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गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को फैठक (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन)  सम्फन्धी 
कामयववधध, २०७५ 

प्रस्तावना: स्थानीम सयकाय सञ् चारन  न, २०७४ को दपा १०५ को व्मवस्थाको उद्देश्म अनरुुऩ 
प्रदेश तथा स्थानीम तहको मोजना तजुयभा, नीधतगत साझेदायी एवभ ्नेऩारको सॊववधानरे व्मवस्था गयेको 
साझा अधधकायको सूची प्रमोगभा एकरुऩता एवॊ प्राकृधतक स्रोत साधनको उऩमोग य फाॉडपाॉडभा सभन्वम 
गनय, प्रदेश एवॊ स्थानीम तह फीच सभन्वम तथा नीधतगत सभाञ्जस्मता तथा व्मवस्था कामभ गनय 
सञ् चारन हनुे गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को फैठक सञ् चारन कामयववधध फनाउन फाञ् छनीम बएकोरे, 
गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को धभधत २०७५/०२/१४ को ऩवहरो फैठकको धनणयम फभोन्त्जभ गण्डकी 
प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को दोश्रो फैठकफाट मो कामयववधध स्वीकृत गरयएको छ । 
१. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब :(१) मस कामयववधधको नाभ "गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को फैठक 

(सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) सम्फन्धी कामयववधध, २०७५" यहेको छ । 
(२) मो कामयववधध गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद् रे स्वीकृत गयेऩधछ प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा,  
(क) 'सॊमोजक' बन्नारे गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद् को सॊमोजक सम्झन ुऩछय । 
(ख) 'सन्त्चव' बन्नारे गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को सन्त्चव सम्झन ुऩछय । 

(ग) 'सदस्म' बन्नारे गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद् को सदस्म सम्झन ुऩछय । 
(घ) 'फैठक' बन्नारे दपा (3) फभोन्त्जभ स्थान य धभधत तोकी सॊमोजकरे फोराएको गण्डकी प्रदेश 

सभन्वम ऩरयषद् को फैठक सम्झन ुऩछय। 
(ङ) 'स्थानीम तह' बन्नारे गण्डकी प्रदेश धबरका गाउॉऩाधरका, नगयऩाधरका य न्त्जल्रा सबा सम्झन ु

ऩछय।सो शब्दरे उऩभहानगयऩाधरका य भहानगयऩाधरकाराई सभेत जनाउॉदछ । 

(च) 'नगयऩाधरका' बन्नारे गण्डकी प्रदेश अन्तगयत यहेका नगयऩाधरका सम्झन ुऩछय, य सो शब्दरे 
उऩभहानगयऩाधरका य भहानगयऩाधरका सभेतराई जनाउॉदछ ।  

३. फैठक आह् वान गने :(१) सॊमोजकरे गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को फैठक फस्न आवश्मक देखेभा 
कन्त्म्तभा ऩन्र ददनको सभम ददई सफै सदस्मराई फैठकभा उऩन्त्स्थत हनु आह् वान गनुय ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ आव्यन बएको फैठकभा उऩन्त्स्थधतका राधग धछटो य बयऩदो 

साधनफाट सफै स्थानीम तहभा सूचना ददन ुऩनेछ। 
(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभको सूचना प्राप्त बएऩधछ तोवकएको धभधत, सभम य स्थानभा सञ् चारन 

हनुे फैठकभा उऩन्त्स्थत हनु ुसफै सदस्मको कतयव्म हनुेछ। 
४. फैठकको गणऩूयक सॊख्मा:  )१ ( गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद  भा तत्कार कामभ यहेका सदस्म 

सॊख्माको ऩचास प्रधतशत बन्दा फढी सदस्म उऩन्त्स्थत बएभा फैठकको राधग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको  
भाधननेछ। 
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 (२)  उऩदपा (१) फभोन्त्जभ गणऩूयक सॊख्मा नऩगेुभा सॊमोजकरे बोधरऩल्टको राधग अको फैठक 
आह् वान गनुय ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ आह् वान गयेको फैठकभा गणऩूयक सॊख्मा नऩगेुभा दईु भवहनाधबर 
फैठक फस्ने गयी दपा ३ फभोन्त्जभ ऩनु: फैठक आह् वान गनुय ऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ ऩनु: आह्वान गदाय ऩधन गणऩूयक सॊख्मा नऩगेुभा कम्तीभा ऩच्चीस 
प्रधतशत सदस्महरुको उऩन्त्स्थधतभा फैठक फस्नछे ।        

५. फैठकको कामयववधध : (१) गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद् को फैठकको अध्मऺता सॊमोजकफाट 
हनुेछ।  

(२) फैठकको सॊमोजकको धनदेशन फभोन्त्जभ सन्त्चवरे अन्त्घल्रो फैठकभा बएका धनणयमहरुको 
कामायन्वमनको सभीऺात्भक वववयण प्रस्ततु गनेछन ्। 

(३) स्थानीम तहको तपय फाट प्रदेशधबरका सफै गाउॉऩाधरका य नगयऩाधरका य न्त्जल्रा सभन्वम 
सधभधतराई फैठकभा प्रस्तधुतकयण गनय कन्त्म्तभा ऩाॉच/ ऩाॉच धभनेट सभम ददन ुऩनेछ। 

(४) स्थानीम तहको प्रस्तधुत ऩश्चात ्स्थानीम सयकाय सञ् चारन  नको दपा १०५ को ऺेराधधकाय 
धबरका ववषमभा प्रदेशभा बएका काभ य सभन्वमका ववषमहरु सॊमोजकरे रुधरङ्ग गयी फैठकभा 
ऩेश गनेछन।् 

(५) सॊमोजकरे उऩदपा (४) फभोन्त्जभ फोरी सकेऩधछ उऩन्त्स्थत सदस्महरुभध्मे फोल्न चाहन े
सदस्मरे आफ्नो नाभ य फोल्न चाहेको ववषमको गन्त्म्बयता सभेत उल्रेख गयी सन्त्चव भापय त ्
सॊमोजकराई फझुाउन ुऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोन्त्जभ फैठकभा फोल्न चाहने सदस्मरे न्त्शष्ट य सभ्म रुऩभा आफ्नो बनाई 
प्रस्ततु गनेछन।् मसयी फोल्ने सभम सॊमोजकरे धनधाययण गयी रुधरङ्ग बए फभोन्त्जभ हनुेछ। 

(७) प्रदेशको सभग्र वस्तनु्त्स्थधत, स्थानीम तहसॉग सभन्वम गरयएका य याजनीधतक साझेदायीका ववषम, 
सम्बावना य अवसय सभेत स्ऩष्ट हनुे गयी सन्त्चवरे सबाभा प्रधतवेदन ऩेश गनेछन ्। 

(८) फैठकभा उऩन्त्स्थत सॊख्माको फहभुतरे ऩारयत गयेको ववषम फैठकको धनणयमभा रेन्त्खनछे । 
६. फैठक सञ् चारन कामयववधध :(१) सॊमोजकको अनभुधतरे फैठकको सञ् चारन सन्त्चवरे गनेछ । 
   (२) सॊमोजकरे फैठकभा उऩन्त्स्थत सदस्महरु भध्मेफाट आपूराई उऩमकु्त रागेको कुनै सदस्मराई 

फैठकको कुनै सरको सॊमोजकता गनय ददन वा फैठकभा धनणयमाथय ववषमहरु प्रस्ततु गनय ददन 
सक्नेछ। 

७. सदस्मको उऩन्त्स्थधत य आसन्  )१ ( फैठकभा आसन ग्रहण गनुय अन्त्घ सफै सदस्मरे सॊमोजकरे तोकेको 
क्रभ अनसुाय ऩरयषद्को उऩन्त्स्थधत ऩनु्त्स्तकाभा हान्त्जयी गयी उऩन्त्स्थधत जनाउन ुऩनेछ । 

   (२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ उऩन्त्स्थत सदस्मरे सॊमोजकरे धनधाययण गयेको स्थानभा आफ्नो आसन 
ग्रहण गनुय ऩनेछ । 
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   (३) अऩाङ्गता बएका सदस्मको हकभा सॊमोजकरे धनधाययण गयेको स्थानभा आसन ग्रहण गनेगयी 
धनजको साथभा एक जना ऩरयचायक आवश्मक ऩने बएभा सोको सभेत व्मवस्था गनय सक्नेछ । 

८. फैठकको सञ्चारन य स्थगन: (१) सॊमोजकरे फैठकको कामयफोझराई ध्मानभा याखी फैठक सञ् चारन 
गनुय ऩनेछ ।  

(२) फैठक सॊमोजकरे धनधाययण गयेको सभम  ताधरका फभोन्त्जभ सञ्चारन हनुेछ ।  

(३) सॊमोजकरे प्रत्मेक फैठकको प्रायम्ब तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) फैठकको सॊमोजक फैठकभा उऩन्त्स्थत हनु नसक्ने अवस्थाभा सॊमोजकरे तोवकददएको ऩरयषदको 
कुनै सदस्मरे फैठकको सॊमोजकता गनेछ । 

९. फैठकको प्रायम्ब : फैठक यावष्डम गान फजेऩधछ प्रायम्ब हनुेछ।  
१०. सभमावधी धनधाययण: (१) सॊमोजकरे फैठकभा ऩेश हनुे ववषमभाधथ छरपर गनय सभमावधध 

तोक्नेछ। 
(२) उऩदपा )१(  फभोन्त्जभ तोवकएको सभमावधध सभाप्त बएऩधछ मस कामयववधधभा अन्मथा 

रेन्त्खएकोभा फाहेक सॊमोजकरे अन्म ववषमभा छरपर हनु नददई सो ववषमको टुङ्गो रगाउन 
आवश्मक सफै प्रस्ताव धनणयमाथय फैठकभा प्रस्ततु गनेछ । 

११. भमायददत सॊवोधन् कुनै सदस्मरे फैठकभा ऩेश गयेको वा याखेको प्रस्तावभा कुनै आऩन्त्िजनक,  
 व्मॊग्मात्भक, अनावश्मक, अनऩुमकु्त वा असम्फद्ध शब्द वा वाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा  
 सॊमोजकरे त्मस्ता ववषम सॊशोधन गनय वा गयाउन  एवॊ फैठकको भाइन्मूटफाट त्मस्ता शब्द वा   
वाक्माॊश हटाउने आदेश ददन सक्नेछन ्। 

१२.  फैठकभा ऩारना गनुयऩने आचयणहर् (१) फैठकभा बाग धरने सदस्मरे देहामका आचयण ऩारना  
   गनुय ऩनेछ्-  
(क) सॊमोजक फैठक कऺभा प्रवेश गदाय सफैरे सम्भान प्रकट गनय उठ्न ुऩने, 

(ख) सॊमोजकरे फैठकप्रधत सम्भान प्रकट गयी आफ्नो आसन ग्रहण गनुय ऩने, 
(ग) फैठकभा बाग धरने सदस्मरे फोल्दा सॊमोजकराई सॊवोधन गयेय भार फोल्न ुऩने य सॊमोजकरे 

अन्मथा आदेश ददएभा फाहेक उधबएय फोल्न ुऩने, 
(घ) सॊमोजकरे फैठकराई सम्फोधन गरययहेको सभमभा कुनै ऩधन सदस्मरे स्थान छाड्न ुहुॉदैन य 

सॊमोजकरे फोरेको कुया शान्त्न्तऩूवयक सनुु्न ऩने, 

(ङ) सॊमोजकरे आसन ग्रहण गरययहेको य फोधरयहेको अवस्थाभा सदस्मको फीचफाट वहॉड्न ुनहनु,े 

(च) फैठक स्थधगत बई सॊमोजक सबाफाट फावहय धनस्केऩधछ भार अरु सदस्मरे फैठक कऺ छाड्न ु
ऩने, 

(छ) कुनै सदस्मरे फोधरयहेको सभमभा अशान्त्न्त गने वा फैठकको भमायदा बॊग हनुे वा अव्मवस्था 
उत्ऩन्न हनुे कुनै काभ गनय नहनुे, 
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(ज) फैठक कऺभा सॊमोजकको साभनेु्नफाट वायऩाय गयी वहॉड्न वा सॊमोजकको आसनतपय  वऩठ्यू 
पकायएय फस्न नहनु,े 

(झ) फैठकको कामयसॉग प्रत्मऺ रुऩरे सम्फन्त्न्धत ववषम फाहेक अन्म ववषमको ऩसु्तक, सभाचायऩर 
वा अन्म कागजऩरहर ऩढ्न नहनुे,  

     (ञ) फैठकको अवधधबय फैठक कऺभा भोफाईर पोनभा कुया गनय नहनु,े  
  (२) फैठकभा ऩारना गनुयऩने अन्म आचयणहरु सभम सभमभा सॊमोजकरे तोके फभोन्त्जभ हनुेछ । 

१३. फैठकभा ऩारना गनुय ऩने कुयाहरु: फैठकभा हनुे छरपरभा बाग धरन ेसदस्मरे देहामका कुयाको 
ऩारना गनुय ऩनेछ्- 

(क) सॊमोजकको ध्मानाकषयण गनयको धनधभि उठ्न ुऩनेछ य सॊमोजकरे धनजको नाभ फोराएऩधछ वा 
इशाया गयेऩधछ भार फोल्न ुऩने, 

(ख) अन्त्शष्ट, अन्त्श् रर, अऩभानजनक वा कुनै आऩन्त्िजनक शब्द फोल्न ुवा नेऩारको सावयबौभसिा, 
बौगोधरक अखण्डता, यावष्डमता य स्वाधीनताभा वा सॊघीम इकाई वा ववधबन्न जातजाधत, धभय, 
सम्प्रदाम फीचको ससुम्फन्धभा खरर ऩने, जातीम बेदबाव वा छुवाछूतराई दरुुत्साहन गने,  
श्रभ प्रधत अवहेरना गने, गारी फेईज्जती, अदारतको अवहेरना हनु,े अऩयाध गनय दरुुत्साहन 
गने वा सावयजधनक न्त्शष्टाचाय वा नैधतकताको प्रधतकूर हनुे वकधसभरे कुनै शब्दावरी प्रमोग गनय 
नऩाइन,े  

(ग) न्त्शष्ट य भमायददत ढॊगफाट सॊफोधन गनुय ऩने, 

(घ) व्मन्त्क्तगत आऺेऩ रगाउन नहनु,े 

(ड.) फोल्न ऩाउने अधधकायराई फैठकको कामयभा फाधा ऩाने भनसामरे दरुुऩमोग गनुय नहनुे, 
(च) कुनै धनणयम फदय गरयमोस ्बने्न प्रस्तावभाधथ फोल्दाको अवस्थाभा फाहेक सॊमोजकको कुनै ऩधन 

धनणयमको आरोचना गनुय नहनुे, 
(छ) फैठक सञ्चारन बईयहेका फखत फैठकरे तोके फभोन्त्जभ ऩारना गनुयऩने अन्म कुयाहरु हनुेछन ्। 

१४. छरपरभा फोल्न ेक्रभ् फैठकको छरपरभा फोल्न ेक्रभ देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 

(क) फैठकभा बाग धरएका सदस्मरे फोरीसकेऩधछ सॊमोजकरे नाभ फोराएको वा इशाया गयेको 
क्रभ फभोन्त्जभको सदस्मरे फोल्ने, 

(ख) सॊमोजकको अनभुधत फाहेक कुनै सदस्मरे एउटै ववषमभा एक ऩटक भार फोल्न,े 

(ग) फैठकभा कुनै प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे जवाप ददनको धनधभि छरपरको अन्त्मभा फोल्न 
ऩाउनेछ य सो प्रस्तावकरे जवाप ददई सकेऩधछ सॊमोजकरे अनभुधत ददए ऩधछ भार फोल्ने । 

१५. स्ऩष्ट ऩानय भाग गनय सवकन े: (१) फैठकभा छरपर चधरयहेको सभमभा सम्फन्त्न्धत ववषमभा कुनै 
सदस्मरे कुनै कुया स्ऩष्ट ऩानय भाग गनय सॊमोजक भापय त ्अनयुोध गनय सक्नछे। 
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(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩधन सॊमोजकको अनभुधत धरई कुनै सदस्मरे 
जानकायीको राधग आपूसॉग सम्फन्त्न्धत अन्म ववषमभा स्ऩष्ट ऩानय सक्नछे । 

तय त्मस्तो स्ऩष्ट जानकायी ददॉदा कुनै वववादास्ऩद ववषम उठाउन ऩाइने छैन य त्मस्तो जानकायी 
भाधथ कुनै छरपर गनय ऩाइने छैन ।  

१६. सॊमोजकरे धनदेशन ददने्  (१) फैठकभा अबद्र व्मवहाय गने सदस्मराई आफ्नो व्मवहाय भाधथ 
धनमन्रण गनय सॊमोजकरे चेतावनी ददए ऩधछ त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो व्मवहाय भाधथ तरुन्त 
धनमन्रण गनुय ऩनेछ।  
 (२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको आदेश ऩारना नगने सदस्मराई सॊमोजकरे फैठकफाट फावहय जान 

आदेश ददन सक्नेछ । आदेश ऩाएऩधछ त्मस्तो सदस्मरे फैठक कऺफाट तरुुन्त फावहय जान ु
ऩनेछ य धनजरे सो ददनको फाॉकी अवधधको फैठकभा उऩन्त्स्थत हनु ऩाउने छैन । 

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभको आदेश ऩाएऩधछ ऩधन त्मस्तो सदस्म फैठक कऺफाट फावहय नगएभा 
सॊमोजकरे धनजराई कभयचायी वा सयुऺाकभीको सहमोग धरई फावहय धनकाल्न सक्नेछ य 
त्मसयी धनकाधरएकोभा त्मस्तो सदस्मरे त्मसऩधछको एक वा सॊमोजकरे तोके फभोन्त्जभको 
फैठकभा बाग धरन ऩाउन ेछैन । 

 (४)  मस कामयववधधभा अन्मर जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩधन कुनै सदस्मरे फैठक कऺभा 
शान्त्न्त, सवु्मवस्था तथा अनशुासन बङ्ग गयेभा वा गनय रागेभा वा फैठकको प्रधतष्ठाभा धका 
राग्ने वकधसभरे फैठक कऺ धबर ध्वॊसात्भक कामय गयेभा वा फर प्रमोग गयेभा वा गनय रागेभा 
वा कुनै बौधतक हानी नोक्सानी ऩ-ुमाउन खोजेभा सॊमोजकरे धनजराई फैठक कऺफाट तत्कार 
धनष्काशन गयी त्मस्तो सदस्मको कामयको कायणफाट बएको ऺधतऩूधतय धनजफाट बयाउने आदेश 
ददन सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोन्त्जभको धनष्कान्त्शत सदस्मरे सो अवधधबय फैठकभा उऩन्त्स्थत हनु ऩाउने छैन 
। धनजराई तोवकएको ऺधतऩूधतय सॊमोजकरे तोकेको सभमधबर दान्त्खरा गने दावमत्व सम्फन्त्न्धत 
सदस्मको हनुेछ । 

(६) मस दपा फभोन्त्जभ कुनै सदस्म धनष्कान्त्शत बएको वा पुकुवा बएको सूचना फैठकभा सन्त्चवरे 
ददनेछ ।  

१७. कायवाही वपताय हनु सक्ने्  मस कामयववधधभा अन्मर जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩधन धनष्कान्त्शत 
वा कायवाहीभा ऩयेको सदस्मरे न्त्चि फझु्दो सपाई ऩेश गयेभा वा आफ्नो बरू स्वीकाय गयी भापी 
भागेभा सॊमोजकरे फैठकको याम फझुी त्मस्तो सदस्मराई भापी ददई कायवाही वपताय धरन 
सक्नेछ । 

१८. फैठक स्थधगत गने अधधकाय् फैठक कऺधबर अव्मवस्था बई वा हनु राधग फैठक धनमधभत रुऩरे 
सञ्चारन गनय फाधा ऩने देन्त्खएभा सॊमोजकरे उक्त ददनको धनन्त्श्चत सभमसम्भ वा आपूरे तोकेको 
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अवधधसम्भको राधग सूचना टाॉस गयी फैठक स्थधगत गनय सक्नेछ य सॊमोजकरे गयेको त्मस्तो 
स्थगन भाधथ कुनै प्रश्न उठाउन ऩाइने छैन ्। 

१९. सदस्मको स्थान रयक्त यहेको अवस्थाभा सबाको कामय सञ्चारन: सबाको कुनै सदस्मको स्थान रयक्त 
यहेको अवस्थाभा सभेत सबारे आफ्नो कामय सञ्चारन गनय सक्नछे य सबाको कायफाहीभा बाग 
धरन नऩाउन ेकुनै व्मन्त्क्तरे बाग धरएको कुया ऩधछ ऩिा रागेभा सोही कायणरे बैसकेको कामय वा 
धनणयम फदय हनुे छैन ।  

२०.  धनणयमको अधबरेख याख्न:े )१ (  ऩरयषद्को फैठक य मसको धनणयम तथा काभ कायफाहीको अधबरेख 
ऩरयषद्को सन्त्चवरे व्मवन्त्स्थत य सयुन्त्ऺत याख्न ुऩनेछ । 

(२) फैठकको धनणयमको सकर सॊमोजकको आदेश धफना फावहय रैजान वा प्रकाशन गनय हुॉदैन । 

२१. धनणयम प्रभान्त्णत गने: (१) सबाको फैठकरे गयेका धनणयम सॊमोजकरे प्रभान्त्णत गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको धनणयम सयुन्त्ऺत याख्न े य कामायन्वमन गने गयाउने न्त्जम्भेवायी 
ऩरयषदको सन्त्चवराई हनुछे । 

२२. अनभुधत धरई प्रस्ताव ऩेश गनय सवकन े: (१) मस कामयववधधभा अन्मर जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए 
ताऩधन सॊमोजकको अनभुधत धरई फैठकभा देहामको कुनै प्रस्ताव ऩेश गनय सवकनछे ।  

(क) धन्मवाद ऻाऩन गने, 
(ख) प्रस्ताव तथा सॊशोधन वपताय धरन,े 
(ग) फधाई ददन,े 
(घ) छरपर वा फैठक स्थधगत गने, 
(ङ) फैठकको अवधध फढाउने वा  
(च) छरपर सभाप्त गने ।  
(छ) शोक प्रकट गने 
(२) उऩदपा  (१ ( फभोन्त्जभका प्रस्तावद्वाया कुनै वववादास्ऩद ववषम उठाउन ऩाइने छैन । 
(३) उऩदपा (१) सम्फन्धभा सॊमोजकको अनभुधत प्राप्त बई फैठकभा उल्रेन्त्खत प्रस्ताव ऩेश बएऩधछ 

सॊमोजकरे त्मस्तो प्रस्ताव धनणयमाथय फैठकभा ऩेश गनेछन ्।  

२३. फैठकभा छरपर गनय नऩाइन ेववषमहरु: देहामका ववषमभा गण्डकी प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को कुनै 
फैठकभा छरपर गनय ऩाइन ेछैन्- 

(क) सॊववधान वा प्रचधरत कानूनफाट धनषेध गरयएको ववषम, 
 (ख) कानूनत: गोप्म यहने कुया, 
 (ग) कुनै ववषम प्रकाशन गदाय यावष्डम वहत ववऩरयत हनुे कामय,  
 (घ) कामयऩाधरकाको कुनै सधभधतको धनणयमको आरोचना गरयएका ववषम, 
 (ङ) सबाको छरपरद्वाया स्ऩष्ट बइसकेको ववषम, 
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 (च) सॊघीम य प्रदेश सबाभा छरपरभा यहेका ववषम, 

 (छ) कुनै अदारतभा ववचायाधीत यहेका ववषम, 

 (ज) प्रदेश सबारे गोप्म याख्न ेबधनएको ववषम, 

 (झ) अऩयाधको अनसुन्धान, तहवककात तथा अधबमोजनभा प्रत्मऺ असय ऩाने ववषम, 

 (ञ) ववधबन्न जातजाधत वा सम्प्रदाम फीचको ससुम्फन्धभा प्रत्मऺ खरर ऩाने ववषम, 

 (ट) वैमन्त्क्तक गोऩधनमताका ववषम, 

(ठ) प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रचायको राधग कुनै व्मन्त्क्त वा सॊस्थाको नाभ आदद बएको 
ववषम, 

(ड) प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ स्थावऩत बएको न्मावमक वा त्मसको ऩदाधधकायी, प्रचधरत कानून 
फभोन्त्जभ जाॉचफझु गनय, सझुाव ददन वा प्रधतवेदन ऩेश गनय गदठत आमोग वा सधभधतभा 
ववचायधीन यहेको ववषम, 

(ढ)  धतहाधसक तथ्म वा कानूनको व्माख्मा सम्फन्धी ववषम, 
(ण) गैय सयकायी व्मन्त्क्तको कुनै वक्तव्म सत्म हो वा होइन बने्न ववषम,   
(त) कामयऩाधरकाको कुनै धनणयम वा कुनै कायवाही सम्फन्धी ववषमभा छरपर गदाय यावष्डम 

सयुऺा, अखण्डता वा कूटनीधतक सम्फन्ध जस्ता सॊवेदनशीर ववषमहरभा आॉच आउन सक्न े
बनी कामयऩाधरकाफाट प्रभान्त्णत गरयएको ववषम । 

२४. सबाराई सॊफोधन्(१)प्रदेश सयकायका भन्त्न्रऩरयषद्का सदस्मरे सॊमोजकको अनभुधतरे फैठकराई 
ववशेष सॊवोधन गनय सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सॊवोधनको राधग अऩनाइने प्रवक्रमा सॊमोजकरे तोके फभोन्त्जभ हनुेछ । 

 

२५. अनऩुन्त्स्थधतको सूचना : (१) कुनै सदस्म रगाताय दईु वटा वा सो बन्दा फढी फैठकभा अनऩुन्त्स्थत 
यहन ुऩने बएभा तत्सम्फन्धी अग्रीभ सूचना सॊमोजकराई ददन ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ ददइने सूचनाभा आपू अनऩुन्त्स्थत यहने अवधध य कायण सभेत उल्रेख 
गनुय ऩनेछ । 

२६. ऩारना गनुय ऩने आचाय सॊवहता् फैठकका ऩदाधधकायी तथा सदस्महररे सॊववधान तथा कानून 
फभोन्त्जभको उियदावमत्व ऩूया गने तथा धनजहरको काभ कायवाहीभा सावयजधनक ववश्वास कामभ 
गनय फैठकफाट स्वीकृत आचाय सॊवहताको ऩारना गनेछन ्।  

२७.  शान्त्न्त सयुऺा सवु्मवस्था कामभ याख्न:े प्रदेश सभन्वम ऩरयषद् को फैठक अवधधबय फैठकको सयुऺाथय 
सॊमोजकरे सयुऺा धनकामको सहमोग अनयुोध गयेभा अववरम्फ सयुऺा उऩरब्ध गयाउन ुसम्फन्त्न्धत 
सयुऺा धनकामको कतयव्म हनुेछ । 

-०- 


