सभाबाट पारित मिमत : २०७५।०७।१३

गाउँ सभा ि नगि सभा सञ्चालनको लामग व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७५

प्रस्तावना: गाउँ सभा ि नगि सभा सञ्चालनको सम्बन्धिा नेपालको सं ववधानको धािा २२७
बिोजिि कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले ¸
नेपालको सं ववधानको धािा १७५ बिोजििको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छे द - एक
प्रािजम्भक
१.

सं जिप्त नाि ि प्रािम्भः (1) यस ऐनको नाि

æगाउँ

सभा ि नगि सभा सञ्चालन

कायनववमध ऐन¸ २०७५Æ िहनेछ ।
२.

(2) यो ऐन तुरुन्त प्रािम्भ हुनछ
े ।

परिभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेिा यस ऐनिा :भन्नाले

गाउँसभा/नगि

(क)

"अध्यि"

(ख)

“अध्यि ि उपाध्यि/प्रिुख ि उपप्रिुख” भन्नाले नेपालको सं ववधानको

अध्यि/प्रिुखलाई िनाउँछ।

सभाको

अध्यिता

गने

धािा २२४ बिोजििको अध्यि ि उपाध्यि/प्रिुख ि उपप्रिुख भई
काि गने व्यजिलाई सम्झनु पछन ।
(ग)

"किनचािी" भन्नाले सभा सञ्चालनका लामग सजचवले सभा सञ्चालन
सजचवालय तथा समिमतको कायानलयिा खटाएका किनचािीहरूलाई

(घ)

सम्झनु पछन ।

“कायनपामलका” भन्नाले सं ववधानको धािा २१४ को उपधािा (१)

बिोजििको अमधकाि प्रयोग गनन सक्ने गाउँ/नगि कायनपामलकालाई
सम्झनु पछन ।

(ङ)

“नगिपामलका”

भन्नाले

नेपालको

सं ववधानबिोजिि

गठित

िहानगिपामलका¸ उपिहानगिपामलका तथा नगिपामलका सिेतलाई
सम्झनु पछन ।

(च)
(छ)

“प्रस्ताव” भन्नाले सभाको बैिकिा ववचािाथन पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव

वा सो प्रस्तावसँग सम्बजन्धत सं शोधन प्रस्ताव सिेतलाई सम्झनु पछन ।

“प्रस्तुतकतान सदस्य” भन्नाले सभाको बैिकिा ववधेयक वा अन्य प्रस्ताव
प्रस्तुतकतान सभाको सदस्यलाई सम्झनु पछन ।

(ि)

“बैिक” भन्नाले गाउँ/नगि सभाको अमधवेशन अवमधिा हुने बैिकलाई
सम्झनु पछन ।
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(झ)

“बैिक कि” भन्नाले सभा सञ्चालनको लामग तोवकएको बैिक कि

सम्झनु पछन ि सो शब्दले बैिक किसँग िोमिएको सजचवालय¸
पत्रकािकि¸ दशनकदीघान ि तोवकएको स्थान सिेतलाई िनाउँछ ।

स्पष्टीकिण: तोवकएको स्थान भन्नाले अध्यिले तोकेको स्थान सम्झनु
पछन।
(ञ)

"ववधेयक" भन्नाले सभाबाट पारित गनुप
न ने ऐनको िस्यौदा सम्झनु
पछन ।

(ट)

"स्थानीय कानून" भन्नाले गाउँ सभा वा नगि सभाले पारित गिी
प्रिाणीकिण भएको ऐन तथा कायनपामलकाले बनाएको मनदे जशका¸
कायनववमध वा िािी गिे को आदे श सम्झनु पछन ।

(ि)

"स्थानीय तह" भन्नाले नेपालको सं ववधानको धािा ५६ को उपधािा ४

(ि)

"सजचवालय" भन्नाले सभाको बैिक सञ्चालन गननका मनजम्त तोवकएको

(ढ)

"सभा" भन्नाले गाउँपामलकाको हकिा सं ववधानको धािा २२२ को

बिोजििका गाउँपामलका ि नगिपामलकालाई सम्झनु पछन ।
स्थान ि खवटएका किनचािीहरूलाई सिेत िनाउँछ ।

(१) ि नगिपामलकाको हकिा सं ववधानको धािा २२३ को (१)
(ण)
(त)

बिोजिि गिन भएका गाउँ सभा ि नगि सभालाई सम्झनु पछन ।
"सभाको

सजचव"

भन्नाले

गाउँ/नगिपामलकाको

प्रिुख

प्रशासकीय

अमधकृत भई काि गनन तोवकएको किनचािीलाई सम्झनु पछन ।

"सभापमत" भन्नाले यस ऐनबिोजिि सभाद्वािा गिन हुने समिमतको
सभापमतलाई सम्झनु पछन ।

(थ)
(द)

"सं ववधान" भन्नाले नेपालको सं ववधानलाई सम्झनु पछन ।

"समिमत" भन्नाले यस ऐनबिोजिि सभाद्वािा गिन हुने गाउँ/नगि
सभाको समिमतलाई सम्झनु पछन ।

(ध)

"सदस्य"

भन्नाले

गाउँ/नगिपामलकाको

अध्यि¸

उपाध्यि/प्रिुख¸

उपप्रिुख, कायनपामलकाको सदस्य¸ विा अध्यि ि सदस्य सिेतलाई
सम्झनु पछन ।
परिच्छे द – दुई
सभाको बैिक तथा बैिक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

३.

सभाको अमधवेशन आव्हान ि अन््य: (१) अध्यिले गाउँ सभा/नगि सभाको मनयमित
अमधवेशन सिान्यतया वषनिा दुइपटक बोलाउने ि अन््य गनेछ ।
(2) अध्यिले यस ऐनबिोजिि सिय-सियिा ववशेष अमधवेशन बोलाउने ि अन््य
गनेछ। ्यस्तो अमधबेशनको आव्हान ि अन््य गदान कायनपामलकाको पिािशन मलनु पनेछ ।
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स्पष्टीकिणः ति ्यस्तो सभाको एउटा मनयमित अमधवेशनको सिाजत ि अको
अमधवेशनको प्रािम्भका बीचको अवमध आि िवहना भन्दा बढी हुने छै न ।

(३) अध्यिको मनदे शनिा सजचवले अमधवेशनको सािान्यतया बैिकको कायनसूची

प्रकाशन

गनेछ

।

कायनसूची

्यस्तो

सजचवले

बैिक

बस्नुभन्दा

24

घण्टा

अगामि

सदस्यहरूलाई उपलब्ध गिाउनु पनेछ । अध्यिले कायनसूचीबिोजिि सभाको बैिकको
सञ्चालन ि स्थमगत गनेछ ।
(४) सभाको अमधवेशन चालू निहे को अवस्थािा सभाको बैिक बोलाउन आवश्यक छ
भनी सभाको सम्पूण न सदस्य सं ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले मलजखत अनुिोध गिे िा ्यस्तो
मलजखत अनुिोध प्राप्त भएको मिमतले अध्यिले १५ ठदनमभत्र ्यस्तो अमधवेशनको बैिक बस्ने
मिमत, सिय ि स्थान अमनवायन तोक्नुपनेछ । ्यसिी तोवकएको मिमत, सिय ि स्थानिा
सभाको अमधवेशनको बैिक बस्नेछ ।
स्पष्टीकिणः ्यस्तो अमधवेशनको बैिक ववशेष अमधवेशनको रूपिा सञ्चालन हुनेछ ि

अमधवेशनको खास कायन सिाप्त भएपमछ अमधवेशन बैिकको अन््य हुनेछ ।

(५) सभाको बैिक सािान्यतया कायनपामलकाको केन्र िहे को स्थानिा अध्यिले

तोकेबिोजिि बस्नेछ ।

(६) मनवानचन पमछको पवहलो अमधवेशनको अवमध ववढिा पन्र कायनठदन ि सो पमछको

प्र्येक अमधवेशनको अवमध बवढिा दश कायनठदनको हुनेछ ।
ति िहानगिपामलका

ि उपिहानगिपामलकाको हकिा

मनवानचन

पमछको पवहलो

अमधवेशनको अवमध बीस कायन ठदन ि सो पमछको प्र्येक अमधवेशनको अवमध बढीिा पन्र
कायनठदनको हुनेछ ।

(७) उपदफा (१) वा (४) बिोजिि सभाको अमधवेशन बोलाएको सूचना सजचवले

अध्यिको मनदे शनिा सदस्यहरूलाई सात ठदन अगामि ठदनु पनेछ । ्यस्तो सूचना
आवश्यकता अनुसाि सावनिमनक सञ्चाि िाध्यिबाट सिेत प्रचाि-प्रसाि गनन सवकने छ ि
िोवाइल, एस.एि.एस.¸ इिेल वा ्यस्तै प्रकािको मबद्युतीय िाध्यिबाट ठदइएको सूचनालाई
पमन सूचना ठदइएको िामननेछ
४.
५.

|

बैिकको प्रािम्भ : सभाको बैिककििा अध्यि आगिन भई िाविय धुन बिेपमछ बैिक
प्रािम्भ हुनेछ ।

बैिकिा पालना गनुप
न ने आचिणहरू : (१) बैिकिा दे हायका आचिणहरू पालना गनुप
न नेछ:(क)
(ख)
(ग)

अध्यि बैिककििा प्रवेश हुँदा सबैले सम्िान प्रकट गनन उठ्नुपनेछ¸

अध्यिले बैिकप्रमत सम्िान प्रकट गिी आफ्नो आसन ग्रहण गनुप
न नेछ¸
बैिक स्थमगत भई अध्यि सभाबाट बावहि मनस्केपमछ िात्र अरु
सदस्यहरूले बैिककि छाड्नुपनेछ¸
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(घ)

बैिकिा भाग मलने सदस्यले बोल्दा अध्यिलाई सम्बोधन गिे ि िात्र
बोल्नु पनेछ ि अध्यिले अन्यथा आदे श ठदएकोिा बाहेक उमभएि
बोल्नुपनेछ¸

(ङ)

अध्यिले बैिकलाई सम्बोधन गरििहे को सियिा कुनै पमन सदस्यले

(च)

अध्यिले आसन ग्रहण गरििहे को ि बोमलिहे को अवस्थािा सदस्यले

(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)

स्थान छाड्न हुँदैन ि अध्यिले बोले को कुिा गजम्भितापूवक
न सुन्नुपनेछ¸
अध्यिको आसनको अगामिबाट वहँड्न हुँदैन¸

कुनै सदस्यले बोमलिहे को सियिा अशाजन्त गनन¸ बैिकको ियानदा भं ग
हुने वा अव्यवस्था उ्पन्न हुने कुनै काि गनन हुँदैन¸

बैिक कििा अध्यिको सािुन्नेबाट वािपाि गिी वहँड्न वा अध्यिको
आसनतफन वपठ्यू फकानएि बस्न हुँदैन¸

बैिकको कायनसँग प्र्यि रूपले सम्बजन्धत ववषय बाहे क अन्य ववषयको
पुस्तक, सिाचािपत्र वा अन्य कागिपत्रहरू पढ्न हुँदैन¸

बैिकको अवमधभि बैिक कििा िोबाईल फोन प्रयोग गनन हुँदैन ।

(२) आचिणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सभाको अनुिमतले अध्यिले तोकेबिोजिि

हुनेछ ।

(३)

दफा ५ को उपदफा (१) िा उल्लेजखत व्यवस्थाहरू प्र्येक सभाको

अमधवेशनको पवहलो बैिकिा एक पटक अध्यिले वाचन गिे ि सुनाउनेछ ।
६.

बैिकिा भाग मलने सदस्यले पालना गनुपन ने मनयिहरू : बैिकिा हुने छलफलिा भाग मलने
सदस्यले दे हायका मनयिहरूको पालना गनुप
न नेछ:(क)

अध्यिको ध्यानाकषनण गननको मनमित्त उठ्नुपनेछ ि अध्यिले मनिको नाि
बोलाएपमछ वा इशािा गिे पमछ िात्र बोल्नुपनेछ¸

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ि)
७.

यस ऐनको दफा ४७ बिोजििका ववषय¸

अजशष्ट, अश्लील, अपिानिनक वा कुनै आपजत्तिनक शब्द बोल्नु हुँदैन¸
व्यजिगत आिेप लगाउन हुँदैन¸

बोल्न पाउने अमधकािलाई सभाको कायनिा बाधा पाने िनसायले दुरूपयोग गनुन
हुँदैन¸

सभा वा अध्यिको कुनै मनणनय बदि गरियोस् भन्ने प्रस्ताव िामथ बोल्दाको
अवस्थािा बाहेक सभा अध्यिको कुनै पमन मनणनयको आलोचना गनुन हुँदैन¸

अध्यिले पद अनुकूल आचिण गिे को छै न भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रििा
बाहेक अध्यिको आचिणको आलोचना गनुन हुँदैन¸

बैिकिा पालना गनुप
न ने अन्य मनयिहरू सभाले तोकेबिोजिि हुनेछ ।

छलफलिा बोल्ने क्रिः बैिकिा बोल्ने क्रि दे हायबिोजिि हुनेछ:-
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(क)

प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोमलसकेपमछ अध्यिले नाि बोलाएको वा इशािा
गिे को क्रिबिोजििको सदस्यले बोल्न पाउनेछ¸

(ख)

अध्यिको अनुिमत मबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्ताविा एक पटक भन्दा बढी
बोल्न पाउने छै न¸

(ग)

प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उत्ति ठदनको मनमित्त छलफलको अन््यिा फेिी

बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तावको सम्बन्धिा छलफलिा पवहले भाग मलएको वा

ु ै भए तापमन प्रस्तावक सदस्यले उत्ति ठदई सकेपमछ अध्यिको
नमलएको िेसक
८.

अनुिमत नमलई फेिी बोल्न पाउने छै न ।

स्पष्ट पानन िाग गनन सवकनेः (१) बैिकिा छलफल चमलिहे को सियिा सम्बजन्धत ववषयिा
कुनै सदस्यले कुनै कुिा स्पष्ट पानन िाग गनन अध्यि िाफनत अनुिोध गनन सक्नेछ । ्यस्तो
अनुिोधलाई सािान्यतया अध्यिले स्वीकाि गनुप
न नेछ ।

(२) उपदफा (१) िा िुनसुकै कुिा ले जखएको भएता पमन अध्यिको अनुिमत मलई

कुनै सदस्यले सभाको िानकािीको लामग आफूसँग सम्बजन्धत अन्य ववषयिा स्पष्ट िानकािी
ठदन सक्नेछ।

ति¸ ्यस्तो स्पष्ट िानकािी ठदँदा कुनै वववादस्पद ववषय उिाउन भने पाइने छै न ि सो

स्पष्ट िानकािी िामथ कुनै छलफल गनन पाइने छै न ।
९.

अध्यिले मनदे शन ठदनेः (१) बैिकिा अभर व्यवहाि गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहाि
मनयन्त्रण गनन अध्यिले चेतावनी ठदएपमछ ्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहाििामथ तुरुन्त
मनयन्त्रण गनुप
न नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजििको आदे श पालना नगने सदस्यलाई अध्यिले बैिकबाट
बावहि िान आदे श ठदन सक्नेछ । आदे श पाएपमछ ्यस्तो सदस्यले बैिक किबाट तुरुन्त
बावहि िानु पनेछ ि मनिले सो ठदनको बाँकी अवमधको बैिकिा उपजस्थत हुन पाउने छै न ।
(३) उपदफा (२) बिोजििको आदे श पाएपमछ पमन ्यस्तो सदस्य बैिक किबाट
तुरुन्त बावहि नगएिा अध्यिले मनिलाई किनचािी वा सुििाकिीको सहयोग मलई बावहि
पिाउन सक्नेछ। ्यसिी बावहि पिाईएको सदस्यले ्यस पमछको तीन ठदनसम्ि सभाको
बैिक वा कुनै समिमतको बैिकिा भाग मलन पाउने छै न । यसिी बावहि पिाईएकोिा सभाको
सजचवले सो कुिाको सूचना सभाद्वािा गठित सबै समिमतलाई ठदनेछ ।

(४) यस कायनववमधिा अन्यत्र िुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन कुनै सदस्यले बैिक

कििा शाजन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गिे िा वा गनन लागेिा वा सभाको प्रमतष्ठा तथा
गरििािा धक्का लाग्ने वकमसिले बैिककि मभत्र ध्वंसा्िक कायन गिे िा वा बल प्रयोग गिे िा

वा गनन लागेिा वा कुनै भौमतक हानी नोक्सानी पुर्याएिा अध्यिले मनिलाई बैिक किबाट
त्काल मनष्काशन गिी सदस्यलाई बढीिा सात ठदन सम्िको लामग सभािा आउन नपाउने
गिी ि िमत भएको भौमतक सािाग्रीको यथाथन िमतपूमतन मनिबाट भिाउने आदे श ठदन
सक्नेछ ।
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(५) उपदफा (४) बिोजिि मनष्कामसत भएको सदस्यले सो अवमध भि सभाको वा

कुनै समिमतको बैिकिा उपजस्थत हुन पाउने छै न।हानी नोक्सानी गिे वापत मनिलाई

तोवकएको िमतपूमतन अध्यिले तोकेको सियमभत्र दाजखला गने दावय्व सम्बजन्धत सदस्यको
हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) बिोजिि तोवकएको िमतपुमतन तोवकएको सियिा उपलब्ध नगिाएिा

अध्यिले सभाको बैिकिा भाग मलन नपाउने गिी आदे श गनन सक्नेछ।िमतपूमतनको िकि
सिकािी बाँकी सिह असुल उपि गनुप
न नेछ ।

(७) यस दफा बिोजिि कुनै सदस्य मनष्काजशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना

सभाको सजचवले सबै समिमतलाई ठदनेछ ।
१०.

कािवाही वफतान हुन सक्नेः यस कायनववमधिा अन्यत्र िुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन

मनष्काजशत वा कािवाहीिा पिे को सदस्यले जचत्त बुझ्दो सफाई पेश गिे िा वा आफ्नो भूल
स्वीकाि गिी िाफी िागेिा अध्यिले बैिकको िाय बुझी ्यस्तो सदस्यलाई िाफी ठदई
कािवाही वफतान मलन सक्नेछ ।
११.

मनयिापजत्त: (१) सभाको बैिक सञ्चालन भईिहे को सियिा यो ऐनिा उल्ले ख भएका
व्यवस्थाको ववपिीत कुनै कािकािवाही भएको भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेिा िुन ववषयिा
मनयि उल्लङ्घन भएको हो सो खुलाई मनयिापजत्तको ववषय उिाउन सक्नेछ ।
ति ्यस्तो मनयिापत्ती उिाउँदा अध्यिको स्वीकृती मलनु पनेछ ।

(२) ्यसिी मनयिापजत्तको ववषय उिे पमछ अध्यिले अन्य कािवाही स्थमगत गिी
मनयिापजत्तिा उिाइएको ववषयको त्काल टुं गो लगाउनु पनेछ । तत् पश्चात सभाको
मनयमित कािवाही अगामि बढाउनु पनेछ ।
१२.

बैिक स्थमगत गने अमधकािः बैिक किमभत्र अव्यवस्था भई वा हुन लागेिा वा अन्य कुनै
कािण पिे िा बैिक मनयमित रूपले सञ्चालन गनन बाधा पने दे जखएिा अध्यिले सो ठदनको कुनै

सियसम्ि वा आफूले तोकेको अवमधसम्िको लामग बैिक स्थमगत गनन सक्नेछ । बैिक
स्थगन गदान गनुन पने औजच्यता ि कािण सभालाई िानकािी गिाउनु पनेछ ।
१३.

सदस्यहरूको उपजस्थमत ि आसनः (१) बैिकिा आसन ग्रहण गनुन अजघ सबै सदस्यले
अध्यिले तोकेको क्रि अनुसाि अमधवेशनको उपजस्थमत पुजस्तकािा हस्तािि गनुन पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजिि उपजस्थत सदस्यले अध्यिले तोके अनुसािको आसनिा

मनधानरित सियभन्दा १५ मिनेट अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनुप
न नेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका सदस्यको हकिा अध्यिले मनधानरित गिे को स्थानिा मनिको
साथिा एक िना सहयोगी आवश्यक भएिा सो को सिेत व्यवस्था गनन सवकनेछ ।
१४.

सभाको गणपूिक संख्या: (१) सभािा त्काल कायि िहे का सदस्य सं ख्याको एकाउन्न प्रमतशत
सदस्य उपजस्थत भएिा अमधवेशनको लामग गणपूिक सं ख्या पुगेको िामननेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजिि गणपूिक सं ख्या नपुगेिा अध्यिले अको बैिकका लामग

सूजचत गनुप
न नेछ ।
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(३) उपदफा (२) बिोजिि आव्हान गिे को अमधवेशनको बैिकिा पमन गणपूिक
सं ख्या नपुगेिा अको बैिक बस्ने गिी सूचना ठदनु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोजिि पुनः सूचना गदान गणपूिक सं ख्या नपुगेिा कम्तीिा एक

मतहाइ सदस्यहरूको उपजस्थमतलाई गणपूिक सं ख्या िामननेछ ।
१५.

बैिकको अध्यिता: (१) सभाको अमधवेशनिा अध्यि/प्रिुख उपजस्थत िहे को अवस्थािा
बैिकको अध्यिता अध्यि/प्रिुखले गनेछ ।
(२)

बैिक

सञ्चालनको

अवमधिा

अध्यि/प्रिुख

उपजस्थत

निहेको

अवस्थािा

बैिकको अध्यिता स्वत: उपाध्यि/उपप्रिुखले गनेछ ।
(३) अध्यि/प्रिुख ि उपाध्यि/उपप्रिुखसिेत सभाको बैिकिा अनुपजस्थत भएको
अवस्थािा बैिकको अध्यिता गनन सभाको अनुिमतले अमधवेशनको पवहलो बैिकिा नै
अध्यिले पाँच िना सदस्यको िनोमनत गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोजिि िनोमनत सदस्यले अध्यि ि उपाध्यि दुवै िनाको

उपजस्थमत नभएको अवस्थािा ज्येष्ठता क्रि अनुसाि बैिकको अध्यिता गनेछ ।

(५) सभाको अध्यिता गने सदस्यले सभाको अमधवेशन भि अध्यिता गने बाहे क
१६.

सभाको अन्य कािबाहीिा सहभागी हुने छै न ।

बैिकको सञ्चालन ि स्थगन: (१) अध्यिले सभाको कायनबोझलाई ध्यानिा िाखी कायनसूची
स्वीकृत गिी सभाको बैिक सञ्चालन गनेछ ।

(२) सभाको बैिकको सियावमध अध्यिले मनधानिण गिे को सिय तामलकाबिोजिि

हुनेछ ।

(३) प्र्येक बैिकको सञ्चालन पूव न मनधानरित प्रस्तावबिोजिि हुनेछ ि प्रस्तावमबना

बैिकिा कुनै छलफल हुने छै न ।

ति अध्यिले बैिकको कायनसूचीिा प्रवेश गनुप
न ूव न सदस्यहरूले ववशेष सिय िाग िाखी

खास/ववशेष ववषयबस्तुिा बोल्न सक्नेछन् ति ववशेष सियको िाग गिी बोल्न चाहने
सदस्यहरूले १२ घण्टा अगाबै नाि दतान गिी सिय िाग्नुपनेछ । ्यसिी बोमलएका ववषयिा

उिे का प्रश्न ि जिज्ञासाको िवाफ ठदन कायनपामलकाको उपाध्यि/उपप्रिुख वा कुनै सदस्यलाई
आदे श ठदन सक्नेछ।
(४) अध्यिले प्र्येक बैिकको प्रािम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
(५) सभा चमलिहे को अवस्थािा अध्यि बैिक कि भन्दा बावहि िानुपिे िा स्वत:
उपाध्यिले बैिक सञ्चालन गनेछ ।
(६) अध्यि ि उपाध्यि दुवै बैिक चमलिहे को सियिा बावहि िानुपिे िा दफा १५

को उपदफा (४) बिोजििको सदस्यले बैिक सञ्चालन गनेछ ।
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परिच्छे द – तीन
व्यवस्थापन कायनववमध
१७.

सहयोग समिमत: (१) बैिक सञ्चालनिा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अध्यिको सहयोगको
लागी उपाध्यि पदे न उपाध्यि िहने ि मनवानजचत दलका प्रमतमनमधहरूको प्रमतमनमध्व हुने गिी
बढीिा सात िना सभाका सदस्य िहने गिी सभा सञ्चालन सहयोग समिमत गिन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजििको समिमतले अध्यिलाई सभा सञ्चालनिा सहयोग

पुर्याउन आवश्यक िाय पिािशन ठदनेछन् ।
(३) सहयोग समिमतको सजचव सभाको सजचव िहनेछ ।

१८.

कायनसूची ि सियावमध प्रकाशनः अध्यिको मनदे शानुसाि सभाको सजचवले कायनसूची ि सिय
तामलका अनुसूची-१ बिोजिि तयाि गनेछ ि ्यसको एक प्रमत सािान्यतया २४ घण्टा अगावै
प्र्येक सदस्यले प्राप्त गने गिी सूचना उपलब्ध गिाउनु पनेछ ।

१९.

सियावमध मनधानिण: (१) अध्यिले बैिकिा पेश हुने प्रस्ताव िामथ छलफल गनन सदस्यहरूका
लामग सियावमध मनधानिण गनेछ ।

२) उपदफा (१) बिोजिि तोवकएको सियावमध सिाप्त भएपमछ यस ऐनिा अन्यथा
लेजखएकोिा बाहे क सािान्यतया अध्यिले अन्य ववषयिा छलफल हुन नठदई सो ववषयको टु ङ्गो
लगाउन आवश्यक सबै ववधेयक वा प्रस्ताव मनणनयाथन बैिकिा प्रस्तुत गनेछ ।
२०.

सभािा ववधेयक पेश गनुपन ूव न ववधेयक तिुि
न ा गदान अपनाइने कायनववमध: (१) सभािा ववधेयक
पेश गनुप
न ूव न ववधेयक तिुि
न ा गदान अन्य कुिाको अमतरिि सािान्यतया दे हायबिोजिि
गनुप
न नेछ:(क)

नेपालको सं ववधान ि सं घीय कानून तथा प्रदे श कानून,

(ख)

सवोच्च अदालतबाट प्रमतपाठदत मसद्धान्त,

(ग)

सं घीय सं सद् वा प्रदे श सभाले ्यस्तै ववषयिा गिे को आधािभूत कानूनको
व्यवस्था,

(घ)

नेपालले अन्तिानविय स्तििा िनाएको प्रमतवद्धता,

(ङ)

सम्बजन्धत स्थानीय तहले मनिानण गिे को अन्य स्थानीय कानूनहरूसँगको

(च)

मसिाना िोमिएको अको स्थानीय तहको साझा चासो ि वहतको ववषय,

(छ)

सं घ, प्रदे श ि स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअजस्त्व ि सिन्वय,

(ि)

कायनपामलकाले मनधानिण गिे का अन्य आवश्यक नीमतहरू ।

अनुकुलता,

(२) सभाले नेपालको सं ववधानको अनुसूची

८ ि ९ ि आमथनक अमधकािसँग

सम्बजन्धत ववषयिा स्थानीय कानून मनिानण गदान ्यस्तो ववषयिा सं घीय सं सद वा प्रदे श सभाले

बनाएको कानून ि सं घबाट िािी भएको नीमत, िापदण्ि प्रमतकूल नहुने गिी मनिानण
गनुप
न नेछ ।

8

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तह वा प्रदे शको िेत्रिा हुने वस्तुको ढु वानी

वा सेवाको ववस्ताििा कुनै वकमसिको बाधा अविोध गने वा कुनै वकमसिको कि वा दस्तुि
लगाउने वा ्यस्तो वस्तुको ढु वानी वा सेवा ववस्ताििा भेदभाव गने गिी स्थानीय कानूनको
िस्यौदा तिुि
न ा गनन पाइने छै न ।
(४) सभाले बनाएको ऐन¸ कानून¸ सं ववधान¸ सं घीय कानून¸ प्रदे श कानून तथा प्रचमलत

ऐन/कानूनसँग बाजझएको हकिा स्वत खािे ि हुनेछ ।
२१.

(५) अन्य आवश्यक प्रकृया गाउँपामलका/नगिपामलकाको मनणनयबिोजिि हुनेछ ।

आवश्यकताको पवहचान गने: (१) कानून िस्यौदा तिुि
न ा गदान गाउँ/नगि कायनपामलकाले
दे हायका ववषयको ववश्लेषण गिी िस्यौदा तिुि
न ा गनुन पनेछ :(क)

कानून बनाउनु पने उद्देश्य¸ आधाि ि कािण,

(ख)

सम्बजन्धत ववषयिा सं घीय वा प्रदे श कानून भए नभएको,

(ग)

जिल्लामभत्रका ि अन्य स्थानीय तहिा ्यस सम्बन्धी स्थानीय कानून मनिानण
भए नभएको,

२२.

(घ)

कानून बनेपमछ हामसल गनन खोजिएको उपलब्धी,

(ङ)

कानून कायानन्वयनको लामग आवश्यक पने सं यन्त्र तथा आमथनक स्रोत,

(च)

ववधेयकको िस्यौदािा िहने िुख्य-िुख्य प्रावधान¸

(छ)

ऐन सं शोधनको लामग ववधेयकको िस्यौदा तिुि
न ा गदान सं शोधन गनुन पिे को
आधाि ि कािणसवहतको तीन िहले ववविण ।

समिमत गिन गने: (१) गाउँ/नगि कायनपामलकाले ववधेयकको िस्यौदा तिुि
न ा गननको लामग
गाउँ/नगि कायनपामलकाका अध्यि/प्रिुख वा उपाध्यि/उपप्रिुखको सं योिक्विा ्यस िेत्रिा
ज्ञान भएका गाउँ/नगि कायनपामलकाका सदस्य तथा सभाका सदस्य िध्येबाट सं योिक सवहत
बढीिा सात िनाको एक कानून तिुि
न ा िस्यौदा समिमत गिन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजििको समिमतिा स्थानीय तहिा उपलब्ध भएसम्ि कानून ि
सम्बजन्धत िेत्रिा ववज्ञता हामसल गिे का व्यजिलाई सिेत आिजन्त्रत सदस्यको रूपिा सहभागी
गिाउन सवकनेछ ।

(३) ्यस्तो समिमतले कुन-कुन ववषयका कानूनको िस्यौदा गनुन पने हो यवकन गिी

ववधेयकको िस्यौदा गनुन पनेछ ।
२३.

सुझाब संकलन गनन सवकने: (१) ववधेयकको िस्यौदा तयाि भएपमछ ्यस्तो िस्यौदािा प्र्येक
विाबाट विाबासीको ि अन्य सिोकािवालाबाट सुझाब सं कलन गनन सवकनेछ ।
ति स्थानीय तहले कि लगाउने ववषय, स्थानीय सजञ्चत कोष ि स्थानीय िािश्व ि

व्ययको अनुिानसँग सम्बजन्धत ववषयिा सैद्धाजन्तक रूपिा िात्र छलफल गिाई सुझाव सं कलन
गनन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोजिि प्राप्त हुन आएको सुझाव सवहतको प्रमतवेदन तोवकएको

सियमभत्र सम्बजन्धत विा समिमतले गाउँ/नगि कायनपामलकालाई ठदनु पनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बिोजिि ववधेयकको िस्यौदािा विा समिमतिाफनत प्राप्त हुन
आएका

सुझाबहरूको

अध्ययन

गिी

गाउँ/नगि

कायनपामलकाले

ववधेयकको

िस्यौदालाई

आवश्यकता अनुसाि परििािनन गिी िस्यौदा समिमतलाई ठदनु पनेछ ।
२४.

कायनपामलकाबाट ववधेयकको िस्यौदा स्वीकृमत: (१) कुनै ववधेयकको िस्यौदा तयाि भएपमछ

्यस्तो िस्यौदालाई िस्यौदा समिमतका सं योिकले गाउँ/नगि कायनपामलका सिि प्रस्तुत गनुन
पनेछ । ्यसिी िस्यौदा प्रस्तुत गदान ववधेयक िस्यौदा गनुक
न ो कािण ि उद्देश्य सिेत उल्लेख
गनुन पदनछ ।

(२) कायनपामलकाले ्यस्तो िस्यौदालाई गाउँ/नगि कायानपामलकाद्धािा गठित ववधेयक

समिमतिा वा सोही उद्देश्यका मनजम्त गिन हुने समिमतिा अध्ययन ि सुझावका मनजम्त पिाउन
सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोजििको समिमतबाट प्राप्त सुझाव प्रमतवेदनको अध्ययन गिी

कायनपामलकाले ्यस्तो िस्यौदालाई अजन्ति स्वीकृमत प्रदान गनेछ ।
(४)

उपदफा

(१)

बिोजिि

पेश

भएको

ववधेयकको

िस्यौदा

गाउँ/नगि

कायनपामलकाबाट स्वीकृमत भएपमछ सभािा पेश गनन अध्यि वा प्रिुखले उपाध्यि/उपप्रिुख वा

कायनपामलकाको कुनै सदस्यलाई तोक्नेछ ि ्यस्तो सदस्यले सभाको बैिक वस्नु पाँच ठदनपूव न
नै सजचवलाई मलजखत सूचना ठदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोजििको

पनेछ ।
२५.

सूचना सजचवले ववधेयक दतान वकताविा दतान गनुन

ववधेयकको िस्यौदा सभािा पेश गदान संलग्न गनुन पने ववविण:

सभािा पेश गने ववधेयकको

िस्यौदाका साथिा दे हायको ववविण सं लग्न गनुन पनेछ:(क)

ववधेयकको उद्देश्य ि कािण,

(ख)

ववधेयक ऐन बनेपमछ आमथनक व्ययभाि हुने िहे छ भने ्यसको खचन व्यहोने
स्रोत खुलाइएको ववविण,

(ग)

कुनै ववधेयकिा मनयि बनाउने अमधकाि प्र्यायोिन गने प्रावधान िहे को भए
्यसको कािण सवहतको ववविण,

(घ)

सं शोधन ववधेयकको हकिा सं शोधन गनुन पिे को आधाि ि कािण सवहतको तीन
िहले ववविण ।

२६.

ववधेयक दतान: अमधवेशनको बैिक बस्नुभन्दा पाँच ठदन अगावै सभािा छलफल गनुप
न ने प्र्येक
ववधेयक¸ ववधेयक प्रस्तुत कतानले दतान गिी सोको प्रमत तीन ठदन मभत्र सदस्यहरूलाई उपलब्ध
गिाउनु पनेछ ि ववधेयक दतान सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था सजचवले गनेछ ।

२७.

ववधेयक सभासिि प्रस्तुत गने कायनववमध: (१) ववधेयक सभािा छलफल गनुप
न ूव न अध्यििाफनत
ववधेयक प्रस्तुतकतानले सभासिि ववधेयक प्रस्तुत गने अनुिमत िाग्नु पनेछ ।
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(२) ्यस्तो अनुिमतका मनजम्त प्रस्ताव प्रस्तुत भएपमछ अध्यिले त्काल मनणनयाथन
प्रस्तुत गनुप
न नेछ ि सो प्रस्ताव पारित भएिा सै द्धाजन्तक छलफलका मनजम्त सदस्यहरूलाई
बोल्न मनजित सिय प्रदान गनुप
न नेछ ।
(३) सभािा ववधेयक उपि भएका छलफलिा उिे का प्रश्नहरूको िवाफ ठदन ववधेयक
प्रस्तुतकतानलाई अध्यिले सिय प्रदान गनेछ ।
(४) ववधेयक प्रस्तुतकतानले िवाफ ठदएपमछ ववधेयक उपिको छलफल सिाप्त

हुनेछ ।

(५) सभािा प्रस्तुत गरिएका सवै ववधेयकहरूको अमभले खको ढाँचा अनुसूची - ४

२८.

बिोजिि हुनेछ ।

ववधेयकिा संशोधनको प्रस्ताव: (१) दफा २७ को प्रकृया सिाप्त भएपमछ ्यस्तो ववधेयकिा
सं शोधन पेश गनन चाहने सदस्यहरूका मनजम्त घवटिा २४ घण्टाको सिय प्रदान गरिनेछ ।
(२) सं शोधन प्रस्तावको ढाँचा अनुसूची-२ बिोजििको हुनेछ ।
(३) सं शोधनको प्रस्ताव सभाका सजचवलाई ठदनु पनेछ ।

(४) प्राप्त सं शोधनहरूको ववविण सजचवले सवै सदस्यहरूलाई ववतिण गनुप
न नेछ ।
पनेछ:-

(५) सं शोधनकतानले दे हायका शतनहरूको अधीनिा िही सं शोधन प्रस्ताव पेश गनुन
(क) सं शोधन ववधेयकको ववषयसँग सम्बजन्धत हुनपु दनछ¸
(ख) सं शोधन अष्पस्ट¸ भ्रािक एवं मनिथनक हुन ु हुँदैन¸

(ग) सं शोधन ववधेयकको कुन दफा उपदफा वा खण्िहरूलाई हटाउने¸ थने वा
शब्द¸ वाक्य¸ अंक¸ अिि हे िफेि गने हो स्पष्ट हुन ु पदनछ¸

(घ) एउटै ववषयिा एक भन्दा बढी सं शोधन पिे ्यसलाई एवककृत गने
२९.

अमधकाि अध्यिलाई हुनछ
े ।

संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी कायनववमध: (१) सं शोधनको सिय सवकएपमछ सम्बजन्धत ववधेयक
दफावाि छलफलका लामग सभाद्वािा गठित ववधायन समिमतिा पिाउने वा सभािा नै छलफल
गने प्रस्ताव मनणनयाथन प्रस्तुत गरिनेछ ।
(२) समिमतिा पिाइएको सं शोधन प्रस्ताव उपि छलफल गिी समिमतले सं शोधन
कतानको सिेत पिािशन मलई आफ्नो प्रमतवेदन अध्यिले तोकेको सियमभत्र समिमतका सभापमत
वा अध्यिले तोकेको समिमतको सदस्यले सभाको बैिकिा प्रस्तुत गनेछ ।

(३) समिमतको प्रमतवेदन उपि छलफलिा भाग मलन चाहने सदस्यहरूलाई अध्यिले

सिय प्रदान गनेछ । ्यस्तो छलफलिा उिे का प्रश्नको िवाफ ववधेयक प्रस्तुत कतान
सदस्यले ठदनेछ ।
(४) ववधेयक िामथको छलफल सिाप्त भएपमछ छलफलिा उिे का ववषयको गाजम्भयनता
हेिी अध्यिले आवश्यक िानेिा सभाको अनुिती मलइ पून: समिमतिा पिाउन सक्नेछ ।
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(५) उपदफा (३) बिोजिि िवाफ ठदँदा ववधेयक प्रस्तुत कतान सदस्यले कुनै वा सवै
दफा स्वीकाि वा अस्वीकाि गिे को िानकािी ठदन सक्नेछ ।
(६) ववधेयकिा पिे का सं शोधनहरूिा सभािै छलफल गने प्रस्ताव पारित भएिा
सभाध्यिले प्र्येक सं शोधनकतान सदस्यलाई आफ्नो सं शोधनिा केजन्रत िहे ि छलफलिा भाग
मलन सिय प्रदान गनेछ । सिय अध्यिले तोके बिोजिि हुनेछ ।

(७) उपदफा (६) बिोजििको छलफल सिाप्त भएपमछ उपदफा (३) ि (५) को

प्रकृया अवलम्बन गरिनेछ ।

(८) सं शोधन उपिका छलफलिा भाग मलने ि प्रस्तुतकतान सदस्यले िवाफ ठदने क्रि
सवकएपमछ सभाध्यिले समिमतको प्रमतवेदन भए सो प्रमतवेदनलाई मनणनयाथन प्रस्तुत गनुप
न नेछ ।
(९) उपदफा (८) बिोजििको प्रस्ताव पारित भए पिात समिमतको प्रमतवेदन
ववधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गनुन पनेछ ।
(१०) सदस्यले िाखेका ववधेयक उपिको सं शोधनको प्रस्ताव सभािै छलफल भएको
अवस्थािा छलफल सवकएपमछ प्र्येक सदस्यलाई आफ्नो सं शोधन वफतान मलन चाहे वफतान
मलन सिय ठदनु पनेछ ि सं शोधन प्रस्ताव वफतान नमलए ्यस्तो प्रस्ताव मनणनयाथन प्रस्तुत गनुन
पनेछ ।
(११) उपदफा १० बिोजिि मनणनयाथन प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव पारित भएपमछ ्यस्तो
सं शोधन प्रस्ताव सम्बजन्धत ववधेयकको अङ्ग हुनेछ ।

(१२) अन्य प्रकृया सभाले तोके बिोजिि हुनेछ ।
परिच्छे द – चाि
ववधेयक पारित गने कायनववमध

३०.

ववधेयक पारित गने कायनववमध: (१) सं शोधन प्रस्ताव पारित गने प्रकृया अन््य भएपमछ कुनै
सं शोधन प्रस्ताव पारित भएिा सो सिेत उल्ले ख गिी अध्यिले ववधेयकका सबै दफा¸
अनुसूची¸ प्रस्तावना¸ नाि ि प्रािम्भलाई अलग-अलग प्रस्तावको रूपिा मनणनयाथन प्रस्तुत
गनुप
न नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजिि प्र्येक पटक मनणनयाथन प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव पारित हुने

क्रििा पटकैवपच्छे ववधेयकको अङ्ग बनाइनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोजिि प्रस्ताव पारित भएपमछ ववधेयकका सवै दफा¸ अनुसूची¸

प्रस्तावना¸ नाि ि प्रािम्भ अध्यिले एकैपटक ववधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गनेछ ।

(४) उपदफा (३) को प्रकृया सिाप्त भएपमछ ववधेयक प्रस्तुतकतान सदस्यलाई प्रस्तुत

ववधेयक पारित गरियोस् भमन प्रस्ताव प्रस्तुत गनन अध्यिले अनुिमत प्रदान गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोजििको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपमछ सभाध्यिले उि प्रस्ताव पारित
गरियोस् भमन मनणनयाथन प्रस्तुत गनेछ ।
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(६) उपदफा (५) बिोजििको प्रस्ताव पारित भएपमछ सभाध्यिले प्रस्तुत ववधेयकको
नािसिेत उल्लेख गिी ववधेयक पारित भएको घोषणा गनेछ ।
३१.

ववधेयक मनष्कृय हुने अवस्था: दे हायको अवस्थािा ववधेयक वा सं शोधन प्रस्ताव वा अन्य
प्रस्ताव मनष्कृय हुनेछ ।

(क) ववधेयक वा सं शोधन प्रस्तुत कतानले ववधेयक वफतान मलएिा¸
(ख) सभाबाट अस्वीकृत भएिा¸

(ग) प्रस्तुतकतानले ववधेयक सभािा प्रस्तुत नगिे िा¸
(घ) सभाको कायनकाल सिाप्त भएिा ।

परिच्छे द – पाँच
वावषनक बिेट नीमत तथा कायनक्रिसम्बन्धी कायनववमध

३२.

वावषनक बिेट¸ नीमत तथा कायनक्रि ि ववधेयकसम्बन्धी कायनववमध: (१) गाउँ/नगि सभासिि
कायनपामलकाको बिेट तथा कायनक्रि तिुि
न ा समिमतको सं योिकले वा सं योिक अनुपजस्थत

िहेिा सं योिकले तोकेको सदस्यले गाउँ/नगि कायनपामलकाले स्वीकृत गिे को वावषनक बिेट¸
नीमत तथा कायनक्रि अध्यिको अनुिमतले प्रस्तुत गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजिि सभासिि प्रस्तुत गरिएको वावषनक बिेट¸ नीमत तथा
कायनक्रििा दे हायका ववषयवस्तु उल्लेख गनुन पनेछ ।
(क) चालू आ.व.को अनुिामनत िािश्व ि व्ययको अनुिान¸

(ख) चालू आ.व.को विेट घाटा भए ्यसको अवस्था ि घाटा पूमतन गने ववमध¸
(ग) आगािी आ.व.को िािश्व ि व्ययको अनुिान¸
(घ) चालू खचनको ववषयगत ववविण¸

ँ ीगत खचनको ववमभन्न शीषनक कायनक्रििा ववमनयोजित िकि¸
(ङ) पूि
(च) प्राप्त हुन सक्ने उपलजब्धको ववश्लेषण¸
(ि) सम्भावना ि च ुनौमत ।
३३.

ववमनयोिन ववधेयक¸ अथन ववधेयक¸ पूिक अनुिान ि पेश्की ववधेयक सम्बन्धी कायनववमध: (१)
दफा ३२ बिोजिि बावषनक बिेट¸ नीमत तथा कायनक्रि प्रस्तुत भई सकेपमछ बिेट¸ नीमत तथा

कायनक्रि पेश गने सदस्यलाई त्काल बस्ने सभाको अको बैिकिा कायनपामलकाबाट स्वीकृत
अथन ववधेयक ि ववमनयोिन ववधेयक अध्यिको अनुितीले छु ट्टाछु ट्टै प्रस्तावको रूपिा प्रस्तुत
गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजििको प्रस्ताव प्रस्तुत गनुअ
न जघ ववधेयकका सम्बन्धिा
प्रस्तुतकतान सदस्यलाई सं जिप्त िन्तव्य ठदन अध्यिले सिय ठदनेछ ।
(३) प्रस्ताव प्रस्तुत भएपमछ अथन ववधेयकका सम्बन्धिा छलफल प्रािम्भ हुनछ
े ।

(४) छलफलिा बोल्न चाहने सदस्यलाई अध्यिले सिय मनधानिण गिी छलफलिा
भाग मलन अनुिमत ठदनेछ ।
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(५) छलफल सिाप्त भएपमछ छलफलिा उिे का प्रश्नहरूको िवाफ ठदन प्रस्ताव

प्रस्तुतकतान सदस्य वा मनिले तोकेको कायनपामलकाको अन्य कुनै सदस्यलाई अध्यिले अनुिमत
ठदनेछ ।

(६) प्रस्तुत ववधेयकका सवै दफा¸ अनुसूची¸ प्रस्तावना¸ नाि ि प्रािम्भलाई अलग-

अलग प्रस्तावको रूपिा अध्यिले मनणनयाथन प्रस्तुत गनेछ ।

(७) उपदफा (६) बिोजििको प्रस्ताव पारित भएपमछ ववधेयकका दफा¸ अनुसूची¸

प्रस्तावना¸ नाि ि प्रािम्भलाई अलग-अलग ढं गले अध्यिले ववधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा
गनेछ ।

(८) उपदफा (७) बिोजििको प्रकृया सिाप्त भएपमछ उि प्रस्ताव पारित गरियोस्

भमन प्रस्ताव प्रस्तुतकतान सदस्यलाई अध्यिले अनुिमत ठदनेछ ।

(९) उपदफा (८) बिोजििको प्रकृया सिाप्त भएपमछ प्रस्तुत प्रस्ताव अध्यिद्वािा

मनणनयाथन प्रस्तुत हुनेछ ।

(१०) उपदफा (९) बिोजििको प्रस्ताव पारित भएपमछ अध्यिले ववधेयकको पुिा

नाि सिेत वाचन गिी ववधेयक पारित भएको घोषणा गनेछ ।

(११) िामथका उपदफाहरूिा िुनसुकै कुिा लेजखएको भएपमन अध्यिले सभाको

अनुिती मलइ अथन ववधेयक ि ववमनयोिन दुवै ववधेयक उपि एकैपटक छलफल गिाउन
सक्नेछ ।
३४.

(१२) अन्य प्रकृया सभाले तोकेबिोजिि हुनेछ ।

पेश्की ववधेयक ि पूिक अनुिान सम्बन्धी कायनववमध: (१) कायनपामलकाले पेश्की ववधेयक वा
पूिक अनुिान सभािा प्रस्तुत गनन आवश्यक िानेिा कायनपामलकाको तोवकएको कुनै सदस्यले
सभा सिि ववधेयक प्रस्तुत गनेछ ।
(२) पेश्की खचन ि पुिक अनुिान सम्बन्धी ववधेयक पेश गदान नेपालको सं ववधानको
धािा १२१ ि १२२ को अवस्था ि शतनहरूलाई पालना गनुन पनेछ ।
(३) पेश्की खचन ि पूिक अनुिान सम्बन्धी ववधेयक सभािा छलफल हुने ि पारित

हुने प्रकृया यसै ऐनका अन्य दफाहरूिा उल्ले जखत ववधेयक पारित गने कायनववमध बिोजिि
हुनेछ ।
३५.

सदस्यहरूको ववशेषामधकाि: यस ऐन बिोजिि गाउँ/नगि सभािा कुनै सदस्यले कुनै ववषयिा
व्यि गिे को कुनै कुिा वा ितलाई मलएि कुनैपमन सदस्यलाई पक्राउ गरिने¸ थुनािा िाजखने
वा मनिउपि कुनै अदालतिा कािबाही चलाईने छै न ।
ति कुनै

फौिदािी अमभयोगिा पक्राउ गनन यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याएको िामनने

छै न । सभाको कुनै सदस्य अमधवेशन अवमधिा पक्राउ गरिएिा पक्राउ गने अमधकािीले
्यसको सूचना सम्बजन्धत सभाको अध्यिता गने व्यजिलाई तुरुन्त ठदनु पनेछ ।
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परिच्छे द – छ
ववषयगत समिमत सम्बन्धी कायनववमध
३६.

सभाद्वािा गिन हुने ववषयगत समिमत: कायनपामलकालाई सभािाफनत िनताप्रमत उत्तिदायी बनाउन

ि कायनपामलकाका काि कािवाहीको मनिन्ति मनगिानी गनन सभाद्वािा दे हायबिोजििका
ववषयगत समिमतहरू गिन हुनेछन् ।
क्र.सं .

समिमतको नाि

१

कायनित्र
े

अथन तथा सावनिमनक

िािश्व ि कि¸ ववमभन्न योिना कायानन्वयनको अवस्थािा

ले खा समिमत

खरिद लगायतका ववषयिा हुने ि हुनसक्ने अमनयमितता ि
बेरुिु

२

ववधायन समिमत

सभािा प्रस्तुत भइ ववधायन समिमतिा पेश हुन आएका
ववधेयकहरू

३

सािाजिक समिमत

जशिा¸ स्वास््य¸ असाहाय बालबामलका¸ ज्येष्ठ नागरिक¸

अपाङ्गता भएका व्यजि¸ दमलत¸ मसिान्तकृत¸ खेलकुद¸ भाषा¸
मलपी¸ सं स्कृमत¸ लमलतकला¸ धिन

४

सुशासन तथा स्थानीय
सेवा समिमत

सञ्चालन¸ आयोिना सञ्चालन

तथा प्राकृमतक श्रोत

प्राकृमतक ववपद्, छािा चौपाया, कृवष¸ पयनटन¸ पूवानधाि ववकास

समिमत

तथा मनिानण

कृवष¸ पयनटन¸ पूवानधाि वन¸ बृिािोपण¸ वन्यिन्तु¸ िलश्रोत उिान खमनिपदाथन¸

५

३७.

किनचािी प्रशासन¸ प्रदान गरिने सेवाको स्ति¸ से वाको

ववषयगत समिमतका काि¸ कतनव्य ि अमधकाि: (१) सभाद्बािा गिन हुने ववषयगत समिमतका
काि¸ कतनव्य ि अमधकाि दे हाय बिोजिि िहनेछन्:-

(क) आफ्नो ववषयगत िेत्र अन्तगनत कायनपामलकाले सम्पादन गिे का वा भववष्यिा
गनुप
न ने कायनहरूको अनुगिन गने¸
(ख) आवश्यक पिे सम्बजन्धत ववषयका कागिपत्रको छाँयाप्रमत िाग्ने¸ आवश्यक
िाँचबुझ गने¸

(ग)

सम्भव भएसम्ि स्थलगत अध्ययन गने¸

(घ) समिमतको अध्ययन ववश्लेषणबाट उपयुि दे जखएका ववषयिा कायनपामलकालाई
उपयुि सुझाव पिािशन ि

३८.

मनदे शन ठदने¸

(ङ)

ववषयगत समिमतहरूले गिे का कायनहरूको प्रगमत गाँउ/नगि सभािा पेश गने ।

(च)

सभाले तोकेका अन्य आवश्यक कायन गने ।

समिमत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) कायनपामलकाले तोकेको किनचािी ववषयगत समिमतको
सजचव िहनेछ ।
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(२) सभाको बैिकले आवश्यकता पिे िा ववषयगत समिमत बाहे क अ्यावश्यक भएिा

कुनै ववषयको छानववन वा अध्ययन समिमत गिन गनन सक्नेछ । ्यस्तो समिमतको सियावमध
ि काि कतनव्य अमधकाि सिेत तोके बिोजिि हुनेछ ।

(३) ववमभन्न सिुदाय¸ िेत्र¸ मलङ्गको प्रमतमनमध्व हुने गिी प्र्येक समिमतिा बढीिा ५

िना सदस्य िहनेछन् ।

(४) समिमतका सदस्यहरूले आफू िध्येबाट सकेसम्ि सवनसम्िमतले सवनसम्िमत सम्भव

नभए बहुितले सभापमतको चयन गनेछन् ।

(५) समिमतको बैिक सािान्यतया िवहनाको एक पटक बस्नेछ ।
(६) कायनपामलकाको ववषयगत समिमतका सं योिक िहे का कायनपामलकाका सदस्य
सभाद्वािा गठित प्र्येक ववषयगत समिमतिा एक-एक िना पदे न सदस्य िहनेछन् ।
३९.

सूचना मबना प्रस्ताव पेश गनन सवकने: दे हायका ववषयिा सूचना दतान नगिी प्रस्ताव पेश गनन
सवकनेछ:(क) धन्यवाद प्रस्ताव¸
(ख) शोक प्रस्ताव¸
(ग) बैिक स्थगन प्रस्ताव¸
(घ) आकजस्िक प्रस्ताव ।

४०.

बैिकको गोपमनयता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सािान्यतया सभा ि समिमतको बैिक गोय िाख्नु
पने भएिा बाहे क पत्रकाि ि दशनकका लामग सभाको बैिक खुला गरिनेछ ।

(२) पत्रकाि ि दशनकको लामग सुववधाको प्रबन्ध अध्यिको मनदे शनिा सजचवले
मिलाउनेछ।
४१.

अनुपजस्थत सदस्य: अमधवेशनको अजन्ति बैिकिा अध्यिले अनुपजस्थत सदस्यको नाि वाचन
गिे ि सुनाउनेछ ।
परिच्छे द – सात
ववधेयक प्रिाणीकिण तथा प्रकाशन सम्बन्धी कायनववमध

४२.

आनुषवङ्गक सुधाि: अध्यिले सभाबाट पारित भएको ववधेयकिा दफाहरूको सं ख्याको क्रि
मिलाउने तथा भाषागत शुद्धतािा सीमित िही आवश्यक आनुषवङ्गक सुधाि गनन सक्नेछ ।

४३.

ववधेयक प्रिाणीकिणको लामग अद्यावमधक प्रमत तयाि पाने: (१) सभाबाट पारित भएको
ववधेयकलाई सभाको सजचवले पारित भएका सं शोधन तथा आनुषवङ्गक सुधाि भए ्यस्तो सुधाि
गिी ववधेयक पारित भएको मिमत सिेत उल्ले ख गिी प्रिाणीकिणको लामग नेपाली कागििा
चाि प्रमत तयाि गनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोजिि तयाि गरिएको ववधेयकिा ववधेयक नम्बि सिेत उल्ले ख
गिी सभाले पािीत गिे बिोजिि ठिक छ भमन सभाको सजचवले दस्तखत गिी प्रिाणीकिणको
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लामग सभा प्रिुख सिि पेश गनुन पनेछ ि प्रिाजणत प्रमतहरू प्रचमलत ऐन बिोजििका स्थानिा
पिाउने वा िाख्ने काि गनुन पदनछ ।
४४.

ववधेयक प्रिाणीकिण ि प्रकाशन: (१) सभाबाट पारित भएको ववधेयकको अजन्ति पृष्ठिा पुिा
नाि, थि तथा पद सिेत उल्ले ख गिी अन्य प्र्येक पृष्ठिा हस्तािि गिी अध्यिले
प्रिाणीकिण गनेछ । ्यसिी प्रिाणीकिण गदान मिमत ि ववधेयक सं ख्या सिेत खुलाउनु
पनेछ ।
(२)

सभाध्यिले प्रिाणीकिण गनुन अजघ सभाको सजचवले सभाले पारित गिे बिोजिि

ठिक छ भनी आफ्नो नाि¸ थि ि दिान ले खी अध्यिसिि पेश गदनछु भनी ववधेयकको पवहलो
पानािा सहीछाप ि मिमत उल्लेख गिी प्रिाजणत गनुन पदनछ ।
(३) सभाबाट पारित ववधेयक उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकिण भएपमछ ऐन
बन्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोजिि ववधेयक प्रिाणीकिण भएको िानकािी सभािा ठदनुको
अमतरिि पन्र ठदनमभत्र स्थानीय िािपत्रिा प्रकाशन गनुन पदनछ ।
(५) उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकिण भएको ववधेयकको एक प्रमत सभाको
अमभलेखिा िाखी अको एक–एक प्रमत सम्बजन्धत कायनपामलकाको कायानलय,

प्रदे शको कानून

सम्बन्धी ववषय हेने िन्त्रालय ि नेपाल सिकािको कानून, न्याय तथा सं सदीय िामिला
िन्त्रालयिा पिाउनु पनेछ ।

(६) उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकिण भएको ववधेयक स्थानीय तहको िािपत्रिा

प्रकाशन गनुन पनेछ । ्यस्तो कानून कायनपामलकाको वेबसाईटिा सिेत िाख्न सवकनेछ ।
(७) उपदफा (१) बिोजिि ववधेयक प्रिाणीकिण भएपमछ ्यसका िुख्य िुख्य
व्यवस्थाको बािे िा स्थानीय सञ्चाि िाध्यि वा अन्य उपयुि तरिकाबाट प्रचाि प्रसाि गिाउन
सवकनेछ ।
४५.

ववधेयक दतान अमभलेख िाख्ने ि हटाउने: (१) सभाको सजचवले सभािा पेश गनन प्राप्त भएका
प्र्येक ववधेयकको कभिपृष्ठको शीििा ववधेयक सं ख्या लेजख ववधेयक दतान गनुप
न दनछ ि
ववधेयकिा भएको कािबाहीको अद्यावमधक लगत तयाि गिी िाख्नु पनेछ ।
(२) दे हायको अवस्थािा ववधेयकलाई सभाको दतान लगतबाट हटाइनेछ:(क)

ववधेयक सभाबाट अस्वीकृत भएिा,

(ख)

ववधेयक वफतान मलएिा, वा

(ग)

सभाको कायनकाल सिाप्त भएिा ।

(३) उपदफा (२) बिोजिि दतान लगतबाट हटाइएको ववधेयकको सम्बन्धिा सभािा

कुनै प्रस्ताव पेश गनन सवकने छै न ।
४६.

स्थानीय कानूनको एकीकृत ि अद्यावमधक अमभलेख: (१) सभाको सजचवले अनुसूची – ३

बिोजििको ढाँचािा सभाबाट स्वीकृत भएको ऐनको एकीकृत ि अद्यावमधक अमभले ख िाख्नु
पनेछ ।
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ु ििा अद्यावमधक ववविण
(२) कायनपामलकाले स्थानीय कानूनको वषनगत ि वणाननक्र
तयाि गिी िाख्नु पनेछ ।
(३) स्थानीय कानूनिा सं शोधन भएिा ्यस्तो सं शोधनसिेत मिलाइ कायनपामलकाले
अद्यावमधक पाि तयाि गिी िाख्नु पनेछ । ्यसिी अद्यावमधक गरिएको स्थानीय कानून
स्थानीय तहको वेवसाईटिा सिेत िाख्न पनेछ ।
परिच्छे द – आि
ववववध
४७.

छलफल गनन नहुने ववषयहरू: यस कायनववमध ऐनिा अन्यत्र िुनसुकै व्यवस्था भएता पमन
गाउँ/नगि सभािा दे हायको ववषयिा छलफल चलाउन सवकने छै न :-

(क) अदालतिा ववचािाधीन िुद्दाको ववषय तथा न्यायाधीशले िुद्दाको िोहिा गिे को
फैसला वा आदे श¸

(ख) नेपालको सावनभौिसत्ता¸ िाविय अखण्िता¸ िाविय एकता खलल पाने ववषय¸

(ग) िामतय¸ भावषक¸ साँस्कृमतक¸ सद्भाव एवं साम्प्रदावयकतािा खलल पुग्ने ववषय ि
(घ) नेपालको सं ववधानले छलफलको मनजम्त मनषेध गिे का ववषय ।
४८.

मनवेदन ठदन सवकने: (१) यस कायनववमध ऐनिा िुनसुकै कुिा ले जखएको भएता पमन ऐनका
ववमभन्न दफाहरूिा उल्ले जखत ववषयहरू बाहे क अन्य कुनै ववषयिा कुनै पमन सदस्यले
सजचवलाई मनवेदन ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजिि मनवेदन प्राप्त भएपमछ सजचवले उि मनवेदन दतान गिी
अध्यिसिि पेश गनुन पनेछ ।
(३) प्राप्त मनवेदनउपिको कािवाही अध्यिले मनणनय गिे बिोजिि हुनेछ ।

४९.

कानून मनिानण प्रवक्रयासम्बन्धी अन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून मनिानण सम्बन्धी अन्य प्रवक्रया

५०.

छलफल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) सभाको बैिकिा कुनैपमन सदस्यले कुनै खास ववषयिा

सं ववधान तथा यस ऐनको प्रमतकूल नहुने गिी सभाले मनधानिण गिे बिोजिि हुनेछ ।

ु न्दा एक घण्टापूव न आफ्नो नाि सजचवालयिा दतान गिाउनु
बोल्न चाहे िा बैिक सुरु हुनभ
पनेछ ।

(२) नाि दतान गिे का सदस्यलाई कायनसूचीको बोझलाई ववचाि गिी बोल्न सिय प्रदान

गनेछ ।
(३) ्यस्तो सिय अध्यिले तोके बिोजिि हुनेछ ।
५१.

(४) बोल्ने सदस्यले यस ऐनको प्रमतकूल नहुने गिी बोल्नु पनेछ ।

सिसािवयक तथा सावनिमनक िह्वको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सभाको बैिक प्रािम्भ
हुन ु

भन्दा

१२

घण्टा

अगािी

नगि/गाउँ

सभाका

सदस्यहरूले

आफ्नो

नगिपामलका/गाउँपामलका िेत्र मभत्रका वा अन्य कुनै सावनिमनक िह्व वा सिोकािको
ववषयिा प्रस्ताव दतान गनन सक्नेछन् ।
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(२) प्रस्ताव नेपालको सं ववधान ि प्रचमलत कानूनले मनषेध गिे का ववषयसँग सम्बजन्धत
हुन ु हुँदैन ।

(३) प्रस्ताव स्पष्ट ि ववषयवस्तुिा आधारित हुनपु दनछ ।

(४) प्रस्ताव सभािा प्रस्तुत हुन ु पूव न सहयोग समिमतको पिािशनिा सभाध्यिले अध्ययन
गिी सो प्रस्ताव सभािा लान उजचत छ छै न भन्ने ववषयिा आवश्यक मनणनय मलनेछ ।
(५) ्यसिी दतान भएको प्रस्तावलाई अध्यिले छलफलको लामग सभािा प्रस्तुत गने
अनुिमत ठदन सक्नेछ ।
(६) प्रस्तुत प्रस्ताविा सदस्यहरूले छलफलिा भाग मलन चाहे अध्यिले प्र्येक
सदस्यलाई सिय प्रदान गनेछ । ्यस्तो सिय अध्यिले मनधानिण गिे बिोजिि हुनेछ ।

(७) प्रस्ताव उपिको छलफल पिात कायनपामलकाको तफनबाट छलफलिा उिे का

प्रश्नको िवाफ ठदएपमछ प्रस्तावक सदस्यलाई प्रस्ताव वफतान

मलन चाहे सभाध्यिले वफतान मलन

सिय प्रदान गनेछ । प्रस्ताव वफतान मलन नचाहे अध्यिले ्यस्तो प्रस्ताव मनणनयाथन प्रस्तुत
गनेछ ि ्यस्तो प्रस्ताव पािीत भए सो प्रस्ताव गाउँ/नगिपामलकाको नीमतको अङ्ग बन्नेछ ।
५२.

मनणनयाथन प्रस्ताव पेश गनेः (१) सभाको कायनसूचीको कुनै प्रस्ताव िामथ छलफल सिाप्त
भएपमछ सो प्रस्तावको पििा हुने सदस्यहरूलाई "हुन्छ", ववपििा हुने सदस्यहरूलाई "हुन्न"

भन्ने शब्द सुमनने गिी उच्चािण गनुन भनी अध्यिले कायनसूचीका ववषयहरू क्रिशः मनणनयाथन
पेश गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्रस्तावलाई मनणनयाथन पेश गिे पमछ अध्यिले "हुन्छ" वा

"हुन्न" भन्ने सदस्यहरूिध्ये िुन पिको बहुित भएको िहर्याउँछ सो कुिाको घोषणा गनेछ
ति "हुन्छ" वा "हुन्न" भन्ने ध्वनी ितिा वववाद भई दश प्रमतशत भन्दा बढी सदस्यले
ितदानको िाग गिे िा सोही बिोजिि ित ववभािन गिी मनणनय गरिनेछ ।

(३) अध्यिद्वािा कुनै प्रस्ताव मनणनयाथन पेश गरिसकेपमछ सो प्रस्ताव िामथ छलफल

गनन वा सं शोधन प्रस्तुत गनन पाइने छै न ।
53.

सभािा ितदान: (१) सभािा मनणनयका लामग प्रस्तुत गरिएको सबै ववधेयक वा प्रस्तावको
मनणनय उपजस्थत सदस्यहरूको बहुितबाट हुनेछ ।

(२) अध्यिता गने व्यजिलाई ित ठदने अमधकाि हुने छै न ।

ति¸ ित बिाबि भएिा अध्यिता गने व्यजिले आफ्नो मनणानयक ित ठदनेछ ।

५4.

ियानठदत संशोधनः कुनै सदस्यले प्रस्तुत गने ववधेयक वा प्रस्ताविा कुनै आपजत्तिनक,
व्यङ्गग्या्िक, अनावश्यक, अनुपयुि वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेिा

ु न्दा अजघ उपयुि सं शोधन गनन वा गिाउन सक्नेछ ।
अध्यिले ्यस्ता ववषय ववतिण हुनभ
ति यसिी सं शोधन गिे को वा हटाईएका सूचना सम्बजन्धत सदस्यलाई ठदनु पनेछ ।
५5.

सदस्यको स्थान रिि िहेको अवस्थािा सभाको कायन सञ्चालन: (१) सभाको कुनै सदस्यको
स्थान रिि िहेको अवस्थािा सिेत सभाले आफ्नो कायन सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
(२) सदस्यको पद रिि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचमलत कानून बिोजिि हुनेछ ।

19

५6.

सभाको मनणनयको अमभलेख ि कायानन्वयन: (१) सभा ि यसको समिमतको मनणनय तथा
कािबाहीको अमभले ख सभाको सजचवले व्यवजस्थत ि सुिजित िाख्ने आवश्यक व्यवस्था
गनुप
न नेछ ।
(२) सभा तथा यसका समिमतको मनणनयको सक्कलप्रमत अध्यिको आदे श मबना सभा

५7.

वा सभा भवन बावहि लै िान हुँदैन ।

मनणनय प्रिाजणत गने: (१) सभाको बैिकले गिे का मनणनय अध्यिले तीन ठदनमभत्र प्रिाजणत
गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजििको मनणनय सुिजित िाख्ने ि कायानन्वयन गने गिाउने कायन
सभाको सजचवले गनेछ ।

५8.

सभालाई सम्बोधन: (१) (क) नेपाल सिकाि िजन्त्रपरिषद्का सदस्य, प्रदे शका िुख्यिन्त्री¸
प्रदे श सभाका सभािुख¸ उपसभािुख¸ प्रदे श सिकािका िन्त्रीहरूलाई सभाध्यिले सभाको
बैिकलाई ववशेष सम्बोधन गनन अनुिोध गनन सक्नेछ
(ख) सभालाई सम्बोधन गनन सम्बजन्धत िेत्रका प्रमतमनमध सभाका सदस्य ि प्रदे श
सभाका सदस्यहरूलाई आिन्त्रण गनुप
न नेछ ।
(ग) सभािा सम्बजन्धत जिल्ला सिन्वय समिमतका प्रिुख वा मनिका प्रमतमनमधलाई
आिन्त्रण गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को (क)¸ (ख) ि (ग) को बिोजिि सम्बोधनको लामग अपनाइने

प्रवक्रया सहयोग समिमतको पिािशनिा अध्यिले तोके बिोजिि हुनेछ ।

(३) सभाको बैिक मनयमित कायनसूची बिोजिि सूचारु भएपमछ गाउँ/नगि सभा

सदस्य एवं
59.

तोवकएका सजचवालयका किनचािीहरू िात्र बैिकको कािवाहीिा सहभागी

हुनेछन् ।

कानुनी िाय: गाउँपामलका तथा नगिपामलकािा कायनित कानून अमधकृत¸ मनयुि कानूनी

सल्लाहकाि¸ सं घीय सिकाि वा प्रदे श सिकािका कुनै पमन अमधकृतसँग िाय सल्लाह मलन ि
आवश्यकता पिे सभािा उपजस्थत भई कानून सम्बन्धी िाय व्यि गनन लगाउने अमधकाि
अध्यिसँग सुिजित िहनेछ।

60.
61.

प्रवेश मनयमित गने अमधकािः

सभाको बैिकिा प्रवेश मनयमित गने अमधकाि अध्यिको

हुनेछ ।

ववशेषामधकाि: (१) सभाको स्वीकृमत मलई अध्यिले आवश्यकता अनुसाि आन्तरिक कायनववमध
बनाउन सक्नेछ ।

(२) यस ऐन सम्बजन्ध कुनै प्रश्न/वववाद सभाको बैिकिा उिे िा अध्यिले त्काल

दफा १७ बिोजिि गठित सहयोग समिमतको पिािशन मलई अजन्ति व्याख्या गने अमधकाि
अध्यिलाई हुनछ
े ।

(३) ्यस्तो मनणनयको िानकािी बैिकलाई ठदनु पनेछ ।
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(४) यो ऐनको प्रयोग गदान प्रवक्रयागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अजन्ति अमधकाि
अध्यिलाई हुनेछ । यसिी िािी भएका आदे श वा मनदे शनहरू यस ऐनिा पिे सिह िानी
कायानन्वयनिा आउनेछ ।
62.

सभाको सजचवको काि लगाउन सक्नेः सभाको सजचव उपजस्थत नभएिा यस ऐनिा सभाको
सजचवले गने भनी तोवकएको कायनहरू अध्यिले तोकेको अन्य अमधकृतस्तिका किनचािीले
गनेछ ।

63.

अनुपजस्थमतको सूचनाः (१) कुनै सदस्य लगाताि दुई वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैिकिा
अनुपजस्थत िहनु पने भएिा त्सम्बन्धी सूचना सभाको सजचवलाई ठदनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोजिि ठदइने सूचनािा आफू अनुपजस्थत िहने अवमध ि कािण

सिेत उल्लेख गनुन पनेछ ।
(३) अनुपजस्थमत सम्बन्धी प्राप्त भएको सूचना सजचवले अध्यिलाई सियिै िानकािी
गिाउनु पनेछ ।
64.

पालना गनुन पने आचाि संवहताः सभाका पदामधकािी तथा सदस्यहरूले सं ववधान तथा कानून
बिोजििको उत्तिदावय्व पूिा गने तथा मनिहरूको काि कािवाहीिा सावनिमनक ववश्वास

65.

कायि गनुन सम्बजन्धत सवैको कतनव्य हुनेछ ।

सभाको प्रािम्भ दे जख अन््यसम्ि: सभाको प्रािम्भदे जख अन््यसम्ि भएका सम्पूण न काि
कािवाहीहरूको सं जिप्त ववविण अमधवेशनको अजन्ति बैिकिा अध्यिले बाचन गिी सुनाउनु
पनेछ । ्यस्ता काि कािवाहीको ववस्तृत ववविण भमन अध्यिले प्रिाणीकिण गिी

प्रमतवेदनको रूपिा एक िवहना मभत्रिा प्रदे श सिकाि ि सं घीय सिकाि सिि पिाउनु
पनेछ ।
66.

शाजन्त सुििा सुव्यवस्था कायि िाख्ने: (१)गाउँसभा वा नगिसभा सञ्चालन अवमधभि सभाको
सुििाथन अध्यिले सुििा मनकायको सहयोगका लामग अनुिोध गिे िा अववलम्ब सुििा उपलब्ध
गिाउनु सम्बजन्धत सुििा मनकायको कतनव्य हुनेछ ।
(२)

गाउँ/नगि

सभा

सञ्चा.लनका

मनजम्त

आन्तरिक

सुव्यवस्था

कायि

गनन

कायनपामलकाले आवश्यक प्रबन्ध गनुन पनेछ ।
6७.
६८.

पोशाक सम्बन्धी व्यवस्था : गाउँसभा ि नगिसभा सदस्यहरूिा एकरूपता कायि गनन
सदस्यहरूको पोशाक जिल्ला सभाले तोकेबिोजिि हुनेछ ।

बचाउ ि खािे िी: गाउँसभा ि नगिसभा सञ्चालन सम्बजन्ध अन्तरिि कायनववमध खािे ि गरिएको
छ । सो कायनववमध विोजिि गरिएका काि कािवाही यसै ऐन अनुसाि भएको िामनने छ ।
ति ववषयगत समिमतहरूको हकिा यस ऐनिा ब्यवस्था भएबिोजिि गनुप
न नेछ ।
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अनुसूची - १
(कायनववमध ऐनको दफा १८ सँग सम्बजन्धत)
....पामलका
...... सभा
कायनसूची ि सियतामलका
बैिक सं ख्या :

बैिक स्थानः

अध्यिताः
मिमत

बैिक

बस्ने कायनसूची

सिय

कायनसूची

कैवफयत

प्रस्तुतकतान

छलफलको सिय तामलका
मिमत

बैिक
सिय

बस्ने कायनसूची

प्रस्ताव

छलफलिा

प्रस्तुतकतानको

सदस्यको

नाि

तोवकएको सिय
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नाि

बोल्ने कैवफयत
ि

अनुसूची - २

(कायनववमध ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत)

गाउँ/नगि सभा सञ्चालन कायनववमध ऐनको …………………………………………..….. ऐनसँग
सम्बजन्धत ववमभन्न दफाहरूिा ि …………………………………..……… ले दे हायको सं शोधन
प्रस्ताव प्रस्तुत गिे को छु ।
क्र.सं .

दफा

उपदफा

खण्ि

सं शोधनको व्यहोिा

नाि¸ थि:
पद:
हस्तािि:
मिमत:
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अनुसूची - ३
(कायनववमध ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत)
गाउँ/नगि सभािा स्वीकृत कानूनको अमभले ख
....... गाउँ/नगिसभा
दतान

ववधेयकको

नं.

नाि

सभाबाट
स्वीकृत
भएको

सं शोधन भएको सभािा

पारित

प्रिाणीकिण

भए

मिमत

मिमत

सोको प्रस्तुत

मिमत

कैवफयत

मिमत

मिमत

अमभलेख तयाि गनेको

अमभलेख िाँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाि, थि:

नाि, थि:

पद:

पद:

मिमत:

मिमत:
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अनुसूची - 4
(कायनववमध ऐनको दफा २७ को उपदफा (५) सँग सम्बजन्धत)
.............. को गाउँ/नगि सभािा प्रस्तुत कानूनको अमभले ख
गाउँ/नगिपामलकाको गाउँ/नगिसभा
दतान ववधेयकको दतान
नं.

नाि

मिमत

िूल÷सं शोधन प्रस्तुतकतान ववतिण सभािा दफावाि
मिमत

प्रस्तुत
मिमत

पारित प्रिाणीकिण कैवफयत

छलफल मिमत

मिमत

अमभलेख तयाि गनेको

अमभलेख िाँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाि, थि:

नाि, थि:

पद:

पद:

मिमत:

मिमत:
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कणानली प्रदे श सभाको सम्वत् २०७५ साल कामतनक १३ गते बसेको बैिकले
नेपालको सं ववधानको धािा १९९ बिोजिि यो ववधेयक पारित गिे को व्यहोिा
सं ववधानको धािा २०१ बिोजिि प्रिाजणत गदनछु ।

िाि बहादुि शाही
सभािुख
कणानली प्रदे श
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