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गाउँ सभा स चालन कायिविध, २०७४
बु शाि त गाउँ कायपािलकाबाट #वीकृ त िमित: २०७४/०६/३१

)#तावनाः नेपालको सिं वधानको धारा २२७ अनसु ार देश काननू बमोिजम थानीय तहको बैठक स#चालन काय%िविध
वीकृ त भई लागू नभएस+मको लािग गाउँ सभाको काय% स#चालन गन%, बैठकको स/ु यव था कायम रा0न, आव2यक
सिमितह3को गठन गन% र अ4य काम कारवाही िनयिमत एवं भावकारी बनाउन गाउँ काय%पािलकाबाट वीकृ त गरी यो
काय%िविध जारी ग6रएको छ ।

प+र-छे द – १
)ारि2भक
१.

२.

संि56 नाम र )ार2भः
(१) यस िनयमावलीको नाम “ब=
ु शाि4त गाउँ सभा स#चालन काय%िविध-२०७४” रहेको छ।
(२) यो काय%िविध तBु 4त ार+भ हCनेछ ।
प+रभाषाः िवषय वा सङ्गले अकG अथ% नलागेमा यस काय%िविधमा,(क) “संिवधान” भ4नाले नेपालको संिवधान स+झनु पछ% ।
(ख) “ थानीय तह” भ4नाले नेपालको संिवधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोिजमका गाउँपािलका, नगरपािलका र
िजLला सभा स+झनु पद%छ ।
(ग) “सभा” भ4नाले गाउँपािलकाको हकमा सिं वधानको धारा २२२ बमोिजमको गाउँसभा स+झनु पद%छ ।
(घ) “काय%पािलका” भ4नाले ब=
ु शाि4त गाउँ काय%पािलका स+झनु पद%छ ।
(ङ) “अNयO” भ4नाले सभाको अNयOलाई स+झनु पछ% ।
(च) “उपाNयO” भ4नाले ब=
ु शाि4त गाउँपािलकाको उपाNयOलाई स+झनु पद%छ ।
(छ) “िवधेयक” भ4नाले थानीय काननू को मसौदा वा काननू को सश
ं ोधन मसौदा समेत स+झनु पछ% ।
(ज) “सद य” भ4नाले ब=
ु शाि4त गाउँ काय%पािलकाको अNयO, उपाNयO, काय%पािलकाको सद य वा वडा सद य स+झनु
पछ% ।
(झ) “सभाको सिचव” भ4नाले ब=
ु शाि4त गाउँपािलकाको काय%कारी अिधकृ त र िजLला सम4वय सिमितको थानीय
िवकास अिधकारी वा अNयOले सभाको सिचव भई काम गन% तोके को कम%चारी समेतलाई स+झनु पछ% ।
(ञ) “बैठक” भ4नाले ब=
ु शाि4त गाउँ सभाको अिधवेशन स+झनु पछ% । सो शSदले सिमितको वैठक समेतलाई स+झनु पद%छ ।
(ट) “ ताव” भ4नाले सभाको िवचाराथ% पेश ग6रएको कुनै ताव वा सो तावसँग स+बि4धत संशोधन ताव समेत
स+झनु पछ% ।
(ठ) “ तुतकता% सद य” भ4नाले सभाको िवधेयक वा ताव ततु कता% सभाको सद य स+झनु पछ% ।
(ड) “बैठक कO” भ4नाले सभाको बैठक कO स+झनु पछ% र सो शSदले बैठक कOसँग जोिडएको दश%कदीघा% तथा बरTडा
समेतलाई जनाउँ छ ।
(ढ) “िवषयगत शाखा” भ4नाले ब=
ु शाि4त गाउँपािलकाको काय% िवभाजन िनयमावली बमोिजमको िवषयगत शाखा संझनु
पछ% ।
(ण) “सिमित” भ4नाले यस काय%िविध बमोिजम गठन हCने सभाको सिमित स+झनु पछ% ।
(त) “सयं ोजक” भ4नाले यस काय%िविध बमोिजम गिठत सिमितको सयं ोजक स+झनु पछ% ।
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प+र-छे द -२
सभाको बै ठक तथा बै ठक स चालन स2ब धी <यव#था
३.

सभाको अिधवे शन बोलाउने :
(१) अNयOले गाउँपािलकाको िनवा%चनको अि4तम प6रणाम घोषणा भएको िमितले एक मिहना िभX सभाको पिहलो
अिधवेशन बोलाउनेछ । Yयसपिछ यस काय%िविध बमोिजम अNयOले समय समयमा अ4य अिधवेशन बोलाउनेछ ।
तर सभाको एउटा अिधवेशनको समािZ र अकG बैठकको ार+भका बीचको अविध छ महीना भ4दा बढी हCने छै न ।
(२) अNयOले काय%सचू ी बमोिजम सभाको बैठकको सचं ालन र अ4Yय गन[छ ।
(३) सभाको अिधवेशन चालू नरहेको वा बैठक थिगत भएको अव थामा बैठक बोलाउन वा#छनीय छ भनी सभाको स+पणू %
सद य स0ं याको एक चौथाइसद यह3ले िलिखत अनरु ोध गरे मा अNयOले Yय तो बैठक ब ने िमित, थान तो^नेछ ।
Yयसरी तोिकएको िमित, समय र थानमा सभाको अिधवेशन ब नेछ ।
(४) सभाको अिधवेशन काय%पािलकाको के 4_ रहेको थानमा अNयOले तोके बमोिजम ब नेछ ।
(५) सामा4यतः िनवा%चन पिछको पिहलो अिधवेशनको अविध बढीमा प4a िदन र सोपिछको Yयेक अिधवेशनको अविध
बढीमा सात िदनको हCनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (३) बमोिजम सभाको अिधवेशन बोलाएको सचू ना अNयOले सद यहBलाई िदनेछ । Yय तो सचू ना
आव2यकता अनुसार साव%जिनक स#चार माNयमबाट समेत चार सार गन%ु पन[छ ।

४.

सद#यह?को उपि#थित र आसनः
(१) बैठकमा आसन cहण गन%ु अिघ सबै सद यले अNयOले तोके को dम अनसु ार अिधवेशनको उपि थित पिु तकामा
ह ताOर गन%पु न[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम उपि थत सद यले अNयOले तोके अनसु ारको थानमा िनधा%6रत समय अगावै आeनो आसन
cहण गन%पु न[छ ।
(३) अपांगता भएका सद यको हकमा अNयOले िनधा%6रत गरे को थानमा िनजको साथमा एक जना सहयोगी आव2यक
भएमा सो को समेत /यव था गन% स^नेछ ।

५.

सभाको गणपूरक संDया:
(१) सभामा तYकाल कायम रहेका सद य सं0याको पचास ितशत भ4दा बढी सद य उपि थत भएमा अिधवेशनको लािग
गणपरू क सं0या पगु ेको मािननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गणपरु क सं0या नपगु ेमा अNयOले तीन िदन िभX अकG बैठकका लािग दफा ३ बमोिजम सिू चत
गन%ुपन[छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम आ/हान गरे को अिधवेशनमा गणपरु क सं0या नपगु ेम ा दईु िदन िभX अिधवेशन ब ने गरी दफा ३
बमोिजम सचू ना गन%पु न[छ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम पनु ः सचू ना गदा% गणपरु क स0ं या नपगु ेमा क+तीमा पfचीस ितशत सद यहBको उपि थितमा
अिधवेशन ब नेछ ।
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६.

बै ठकको स चालन र #थगन:
(१) अNयOले सभाको काय%बोझलाई Nयानमा राखी काय%सचू ी वीकृ त गरी सभाको बैठक संचालन गन%पु न[छ ।
(२) सभाको बैठक अNयOले िनधा%रण गरे को समय तािलका बमोिजम हCनेछ ।
(३) अNयOले Yयेक बैठकको ार+भ तथा थगनको घोषणा गन[छ ।
(४) सभाको अNयO वैठकमा उपि थत हCन नस^ने अव थामा उपाNयO वा उप मख
ु ले बैठकको अNयOता गन[छ । उपाNयO
वा उप मख
ु पिन उपि थत हCन नसके मा अNयOले तोके को सभाको सद यले बैठकको अNयOता गन[ गरी काय%सचू ीमा
तो^नु पन[छ ।

७.

कायसूची र समयाविध )काशनः
(१) अNयOको िनद[शानसु ार सभाको सिचवले काय%सचू ी र समय तािलका अनसु चू ी-१ बमोिजम तयार गन[छ र Yयसको
एक ित सामा4यतया अड्चालीस घTटा अगावै Yयेक सद यलाई उपलSध गराइनेछ ।
तर िवशेष प6रि थितमा अNयOको िनद[शानसु ार बैठक ब ने चौवीस घTटा अगावै काय%सचू ी तयार गरी Yयसको एक ित
सद यलाई सभाको सिचवले उपलSध गराउन स^नेछ ।

८.

समयाविध िनधारण:
(१) अNयOले बैठकमा पेश हCने िवषयमािथ छलफल गन% समयाविध तो^नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको समयाविध समाZ भएपिछ यस काय%िविधमा अ4यथा लेिखएकोमा बाहेक अNयOले
अ4य िवषयमा छलफल हCन निदई सो िवषयको टुङ्गो लगाउन आव2यक सबै िवधेयक वा ताव िनण%याथ% बैठकमा ततु
गन[छ ।

९.

सभामा मतदान:
(१) सभामा िनण%यका लािग ततु ग6रएको सबै
।

िवधेयक वा

तावको िनण%य उपि थत सद यह3को बहCमतबाट हCनेछ

(२) अNयOता गन[ /यिhलाई मत िदने अिधकार हCने छै न ।
तर मत बराबर भएमा अNयOता गन[ /यिhले आeनो िनणा%यक मत िदनेछ ।
१०.

मयािदत सश
ं ोधनः
कुनै सद यले तुत गन[ िवधेयक वा तावमा कुनै आपिiजनक, /यंjयाYमक, अनाव2यक, अनपु यh
ु वा अस+ब= शSद वा
वा^यांश योग भएको लागेमा अNयOले Yय ता िवषय िवतरण हCनभु 4दा अिघ उपयh
ु संशोधन गन% वा गराउन स^नेछ ।

११.

बै ठकको )ार2भः
सभाको बैठक कOमा अNयO आगमन भई रािklय धनु बजे पिछ बैठक ार+भ हCनेछ ।

१२.

बै ठकमा पालना गनुपनG आचरणहHः
(१) बैठकमा देहायका आचरणह3 पालना गन%ु पन[छः
(क) अNयO बैठक कOमा वेश हCँदा सबैले स+मान कट गन% उठ्नु पन[छ ।
(ख) अNयOले बैठक ित स+मान कट गरी आeनो आसन cहण गन%पु न[छ ।
(ग) बैठक थिगत भई अNयO सभाबाट बािहर िन के पिछ माX अB सद यह3ले बैठक कO छाड्नु पन[छ ।
(घ) बैठकमा भाग िलने सद यले बोLदा अNयOलाई स+बोधन गरे र माX बोLनु पछ% र अNयOले अ4यथा आदेश िदएमा
बाहेक उिभएर बोLनु पन[छ ।
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(ङ) अNयOले बैठकलाई स+बोधन ग6ररहेको समयमा कुनै पिन सद यले थान छाड्नु हCदँ ैन र अNयOले बोलेको कुरा
शाि4तपवू %क स4ु नु पन[छ ।
(च) अNयOले आसन cहण ग6ररहेको र बोिलरहेको अव थामा सद यको बीचबाट िहँड्नु हCँदैन ।
(छ) कुनै सद यले बोिलरहेको समयमा अशाि4त गन% वा बैठकको मया%दा भंग हCने वा अ/यव था उYप4न हCने कुनै काम
गन%ु हCँदनै ।
(ज) बैठक कOमा अNयOको साम4ु नेबाट वारपार गरी िहँड्न वा अNयOको आसनतफ% िपठ्यू फका%एर ब न हCँदैन ।
(झ) बैठकको काय%सगँ YयO Bपले स+बि4धत िवषय बाहेक अ4य िवषयको पु तक, समाचारपX वा अ4य
कागजपXह3 पढ्नु हCदँ ैन ।
(ञ) बैठकको अविधभर बैठक कOमा मोबाईल फोन ब4द गन%ु पन[छ ।
(२) सभामा पालना गन%पु न[ अ4य आचरणह3 समय समयमा सभाले तोके बमोिजम हCनेछ ।
१३.

बै ठकमा भाग िलने सद#यले पालन गनु पनG िनयमहHः
बैठकमा हCने छलफलमा भाग िलने सद यले देहायका िनयमह3को पालन गन%ु पन[छः
(क) अNयOको Nयानाकष%ण गन%को िनिमi उठ्नु पन[छ र अNयO िनजको नाम बोलाएपिछ वा इशारा गरे पिछ माX
बोLनु पन[छ ।
(ख) यस काय%िविधको दफा ३५ बमोिजमका िवषयमा छलफल गन%ु हCँदनै ।
(ग) अशीn, अoील, अपमानजनक वा कुनै आपिiजनक शSद बोLनु हCदँ ैन ।
(घ) /यिhगत आOेप लगाउन हCँदैन ।
(ङ) बोLन पाउने अिधकारलाई सभाको काय%मा बाधा पान[ मनसायले दBु पयोग गन%ु हCदँ ैन ।
(च) सभा वा अNयOको कुनै िनण%य बदर ग6रयोस् भ4ने तावमािथ बोLदाको अव थामा बाहेक सभा अNयOको कुनै
पिन िनण%यको आलोचना गन%ु हCँदनै ।
(छ) अNयOले पद अनुकूल आचरण गरे को छै न भ4ने तावको छलफलको dममा बाहेक अNयOको आचरणको
आलोचना गन%ु हCदँ ैन ।
(ज) वैठकमा पालना गन%ुपन[ अ4य िनयमह3 सभाले तोके बमोिजम हCनेछ ।

१४.

छलफलमा बोJने Kमः
बैठकमा बोLने dम देहाय बमोिजम हCनेछः
(क)

ताव पेश गन[ सद यले बोिलसके पिछ अNयOले नाम बोलाएको वा इशारा गरे को dम बमोिजमको सद यले
बोLन पाउनेछन् ।
(ख) अNयOको अनमु ित िबना कुनै सद यले एउटै तावमा एक पटक भ4दा बढी बोLन पाउने छै न ।
(ग)
ताव पेश गन[ सद यले उiर िदनको िनिमi छलफलको अ4Yयमा फे 6र बोLन पाउनेछ । सो तावको स+ब4धमा
छलफलमा पिहले भाग िलएको वा निलएको जेसक
ु ै भए तापिन तावक सद यले उiर िदई सके पिछ अNयOको
अनमु ित निलई फे 6र बोLन पाउने छै न ।
१५.

#पL पान माग गन सिकने ः
(१) बैठकमा छलफल चिलरहेको समयमा स+बि4धत िवषयमा कुनै सद यले कुनै कुरा पn पान% माग गन% अNयO माफ% त
अनरु ोध गन% स^नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन अNयOको अनुमित िलई कुनै सद यले सभाको जानकारीको लािग
आफूसँग स+बि4धत अ4य िवषयमा पn जानकारी िदन स^नेछ ।
तर Yय तो पn जानकारी िदँदा कुनै िववाद पद िवषय उठाउन पाइने छै न र सो पn जानकारी मािथ कुनै छलफल गन%
पाइने छै न ।
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१६.

िनणयाथ )#ताव पे श गनG ः
(१) सभाको काय%सचू ीको कुनै तावमािथ छलफल समाZ भएपिछ सो तावको पOमा हCने सद यह3लाई “हC4छ,
िवपOमा हCने सद यह3लाई “हC4न” र तट थ रहन चाहने सद यह3लाई “मत िद4न” भ4ने शSद सिु नने गरी उfचारण गन%ु
भनी अNयOले काय%सचु ीका िवषयह3 dमशः िनण%याथ% पेश गन[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तावलाई िनण%याथ% पेश गरे पिछ अNयOले “हC4छ” वा “हC4न” भ4ने सद यह3मNये जनु पOको
बहCमत भएको ठहरय् ाउँ छ सो कुराको घोषणा गन[छ ।
(३) अNयOqारा कुनै ताव िनण%याथ% पेश ग6रसके पिछ सो तावमािथ छलफल गन% वा संशोधन ततु गन% पाइने छै न ।

१७.

सभाMय5ले िनदG शन िदने ः
(१) बैठकमा अभ_ /यवहार गन[ सद यलाई आeनो /यवहार िनय4Xण गन% अNयOले चेतावनी िदए पिछ Yय तो सद यले
आeनो /यवहारमािथ तBु 4त िनय4Xण गन%ु पन[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेश पालना नगन[ सद यलाई अNयOले बैठकबाट बािहर जान आदेश िदन स^नेछ । आदेश
पाएपिछ Yय तो सद यले बैठक कOबाट तुB4त बािहर जानु पन[छ र िनजले सो िदनको बाँकr अविधको बैठकमा उपि थत
हCन पाउने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश पाएपिछ पिन Yय तो सद य बैठक कOबाट तुB4त बािहर नगएमा अNयOले िनजलाई
कम%चारी वा सरु Oाकमsको सहयोग िलई बािहर िनकाLन स^नेछ । Yयसरी िनकािलएकोमा Yय तो सद यले Yयसपिछको
तीन िदनस+म सभाको बैठक वा कुनै सिमितको बैठकमा भाग िलन पाउने छै न । यसरी िनकािलएकोमा सभाको सिचवले
सो कुराको सच
ू ना सबै सिमितलाई िदनेछ ।
(४) यस काय%िविधमा अ4यX जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सद यले बैठक कOमा शाि4त, स/ु यव था तथा
अनश
ु ासन भङ्ग गरे मा वा गन% लागेमा वा सभाको ितtामा ध^का लाjने िकिसमले बैठक कO िभX NवंसाYमक काय%
गरे मा वा बल योग गरे मा वा गन% लागेमा वा कुनै भौितक हानी नो^सानी परु य् ाएमा अNयOले िनजलाई बैठक कOबाट
तYकाल िनkकाशन गरी सद यलाई बढीमा सात िदन स+मको लािग सभामा आउन नपाउने गरी र Oित भएको भौितक
सामाcीको यथाथ% Oितपूित% िनजबाट भराउने आदेश िदन स^नेछ ।
(५) दफा (४) बमोिजम िनkकािसत भएको सद यले सो अविधभर सभाको वा कुनै सिमितको बैठकमा उपि थत हCन पाउने
छै न । िनजलाई तोिकएको Oितपिू त% अNयOले तोके को समयिभX दािखला गन[ दाियYव स+बि4धत सद यको हCनेछ ।
(६) यस दफा बमोिजम कुनै सद य िनkकािशत भएको वा फुकुवा भएको सचू ना सभाको सिचवले सबै सिमितलाई िदनेछ ।

१८.

कारवाही िफता हNन सOने ः
यस काय%िविधमा अ4यX जुनसक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन िनkकािशत वा कारवाहीमा परे को सद यले िचi बuु दो सफाई पेश
गरे मा वा आeनो भूल वीकार गरी माफr मागेमा अNयOले बैठकको राय बुझी Yय तो सद यलाई माफr िदई कारवाही िफता%
िलन स^नेछ ।

१९.

बै ठक #थिगत गनG अिधकारः
बैठक कOिभX अ/यव था भई वा हCन लािग बैठक िनयिमत Bपले स#चालन गन% बाधा पन[ देिखएमा अNयOले सो िदनको कुनै
समयस+म वा आफूले तोके को अविधस+मको लािग सचू ना टाँस गरी बैठक थिगत गन% स^नेछ । अNयO गरे को Yय तो थगन
मािथ कुनै सद यले v उठाउन पाउने छै न् ।

२०.

सद#यको #थान +रP रहे को अव#थामा सभाको काय स चालन:
सभाको कुनै सद यको थान 6रh रहेको अव थामा समेत सभाले आeनो काय% स#चालन गन% स^नेछ र सभाको कारबाहीमा
भाग िलन नपाउने कुनै /यिhले भाग िलएको कुरा पिछ पiा लागेमा चिलत काननू िवप6रत बाहेकको काय% अमा4य हCने छै न ।
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२१.

सभाको िनणयको अिभलेख र काया वयन:
(१) सभा र यसको सिमितको िनण%य तथा कारबाहीको अिभलेख सभाको सिचवले /यवि थत र सरु िOत रा0नु पन[छ ।
(२) सभा तथा यसका सिमितको िनण%यको स^कल अNयOको आदेश िबना सभा वा सभा
भवन बािहर लैजान हCँदनै ।

२२.

िनणय )मािणत गनG:
(१) सभाको बैठकले गरे का िनण%य अNयOले मािणत गन[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनण%य सुरिOत रा0ने र काया%4वयन गन[ गराउने काय% सभाको सिचवले गन[छ ।
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प+र-छे द-३
#थानीय कानून िनमाण गनG )िKया
२३.

#थानीय कानून िनमाण गदा िवचार गनु पनG प5ह?ः
(१) सभाले थानीय काननू िनमा%ण वा संशोधन गदा% अ4य कुराको अित6रh देहायको िवषयमा िवचार गनु% पन[छ,(क) सिं वधान बमोिजम आeनो अिधकारको िवषयमा पन[ वा नपन[,
(ख) सिं वधान, सघं ीय काननू तथा देश काननू को /यव था,
(ग) Yय तो काननू , वfछ, 4यायपणू % तथा तक% सगं त हCन वा नहCन,े
(घ) िनमा%ण गन% लािगएको थानीय काननू को /यवहा6रक काया%4वयन हCन स^ने वा नस^ने,
(ङ) काननू काया%4वयनको लािग आव2यक पन[ आिथ%क yोत तथा सं थागत सरं चना,
(च) सवGfच अदालतबाट ितपािदत िस=ा4त वा भएको आदेश,
(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद,् देश सरकार वा देश सभाले Yय तै िवषयमा आधारभतू काननू िनमा%ण गरे को भए
सोमा भएको /यव था
(ज) नेपाल सरकार वा ादेिशक सरकारले नमनू ा काननू उपलSध गराएको भए सोमा भएको /यव था,
(झ) नेपालले अ4तरािklय तरमा जनाएको ितव=ता,
(ञ) स+बि4धत थानीय तहले िनमा%ण गरे को अ4य थानीय काननू हBसँगको तालमेल तथा सौहा_ता,
(ट) िजLलािभXका अ4य थानीय तह वा अ4य िजLलासँग िसमाना जोिडएका थानीय तहको हकमा Yय ता
िजLलाका थानीय तहले बनाएको थानीय काननू को /यव था,
(ठ) गाउँकाय%पािलका वा नगरकाय%पािलकाले िनधा%रण गरे का अ4य आव2यक िवषयहB ।
(२) सभाले संिवधानको अनसु चू ी-९ को िवषयमा थानीय कानून िनमा%ण गदा% Yय तो िवषयमा संघीय संसद वा देश
सभाले बनाएको कानूनको ितकूल नहCने गरी िनमा%ण गन[छ ।
(३) एक थानीय तहबाट अकG थानीय तहको OेXमा हCने व तु वा सेवाको िव तारमा कुनै िकिसमको बाधा अवरोध गन[
वा कुनै िकिसमको भेदभाव गन[ गरी थानीय काननू िनमा%ण गन% हCँदनै ।
(४) सभा वा काय%पािलकाले एक आपसमा बािझने गरी थानीय काननू िनमा%ण गन% हCँदनै ।
(५) सभाले िदएको अिधकार योग गरी काय%पािलकाले िनद[िशका वा िदjदश%न बनाई लागू गन[छ ।

२४.

आवRयकताको पिहचान गनG:
(१) काय%पािलकाले िवधेयक तज%मु ा गन%ु अिघ Yय तो िवषयको कानून िनमा%ण गन% आव2यक रहे नरहेको िवषयमा
आव2यकताको पिहचान गन%ु पन[छ ।
(२) उपदफा (१) को योजनको लािग स+बि4धत काय%पािलकाले थानीय कानून बनाउनु पन[ आधार र कारण, Yय तो
िवषयमा संघीय वा देश कानून भए नभएको, िजLला िभXका र अ4य िछमेकr थानीय तहमा Yयस स+ब4धी थानीय
कानून िनमा%ण भए नभएको, थानीय काननू तज%मु ाबाट हािसल गन% खोिजएको लाभ लागत र उपलSधी, थानीय काननू
काया%4वयनको लािग आव2यक पन[ संय4X तथा आिथ%क yोत, Yय तो yोत जटु ाउनको लािग आव2यक /यव था र
िवधेयकमा रहने मु0य म0ु य ावधानको समेत िवoे षण गरी संिOZ अवधारणापX तयार गन%ु पन[छ ।
(३) काननू को सश
ं ोधनको लािग िवधेयक तज%मु ा गदा% सश
ं ोधन गन%ु परे को आधार र कारण सिहतको दफाबार तीन महले
िववरण तयार गन%ु पन[छ ।

२५.

)#ताव #वीकारयोSय छ वा छै न भ ने िनणय गनG ः
कुनै ताव वीकार योjय छ वा छै न भ4ने कुराको िनण%य अNयOले गन[छ र Yयसरी िनण%य गदा% अNयOले कारण खल
ु ाई
तावको कुनै अश
ं वा परू ै ताव अ वीकार गन% स^नेछ ।
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२६.

िवधेयक वा )#ताव )#तुत:
(१) वािष%क आय र /ययको अनुमान सिहतको बजेट तथा सोसँग स+बि4धत िविनयोजन वा आिथ%क िवधेयकह3 अNयOबाट
िनधा%6रत िमित र समयमा सभाको बैठकमा ततु गन%ुपन[छ ।
(२) वािष%क बजेट तथा अथ% स+ब4धी िवधेयक वा ताव काय%पािलकाको मख
ु आफ| ले वा िनजले तोके बमोिजम
उपाNयO/उप मख
ु वा काय%पािलकाको सद यले माX तुत गनप%ु न[छ । अNयOले वािष%क बजेट आय /यय िववरण तथा
बजेट सभामा आँफै पेश गन[ भएमा सो समयमा उपाNयO वा उप मख
ु ले बैठकको अNयOता गन[छ ।
(३) कुनै िवधेयक वा ताव अथ% स+ब4धी हो वा होइन भ4ने v उठे मा सो vको अि4तम िनण%य गन[ अिधकार अNयOको
हCनेछ ।
(४) अथ% स+ब4धी िवधेयक वा तावको अ4य िdया देहाय बमोिजम हCनेछ,(क) अथ% स+ब4धी िवधेयक वा तावमा छलफलका लािग अNयOले वीकृ त गरे को काय%तािलका (िमित र समय) सबै
सद यलाई सभाको सिचवले उपलSध गराउनुपन[छ
(ख) वािष%क बजेट स+ब4धी िवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए प~ात माX सबै सद यलाई उपलSध गराइनेछ ।
(ग) अथ% स+ब4धी िवधेयक वा तावका स+ब4धमा यस काय%िविधमा उLलेख भएका िवषय बाहेक अNयOले उपयh
ु
ठहया%एको िdया अपनाइनेछ ।
(५) अथ% स+ब4धी िवधेयक वा ताव बाहेकका िवधेयक वा ताव कुनै सद यले क+तीमा सात िदन अिघ दता% गन%पु न[छ ।
(६) अथ% स+ब4धी िवधेयक वा ताव बाहेकका िवधेयक वा ताव दता% भए प~ात सभाको सिचवले सबै सद यलाई
उपलSध गराउनपु न[छ ।
(७) िवधेयक वा ताव माथी छलफल र िनण%य हCने समयतािलका अनसु चू ी -१ बमोिजम अNयOले िनधा%रण गरे बमोिजम
हCनेछ ।

२७.

अथ स2ब धी पुरक अनुमान:
(१) सभाबाट पा6रत चालु आिथ%क वष%का लािग अथ% स+ब4धी ऐनले कुनै सेवाका लािग खच% गन% अि0तयारी िदएको रकम
अपया%Z भएमा वा Yयस वष%का लािग अथ% स+ब4धी ऐनले अि0तयारी नदिएको सेवामा खच% गन% आव2यक भएमा वा
अथ% स+ब4धी ऐनले अि0तयारी िदएको रकमभ4दा बढी खच% हCन गएमा काय%पािलकाको अNयOले सभामा यस अिघ
ततु ग6रएको बजेटको िस=ा4त र माग%दशनको ितकूल नहCने गरी परु क अनुमान पेश गन% स^नेछ ।

२८.

िवधेयक सभामा पेश गदा संलSन गनु पनG िववरण:
सभामा पेश गन[ िवधेयकका साथमा देहायको िववरण संलjन गन%ु पन[छ,(क) िवधेयकको उ•े2य र कारण सिहतको िववरण,
(ख) िवधेयक ऐन बनेपिछ आिथ%क /ययभार हCने रहेछ भने Yयसको िव तृत िववरण सिहतको आिथ%क िट‚पणी,
(ग) कुनै िवधेयकमा िनयम, काय%िविध, िनद[िशका बनाउने वा अिधकार Yयायोजन गन[ ावधान रहेको भए Yयसको
कारण, Yयायोिजत अिधकार अ4तग%त बनाइने िनयम, काय%िविध वा िनद[िशकाको कृ ित र सीमा तथा Yयसबाट पन%
स^ने भाव स+ब4धी िट‚पणी ।

२९.

िवधेयक दता गराउनु पनG:
(१) सभाको अिधकारOेX िभX पन[ कुनै िवषयमा कुनै सद यले िवधेयक पेश गन% चाहेमा िवधेयक तयार गरी सभाको बैठक
ब ने िमित भ4दा क+तीमा प4a िदन अगावै अNयOलाई उपलSध गराई दता% गराउनु पन[छ ।
तर िनवा%चनपिछको थम सभामा िवधेयक पेश गन[ समयाविध अNयOले तोके बमोिजम हCनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवधेयक चिलत काननू अनुकूल नदेिखएमा वा यो काय%िविध अनक
ु ु ल नभएमा अNयOले
उh िवधेयक िविधस+मत Bपमा पेश गन% तावक सद यलाई िदनु पन[छ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अNयOले आदेश िदए बमोिजम सभाको सिचवले ताव दता% गन%ु पन[छ ।
(४) सभाको सिचवले अNयOले आदेश िदएका िवधेयक अनसु चू ी-२ बमोिजम दता%को अिभलेख छुƒै रा0नु पन[छ ।
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३०.

)#ताव दता गराउनु पनG:
(१) सभाको अिधकारOेX िभX पन[ कुनै िवषयमा ताव पेश गन% चाहने सद यले ताव तयार गरी सभाको बैठक ब नु
भ4दा क+तीमा सात िदन अगावै अNयO समO पेश गन%पु नेछ ।
तर िनवा%चनपिछको थम सभामा ताव पेश गन[ समयाविध अNयOले तोके बमोिजम हCनेछ ।
(२) Yय तो ताव चिलत काननू अनुकूल नदेिखएमा वा यो काय%िविध अनक
ु ु ल नभएमा अNयOले उh ताव
िविधस+मत Bपमा पेश गन% तावक सद यलाई िदनु पन[छ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अNयOले आदेश िदए बमोिजम सभाको सिचवले ताव दता% गन%ु पन[छ ।
(४) सभाको सिचवले अNयOले आदेश िदएका तावहB दता%को अिभलेख अनसु चू ी-२ बमोिजम छुƒै रा0नु पन[छ ।

३१.

सूचना िबना पिन )#ताव पेश गन सिकने ः
(१) यस प6रfछे दमा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन अNयOको अनुमित िलई देहायको कुनै ताव सचू ना िबना पिन पेश
गन% सिकनेछ र Yय तो तावqारा कुनै िववाद पद िवषय उठाउन पाइने छै नः
(क) ध4यवाद …ापन गन[,
(ख)
ताव तथा संशोधन िफता% िलने,
(ग) बधाइिदने वा शोक कट गन[,
(घ) छलफल वा बैठक थिगत गन[,
(ङ) बैठकको अविध बढाउने वा
(च) छलफल समाZ गन[ ।
(२) उपदफा (१) मा उLलेिखत तावका स+ब4धमा अNयO अनमु ित ाZ भई बैठकमा ताव पेश भएपिछ अNयOले उh
तावलाई बैठकको िनण%याथ% पेश गन[छ ।

३२.

३३.

िवधेयक र )#ताव िवतरण:
वािष%क बजेट स+ब4धी िवधेयक काय%पािलकाबाट वीकृ त गरी िसधै सभामा पेश ग6रनेछ । अ4य सबै िवधेयक वा
ताव सभामा पेश गन%ु भ4दा क+तीमा चौवीस घTटा अगावै सबै सद यलाई सभाको सिचवले उपलSध गराउनु पन[छ ।
सुझाब संकलन र प+रमाजन:
(१) िवधेयक मसौदा भएपिछ अNयOलाई उपयh
ु लागेमा Yय तो िवधेयकमा साव%जिनक Bपमा वा वडाबाट वडाबासीको
सझु ाब संकलन गन% स^नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ाZ हCन आएको सझु ाबहB सिहतको ितवेदन स+बि4धत वडा सिमितले काय%पािलकालाई िदनु
पन[छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम िवधेयकमा वडा सिमित माफ% त ाZ हCन आएका सझु ाबहBको अNययन गरी काय%पािलकाले
िवधेयकलाई आव2यकता अनसु ार प6रमाज%न गन[छ ।

३४.

िवधेयक वा )#ताव सभामा पेश गनG:
(१) अNयOबाट वीकृ त काय%तािलका बमोिजम िवधेयक वा ताव ततु कता% सद यले सभाको बैठकमा पेश गन[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक पेश गदा% िवधेयक ततु कता% सद यले िवधेयक पेश गन%ु परे को कारण, िवधेयकबाट गन%
खोिजएको /यव था र Yयसबाट ाZ गन% खोिजएको उपलिSधको बारे मा सिं OZ जानकारी िददं ै िवधेयकमा छलफल
ग6रयोस् भ4ने ताव सभामा पेश गन%ु पन[छ ।
(३) िवधेयक वा ताव पेश गन% तोिकएको सद य सभामा वयं उपि थत हCन असमथ% भएमा अNयOले तोके को कुनै
सद यले िवधेयक वा ताव पेश गन% स^नेछ ।
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३५.

संशोधन स2ब धी शतहHः
कुनै िवधेयक वा तावको स+ब4धमा देहायका शत%का अधीनमा रही सद यले संशोधन पेश गन% स^नेछः
(क) मल
ू तावको िस=ा4त िवपरीत हCनु हCँदैन ।
(ख) मल
ू तावको कुरासँग स+ब= तथा Yयसको OेXिभXको हCनु पन[छ ।
(ग) बैठकले पिहले ग6रसके को िनण%यसँग बािझने हCनु हCँदैन ।
(घ) अ पn वा िनरथ%क हCनु हCँदैन ।

३६.

िवधेयकमा दफाबार छलफल:
(१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोिजमको िवधेयक वा ताव बैठकमा दफावार छलफलका लािग अNयOले आव2यक
/यव था गन%पु न[छ । य तो छलफलमा अNयOले ाZ भई सके का संशोधन िवधेयक वा तावलाई समेत समावेश गराउन
स^नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम छलफल समाZ भए प~ात िवधेयक वा ताव ततु कता% सद यले अNयOको अनमु ितले
सभामा देहायको कुनै एक ताव तुत गन%पु न[छ,(क) िव तृत छलफलको लािग िवधेयक वा तावलाई सभाका सिमितमा पठाइयोस ् भ4ने वा
(ख) िवधेयक वा ताव बैठकबाट पा6रत गन% िनण%याथ% पेश गन[ ।
तर सिमितको बैठकमा पठाइने िवधेयक वा ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल ग6रने छै न ।

३७.

सभामा छलफल गन नपाइने िवषयहHः
(१) देहायका िवषयमा सभा वा सिमितको कुनै बैठकमा छलफल गन% पाइने छै नः
(क) संिवधान वा चिलत काननू बाट िनषेध ग6रएको िवषय,
(ख) कानूनत: गो‚य रहने कुराह3 वा काशन गदा% रािklय िहत िवप6रत हCने काय%,
(ग) काय%पािलकाको कुनै सिमितको िनण%यको आलोचना ग6रएका िवषय,
(ग) सभाको छलफलqारा पn भएसके को िवषय,
(घ) YयO वा अ YयO Bपमा चारको लािग कुनै /यिh वा सं थाको नाम आिद भएको िवषय,
(ङ) चिलत काननू बमोिजम थािपत भएको 4याियक वा वा Yयसको पदािधकारी, चिलत काननु बमोिजम जाँचबझु
गन%, सझु ाव िदन वा ितवेदन पेश गन% गिठत आयोग वा सिमितमा िवचारधीन रहेको िवषय,
(च) ऐितहािसक त‡य वा काननू को /या0या स+ब4धी िवषय,
(छ) गैर सरकारी /यिhको कुनै वh/य सYय हो वा होइन भ4ने िवषय,
(ज) अिशn भाषा योग ग6रएको,
(झ) काय%पािलकाको कुनै िनण%य वा कुनै कारवाही स+ब4धी िवषयमा छलफल गदा% रािklय सुरOा, अखTडता वा
कूटनीितक स+ब4ध ज ता संवेदनशील िवषयह3मा आँच आउन स^ने भनी काय%पािलकाबाट मािणत ग6रएको िवषय
समावेश भएको

३८.

सिमितमा छलफल:
(१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोिजम िव तृत छलफल गन% सभाको सिमितमा पठाइएकोमा सिमितले Yय तो िवधेयक वा
तावमा छलफल गदा% िवधेयकमा सश
ु ाई
ं ोधन पेश गन[ सद यहBलाई संशोधन पेश गन%ु परे को आधार र कारण समेत खल
आeनो संशोधनको िवषयमा n गन% सिमितको बैठकमा समय िदनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सश
ं ोधनकता%ले संशोधनको िवषयमा आeनो धारणा राखेपिछ पेश भएका संशोधनका िवषयमा
समेत सिमितले दफाबार छलफल गरी Yय तो संशोधन वीकार गन[ वा नगन[ स+ब4धमा िवधेयक ततु कता% सद यको
समेत राय िलई आव2यक िनण%य गन[छ ।
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३९.

सिमितको )ितवेदन र बै ठकमा )#तुत:
(१) सिमितमा िवधेयक वा ताव उपर छलफल समाZ भएपिछ सिमितले गरे को िनण%य अनBु प ितवेदन तयार गरी
सिमितको सयं ोजक वा िनजको अनुपि थितमा सिमितले तोके को सद यले ितवेदन सिहतको िवधेयक वा ताव
अNयOको अनमु ितले सभाको बैठकमा पेश गन[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ितवेदन उपर छलफल समाZ भए प~ात िवधेयक वा ताव ततु कता% सद यले अNयOको
अनमु ितमा िवधेयक वा ताव बैठकबाट पा6रत गन% िनण%याथ% पेश गन[छ ।

४०.

िवधेयक िफता िलन सOने:
(१) िवधेयक ततु कता% सद यले सभाको वीकृ ित िलई जनु सक
ु ै अव थामा िवधेयक वा ताव िफता% िलन स^नेछ ।
तर वािष%क बजेट तथा आिथ%क ऐन स+ब4धी िवधेयक िफता%िलन स^ने छै न् ।
(२) िवधेयक वा ताव ततु कता% सद यले िवधेयक िफता% िलन अनमु ित माjने ताव पेश चाहेमा िलिखत सचू ना िदनु
पन[छ ।
(३) िवधेयक वा ताव िफता% िलने तावको कसैले िवरोध गरे मा ताव गन[ तथा िवरोध गन[ सद यलाई अNयOले आआeनो कुराह3 पn पान% संिOZ वh/य िदन अनमु ित िदन स^नेछ र Yयसपिछ अB छलफल हCन निदई तावलाई
िनण%याथ% पेश गन[छ ।
(३) िवधेयक वा ताव िफता% िलने अ4य िdया अNयOले िनधा%रण गरे बमोिजम हCनेछ ।

४१.

सश
ं ोधन )#ताव #वीकृत गनG वा नगनG अिधकारः
(१) दफा २६,२७,२९,३० र ३६ बमोिजम दता% भएको िवधेयक वा ताव उपर कुनै सद यले संशोधन पेश गन% चाहेमा
सभाको बैठक हCनभु 4दा क+तीमा चौवीस घTटा िदन अगावै सश
ं ोधनको ताव अNयO समO पेश गन% स^नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ग6रने संशोधन वीकृ त गन[ वा नगन[ अिधकार अNयOको हCनेछ ।
(३) अNयOले वीकृ त गरे को सश
ं ोधन वा संशोधन सिहतको ताव वा मूल तावलाई िनण%याथ% पेश गन%भु 4दा पिहले
बैठकमा पढे र सनु ाउनेछ । यसरी िनण%याथ% पेश गदा% एकभ4दा बढी सश
ं ोधनहB भएमा अNयOले उपयुh ठहया%एको कुनै
एक सश
ू तावलाई ाथिमकता िदइपेश गन% स^नेछ ।
ं ोधन वा सश
ं ोधन सिहतको ताव वा मल
(२) सभाको सिचवले अNयOले अनमु ित िदएका सश
ं ोधनह3को िववरण सद यह3लाई उपलSध गराउनेछ ।

४२.

िवधेयक पा+रत गनG )#ताव सभाको िनणयाथ पेश गनG :
(१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाZ भएपिछ र सिमितमा िव तृत छलफल भएकोमा सिमितको ितवेदन उपर
सभाको बैठकमा छलफल समाZ भएप~ात अNयOको अनमु ित िलई सभामा िनण%याथ% िवधेयक ततु कता% सद यले
िवधेयक पा6रत ग6रयोस् भ4ने ताव ततु गन[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवधेयक वा तावमा पेश भएका संशोधनह3लाई अNयOको अनमु ितले बैठकमा िनण%याथ%
छुƒै पेश गन% स^नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम सभाको बैठकमा बहCमत सद यले वीकृ त गरे मा िवधेयक वा ताव पा6रत भएको
मािननेछ ।

४३.

िवधेयकको पुनः )#तुितः
एक पटक आ/हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अ वीकृ त भएको िवधेयक सोही सभाको बैठकमा पनु ः ताव ग6रने
छै न ।

४४.

िवधेयक दता अिभले ख राDने:
सभामा पेश गन[ योजनाको लािग अNयO समO पेश भएका िवधेयक सभाको सिचवले अनसु चू ी -२ बमोिजम दता% गरी
िवधेयकमा भएको कारबाहीको अˆाविधक लगत तयार गरी रा0नु पन[छ ।
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४५.

सामा य Wुटी सुधार:
अNयOले सभाबाट पा6रत भएको िवधेयक वा
रा0नु पन[छ ।

४६.

तावमा दफाह3को सं0याको dम िमलाउने तथा भाषागत श=
ु ता कायम

िवधेयक )माणीकरणको लािग अXाविधक )ित तयार पानG:
(१) दफा ४२ बमोिजम सभाबाट पा6रत भएको िवधेयकलाई सभाको सिचवले पा6रत भएका सश
ं ोधन तथा आनुषंिगक
िमलान भए Yय तो िमलान गरी िवधेयक पा6रत भएको िमित समेत उLलेख गरी माणीकरणको लािग नेपाली कागजमा
चार ित तयार गनपु न[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार ग6रएको िवधेयकमा वष%गत न+बर समेत उLलेख गरी सभाको सिचवले माणीकरणको
लािग अNयO समO पेश गन%ु पन[छ ।

४७.

िवधेयक )माणीकरण र )काशन तथा िबKY िवतरण:
(१) सभाबाट पा6रत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको िवधेयकको पिहलो र अि4तम पृtमा परू ा नाम, थर
तथा पद समेत उLलेख गरी Yयेक पृtमा ह ताOर गरी अNयOले माणीकरण गन[छ । Yयसरी माणीकरण गदा% िमित र
िवधेयकको पृt सं0या समेत खल
ु ाउनु पन[छ ।
(२) सभाबाट पा6रत िवधेयक उपदफा (१) बमोिजम माणीकरण भएपिछ लागू हCनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक माणीकरण भएको जानकारी सभामा िदनु पन[छ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम माणीकरण भएको िवधेयकको एक ित सभाको अिभलेखमा राखी अकG एक–एक ित
काय%पािलकाको काया%लय, वडा सिमित र संघ र देशको स+पक% म4Xालयमा पठाउनु पन[छ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम माणीकरण भएको िवधेयक काशन गरी काय%पािलकाको वेवसाईटमा समेत रा0नु पन[छ ।
(६) सभाले पा6रत गरे को िवधेयक माणीकरण भएपिछ Yयसका म0ु य म0ु य /यव थाको बारे मा थानीय स#चार माNयम वा
अ4य कुनै त6रकाबाट चार सार गन%ु पन[छ ।
(७) कसैले थानीय कानून ख6रद गन% चाहेमा काय%पािलकाको काया%लय र वडा सिमितको काया%लयबाट लागत द तरु ितरी
ख6रद गन% स^नेछ ।

४८.

सिमित गठन गन सOने:
(१) काय%पािलकालाई सभा ित उiरदािय बनाउन, थानीय काननू िनमा%ण िdयालाई /यवि थत बनाउन तथा
काय%पािलकाबाट भएका कारवाहीको अनगु मन र मLू याङ् कन गरी आव2यक िनद[शन िदन समेत योजनको लािग देहाय
बमोिजमको सिमित गठन गन% स^नेछः
क. िवधेयक सिमित
ख. लेखा सिमित
(२) उपदफा (१) बमोिजमको Yयेक सिमितमा बढीमा तीन जना सद यहB रहनेछन् । सिमितमा रहने सद यहB िवषयगत
अनभु व वा िव…ताका आधारमा अNयOको ताव बमोिजम सभाले िनधा%रण गरे बमोिजम हCनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम गठन हCने सिमितको सयं ोजक अNयOले तोके बमोिजम हCनेछ । सयं ोजक बैठकमा उपि थत
नभएमा सिमितले तोके को सद यले बैठकको अNयOता गन[छ ।
(४) सिमितको सिचवको काय% काय%पािलकाको िवषयगत शाखा मख
ु ले गन[छ ।
(५) सिमितको बैठकको गणपरु क सं0या क+तीमा दईु जना हCनुपन[छ ।
(६) सिमितको िनण%य बहCमतबाट हCनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले आव2यकतानसु ार िवषयगत िव… वा कम%चारीलाई आम4Xण गन% स^नेछ । आमि4Xत
सद यले बैठकको िनण%यमा मत िदन पाउने छै न।
(८) उपदफा (१) बमोिजमका सिमितले आफूले गरे को कामको वािष%क ितवेदन सभासमO पेश गनु% पन[छ ।
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४९.

#थानीय कानूनको एकYकृत र अXाविधक अिभले ख राDनुपनG :
(१) सभाको सिचवले अनसु ूची–३ बमोिजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकrकृ त र अˆाविधक अिभलेख रा0नु
पन[छ ।
(२) काय%पािलकाले थानीय काननू को वष%गत र वणा%नd
ु ममा अˆाविधक िववरण तयार गरी रा0नु पन[छ ।
(३) थानीय काननू मा संशोधन भएमा Yय तो सश
ं ोधन समेत िमलाइकाय%पािलकाले अˆाविधक िववरण तयार गरी रा0नु
पन[छ । Yयसरी अˆाविधक ग6रएको थानीय काननू थानीय तहको वेवसाईटमा समेत रा0नु पन[छ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम रािखएको अिभलेख कसैले अवलोकन गन% चाहेमा सरु िOत Bपमा अवलोकन गन% िदनु पन[छ ।

५०.

कानून िनमाण )िKया स2ब धी अ य <यव#था:
थानीय कानून िनमा%ण वा संशोधन स+ब4धी अ4य िdया चिलत कानून अनुकूल सभाले आँफै िनधा%रण गरे बमोिजम हCनेछ ।

५१.

सभाको सिचवको अिधकारः
सभाको सिचवले सभाको वा कुनै सिमित वा उपसिमितको बैठकमा वेश गन% र बैठकमा काय%रत कम%चारीलाई िनद[शन िदन वा
िनय4Xण गन% वा बैठकले मागेको काय%िविध स+ब4धी सLलाह िदन स^नेछ ।

13

५२.

प+र-छे द-४
िजJला सभा तथा िजJला सम वय सिमित स2ब धी <यव#था
िजJला सभाको गणपुरक संDया:
िजLला सभाको बैठकमा सभामा तYकाल कायम रहेका सद य सं0याको पचास ितशतभ4दा बढी सद य उपि थत भएमा
बैठकको लािग गणपरु क स0ं या पगु ेको मािननेछ ।

५३.

िजJला सभाको कायस चालन स2ब धी कायिविध:
िजLला सभाको बैठक तथा काय% स#चालन स+ब4धी अ4य /यव था िजLला सभा आफ| ले िनधा%रण गरे बमोिजम हCनेछ ।

५४.

िजJला सम वय सिमितको बैठक:
(१) िजLला सम4वय सिमितको बैठक आव2यकता अनुसार ब नेछ ।
(२) िजLला सम4वय सिमितको बैठक सिमितको मुखले तोके को िमित, समय र थानमा ब नेछ ।
(३) िजLला सम4वय सिमितको सिचवले सिमितको बैठक ब ने सचू ना क+तीमा सात िदन अगावै सिमितका सद यह3लाई
िदनु पन[छ र Yय तो सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हCने िवययषहBको सचू ी समेत संलjन गन%ु पन[छ ।
(४) िजLला सम4वय सिमितका तYकाल कायम रहेको सद य सं0याको पचास ितशत भ4दा बढी सद यको उपि थित
भएमा सिमितको गणपरू क स0ं या पगु ेको मािननेछ ।
(५) िजLला सम4वय सिमितको बैठकको अNयOता सिमितको मख
ु ले गन[छ र िनजको अनपु ि थितमा वा िनजको पद 6रh
रहेको अव थामा िजLला सम4वय सिमितको उप मख
ु ले बैठकको अNयOता गन[छ ।
(६) िजLला सम4वय सिमितको बैठकमा वहCमतको राय मा4य हCनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अNयOता गन[ /यिhले
िनणा%यक मत िदनेछ ।
(७) िजLला सम4वय सिमितको िनण%य सिमतको मख
ु qारा मािणत ग6रनेछ ।
(८) िजLला सम4वय सिमितको बैठक स+ब4धी अ4य काय%ि विध सो सिमित आफ| ले िनधा%रण गरे बमोिजम हCनेछ ।

५५.

िजJला सभा तथा िजJला सम वय सिमितको िनणयको अिभलेख र काया वयन:
(१) िजLला सभा तथा िजLला सम4वय सिमितको िनण%य तथा कारवाहीको अिभलेखह3 िजLला सम4वय सिमितको अNयO
वा मुखले तोके को पदािधकारी वा सभाको सिचवले सरु िOत रा0नु पन[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम रािखने अिभलेखह3 सम4वय सिमित मख
ु को आदेश िवना िजLला सम4वय सिमितको सिचवालय
भवनबाट बािहर लैजान हCदँ ैन ।
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प+र-छे द-५
िविवध
५६.

सभालाई सबं ोधनः
(१) नेपाल सरकारका मि4Xप6रषदक
ु तथा देश सरकारका मि4Xप6रषदक
् ा सद य, देश मख
् ा सद यलाई सभा अNयOले
सभाको बैठकलाई िवशेष संवोधन गन% अनरु ोध गन% स^नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम स+बोधनको लािग अपनाइने िdया अNयOले तोके बमोिजम हCनेछ ।

५७.
५८.

५९.

)वे श िनयिमत गनG अिधकारः
(१) सभाको बैठकमा वेश िनयिमत गन[ अिधकार अNयOको हCनेछ ।
आ त+रक िदSदशनः सभाको वीकृ ित िलई अNयOले आव2यकता अनुसार आ4त6रक िदjदश%न बनाउन स^नेछ ।
(१) यस काय%िविधको अि4तम /या0या गन[ अिधकार अNयOलाई हCनेछ र िनजको िनण%य अि4तम हCनेछ ।
(२) Yय तो िनण%यको जानकारी बैठकलाई िदनु पन[छ ।
(३) यो काय%िविधको योग गदा% िdयागत बाधा अड्काउह3 फुकाउने अि4तम अिधकार अNयOलाई हCनेछ । यसरी जारी
भएका आदेश वा िनद[शनह3 यस काय%िविधमा परे सरह मािन काया%4वयनमा आउनेछ ।

सभाको सिचवको काम लगाउन सOने ः
सभाको सिचव उपि थत नभएमा यस काय%िविधमा सभाको सिचवले गन[ भनी तोिकएको काय%ह3 अNयOले तोके को अ4य
अिधकृ त तरका कम%चारीले गन[छ ।

६०.

अनुपि#थितको सच
ू नाः
(१) कुनै सद य लगातार दईू वा सो भ4दा बढी सभाको बैठकमा अनपु ि थत रहनु पन[ भएमा तYस+ब4धी अcीम सचू ना
अNयOलाई िदनु पन[छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िदइने सचू नामा आफू अनपु ि थत रहने अविध र कारण समेत उLलेख गन%ु पन[छ ।

६१.

पालना गनु पनG आचार संिहताः
सभाका पदािधकारी तथा सद यह3ले संिवधान तथा कानून बमोिजमको उiरदाियYव परू ा गन[ तथा िनजह3को काम
कारवाहीमा साव%जिनक िवŒास कायम गन% सभाबाट वीकृ त आचार सिं हताको पालना गन[छन् । आचार सिं हताको नमनू ा
थानीय तहको स+पक% म4Xालय माफ% त उपलSध गराउनेछ । य तो आचारसिं हता सभाले पा6रत गरी लागू गन%ु थानीय तहको
कत%/य हCनेछ ।

६२.

अिधवे शनको अंग नमािनने:
सभाको अिधवेशन ार+भ हCनु पवू % र भैसके पिछ अ4Yय नभएस+मको अविधमा आयोजना हCने उदघ् ाटन, वागत, स+मान तथा
अिभन4दन ज ता िdयाकलापलाई सभाको अगं मािनने छै न ।

६३.

शाि त सरु 5ा स<ु यव#था कायम राDने:
गाउँसभा वा नगरसभा स#चालन अविधभर सभाको सरु Oाथ% अNयOले सरु Oा िनकायको सहयोग अनरु ोध गरे मा अिवल+ब
सरु Oा उपलSध गराउनु स+बि4धत सरु Oा िनकायको कत%/य हCनेछ ।
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अनसु चू ी - १
(काय%िविधको दफा ७ को उपदफा (१) सँग स+बि4धत)
बु=शाि4त गाउँ पािलका
गाउँ सभा
कायसूची र समय तािलका
बैठक सं0या
अNयOताः

बैठक थानः

िमित

बैठक ब#ने समय

कायसूची

कायसूची
)#तुतकता

कैिफयत

छलफलको समय तािलका
िमित

बैठक
समय

ब#ने कायसूची

)#ता
)#तु तकताको
नाम
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छलफलमा बोJने सद#यको नाम कैिफयत
र तोिकएको समय

अनसु चू ी - २
(काय%िविधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग स+बि4धत)
गाउँ पािलकाको गाउँ सभामा ततु काननू को अिभलेख
ब=
ु शाि4त गाउँ सभा
दता
नं.

िवधेयक दता
को नाम िमित

मल
ू -सश
ं ोधन

)#तुतकता िवतरण सभामा दफावार पा+रत )माणी
िमित
)#तुत छलफल िमित करण
िमित
िमित

अिभले ख तयार गनG को

अिभले ख जाँच गनG को

द तखतः

द तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

िमित:

िमित:
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कैिफयत

अनसु चू ी - ३
(काय%िविधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग स+बि4धत)
गाउँ पािलकाको गाउँ सभामा वीकृ त कानूनको अिभलेख
ब=
ु शाि4त गाउँ सभा
दता
नं.

िवधे यकको नाम सभाबाट
#वीकृत
भएको
िमित

सश
ं ोधन भएको सभामा
भए सोको िमित
)#तुत
िमित

पा+रत
िमित

)माणीकरण
िमित

अिभले ख तयार गनG को

अिभले ख जाँच गनG को

द तखतः

द तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

िमित:

िमित:
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कैिफयत

