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मवुाक्रफ गठन तथा मवुा सॊसद सञ्चारन कामयववधध २०७५ 

स्वीकृत धभधत: २०७५/०6/07 

प्रस्तावना:  याविम मवुा ऩरयषद ऐन २०७२ ¸याविम मवुा नीधत २०७२ तथा मथुधबजन २०२५ को भभय य 
बावनाराई आत्भसात गदै सभदृ्ध याि धनभायणको आधायस्तम्बको रुऩभा यहेका नेऩारी मवुा वगयको नेततृ्व  

तथा ऺभता ववकास गयी देशको शासन सञ्चारन प्रणारी य सशुासन सम्फन्त्धभा मवुाराई ससूुचचत य 
सशक्तीकयण गदै उनीहरुको सवायङ्गीण ववकासका राधग मवुाभैरी नीधत ¸ मोजना ¸ कामयक्रभ य प्राथधभकता 
धनधाययण गनय¸ मवुारऺीत उदे्दश्म प्राधिका राधग याज्मराई ऩषृ्ठऩोषण ठदन तथा सकायात्भक वातावयण धनभायण 
गनय̧  मवुाका भदु्दाहरुको वहस ऩैयवी केन्त्रको रुऩभा ववकास गनय ¸ मवुाराई साभाचजक दावमत्व य कतयव्म प्रधत 
चजम्भेवाय फनाउनका राधग स्थानीम तहका हयेक वडाभा स्वमॊसेवकीम सञ्जारको रुऩभा मवुाक्रफ गठन तथा 
मवुा सॊसदको नभूना अभ्मासका भाध्मभफाट मवुा ऩरयचारन गने उदे्दश्मरे नेऩार सयकायरे मो  कामयववधध  
जायी गयेको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायचम्बक 

१. सॊचऺि नाभ य प्रायम्ब : 

(१) मो कामयववधधको नाभ " मवुा क्रफ गठन तथा मवुा सॊसद  सञ्चारन  कामयववधध - २०७५" यहेको छ 
।  

(२) मो कामयववधध याविम मवुा ऩरयषदरे स्वीकृत गयेको धभधतफाट राग ुहनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा¸ 

(क) "मवुा क्रफ" बन्नारे स्थानीम तहको प्रत्मेक वडाभा गठन बएको १६-२४ वषय उभेय सभूहका मवुा 
सदस्महरु यहेका मसै कामयववधध फभोचजभ गठठत मवुा क्रफराई सम्झनऩुछय । 

(ख) "मवुा सॊसद" बन्नारे १६ देचख २४ वषय सम्भका वडास्तयीम मवुाक्रफका सदस्महरु तथा तोवकएको 
धनकामफाट छनौट बई आएका मवुा प्रधतधनधधहरुफाट सञ्चारन हनुे नभूना सॊसदीम अभ्मासका राधग गठन 
गरयने सॊसदराई सम्झनऩुछय ।   

 (ग) “भन्त्रारम” बन्नारे मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम सम्झन ुऩछय । 

(घ) “ऩरयषद्”  बन्नारे याविम मवुा ऩरयषद् सम्झन ुऩछय । 



3 
 

(ङ) “मवुा”  बन्नारे याविम मवुा ऩरयषद ऐनरे ऩरयबावषत गयेको उभेय सभूहको मवुा सम्झनऩुछय ।  

 (च) "कामयकायी सधभधत" बन्नारे याविम मवुा ऩरयषदको कामयकायी सधभधत सम्झनऩुछय ।  

(छ) "उऩाध्मऺ" बन्नारे ऩरयषद्को कामयकायी उऩाध्मऺराई सम्झन ुऩछय । 

(ञ) “प्राथधभकताको सभूहका मवुा " बन्नारे याविम मवुा नीधत २०७२ फभोचजभ  भवहरा , आठदवासी जनजाधत , 

भधेशी, दधरत, भचुस्रभ य वऩछधडएको ऺेरका मवुाराई सम्झनऩुछय ।  

(झ) "ववशेष प्राथधभकताको सभूहका मवुा " बन्नारे द्वन्त्द्वऩीधडत , जोचखभभा ऩयेका , अऩाङ्गता बएका , सीभान्त्तकृत, 

रोऩोन्त्भखु य अल्ऩसङ्ख्मक मवुाराई सम्झनऩुछय ।  

(ञ) "द्वन्त्द्ववऩधडत मवुा" बन्नारे  याविम मवुा नीधत २०७२ फभोचजभ  २०५२ सारदेचख २०६३ भॊसीय ५ 
गतेसम्भ नेऩारभा बएको सशस्त्र द्वन्त्द्व य ऩधछल्रा सभमका द्वन्त्द्ववऩधडत ऩरयवायका मवुाराई जनाउनेछ 
।   

(ट) "जोचखभभा यहेका मवुा " बन्नारे याविम मवुा नीधत २०७२ फभोचजभ  एच.आई.बी. ÷एड्स सङ्खक्रधभत , 

फेचधफखनभा ऩयेका , प्राकृधतक ववऩदभा ऩयेका , रागू औषध प्रमोगकताय , मौन व्मवसामभा सॊरग्न , सडकभा 
यहेका, भकु्त कभैमा ऩरयवायका तथा असयुचऺत गन्त्तव्मका भरुकुभा वैदेचशक योजगायीभा सॊरग्न 
मवुाराई सम्झनऩुछय ।  

(ठ) "अऩाङ्गता" बएका मवुा ” बन्नारे सफै प्रकायका शायीरयक य भानधसक अऩाङ्गता , दृविवववहन, ववहया तथा 
पयक ऺभता याख्न े मवुाराई सम्झनऩुछय ।  

(ड) " “सीभान्त्तकृत" बन्नारे याजनैधतक , आधथयक य साभाचजक रुऩरे ऩछाधड ऩारयएका , ववबेद य उत्ऩीडन तथा 
बौगोधरक ववकटताको कायणरे सेवा सवुवधाको उऩबोग गनय नसकेका वा त्मसफाट वचञ्चत यहेका सॊघीम 
काननु फभोचजभको भानव ववकासको स्तयबन्त्दा न्त्मनु चस्थधतभा यहेका अधत धसभान्त्तीकृत य रोऩोन्त्भखु 
सभदुाम सभेतका मवुाराई सम्झनऩुछय । 

(ढ) "अल्ऩसङ्ख्मक सभदुामका मवुा " बन्नारे बौगोधरक ववकटता , जातीम, बावषक, साॊस्कृधतक, ऺेरीम, वगॉम 
तथा रैवङ्गक आधायभा याज्म तथा गैययाज्मका सेवा सवुवधाफाट वचञ्चत , सीभान्त्तकृत तथा याविम 
ववकासको भूर प्रवाहभा आउन नसकेका अन्त्म मवुाराई सम्झनऩुछय ।   

(ण) "यािऩधत" बन्नारे मवुा सॊसदरे धनवायचचत गयेको यािऩधतराई सम्झनऩुछय ।  

(त) "सॊसदीम दरको नेता" बन्नारे मवुा सॊसदभा हनुे सत्ताऩऺीम सॊसदीम दरको नेताराई सम्झनऩुछय । 

(थ) "सबाऩधत" बन्नारे मवुा सॊसदभा यहने ववषमगत सधभधतका सबाऩधतराई सम्झनऩुछय ।   

(द) "सबाभखु" बन्नारे मवुा सॊसदको अध्मऺता गने व्मचक्तराई सम्झनऩुछय ।  
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(ध) "प्रधानभन्त्री" बन्नारे मवुा सॊसदफाट धनवायचचत प्रधानभन्त्रीराई सम्झनऩुछय ।  

(न) "प्रभखु प्रधतऩऺी दरका नेता" बन्नारे मवुा सॊसदभा यहेको प्रभखु प्रधतऩऺी दरको नेताराई सम्झनऩुछय 
।  

(ऩ) "सॊसदीम सधभधत" बन्नारे मवुा सॊसद अन्त्तगयत सयकाय तथा साॊसदरे सॊसदभा ऩेश गयेका ववधबन्न 
ववधेमक तथा प्रस्तावहरु भाधथ छरपर तथा सझुाव ठदन गठठत सॉसदको ववषमगत सधभधतहरुराई 
सम्झनऩुछय ।  

(प) "भहासचचव" बन्नारे मवुा सॊसदको सबाभखुको धसपारयसभा यािऩधतफाट धनमकु्त व्मचक्तराई सम्झनऩुछय 
।  

(फ) "सचचव" बन्नारे मवुा सॊसदभा भहासचचवको धसपारयसभा सबाभखुफाट धनमकु्त हनुे व्मचक्तराई सम्झनऩुछय 
।  

(ब) "भन्त्री" बन्नारे मवुा सॊसदरे फनाएको मथुधबजन २०२५ भा उल्रेचखत मवुा ववकासका ऩाॉच 
आधायस्तम्बहरुसॊग सम्फचन्त्धत ववबागीम भन्त्री रगामत अन्त्म भन्त्रीहरुराई सम्झनऩुछय ।  

(म) "रुधरङ" बन्नारे मवुा सॊसदका सबाभखुरे ठदएको धनदेशनराई सम्झनऩुछय ।  

(य) "नीधत तथा कामयक्रभ" बन्नारे मवुा सॊसदभा यािऩधतफाट मवुा ववकासका राधग प्रस्ततु वावषयक नीधत तथा 
कामयक्रभराई सम्झनऩुछय ।  

(र) "याविम मवुा नीधत" बन्नारे नेऩार सयकायफाट जायी याविम मवुा नीधत २०७२ सम्झनऩुछय ।  

(व) "मथुधबजन" बन्नारे नेऩार सयकायरे जायी गयेको मथुधबजन २०२५ तथा  दशवषे यणनीधतक मोजना 
सम्झनऩुछय ।  

(स) "भमायदा ऩारक" बन्नारे मवुा सॊसदभा सयुऺा व्मवस्थाऩनाभा खवटएका कभयचायीराई सम्झनऩुछय ।  

(ष) "योस्टभ" बन्नारे मवुा सॊसदका सदस्म तथा अन्त्म ऩदाधधकायीहरुरे उधबएय फोल्ने वा सॊफोधन गने 
स्थानराई सम्झनऩुछय । 

(स) "सदन" बन्नारे मवुा सॊसद चरेको फैठकराई सम्झनऩुछय ।  

(ह) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधानराई सम्झनऩुछय ।  
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ऩरयच्छेद – २ 

मवुा क्रफको गठन प्रवक्रमा̧ काभ कतयव्म य अधधकाय 
३. मवुाक्रफको गठन  

(१) स्थानीम तहको प्रत्मेक वडाभा सम्फचन्त्धत वडाको वडाध्मऺ वा धनजरे तोकेको वडासदस्मको 
सॊयऺकत्वभा मवुाक्रफ गठन हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोचजभ गठन हनुे मवुाक्रफभा  सम्फचन्त्धत वडा धबरका १६ देचख २४ वषय उभेय 
सभूहका सम्ऩूणय मवुाहरु मवुाक्रफका साधायण सदस्म हनु सक्नेछन ्। मसका राधग सम्फचन्त्धत 
वडासधभधतरे तोकेको सभमधबर उक्त उभेय सभूहका मवुारे सदस्मताका राधग सम्फचन्त्धत वडासधभधतको 
सचचवारमभा उभेय य ठेगाना खरेुको प्रभाण सवहत दताय गनुयऩनेछ । मवुाक्रफका साधायण सदस्म 
चौववस फषय उभेय ऩयुा बएऩधछ उक्त मवुाक्रफको सदस्म यहनेछैन ।  

(3) हयेक वडभा गठन हनुे वडास्तयीम मवुाक्रफ कामयसधभधतभा देहामका मवुाराई सदस्मको रुऩभा 
सम्फचन्त्धत वडा सधभधतरे भनोधनत गनेछ । 

क. प्राथधभकताको सभूहका मवुाहरु भध्मेफाट एक जना ।  

ख. ववशेष प्राथधभकताको सभूहका मवुाहरु भध्मेफाट एक जना ।  

ग. स्थानीम उद्यभी मवुाहरु भध्मेफाट एकजना 

घ. मवुा ऩरकायहरु भध्मेफाट एकजना 

ङ. स्थानीम खेराडीहरु भध्मेफाट एकजना 

च. स्थानीम कराकायहरु भध्मेफाट एकजना 

छ. स्थानीम सहकायीभा आवद्ध मवुाहरु भध्मेफाट एकजना 

ज. स्थानीम सभदुामभा आधारयत सॊस्थाहरुको प्रधतधनधध मवुा एकजना 

झ. वडा धबरका भेधावी ववद्याथॉहरुभध्मेवाट एकजना भवहरा सवहत २ जना 

ञ. वडाऩाधरकारे खरुा सभूहफाट भनोधनत गयेका मवुा ५ जना 

(4) मवुाक्रफका सदस्महरुरे अध्मऺ ¸ उऩाध्मऺ¸ सचचव तथा कोषाध्मऺ आॉपूहरु भध्मेफाट छनौट 
गनेछन ्। उऩमुयक्तानसुायको वडाक्रफको कूर सदस्म सॊ्माभा कचम्तभा ऩचास प्रधतशत भवहराको 
प्रधतधनधधत्व हनुऩुनेछ । 
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(५) मवुाक्रफका सदस्म चमन गनयका राधग वडासधभधतरे मससम्फन्त्धी थऩ कामयववधध धनभायण गयी रागू 
गनय सक्नेछ । 

(६) मवुाक्रफका ऩदाधधकायीहरुको ऩदावधध गठन बएको धभधतरे २ वषयको हनुेछ । मवुाक्रफका 
ऩदाधधकायीको उभेयको कायण ऩद रयक्त बएभा उक्त व्मचक्त जनु ऺेरफाट प्रधतधनधधत्व गयेको हो सोही 
ऺेरफाट भनोधनत गने धनकामरे फाॉकी अवधधका राधग भनोधनत गयी ऩदऩूधतय गनेछ । 

(७) वडास्तयीम मवुाक्रफको सचचवारम सम्फचन्त्धत वडा सधभधतको कामायरमभा यहनेछ ।   

४.  मवुाक्रफको काभ कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोचजभ हनुेछ ।  

(क) मवुाको नेततृ्व तथा ऺभता ववकास य ऩरयचारनभा सहजीकयण गने ।   

(ख) स्थानीम तहसॊग सभन्त्वम य सहकामय गयी मवुा ववकासका मोजना य कामयक्रभ धनभायणभा सहबागी 
बई मवुाभैरी कामयक्रभ धनभायण य कामायन्त्वमनभा ऩैयवी य सहमोग गने ।  

(ग) स्थानीम तहभा सञ्चारन हनुे सयसपाइ ¸ वातावयण सॊयऺण ¸ फारअधधकाय ¸ भानव अधधकाय ¸ 
भवहरा अधधकाय ¸ शैचऺक कामयक्रभ ¸ साभाचजक अन्त्धववश्वास य कुयीधत ववरुद्धका सचेतना 
अधबमानहरुभा सवक्रमता ऩूवयक सहबागी बई कामयक्रभ सपर फनाउन सहमोग गने । 

(घ) प्राकृधतक तथा अन्त्म प्रकोऩ व्मवस्थाऩन तथा ववऩदका फेरा ववऩद् ऩूवय तमायी तथा याहत य उद्धाय 
कामयभा वडासधभधत गाउॉऩाधरका तथा नगयऩाधरकासॊगको सभन्त्वम  य सहकामयभा स्थानीम मवुा  
ऩरयचारन गयी स्वमॊसेवकीम बधूभका धनवायह गने ।  

(ङ) याविम मवुा ऩरयषद य भातहतका धनकामहरुभापय त स्थानीम स्तयभा सञ्चारन हनुे मवुारऺीत 
कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय सहमोग गने ।  

(च) ठदगो ववकासका रक्ष्महरुराई आ-आफ्नो ऺेरभा स्थानीमकयण गयी कामायन्त्वमन गनय मवुाको 
साथयक सहबाधगताका साथ नेततृ्वदामी बधूभका खेल्ने ।  

(छ)  प्रत्मेक मवुा क्रफरे मवुाको सहबाधगताभा वडासधभधतको सभन्त्वम य सहकामयभा कचम्तभा एक 
उद्यभ तथा एक अधतरयक्त वक्रमाकराऩको नेततृ्व य व्मवस्थाऩन गने । 

(ज) याविम मवुा ऩरयषद वा प्रदेश मवुा ऩरयषद य स्थानीम तहफीच सभन्त्वम य सहकामय गयी मवुारऺीत 
कामयक्रभहरु सञ्चारन गने । 

(झ) सावयजधनक धनकामभा सूचनाको हकको कामायन्त्वमन तथा ससुाशन प्रवद्धयनभा टेवा ऩमुायउने । 

(ञ) ठदगो ववकासको रक्ष्मराई स्थानीमकयण गयी मसको कामायन्त्वमनभा मवुा ऩरयचारन गने 

ऩरयच्छेद – ३ 
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 मवुा सॊसद गठनको उद्देश्म य धनभायण प्रवक्रमा  
(८) मवुा सॊसद गठनको उदे्दश्म :  

क. मवुाको नेततृ्व तथा ऺभता ववकासभा सहमोग गने ।  

ख. मवुाको सीऩववकास तथा व्मचक्तत्व ववकास भा सहमोग ऩमुायउने 

ग. नेऩारको शासन प्रणारी य मसको ववकास प्रवक्रमाका वायेभा मवुाराई ससूुचचत गने  

घ. मवुाभैरी याविम नीधत ¸ मोजना य कामयक्रभ धनभायणका राधग याज्मराई सझुाव ठदई सकायात्भक 
वातावयण धनभायण गने । 

ङ. मवुाराई ववषमगत दऺता हाधसर गयी सो ऺेरको नेततृ्व य ऩैयवी गनय सऺभ फनाउने । 

च. प्राथधभकता प्राि मवुाराई याज्मको भूर प्रवाहभा ल्माउने ।  

छ. याज्मका तल्रो तह गाउॉ तथा नगयराई मवुाभैरी फनाउने तथा ठदगो ववकासका रक्ष्महरुराई आ-
आफ्नो ऩरयवेशभा स्थानीमकयण य कामायन्त्वमनभा नेततृ्वदामी बधूभका खेल्ने ।   

ज. मवुाराई अधधकाय य कतयव्म प्रधत सजग गयाउॉदै यािधनभायणभा उत्प्ररेयत गने ।  

झ. याविम मवुा नीधत तथा मथुधबजनभा ऩरयरऺीत मोजना य कामयक्रभराई साकाय फनाई नेऩारी 
मवुाको सवयतोभखुी ववकासभा सहमोग ऩमुायउने ।   

(९) नभूना मवुा सॊसद धनभायण प्रवक्रमा : 

(क) नभूना मवुा सॊसदको अभ्मास प्रत्मेक स्थानीम  तह¸ प्रदेश तह य सॊघीम तहभा गनय सवकनेछ । 

(ख) मवुा सॊसदको आकाय य प्रधतधनधधत्व देहाम फभोचजभ हनुेछ  

  (१) स्थानीम तहको मवुा सॊसद :  

क. प्रत्मेक स्थानीम तहको वडाभा गठन बएको वडाक्रफहरु भध्मे गाउॉऩाधरकाका प्रत्मेक वडाफाट तीन-तीन 
जनाका दयरे य नगयऩाधरका ¸ उऩभहानगयऩाधरका य भहानगयऩाधरकाका प्रत्मेक वडाफाट  न्त्मनुतभ ्एकजना 
भवहरा सवहत दईु-दईु जनाका दयरे सम्फचन्त्धत वडाक्रफ कामयसधभधतरे छानी ऩठाएका वडाक्रफका 
सदस्महरु यहेको गाउॉ/नगय मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्महरु यहनेछन ्। गाउॉ/नगय मवुाक्रफ 
सञ्जारका सदस्महरुको ऩदावधध दईु वषयको हनुेछ । 

ख. खण्ड (क) फभोचजभको मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्महरुरे आॉपूहरु भध्मेफाट एघाय सदस्सीम 
गाउॉ/नगय स्तयीम मवुाक्रफ सञ्जार कामयसधभधत गठन गनेछन ्। 
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ग. खण्ड (ख) फभोचजभ गठठत गाउॉ/नगय मवुाक्रफ सञ्जार कामयसधभधतभा न्त्मनुतभ ्ऩचास प्रधतशत भवहरा 
सवहत प्राथधभकता य ववशेष प्राथधभककताका ऺेरको सभेत प्रधतधनधधत्व हनुे गयी मवुा प्रधतधनधधहरु यहनेछन ्
।  

घ. खण्ड (क) फभोचजभका गाउॉ/नगय  मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्महरु सफै गाउॉ/नगय मवुा सॊसदका 
प्रधतधनधध हनुेछन ्।  

ङ.  खण्ड (घ) फभोचजभका प्रधतधनधधहरुका अधतरयक्त गाउॉ/नगय मवुा सॊसदभा गाउॉऩाधरकाको हकभा फढीभा 
ऩाॉच जना सम्भ य नगयऩाधरका ¸उऩ-भहानगयऩाधरका य भहानगयऩाधरकाको हकभा फढीभा सात जनासम्भ 
गाउॉ/नगय मवुा ऩरयषदको धसपारयसभा गाउॉ/नगयऩाधरकारे थऩ मवुा प्रधतधनधध भनोधनत गनेछ । 

च. स्थानीम मवुा सॊसदको फैठक सञ्चारनको सभमभा ऩमयवेऺकका रुऩभा स्थानीम तहका सफै जनप्रधतधनधधहरु ¸ 
सम्फचन्त्धत वडाका सॊघीम सॉसद सदस्म ¸ प्रदेशसबा सदस्म ¸ गाउॉ/नगय मवुा ऩरयषदका ऩदाधधकायीहरु ¸ 
कामायरम प्रभखुहरु ¸ ववद्यारमका प्र.अ./प्राचामयहरु ¸ स्थानीम सॊघसॊस्थाका प्रभखुहरु तथा मवुा सॉसदभा 
प्रधतधनधध हनुे मवुाका अधबबावकहरु यहनेछन ्।  

(२)  प्रदेश मवुा सॊसद:   

क. प्रत्मेक गाउॉ/नगय मवुाक्रफ सञ्जार कामयसधभधतका सदस्महरुरे आॉपुहरुभध्मेफाट छानी ऩठाएका एक-एक 
जना मवुा प्रधतधनधधहरु सचम्भधरत प्रदेश मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्म हनुेछन ्। प्रदेश 
मवुाक्रफ सञ्जारका सदस्महरुको ऩदावधध दईु वषयको हनुेछ । 

ख. खण्ड (क)फभोचजभको प्रदेश मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्महरुरे आॉपूहरु भध्मेफाट एघाय सदस्सीम 
प्रदेश मवुाक्रफ सञ्जार कामयसधभधत गठन गनेछन ्। 

ग. खण्ड (ख) फभोचजभ गठठत प्रदेश मवुाक्रफ सञ्जार कामयसधभधतभा न्त्मनुतभ ्ऩचास प्रधतशत भवहरा सवहत 
प्राथधभकता य ववशेष प्राथधभककताका ऺेरको सभेत प्रधतधनधधत्व हनुे गयी मवुा प्रधतधनधधहरु यहनेछन ्।  

घ. खण्ड (क) फभोचजभका प्रदेश मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्महरु सफै प्रदेश मवुा सॊसदका प्रधतधनधध 
हनुेछन ्।   

ङ.  खण्ड (घ) फभोचजभका प्रधतधनधधहरुका अधतरयक्त प्रदेश मवुा सॊसदभा प्रदेश मवुा ऩरयषदको धसपारयसभा 
प्रदेश चस्थत साभाचजक ववकास भन्त्रारमरे थऩ दशजना मवुा प्रधतधनधध भनोधनत गनेछ । 

च. प्रदेश मवुा सॊसदको फैठक सञ्चारनको सभमभा ऩमयवेऺकका रुऩभा नीधत धनभायण प्रवक्रमाभा प्रत्मऺ सहबागी 
हनुे व्मचक्तत्वहरु भध्मे गाउॉऩाधरका तथा नगयऩाधरकाका प्रभखुहरु ¸ सम्फचन्त्धत प्रदेश धबरका प्रधतधनधधसबा 
एवॊ याविम सबाका सदस्महरु ¸ प्रदेशसबा सदस्महरु ¸ प्रदेश मवुा ऩरयषदका ऩदाधधकायीहरु ¸ प्रदेश स्तयका 
कामायरम प्रभखुहरु ¸ प्रदेश मवुा ऩरयषदका ऩदाधधकायीहरु ¸ ववश्वववद्यारमका उऩकुरऩधत/येक्टय/यचजिाय 
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रगामतका उच्चऩदस्त ऩदाधधकायीहरु¸ प्रदेशस्तयीम भन्त्रारमका सचचवहरु य प्रदेश मवुा सॉसदभा प्रधतधनधध 
हनुे मवुाका अधबबावकहरु यहनेछन ्। 

(३) सॊघीम मवुा सॊसद:   

क. सॊघीम तहभा प्रत्मेक प्रदेश मवुाक्रफ सञ्जार कामयसधभधतरे उक्त सञ्जारका साधायण सदस्महरु भध्मेफाट 
छानी ऩठाएका दश-दश जना मवुा प्रधतधनधधहरु सॊघीम मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्म हनुेछन ्।  
सॊघीम मवुा क्रफ सञ्जारका सदस्महरुको ऩदावधध दईुवषयको हनुेछ ।   

ख. खण्ड (क) फभोचजभको सॊघीम मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्महरुरे आॉपूहरु भध्मेफाट एघाय सदस्सीम 
सॊघीम मवुाक्रफ सञ्जार कामयसधभधत गठन गनेछन ्। 

ग. खण्ड (ख) फभोचजभ गठठत प्रदेश मवुाक्रफ सञ्जार कामयसधभधतभा न्त्मनुतभ ्ऩचास प्रधतशत भवहरा सवहत 
प्राथधभकता य ववशेष प्राथधभककताका ऺेरको सभेत प्रधतधनधधत्व हनुे गयी मवुा प्रधतधनधधहरु यहनेछन ्।  

घ. खण्ड (क) फभोचजभका सॊघीम मवुाक्रफ सञ्जारका साधायण सदस्महरु सफै सॊघीम मवुा सॊसदका प्रधतधनधध 
हनुेछन ्।   

ङ.  खण्ड (घ) फभोचजभका प्रधतधनधधहरुका अधतरयक्त सॊघीम मवुा सॊसदभा याविम मवुा ऩरयषदरे भनोधनत गयेका 
थऩ दशजना मवुा प्रधतधनधध सभेत यहनेछन ् ।  

ङ. सॊघीम मवुा सॊसदको फैठक सञ्चारनको सभमभा ऩमयवेऺकका रुऩभा नीधत धनभायण प्रवक्रमाभा प्रत्मऺ सहबागी 
हनुे व्मचक्तत्वहरु भध्मे नेऩार सयकायका प्रधानभन्त्री ¸ भन्त्रीगण ¸ सबाभखु ¸  प्रधतधनधध सबा य याविम 
सबाका मवुा साॊसदहरु ¸ नेऩार सयकायका सचचवहरु ¸ याविम मवुा ऩरयषदका ऩदाधधकायीहरु ¸ मथुधबजन 
२०२५ धनभायण कामयदरका सदस्महरु ¸ ववश्वववद्यारमका उऩकुरऩधतहरु य सॊघीम मवुा सॊसदका मवुा 
प्रधतधनधधका अधबबावकहरु यहनेछन ्। 

9. मस कामयववधध फभोचजभ सफै स्थानीम तहका सफै वडाहरुभा वडास्तयीम मवुाक्रफहरु गठन नबएको 
अवस्थाभा ऩधन मवुा सॊसदको नभूना अभ्मास वडास्तयीम मवुा क्रफहरु आॉचशक वा ऩूणय रुऩभा गठन बएका 
स्थानीम तहफाट भार प्रधतधनधधत्व हनुे गयी सञ्चारन गनय फाधा ऩने छैन । 

१०. मवुाक्रफ सञ्जारको काभ ¸ कतयव्म य अधधकाय : गाउॉ/नगय स्तय प्रदेश स्तय य सॊघीम स्तयभा गठन हनुे 
मवुाक्रफ सञ्जारको काभ कतयव्म य अधधकाय  देहामफभोचजभ हनुेछ ।  

क. स्थानीम मवुाक्रफको नेततृ्व  ऺभता ववकासभा सहमोग गने ।  

ख. मवुाराई स्वमॊसेवकीम कामयभा राग्न उत्प्ररेयत गने ।  

ग. ववऩद व्मवस्थाऩन तथा साभाचजक अन्त्धववश्वास य कुरयधतका ववरुद्ध मवुा ऩरयचारनका राधग सहजीकयण 
गने ।  
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घ. सॊघ¸ प्रदेश य स्थानीम तहफाट सञ्चारन हनुे मवुारचऺत कामयक्रभ कामायन्त्वमनका राधग सहमोग गने  ।  

ङ. मवुाभा सकायात्भक सोचको ववकास¸ उद्यभचशरता य स्वयोजगायको बावना ववकास गनय सहमोग गने ।  

च. सम्फचन्त्धत तह य ऺेर धबरका मवुाक्रफ ¸ सञ्जार य सयकायहरु फीच सभन्त्वम य सहकामयको  वातावयण 
तमाय गने ।   

छ. सम्फचन्त्धत तहका मवुा सॊसदको नभूना अभ्मासका राधग प्रधतधनधध छनौट तथा व्मवस्थाऩन गने ।  

ज. ठदगो ववकासका रक्ष्मको स्थानीमकयण गयी सम्फचन्त्धत ऺेरभा कामायन्त्वमनका राधग सहजीकयण गने ।  

झ. याविम मवुा ऩरयषदरे तोकेका अन्त्म काभ गने ।   

ऩरयच्छेद – ४ 

नभनुा मवुा सॊसदको अभ्मास 

(११) नभनुा मवुा सॊसदको अभ्मास गरयने: मस कामयववधधको दपा ९ (१) (२) (३) फभोचजभ गठठत 
सम्फचन्त्धत तहको मवुा सॉसदका प्रधतधनधधहरुका फीचभा सॊसदीम अभ्मास प्रत्मेक वषय चाय ठदवसीम  
कामयक्रभको रुऩभा देहाम फभोचजभ सञ्चारन गरयनेछ । उक्त चाय ठदन भध्मे शरुुका तीन ठदन मवुा 
प्रधतधनधधहरुराई प्रचशऺण य अभ्मास गयाइनेछ बने अचन्त्तभ ठदन नभूना मवुा सॊसदको औऩचारयक प्रस्तधुत 
हनुेछ ।  

(क) मवुा सॊसदभा सदनको औऩचारयक कायवाही शरुु हनुऩूुवय उभेयको वहसाफरे जेष्ठ मवुा साॉसद सदस्मरे 
यािऩधत सभऺ ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथ धरनेछन ्य उनको अध्मऺताभा सदनको फैठक फस्नेछ य उनरे 
अन्त्म सफै सॉसद सदस्मराई ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथ गयाउनेछन ्। कूर सॉसद सदस्महरु भध्मेफाट 
एकजना यािऩधत ¸ एकजना उऩयािऩधत ¸ एकजना सबाभखु ¸ एकजना उऩसबाभखु धनवायचचत हनुेछन ्य मसको 
छनौट उऩचस्थत सदस्मसॊ्माको फहभुतफाट हनुेछ । सबाभखु य उऩसबाभखु  भध्मे न्त्मूनतभ ्एकजना 
भवहरा मवुा हनुऩुनेछ । धनवायचचत सबाभखुरे यािऩधत सभऺ य उऩसबाभखुरे यािऩधतको सभऩुचस्थधतभा 
सबाभखु सभऺ ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथ धरनऩुनेछ ।  सऩथ ग्रहणको ढाॉचा अनसूुची १ फभोचजभ हनुेछ 
। 

(ख) कूर सदस्मसॊ्माको ६० प्रधतशत सदस्म सत्ताऩऺको रुऩभा य फाॉकी सदस्महरु प्रधतऩऺी  साॉसदको 
रुऩभा यहनेछन ्। मसको ववबाजन सॉसदको सबाभखुफाट बौगोधरक ऺेर ¸ रैवङ्गक य सभावेशी आधायभा 
गनेछन ्। मसको आधायभा उनीहरुरे सोही फभोचजभको बधूभका धनबाउन ुऩनेछ ।   

(ग) सत्ताऩऺफाट नभूना भन्त्रीऩरयषद गठन हनुेछ । मसभा प्रधानभन्त्री रगामत अथय तथा मोजना भन्त्री ¸ 
चशऺा तथा प्रववधध भन्त्री ¸ उद्योग तथा योजगाय भन्त्री ¸ स्वास््म तथा साभाचजक सयुऺा भन्त्री ¸ मवुा तथा 
खेरकुद भन्त्री सभेत मथुधबजन २०२५ भा उल्रेचखत मवुा ववकासका राधग ऩाॉच आधायस्तम्बराई 
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सभेवटएको भचन्त्रऩरयषद यहनेछ ।  मवुा प्रधानभन्त्रीरे यािऩधत सभऺ य अन्त्म भन्त्रीरे यािऩधतको 
सभऩुचस्थधतभा प्रधानभन्त्री सभऺ ऩद तथा गोऩधनमताको सऩथ धरनेछन ्।  

(घ) प्रधानभन्त्रीफाट तमाय बएको मवुा ववकास सम्फन्त्धी वावषयक नीधत तथा कामयक्रभ यािऩधतरे नभूना मवुा 
सॊसदभा प्रस्ततु गनेछन ्। मस नीधत तथा कामयक्रभभा ववशेषत: ववगतभा मवुा ववकासको ऺेरभा सयकायी 
तथा गैयसयकायी ऺेरफाट बए गयेका कामयहरुको सभीऺा तथा नमाॉ आधथयक वषयका राधग प्रस्ताववत 
मवुारऺीत मोजना¸  कामयक्रभ¸ फजेट य अऩेचऺत उऩरफधीको ववस्ततृ वववयण सभावेश बएको हनुेछ ।  

(ङ) खण्ड (घ) फभोचजभ यािऩधतफाट प्रस्ततु मवुारचऺत नीधत तथा कामयक्रभभाधथ खरुा छरपरका राधग 
सबाभखु भापय त रुधरङ् हनुेछ । मसका राधग सॊसदको अध्मऺरे मवुा साॊसदहरु फीच बएको खरुा छरपर 
तथा सझुावहरु सभेटेय मवुा सॊसदको कायवाहीको ववस्ततृ प्रधतवेदन तमाय गनयका राधग फहस नोट सधभधत 
गठन गनेछन ्।  

(च) मवुा साॊसदभा धनमकु्त वा भनोधनत बई ववधबन्न बधूभका धनवायह गने मवुा साॉसदहरुरे नभूना मवुा सॊसदीम 
अभ्मासको क्रभभा ऩारना गनुयऩने आचायसॊवहता जस्तै सदनभा फोधरने बाषा ¸ रगाउने ऩोशाक ¸ प्रस्ततुीकयण 
शैरी¸ सभम¸ स्थान¸ सञ्चायका साधनहरु ¸ सम्फोधनका प्रकृधत ¸ चजम्भेवायी फाॉडपाॉड रगामतका ववषमभा सॊसद 
आॉपैरे धनधाययण गनय सक्नेछ । 

(छ) साॉसदहरुफाट छरपरको क्रभभा उठेका प्रश्नका जवाप ठदन सबाभखुरे प्रधानभन्त्री वा सम्फचन्त्धत 
भन्त्रीराई फोराउनेछन ्।  

(ज) नभूना मवुा सॊसदको अभ्मास गनुयऩूवय सॊसदका सदस्महरुराई सॊसदीम भाधभराका ववऻहरुफाट आवश्मक 
अधबभखुीकयण तथा प्रचशऺण सञ्चारन गनय सवकनेछ । मस कामयक्रभको सॊमोजन तथा व्मवस्थाऩन याविम 
मवुा ऩरयषदरे गनेछ ।   

(१२) मवुा सॊसदभा छरपरको आधाय : दपा १० को खण्ड (ङ) फभोचजभ हनुे छरपर ववशेषत: नेऩार 
सयकायफाट जायी याविम मवुा नीधत २०७२ ¸ मथुधबजन २०२५ तथा दशवषे यणनीधतक मोजना ¸ नेऩार 
सयकायको मवुा सम्फचन्त्धत वावषयक नीधत तथा कामयक्रभ य फजेट एवॊ सोको कामायन्त्वमनका राधग चाधरएका 
प्रमत्नहरु तथा अन्त्म सभसाभवमक ववकास सम्फन्त्धी ववषमहरु भाधथ केचन्त्रत यहेय सञ्चारन हनुेछन ्।  

(१३) सम्फद्ध ऩदाधधकायीराई आभन्त्रण गरयने :  मवुा सॊसदभा बएका छरपर ¸ मवुाका भाग एवॊ आगाभी 
ठदनभा मवुा ववकासका राधग चाधरनऩुने कदभहरुका फायेभा मवुा साॉसदहरुसॊग साऺात्कय गयी ऐक्मफद्धता 
जनाउन य सम्फोधन गनयका राधग सॊघीम मवुा सॊसदको छरपर कामयक्रभभा प्रधानभन्त्री ¸ याविम मोजना 
आमोगका सदस्म (मवुा तथा योजगाय ऺेर हेने) ¸ मवुा तथा योजगाय भन्त्री ¸ सॊघीम प्रधतधनधधसबाका मवुा 
साॉसदहरु¸ याविम मवुा ऩरयषदका कामयकायी उऩाध्मऺ ¸ मथुधबजन २०२५ धनभायण कामयदरका सॊमोजक तथा 
मवुा ववकासका ऺेरभा वक्रमाशीर सॊघसॊस्था तथा सञ्चायकभॉहरुराई आभन्त्रण गरयनेछ । त्मसैगयी प्रदेश 
मवुा सॊसदभा प्रदेशका भु् मभन्त्री ववषमगत भन्त्रीहरु मवुा साॉसदहरु तथा मवुासम्फद्ध धनकामका 
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ऩदाधधकायीहरुराई आभन्त्रण गरयनेछ बने स्थानीम मवुा सॊसदभा ऩधन स्थानीम गाउॉ/नगय कामयऩाधरकाका 
सदस्महरु रगामत मवुासम्फद्ध ऩदाधधकायीहरुराई आभन्त्रण गरयनेछ ।   

(१४) प्रधतवेदन तमाय गरयने :  मवुा सॊसदको नभूना अभ्मास सम्ऩन्न बइसकेऩधछ मवुा प्रधतधनधधहरुफाट प्राि 
नीधतगत य कामयक्रभगत सझुावहरुराई सभेटेय मवुा सॊसद धनभायण प्रवक्रमा देचख सॊसदीम  अभ्मास सम्ऩन्न 
हुॉदासम्भका सॊऩूणय वक्रमाकराऩहरु सभावेश गयी ववस्ततृ प्रधतवेदन तमाय गरयनेछ  । मसयी सॊघीम मवुा 
सॊसदीम अभ्मासको प्रधतवेदनराई सझुावको रुऩभा प्रधानभन्त्री तथा भचन्त्रऩरयषदको कामायरम ¸ याविम मोजना 
आमोग¸ मवुा सम्फद्ध भन्त्रारमहरु ¸ याविम मवुा ऩरयषद य मवुा सम्फद्ध सॊघसॊस्थाहरुराई एक-एक प्रधत 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।त्मसैगयी प्रदेश तथा स्थानीम तहभा ऩधन सम्फचन्त्धत तहका मवुा सम्फद्ध धनकाम 
तथा ऩदाधधकायीहरुराई मो प्रधतवेदन उऩरब्ध गयाइनेछ । प्रधतवेदन ऩेश बइसकेऩधछ मसको ववस्ततृ 
अध्ममन गयी मसभा उल्रेचखत यचनात्भक सझुावहरुराई आत्भसात गयी याविम प्राथधभकताका साथ 
कामायन्त्वमनभा ल्माउन ुसम्फचन्त्धत धनकामहरुको दावमत्व हनुेछ । 

ऩरयच्छेद – ५ 

नभनुा मवुा सॊसद धनदेशक सधभधत   
(१५) नभनुा मवुा सॊसद धनदेशक सधभधत   गठन हनुे : (१) मस कामयववधध फभोचजभ वावषयक रुऩभा सञ्चारन 
हनुे मवुा सॊसद गठन प्रवक्रमा ¸ प्रधतधनधध छनौट ¸ अभ्मास तथा सॊघसॊस्थाहरुसॊग सहकामय सम्फन्त्धी नीधत 
धनभायण तथा कामयक्रभगत सभन्त्वम गनय केन्त्रभा एक मवुा सॊसद धनदेशक सधभधत यहनेछ । उक्त सधभधतको 
गठन प्रवक्रमा देहाम फभोचजभ हनुेछ  ।  

अध्मऺ - कामयकायी उऩाध्मऺ¸ याविम मवुा ऩरयषद 

सदस्म - सहसचचव (मवुा ववकास भहाशाखा) मवुा तथा खेरकुद भन्त्रारम 

सदस्म - प्रशासकीम प्रभखु¸ याविम मवुा ऩरयषद 

सदस्म - याविम मवुा ऩरयषद सदस्महरु भध्मेफाट एकजना भवहरा ऩने गयी दईुजना 
सदस्म - सॊघीम मवुाक्रफ सञ्जारका सदस्महरु भध्मेफाट कामयकायी सधभतधतफाट भनोधनत एकजना भवहरा 

सवहत दईुजना प्रधतधनधध 

सदस्म - कामयकायी सधभधतरे तोकेको मवुा सम्फद्ध गैयसयकायी सॊस्थाका प्रधतधनधध दईुजना 
सदस्म-सचचव – सम्फचन्त्धत कामयक्रभ हेने शाखा प्रभखु 

(२) धनदेशक सधभधतको काभ¸ कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोचजभ हनुेछ  

क. नभूना मवुा सॊसदको नीधत तथा भाऩदण्ड धनधाययण गने ।  

ख. वडास्तयीम मवुा क्रफ तथा मवुा सम्फद्ध सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुसॊग सभन्त्वम य 
सहकामयको वातावयण धनभायण गने ।  

ग. नभूना मवुा सॊसदका राधग स्रोत व्मवस्थाऩन गने ।  

घ. नभूना मवुा सॊसदीम अभ्मासको अनगुभन एवॊ सहजीकयण गने य आवश्मकतानसुाय धनदेशन ठदने । 

ङ. अन्त्म आवश्मक कामय गने ।  
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(३) धनदेशक तथा अनगुभन सधभधतको  फैठक तथा धनणयम प्रवक्रमा सम्फन्त्धी काभ कायवाही सधभधत आॉपैरे 
धनधाययण गयेफभोचजभ हनुेछ । 

 (१६) प्रदेश नभनुा मवुा सॊसद धनदेशक सधभधत : 
   (क) प्रदेश स्तयभा सञ्चारन हनुे प्रदेश नभनुा मवुा सॊसदका गधतववधधको सभन्त्वम सहजीकयण तथा 

आवश्मक भागयधनदेशनका राधग प्रत्मेक प्रदेशभा एउटा प्रदेश नभनुा मवुा सॊसद धनदेशक सधभधत 
यहनेछ । उक्त सधभधतको काभ काभ प्रदेश मवुा ऩरयषदरे गनेछ । प्रदेश मवुा ऩरयषद गठन 
नबएसम्भका राधग सो सम्फन्त्धी कामय प्रदेश साभाचजक ववकास भन्त्रारमरे गनेछ । मसका राधग 
याविम मवुा ऩरयषदरे आवश्मक सभन्त्वम य सहजीकयण गनय सक्नेछ।  

    (ख) खण्ड (क) फभोचजभ गठठत प्रदेश मवुा सॊसद धनदेशक सधभधतको फैठक सम्फन्त्धी कामयववधध 
सम्फचन्त्धत सधभधतरे धनधाययण गये फभोचजभ हनुेछ । 

(१७) वडा मवुाक्रफ तथा नभनुा मवुा सॊसदका गधतववधध तथा कामयक्रभहरुको अनगुभन तथा सहजीकयण 
स्थानीम स्तयभा गाउॉ/नगय मवुा ऩरयषदरे गनेछ । गाउॉ/नगय मवुा ऩरयषद गठन नबएसम्भका राधग 
सो सम्फन्त्धी कामय गाउॉ/नगयऩाधरकारे तोकेको एकाइरे गनेछ।  

 

ऩरयच्छेद ६ 

ववववध  

 (१८) सहकामय गनय सक्ने : मवुा सॊसदको धनभायणका राधग स्थानीम तहभा वडास्तयीम क्रफहरुको धनभायण ¸ 
त्मसको  ऺभता अधबववृद्ध ¸ मवुाक्रफको स्रोत व्मवस्थाऩन तथा नभूना मवुा सॊसदको अभ्मास गयी 
मवुाको नेततृ्व ववकास तथा ऩरयचारन गनयका राधग ऩरयषदरे सम्फद्ध सयकायी तथा मवुा सम्फद्ध 
गैयसयकायी धनकाम तथा सॊघसॊस्थाहरुसॊग सभन्त्वम तथा सहकामय गनय सक्नेछ । 

(१९) स्रोत व्मवस्थाऩन गनय सक्ने : मवुाक्रफ गठन ऩरयचारन तथा नभूना मवुा सॊसदको अभ्मासका राधग 
सॊघीम प्रादेचशक य स्थानीम सयकायरे आ-आफ्नो धनकामभा यहेको भानवीम ¸ बौधतक तथा आधथयक  
स्रोत व्मवस्थाऩन गनय सक्नेछ ।  

(२०) सफैरे सहमोग गनुयऩने : मस कामयववधधभा उल्रेख बएका काभ ¸ कतयव्म य अधधकायका साथै 
वडास्तयीम मवुाक्रफ गठन तथा ऩरयचारन ¸ गाउॉ/नगय ¸ प्रदेश तथा सॊघीम मवुा सॊसदको नभूना 
अभ्मासका राधग सहमोग गनुय सफैको कतयव्म हनुेछ  ।  

(२१) कामयववधधको सॊशोधन : ऩरयषदको धसपारयसभा भन्त्रारमरे  मस कामयववधधको ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन 
गनय सक्नेछ ।  

(२२) फाधा अड्काउ पुकाउने : मो कामयववधध कामायन्त्वमनको क्रभभा कुनै फाधा व्मवधान आइऩयेभा 
ऩरयषदको धसपारयसभा भन्त्रारमरे  कुनै धनदेशन तथा आदेश जायी गयी आवश्मक वाधा अड्काउ पुकाउन 
सक्नेछ ।  
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अनसूुची १ 

ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथको ढाॉचा 
(दपा 1१ (क) य (ग) सॊग सम्फचन्त्धत) 

 

भ ...................... भरुकु य जनताप्रधत ऩूणय वपादाय यही सत्म धनष्ठाऩूवयक प्रधतऻा गछुय/ईश्वयको/देश य 
जनताको नाभभा शऩथ धरन्त्छु वक ¸ नेऩारको याजकीम सत्ता य सावयबौभसत्ता नेऩारी जनताभा धनवहत यहेको 
नेऩारको सॊववधानप्रधत ऩूणय वपादाय यहॉदै नेऩारको यािऩधत/प्रधानभन्त्री/भन्त्री/मवुा सॊसदको 
सबाभखु/उऩसबाभखु/सदस्म ऩदको काभकाज प्रचधरत कानूनको अधीनभा यही ¸ भरुकु य जनताको सोझो 
चचताई¸ कसैको डय नभानी ¸ ऩऺऩात नगयी¸ ऩूवायग्रह य खयाफ बावना नधरई ¸ ऩदीम गोऩधनमता कामभ याखी 
इभान्त्दारयताका साथ गनेछु य आफ्नो कतयव्म ऩारनाको धसरधसराभा आॉपूराई जानकायीभा आएको कुया भ 
ऩदभा फहार यहॉदा वा नयहॉदा जनुसकैु अवस्थाभा ऩधन प्रचधरत कानूनको ऩारना गदाय फाहेक अरु अवस्थाभा 
कुनै वकधसभफाट ऩधन प्रकट वा सॊकेत गने छैन ।   
 

दस्तखत: .............................  

नाभथय: .............................. 
धभधत: .................................   


