प्रदे श मुवा ऩरयषद्को सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ववधेमक
प्रस्तावना् मुवाको हक वहतको सॊ यऺण, सम्वर्द्नन य सशक्तीकयण गयी शशऺा, सीऩ, उद्यभशीरता य योजगायीभा
ु को तनभानणका रातग
मुवाको प्रतततनतधत्व, बूतभका य मोगदानराई प्रवर्द्नन गदै सभुन्नत प्रदे श तथा भुरक
मुवासम्फन्धी नीतत तनभानणदे शि कामानन्वमन तहसम्भ उनीहरुको साथनक सहबातगता अतबफृवर्द् गयी प्रदे श तथा
याष्ट्र ववकासको भूरप्रवाहभा मुवाराई सभावेश गने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे,
प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द–१
प्रायशम्बक
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ " प्रदे श मुवा ऩरयषद् ऐन, २०७६ "यहेको छ ।
(२) मो ऐन प्रभाशणकयण बएको तीसौं ददनफाट प्रायम्ब हुनेछ ।

2.

ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,–
(क)

“अध्मऺ” बन्नारे ऩरयषद्को अध्मऺ सम्झनुऩछन ।

(ि)

“उऩाध्मऺ” बन्नारे ऩरयषद्को उऩाध्मऺ सम्झनुऩछन ।

(ग)

“शजल्रा मुवा सतभतत” बन्नारे दपा १३ फभोशजभको शजल्रा मुवा सतभतत सम्झनुऩछन।

(घ)

“तोवकएको” वा “तोवकए फभोशजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभभा
तोवकएको वा तोवकए फभोशजभ सम्झनुऩछन ।

(ङ)

“ऩरयषद्” बन्नारे दपा ५ फभोशजभ स्थाऩना बएको प्रदे श मुवा ऩरयषद् सम्झनुऩछन ।

(च)

"प्रदे श" बन्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछन।

(छ)

“भन्रारम” बन्नारे साभाशजक ववकास भन्रारम सम्झनुऩछन ।

(ज)

“मुवा” बन्नारे सोह्र वषनदेिी चारीस फषनसम्भको उभेय बएको व्मशक्त सम्झनुऩछन।

(झ)

“ववशेष सभुदामको मुवा” बन्नारे द्वन्द्व ऩीतडत, जोशिभभा ऩये का, दतरत, रै वङ्गक तथा
मौतनक अल्ऩसॊ ख्मक, गरयफीको ये िाभुतन यहेका, अऩाङ्गता बएका वा अततसीभान्तकृत,
अल्ऩसङ्खख्मक सभुदामका मुवा सम्झनुऩछन ।

(ञ)

“सदस्म” बन्नारे ऩरयषद्को सदस्म सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे ऩरयषद्को अध्मऺ,
उऩाध्मऺ य सदस्मसशचव सभेतराई जनाउॉछ ।

(ट)

“सतभतत” बन्नारे दपा १० फभोशजभको कामनकायी सतभतत सम्झनुऩछन ।

ऩरयच्छे द–२
ऩरयषद्को स्थाऩना
3.

ऩरयषद्को स्थाऩना: (१) प्रदे श तबर मुवाको हक वहत सॊ यऺण, सम्वर्द्नन य सशक्तीकयण गननको रातग
प्रदे श मुवा ऩरयषद् स्थाऩना गरयने छ ।
(२)

4.

ऩरयषद्को भुख्म कामानरम प्रदे श सयकायरे तोकेको स्थानभा यहनेछ ।

ऩरयषद् स्वशातसत य सॊगदठत सॊस्था हुन:े (१) ऩरयषद् अववशच्छन्न उ्तरयातधकायवारा एक स्वशातसत तथा
सॊ गदठत सॊ स्था हुनेछ ।
(२)

ऩरयषद्को सफै काभ कायफाहीको तनतभ्तर आफ्नो एउटा छु ट्टै छाऩ हुनछ
े ।

(३)

ऩरयषद्रे व्मशक्त सयह चर अचर सम्ऩश्तर प्राप्त गनन, उऩबोग गनन, फेच वविन गनन वा

अन्म वकतसभरे व्मवस्था गनन सक्नेछ ।
तय ऩरयषद्रे अचर सम्ऩश्तर फेच वविन गनुन अशघ प्रचतरत कानून फभोशजभ
स्वीकृतत तरनु ऩनेछ ।
(४)

ऩरयषद्रे व्मशक्त सयह आफ्नो नाभफाट नातरस उजूय गनन सक्नेछ य ऩरयषद् उऩय

ऩतन सोही नाभफाट नातरस उजूय राग्न सक्नेछ ।
(५)

ऩरयषद्रे व्मशक्त सयह कयाय गनन, कयाय फभोशजभको अतधकाय प्रमोग गनन तथा

दावमत्व तनवानह गनन सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द–३
ऩरयषद्को गठन तथा काभ, कतनव्म य अतधकाय
5.

ऩरयषद्को गठन: (१) ऩरयषद्को गठन दे हाम फभोशजभ हुनेछ्–
(क)

प्रदे श सयकायको मुवा सम्फशन्ध ववषम हेने भन्री

(ि)

प्रदे श सयकायरे तनमुक्त गये को

–अध्मऺ

व्मशक्त

–उऩाध्मऺ

(ग)

प्रदे श नीतत तथा मोजना आमोगको सदस्म, (मुवा हेने)

-सदस्म

(घ)

सशचव, आतथनक भातभरा तथा मोजना भन्रारम

–सदस्म

(ङ)

सशचव, साभाशजक ववकास भन्रारम

–सदस्म

(च)

भन्रारमको मुवा सम्फशन्ध ववषम हेने भहाशािा प्रभुि

-सदस्म

(छ)

मुवाको हक, वहतको सॊ यऺण य सम्वर्द्ननभा मोगदान
ऩुमानएका भाध्मतभक शशऺा ऩयीऺा (कऺा १२) वा सो
सयह उश्तरणन मुवाहरुभध्मेफाट सभावेशी प्रतततनतधत्व हुने गयी
भन्रारमरे भनोनीत गये का कम्तीभा दुई जना भवहरा
सवहत ऩाॉच जना

(ज)

–सदस्म

उद्योग, श्रभ ,कृवष,िेरकुद, ववऻान, प्रववतध तथा वातावयण,
सावहत्म तथा कराको ऺेरफाट प्रतततनतधत्व हुने गयी
भन्रारमरे भनोनीत गये का कम्तीभा एक जना भवहरा
सवहत तीन जना

(झ)

–सदस्म

शजल्रा मुवा सतभततका अध्मऺहरुभध्मेवाट ऩरयषद्रे
भनोतनत गये को तीन जना

-सदस्म

(2)

ऩरयषद्को वरयष्ठतभ कभनचायीरे ऩरयषद्को सशचवको रुऩभा काभ गनेछ ।

(3)

ऩरयषद्को सदस्म हुन दे हामको मोग्मता ऩुया गये को हुनऩु नेछ:(क)

नेऩारी नागरयक हुनऩु ने,

(ि)

कुनैऩतन पौजदायी अतबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको,

(ग)

४० फषनको उभेय ननाघेको हुन ु ऩनेछ।

(4)

भनोनीत सदस्महरुको ऩदावतध चाय फषनको हुनछ
े ।

(5)

उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रे शिएको बए ताऩतन कुनै भनोनीत सदस्मरे आफ्नो
ऩदीम शजम्भेवायी ऩूया नगये को बनी ऩरयषद्रे तनणनम गये भा भन्रारमरे तनजराई
ु ै फित सदस्मको ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।
जनुसक

(6)

उऩदपा (५) फभोशजभ भनोनीत सदस्महरुराई ऩदफाट हटाउनु अशघ तनजराई
सपाई ऩेश गने भौका ददनु ऩनेछ ।

6.

ऩरयषद्को काभ, कतनव्म य अतधकाय: मस ऐनभा अन्मर उशल्रशित काभ, कतनव्म य अतधकायको अततरयक्त
ऩरयषद्को काभ, कतनव्म य अतधकाय दे हामफभोशजभ हुनछ
े :–
(क)

मुवासम्फन्धी दीघनकारीन नीतत तजुभ
न ा गयी प्रदे श सयकायसभऺ तसपारयस गने,

(ि)

प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत नीततको अधीनभा यही मुवासम्फन्धी मोजना तथा कामनक्रभ
फनाई कामानन्वमन

(ग)

गने,

सीऩ, भनोयन्जन, स्वमॊ सेवा, नेतत्ृ वववकास, उद्यभशशरता, योजगाय, ववऻान, सूचना तथा
प्रववतधको ऺेरभा मुवाको प्रवर्द्ननका रातग कामनक्रभ सञ्चारन गनेछ,

(घ)

ऩरयषद्सॉग आवर्द्ता प्राप्त गने सॊ घ, सॊ स्थाहरुरे ऩारना गनुन ऩने शतनहरु तनधानयण गने,

(ङ)

ऩरयषद्को वावषनक मोजना, कामनक्रभ तथा फजेट स्वीकृत गने,

(च)

मुवा ववकास, सशक्तीकयण एवॊ भूरप्रवाहीकयणसम्फन्धी ववषमभा प्रदे श सयकायराई
सुझाव ददने,

(छ)

ववकास तनभानण तथा सभाज सेवाको ऺेरभा मुवाराई स्वमॊ सेवकको रुऩभा ऩरयचारन
गने सम्फन्धभा आवश्मक नीतत तनधानयण गने,

(ज)

मुवाराई प्रदे शको सवानवङ्गण ववकासभा केशन्ित बई अशघ फढ्न उत्प्रेरयत गने,

(झ)

मुवाका ऺेरभा सॊ घ य स्थानीम तहसॉग सभन्वम, सहकामन य आवश्मकता अनुसाय
सहजीकयण गने,

(ञ)

मुवा वैऻातनकराई प्रोत्साहन गनन कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्ने,

(ट)

प्रदे श सॊ ग्राहरम,य प्रानेटोरयमभ जस्ता कामनक्रभफाट वैऻातनक अन्वेषण कामनराई
प्रोत्साहन गने,

(ठ)
7.

तोवकएफभोशजभका अन्म कामन गने ।

ऩरयषद्को फैठक य तनणनम: (१) ऩरयषद्को फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्नेछ ।
तय दुई फैठक फीचको अन्तय साभान्मतमा चाय भवहनाबन्दा फढी हुने छै न।
(२) ऩरयषद्को फैठक, अध्मऺको तनदे शनभा उऩाध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा
फस्नेछ ।
ु न्दा कम्तीभा अचाचारीस घटाटा अगावै फैठकभा छरपर हुने
(३) ऩरयषद्को फैठक हुनब
ववषमको कामनसूची सवहतको सूचना ऩरयषद्का सशचवरेरे सदस्महरुराई ददनेछ।
(४) ऩरयषद्भा तत्कार कामभ यहेका कुर सदस्म सॊ ख्माको ऩचास प्रततशतबन्दा फढी
सदस्महरु उऩशस्थत बएभा ऩरयषद्को फैठकको रातग गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगक
े ो
भातननेछ ।
(५) ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य तनजको अनुऩशस्थततभा उऩाध्मऺरे गनेछ।
(६) ऩरयषद्को फैठकभा फहुभतको याम भान्म हुनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको
अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणानमक भत ददनेछ ।

(७) ऩरयषद्को फैठकको तनणनम

उऩाध्मऺरे प्रभाशणत गयी याख्नेछ ।

(८) फैठकभाआवश्मकता अनुसाय कुनै
आभन्रण गनन

ववशेषऻ वा ऩदातधकायीराई ऩरयषद्को फैठकभा

सक्नेछ ।

(९) ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामनववतध ऩरयषद् आपैंरे तनधानयण गये फभोशजभ
हुनेछ ।

ऩरयच्छे द–४
उऩाध्मऺको तनमुशक्त तथा काभ कतनव्म य अतधकाय
8.

उऩाध्मऺ: (१) ऩरयषद्को कामनकायी प्रभुिको रुऩभा एकजना उऩाध्मऺ यहनेछ।
(२) भन्रारमका सशचवको अध्मऺताभा अन्म दुई जना ववऻ यहेको तीन सदस्मीम एक
तसपारयस सतभतत गठन बई उक्त सतभततरे तसपारयस गये का व्मशक्तभध्मेफाट प्रदे श सयकायरे उऩाध्मऺ
ऩदभा एक जना तनमुक्त गनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभको तसपारयस सतभततरे

दे हाम फभोशजभ मोग्मता बएका

व्मशक्तहरुभध्मेफाट तीन जनाको नाभ तसपारयस गनेछ:(क) नेऩारी नागरयक हुनऩु ने,
(ि) कुनैऩतन पौजदायी अतबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको,
(ग) नेऩार सयकायद्वाया भान्मता प्राप्त वववविववद्यारमफाट कम्तीभा

स्नातक

तह

उ्तरीणन गयी मुवाको हक, वहतको सॊ यऺण, सम्वर्द्नन वा मुवा ववकास य
ऩरयचारनको ऺेरभा कम्तीभा ऩाॉच वषनको कामन अनुबव बएको,
(घ) सम्फशन्धत ऺेरभा काभ गरययहेको हुनऩु ने,
(ङ) ४० फषनको उभेय ननाघेको हुन ु ऩनेछ।
(४)

उऩदपा

(२)

फभोशजभको

तसपारयस

सतभततको

फैठकरगामत

तसपारयस

गदान

अवरम्फन गनुऩ
न ने अन्म कामनववतध सो सतभतत आपैंरे तनधानयण गये फभोशजभ हुनेछ ।
(५) उऩाध्मऺको ऩदावधी चाय फषनको हुनेछ।
(६) उऩदपा (५) भा जुनसुकै कुया रे शिएको बए ताऩतन उऩाध्मऺरे ऩरयषद्को अवहत हुने
कुनै काभ गये भा, कामन ऺभताको अबाव, ियाफ आचयण वा आफ्नो ऩदीम कतनव्मको ऩारना

इभान्दायीऩूवक
न
नगये भा प्रदे श सयकायरे तनजराई जुनसुकै फित उऩाध्मऺको ऩदफाट हटाउन
सक्नेछ।
(७) उऩदपा (६) फभोशजभ उऩाध्मऺराई ऩदफाट हटाउनु अशघ तनजराई सपाई ऩेश गने
भौका ददनु ऩनेछ ।
(८) उऩाध्मऺको ऩारयश्रतभक, सेवाका शतन तथा सुववधा तोवकए फभोशजभ हुनेछ ।

9.

उऩाध्मऺको काभ, कतनव्म य अतधकाय: मस ऐनभा अन्मर उशल्रशित काभ, कतनव्म य अतधकायको
अततरयक्त उऩाध्मऺको काभ, कतनव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्–
(क) ऩरयषद्फाट स्वीकृत नीतत, मोजना य कामनक्रभ कामानन्वमन गने, गयाउने,
(ि) ऩरयषद्को वावषनक कामनक्रभ, मोजना तथा फजेट तमाय गयी ऩरयषद् सभऺ ऩेश गने,
(ग) ऩरयषद् तथा सतभततको तनणनम कामानन्वमन गने, गयाउने,
(घ) ऩरयषद्फाट सञ्चातरत मोजना तथा कामनक्रभको अनुगभन गने, गयाउने,
(ङ) ऩरयषद्को कभनचायी व्मवस्थाऩन तथा अन्म व्मवस्थाऩकीम कामन गने,
(च) ऩरयषद्को दै तनक प्रशासतनक कामन सञ्चारन गने
(छ) तोवकए फभोशजभका अन्म काभ गने ।

ऩरयच्छे द–५
सतभततको गठन तथा काभ, कतनव्म य अतधकाय
10.

सतभततको गठन: (१) ऩरयषद्को कामनकायी तनकामको रुऩभा काभ गनन दे हाम फभोशजभको एक
कामनकायी सतभतत यहनेछ:(क) उऩाध्मऺ

– सॊ मोजक

(ि) भन्रारमको मुवा सम्फन्धी ववषम हेने भहाशािा प्रभुि

–सदस्म

(ग) ऩरयषद्का सदस्महरु भध्मेफाट ऩरयषद्रे भनोनीत गये का
एक जना भवहरा सवहत दुईजना
(घ) ऩरयषद्को वरयष्ठतभ कभनचायी

–सदस्म
–सदस्म–सशचव

(२)

उऩदपा (१) को िटाड (ग) फभोशजभका सदस्मको ऩदावतध ऩरयषद्को सदस्म
कामभ यहेसम्भको अवतधका रातग हुनेछ ।

11.

सतभततको फैठक य तनणनम: (१) सतभततको फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्नेछ ।
(२) सतभततको सॊ मोजकरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा सतभततको फैठक फस्नेछ ।
(३)

उऩदपा

(२) भा जुनसुकै

कुया रे शिएको बए

ताऩतन

सतभततको

सॊ मोजकको

अनुऩशस्थततभा सदस्म–सशचवरे सतभततका सदस्महरुसॉग ऩयाभशन गयी तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा
सतभततको फैठक फस्न सक्नेछ ।
ु न्दा कम्तीभा चौफीस घटाटा अगावै फैठकभा छरपर हुने
(४) सतभततको फैठक हुनब
ववषमको कामनसूची सवहतको सूचना सदस्म–सशचवरे सतभततका सदस्महरुराई ददनेछ ।
(५) सतभततको कुर सदस्म सॊ ख्माको ऩचास प्रततशतबन्दा फढी सदस्महरु उऩशस्थत बएभा
सतभततको फैठकको रातग गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भातननेछ ।
(६) सतभततको फैठकको अध्मऺता सतभततको सॊ मोजकरे य तनजको अनुऩशस्थततभा सतभततका
सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको सदस्मरे गनेछ ।
(७) सतभततको फैठकभा फहुभतको याम भान्म हुनछ
े य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता
गने व्मशक्तरे तनणानमक भत ददनेछ ।
(८) सतभततको फैठकको तनणनम

सदस्म-सशचवरे प्रभाशणत गयी याख्नेछ ।

(९) सतभततरे आवश्मक ठानेभा सतभततको काभसॉग सम्फशन्धत कुनै ववशेषऻ वा
ऩदातधकायीराई सतभततको फैठकभा आभन्रण गनन सक्नेछ ।
(१०) सतभततको फैठकसम्फन्धी अन्म कामनववतध सतभतत आपैंरे तनधानयण गये फभोशजभ
हुनेछ।
12.

सतभततको काभ, कतनव्म य अतधकाय: मस ऐनभा अन्मर उशल्रशित काभ, कतनव्म य अतधकायको अततरयक्त
सतभततको काभ, कतनव्म य अतधकाय दे हामफभोशजभ हुनछ
े :–
(क) ऩरयषद्को फावषनक मोजना, कामनक्रभ तथा फजेट तजुभ
न ा गयी स्वीकृततको रातग ऩरयषद्
सभऺ ऩेश गने,

(ि) ऩरयषद्सॉग आफर्द् हुन चाहने सॊ घ, सॊ स्थाराई आफर्द्ता प्रदान गने सम्फन्धी शतन , ववतध
य प्रवक्रमा तनधानयण गयी स्वीकृततको रातग ऩरयषद् सभऺ ऩेश गने,
(ग) ऩरयषद्फाट स्वीकृत नीतत य भागनदशननको अधीनभा यही मुवा ववकास, ऩरयचारन तथा मुवा
सशक्तीकयणसम्फन्धी प्रफर्द्ननात्भक कामनक्रभ सञ्चारन गने, गयाउने,
(घ) मुवाका रातग स्वयोजगाय प्रवर्द्नन तथा उद्यभशशरता अतबवृवर्द् सम्फन्धी कामनक्रभ
सञ्चारन गने, गयाउने,
(ङ) मुवा ववकास तथा मुवा ऩरयचारन सम्फन्धी ववषमभा अध्ममन तथा अनुसन्धान गने,
गयाउने,
(च) मुवाराई आत्भतनबनय हुन सहमोग ऩुग्ने वकतसभको कामनक्रभ सञ्चारन गने, गयाउने,
(छ) मुवाराई नीतत तनभानणदे शि कामानन्वमन तहसम्भ सॊ रग्न गयाउन ऩहर गने,
(ज) ऩरयषद्फाट सम्ऩादन गरयने कामन तभतव्ममी य प्रबावकायी ढॊ गफाट सम्ऩादन गनन तथा
वव्तरीम उ्तरयदावमत्व प्रणारीराई वववविसनीम फनाउन आन्तरयक तनमन्रण प्रणारी तमाय
गयी रागू गने,
(झ) मुवासम्फन्धी ववतबन्न तनकामद्वाया सञ्चातरत कामनक्रभको सभन्वम गने,
(ञ) मुवा सम्फन्धी सॊ घ, सॊ स्थाको ऺभता अतबवृवर्द् गने, गयाउने,
(ट) मुवासम्फन्धी सूचनाको व्मवस्थाऩन गने तथा एकीकृत तथ्माङ्क तमाय गने,
(ठ) तोवकए फभोशजभका अन्म कामन गने, गयाउने ।

ऩरयच्छे द–६
शजल्रा मुवा सतभतत
13.

शजल्रा मुवा सतभततको गठन: (१) शजल्रास्तयभा मुवासम्फन्धी मोजना तथा कामनक्रभको सभन्वम,
सहजीकयण य सञ्चारन गनन प्रत्मेक शजल्राभा एक शजल्रा मुवा सतभतत यहनेछ ।
(२) शजल्रा मुवा सतभतत गठन दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :–
(क) भाध्मतभक शशऺा ऩयीऺा (कऺा १२) वा सो सयह उश्तरणन
गयी स्थानीम तहभा मुवाको सॊ यऺण, सम्वर्द्नन वा मुवा
ववकास य ऩरयचारनको ऺेरभा ववशेष मोगदान ऩुमानएका
मुवाहरुभध्मेफाट ऩरयषद्को तसपारयसभा भन्रारमरे भनोनीत
गये को व्मशक्त

–अध्मऺ

(ि) मुवाको हक, वहतको सॊ यऺण य सम्फर्द्ननभा ववशेष मोगदान
ऩुमानएका व्मशक्त वा सॊ घ सॊ स्थाको प्रतततनतधत्व हुने गयी
कशम्तभा एक जना भवहरा सवहत तीन जना
(ग) शजल्राभा मुवा ववषम हेने कामनरम प्रभुि

–सदस्म
–सदस्म–सशचव

(३) उऩदपा (२) िटाड (क) र (ख) बमोजिमको अध्यऺ र सदस्यऱे दे हाय फभोशजभको
मोग्मता ऩुया गये को हुन ु ऩनेछ:(क) नेऩारी नागरयक हुनऩु ने,
(ि) कुनैऩतन पौजदायी अतबमोगभा अदारतफाट कसूयदाय नठहरयएको,
(ग) सम्फशन्धत ऺेरभा काभ गरययहेको हुनऩु ने,
(घ) ४० फषनको उभेय ननाघेको हुन ु ऩनेछ।
(४) शजल्रा मुवा सतभततको अध्मऺ तथा भनोनीत सदस्महरुको ऩदावतध चाय फषनको हुनेछ।
(५) उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रे शिएको बएताऩतन शजल्रा मुवा सतभततको अध्मऺ
वा भनोनीत कुनै सदस्मरे आफ्नो ऩद अनुरुऩको आचयण नगये को वा शजम्भेवायी ऩूया नगये को
दे शिएभा ऩरयषद्रे त्मस्तो अध्मऺ वा सदस्मराई जुनसुकै फित ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।
तय त्मसयी ऩदफाट हटाउनु अशघ तनजराई आफ्नो सपाई ऩेश गने भौकाफाट फशञ्चत
गरयने छै न।
(६) शजल्रा मुवा सतभततको फैठकसम्फन्धी कामनववतध शजल्रा मुवा सतभतत स्वमॊरे तनधानयण
गये फभोशजभ हुनेछ ।
(७) शजल्रा मुवा सतभततको सशचवारम प्रदे श मुवा ऩरयषद्रे तोकेको स्थानभा यहनेछ ।
(८) शजल्रा मुवा सतभततको अध्मऺ य सदस्मको सेवा, सुववधा तथा फैठक ब्तरा तोवकए
फभोशजभ हुनेछ।
14.

शजल्रा मुवा सतभततको काभ, कतनव्म य अतधकाय: शजल्रा मुवा सतभतत को काभ, कतनव्म य अतधकाय
दे हामफभोशजभ हुनेछ :(क) साभाशजक ववकास भन्रारमय ऩरयषद्फाट स्वीकृत नीततको अधीनभा यही मुवासम्फन्धी
शजल्रास्तयीम मोजना तथा कामनक्रभकोसभन्वम, सहजीकयण य सञ्चारन गने, गयाउने,

(ि) उद्यभशीरता, योजगायी, नेतत्ृ व ववकास, सीऩ ववकास तातरभ रगामतका ववषमभा
सभन्वमकायी बूतभका तनवानह गने,
(ग) मुवासम्फन्धी िशटाडकृत तथ्माङ्कको अध्मावधी गने,
(घ) स्थानीम तह, मुवासम्फन्धी सॊ घ, सॊ स्था, गैयसयकायी सॊ स्था तथा तनजी ऺेरको साझेदायीभा
शजल्रास्तयभा मुवा ववकाससम्फन्धी ववतबन्न कामनक्रभ सञ्चारन गने,
(ङ) स्थानीम तहभा सञ्चारन हुने मुवासम्फन्धी कामनक्रभकोसभन्वम एवॊ सहजीकयण गने,
(च) ववशेष सभुदामका मुवाराई रशऺत गयी ववतबन्न कामनक्रभ सञ्चारन गने, गयाउने,
(छ) स्थानीमस्तयभा मुवासम्फन्धी कामनक्रभ सञ्चारन गनन स्रोत साधन जुटाउने,
(ज) ऩरयषद्रे तोके फभोशजभको काभ गने, गयाउने ।
15.

शजल्रा मुवा सतभततको फैठक य तनणनम:(१) शजल्रा मुवा सतभततको फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्नेछ।
तय दुई फैठक फीचको अन्तय साभान्मतमा दुई भवहनाबन्दा फढी हुने छै न।
(२) शजल्रा मुवा सतभततको फैठक अध्मऺरे रे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।
ु न्दा कम्तीभा अचाचारीस घटाटा अगावै फैठकभा
(३) शजल्रा मुवा सतभततको फैठक हुनब
छरपर हुने ववषमको कामनसूचीसवहतको सूचना शजल्रा मुवा सतभततकोसशचवरे सदस्महरुराई
ददनेछ।
(४) शजल्रा मुवा सतभततभा तत्कार कामभ यहेका कुर सदस्म सॊ ख्माको ऩचास प्रततशतबन्दा
फढी सदस्महरु उऩशस्थत बएभा शजल्रा मुवा सतभततको फैठकको रातग गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको
भातननेछ ।
(५) शजल्रा मुवा सतभततको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य तनजको अनुऩशस्थततभा शजल्रा
मुवा सतभततका सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट च ुनेको सदस्मरे गनेछ।
(६) शजल्रा मुवा सतभततकोफैठकभा फहुभतको याम भान्म हुनेछ य भत फयाफय बएभा
फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणानमक भत ददनेछ ।
(७) शजल्रा मुवा सतभततको फैठकको तनणनम अध्मऺ य सशचवरे प्रभाशणत गनुऩ
न नेछ ।
(८) शजल्रा मुवा सतभततरे आवश्मक ठानेभा शजल्रा मुवा सतभततको काभसॉग सम्फशन्धत कुनै
ववशेषऻ वा ऩदातधकायीराई शजल्रा मुवा सतभततको फैठकभा आभन्रण गनन सक्नेछ ।

(९) शजल्रा मुवा सतभततको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनववतध शजल्रा मुवा सतभततको आपैंरे
तनधानयण गये फभोशजभ हुनछ
े ।

ऩरयच्छे द–७
ॉ आवर्द्ता य कामनक्रभ सञ्चारन
ऩरयषद्सग
16.

मुवा सम्फन्धी सॊघ, सॊस्थाराई आवर्द्ता प्रदान गने: (१) मुवाको हक, वहतको सॊ यऺण गने उद्देश्म
यािी प्रचतरत कानूनफभोशजभ दतान बएका मुवासम्फन्धी कुनै सॊ घ वा सॊ स्था ऩरयषद्भा आवद्घ हुन
चाहेभा दे हामको वववयण िुराई ऩरयषद्सभऺ तनवेदन ददनु ऩनेछ्–
(क) सॊ घ वा सॊ स्थाको नाभ,
(ि) सॊ घ वा सॊ स्थाको उद्देश्म,
(ग) सॊ घ वा सॊ स्थाको नवीकयण फहार यहने अवतध,
(घ) सॊ घ वा सॊ स्थाको कामन सतभततको सदस्महरुको नाभ य ठे गाना।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनवेदन ददॊ दा सम्फशन्धत सॊ घ वा सॊ स्थाको ववधानसभेत सॊ रग्न
गनुन ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ प्राप्त तनवेदन सवहतका कागजात जाॉचफुझ गदान
तनवेदकको भाग फभोशजभ त्मस्तो सॊ घ वा सॊ स्थाराई ऩरयषद्सॉग आवद्घता प्रदान गनन उऩमुक्त दे शिएभा
ऩरयषद्रे तोवकएफभोशजभको दस्तुय तरई सो सॊ घ वा सॊ स्थाराई ऩरयषद्सॉग आवद्घता प्रदान गनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ ऩरयषद्भा आवद्घ बएका मुवासम्फन्धी सॊ घ वा सॊ स्थारे आफ्नो
आवर्द्ता प्रत्मेक तीन वषनभा तोवकए फभोशजभको दस्तुय ऩरयषद्भा फुझाई नवीकयण गनुन ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (३) फभोशजभ ऩरयषद्सॉग आवद्घ बएका मुवासम्फन्धी सॊ घ वा सॊ स्थारे
आपूरे वषनबरय गये को काभको वावषनक प्रततवेदन आतथनक वषन सभाप्त बएको तीन भवहनातबर
ऩरयषद्सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ ।
(६) मुवासम्फन्धी सॊ घ वा सॊ स्थाको आवद्घता नवीकयण, आवद्घता यद्द य तत्सम्फन्धी अन्म
व्मवस्था तोवकएफभोशजभ हुनछ
े ।

17.

ॉ आवर्द् बएका मुवासम्फन्धी सॊ घ, सॊ स्थारे
कामनक्रभ सञ्चारन गने: दपा १६ फभोशजभ ऩरयषद्सग
आफ्नो ववधानको अधीनभा यही फेयोजगाय मुवाराई ववतबन्न ऻान य सीऩसम्फन्धी तारीभ प्रदान गनन,
मुवाराई सशक्तीकयण गनन य वऩछतडएको सभुदाम वा वगनको मुवाको हक, वहतको सॊ यऺण हुने ववतबन्न
कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द–८
ऩरयषद्को कोष
18.

ऩरयषद्को कोष: (१) ऩरयषद्को आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषभा दे हामका यकभहरु यहनेछन् :–
(क)

नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायफाट प्राप्त यकभ,

(ि)

कुनै व्मशक्त वा सॊ घ सॊ स्थाफाट सहमोग स्वरुऩ प्राप्त यकभ,

(ग)

ववदे शी सयकाय, अन्तयानवष्ट्रम सॊ घ, सॊ स्था वा व्मशक्तफाट प्राप्त यकभ,

(घ)

मुवासम्फन्धी सॊ घ, सॊ स्थाराई आवर्द्ता प्रदान गदान वा नवीकयण गदान प्राप्त
यकभ,

(ङ)

ऩरयषद्रे आन्तरयक स्रोत ऩरयचारनफाट आशजनत यकभ,

(च)

अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ ।

(३) उऩदपा (२) को िटाड (ग) फभोशजभको यकभ प्राप्त गनुन अशघ ऩरयषद्रे नेऩार
सयकाको स्वीकृतत तरनु ऩनेछ ।
(४) ऩरयषद्को नाभफाट गरयने सफै िचनहरु उऩदपा (१) फभोशजभको कोषफाट व्महोरयने
छ ।
(५) ऩरयषद्को कोषभा यहने सम्ऩूणन यकभ ऩरयषद्रे तोकेको कुनै वाशणय म फैंकभा िाता
िोरी जम्भा गरयनेछ ।
(६) ऩरयषद्को कोषको िाता सञ्चारन ऩरयषद्को सशचव य ऩरयषद्को रे िा सम्फन्धी कामन
ु दस्तितफाट हुनेछ ।
गने प्रभुि कभनचायीको सॊ मक्त

19.

रेिा य रेिाऩयीऺण: (१) ऩरयषद्रे आफ्नो आम व्ममको रे िा प्रदे श सयकायरे अऩनाएको रेिा
प्रणारी फभोशजभ याख्नु ऩनेछ ।
(२) ऩरयषद्को आन्तरयक रे िाऩयीऺण प्रदे श रेिा तनमन्रकको कामानरमफाट य अशन्तभ
रे िाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हुनेछ ।
(३) भन्रारमरे ऩरयषद्को आम व्ममको रेिा, तत्सम्फन्धी कागजात य अन्म नगदी शजन्सी
जुनसुकै फित तनयीऺण वा तनयीऺण रगाउन सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द–९
ववववध
20.

कभनचायीसम्फन्धी व्मवस्था:(१) ऩरयषद् तथा शजल्रा मुवा सतभततराई आवश्मक ऩने कभनचायी प्रदे श
सयकायरे व्मवस्था गये फभोशजभ हुनेछ।
(२) ऩरयषद्भा कभनचायीराई स्थामी तनमुशक्त गनुऩ
न दान प्रदे श रोक सेवा आमोगको तसपारयसभा
गनुन ऩनेछ।
तय चारक य कामानरम सहमोगी कयायभा याख्न फाधा ऩने छै न।

21.

सहबातग हुन नहुन:े ऩरयषद्, सतभतत य शजल्रा मुवा सतभततको कुनै सदस्म वा ऩदातधकायीरे
ऩरयषद्को ठे कापाऩट्टा तरन वा आफ्नो तनजी स्वाथन जोतडएको

22.

कुनै कामनभा सहबातग हुन ु हुॉदैन ।

सुववधा तथा फैठक ब्तरा: ऩरयषद्का अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सदस्म, सतभततका सॊ मोजक य सदस्म, शजल्रा
मुवा सतभततका अध्मऺ य सदस्मरे फैठकभा बाग तरए वाऩत तोवकए फभोशजभको फैठक ब्तरा
ऩाउनेछन्।

23.

वावषनक प्रततवेदन: (१) शजल्रा मुवा सतभततरे आपुरे वषनबरय गये को काभको वावषनक प्रततवेदन

आतथनक

वषन सभाप्त बएको दुई भवहनातबर ऩरयषद्सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ ।
(२) ऩरयषद्रे आपूरे वषनबरय गये को काभको वावषनक प्रततवेदन आतथनक वषन सभाप्त

बएको

तीन भवहनातबर भन्रारम भापनत् प्रदे श सयकायसभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ ।
(३)

उऩदपा (२) फभोशजभको प्रततवेदनभा अन्म कुयाको अततरयक्त ऩरयषद् य शजल्रा मुवा

सतभततरे वषनबरयभा सम्ऩादन गये का काभहरु य ततनको उऩरब्धी, त्मस्ता काभको रातग गये को

िचन, ऩरयषद्को कोषको तथा स्रोत साधनको अवस्था, ऩरयषद्फाट बएका अन्म काभ कायवाही तथा
मुवाको ऺेरभा दे शिएका सभस्मा , सभस्मा सभाधानका रातग ऩरयषद्फाट बएका प्रमास य सोको
सभाधानका उऩामसभेतको वववयण उल्रेि गनुन ऩनेछ।
(४) ऩरयषद्रे आपुराई प्राप्त स्रोत साधन, सम्ऩादन गये का कामन य ततनको उऩरब्धी एवॊ
गये को अन्म काभ कायवाहीको वववयण सवनसाधायणको जानकायीको रातग प्रत्मेक वषन प्रकाशन गनुन
ऩनेछ ।
24.

तनदे शन ददन सक्ने: (१) प्रदे श सयकायरे ऩरयषद्को काभ कायवाही तथा सुधायको ववषमभा आवश्मक
तनदे शन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ददइएको तनदे शनको ऩारना गनुन ऩरयषद्को कतनव्म हुनछ
े ।

25.

अतधकाय प्रत्मामोजन : (१) ऩरयषद्रे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभफभोशजभ आपूराई
प्राप्त अतधकायहरुभध्मे आवश्मकता अनुसाय केही अतधकाय अध्मऺ वा उऩाध्मऺ वा सतभततराई
प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।
(२) सतभततरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभफभोशजभ आपूराई प्राप्त
अतधकायहरुभध्मे आवश्मकता अनुसाय केही अतधकाय सतभततको सॊ मोजक, कुनै सदस्म, सदस्म–सशचव
वा ऩरयषद्को कुनै अतधकृत कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ ।

26.

शऩथ: ऩरयषद्, सतभतत य शजल्रा मुवा सतभततका ऩदे न सदस्म फाहेकका अन्म सदस्मरे आफ्नो कामनबाय
सम्हाल्नु अशघ तोवकए फभोशजभ शऩथ तरनु ऩनेछ ।

27.

सहमोग गनुन ऩने: ऩरयषद्, सतभतत य शजल्रा मुवा सतभततको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा आवश्मक
सहमोग गनुन सम्फशन्धत सफैको कतनव्म हुनछ
े ।

28.

ऩरयषद्को ववघटन: (१) ऩरयषद्रे मस ऐनको उद्देश्म फभोशजभ काभ गनन नसकेभा प्रदे श सयकायरे
जुनसुकै फित ऩरयषद् ववघटन गनन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩरयषद् ववघटन बएभा ऩरयषद्को चर अचर सम्ऩश्तर प्रदे श
सयकायको हुनेछ ।

29.

ॉ सम्ऩकन: ऩरयषद्रे नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकन याख्दा भन्रारमसॉगको सभन्वमभा प्रदे श
नेऩार सयकायसग
सयकाय भापनत् याख्नु ऩनेछ ।

30.

ॉ सम्ऩकन् ऩरयषद्रे प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकन याख्दा भन्रारम भापनत् याख्नु ऩनेछ ।
प्रदे श सयकायसग

31.

तनमभ फनाउने अतधकाय: मस ऐनको कामानन्वमनको रातग प्रदे श सयकायरे आवश्मक तनमभ फनाउन
सक्नेछ ।

32.

ववतनमभ, तनदे शशका य कामनववतध फनाउने अतधकाय: (१) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको तनमभको
अधीनभा यही ऩरयषद्रे आवश्मक ववतनमभ, तनदे शशका वा कामनववतध फनाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आतथनक व्ममबाय ऩने ववषमभा ववतनमभ, तनदे शशका य कामनववतध
फनाउॉदा ऩरयषद्रे भन्रारमको स्वीकृतत तरनु ऩनेछ ।

