जिल्ला

प्रस्तावर्ााः जिल्ला

ा तथा जिल्ला

ा तथा जिल्ला

व्यवजस्थत गर्न वाञ्छर्ीय

एकोले ,

...प्रदे शको प्रदे श

१.

२.

मममत

मन्वय

म्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक

मममतको बैठक

पररच्छे द-1

ऐर्, २०७५” रहेको छ।

(2) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्

प्रारजम् क

ऐर्को र्ाम “जिल्ला
हुर्ेछ ।

परर ाषााः ववषय वा प्र ङ्गले अको अथन र्लागेमा य
(क)

“उपप्रमुख”

(ख)

“प्रमुख”

(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

पदनछ ।

न्नाले जिल्ला

“ दस्य”
ा”

“

म् र्ुपछन ।

न्नाले जिल्ला

न्र्ाले

म् र्ु पदनछ ।

" मममत"

“ ं ववधार्”

एको मममतले ती

मन्वय

(३)

ं ववधार्

दस्य

म् र्ु

म् र्ु पछन ।

मन्वय

म् र्ु पछन ।

मममतको बैठक तथा

म् र्ु पछन ।

ञ्चालर्

ा र र्गर

ाको मर्वानचर्को अजन्तम पररणाम

ाको पवहलो बैठक बोलाउर्ेछ ।

ाको वैठक बोलाउर्ेछ ।

अमधकारीले कम्तीमा बहत्तर घण्टा अघी

(५) प्रमुखको मर्दे शार्ु ार जिल्ला

ए तापमर् प्रमुख मर्वानजचत र् ए म्म

ाको बैठक बोलाएको

ूचर्ा जिल्ला

मन्वय अमधकारीले बैठकको कायन ूची र
ाको बैठक

दस्यले उपजस्थमत पुजस्तकामा हस्तािर गर्ुन पर्ेछ ।

ाका

मय र स्थार्मा बस्र्ेछ ।

दस्यलाई उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।

(६) प्रमुखले कायन ूची स्वीकृत गरी

ा

म् र्ु पछन ।

पररच्छे द -२

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम

(७)

मममतको

ाको बैठक वषनको एक पटक प्रमुखले तोकेको मममत,

तयार गर्ेछ ।

म्बन्धी

मममतको उपप्रमुख

मममतको प्रमुख

मन्वय

मममत

ञ्चालर् : (१) प्रमुखले गाउ

दस्यले

मममत

न्नाले दफा १० बमोजिमको जिल्ला

ु ै कुरा ले जखएको
(२) उपदफा (१) मा िुर् क

दस्यमध्ये ज्येष्ठ

मन्वय

ा तथा जिल्ला

न्नाले र्ेपालको

ददर् म त्र

मन्वय

मन्वय

ं ववधार्को धारा २२० को उपधारा (१) बमोजिमको जिल्ला

न्नाले जिल्ला

ा र

ऐर्मा,-

ा तथा जिल्ला

मन्वय अमधकारी”

अमधकारी

ा तथा जिल्ला

ा तथा जिल्ला

न्नाले जिल्ला

“जिल्ला

ाको बैठक तथा

प्राप्त

ञ्चालर् तथा काम, कतनव्य र अमधकारलाई

ाले यो ऐर् बर्ाएको छ ।

ं जिप्त र्ाम र प्रारम् ाः (1) य

(ग)

३.

मन्वय

मन्वय

मय तामलका

ं चालर् गर्ेछ र बैठकमा उपजस्थत

बै

ाको बैठकको अध्यिता प्रमुखले गर्ेछ र मर्िको अर्ुपजस्थमतमा वा मर्िको पद

ररक्त रहेको अवस्थामा उपप्रमुखले र उपप्रमुख मेत को अर्ुपजस्थमतमा
बैठकको अध्यिता गर्ेछ ।

1

मममतको ज्येष्ठ

दस्यले

उपजस्थत

(८)

ामा तत्काल कायम रहेका

(९)

ाको बैठकको मर्णनय

एमा गणपूरक

बैठकमा उपजस्थत
(१०)

दस्य

ं ख्याको पचा

ं ख्या पुगेको मामर्र्ेछ ।

वन म्ममतबाट हुर्ेछ र

ददर्े अमधकार हुर्े छै र् ।
तर मत बराबर

एमा अध्यिता गर्े व्यजक्तले मर्णानयक मत ददर्ेछ ।

ो ववषयउपर छलफल गर्न वा

ं शोधर् प्रस्तुत गर्न पाइर्े छै र् ।

४.

(१२)

ाको बैठकमा पेश हुर्े ववषयमामथ छलफल गर्े

(१३)

ाको बैठक

पालर्ा गर्ुन पर्ेछ :-

प्रमुखले बैठकप्रमत
बैठकमा

दस्यले बोल्दा प्रमुखलाई

बैठकमा क ैले पमर् शाजन्त
बैठक
पर्े,

ञ्चालर्

एको

प्रमुखले बैठकलाई
र्हुर्े ।

ङ्ग हुर्े वा बैठकको मयानदा

म्वोधर् गरररहेको

दस्य वा प्रदे श

क्र्ेछ ।

ाका

मयमा
म् ावर्ा

ं ग हुर्े वा

दस्यले स्थार् छाडे र वहं डर्ु
ई बैठक मर्यममत रुपले

मय म्म वा बढीमा

ात ददर् म्मको

क्र्ेछ । प्रमुखले गरे को त्यस्तो स्थगर् उपर कुर्ै

रकारका मन्त्री, प्रदे श प्रमुख, प्रदे श

दस्यलाई प्रमुखले

(२) उपदफा (१) बमोजिम

मममतको बैठक : (१)

ई वा हुर्े

ददर्को कुर्ै

गरी बैठक स्थमगत गर्न

म्वोधर् : (१) र्ेपाल

भ्य

मयमा बैठक किमा मोबाईल फोर् बन्द गर्ुन

: बैठक किम त्र अव्यवस्था

दस्यले प्रश्न उठाउर् पाउर्े छै र् ।

हुर्ेछ ।

म्वोधर् गरे र जशष्ट र

अव्यवस्था उत्पन्न हुर्े कुर्ै काम गर्न र्हुर्े,

ञ्चालर् गर्न बाधा पर्े दे जखएमा प्रमुखले त्य

गर्न

७.

ाग मलर्े

एको घोषणा गर्े,

प्रमुखले अन्यथा आदे श ददएमा बाहेक उम एर बोल्र्ु पर्े,

( )

ं दका

म्मार् प्रकट गर्न उठ्र्ु पर्े,

म्मार् प्रकट गरी आ र् ग्रहण गर्ुन पर्े,

ाषामा बोल्र्ु पर्े,

(ि)

बैठक स्थमगत गर्े

बैले

आ र् ग्रहण पमछ प्रमुखले बैठक प्रारम्

(छ)

ालाई

दे हायका कुराहरू

ञ्चालर् गदान

(ग)

(च)

ूचर्ा टा

ाको बैठक

प्रमुख बैठक किमा प्रवेश गदान

(ङ)

लामग

ा आफैंले मर्धानरण गरे बमोजिम हुर्ेछ ।

प्रमुख बैठक किमा प्रवेश हुर्ा ाथ राविय धुर् बिाउर्ु पर्े,

(घ)

६.

:

मय प्रमुखले मर्धानरण गरे

(क)
(ख)

५.

म्बन्धी अन्य व्यवस्था

ञ्चालर्गदान पालर्ा गर्ुप
न र्े कुराहरू

बैठक

दस्य

एको ववषयमा अध्यिता गर्े व्यजक्तलाई मत

(११) प्रमुखले कुर्ै ववषय मर्णनयाथन पेश गरर केपमछ

बमोजिम हुर्ेछ ।

न्दा बढी

वन म्ममत कायम हुर् र् केमा उक्त

दस्यहरूको बहुमतबाट मर्णनय हुर्छ
े ।

ाको बैठकमा मर्णनयका लामग पेश

प्रमतशत

रकारका मन्त्री,

ाको बैठकलाई ववशेष

ं घीय

म्वोधर् गर्न अर्ुरोध

म्वोधर्को लामग अपर्ाइर्े प्रविया प्रमुखले तोके बमोजिम

मममतको बैठक मवहर्ामा कम्तीमा एक पटक बस्र्ेछ ।
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(२)

मममतको बैठक प्रमुखले तोकेको मममत,

(३) जिल्ला

मममतका

ू ची

दस्यलाई ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो

मेत

(४)

उपजस्थमत

मन्वय अमधकारीले

ूचर्ाको

मममतका तत्काल कायम रहेको
मममतको गणपूरक

ूचर्ा कम्तीमा बहत्तर घण्टा अगावै

मममतको बैठक बस्र्े

ं लग्र् गर्ुन पर्ेछ ।

एमा

मय र स्थार्मा बस्र्ेछ ।

दस्य

ाथमा बैठकमा छलफल हुर्े ववययषहरुको

ं ख्याको पचा

ं ख्या पुगेको मामर्र्ेछ ।

प्रमतशत

मममतको बैठकको अध्यिता प्रमुखले गर्ेछ र मर्िको अर्ुपजस्थमतमा वा मर्िको पद

(६)

मममतको बैठकमा वहुमतको राय मान्य हुर्ेछ र मत बराबर

गर्े व्यजक्तले मर्णानयक मत ददर्ेछ ।

८.

(७)

मममतको बैठक

म्बन्धी अन्य व्यवस्था

ाको काम, कतनव्य र अमधकार : (१)

काम, कतनव्य र अमधकारका अमतररक्त
हुर्ेछ :-

दस्यको

(५)

ररक्त रहेको अवस्थामा उपप्रमुखले बैठकको अध्यिता गर्ेछ ।

हुर्ेछ ।

न्दा बढी

ा

एमा बैठकको अध्यिता

मममत आफैंले मर्धानरण गरे बमोजिम

पररच्छे द-३

म्बन्धी व्यवस्था

ं ववधार्को धारा २२० को उपधारा (७) मा उजल्लजखत

ाको अन्य काम, कतनव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम

(क)

जिल्लाम त्रका गाउपामलका वा र्गरपामलका मबचको ववका

(ख)

जिल्लाम त्र

पवहचार् गर्न तथा व्यवस्थापर् गर्न आवश्यक

मन्वय गर्े ,

रकारी तथा गैर रकारी िेत्रबाट

मर्मानणका ववषय

ञ्चामलत ववका

मर्मानण

म्बन्धी कायनिमको वववरण तयार गरी त्यस्ता कायनिमको प्र ावकाररता

तथा व्यवस्थापर्का ववम न्न चरणमा अर्ुगमर् गर्े, त्यस्ता कायनिमको
प्रमतफलका

म्बन्धमा िेत्र वा

न्तुलर् कायम गर्न आवश्यक
ु ाव वा मागनदशनर्लाई

मुदायगत, ववषय िेत्रगत र पयानवरणीय

ु ाव वा मागनदशनर् ददर्े र त्य री ददएका

ावनिमर्क गर्े,

(ग)

जिल्लाम त्रका गाउपामलका तथा र्गरपामलकाको िमता ववका को लामग

(घ)

जिल्लामा रहर्े

(ङ)

प्रदे श तथा

ङ्घ ग

र्गरपामलकाबीच

मन्वय गर्े,

ङ्घीय वा प्रदे श
मन्वय गर्े,

रकारी कायानलय र गाउपामलका तथा

जिल्लाम त्रका गाउपामलका र र्गरपामलकबीच कुर्ै वववाद उत्पन्न
ोको

माधार्का लामग

कायनको

मन्वय गर्े,

मन्वय तथा

हिीकरण गर्े,

(च)

जिल्लाम त्रको प्राकृमतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापर्

(छ)

जिल्लाम त्रको ववका

(ि)

गैर रकारी

ङ्घ

जिल्लाम त्रको ववका

तथा मर्मानण

म्बन्धी कायनमा

तथा मर्मानण

म्बन्धी कायनमा

ं स्था तथा मर्िी िेत्र ग

म्बन्धी योिर्ा र
न्तुलर् कायम गर्न

मन्वय गर्े,

न्तुलर्

म्बन्धमा अध्ययर्, अर्ु न्धार् तथा अर्ुगमर् गरी ववका
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एमा

ए र् एको

मर्मानण

म्बन्धी

कायनमा

न्तुलर् कायम गर्नको लामग मन्त्रालय, स्थार्ीय तह

ववषय हेर्े प्रदे श
( )

(ञ)

रकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अर्ु ार

गाउपामलका तथा र्गरपमलकालाई
आफ्र्ो काम कारबाहीको

माप्त

(ड)
(ढ)
(ण)
(त)

(थ)
(द)

(२)

(3)

९.

रकारको मन्त्रालयलाई

एको दुई मवहर्ाम त्र प्रमतवेदर् ददर्े,
रकारी

ं घ ं स्थाबाट

ए र् एको

मन्वय र

न्तुमलत

म्बजन्धत गाउपामलका तथा र्गरपामलका ं ग आवश्यक

हिीकरण गर्े,

जिल्लाम त्रका दुई वा

ो न्दा बढी गाउपामलका तथा र्गरपामलका बीचका

रणर्ीमतक महत्वका आयोिर्ा तथा पररयोिर्ाको पवहचार् गरी
कायानन्वयर्मा

हिीकरण तथा

मन्वय गर्े,

ोको

जिल्लाम त्रका एक न्दा बढी गाउपामलका तथा र्गरपामलका प्र ाववत हुर्े
आयोिर्ा तथा पररयोिर्ाका प्रचमलत कार्ूर् बमोजिम प्रारजम् क वातावरणीय
प्र ाव मुल्याकंर् गर्न
जिल्लाको

जिल्लाम त्र

मन्वय गर्े,

मग्र ववका का लामग

कायानन्वयर्मा

ञ्चामलत

रोकारवालाहरु ग

मन्वय गर्े,

घीयीय र प्रदे शस्तरीय आयोिर्ा तथा पररयोिर्ाको

मन्वय, हिीकरण र

हयोग गर्े,

जिल्लास्तरीय अन्तर गाउपामलका तथा र्गरपामलका खेलकुद प्रमतयोमगता,
कला, शैजिक प्रदशनर्ी, कृवष प्रदशनर्ीको आयोिर्ा गर्े,
जिल्ला

ूचर्ा तथा अम लेख केन्रको स्थापर्ा तथा

ञ्चालर् गर्े,

जिल्लाम त्रका गाउपामलका तथा र्गरपामलकाले तिुम
न ा गरे का कार्ूर्हरुको
अम लेजखकरण गर्े,

जिल्लाम त्रको ववका

तथा मर्मानणलाई प्र ावकारी बर्ाउर्को लामग वषनको

एक पटक वावषनक

मीिाको कायनिम आयोिर्ा गरी

ं दको र प्रदे श

ाको

दस्यलाई आमन्त्रण गरी

ो जिल्लाबाट

ु ाव मलर्े,

(र्)

प्रदे श

तथा अन्य आवश्यक

मममतहरू गठर् गर्े,

मन्वय

घीयीय

मममत

रकारले तोकेका अन्य कायन गर्े।

ाले गर्े काम जिल्ला

मन्वय

मममतको र्ाममा हुर्ेछ।

ाले आफ्र्ो कायनिेत्रका ववषयमा वावषनक कायनिम तथा बिेट बर्ाई

ाको

ञ्चालर्

म्बन्धमा अर्ुगमर् गरी दोहोरो र्हुर्े गरी उपयुक्त

आवश्यकता अर्ु ार प्राकृमतक श्रोत व्यवस्थापर् अर्ुगमर्

ाको कोष : (१)
(२)

ङ्घीय माममला हेर्े

(ध)

गरी लागू गर्ुन पर्ेछ।

म्बजन्धत

इरहेका योिर्ा र कायनिमहरुको प्र ावकाररता, उपयुक्तता तथा

स्थार्मा पठाउर्

(ठ)

रकारको

म्बन्धी ववषय हेर्े प्रदे श

जिल्लाम त्र राविय तथा अन्तराविय गैर
वकम मले

(ट)

म्बन्धमा र्ेपाल

मन्त्रालय र स्थार्ीय तह
प्रत्येक आमथनक वषन

ु ाव ददर्े,

मेत

म्बन्धी

ाको एउटा कोष हुर्छ
े ।

म्पूणन खचन उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोररर्ेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा दे हाय बमोजिमको रकम रहर्ेछ:-
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ाबाट पाररत

(क) र्ेपाल

रकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) प्रदे श

रकारबाट प्राप्त रकम, र

(ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको

तोकेको अमधकृत र लेखा प्रमुखको

ञ्चालर् जिल्ला

ु दस्तखतबाट हुर्ेछ ।
ं यक्त

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहर्े रकम

१०.

मन्वय अमधकारी वा मर्िले

ाले तोकेको बैङ्क तथा ववत्तीय

म्बन्धी प्रचमलत कार्ूर् बमोजिम इिाितपत्र प्राप्त 'क' वगनको बैङ्कमा खाता खोली िम्मा गररर्ेछ ।

जिल्ला

मन्वय अमधकारी : (१)

अमधकारी रहर्ेछ ।

(२) जिल्ला

(क)
(ख)
(ग)

(घ)

(ङ)
(च)

ाको प्रशा कीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जिल्ला

(छ)

ा र

मममतको

ा र

जचवको रूपमा काम गर्े,

मममतको मर्णनय कायानन्वयर् गर्े, गराउर्े,

जिल्लाजस्थत

ङ्घ र प्रदे श

मन्वय गर्े गराउर्े,

रकारका कायानलय तथा स्थार्ीय तहबीच

ाको आमथनक कारोबारको वह ाव अम लेख दुरुस्त राख्ने, ले खापरीिण

गराउर्े, बेरुिु फछ्यौट गराउर्े तथा बेरुिु ममर्ाहको प्रस्ताव तयार गरी
जिल्ला

मन्वय

मममतमा पेश गर्े,

ाको चल अचल

म्पजत्तको

गराउर्े,

ं रिण गर्े, लगत राख्ने तथा अद्यावमधक गर्े,

मममतको प्रमुखको मर्दे शर्मा

तथा

ा तथा

मममतको बैठक बोलाउर्े,

मममतको बैठकको मर्णनयको माइन्यूट गर्े,

कायन गर्े, गराउर्े,

ाले गर्ुन पर्े खररद

(ि)

१२.

बैठक

त्ता :

रकम बैठक
एक र

ा,

दस्यले बैठकमा

गराउर्ेछ ।
यातायात

बैठक

पररच्छे द-४

रकारका प्रमुख
वारी

वु वधा उपलब्ध गराइर्े छै र् ।

प्रयोग गर्ुन पर्े

त्ता तथा

वु वधा

ाग मलएको प्रत्येक ददर्को लामग प्रदे श

(२) उपदफा (१) बमोजिम
(३) उपप्रमुख तथा

मममतको

म्बन्धी आवश्यक

मममत वा प्रमुखले तोकेका अन्य कायनहरू गर्े।

वु वधा: (१) प्रमुखलाई

ो को लामग प्रदे श

ा तथा

ा

म्बन्धी योिर्ा तयार गरी खररद कायन गर्े , गराउर्े,

त्ता बापत् पाउर्ेछर्् ।

वारी तथा यातायात

मन्वय

मन्वय अमधकारीको काम, कतनव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम हुर्छ
े :-

बैठकको मर्णनय प्रमाजणत गरी अम लेख राख्ने र बैठक

११.

ं स्था

दस्यलाई

मममतले हलुका

जचवले पाए

वारी चालक

एमा त्यस्तो उपप्रमुख तथा

दस्यले

रकम यातायात खचन बापत पाउर्ेछर्् ।
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वहतको

वारी

ाधर्

रहको इन्धर् र मोववल उपलब्ध

ाधर् उपलब्ध गराएकोमा य
मममतको बैठकमा

रकारले तोके बमोजिमको

दफा बमोजिमको अन्य

ाग मलर् िादा र आउदा यातायात

ावनिमर्क यातायातमा लाग्र्े खचन बरावरको

(४)

१३.

ाको बैठकमा

ाग मलर् िादा र आउदाको

ु ार्ीको लामग वटकट वा मबल पेश गर्ुन पर्ेछ ।
क्त

दै मर्क तथा भ्रमण

त्ता : प्रमुख, उपप्रमुख तथा

दस्यले

ावनिमर्क यातायातको खचनको

मममतको कामको म लम लामा जिल्लाम त्र

भ्रमण गर्ुन पदान प्रचमलत प्रदे श कार्ूर् बमोजिमको दै मर्क तथा भ्रमण

त्ता पाउर्ेछर्् ।

पररच्छे द-५
१४.

ा तथा

ववववध

मममतमा छलफल गर्न र्पाइर्े : दे हायका ववषयमा

गर्न पाइर्े छै र् :-

(क)
(ख)

कार्ूर्त: गोप्य रहर्े कुराहरू वा प्रकाशर् गदान राविय वहत ववपररत हुर्े

(ग)

प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा प्रचारको लामग कुर्ै व्यजक्त वा

ववषय,
आदद

ममत्रराि गको

(छ)

मममतमा ववचाराधीर् ववषय,

रकारी व्यजक्तको कुर्ै वक्तव्य

गैर

(च)

1६.

एको ववषय,

अदालत, स्थार्ीय न्यावयक

(ङ)

मममतको

त्य हो वा होइर्

ाले तोके बमोजिमका अन्य ववषय ।

मन्वयमा कायन गर्े : जिल्लामा रहेका प्रदे श

गरी कायन गर्ुन पर्ेछ ।

प्रमतवेदर् ददर्े : (१) जिल्ला

मन्वय

रकारका कायानलयले

मममत ग

मममतले प्रत्येक चार मवहर्ामा र आमथनक वषन

मन्वय

माप्त

एको

मममतले दुई मवहर्ाम त्र आफुले गरे का काम कारबाहीको अध्ययर्, अर्ु न्धार्, अर्ुगमर् तथा
रकारको मन्त्रालय र प्रदे श मुख्यमन्त्रीको कायानलयमा

ददर्ु पर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमतवेदर्मा औल्याएका

हेर्े र्ेपाल

१८.

ं स्थाको र्ाम

न्ने ववषय,

म्बन्धमा खलल वा अ र गर्े ववषय,

कायनिमको प्रमतवेदर् स्थार्ीय तह हेर्े र्ेपाल

१७.

मममतको बैठकमा छलफल

ं ववधार् वा प्रचमलत कार्ूर्बाट मर्षेध गररएको ववषय,

(घ)

१५.

ा वा

ु ाव कायानन्वयर् गर्न स्थार्ीय तह

रकारको मन्त्रालय तथा प्रदे श मुख्यमन्त्रीको कायानलयले

आवश्यक मर्दे शर् ददर्

क्र्ेछ ।

वु वधाको दुरुपयोग गर्न र्हुर्े : य

ऐर् बमोजिम प्राप्त

दस्यले मात्र उपयोग गर्न पाउर्े छर्् ।

वु वधा

वु वधा र्पाउर्े : य

ु ै कुरा ले जखएको
ऐर्मा अन्यत्र िुर् क

दस्य प्रचमलत कार्ूर् बमोजिम मर्लम्बर्

म्बजन्धत प्रमुख, उपप्रमुख वा

म्बजन्धत प्रमुख, उपप्रमुख तथा

दुरुपयोग गरे मा प्रचमलत कार्ूर् बमोजिम कारवाही हुर्ेछ ।

एमा त्यस्तो मर्लम्बर्

म्वजन्धत मर्कायलाई

ए तापमर्

दस्यहरुले

ा वा

वु वधाको

मममतको कुर्ै

एको अवमध र, फौिदारी क ूरमा

अदालतको आदे श बमोजिम थुर्ा वा कैदमा रहेमा त्य री थुर्ा वा कैदमा रहेको अवमध र मर्िले
य
१९.

ऐर् बमोजिमको कुर्ै

पाउर्े छै र् ।

वु वधा पाउर्े छै र् र

स्वाथन बाज एमा मर्णनय प्रवियामा
वा

मममतको कुर्ै

दस्यको वहत,

ो अवमध र

ाग मलर् र्हुर्े :

ा वा

ा वा

मममतको बैठकमा

मममतमा ववचाराधीर् कुर्ै ववषयमा

रोकार वा स्वाथन रही मर्णनय प्र ाववत हुर्े
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ाग मलर्

एमा त्यस्तो

ा

दस्यले

ा वा

२०.
२१.
२२.

मममतलाई त्यस्तो कुराको पूव न िार्कारी ददई त्यस्तो ववषयमा

मर्णनय प्रवियामा

ाग मलर् हुदैर् ।

काम कारबाहीमा बाधा र्पर्े : कुर्ै
काम कारबाहीमा बाधा पर्े छै र् ।
ङ्घीय कार्ूर् बमोजिम हुर्े :

बमोजिम हुर्ेछ ।

ा वा

दस्यको स्थार् ररक्त रहेको कारणले मात्र
ाको बिेट तथा कमनचारी

कायनववमध, मर्दे जशका तथा मापदण्ड बर्ाउर्

क्र्े :

आवश्यक कायनववमध, मर्दे जशका तथा मापदण्ड बर्ाई लागू गर्न
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म्बन्धी व्यवस्था

मममतबाट गररर्े
ा वा

मममतको

ङ्घीय कार्ूर्

ाले आफ्र्ो अमधकारिेत्रका ववषयमा
क्र्ेछ ।

