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ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ङ्जवधेमक, २०७५ 
प्रस्तावना  ् ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक सञ्चारन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकायराई 
व्मवङ्ञस्थत गनन वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२० को उऩधाया (८) वभोङ्ञजभ प्रदेश नम्वय ७ को  प्रदेश सबारे मो 
ऐन फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद-1 
प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब  : (1) मस ऐनको नाभ “ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत सम्फन्धी 
ऐन, २०७५” यहेको छ। 

(2) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 
२. ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) “प्रभङ्टख” बङ्ङारे ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछन ।  
(ख)  “उऩप्रभङ्टख” बङ्ङारे ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको उऩप्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩदनछ ।  
(ग)  “सदस्म” बङ्ङारे ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछन ।  
(घ) “ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी ” बङ्ङारे दपा १० फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा सभन्वम 

अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩछन ।  
(ङ) “सबा” बङ्ङानरे सॊङ्जवधानको धाया २२० को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा सबा 

सम्झनङ्ट ऩदनछ । 
(च) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन ।  
(छ) “प्रदेस” बङ्ङारे प्रदेस नम्वय ७ सम्झनङ्ट ऩछन ।   
(ज)  “सॊङ्जवधान” बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जवधान सम्झनङ्ट ऩछन । 

 
ऩङ्चयच्छेद -२ 

सबा य सङ्झभङ्झतको फैठक तथा सञ्चारन  
३. सबाको फैठक तथा सञ्चाैैरन : (१) प्रभङ्टखरे गाउॉसबा य नगयसबाको ङ्झनवानचनको अङ्ञन्तभ ऩङ्चयणाभ 

प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र सबाको ऩङ्जहरो फैठक फोराउनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रभङ्टख ङ्झनवानङ्ञचत नबएसम्भ सबाका 

सदस्म भध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे सबाको वैठक फोराउनेछ ।   
(३) सबाको फैठक वषनको एक ऩटक प्रभङ्टखरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 
(४) उऩदपा (१) वा  (३)  फभोङ्ञजभ सबाको फैठक फोराएको सूचना  ङ्ञजल्रा सभन्वम 

अङ्झधकायीरे कम्तीभा फहत्तय घण्टा अघी सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  
(५) प्रभङ्टखको ङ्झनदेशानङ्टसाय ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायीरे फैठकको कामनसूची य सभम ताङ्झरका 

तमाय  गनेछ । 
(६) प्रभङ्टखरे कामनसूची स्वीकृत गयी सबाको फैठक सॊचारन गनेछ य फैठकभा उऩङ्ञस्थत सफै 

सदस्मरे उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तकाभा हस्ताऺय गनङ्टन ऩनेछ । 
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(७) सबाको फैठकको अध्मऺता प्रभङ्टखरे गनेछ य ङ्झनजको  अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा वा ङ्झनजको ऩद 
ङ्चयक्त यहेको अवस्थाभा उऩप्रभङ्टखरे य उऩप्रभङ्टखसभेत को अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतको ज्मेष्ठ सदस्मरे 
फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(८) सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा फढी सदस्म 
उऩङ्ञस्थत बएभा गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।   
  (९) सबाको फैठकको ङ्झनणनम सवनसम्भङ्झतफाट हङ्टनेछ य सवनसम्भङ्झत कामभ हङ्टन नसकेभा उक्त 
फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरूको फहङ्टभतफाट ङ्झनणनम हङ्टनेछ । 

(१०) सबाको फैठकभा ङ्झनणनमका राङ्झग ऩेश बएको ङ्जवषमभा अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तराई भत 
ङ्छदने अङ्झधकाय हङ्टने छैन ।  

तय भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ । 
(११) प्रभङ्टखरे कङ्ट नै ङ्जवषम ङ्झनणनमाथन ऩेश गङ्चयसकेऩङ्झछ सो  ङ्जवषमउऩय  छरपर गनन वा 

सॊशोधन प्रस्तङ्टत गनन ऩाइने छैन । 
(१२) सबाको फैठकभा ऩेश हङ्टने ङ्जवषमभाङ्झथ छरपर गने सभम  प्रभङ्टखरे ङ्झनधानयण गये 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(१३) सबाको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सबा आपैं रे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

४. फैठक सञ्चारन गदान ऩारना गनङ्टनऩने कङ्ट याहरू  : सबाको फैठक सञ्चारन गदान  देहामका कङ्ट याहरू 
ऩारना गनङ्टन ऩनेछ :-  

(क) प्रभङ्टख फैठक कऺभा प्रवेश हङ्टनासाथ याङ्जष्डम धङ्टन फजाउनङ्ट ऩने, 
(ख) प्रभङ्टख फैठक कऺभा प्रवेश गदान सफैरे सम्भान प्रकट गनन उठ्नङ्ट ऩने,  
(ग) प्रभङ्टखरे फैठकप्रङ्झत सम्भान प्रकट गयी आसन ग्रहण गनङ्टन ऩने, 
(घ) आसन ग्रहण ऩङ्झछ प्रभङ्टखरे फैठक प्रायम्ब बएको घोषणा गने, 
(ङ) फैठकभा बाग ङ्झरने सदस्मरे फोल्दा प्रभङ्टखराई सम्वोधन गयेय ङ्ञशष्ट य सभ्म 

बाषाभा फोल्नङ्ट ऩने, 
(च) प्रभङ्टखरे अन्मथा आदेश ङ्छदएभा फाहेक उङ्झबएय फोल्नङ्ट ऩने,  
(छ) फैठकभा कसैरे ऩङ्झन शाङ्ञन्त बङ्ग  हङ्टन ेवा फैठकको भमानदा बॊग हङ्टने वा 

अव्मवस्था उत्ऩङ्ङ हङ्टने कङ्ट नै काभ गनन नहङ्टने, 
(ज) फैठक सञ्चारन बएको सभमभा फैठक कऺभा भोफाईर पोन फन्द गनङ्टन    

ऩने, 
(झ) प्रभङ्टखरे फैठकराई सम्वोधन गङ्चययहेको सभमभा सदस्मरे स्थान छाडेय ङ्जहॊडनङ्ट 

नहङ्टने । 
५. फैठक स्थङ्झगत गने  : फैठक कऺङ्झबत्र अव्मवस्था बई वा हङ्टने सम्बावना बई  फैठक ङ्झनमङ्झभत रुऩरे 

सञ्चारन गनन फाधा ऩने देङ्ञखएभा प्रभङ्टखरे त्मस ङ्छदनको कङ्ट नै सभमसम्भ वा फढीभा सात ङ्छदनसम्भको 
राङ्झग सूचना टाॉस गयी फैठक स्थङ्झगत गनन सक्नेछ । प्रभङ्टखरे फैठक स्थगन गनानको कायण खङ्टराई 
गयेको त्मस्तो स्थगन उऩय कङ्ट नै सदस्मरे प्रश््न उठाउन ऩाउने छैन  । 

६. सबाराई सम्वोधन : (१) नेऩार सयकायका भन्त्री , प्रदेश सयकायका भन्त्री , सॊघीम सॊसदका सदस्म 
वा प्रदेश सबाका सदस्मराई प्रभङ्टखरे सबाको फैठकराई ङ्जवशेष सम्वोधन गनन अनङ्टयोध गनन सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सम्वोधनको राङ्झग अऩनाइने प्रङ्जिमा प्रभङ्टखरे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ ।  

७. सङ्झभङ्झतको फैठक : (१) सङ्झभङ्झतको फैठक भङ्जहनाभा कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ । 
(२)  सङ्झभङ्झतको फैठक प्रभङ्टखरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 
(३) ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायीरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने सूचना कम्तीभा फहत्तय घण्टा अगावै 

सङ्झभङ्झतका सदस्मराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य त्मस्तो सूचनाको साथभा फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवष महरुको 
सूचीसभेत सॊरग्न गनङ्टन ऩनेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतका तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा फढी सदस्मको 
उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा सङ्झभङ्झतको गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता प्रभङ्टखरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा वा ङ्झनजको ऩद 
ङ्चयक्त यहेको अवस्थाभा उऩप्रभङ्टखरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(६) सङ्झभङ्झतको फैठकभा वहङ्टभतको याम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता 
गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सङ्झभङ्झत आपैं रे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ    
हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद-३ 
सबा सम्फन्धी व्मवस्था 

८. सबाको काभ , कतनव्म य अङ्झधकाय  : (१) सॊङ्जवधानको धाया २२० को उऩधाया (७) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त  सबाको अन्म काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय  देहाम फभोङ्ञजभ   
हङ्टनेछ :- 

(क)  ङ्ञजल्राङ्झबत्र का गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका  ङ्झफचको ङ्जवकास ङ्झनभानणका ङ्जवषम 
ऩङ्जहचान गनन तथा व्मवस्थाऩन गनन आवश्मक सभन्वम गने, 

(ख) ङ्ञजल्राङ्झबत्र सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्रफाट स ञ्चाअङ्झरत ङ्जवकास ङ्झनभानण 
सम्फन्धी कामनिभको ङ्जववयण तमाय गयी त्मस्ता कामनिभको प्रबावकाङ्चयता 
तथा व्मवस्थाऩनका ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा अनङ्टगभन गने, त्मस्ता कामनिभको 
प्रङ्झतपरका सम्फन्धभा  ऺेत्र वा सभङ्टदामगत , ङ्जवषम ऺेत्रगत य ऩमानवयणीम 
सन्तङ्टरन कामभ गनन आवश्मक सङ्टझाव वा भागनदशनन ङ्छदने य त्मसयी ङ्छदएका 
सङ्टझाव वा भागनदशननराई सावनजङ्झनक गने, 

(ग) ङ्ञजल्राङ्झबत्रका गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग 
प्रदेश तथा सङ्घ्सॉग सभन्वम गने , 

(घ)  ङ्ञजल्राभा यहने सङ्घी म  वा  प्रदेश सयकायी कामानरम य गाउॉऩाङ्झरका तथा 
नगयऩाङ्झरकाफीच सभन्वम गने, 

(ङ)  ङ्ञजल्राङ्झबत्रका गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाफी च कङ्ट नै ङ्जववाद उत्ऩङ्ङ बएभा 
सोको सभाधानका राङ्झग सभन्वम तथा सहजीकयण गने, 

(च)  ङ्ञजल्राङ्झबत्रको प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजना य 
कामनको सभन्वम गने, 
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(छ)  ङ्ञजल्राङ्झबत्रको ङ्जवकास तथा ङ्झनभानण सम्फन्धी कामनभा सन्तङ्टरन कामभ गनन 
गैयसयकायी सङ्घ  सॊस्था तथा ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सभन्वम गने,  

(ज) ङ्ञजल्राङ्झबत्रको ङ्जवकास तथा ङ्झनभानण सम्फन्धी कामनभा सन्तङ्टरन बए नबएको 
सम्फन्धभा अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा अनङ्टगभन गयी ङ्जवकास ङ्झनभानण सम्फन्धी 
कामनभा सन्तङ्टरन कामभ गननको राङ्झग भन्त्रारम, स्थानीम तह सम्फन्धी 
ङ्जवषम हेने प्रदेश सयकायको भन्त्रारम तथा आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत 
गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩङ्झरकाराई सभेत सङ्टझाव ङ्छदने, 

(झ)  आफ्नो काभ कायफाहीको सम्फन्धभा नेऩार सयकायको सङ्घ घीम भाङ्झभरा हेने 
भन्त्रारम य स्थानीम तह सम्फन्धी ङ्जवषम हेने प्रदेश सयकायको भन्त्रारमराई 
प्रत्मेक आङ्झथनक वषन सभाप्त बएको दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र प्रङ्झतवेदन ङ्छदने,  

(ञ) ङ्ञजल्राङ्झबत्र याङ्जष्डम तथा अन्तयाङ्जष्डम गैय सयकायी सॊघसॊस्थाफाट सञ्चारन 
बइयहेका मोजना य कामनिभहरुको प्रबावकाङ्चयता , उऩमङ्टक्तता तथा सन्तङ्टङ्झरत 
ङ्जकङ्झसभरे बए नबएको सम्फन्धभा अनङ्टगभन गयी दोहोयो नहङ्टने गयी उऩमङ्टक्त 
स्थानभा ऩठाउन सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकासॊग आवश्मक 
सभन्वम य सहजीकयण गने,  

(ट) ङ्ञजल्राङ्झबत्रका दङ्टई वा सोबन्दा फढी गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका फीचका 
यणनीङ्झतक भहत्वका आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाको ऩङ्जहचान गयी सोको 
कामानन्वमनभा सहजीकयण तथा सभन्वम गने, 

(ठ) ङ्ञजल्राङ्झबत्रका एकबन्दा फढी गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका प्रबाङ्जवत हङ्टने 
आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाका प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम 
प्रबाव भङ्टल्माकॊ न गनन सभन्वम गने, 

(ड) ङ्ञजल्राको सभग्र ङ्जवकासका राङ्झग सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम गने , 

(ढ) ङ्ञजल्राङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत सङ्घीम य प्रदेशस्तयीम आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाको 
कामानन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण य सहमोग गने, 

(ण) ङ्ञजल्रास्तयीम अन्तय गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता , 

करा, शैङ्ञऺक प्रदशननी, कृङ्जष प्रदशननीको आमोजना गने, 
(त) ङ्ञजल्रा सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन गने , 

(थ) ङ्ञजल्राङ्झबत्रका गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे तजङ्टनभा गयेका कानूनहरुको 
अङ्झबरेङ्ञखकयण गने, 

(द) ङ्ञजल्राङ्झबत्रको ङ्जवकास तथा ङ्झनभानणराई प्रबावकायी फनाउनको राङ्झग वषनको 
एक ऩटक वाङ्जषनक सभीऺाको कामनिभ आमोजना गयी सो ङ्ञजल्राफाट सङ्घीम 
सॊसदको य प्रदेश सबाको सदस्मराई आभन्त्रण गयी सङ्टझाव ङ्झरने, 

(ध) आवश्मकता अनङ्टसाय प्राकृङ्झतक श्रोत व्मवस्थाऩन  अनङ्टगभन सभन्वम सङ्झभङ्झत 
तथा अन्म आवश्मक सङ्झभङ्झतहरू गठन गने,  

(न)  सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको बौगोङ्झरक ऺेत्रभा सञ्चाङ्झरत ङ्झफकास आमोजना तथा 
कामनिभहरुको अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा प्रङ्झतवेदन ङ्छदने,  
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(ऩ) सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको बौगोङ्झरक ऺेत्रभा सञ्चा,ङ्झरत आमोजना तथा 
कामनिभहरुभा अङ्झनमङ्झभतता बएको वा गयेको बङे्ङ उजङ्टयी ऩनन आएभा उक्त 
आमोजना तथा कामनिभभा बए गयेका काभकाफानहीको अध्ममन तथा अनङ्टगभन 
गयी मथाथनताको ङ्झफवयण सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने । 

(प)  प्रदेश सयकायरे तोकेका अन्मन कामन गने। 
 (२) सबारे गने काभ ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको नाभभा हङ्टनेछ। 

(3) सबारे आफ्नो कामनऺ ेत्रका ङ्जवषमभा वाङ्जषनक कामनिभ तथा फजेट फनाई सबाफाट ऩाङ्चयत 
गयी रागू गनङ्टन ऩनेछ। 

९. सबाको कोष : (१) सबाको  एउटा कोष हङ्टनेछ । 

  (२) सबाको सम्ऩूणन खचन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषफाट व्महोङ्चयनेछ ।  

  (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभको यकभ यहनेछ:-  

   (क) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,  

   (ख) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, य  

   (ग) अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चाङ्ञैरन ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी वा ङ्झनजरे 
तोकेको अङ्झधकृत य रेखा प्रभङ्टखको सॊमङ्टक्त दस्तखतफाट हङ्टनेछ । 

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा यहने यकभ सबारे तोकेको फैङ्क तथा ङ्जवत्तीम सॊस्था 
सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप्त 'क' वगनको फैङ्कभा खाता खोरी जम्भा गङ्चयनेछ ।  

१०. ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी : (१) सबाको प्रशासकीम प्रभङ्टखको रूऩभा काभ गनन एक ङ्ञजल्रा सभन्वम 
अङ्झधकायी यहनेछ । 

(२) ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायीको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :-  

(क) सबा य सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवको रूऩभा काभ गने ,  

(ख) सबा य सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम कामानन्वमन गने, गयाउन,े 

(ग)  ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सङ्घन य प्रदेश सयकायका कामानरम  तथा स्थानीम तह फीच 
सभन्वम गने गयाउन,े 

(घ)   सबाको आङ्झथनक कायोफायको ङ्जहसाव अङ्झबरेख दङ्टरुस्त याख्ने , रेखाऩयीऺण 
गयाउने, फेरुजङ्ट पछ्यौट गयाउने  तथा  फेरुजङ्ट ङ्झभनाहको प्रस्ताव तमाय गयी 
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने, 

(ङ)  सबाको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण गने , रगत याख्न ेतथा अद्यावङ्झधक गने, 
गयाउने, 

(च)  सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखको ङ्झनदेशनभा सबा तथा सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउने ,  सबा 
तथा सङ्झभङ्झतको फैठक को ङ्झनणनमको भाइन्मूट गने ,  सबा तथा सङ्झभङ्झतको 
फैठकको ङ्झनणनम प्रभाङ्ञणत गयी  अङ्झबरेख याख्ने  य फैठक सम्फन्धी आवश्मक 
कामन गने, गयाउन,े  

(छ)  सबारे गनङ्टन ऩने खङ्चयद सम्फन्धी मोजना तमाय गयी खङ्चयद कामन गने, गयाउने, 
(ज)  सबा , सङ्झभङ्झत वा प्रभङ्टखरे तोकेका अन्म कामनहरू गने। 
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ऩङ्चयच्छेद-४ 
फैठक बत्ता तथा सङ्टङ्जवधा 

११. फैठक बत्ता : सदस्मरे फैठकभा बाग ङ्झरएको प्रत्मेक ङ्छदनको राङ्झग प्रदेश सयकायरे तोके फभोङ्ञजभको 
यकभ फैठक बत्ता फाऩत ्ऩाउनेछन ्। 

१२. सवायी तथा मातामात  सङ्टङ्जवधा : (१) स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको सवायी तथा 
मातामात सङ्टङ्जवधा स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ को दपा 
४ भा उल्रेख बएफभोङ्ञजभ हङ्टने छ ।  

१३. दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता : प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख तथा सदस्मरे सङ्झभङ्झतको काभको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्ञजल्राङ्झबत्र 
भ्रभण गनङ्टन ऩदान प्रचङ्झरत प्रदेश कानून फभोङ्ञजभको दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता ऩाउनेछन ्।  

 
ऩङ्चयच्छेद-५ 
ङ्जवङ्जवध 

१४. सबा तथा सङ्झभङ्झतभा छरपर गनन नऩाइने : देहामका ङ्जवषमभा सबा वा सङ्झभङ्झत को फैठकभा छरपर 
गनन ऩाइने छैन :- 

(क) सॊङ्जवधान वा प्रचङ्झरत कानूनफाट ङ्झनषेध गङ्चयएको ङ्जवषम , 
(ख) कानूनत: गोप्म यहने कङ्ट याहरू वा प्रकाशन गदान याङ्जष्डम ङ्जहत ङ्जवऩङ्चयत हङ्ट न े

ङ्जवषम, 
(ग) प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रचायको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाको नाभ 

आङ्छद बएको ङ्जवषम, 
(घ) अदारत, स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ङ्जवचायाधीन ङ्जवषम, 
(ङ) गैय सयकायी व्मङ्ञक्तको कङ्ट नै वक्तव्म सत्म हो वा होइन बङे्ङ ङ्जवषम ,  
(च) ङ्झभत्रयाष्डसॉगको सम्फन्धभा खरर वा असय गने ङ्जवषम,  
(छ) सबारे तोके फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जवषम ।  

१५. सङ्झभङ्झतको सभन्वमभा कामन गने :  ङ्ञजल्राभा यहेका प्रदेश सयकायका कामानरमरे सङ्झभङ्झतसॉग सभन्वम 
गयी कामन गनङ्टन ऩनेछ । 

1६. प्रङ्झतवेदन ङ्छदने : (१) ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक चाय भङ्जहनाभा  य आङ्झथनक वषन सभाप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र आपङ्ट रे गयेका काभ कायफाहीको अध्ममन , अनङ्टसन्धान, अनङ्टगभन तथा 
कामनिभको प्रङ्झतवेदन स्थानीम तह हेने नेऩार सयकायको  भन्त्रारम  य प्रदेश भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामानरमभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा औल्माएका सङ्टझाव कामानन्वमन गनन स्थानीम तह 
हेने नेऩार सयकायको  भन्त्रारम तथा प्रदेश भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामानरम रे सम्वङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

१७. सङ्टङ्जवधाको दङ्टरुऩमोग गनन नहङ्टन े : मस ऐन फभोङ्ञजभ  प्राप्त सङ्टङ्जवधा  सम्फङ्ञन्धत प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख वा  
सदस्मरे भात्र उऩमोग गनन ऩाउन ेछन ्। सम्फङ्ञन्धत प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख तथा  सदस्महरुरे सङ्टङ्जवधाको 
दङ्टरुऩमोग गयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायवाही हङ्टनेछ । 
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१८. सङ्टङ्जवधा नऩाउने  : मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सबा वा सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै  
सदस्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएभा त्मस्तो ङ्झनरम्फन बएको अवङ्झधबय, पौजदायी कसूयभा 
अदारतको आदेश फभोङ्ञजभ थङ्टना वा कैदभा यहेभा त्मसयी थङ्टना वा कैदभा यहेको अवङ्झधबय ङ्झनजरे 
मस ऐन फभोङ्ञजभको कङ्ट नै सङ्टङ्जवधा ऩाउन ेछैन य सो अवङ्झधबय सबा वा सङ्झभङ्झतको फैठकभा बाग ङ्झरन 
ऩाउने छैन । 

१९. स्वाथन फाङ्ञझएभा ङ्झनणनम प्रङ्जिमाभा बाग ङ्झरन नहङ्टने  : सबा वा सङ्झभङ्झतभा ङ्जवचायाधीन कङ्ट नै ङ्जवषमभा सबा 
वा सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सदस्मको ङ्जहत , सयोकाय वा स्वाथन यही ङ्झनणनम प्रबाङ्जवत हङ्टने बएभा त्मस्तो सदस्मरे 
सबा वा सङ्झभङ्झत राई त्मस्तो कङ्ट याको ऩूवन जानकायी ङ्छदई त्मस्तो ङ्जवषमभा सबा वा सङ्झभङ्झत फाट गङ्चयने 
ङ्झनणनम प्रङ्जिमाभा बाग ङ्झरन हङ्टदैन । 

२०. काभ कायफाहीभा फाधा नऩने : कङ्ट नै सदस्मको स्थान ङ्चयक्त यहेको कायणरे भात्र सबा वा सङ्झभङ्झतको 
काभ कायफाहीभा फाधा ऩने छैन । 

२१. सङ्घ घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने :  सबाको फजेट तथा कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था सङ्घी म कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

२२. कामनङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका तथा भाऩदण्ड फना उन सक्ने :  सबारे आफ्नो अङ्झधकायऺेत्रका ङ्जवषमभा 
आवश्मक कामनङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका तथा भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्नेछ । 

२३.  वचाउ : नेऩारको सॊङ्जवधान तथा मो ऐन को प्रङ्झतकङ्ट र नहङ्टने गयी मो ऐन रागङ्ट हङ्टन ङ्ट बन्दा अगाङ्झड 
ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सभङ्झतरे प्रचङ्झरत कानूनवभोङ्ञजभ गयेका काभकायवाही मसै ऐन 
वभोङ्ञजभ गयेको भाङ्झननेछ । 

 


