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सभाबाट पारित मिमत  : २०७५।०७।१४ 

जिल्ला सभाको सञ्चालनका मनजतत व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक ¸२०७५ 

प्रस्तावना: जिल्ला सभालाई व्यवजस्थत ि ियानदित ढंगले सञ् चालन गनन संववधानको धािा २२० 
को उपधािा (८) बिोजिि कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले¸ 

नेपालको संववधानको धािा १७५ बिोजििको प्रिेश सभाले यो ऐन बनाई लागू गिेको 
छ ।  

१. संजिप्त नाि ि प्राितभ:(१) यस ऐनको नाि "जिल्ला सभा सञ्चालन कायनववमध ऐन¸ 
२०७५" िहेको छ ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्राितभ हनुेछ । 

२. परिभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेिा यस ऐनिा, 

(क) "अध्यि" भन्नाले जिल्लासभाको अध्यिता गने व्यजि सतझन ुपछन । 
(ख) "उपाध्यि" भन्नाले जिल्ला सभाको उपाध्यि पििा िहने व्यजि 

सतझन ुपछन ।  
(ग) "उपप्रिखु" भन्नाले जिल्ला सिन्वय समिमतको उपप्रिखुलाई सतझन ु

पछन । 
(घ) "गाउँपामलका" भन्नाले नेपालको संववधानबिोजिि गठन भएका 

गाउँपामलकालाई सतझन ुपछन । 
(ङ) "जिल्ला सभा" भन्नाले नपेालको संववधानको धािा २२० को उपधािा 

(१) बिोजििको जिल्ला सभा सतझन ुपछन ।  
(च) "जिल्ला सिन्वय समिमत" भन्नाले नेपालको संववधानबिोजिि गठन 

भएको जिल्ला सिन्वय समिमतलाई सतझन ुपछन ।  
(छ) "नगिपामलका" भन्नाले नेपालको संववधानबिोजिि गठन भएका 

िहानगि/उपिहानगि/नगि पामलकालाई सतझन ुपछन ।  
(ि) "मनर्नय" भन्नाले जिल्ला सभाले पारित गिेका प्रस्तावलाई सतझन ुपछन।  
(झ) "प्रमतवेिन" भन्नाले जिल्ला सभािा यस ऐनबिोजिि ववषयवस्तहुरूको 

ववश्लषेर् ि तथ्यसवहत प्रस्ततु गरिएको प्रमतवेिनलाई सतझन ुपछन ।  
(ञ) "प्रिेश सिकाि" भन्नाले नेपालको संववधानबिोजिि गठन भएका 

कर्ानली प्रिेशको िजन्िपरिषद्लाई सतझन ुपछन ।  
(ट) "प्रिखु" भन्नाले जिल्ला सभाले मनवानजचत गिेका जिल्ला सिन्वय 

समिमतका प्रिखुलाई सतझन ुपछन । 
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(ठ) "प्रस्ताव" भन्नाले जिल्ला सभाको बैठकिा प्रस्ततु गरिने प्रस्तावलाई 
सतझन ुपछन ।  

(ड) "बैठक" भन्नाले जिल्ला सभाको संचालनको अवमधिा हनुे बैठकलाई 
सतझन ुपछन । 

(ढ) "सजचव" भन्नाले जिल्ला सभाको सजचव अथानत जिल्ला सिन्वय 
अमधकािीलाई सतझन ुपछन ।  

(र्) "सिस्य" भन्नाले जिल्ला सिन्वय समिमतको प्रिखु¸ उपप्रिखु ि सिस्य 
साथै जिल्ला सभाका सिस्य सिेतलाई सतझन ुपछन । 

(त) "संववधान" भन्नाले नपेालको संववधान सतझन ुपछन ।  

३. सभाको बैठकको आव्हान ि अन््य: (१)अध्यिले जिल्ला सभाको मनयमित बैठक सािान्यतया 
वषनिा एकपटक आव्हान ि अन््य गनेछ । 

(२) सभाको बैठक चालू निहेको अवस्थािा सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक छ 
भनी सभाको सतपूर्न सिस्य संख्याको एक चौथाइ सिस्यहरूले मलजखत अनिुोध गिेिा ्यस्तो 
मलजखत अनिुोध प्राप्त भएको मिमतले अध्यिले १५ दिनमभि ्यस्तो बैठकको बैठक बस्न े
मिमत, सिय ि स्थान तोक्नेछ । ्यसिी तोवकएको मिमत, सिय ि स्थानिा सभाको बैठक 
बस्नेछ ।्यस्तो बैठक ववशेष बैठकको रुपिा सञ् चालन हनुेछ ि बैठकको खास कायन सिाप्त 
भएपमछ बैठकको अन््य हनुेछ । 

(३) सभाको बैठक सािान्यतया जिल्ला सिन्वय समिमतको केन्र िहेको स्थानिा 
अध्यिले तोकेबिोजिि बस्नेछ। 

(४) मनवानचन पमछको पवहलो सभाको अवमध बवढिा सात कायनदिन ि सोपमछको 
प्र्येक सभाको अवमध बवढिा पाँच कायनदिनको हनुछे । 

(५) उपिफा (१) वा (२) बिोजिि सभाको बैठक बोलाएको सूचना सजचवले 
अध्यिको मनिेशनिा सिस्यहरूलाई सात दिन अगामड दिनपुनेछ।्यस्तो सूचना 
आवश्यकताअनसुाि सावनिमनक सञ् चाि िाध्यिबाट सिेत प्रचाि-प्रसाि गनन सवकनेछ ि 
िोवाइल, एस.एि.एस.¸ इिेल वा ्यस्तै प्रकािको मबद्यतुीय िाध्यिबाट दिइएको सूचनालाई 
पमन सूचना दिइएको िामननेछ । 

४. कायनसूची प्रकाशन: (१) सभाको प्र्येक बैठक बस्नअुजघ सो बैठकिा प्रस्ततु हनुे प्रस्ताव 
सतबन्धिा कायनसूची प्रकाशन गनेछ ।  

(२) अध्यिको मनिेशनिा सजचवले अनसूुची - १ बिोजिि बैठकको कायनसूची 
प्रकाशन गनेछ। ्यस्तो कायनसूची सजचवले सािान्यतया बैठक बस्नभुन्िा २ घण्टा अगामड 
सिस्यहरूलाई उपलब्ध गिाउनपुनेछ ।  

(३) अध्यिले कायनसूचीबिोजिि सभाको बैठकको संचालन ि स्थगन गनेछ । 
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५. सिस्यहरूको उपजस्थमत ि आसनः (१) बैठकिा आसन ग्रहर् गनुन अजघ सबै सिस्यले 
अध्यिले तोकेको क्रिअनसुाि बैठकको उपजस्थमत पजुस्तकािा हस्तािि गनुनपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोजिि उपजस्थत सिस्यले अध्यिले तोके अनसुािको आसनिा 
मनधानरित सियभन्िा १५ मिनेट अगावै आफ्नो आसनग्रहर् गनुनपनेछ ।  

(३) अपाङ्गता भएका सिस्यको हकिा अध्यिले मनधानरित गिेको स्थानिा मनिको 
साथिा एकिना सहयोगी आवश्यक भएिा सो को सिेत व्यवस्था गननसवकनेछ ।  

६. सभाको गर्पूिक संख्या: (१) सभाको बैठकको त्काल कायि िहेका सिस्य संख्याको 
एकाउन्न प्रमतशत सिस्य उपजस्थत भएिा बैठकका लामग गर्पूिक संख्या पगेुको िामननेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोजिि गर्पूिक संख्या नपगेुिा अध्यिले अको बैठकका लामग 
सूजचत गनुनपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोजिि आव्हान गिेको बैठकिा पमन गर्पूिक संख्या नपगेुिा 
अको बैठक बस्ने गिी सूचना दिनपुनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बिोजिि पून: सूचना गिान पमन गर्पूिक संख्या नपगेुिा कजततिा 
एक मतहाइ सिस्यहरूको उपजस्थमतलाई गर्पूिक संख्या िामननेछ । 

७. बैठकको अध्यिता: (१) सभाको बैठकिा प्रिखु उपजस्थत िहेको अवस्थािा बैठकको 
अध्यिता प्रिखुले गनेछ ।  

(२) बैठक सञ्चालनको अवमधिा प्रिखु उपजस्थत निहेको अवस्थािा बैठकको 
अध्यिता स्वत: उपप्रिखुले गनेछ ।  

(३) प्रिखु ि उपप्रिखुसिेत सभाको बैठकिा अनपुजस्थत भएको अवस्थािा बैठकको 
अध्यिता गनन सभाको अनिुमतले सभाको पवहलो बैठकिा नै अध्यिले सभाको अनिुमत मलई 
पाँच िना सिस्यको िनोमनत गनेछ ।  

(४) उपिफा (३) बिोजिि िनोमनत सिस्यले प्रिखु ि उपप्रिखु िवैु िनाको 
उपजस्थमत नभएको अवस्थािा ज्येष्ठता क्रिानसुाि बैठकको अध्यिता गनेछ । 

८.  बैठकको प्राितभः सभाको बैठककििा अध्यिको आगिन भई िाविय धनु बिेपमछ बैठक 
प्राितभ हनुेछ । 

९. प्रवेश मनयमित गने अमधकािः सभाको बैठकिा सिस्यहरू¸ किनचािी¸ पिकाि¸ एवं अन्य 
व्यजिहरूको प्रवेश मनयमित गने अमधकाि अध्यिको हनुेछ । 

१०.  बैठकिा पालना गनुनपने आचिर्हरूः (१) सभाको बैठकिा िेहायका आचिर्हरू पालना 
गनुनपनेछ :- 

)क(  अध्यि बैठककििा प्रवेश हुँिा सबैले सतिान प्रकट गनन उठ्नपुनेछ¸ 
)ख(  अध्यिले बैठकप्रमत सतिान प्रकट गिी आफ्नो आसन ग्रहर् गनुनपनेछ¸ 
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)ग(  बैठक स्थमगत भई अध्यि सभाबाट बावहि मनस्केपमछ िाि अरु 
सिस्यहरूले बैठककि छाड्नपुनेछ¸ 

)घ(  बैठकिा भाग मलने सिस्यले बोल्िा अध्यिलाई सतबोधन गिेि िाि 
बोल्न ु पनेछ ि अध्यिले अन्यथा आिेश दिएकोिा बाहेक उमभएि 
बोल्नपुनेछ¸ 

)ङ(  अध्यिले बैठकलाई सतबोधन गरििहेको सियिा कुनै पमन सिस्यले 
स्थान छाड्न हुँिैन ि अध्यिले बोलेको कुिा गजतभितापूवनक सनुु्नपनेछ¸ 

)च(  अध्यिले आसनग्रहर् गरििहेको ि बोमलिहेको अवस्थािा सिस्यले 
अध्यिको आसनको अगामडबाट वहँड्न हुँिैन¸ 

)छ(  कुनै सिस्यले बोमलिहेको सियिा अशाजन्त गनन̧  बैठकको ियानिा भंग 
हनुे वा अव्यवस्था उ्पन्न हनुे कुनै काि गनन हुँिैन¸ 

)ि(  बैठक कििा अध्यिको सािनेु्नबाट वािपाि गिी वहँड्न वा अध्यिको 
आसनतफन  वपठ् यू ँफकानएि बस्न हुँिैन¸ 

)झ(  बैठकको कायनसँग प्र्यि रुपले सतबजन्धत ् ववषय बाहेक अन्य 
ववषयको पसु्तक, सिाचािपि वा अन्य कागिपिहरू पढ्न हुँिैन¸ 

)ञ(  बैठकको अवमधभि बैठक कििा िोबाईल फोन प्रयोग गनन हुँिैन । 
(२) आचिर्सतबन्धी अन्य व्यवस्था सभाको अनिुमतले अध्यिले तोकेबिोजिि हनुेछ । 

११.  बैठकिा भाग मलन ेसिस्यले पालना गनुनपने मनयिहरूः (१) बैठकिा हनुे छलफलिा भाग मलन े
सिस्यले िेहायका मनयिहरूको पालन गनुनपनेछ:- 

)क(  अध्यिको ध्यानाकषनर् गननको मनमित्त उठ्नपुनेछ ि अध्यिले मनिको 
नाि बोलाएपमछ वा इशािा गिेपमछ िाि बोल्नपुनेछ¸ 

)ख(  यस ऐनको िफा २१ बिोजििका ववषय¸ 
)ग(  अजशष्ट, अश् लील, अपिानिनक वा कुनै आपजत्तिनक शब्ि बोल्न ु

हुँिैन¸ 
)घ(  व्यजिगत आिपे लगाउन हुँिैन¸ 
)ङ(  बोल्न पाउने अमधकािलाई सभाको कायनिा बाधा पाने िनसायले 

िरुुपयोग गनुन हुँिैन¸ 
)च(  सभा वा अध्यिको कुनै मनर्नय बिि गरियोस ् भने्न प्रस्ताविामथ 

बोल्िाको अवस्थािा बाहेक सभाका अध्यिको कुनै पमन मनर्नयको 
आलोचना गनुन हुँिैन¸ 

)छ(  अध्यिले पि अनकूुल आचिर् गिेको छैन भने्न प्रस्तावको छलफलको 
क्रििा बाहेक अध्यिको आचिर्को आलोचना गनुन हुँिैन¸ 

)ि(  बैठकिा पालना गनुनपने अन्य मनयिहरू सभाले तोकेबिोजिि हनुेछ । 
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१२.  प्रस्तावसतबन्धी व्यवस्था: (१) जिल्ला सिन्वय समिमतको तफन बाट सभािा पेश गनुनपने 
प्रस्तावहरू जिल्ला सिन्वय समिमतले तोकेको सिस्यले बैठक प्राितभ हनुभुन्िा तीन दिनपूवन 
सभाको सजचवसिि ितान गिाउनपुनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोजिि प्रस्ताव ितान गिान जिल्ला सिन्वय समिमतको बैठकबाट 
्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएको हनुपुिनछ ।  

(३) जिल्ला सिन्वय समिमत बाहेक सभाका सिस्यले सिसािवयक एवं सावनिमनक 
िह्वको कुनै प्रस्ताव ितान गनन चाहेिा सभाको बैठक वस्नभुन्िा पाँच दिनपूवन सभाको 
सजचवसिि पेश गनुनपनेछ ।  

(४) प्रस्तावको तयािीिेजख जिल्ला सिन्वय समिमतले स्वीकृमत प्रिान गिानसतिको 
कायनववमध समिमतले तोकेबिोजिि हनुेछ ।  

१३. प्रस्ताव पेश गने सतबन्धी कायनववमध: (१) सिन्वय समिमतको तफन बाट ि सभाका सिस्यले पेश 
गिेका प्रस्तावहरूलाई अध्यिले ितानक्रिानसुाि सभािा प्रस्तावको रुपिा प्रस्ततु गनन 
प्रस्तावकतानलाई अनिुमत दिनेछ ।  

(२) सभािा प्रस्ततु गनुनभन्िा िइुन घण्टा अजघ प्रस्तावको प्रमत सभाको सजचवले सवै 
सिस्यलाई ववतिर् गनुनपनेछ । 

ति कुनै प्रस्ताव यो ऐन ि संववधानको प्रमतकूल भएिा सभाको िेिामधकाि भन्िा 
बावहिको भएिा वा असान्िमभनक भएिा अध्यिले अस्वीकृत गननसक्नेछ । अस्वीकृत भएको 
प्रस्तावको ववषयिा प्रस्तावकलाई अध्यिले सूचना दिनपुनेछ ।  

१४.  प्रस्ताव मबना छलफल नगरिन:े सभाको बैठकिा कायनसूचीिा उल्लेजखत प्रस्ताव बाहेक अन्य 
ववषयिा कुनै छलफल हनु ेछैन ।  

  ति अध्यिको अनिुमतले कुनै सिस्यले सभाको िेिामधकाि लगायतका सिसािवयक 
ववषयिा आफ्नो धािर्ा िाख् न भने कुनै बाधा पगु्ने छैन ।  

१५. जिल्ला सभािा प्रस्ततु गरिन ेप्रस्तावसतबन्धी अन्य व्यवस्था: (१) सिन्वय समिमतको तफन बाट 
सािान्यतया िेहायबिोजििको प्रस्ताव सभािा प्रस्ततु गनन सवकनेछ:- 

(क) सभा वा सिन्वय समिमतबाट सतपािन गिेको कायनसतबन्धी प्रमतवेिन 
प्रस्ताव¸ 

(ख) चालू आ.व.को आयव्ययको ववश् लेषर् ि आगािी आ.व.को अनिुामनत 
आय ि व्ययको अनिुान सवहतको प्रमतवेिनसतबन्धी प्रस्ताव¸ 

(ग) अजघल्लो आ.व.को लेखापिीिर् प्रमतवेिनसतबन्धी प्रस्ताव¸ 
(घ) आगािी दिनको सतपािन गने वा गनन सवकने कािको 

कायनयोिनासतबन्धी प्रस्ताव¸ 
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(ङ) अन्य आवश्यक प्रस्ताव ।  

(२) अध्यिले प्रस्तावक सिस्यलाई प्रस्ताव प्रस्ततु गनन अनिुमत दिनेछ ि मनिले 
आफ्नो संजिप्त िन्तव्य सवहत प्रस्ताव प्रस्ततु गनेछ । 

(३) प्रस्तावक सिस्यले प्रस्ताव प्रस्ततु गरिसकेपमछ छलफल गरियोस ्भने्न प्रस्तावलाई 
मनर्नयाथन प्रस्ततु गनेछ ।  

१६. प्रस्ताविामथको संशोधन: (१) िफा १५ को उपिफा (३) बिोजििको प्रस्ताव पारित भएपमछ 
प्रस्तावउपि संशोधनको प्रस्तावितान गनन चाहने सिस्यलाई सभाको अनिुमत मलई अध्यिले 
तोकेबिोजििको सिय उपलब्ध गिाउनेछ ।  

(२) संशोधनको प्रस्ताव ितान गने सिय सिाप्त भएपमछ प्रस्तावउपि संशोधन प्रस्ताव 
िाख् न ेि अन्य सिस्यलाई सिेत अध्यिले सिय मनधानिर् गिेि छलफलिा भाग मलन सिय 
प्रिान गनेछ ।  

(३) प्रस्तावउपिको छलफल सिाप्त भएपमछ प्रस्तावक सिस्यलाई अध्यिले 
छलफलिा उठेका प्रश् नको िवाफ दिन सिय प्रिान गनेछ ।  

(४) प्रस्ताविामथको छलफलिा उठेका प्रश् नको िवाफ दिने क्रि सिाप्त भएपमछ 
अध्यिले प्रस्तावकलाई प्रस्ताव वफतान मलन चाहे वफतान मलन बढीिा िईु मिनेटको सिय  
दिनेछ ।  

(५) प्रस्ताव वफतान नमलएिा प्र्येक संशोधनकतान सिस्यले िाखेको प्रस्ताव एकिषु्ट 
रुपिा मनर्नयाथन पेश गरिनछे ।  

(६) संशोधन प्रस्ताव पारित भए संशोधन प्रस्ताव िूल प्रस्तावको अङ्ग बन्नेछ । 

१७. सियावमध मनधानिर् : (१) अध्यिले बैठकिा पेश हनुे प्रस्ताविामथ छलफल गनन सिस्यहरूका 
लामग सियावमध मनधानिर् गनेछ । 

२) उपिफा (१) बिोजिि तोवकएको सियावमध सिाप्त भएपमछ यस ऐनिा अन्यथा 
लेजखएकोिा बाहेक सािान्यतया अध्यिले अन्य ववषयिा छलफल हनु नदिई सो ववषयको टुङ्गो 
लगाउन आवश्यक सबै ववधेयक वा प्रस्ताव मनर्नयाथन बैठकिा प्रस्ततु गनेछ । 

१८.   छलफलिा बोल्न ेक्रिः बैठकिा बोल्ने क्रि िेहायबिोजिि हनुेछ:- 
)क(  प्रस्ताव पेश गने सिस्यले बोमलसकेपमछ अध्यिले नाि बोलाएको वा 

इशािा गिेको क्रिबिोजििको सिस्यले बोल्न पाउनेछ¸ 
)ख(  अध्यिको अनिुमत मबना कुनै सिस्यले एउटै प्रस्ताविा एक पटक 

भन्िा बढी बोल्न पाउने छैन¸ 
)ग(  प्रस्ताव पेश गने सिस्यले उत्ति दिनको मनमित्त छलफलको अन््यिा 

फेिी बोल्न पाउनेछ। सो प्रस्तावको सतबन्धिा छलफलिा पवहले भाग 
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मलएको वा नमलएको िेसकैु भए तापमन प्रस्तावक सिस्यले उत्ति दिई 
सकेपमछ अध्यिको अनिुमत नमलई फेिी बोल्न पाउने छैन । 

१९. छलफल सतबन्धी अन्य व्यवस्था:(१) अध्यिले अन्यथा आिेश दिएिा बाहेक सभाको बैठकिा 
कुनैपमन सिस्यले खास कुनै ववषयिा बोल्न चाहेिा बैठक सरुु हनुभुन्िा एक घण्टा पूवन 
आफ्नो नाि सजचवालयिा ितान गिाउन ुपनेछ ।  

(२) नाि ितान गिेका सिस्यलाई कायनसूचीको बोझलाई ववचाि गिी बोल्न सिय प्रिान 
गनेछ ।  

(३) ्यस्तो सिय अध्यिले तोकेबिोजिि हनुेछ । 
(४) बोल्ने सिस्यले यस ऐनको प्रमतकूल नहनुे गिी बोल्नपुनेछ ।  

२०. प्रस्ताव मनर्नयाथन प्रस्ततु गने कायनववमध: (१) संशोधनसतबन्धी प्रकृया सिाप्त भएपमछ संशोधन 
प्रस्ताव पारित भएको भए सोको बुिँासवहत प्रमतवेिन पारित गरियोस ् भमन मनर्नयाथन प्रस्ततु 
गरिनेछ । 

(२) प्रस्ताव मनर्नयाथन प्रस्ततु गिान प्रस्ताव पारित भएिा अध्यिले प्रस्तावको नाि 
सवहत प्रस्ताव पारित भएको घोषर्ा गनेछ । 

(३) अध्यिले प्रस्ताव मनर्नयाथन प्रस्ततु गिान पििा हनुेले "हनु्छ" ि प्रस्तावको 
ववपििा "हनु्न" भनेि सिस्यले आफ्नो ित िाहेि गनेछन ्।  

(४) िनु पििा बढी ित प्राप्त हनु्छ सो प्रस्ताव सोवहबिोजिि पारित भएको घोषर्ा 
हनुेछ।  

(५) प्रस्ताव यस ऐनबिोजििको गर्पूिक संख्याको बहिुतले पारित गनेछ । यदि 
ित बिाबि भए अध्यिले मनर्ानयक ित दिनेछ ।  

२१. प्रस्तावसतबन्धी शतनहरू : 

(क) प्रस्ताव संववधान ि प्रचमलत कानून मबपिीत हनुहुुँिैन¸ 
(ख) प्रस्ताव अस्पष्ट¸ भ्रािक ि बहअुथन दिने हनुहुुँिैन¸ 
(ग) प्रस्ताव कसै व्यजिउपि लजित गिी वा अपहेलना¸ दे्वष¸ घृर्ा फैलाउन े

हनुहुुँिैन । 
(घ) प्रस्ताव िातीय¸ भावषक¸ सांस्कृमतक¸ लैवङ्गक ववषयिा दे्वष¸ घृर्ा 

फैलाउने वा िनोबैज्ञामनक ढंगले ववभाजित गने खालको हनुहुुँिैन¸ 
(ङ) प्रचमलत कानून ि नेपाल पििाि िहेको अन्तिानविय सजन्धसतझौता 

मबपिीत हनुहुुँिैन¸ 
(च) प्रस्ताव सभाको िेिामधकािभन्िा बावहिको असान्िमभनक ववषयसँग 

सतबजन्धत हनुहुुँिैन । 
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२२.   अध्यिले मनिेशन दिने: (१) बैठकिा अभर व्यवहाि गने सिस्यलाई आफ्नो व्यवहाि 
मनयन्िर् गनन अध्यिले चेतावनी दिएपमछ ्यस्तो सिस्यले आफ्नो व्यवहाििामथ तरुुन्त 
मनयन्िर् गनुनपनेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोजििको आिेश पालना नगने सिस्यलाई अध्यिले बैठकबाट 
बावहि िान आिेश दिनसक्नेछ । आिेश पाएपमछ ्यस्तो सिस्यले बैठक किबाट तरुुन्त 
बावहि िान ुपनेछ ि मनिले सो दिनको बाँकी अबमधको बैठकिा उपजस्थत हनु पाउने छैन ।  

(३) उपिफा (२) बिोजििको आिेश पाएपमछ पमन ्यस्तो सिस्य बैठककिबाट 
तरुुन्त बावहि नगएिा अध्यिले मनिलाई किनचािी वा सिुिाकिीको सहयोग मलई बावहि 
पठाउनसक्नेछ । ्यसिी बावहि पठाईएको सिस्यले ्यसपमछको तीन दिनसति सभाको 
बैठक वा कुनै समिमतको बैठकिा भाग मलन पाउने छैन । यसिी बावहि पठाईएकोिा सभाको 
सजचवले सो कुिाको सूचना सभाद्वािा गदठत सबै समिमतलाई दिनेछ । 

(४) यस कायनववमधिा अन्यि िनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन कुनै सिस्यले बैठक 
कििा शाजन्त, सवु्यवस्था तथा अनशुासन भङ्ग गिेिा वा गनन लागेिा वा सभाको प्रमतष्ठा तथा 
गरििािा धक् का लाग्ने वकमसिले बैठककि मभि ध्वंसा्िक कायन गिेिा वा बल प्रयोग गिेिा 
वा गनन लगाएिा वा कुनै भौमतक हानी नोक्सानी परु् याएिा अध्यिले मनिलाई बैठककिबाट 
त्काल मनष्काशन गिी सिस्यलाई बढीिा सात दिनसतिको लामग सभािा आउन नपाउने गिी 
ि िमत भएको भौमतक सािग्रीको यथाथन िमतपूमतन मनिबाट भिाउने आिेश दिन सक्नेछ । 

(५) उपिफा (४) बिोजिि मनष्काजशत भएको सिस्यले सो अवमधभि सभाको वा कुनै 
समिमतको बैठकिा उपजस्थत हनु पाउने छैन । हानी नोक्सानी गिेवापत मनिलाई तोवकएको 
िमतपूमतन अध्यिले तोकेको सियमभि िाजखला गने िावय्व सतबजन्धत सिस्यको हनुेछ । 

(६) उपिफा (५) बिोजिि तोवकएको िमतपूमतन तोवकएको सियिा उपलब्ध नगिाएिा 
अध्यिले सभाको बैठकिा भाग मलन नपाउने गिी आिेश गनन सक्नेछ ।  

(७) यस िफाबिोजिि कुनै सिस्य मनष्काजशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना 
सभाको सजचवले सबै समिमतलाई दिनेछ । 

२३. बैठक स्थमगत गने अमधकािः बैठककिमभि अव्यवस्था भई वा हनु लागेिा वा अन्य कुनै 
कािर् पिेिा बैठक मनयमित रुपले सञ् चालन गनन बाधा पने िेजखएिा अध्यिले सो दिनको 
कुनै सियसति वा आफूले तोकेको अवमधसतिको लामग बैठक स्थमगत गनन सक्नेछ । 
अध्यिले गिेको ्यस्तो स्थगन िामथ कुनै सिस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छैन । 

२४. बैठकको सञ् चालन ि स्थगन: (१) अध्यिले सभाको कायनबोझलाई ध्यानिा िाखी सभाको 
बैठक सञ् चालन गनेछ ।  

(२) सभाको बैठकको सियावमध अध्यिले मनधानिर् गिेको सियतामलका बिोजिि 
हनुेछ ।  
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(३) प्र्येक बैठकको संचालनपूवन मनधानरित प्रस्तावबिोजिि हनुेछ ि प्रस्तावमबना 
बैठकिा कुनै छलफल हनुेछैन । 

ति अध्यिले बैठकको कायनसूचीिा प्रवेश गनुनपूवन कुनै सिस्यलाई खास ववषयिा बोल्न 
सिय प्रिान गनन सक्नेछ ि ्यसिी बोमलएका ववषयिा उठेका प्रश् न ि जिज्ञासाको िवाफ दिन 
आवश्यक भए सिन्वय समिमतको उपप्रिखु वा कुनै सिस्यलाई आिेश दिन सक्नेछ । 

(४) अध्यिले प्र्येक बैठकको प्राितभ तथा स्थगनको घोषर्ा गनेछ । 
(५) सभाको बैठक चमलिहेको अवस्थािा अध्यि बैठककिभन्िा बावहि िान ुपिेिा 

स्वत: उपाध्यिले बैठक सञ् चालन गनेछ । 
(६) अध्यि ि उपाध्यि िवैु बैठक चमलिहेको सियिा बावहि िानपुिेिा अध्यिले 

तोकेको सिस्यले बैठक सञ् चालन गनेछ । 

२५. प्रस्ताव मनष्कृय हनु ेअवस्था: िेहायको अवस्थािा प्रस्ताव वा संशोधन प्रस्ताव वा अन्य प्रस्ताव 
मनष्कृय हनुेछ:- 

)क(  प्रस्ताव वा संशोधन प्रस्ताव प्रस्ततु कतानले प्रस्ताव वफतान मलएिा¸ 
)ख(  सभाको बैठकबाट अस्वीकृत भएिा¸ 
)ग(  प्रस्ततुकतानले प्रस्ताव सभाको बैठकिा प्रस्ततु नगिेिा । 

२६. समिमत गठनसतबन्धी व्यवस्था: (१) जिल्ला सभाले आफ्नो कायनिेिको कािको अनगुिन तथा 
िूल्यांकन गिी जिल्ला सिन्वय समिमतलाई आवश्यक सझुाव ि पिािशन दिने गिी प्र्येक 
समिमतिा बढीिा पाँचिना सिस्य िहने गिी बढीिा तीन वटासति समिमत गठन गनन सक्नेछ 
ि ्यस्तो समिमतको नाि ि िेिामधकाि सभाले तोकेबिोजिि हनुेछ ।  

(२) ्यस्तो समिमतको संयोिकको चयन मनवानचन समिमत आफैँ ले गनेछ ।  
(३) ्यस्तो समिमतको बैठक बढीिा िवहनािा एकपटक ि कजततिा तीन िवहनािा 

एक पटक वस्नेछ ।  
(४) सभाको बैठक संचालनका लामग यस ऐनिा उल्लेजखत भएिेजख बाहेकको ववषयिा 

समिमतले यो ऐन अन्तगनत िही आफ्नो कायनववमध आफैँ  बनाउनेछ ।  

२७. मनर्नय प्रिाजर्त गने:(१) सभाको बैठकले गिेका मनर्नय सभाको बैठक अन््य भएको १५ 
दिनमभि अध्यिले प्रिार्ीकिर् गनेछ ि ्यस्तो मनर्नयको एकप्रमत आन्तरिक िामिला तथा 
कानून िन्िालयिाफन त प्रिेश सिकाि ि अकोप्रमत संघीय िामिला तथा सािान्य प्रशासन 
िन्िालयिाफन त संघीय सिकाििा पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोजििको मनर्नय सिुजित िाख् न ेवा िाख् न लगाउने ि कायानन्वयन 
गने गिाउने कायनसभाको सजचवले गनेछ। 
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२८. प्रस्ताव ितान अमभलेख िाख् न े ि हटाउन:े (१) सभाको सजचवले सभािा पेश गनन प्राप्त भएका 
प्र्येक प्रस्तावको कभिपषृ्ठको शीििा प्रस्ताव संख्या लेखी प्रस्ताव ितान गनुनपिनछ ि प्रस्ताविा 
भएको कािवाहीको अद्यावमधक लगत तयाि गिी सिुजित िाख् न ुपनेछ ।  

(२) िफा २५ बिोजिि प्रस्ताव मनष्कृय भएको अवस्थािा प्रस्तावलाई सभाको ितान 
लगतबाट हटाइनेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोजिि ितान लगतबाट हटाइएको प्रस्तावको सतबन्धिा सभािा 
कुनै प्रस्ताव पेश गनन सवकने छैन ।  

२९. मनवेिन दिन सवकन:े (१) यस कायनववमध ऐनिा अन्यि िनुसकैु कुिा लेजखएको भएता पमन 
ऐनका ववमभन्न िफाहरूिा उल्लेजखत ववषयहरूबाहेक अन्य कुनै ववषयिा कुनैपमन सिस्यले 
अध्यिसिि मनवेिन दिन सक्नेछ ।  

(२) उपिफा (१) बिोजिि मनवेिन प्राप्त भएपमछ सजचवले उि मनवेिन ितान गिी 
अध्यिसिि पेश गनुनपनेछ ।  

(३) प्राप्त मनवेिन उपिको कािवाही अध्यिले मनर्नय गिेबिोजिि हनुेछ ।   

३०. सभालाई सतबोधन: (१) नेपाल सिकािका प्रधानिन्िी, प्रिेश प्रिखु ि प्रिेश िखु्यिन्िीलाई 
अध्यिले सभाको बैठकलाई ववशेषसतबोधन गनन अनिुोध गनन सक्नेछ ि सो सतबन्धी 
आवश्यक व्यवस्था अध्यिको मनिेशनबिोजिि सजचवले गनेछ ।  

(२) सभालाई सतवोधन गनन प्रिेशका िन्िी¸ सतबजन्धत जिल्लाबाट प्रमतमनमध्व गने 
संघ ि प्रिेश सभाका सिस्यहरूलाई आिजन्ित गनुनपनेछ ।  

(३) उपिफा (१) बिोजिि सतबोधनको लामग अपनाइने प्रवक्रया अध्यिले 
तोकेबिोजिि हनुेछ। 

३१. कानूनी िाय: जिल्ला सिन्वय समिमतिा कायनित कानून अमधकृत वा मनयिु कानूनी 
सल्लाहकाि वा संघीय सिकाि वा प्रिेश सिकािको सतबजन्धत मनकायको कानून अमधकृतसंग 
िाय सल्लाह मलन ि आवश्यकता पिेिा सभािा उपजस्थत भई कानूनसतबन्धी िाय व्यि 
गननका मनजतत अनिुोध गनन लगाउने अमधकाि अध्यिसँग सिुजित िहनेछ ।  

३२. सभाको पवहलो बैठकसतबन्धी व्यवस्था: नेपालको संववधानको धािा २२० को उपधािा (२) 
बिोजिि ३० दिनमभि बस्ने जिल्ला सभाको पवहलो बैठकसतबन्धी कायनववमध प्रचमलत कानून¸ 
मनवानचन आयोगले तोकेको कायनववमध वा सभा आफैँ ले बनाएको कायनववमधबिोजिि हनुेछ । 
्यस्तो सभाको बैठकको अध्यिता सभाले आफू िध्येबाट तोकेको सिस्यले गनेछ ।  
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३3. शाजन्त सिुिा सवु्यवस्था कायि िाख् न:े (1) सभाको बैठकको अवमधभि सभाको सिुिाथन 
अध्यिले सिुिा मनकायको सहयोगका लामग अनिुोध गिेिा अववलतब सिुिा उपलब्ध गिाउन ु
सतबजन्धत सिुिा मनकायको कतनव्य हनुेछ। 

(२) सभाको बैठक सञ् चालनका मनजतत आन्तरिक सवु्यवस्था कायि गनन जिल्ला 
सिन्वय अमधकािीले आवश्यक प्रबन्ध गनुनपनेछ ।  

३4. सभाको बैठकको अन््यसतबन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनिा अन्यि िनुसकैु व्यवस्था भएता पमन 
सभाको बैठक अन््य हनुभुन्िा अगामड सभाका कुनै सिस्यले आफ्नो िन्तब्य व्यि गनन 
चाहेिा सियको बोझ तथा िन्तब्यको औजच्यलाई सिेत िध्येनिि गिी अध्यिले िन्तब्य 
व्यि गनन मनजश् चत सिय उपलब्ध गिाउन सक्नेछ ।  

(२) बैठकको अन््यिा अध्यिले सभा सञ् चालनिा भएका सवै बैठकका कािवाहीको 
संजिप्त ववविर् ि पारित भएका प्रस्तावको नाि सिेत सनुाउनेछ ।  

(३) सूचनामबना अनपुजस्थत सिस्यहरूको नाि अध्यिले वाचन गनेछ । 
(४) अध्यिले आफ्नो िन्तव्यसवहत सभाको बैठकको अन््य गनेछ ।  

३5. सभाका सिस्यहरूको ववशषेामधकािसतबन्धी व्यवस्था: सभाका सिस्यहरूको िेहायबिोजििको 
ववशेषामधकाि हनुेछ:- 

(क) संववधान ि यस ऐनको परिधीमभि िही सभाका सिस्यलाई सभाको 
बैठकिा बोल्ने पूर्न स्वतन्िता िहनेछ¸ 

(ख) सभािा बोलेको ववषयिा कुनै अिालतिा िदु्दा चलाइने छैन¸ 
(ग)  सभाको बैठक चमलिहेको सियिा प्रचमलत कानूनबिोजिि कसिु 

ठहरिने फौििािी िदु्दािा बाहेक मगिफ्ताि गरिने छैन¸ 
(घ)  प्रचमलत कानूनबिोजिि फौििािी कसिुिा मगिफ्ताि गनुनपिे सतबजन्धत 

अमधकािीले ्यसको सूचना सभाको अध्यिलाई त्काल दिनपुनेछ ।  

३६. सिन्वय समिमतको बैठकसतबन्धी व्यवस्था: (१) जिल्ला सिन्वय समिमतको बैठक सािान्यतया 
िवहनािा एकपटक वस्नछे । आवश्यकता अनसुाि प्रिखुको मनिेशनिा अन्य िनुसकैु 
सियिासिेत सिन्वय समिमतको बैठक बस्न सक्नेछ ।  

(२) बैठकको गर्पूिक संख्या एकाउन्न प्रमतशत हनुछे । 
(३) समिमतको बैठक प्रिखुको मनिेशनिा जिल्ला सिन्वय अमधकािीले बोलाउनेछ ।  
(४) सिस्यहरूलाई बैठक बस्ने सूचना कजततिा तीन दिन अगामड उपलब्ध गिाउन ु

पनेछ । 
(५) बैठकको संचालनसतबन्धी अन्य कायनववमध सभाले स्वीकृत गिेबिोजिि हनुेछ ।  
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३७. कायनववमध बनाउन सक्न:े यस ऐनिा लेजखएिेजख बाहेकका ववषयिा सभाले सभाको 
बैठकसतबन्धी कायनववमध बनाई लाग ुगनन सक्नेछ । 

३८. पोशाकसतबन्धी व्यवस्था: जिल्ला सभाको सिस्यहरूिा एकरूपता कायि गनन सिस्यहरूको 
पोशाक जिल्ला सभाले तोकेबिोजिि हनुेछ ।  

३९. खािेिी ि बचाउ: यसअजघ भएको सभाको बैठकसतबन्धी भए गिेका कायनहरू यसै ऐनबिोजिि 
भएको िामननेछ । यो ऐन प्राितभ हनुभुन्िा अजघ जिल्ला सभाले जिल्ला सभा 
सञ् चालनसतबन्धी मनयिावली वा कायनववमध बनाएको भए यो ऐन लागू भएपमछ ्यस्ता 
मनयिावली वा कायनववमध स्वत: खािेि हनुेछन।्  
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अनसूुची-१ 

(कायनववमध ऐनको िफा ४ सँग सतबजन्धत)् 

......................... जिल्लासभा 

कायनसूची  

बैठक संख्या  बैठक स्थानः  

अध्यिताः  

मिमत बैठक बस्न ेसिय कायनसूची कायनसूची 
प्रस्ततुकतान 

कैवफयत 
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कर्ानली प्रिेश सभाको सतवत ् २०७५ साल कामतनक १४ गते बसेको बैठकले 
नेपालको संववधानको धािा १९९ बिोजिि यो ववधेयक पारित गिेको व्यहोिा 
संववधानको धािा २०१ बिोजिि प्रिाजर्त गिनछु ।  

 

 

   िाि बहाििु शाही 

सभािखु 

    कर्ानली प्रिेश 

 

 

 


