाङ्चयत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

९८.  प्रङ्झतवेदन ङ्छदने:  (१) नेऩारको सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची ९ भा उल्रेङ्ञखत ङ्झफषमहरुभा गाउॉऩाङ्झरका य 
नगयऩाङ्झरकारे प्र्मक ४ भङ्जहना य आङ्झथयक वषय सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे २ भङ्जहना ङ्झबत्र आपङ्ट रे गयेका 
काभ कावायहीको अध्ममन, अनङ्टसन्धान, अनङ्टगभन तथा कामयक्रभको प्रङ्झतवेदन स्थानीम तह हेने नेऩार 
सयकायको भन्त्रारम य प्रदेश भङ््ट म भन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामायरमभा ङ्छदनङ्ट ऩने छ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा औॊल्माएका सङ्टझाफ कामायन्वमन गनय स्थाङ्झनम तह 
हेने नेऩार सयकायको भन्त्रारम तथा प्रदेश भङ््ट मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामायरमरे सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने छ ।  

९९  वचाउ :  नेऩारको सॊङ्जवधान तथा मो ऐनको प्रङ्झतकङ्ट र नहङ्टने गयी मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टबन्दा अगाङ्झड 
प्रचङ्झरत कानून वभोङ्ञजभ गाॉउ सबा य नगय सबाफाट बए गयेका काभ कायवाहीहरु मसै ऐन वभोङ्ञजभ 
बएको भाङ्झननेछ । 
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा 10 को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

........... गाउॉऩाङ्झरका/ .............. नगयऩाङ्झरका 

...... सबा 

कामयसूची य सभमताङ्झरका 

फैठक सङ््मा  फैठक स्थान्  

अध्मऺता्  

ङ्झभङ्झत फैठक फस्ने सभम कामयसूची कामयसूची प्रस्तङ्टतकताय कैङ्जपमत 

     

     

     

 

छरपरको सभम ताङ्झरका 

ङ्झभङ्झत फैठक फस्ने सभम कामयसूची प्रस्ताव 
प्रस्तङ्टतकतायको 
नाभ 

छरपरभा फोल्ने सदस्मको नाभ 
य तोङ्जकएको सभम 

कैङ्जपमत 

       

       

       

       

 
 
 


