प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
खण्ड ३) बुटवल, रूपन्दे ही, जेठ १४ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क १६
भाग १
प्रदे श सरकार
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सम्वत् २०७६ सालको ऐन नं. १४
गाउँ सभा/नगर सभाको कायव सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन
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प्रस्तावनााः नेपालको सं ववधान बमोशजम गाउँ सभा/नगर सभाको कायव सञ्चालन,
बैठकको कायवववतध, सभामा रहने सतमततहरूको गठन, सभाका सदस्यहरूको पद
ररक्त हुने अवस्था समेतको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय
भएकोले ,
प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द - 1
प्रारशम्भक
1.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ : (1) यस ऐनको नाम "गाउँ सभानगर/ सभा
(कायव सञ्चालन) कायवववतध ऐन, २०७६" रहेकोछ।
(2) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,"अध्यि"

(ख)

"अतधवेशन" भन्नाले गाउँसभा वा नगरसभाको अतधवेशन

(ग)
(घ)
(ङ)

भन्नाले

गाउँसभा

(क)

सम्झनु पछव ।

वा

नगरसभाको

अध्यि

सम्झनु पछव ।

"उपाध्यि" भन्नाले गाउँसभा वा नगरसभाको उपाध्यि
सम्झनु पछव ।
"कायवपातलका"

भन्नाले

गाउँ

कायवपातलका सम्झनु पछव ।

कायवपातलका

वा

नगर

"प्रस्ताव" भन्नाले सभाको ववचाराथव पेश गररएको कुनै
प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसं ग सम्बशन्धत सं शोधन प्रस्ताव
सम्झनु पछव ।
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(च)

"प्रस्तुतकताव सदस्य" भन्नाले ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुत

(छ)

"बैठक" भन्नाले सभाको बैठक सम्झनु पछव ।

(ज)

(झ)
(ञ)

कताव सदस्य सम्झनु पछव ।

"बैठक कि" भन्नाले सभाको बैठक कि सम्झनु पछव र
सो शब्दले बैठक किसँग जोतडएको दशवक दीघाव तथा
बरण्डालाई समेत जनाउँछ ।

"ववधेयक" भन्नाले सभामा पेश भएको ऐनको मस्यौदा
सम्झनु पछव ।

"सशचव" भन्नाले गाउँपातलका वा नगरपातलकाको प्रमुख

प्रशासकीय अतधकृत सम्झनु पछव र सो शब्दले तनजको
अनुपशस्थततमा सभाको सशचव भई काम गनव अध्यिले
तोकेको

(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)

गाउँपातलका

वा

कमवचारीलाई समेत जनाउँछ ।

नगरपातलकाको

अतधकृत

"सदस्य" भन्नाले गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य
सम्झनु पछव ।

"सभा" भन्नाले गाउँ सभा वा नगर सभा सम्झनु पछव ।

"सं योजक" भन्नाले सतमततको सं योजक सम्झनु पछव ।

"सतमतत" भन्नाले दफा 70 बमोशजमको सतमतत सम्झनु
पछव ।

"स्थानीय तह" भन्नाले नेपालको सं ववधान बमोशजमका
गाउँपातलका तथा नगरपातलका सम्झनु पछव ।
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पररच्छे द - २
अतधवेशन आह्वान, अन््य तथा सदस्यहरूको उपशस्थतत
३.

अतधवेशन आह्वान र अन््य:
पररणाम

घोषणा

भएको

(१) स्थानीय तहको तनवावचनको अशन्तम

तमततले

एक

मवहनातभत्र

अध्यिले

पवहलो

अतधवेशन आह्वान गनेछ । ्यसपतछ यस ऐन बमोशजम अध्यिले समय
समयमा अन्य अतधवेशन आह्वान गनेछ ।

तर, एउटा अतधवेशनको समातप्त र अको अतधवेशनको प्रारम्भका
बीचको अवतध छ मवहना भन्दा बढी हुने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम अतधवेशन आह्वान गरे को सूचना
पवहलो बैठक बस्नुभन्दा सात ददन अगातड सशचवले सदस्यहरूलाई ददनु
पनेछ ।
(3) उपदफा (१) बमोशजम आह्वान गरे को अतधवेशन अध्यिले
अन््य गरे मा सो सम्बन्धी सूचना तनजले बैठकमा पढे र सुनाउनु पनेछ ।
(4) बैठक स्थतगत भएको अवस्थामा अतधवेशनको अन््य भएमा
सो सम्बन्धी जानकारी सशचवले सदस्यहरूलाई ददनु पनेछ ।
(5) अध्यिले यस दफा बमोशजम अतधवेशन आह्वान र अन््य
गरे को सूचना सदस्यहरूले थाहा पाउने गरी सशचवले आवश्यकता अनुसार
साववजतनक सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार समेत गनुव पनेछ ।
(6) अतधवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थतगत वा अन््य भएको
अवस्थामा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी ववषय र कारण खुलाई
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सभाको सम्पूणव सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले तलशखत
अनुरोध गरे मा अध्यिले ्यस्तो बैठक बस्ने तमतत र समय तोक्नु पनेछ।
(७) कायवपातलकाको केन्र रहेको स्थानमा अध्यिले

तोके

बमोशजम अतधवेशन बस्नेछ ।
४.

सदस्यहरूको उपशस्थतत : (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुव अशघ प्र्येक
सदस्यले बैठक कि बावहर राशखएको हाशजरी पुशस्तकामा उपशस्थतत
जनाउनु पनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोशजमको

हाशजरी

पुशस्तका

ववद्युतीय

स्वरुपमा पतन हुन सक्नेछ ।
५.

सभाको गणपुरक सङ्ख्या : यस ऐनमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक
बैठकमा सम्पूणव सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रततशतभन्दा बढी उपशस्थत
नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव तनणवयका लातग प्रस्तुत गररने छै न ।

६.

बैठकको तनणवय : (१) बैठकमा बहुमतको तनणवय मान्य हुनेछ र मत
बराबर भएमा बैठकको अध्यिता गने व्यशक्तले तनणावयक मत ददनेछ ।
(२) बैठकको तनणवय अध्यिता गने व्यशक्तले प्रमाशणत गनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भएतापतन सभामा
ववचाराधीन कुनै ववषयमा अध्यिको व्यशक्तगत स्वाथव गाँतसएको भएमा
्यस्तो बैठकको अध्यिता उपाध्यिले गनेछ र कुनै ववषयमा अध्यि र
उपाध्यि दुवैको व्यशक्तगत स्वाथव गाँतसएको भएमा ्यस्तो बैठकको
अध्यिता बैठकमा उपशस्थत जेष्ठ सदस्यले गनेछ ।

5

खण्ड ३) अततररक्ताङ्क १६ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।१४

पररच्छे द - 3
बैठकको प्रारम्भ र स्थगन
७.

बैठकको प्रारम्भ र स्थगन : (१) यस ऐनको अधीनमा रही

सभाको

कायवबोझलाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुसार अध्यिले तोकेको ददन,
समय र स्थानमा बैठक बस्नेछ ।
तर, बैठकका लातग तनधावरण गरे को समयबाट दुई घण्टा तभत्र
बैठक प्रारम्भ हुन नसकेमा अध्यिले सो बैठक स्थगन गरी अको
बैठकको सूचना गनेछ ।
(२) कुनै कारणवश बैठक बस्न तोवकएको ददन, समय वा
कायवक्रममा पररवतवन भएमा ्यसको कारण सवहतको सूचना सभाको
सूचना पाटीमा टाँतसनेछ र यस्तो जानकारी सदस्यलाई ववद्युतीय सञ्चारको
माध्यमबाट समेत ददन सवकनेछ । ्यसरी सूचना ददएकोमा सबै
सदस्यहरूले सूचना पाएको मातननेछ ।
(३) अध्यिले प्र्येक बैठक प्रारम्भ भएको तथा स्थगनको
घोषणा गनुव पनेछ ।
(४)

सभामा

प्रतततनतध्व

गने

सबै

राजनीततक

दलका

प्रतततनतधहरूले बैठक सञ्चालनमा सहयोग गनुव पनेछ ।
८.

सदस्यको स्थान ररक्त रहेको अवस्थामा सभाको कायव सञ्चालन : सभाको
कुनै सदस्यको स्थान ररक्त रहेको अवस्थामा पतन सभाले आफ्नो कायव
सञ्चालन गनव सक्नेछ । सभाको कारवाहीमा भाग तलन नपाउने कुनै

6

खण्ड ३) अततररक्ताङ्क १६ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।१४

व्यशक्तले भाग तलएको कुरा पतछ पत्ता लाग्यो भने पतन भइसकेको कायव
अमान्य हुने छै न ।
पररच्छे द - 4
बैठकको कायवववतध
९.

दै तनक कायवसूची : (१) अध्यिको तनदे शन अनुसार सशचवले बैठक बस्ने
प्र्येक ददनको कायवसूची अनुसूची बमोशजमको ढाँचामा तयार गनुव पनेछ र
्यसको एक प्रतत अठ्चालीस घण्टा अगावै प्र्येक सदस्यलाई उपलब्ध
गराउनु पनेछ । तर ववशेष पररशस्थततमा अध्यिको तनदे शन अनुसार
बैठक बस्ने आठ घण्टा अगावै कायवसूची तयार गरी ्यसको एक-एक
प्रतत प्र्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक अध्यिको अनुमतत
नतलई कुनै ददनको कायव सूचीमा नपरे को कुनै ववषयमातथ सो ददन ववचार
गनव सवकने छै न ।
(३) अध्यिले अन्यथा आदे श ददएकोमा बाहेक सूचना ददनुपने
अवतध र अन्य आवश्यक प्रवक्रया पूरा नभएसम्म कुनै पतन ववषय दै तनक
कायव सूचीमा राशखने छै न ।

१०.

कायव व्यवस्था परामशव सतमतत : (१) बैठकमा पेश हुने ववषयहरूको
प्राथतमकता तथा समयावतधको तनधावरण लगायत बैठकलाई सुव्यवशस्थत
ढङ्गले सञ्चालन गने सम्बन्धमा र अध्यिले आवश्यक ठहर्याएका अन्य
ववषयमा परामशव ददन अध्यिको अध्यितामा सम्भव भएसम्म सभामा
प्रतततनतध्व गने सम्पूणव राजनीततक दलका सदस्यहरू समावेश हुने गरी
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बढीमा सात जना सदस्य रहेको एक कायव व्यवस्था परामशव सतमतत गठन
गनव सवकनेछ ।
(२) उपाध्यि कायवव्यवस्था परामशव सतमततको पदे न उपाध्यि
हुनेछ ।
1१. समयावतधको तनधावरण : (१) अध्यिले बैठकमा पेश हुने ववषयमातथ
छलफल गनव समयावतध तोक्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको समयावतध समाप्त भएपतछ
यस ऐनमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक अध्यिले अरू छलफल हुन
नददई सो ववषयको टु ङ्गो लगाउन आवश्यक सबै प्रश्नहरू तनणवयाथव
बैठकमा प्रस्तुत गनुव पनेछ ।
1२.

सूचना ददने तररका : यस ऐनमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक सदस्यले
कुनै

ववषयको

सूचना

ददँदा

ददनको

एघार

बजेदेशख

दुई

बजेसम्म

सशचवलाई ददनु पनेछ । सो समय नघाई ददएको सूचना ्यसपतछको
कायव ददनमा ददएको मातननेछ ।
१३.

सूचनामा

सं शोधन

कुनै

:

सूचनामा

आपशत्तजनक,

व्यङ्खग्या्मक,

अनावश्यक, अनुपयुक्त, असम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा
ु न्दा अशघ आवश्यक र उपयुक्त
अध्यिले ्यस्तो सूचना ववतरण हुनभ
सं शोधन गनव वा गराउन सक्नेछ ।
१४.

कागजपत्रको

ववतरण

:

सशचवले

सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
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र
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१५.

बैठकको प्रारम्भ : बैठक किमा अध्यिको आगमन भई राविय धुन बजे
पतछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ ।

१६.

बैठकमा

पालन

गनुव पने

कुराहरू

:

बैठकमा

दे हायका

कुराहरू

पालना गनुव पनेछ :(क)

अध्यि बैठक किमा प्रवेश गदाव सबैले सम्मान प्रकट
गनव उठ्नु पने,

(ख)

अध्यिले बैठकप्रतत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन
ग्रहण गनुव पने,

(ग)

बैठक स्थतगत भई अध्यि सभाबाट बावहर तनस्के पतछ
मात्र अरु सदस्यहरूले बैठक कि छाड्नु पने,

(घ)

बैठकमा

भाग

तलने

सदस्यले

बोल्दा

अध्यिलाई

सम्बोधन गरे र शशष्ट र सभ्य भाषामा बोल्नु पने,
(ङ)

अध्यिले अन्यथा आदे श ददएमा बाहेक उतभएर बोल्नु
पने,

(च)

कुनै सदस्यले बोतलरहेको समयमा अशाशन्त गनव वा
बैठकको मयावदा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उ्पन्न हुने कुनै
काम गनव नहुने,

(छ)

बैठक अवतधभर बैठक किमा मोबाईल फोन बन्द गनुव
पने,

(ज)

अध्यिको ध्यानाकषवण गनवको तनतमत्त उठ्नु पने र
अध्यिले तनजको नाम बोलाएपतछ वा इशारा गरे पतछ
मात्र बोल्नु पने,
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(झ)

अध्यिले

बैठकलाई

सम्बोधन

गरररहेको

समयमा

सदस्यले आफ्नो स्थान छाडेर वहँड्न नहुने ।
१७.

बैठकमा छलफल गनव नपाइने : बैठकमा दे हायका ववषयहरू मातथ
छलफल गनव पाइने छै न :(क)

सं ववधान वा प्रचतलत कानूनले तनषेध गरे को ववषय,

(ख)

दफा 2३ मा उशल्लशखत ववषय,

(ग)

कानूनताः गोप्य रहने ववषयहरू वा प्रकाशन गदाव राविय
वहत ववपरीत हुने ववषय,

(घ)

प्र्यि वा अप्र्यि रूपमा प्रचारको लातग कुनै व्यशक्त
वा सं स्थाको नाम आदद भएको ववषय,

(ङ)

गैर सरकारी व्यशक्तको कुनै वक्तव्य स्य हो वा होइन
भन्ने ववषय,

(च)

तमत्ररािसँगको सम्बन्धमा खलल पने वा असर गने
ववषय,

(छ)
१८.

सभाले तोकेका अन्य ववषय ।

बैठकमा बोल्ने र उत्तर ददने सम्बन्धमा दे हाय बमोशजम हुनछ
े :(क)

प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोतलसकेपतछ अध्यिले नाम
बोलाएको वा इशारा गरे को क्रम बमोशजमका सदस्यले
बोल्ने,

(ख)

यस

ऐनमा

अन्यथा

ले शखएकोमा

बाहेक

अध्यिको

अनुमतत तबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक
भन्दा बढी बोल्न नपाउने,

10

खण्ड ३) अततररक्ताङ्क १६ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।१४

(ग)

प्रस्ताव

पेश

गने

सदस्यले

उत्तर

ददनको

लातग

छलफलको अन््यमा पुन: बोल्न सक्ने,
(घ)

प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलमा पवहले भाग तलएको वा
ु ै भए तापतन प्रस्तावक सदस्यले उत्तर
नतलएको जेसक
ददइसकेपतछ अन्य सदस्यले

(ङ)

पुन:

बोल्न नपाउने,

प्रस्तावमा सं शोधन पेश गने सदस्यले अध्यिको अनुमतत
प्राप्त भएमा मात्र बोल्न पाउने,

(च)

प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उत्तर ददइसकेपतछ छलफल
समाप्त भएको मातनने ।

१९.

सम्बद्ध कुरा मात्र बोल्नुपने : (१) सदस्यले बोलेको कुरा सभाको
ववचाराधीन ववषयसँग सम्बद्ध हुन ु पनेछ ।
(२) कुनै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोतलरहेमा वा आफ्नो वा अरू
कसै को तकवलाई बारम्बार दोहोर्याइरहेमा अध्यिले तनजको व्यवहारप्रतत
बैठकको ध्यान आकवषवत गदै तनजलाई थप नबोल्न आदे श ददन सक्नेछ
। ्यस्तो आदे श हुनासाथ ्यस्तो सदस्यले बोल्न बन्द गरी आफ्नो
स्थानमा बस्नु पनेछ ।

2०.

स्पष्टीकरण माग गनव वा ददन सवकने : (१) कुनै ववषयमा छलफल
चतलरहेको समयमा सम्बशन्धत ववषयमा कुनै सदस्यले कुनै स्पष्टीकरण
माग गनव चाहेमा अध्यिमाफवत माग गनव सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन
अध्यिको अनुमतत तलई कुनै सदस्यले सभाको जानकारीको लातग
ँ सम्बशन्धत कुनै ववषयमा स्पष्टीकरण ददन सक्नेछ ।
आफूसग
तर, ्यस्तो स्पष्टीकरण ददँदा कुनै वववादास्पद ववषय उठाउन
पाइने छै न र सो स्पष्टीकरणमातथ कुनै छलफल हुने छै न ।
2१.

छलफल समातप्तको प्रस्ताव : (१) यस ऐनमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक
कुनै

सदस्यले

अध्यिको

अनुमतत

तलई

बैठकमा

पेश

भइसकेको

प्रस्तावमातथको छलफल समाप्त गररयोस् भन्ने प्रस्ताव कुनै पतन समयमा
पेश गनव सक्नेछ ।
(२) मूल प्रस्तावमा आवश्यक छलफल भइसकेको लागेमा
अध्यिले छलफल समाप्त गररयोस् भन्ने प्रस्ताव सभाको तनणवयाथव पेश गनव
सक्नेछ । ्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अध्यिले मूल प्रस्तावमा थप
छलफल हुन नददई सभाको तनणवयाथव पेश गनेछ ।
(३) छलफल समाप्त गररयोस् भन्ने प्रस्तावमातथ कुनै सं शोधन
पेश गनव वा छलफल गनव पाइने छै न ।
(४) कुनै छलफल अनावश्यक वकतसमले लशम्बएको छ भन्ने
लागेमा अध्यिले बैठकको राय बुझी छलफल अन््य हुने समय तोक्न
सक्नेछ र ्यसरी समय तोवकएकोमा अध्यिले सो समयावतधतभत्र
छलफल समाप्त भएको मानी मूल प्रस्तावमा सभाको तनणवय प्राप्त गनव
आवश्यक सबै प्रश्नहरू तनणवयाथव बैठकमा पेश गनव सक्नेछ ।
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2२.

तनयमापशत्त : (१) बैठकसमि त्काल ववचाराधीन रहेको कुनै ववषयमा
कुनै सदस्यलाई यस ऐनको कुनै व्यवस्था उल्लङ्घन भएको छ भन्ने
लागेमा तनजले जुन व्यवस्था उल्लङ्घन भएको हो सो खुलाई तनयमापशत्त
गनव सक्नेछ ।
(२) तनयमापशत्त गने

सदस्यले

अध्यिबाट स्वीकृती सूचक

अतभव्यशक्त वा इशारा पाएपतछ बोतलरहेको सदस्यले बोल्न रोवकनु पनेछ।
(३) तनयमापशत्त गने सदस्यले आफ्नो कुरा र आधार स्पष्ट गरी
तनयमापशत्त

सम्बन्धी

कुरा

मात्र

बोल्न

पाउनेछ

र

तनयमापशत्त

उठाइसकेपतछ तनजले आफ्नो स्थान ग्रहण गनुव पनेछ ।
(४) बैठकमा उठाइएको तनयमापशत्तको सम्बन्धमा अध्यिको
तनणवय अशन्तम हुनेछ ।
2३.

बहसमा बन्दे ज : नेपालको कुनै अदालत वा सं ववधानको धारा 217
बमोशजमको न्यावयक सतमततमा ववचाराधीन मुद्दा वा वववादका सम्बन्धमा
न्याय तनरुपणमा प्रततकूल असर पाने ववषय तथा न्यायाधीशको कतवव्य
पालनको तसलतसलामा गरे को न्यावयक कायवको सम्बन्धमा सभामा कुनै
छलफल गररने छै न ।

2४.

समसामवयक ववषयमा छलफल : (१) सदस्यहरूले आवश्यक दे खेका
समसामवयक ववषय प्रस्तुत गनवका लातग अध्यिले सभाको कायव बोझलाई
ववचार गरी ववशेष समय तोक्न सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको समयमा प्रस्तुत ववषयहरूको
जवाफ कायवपातलकाले तोकेको कायवपातलकाको सदस्यले सात ददनतभत्र
अध्यि माफवत सभालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
पररच्छे द - 5
तनणवय गने तररका
२५.

प्रश्नको रुपमा पेश गने : सभामा ववचारातधन रहेको प्रस्तावलाई अध्यिले
सभाको तनणवयाथव प्रस्तुत गदाव प्रश्नको रूपमा पेश गनुव पनेछ ।

२६.

सभाको तनणवयाथव प्रश्न पेश गने ववतध : (१) सभामा प्रस्तावमातथ छलफल
समाप्त भएपतछ सो प्रस्तावको पिमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्छ” र
ववपिमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्न” भन्ने शब्द सुतनने गरी उच्चारण गनुव
भनी अध्यिले सभाको तनणवयाथव क्रमशाः प्रश्नहरु पेश गनुव पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रस्तावलाई तनणवयाथव पेश गरे पतछ
अध्यिले “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने सदस्यहरूमध्ये जुन पिको बहुमत
भएको ठहर्याउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ र अध्यिको ववचारप्रतत
दफा २७ बमोशजम असहमतत प्रकट नगररएमा अध्यिको घोषणा सभाको
तनणवय मातननेछ ।
(३) अध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताव तनणवयाथव पेश गररसकेपतछ सो
प्रस्तावमातथ छलफल गनव वा सं शोधन प्रस्तुत गनव वा स्थगन प्रस्ताव पेश
गनव सवकने छै न ।
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२७.

मत ववभाजन र सङ्कलन : (१) दफा २६ को उपदफा (२) बमोशजम
अध्यिको ववचारप्रतत कम्तीमा पाँचजना सदस्यहरूले आ-आफ्नो स्थानमा
उतभई

असहमतत

प्रकट

गरे मा

अध्यिले

“हुन्छ”

वा

“हुन्न”

भन्ने

सदस्यहरूलाई दे हाय बमोशजमको कुनै तररकाले ववभाजन गरी मत
सङ्कलन गनेछ :(क)

प्र्येक सदस्यलाई “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने शब्द
उच्चारण गनव लगाई,

(ख)

“हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने पूजाव ववतरण गरे र,

(ग)

“हुन्छ” र “हुन्न” भन्ने दुवै थरी सदस्यहरूलाई
तभन्नातभन्नै ढोकाबाट उपकि (लवी) मा प्रवेश
गराएर वा

(घ)

स्वचातलत मत अतभलेखयन्त्र सञ्चालन गरे र ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन
ववभाजनको माग अध्यिलाई अनावश्यक लागेमा ववभाजनको आदे श
ददनुभन्दा पवहले “हुन्छ” र “हुन्न” भन्ने सदस्यहरूलाई आ-आफ्नो स्थानमा
क्रमशाः उठ्न लगाई सङ्ख्या गणना गरी सभाको तनणवय गनव सवकनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम “हुन्छ” र “हुन्न” भन्ने पूजावहरू
ववतरण गदाव “हुन्छ” भन्ने पूजाव “हररयो”, “हुन्न” भन्ने पूजाव “रातो” रङ्गको
हुनेछ र ्यस्तो पूजावमा सदस्यले आफ्नो क्रमसङ्ख्या र नाम उल्लेख गरी
सही समेत गनुव पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोशजम मत सङ्कलन गनव स्वचातलत मत
अतभलेखयन्त्र प्रयोग भएकोमा:-
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(क)

कुनै सदस्य कुनै कारणवश सो यन्त्र सञ्चालन
गनव

असमथव

छ

भन्ने

अध्यिलाई

लागेमा

सभाको तनणवय सुनाउनु अशघ तनजसँग सोधेर मत
गणना गनव सक्नेछ,
(ख)

कुनै सदस्यले स्वचातलत मत अतभलेखयन्त्रको
गलत तबन्दु तथचेको कारणले गलत मतदान हुन
गएमा सभाको तनणवय सुनाउनु अशघ अध्यिको
ध्यान आकवषवत गरी आफ्नो मतदान सच्याउन
सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम सङ्कतलत मतगणनाको
पररणाम अध्यिले त्काल सुनाउनु पनेछ र ्यस्तो पररणामप्रतत कसैले
पतन असहमतत प्रकट गनव सक्ने छै न ।
(६) अध्यिले कुनै प्रस्तावलाई खण्ड खण्ड गरी एकभन्दा बढी
प्रश्नको रूपमा तनणवयाथव राख्न सक्नेछ ।
(७) मत सङ्कलक तोक्ने र मत ववभाजनको अन्य कायवववतध
तनधावरण गने अतधकार अध्यिलाई हुनेछ ।
पररच्छे द - 6
बैठकमा सुव्यवस्था
२८.

चेतावनी युक्त आदे श : अध्यिले बैठकमा अभर व्यवहार गने सदस्यलाई
्यस्तो व्यवहार तनयन्त्रण गनव चेतावनीयुक्त आदे श ददन सक्नेछ । सो
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आदे श पाएपतछ तनज सदस्यले ्यस्तो अभर व्यवहार तुरुन्त तनयन्त्रण
गनुव पनेछ ।
२९.

बैठक किबाट तनष्काशन : (१) दफा २८ बमोशजमको आदे श पालना
नगने सदस्यलाई अध्यिले बैठक किबाट बावहर जान आदे श ददन
सक्नेछ । ्यस्तो आदे श पाएपतछ तनज सदस्य बैठक किबाट तुरुन्त
बावहर जानु पनेछ र तनज सो ददनको बाँकी अवतधको बैठकमा उपशस्थत
हुन सक्ने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको आदे श पाएपतछ पतन तनज सदस्य
बैठक किबाट बावहर नगएमा अध्यिले तनजलाई बैठक किबाट बावहर
तनकाल्न

सम्बशन्धत

कमवचारीलाई

आदे श

ददन

सक्नेछ

।

्यसरी

तनकातलएकोमा ्यस्तो सदस्यले ्यसपतछको तीन ददनसम्म सभा वा
सतमततको कुनै बैठकमा भाग तलन सक्ने छै न । यसरी तनकातलएकोमा
सशचवले सो कुराको सूचना सबै सतमततलाई ददनु पनेछ ।
3०.

सदस्यको तनलम्बन : (१) अध्यिको आसनको अवहेलना गने वा सभाको
कायवमा जानी जानी बारम्बार बाधा ददने वा अभर व्यवहार गने वा
सं ववधान वा यस ऐनको जानीजानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गने सदस्यको
नाम अध्यिले अवहेलनाकतावको रूपमा घोषणा गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम नाम घोषणा भएको सदस्यलाई
बैठकबाट तनलम्बन गररयोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा
्यस्तो प्रस्ताव अध्यिले तनणवयाथव बैठकमा तुरून्त प्रस्तुत गनुप
व नेछ र सो
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प्रस्ताव उपर कुनै सं शोधन वा स्थगन प्रस्ताव पेश गनव र छलफल गनव
सवकनेछैन ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रस्ताव पाररत भएमा ्यस्तो
सदस्य तनलम्बन भएको मातननेछ र ्यसरी तनलशम्बत सदस्य ्यसपतछको
पन्र ददनसम्म सभा र सतमततको कुनै बैठकमा उपशस्थत हुन सक्नेछैन।
(४) उपदफा (३) बमोशजम प्रस्ताव पाररत भई तनलम्बन भएको
सदस्य बैठक किबाट तुरून्त बावहर जानुपनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम तनलम्बन भएको सदस्य बैठक
किबाट तुरून्त बावहर नगएमा अध्यिले तनजलाई बावहर तनकाल्न
सम्बशन्धत कमवचारीलाई आदे श ददन सक्नेछ ।
(६) यस दफा बमोशजम कुनै सदस्य तनलशम्बत भएमा वा ्यस्तो
तनलम्बन फुकुवा भएमा सशचवले सो कुराको सूचना सबै सतमततलाई
ददनुपनेछ ।
(७) उपदफा (३) तथा दफा ३0 बमोशजम तनलम्बन भएको
सदस्यले पूव व सूचना ददइसकेको प्रस्ताव तनलम्बन भएको अवस्थामा
बैठकमा प्रस्तुत गनुप
व ने भएमा अध्यिले सो प्रस्ताव पेश गनवका लातग
अन्य कुनै सदस्यलाई अतधकार प्रदान गनव सक्नेछ ।
3१.

सुव्यवस्था कायम राख्ने अध्यिको ववशेष अतधकार : (१) यस पररच्छे दमा
अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन कुनै सदस्यले बैठक किमा
शाशन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरे मा वा गनव लागेमा वा कुनै
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वकतसमले बैठक कितभत्र ध्वं सा्मक कायव गरे मा वा बल प्रयोग गरे मा
वा गनव लागेमा वा कुनै भौततक हातन नोक्सानी पुर्याएमा अध्यिले
तनजलाई बैठक किबाट त्काल तनष्काशन गनव सम्बशन्धत कमवचारीलाई
आदे श ददन सक्नेछ । यसरी तनष्काशन भएको सदस्यलाई अध्यिले
बढीमा पन्र ददनसम्मका लातग तनलम्बन गरी ितत भएको भौततक
सामग्रीको यथाथव िततपूततव तनजबाट भराउने आदे श ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम तनलशम्बत सदस्यले सो अवतधभर
सभा वा कुनै सतमततको बैठकमा उपशस्थत हुन पाउने छै न ।
(३) यस दफा बमोशजम कुनै सदस्य तनलशम्बत भएको वा ्यस्तो
तनलम्बन फुकुवा भएको सूचना सशचवले सबै सतमततलाई ददनु पनेछ ।
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन कुनै
सदस्यले बैठकमा आपशत्तजनक वा ध्वं सा्मक व्यवहार गरे को वा बैठक
किमा भौततक हातन नोक्सानी पुर्याएको कुरा अध्यिलाई बैठक सम्पन्न
भएपतछ

थाहा

भएपतन

अध्यिले

्यस्तो

सदस्यलाई

बढीमा

पन्र

ददनसम्मको लातग तनलम्वन गरी ितत भएको भौततक सामग्रीको यथाथव
िततपूततव तनजबाट भराउने आदे श ददन बाधा पने छै न ।
तर, अध्यिले यसरी कारबाहीको आदे श ददनुभन्दा अगातड
सम्बशन्धत सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ददनु पनेछ ।
3२.

कारबाही वफताव हुनसक्ने : यस पररच्छे दमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
ले शखएको भए तापतन तनष्काशशत वा तनलशम्बत सदस्यले शचत्तबुझ्दो सफाई
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पेश गरे मा वा माफी मागेमा अध्यिले बैठकको राय बुझी ्यस्तो
सदस्यलाई माफी ददई कारबाही वफताव तलन सक्नेछ।
३३.

बैठक स्थतगत गने अतधकार : बैठक कितभत्र अव्यवस्था भई वा हुने
सम्भावना भई तनयतमत रूपले बैठक सञ्चालन गनव बाधा पने दे शखएमा
अध्यिले सो ददनको कुनै समयसम्म वा तोकेको अवतधसम्मको लातग
बैठक स्थतगत गनव सक्नेछ । अध्यिले गरे को ्यस्तो स्थगनमातथ कुनै
सदस्यले प्रश्न उठाउन सक्ने छै न ।
पररच्छे द - 7
प्रस्ताव र त्सम्बन्धी कायवववतध

3४.

प्रस्ताव मात्र

छलफल गनव सवकने : (१) सं ववधान र यस ऐनमा अन्यथा

ले शखएकोमा बाहेक बैठकमा छलफल गने ववषय प्रस्तावको रुपमा पेश
गनुप
व नेछ ।
(२) बैठकमा पेश हुने प्रस्तावमा अध्यिको स्वीकृती प्राप्त भएको
हुन ु पनेछ ।
(३) प्रस्ताव पेश गनव चाहने सदस्यले सो कुराको तलशखत सूचना
सशचवलाई ददनुपनेछ।
3५.

प्रस्ताव सम्बन्धी शतवहरू : (१) बैठकमा दे हाय बमोशजमका ववषय
समावेश रहेको कुनै प्रस्ताव पेश गनव सवकने छै न :-
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(क)

दफा 2३ ले बहसमा बन्दे ज गरे का ववषयहरू
वा सं ववधानको व्यवस्था ववपरीत भएको,

(ख)

एकभन्दा बढी ववषयहरू समावेश भएको,

(ग)

ववषयवस्तु अस्पष्ट वा अतनशित भएको,

(घ)

अशशष्ट

भाषा

आिेपयुक्त

वा

प्रयोग
अरू

गररएको,
कुनै

असम्बद्ध,

अनुमातनत

वा

आपशत्तजनक कुरा रहेको,
(ङ)

कुनै व्यशक्तले साववजतनक वा सरकारी है तसयतले
बाहेक व्यशक्तगत है तसयतले गरे को काम कुरा
सम्बन्धी आचरणको उल्ले ख गरे को,

(च)

सभा वा यसका कुनै सतमततको तनणवय वा ्यहाँ
ववचारातधन रहेको ववषयको आलोचना गरे को,

(छ)

प्रचतलत कानून बमोशजम स्थावपत न्यावयक वा
अधवन्यावयक तनकाय वा अतधकारी वा प्रचतलत
कानून बमोशजम जाँचबुझ गनव, सुझाव ददन वा
प्रततवेदन पेश गनव गदठत आयोग वा सतमततमा
ववचारातधन रहेको ववषय उल्ले ख भएको,

(ज)

चालू

अतधवेशनमा

पवहले

भइसकेको

छलफललाई दोहोर्याउने प्रयास गररएको ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको
भए तापतन अध्यिलाई सो खण्डमा उशल्लशखत आयोग वा सतमततको
कायवमा कुनै प्रततकूल प्रभाव नपने भन्ने लागेमा जाँचबुझको कायवववतध र
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कायव प्रगततको ववषयसम्ममा सीतमत रही प्रस्ताव पेश गनव अनुमतत ददन
सक्नेछ ।
3६.

प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गने : कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा
छै न भन्ने कुराको तनणवय अध्यिले गनुव पनेछ र ्यसरी तनणवय गदाव
अध्यिले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार
गनव सक्नेछ ।

3७.

छलफलको

ददन

र

समयावतध

तोक्ने

:

(१)

अध्यिले

सभाको

कायवबोझलाई ध्यानमा राखी प्रस्तावमातथ छलफल गने ददन र समयावतध
तोक्न सक्नेछ ।
(२) छलफलका तनतमत्त तनधावररत समयावतध समाप्त भएपतछ
छलफल समाप्त हुनेछ र यस ऐनमा अन्यथा लेशखएकोमा बाहेक
अध्यिले मूल ववषयमातथ तनणवयका लातग आवश्यक सबै प्रश्नहरू बैठकमा
पेश गनुप
व नेछ ।
(३)

बैठकमा

छलफल

गनवका

तनतमत्त

समय

तनधावररत

भइसकेको कुनै ववषयमातथ ्यस्तो तनधावररत समय अगावै छलफल गनवका
लातग कुनै प्रस्ताव वा सं शोधन ल्याउन पाइने छै न।
३८.

प्रस्ताव तनशष्क्रय हुने : (१) बैठकमा प्रस्ताव पेश गने अनुमतत प्राप्त
भइसकेपतछ पतन पेश नगररएको प्रस्ताव स्वताः तनशष्क्रय हुनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यथा ले शखएकोमा बाहेक सभाको चालू
अतधवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गररएको वा तनणवय भइसकेको
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मुलभूत रूपमा समान ववषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा सं शोधनद्वारा पुनाः
उठाउन सवकने छै न ।
३९.

प्रस्ताव वफताव तलन सवकने : (१) सभामा दताव भइसकेको प्रस्ताव
अध्यिको अनुमतत तलई प्रस्तावकले तलशखत तनवेदनद्वारा वफताव तलन
सक्नेछ ।
तर, बैठकमा पेश भइसकेको प्रस्ताव बैठकको अनुमतत तबना
वफताव तलन सवकने छै न र प्रस्तावमातथ कुनै सं शोधन पेश भएको छ भने
्यस्तो सं शोधनको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्ताव वफताव तलन सवकने छै न ।
(२) एकभन्दा बढी सदस्यहरूले मूलभूत रूपमा समान ववषयमा
एकभन्दा बढी प्रस्तावहरू पेश गरे मा आपसी सहमतत वा गोलाप्रथाद्वारा
तनधावररत एउटा प्रस्तावमा मात्र छलफल गनुव पनेछ ।

4०.

जरूरी र साववजतनक महत्त्वको प्रस्ताव : (१) कुनै सदस्यले जरूरी र
साववजतनक

महत्त्वको

ववषयमातथ

छलफल

गनव चाहेमा

त्सम्बन्धी

ु न्दा कम्तीमा दुई घण्टा अगावै
प्रस्तावको सूचना बैठक शुरू हुनभ
सशचवलाई ददनु पनेछ र ्यस्तो प्रस्तावलाई कम्तीमा दुईजना सदस्यले
समथवन गरे को हुन ु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको सूचना ददँदा उक्त प्रस्तावमातथ
छलफल गनुव पने कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे को हुन ु पनेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको प्रस्तावको ववषय अध्यिले जरूरी
र साववजतनक महत्त्वको ठहर्याएमा कायवपातलकाले तोकेको कायवपातलकाको
सदस्यसँग परामशव गरी उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृती ददनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम स्वीकृत प्रस्तावमातथ छलफलका
लातग अध्यिले बढीमा दुई घण्टाको समय तोक्नु पनेछ र ्यस्तो
प्रस्तावमातथ तीन ददनतभत्र छलफल गनुव पनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोशजम प्रस्ताव स्वीकृत भई अध्यिले
प्रस्तावक सदस्यको नाम तलएपतछ प्रस्तावक सदस्यले सं शिप्त वक्तव्य
ददनेछ । ्यसपतछ अध्यिले छलफलमा भाग तलने सदस्यहरूलाई समय
ददनेछ ।
(६)

छलफलमा

उठे का

प्रश्नहरूको

जवाफ

कायवपातलकाले

तोकेको कायवपातलकाको सदस्यले ददनु पनेछ ।
4१.

सूचना तबना पतन प्रस्ताव पेश गनव सवकने : (१) यस पररच्छे दमा जुनसुकै
कुरा ले शखएको भए तापतन अध्यिको अनुमतत तलई दे हायको कुनै प्रस्ताव
सूचना तबना पतन

पेश गनव सवकनेछ

र ्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै

वववादास्पद ववषय उठाउन पाइने छै न :(क)

धन्यवाद ज्ञापन गने,

(ख)

बैठक स्थतगत गने,

(ग)

प्रस्ताव तथा सं शोधन वफताव तलने,

(घ)

बधाई ददने वा शोक प्रकट गने,

(ङ)

छलफल स्थतगत गने,
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(२)

(च)

छलफलको अवतध बढाउने,

(छ)

बैठकको अवतध बढाउने, वा

(ज)

छलफल समाप्त गने ।

उपदफा

(१)

मा

उशल्लशखत

प्रस्तावका

सम्बन्धमा

अध्यिको अनुमतत प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपतछ अध्यिले
उक्त प्रस्तावलाई बैठकको तनणवयाथव पेश गनुव पनेछ ।
4२.

अन्य प्रस्ताव पेश गनव नसवकने : दफा

4० र 4१ बमोशजमका

प्रस्तावहरू बाहेक यस पररच्छे द अन्तगवत अन्य कुनै प्रस्ताव पेश गनव
सवकने छै न ।
पररच्छे द - 8
सं शोधनहरू
4३.

सं शोधन सम्बन्धी शतवहरू : कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा दे हायका शतवका
अधीनमा रही सं शोधन पेश गनव सवकनेछ :(क)

मूल प्रस्तावको उद्देश्य वा तसद्धान्त ववपरीत
नभएको,

(ख)

मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा ्यसको
िेत्रतभत्रको भएको,

(ग)

बैठकले

पवहले

गररसकेको

नबाशझएको,
(घ)

अस्पष्ट वा तनरथवक नभएको ।
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4४.

सं शोधनको सूचना : (१) सं शोधन पेश गनव चाहने सदस्यले प्रस्तावमातथ
ववचार गररने ददनको चौबीस घण्टा अगावै सं शोधनको सूचना सशचवलाई
ददनु पनेछ ।
तर, अध्यिको अनुमतत तलएर प्रस्तावमातथ छलफल प्रारम्भ
ु न्दा
हुनभ

अगातड

कुनै

पतन

समयमा

सं शोधनको

सूचना

पेश

गनव

सवकनेछ।
(२) सं शोधनको सूचना प्राप्त भएपतछ प्र्येक सं शोधनको एकएक प्रतत सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम सूचना नददई सं शोधन पेश गनव
सवकने छै न ।
4५.

सं शोधन स्वीकृत गने वा नगने अतधकार : (१) प्रस्तावमातथ पेश गररने
सं शोधन स्वीकृत गने वा नगने अतधकार अध्यिलाई हुनछ
े ।
(२) सं शोधन स्वीकृत वा अस्वीकृत गने प्रयोजनको लातग
अध्यिले सम्बशन्धत सदस्यलाई सं शोधनको उद्देश्य स्पष्ट गनव लगाउन
सक्नेछ ।

४६.

सं शोधन पेश गने : अध्यिले स्वीकृत गरे को सं शोधन वा सं शोधन
सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई तनणवयाथव पेश गनुभ
व न्दा पवहले
बैठकमा पढे र सुनाउनु पनेछ । यसरी तनणवयाथव पेश गदाव एकभन्दा बढी
सं शोधनहरू भएमा अध्यिले उपयुक्त ठहर्याएको कुनै एक सं शोधन वा
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सं शोधन सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथतमकता ददई पेश गनव
सक्नेछ ।
पररच्छे द - 9
स्थगन प्रस्ताव
४७.

स्थगन प्रस्तावको सूचना र अध्यिको अनुमतत : (१) यस ऐनको
अधीनमा रही जरूरी साववजतनक महत्त्वको कुनै खास ववषयमातथ छलफल
गनव

बैठकको

कायवक्रम

स्थतगत

गररयोस्

भन्ने

प्रस्ताव

अध्यिको

अनुमततले पेश गनव सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको

प्रस्तावमा उल्लेख भएका

तथ्यको सम्बन्धमा अध्यिले थप जानकारी तलन आवश्यक ठानेमा
प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गनुव अशघ

प्रस्तावक

कायवपातलकाले तोकेको कायवपातलकाको

सदस्यबाट प्रस्तावको तथ्यको

सदस्य

वा

ववषयमा जानकारी तलन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको प्रस्ताव यस ऐनको व्यवस्था
अनुकूल नभएमा वा

उपदफा (२) बमोशजम अध्यिले अस्वीकृत गरे मा

उक्त प्रस्ताव ऐनको व्यवस्था अनुकूल नभएको वा अस्वीकृत गरे को
कारणको जानकारी अध्यिले प्रस्तावक सदस्यलाई ददन सक्नेछ ।
(४) जुन ददनको बैठक स्थगनका लातग प्रस्ताव पेश गनव
खोशजएको हो सो ददनको बैठक बस्ने समयभन्दा एक घण्टा अगावै सोको
सूचना सशचवलाई ददनु पनेछ र ्यस्तो प्रस्ताव सवहतको सूचनाको एकएक

प्रतत

अध्यि

र

ववषयसँग
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कायवपातलकाको सदस्यलाई पतन ददनु पनेछ । सो समयपतछ प्राप्त भएको
सूचनालाई भोतलपल्ट प्राप्त सूचना मातननेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशजमको प्रस्तावसम्बन्धी सूचना एक
बैठकमा एउटाभन्दा बढी ददन पाइने छै न ।
(६) एक जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रस्तावको सूचनामा हस्तािर
गरे को भए पवहलो क्रमसङ्ख्यामा हस्तािर गने सदस्यले सूचना ददएको
मातननेछ ।
४८.

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी शतवहरू : कुनै जरूरी र साववजतनक महत्त्वको
ववषयमातथ छलफल गनव बैठक स्थतगत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव दे हायका
शतवहरूको अधीनमा रही पेश गनव सवकनेछ :(क)

प्रस्तावको ववषय त्काल घटे को घटना र स्थानीय
सरकारको उत्तरदावय्वतभत्रको हुन ु पने,

(ख)
४९.

दफा 3५ मा उशल्लशखत शतवहरू पूरा भएको हुन ु पने ।

प्रस्तावमा छलफल गने समय तनधावरण : स्थगन प्रस्तावमा छलफल गनव
अध्यिले बैठकको कायवक्रमलाई समेत दृवष्टगत गरी सोही ददनको कुनै
समय तोक्न सक्नेछ ।

५०.

छलफलको समातप्त : अध्यिलाई प्रस्तावमातथको छलफल पयावप्त भएको
लागेमा उक्त प्रस्तावलाई बैठकको तनणवयाथव पेश गनुव पनेछ ।

5१.

बोल्ने समयका लातग समय तनधावरण : कुनै प्रस्तावको सम्बन्धमा
प्रस्तावक, समथवक, कायवपातलकाले तोकेको कायवपातलकाको सदस्य र
अन्य सदस्यहरूले बोल्ने समय अध्यिले तोके बमोशजम हुनेछ ।
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पररच्छे द - १0
सङ्कल्प प्रस्ताव
5२.

सङ्कल्प प्रस्तुत गनव सवकने : (१) यस ऐनको अधीनमा रही सभामा
साववजतनक महत्त्वको दे हायको कुनै ववषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गनव
सवकनेछ :(क)

राय वा तसफाररस प्रकट गनव,

(ख)

स्थानीय सरकारको कुनै कायव वा नीततको समथवन वा
ववरोध प्रकट गनव वा पुनवववचारका लातग ध्यान आकषवण
गनव, वा

(ग)

कुनै सन्दे श वा तनदे शन ददन ।

(२) अध्यिले उपयुक्त र आवश्यक ठहर्याएको अन्य कुनै
ववषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गनव अनुमतत ददन सक्नेछ ।
5३.

सङ्कल्प प्रस्तावको सूचना : (१) सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुतकताव सदस्यले
आफूले पेश गनव चाहेको प्रस्तावको सूचना कम्तीमा सात ददन अगावै
सशचवलाई ददनु पनेछ ।
तर, कायवपातलकाको कुनै सदस्यले कम्तीमा तीन ददनको सूचना
ददई सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गनव सक्नेछ ।
(२) कायवपातलकाको सदस्य बाहेक अरू सदस्यले अध्यिको
अनुमतत नतलई एउटै अतधवेशनमा तीनभन्दा बढी सङ्कल्प प्रस्तावहरूको
सूचना ददन पाउने छै न ।
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5४.

सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धी शतव : यस पररच्छे दमा ले शखएका कुराहरूका
अततररक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा यस ऐनमा उल्लेख भएका सबै शतवहरू
सङ्कल्प प्रस्तावको हकमा समेत लागू हुनछ
े न् ।

5५.

सं कल्प प्रस्तावको स्वीकार: (१) कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा
छै न भन्ने प्रश्नको तनणवय अध्यिले गनेछ । कुनै सङ्कल्प वा सङ्कल्पको
कुनै अंश सं ववधान वा यस ऐनको ववपरीत भएमा

्यस्तो सं कल्प प्रस्ताव

स्वीकार गररने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम तनणवय गदाव अध्यिले चाहेमा कायव
व्यवस्था परामशव सतमततको परामशव तलन सक्नेछ ।
(३) अध्यिले उपयुक्त दे खेमा सङ्कल्प प्रस्तावलाई यस ऐन
बमोशजमको व्यवस्था अनुकूल बनाउनको तनतमत्त आवश्यक सं शोधन गनव
सक्नेछ ।
(४) अध्यिबाट बैठकमा पेश गनव स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्तावको
प्रतत सो प्रस्ताव पेश हुने दुइ ददन अगावै सं शोधन पेश गने प्रयोजनका
लातग सदस्यहरूलाई ववतरण गनुव पनेछ ।
5६.

सङ्कल्प प्रस्ताव पेश हुने : एउटा बैठकमा एकजना सदस्यको एकभन्दा
बढी सङ्कल्प प्रस्ताव कायवसूचीमा राशखने छै न र एक बैठकमा दुईभन्दा
बढी सङ्कल्प प्रस्तावहरू पेश गररने छै नन् ।

५७.

सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गने तरीका : (१) अध्यिले नाम तलएपतछ सङ्कल्प
प्रस्ताव प्रस्तुत गनव चाहने सदस्यले बैठकमा आफ्नो सङ्कल्प प्रस्ताव पेश
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गनव सक्नेछ र ्यसरी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गदाव सो को व्यहोरा पढी
वक्तव्य ददन सक्नेछ ।
तर,

अध्यिको

अनुमतत

तलएर

कुनै

सदस्यले

अन्य

कुनै

सदस्यलाई आफ्नो सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गनव अतधकार प्रदान गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम अध्यिले सदस्यको नाम तलएपतछ
सो सदस्यले सङ्कल्प प्रस्ताव पेश नगने इच्छा प्रकट गनव सक्नेछ ।
(३) सम्बशन्धत सदस्यले उपदफा (१) बमोशजम सङ्कल्प प्रस्ताव
पेश नगरे मा तनजले सो प्रस्ताव वफताव तलएको मातननेछ ।
५८.

छलफलको समयावतध : सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गने र सो प्रस्ताव उपर
छलफल गदाव सदस्यले बोल्ने समयावतध अध्यिले तनधावरण गरे बमोशजम
हुनेछ ।

५९.

सं शोधनसम्बन्धी शतवहरू : (१) यस पररच्छे दअन्तगवत पेश भएका सङ्कल्प
प्रस्ताव मातथ अध्यिको अनुमतत तलई सं शोधन पेश गनव सवकनेछ ।
(२) दफा 4३ मा उशल्लशखत शतवहरू सङ्कल्प

प्रस्तावको

सं शोधनका हकमा पतन लागू हुनेछन् ।
6०.

सङ्कल्प प्रस्तावमा तनणवय : छलफल समाप्त भएपतछ बैठकले सङ्कल्प
प्रस्ताव उपर कुनै सं शोधन पेश भएको रहेछ भने पवहले ्यसको तनणवय
गरी सङ्कल्प प्रस्तावमा तनणवय गनुव पनेछ ।
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6१.

स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्ताव पठाइने : सशचवले बैठकद्वारा स्वीकृत गररएको
प्र्येक सङ्कल्पको एक-एक प्रतत कायवपातलकालाई र कायवपातलकाले
तोकेको कायवपातलकाको सदस्यलाई पठाउनु पनेछ । कायवपातलकाले
तोकेको कायवपातलकाको सदस्यले स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्ताव कायावन्वयन गरी
सोको जानकारी सभालाई गराउनु पनेछ ।
तर, कुनै मनातसब कारण परी सङ्कल्प प्रस्ताव कायावन्वयन हुन
नसकेकोमा ्यस्तो कारण सवहतको जानकारी सभालाई गराउनु पनेछ ।
पररच्छे द - १1
राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धी कायवववतध

6२.

राजस्व र व्ययको अनुमान : (१) कायवपातलकाको उपाध्यि वा उपप्रमुख
वा कायवपातलकाले तोकेको कायवपातलकाको कुनै सदस्यले बैठकमा राजस्व
र व्ययको वावषवक अनुमान प्रस्तुत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम राजस्व र व्ययको वावषवक अनुमान
प्रस्तुत भएपतछ बसेको बैठकमा कायवपातलकाको उपाध्यि वा उपप्रमुख
वा कायवपातलकाले तोकेको कायवपातलकाको कुनै सदस्यले राजस्व र
ु गनेछ ।
व्ययको वावषवक अनुमानको एक प्रतत टे बल
ु गररएको ददन
(३) राजस्व र व्ययको वावषवक अनुमान टे बल
्यसमा छलफल गररने छै न ।

6३.

राजस्व र व्ययको वावषवक अनुमानमातथ छलफल : (१) राजस्व र
व्ययको वावषवक अनुमान पेश गने कायवपातलकाको उपाध्यि वा उपप्रमुख
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वा

कायवपातलकाले

तोकेको कायवपातलकाको

कुनै

सदस्यले

बैठकमा

आतथवक ववधेयक प्रस्तुत गने अनुमततको लातग प्रस्ताव पेश गनुव पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रस्ताव पेश गनुव अशघ अध्यिले
कायवपातलकाको

उपाध्यि वा

उपप्रमुख

वा कायवपातलकाले

तोकेको

कायवपातलकाको कुनै सदस्यसँग परामशव गरी राजस्व र व्ययको वावषवक
अनुमानमातथ सामान्य छलफल गनवको लातग ददन तथा समयावतध
तोक्नेछ ।
(3) उपदफा (२) बमोशजम तोवकएको ददन र समयावतधतभत्र
राजस्व र व्ययको वावषवक अनुमानमातथ सामान्य छलफल गररनेछ ।
(४)
कायवपातलकाको

उपदफा

(३)

उपाध्यि वा

बमोशजमको
उपप्रमुख

छलफलको

प्रारम्भ

वा कायवपातलकाले

तोकेको

कायवपातलकाको कुनै सदस्यको वक्तव्यबाट हुनेछ र छलफलमा उठे का
प्रश्नहरूको उत्तर उपाध्यि वा उपप्रमुख वा कायवपातलकाले तोकेको
कायवपातलकाको सदस्यले छलफलको अन््यमा ददनेछ ।
6४.

व्ययको अनुमान : (१) प्र्येक िेत्रको तनतमत्त प्रस्ताव गररएको खचवको
रकम सामान्यताः छु ट्टाछु ट्टै शीषवक अन्तगवत राख्नु पनेछ ।
तर, कायवपातलकाको उपाध्यि वा उपप्रमुख वा कायवपातलकाले
तोकेको कायवपातलकाको कुनै सदस्यले दुई वा सोभन्दा बढी िेत्रहरूको
तनतमत्त प्रस्ताव गररएको खचवको रकम एउटै शीषवकमा समावेश गनव वा
खास िेत्रहरू अन्तगवत सहज रूपमा वगीकरण गनव नसवकने खचवको
रकमहरू एउटै शीषवक अन्तगवत राख्न सक्नेछ ।
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(२) प्र्येक शीषवकमा पवहले सबै प्रस्ताववत खचव रकमको
वववरण र ्यसपतछ उपशीषवकहरूमा ववभाशजत प्र्येक खचव रकमको
ववस्तृत वववरण उल्ले ख गरे को हुनपु नेछ । ्यस्तो वववरणमातथ बैठकमा
छलफल गनव सवकनेछ ।
पररच्छे द - १2
ववतनयोजन तथा स्थानीय आतथवक ववधेयक सम्बन्धी कायवववतध
6५.

ववतनयोजन ववधेयक सम्बन्धी कायवववतध : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा ले शखएको भए तापतन ववतनयोजन ववधेयकको सम्बन्धमा यस
पररच्छे दमा ले शखए बमोशजमको कायवववतध पालना गनुप
व नेछ ।
(२) ववतनयोजन ववधेयक प्रस्तुत गनुप
व ूव व बैठकमा बजेट तयारीका
लातग ववतनयोजन ववधेयकका तसद्धान्त र प्राथतमकता सम्बन्धमा (कर
प्रस्ताव बाहेक) छलफल गररयोस् भनी कायवपातलकाको उपाध्यि वा
उपप्रमुख वा कायवपातलकाले

तोकेको कायवपातलकाको कुनै सदस्यले

प्रस्ताव राख्नेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोशजम

गररने

छलफलको

कायवववतध

अध्यिले तनधावरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोशजमको छलफल बैठकमा ववतनयोजन
ु न्दा कम्तीमा सात ददन पूव व नै सम्पन्न गररसक्नु
ववधेयक प्रस्तुत हुनभ
पनेछ ।
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(५) बैठकमा राजश्व र व्ययको वावषवक अनुमानमातथ छलफल
समाप्त भएपतछ उपदफा (२) बमोशजम भएको छलफलको आधारमा
कायवपातलकाको

उपाध्यि वा

उपप्रमुख

वा

कायवपातलकाले

तोकेको

कायवपातलकाको कुनै सदस्यले ववतनयोजन ववधेयक प्रस्तुत गनेछ ।
(६) ववतनयोजन ववधेयकमातथ ववचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश
भएपतछ अध्यिले उपदफा (५) बमोशजम ववतनयोजन ववधेयक पेश गने
कायवपातलकाको

उपाध्यि वा

कायवपातलकाको

कुनै

उपप्रमुख

सदस्यसँग

वा

परामशव

कायवपातलकाले
गरी

तोकेको

ववधेयकका

ववतभन्न

शीषवकहरूमातथ छलफल र तनणवय गनवको लातग ददन तथा समयावतध
तोक्नेछ ।
(७)

ववतनयोजन

ववधेयकमा

तनददवष्ट

गरी

राशखएको

प्र्येक

शीषवकमातथ छु ट्टाछु ट्टै वा समूहीकृत रूपमा छलफल गररनेछ ।
(८)

उपदफा

(७)

बमोशजमको

छलफलको

क्रममा

कुनै

शीषवकमातथ उठे को प्रश्नको जवाफ छलफलको अन््यमा उपदफा (५)
बमोशजम ववतनयोजन ववधेयक पेश गने कायवपातलकाको उपाध्यि वा
उपप्रमुख वा कायवपातलकाले

तोकेको कायवपातलकाको कुनै सदस्यले

ददनेछ।
(९) कुनै सदस्यले बैठकमा कुनै शीषवकमा खचव कटौतीको
प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।
(१०) उपदफा (९) बमोशजम खचव कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी
कायवववतध अध्यिले तोके बमोशजम हुनेछ ।
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(११) कुनै शीषवकलाई तनणवयाथव प्रस्तुत गनुव अशघ सो शीषवकको
सम्बन्धमा दलीय सं रचनाको आधारमा प्रस्तुत गररएका खचव कटौतीका
प्रस्तावहरूमध्ये एकै प्रकृततको प्रस्ताव एकभन्दा बढी भएमा कुनै एकमा
मात्र छलफल गरी तनणवय गररनेछ ।
(१२) एउटै शीषवकको खचव रकमसँग सम्बशन्धत छु ट्टाछु ट्टै
प्रस्तावहरू

प्रस्तुत

गररएमा

वावषवक

अनुमानमा

व्यवस्था

गररएको

सम्बशन्धत शीषवकहरूको क्रम अनुसार छलफल गररनेछ ।
(१३) उपदफा (६) बमोशजम तोवकएको ददन तथा समयावतधको
अन््यमा छलफल गनव बाँकी रहेका सबै शीषवकहरूलाई छलफल तबना नै
अध्यिले तनणवयाथव बैठकमा प्रस्तुत गनव सक्नेछ ।
६६.

आतथवक ववधेयक: (१) दफा 6३ बमोशजम राजश्व र व्ययको वावषवक
अनुमान

प्रस्तुत

कायवपातलकाको

भएको

लगत्तै

उपाध्यि वा

पतछ

उपप्रमुख

बसेको
वा

सभाको

कायवपातलकाले

बैठकमा
तोकेको

कायवपातलकाको कुनै सदस्यले स्थानीय सरकारको आतथवक ववधेयक
प्रस्तुत गनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन
आतथवक ववधेयकका सम्बन्धमा यस दफामा तोवकए बमोशजमको कायवववतध
पालना गररनेछ ।
(३) आतथवक ववधेयकमातथ ववचार गररयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भई
स्वीकृत भएपतछ अध्यिले उपदफा (1) बमोशजम आतथवक ववधेयक पेश
गने कायवपातलकाको उपाध्यि वा उपप्रमुख वा कायवपातलकाले तोकेको
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कायवपातलकाको कुनै सदस्यसँग परामशव गरी सो ववधेयकमा छलफल गने
ददन तथा समयावतध तोक्नेछ ।
(4)

आतथवक

ववधेयकका

सम्बन्धमा

यस

दफामा

उल्लेख

गररएदे शख बाहेक अध्यिले उपयुक्त ठहर्याएको कायवववतध अपनाउन
सवकनेछ ।
पररच्छे द - १3
सभाका सतमततहरू
६७.

सतमततहरू : (१) स्थानीय सरकारलाई सभाप्रतत उत्तरदायी र जवाफदे ही
बनाउन, स्थानीय सरकारबाट भए गरे का काम कारबाहीको अनुगमन र
मूल्याङ्कन गरी आवश्यक तनदे शन वा राय सल्लाह समेत ददनका लातग
सभामा दे हाय बमोशजमका सतमततहरू रहन सक्नेछन् :क्र.स.
(क)

सतमततको नाम
लेखा सतमतत

कायवित्र
े
स्थानीय तहको साववजतनक ले खा, ववत्त र
त्सम्बन्धी ववषय

(ख)

ववधायन सतमतत

सभामा
सतमततमा

पेश
हुने

भएका

ववधेयक

छलफल,

उपरको

प्र्यायोशजत

ववधायनसम्बन्धी, सामाशजक न्याय, स्थानीय
कानून सम्बन्धी ववषय
(ग)

योजना

तथा स्थानीय तहको भौततक पूवावधार, यातायात
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सुशासन सतमतत

लगायतका ववकास तनमावण तथा सुशासन
सम्बन्धी ववषय र ववकास तनमावणमा रहेको
समस्याको समाधानको ववषय

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत ववषयगत सतमततहरूले आआफ्नो कायविेत्रतभत्र पने ववषयमा छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रततवेदन
पेश गनुव पनेछ ।
६८.

थप ववषय तोक्न सक्ने : दफा ६७ मा नपरे का ववषयहरू अध्यिले
उपयुक्त सम्झेको सतमततको कायविेत्रतभत्र रहने गरी तोक्न सक्नेछ ।

६९.

सतमततको गठन : (१) प्र्येक सतमततमा अध्यिले सभाको सहमतत तलई
सं योजक सवहत बढीमा पाँच जना सदस्यहरू मनोनयन गनेछ ।
(२) सतमततमा सं योजक तथा सदस्यहरूको मनोनयन गदाव सभामा
प्रतततनतध्व गने राजनीततक दलको सदस्य सङ्ख्या, मवहला, दतलत,
आददवासी÷जनजातत,

मधेशी,

थारु,

मुशस्लम,

खस-आयव

तथा

अन्य

समुदायको समानुपाततक प्रतततनतध्वलाई ध्यान ददनु पनेछ।
(३)

कायवपातलकाले

तोकेको

कायवपातलकाको

कुनै

सदस्य

सतमततमा उपशस्थत भई छलफलमा सहभागी हुन सक्नेछ ।
तर, ्यस्तो सदस्यलाई मतदानको अतधकार हुने छै न ।
7०.

सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार : (१) आफ्नो कायविेत्रको पररतधतभत्र
रही प्र्येक सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :-
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(क)

कायवपातलका वा सो अन्तगवतका तनकाय तथा
कायावलयहरूको
पररचालन,

नीतत

तथा

व्यवस्थापन

वक्रयाकलापको

कायवक्रम,
र

मूल्याङ्कन

स्रोत

अरू

गरी

यस्तै

सम्बशन्धत

तनकायलाई आवश्यक तनदे शन ददने र समुशचत
वटप्पणी, तसफाररस र तनदे शन सवहतको वावषवक
प्रततवेदन बैठकमा पेश गने,
(ख)

कायवपातलका वा सो अन्तगवतका तनकाय तथा
कायावलयहरूको

राजस्व

र

व्यय

सम्बन्धी

अनुमानको जाँच गरी वावषवक अनुमान तयार गने
तरीका, वावषवक अनुमानमा तनवहत नीततको सट्टा
अपनाउन सवकने वैकशल्पक नीतत र वावषवक
अनुमानमा रहेको रकममा के कतत वकफायत
गनव

सवकन्छ

भन्ने

सम्बन्धमा

सम्बशन्धत

तनकायलाई आवश्यक तनदे शन ददने र आफ्नो
राय सवहतको वावषवक प्रततवेदन बैठकमा पेश
गने,
(ग)

कायवपातलकाका सदस्यहरूले स्थानीय सरकारको
तफवबाट

बैठकमा

समय-समयमा

ददएका

आश्वासनहरूलाई पूरा गनव स्थानीय सरकारद्वारा
के-कस्ता

कदमहरू

उठाइएका

छन्

सो

सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बशन्धत तनकायलाई
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आवश्यक तनदे शन ददने र बैठकमा प्रततवेदन
पेश गने,
(घ)

ववषयसँग

सम्बशन्धत

सरकारी

तनकायको

साववजतनक सम्पशत्तको वहनातमना भए, नभएको
अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक
तनदे शन ददने र बैठकमा प्रततवेदन पेश गने,
(ङ)

स्थानीय सरकारद्वारा प्रचतलत कानून बमोशजम
भए गरे का काम कारबाही बारे छलफल गरी
सम्बशन्धत तनकायलाई आवश्यक तनदे शन ददने,

(च)

स्थानीय सरकारद्वारा समय-समयमा गठन हुने
छानतबन

सतमततद्वारा

कायावन्वयनको

प्रस्तुत

प्रततवेदन

गरी

सम्बशन्धत

अनुगमन

तनकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र तनदे शन
ददने,
(छ)

कायवपातलका वा सो अन्तगवतका तनकाय तथा
कायावलयहरूबाट

सम्पादन

भएका

कामको

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा
आवश्यक तनदे शन ददने,
(ज)

सतमततको तसफाररसमा अध्यिबाट अनुमोददत
बजेट र कायवक्रमको अधीनमा रही आफ्नो
कायवक्रम सञ्चालन गने,

(झ)

मातथ

उशल्लशखत

खण्डहरू

बमोशजम

कायव

सम्पादन गदाव कायवपातलकाका प्रतततनतधहरू र
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आवश्यक परे तत् तत् ववषयका ववशेषज्ञहरूसँग
समेत ववचारको आदान-प्रदान गने र
(ञ)

बैठकले सुम्पेको अन्य काम गने ।

(२) ववधायन सतमततले प्रचतलत कानूनको प्र्यायोशजत अतधकार
बारे अध्ययन, अनुगमन र तनदे शन सवहतको प्रततवेदन सभाको बैठकमा
पेश गनुव पनेछ ।
(३) सतमततहरूले आफ्नो कायव िेत्र अन्तगवतको शजम्मेवारी सुव्यवशस्थत ढङ्गले बहन गने सन्दभवमा अध्यिको स्वीकृती तलई आवश्यक
कायवववतध, कायवयोजना र कायवतातलका बनाई लागू गनव सक्नेछन् ।
(४)

सतमततको

कायव

सम्पादनको

तसलतसलामा

सतमततका

सदस्यहरूले अध्यिको पूव व स्वीकृती तलई आवश्यक स्थानको भ्रमण गनव
सक्नेछन् ।
(५) यस दफा बमोशजम सतमततले बैठकमा प्रस्तुत गनुप
व ने वावषवक
प्रततवेदनहरू वावषवक अनुमान पेश हुन ु अगावै र अरू प्रततवेदनहरू
जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गनव सवकनेछ ।
(६) सतमततले कायवपातलका वा सो अन्तगवतका तनकाय तथा
कायावलयहरूबाट सम्पादन भएका कामको त्रैमातसक प्रगतत वववरण माग
गने र ्यस्ता वववरणको अध्ययन गरी सो सम्बन्धमा कुनै तनदे शन ददनु
पने भए कायवपातलका माफवत ्यस्तो तनदे शन ददन सक्नेछ ।
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(७) यस दफा बमोशजम कायवपातलका वा सो अन्तगवतका तनकाय
तथा कायावलयहरूसँग माग गररने तलशखत वववरण सम्बशन्धत सतमततका
सं योजकको तनदे शनमा सशचवले माग गनव सक्नेछ ।
(८)

उपदफा

(७)

बमोशजम

माग

गररएको

वववरणको

अध्ययनबाट कुनै तनदे शन ददन आवश्यक दे शखएको अवस्थामा ्यस्तो
तनदे शन कायावन्वयन गनुप
व ने मनातसव समयावतध समेत उल्ले ख गरी
सतमततले थप तनदे शन ददन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोशजम तोवकएको अवतधतभत्रमा पतन ्यस्तो
तनदे शनको कायावन्वयन गनव कायवपातलकाले कुनै प्रयास नगरे मा सो
सम्बन्धमा सभामा छलफल गने गरी सम्बशन्धत सतमततले प्रस्ताव पेश
गनव सक्नेछ ।
7१.

सतमततको बैठक : (१) यस पररच्छे दमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा
बाहेक दफा ६७ बमोशजमका सतमततहरूको बैठक सम्बशन्धत सतमततको
सं योजकले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्नेछ ।
(२) सतमततको बैठकको अध्यिता सं योजकले

वा तनजको

अनुपशस्थततमा सतमततका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यशक्तले
गनेछ । सदस्यहरूले छानेको व्यशक्तले सं योजक्व गरे कोमा सो कुराको
जानकारी अध्यिलाई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम सदस्यहरूले छानेको व्यशक्तले
सतमततको बैठकको अध्यिता गदाव सतमततको सं योजकलाई भएको सबै
अतधकार प्रयोग गनव सक्नेछ ।
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(४) सतमततको बैठक सभास्थलभन्दा बावहर बस्नु पने भएमा
सं योजकले अध्यिको तलशखत अनुमतत प्राप्त गनुव पनेछ ।
(५) सतमततको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववतध सभाले तोके
बमोशजम हुनेछ ।
7२.

गणपूरक सङ्ख्या : (१) यस पररच्छे दमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा
बाहेक सतमततमा कम्तीमा तीनजना सदस्य उपशस्थत भएमा सो सतमततको
गणपूरक सङ्ख्या पुगक
े ो मातननेछ ।
(२) सतमततको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या
नपुगेसम्म सतमततको सं योजकले बैठकको कायव तनलम्बन गनव वा अको
कुनै समय वा ददनसम्मको लातग स्थतगत गनव सक्नेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोशजम

सतमततको

बैठकमा गणपूरक

सङ्ख्या नपुगी लगातार दुई पटक बैठक स्थतगत गनुव परे मा सं योजकले
्यसको जानकारी अध्यिलाई ददनु पनेछ ।
७३.

सतमततको तनणवय: (१) यस पररच्छे दमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक
सतमततको बैठकमा उपशस्थत सतमततका सदस्यहरूको बहुमतको तनणवय
सतमततको तनणवय मातननेछ र मत बराबर भएमा सं योजकले तनणावयक मत
ददनुपनेछ ।
(२) सतमततको बैठकको तनणवय सं योजकबाट प्रमाशणत हुनेछ ।

७४.

सम्बशन्धत

अतधकारी

वा

ववशेषज्ञको

प्रवेश

:

(१)

सतमततमा

कुनै

ँ ा सो ववषयको प्रकृतत हेरी कायवपातलकाले तोकेको
ववषयमातथ छलफल हुद
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कायवपातलकाको सदस्यले आवश्यक दे खेमा सो ववषयका सम्बन्धमा स्पष्ट
जानकारी ददन स्थानीय सरकार वा स्थानीय सरकारको कुनै तनकाय वा
सो

तनकायमा

काममा

खवटएको

कुनै

अतधकारी

वा

ववशेषज्ञलाई

सं योजकको अनुमतत तलई सतमततमा तलएर जान सक्नेछ । सो बमोशजम
सतमततमा उपशस्थत भई आवश्यक कुराहरूको स्पष्ट जानकारी ददनु ्यस्तो
अतधकारी वा ववशेषज्ञको कतवव्य हुनछ
े ।
(२)

सतमततले

आवश्यक

ठानेमा

ववषयसं ग

सम्बशन्धत

सरोकारवाला पि वा वहत समूहका प्रतततनतध तथा ववशेषज्ञलाई समेत
आमन्त्रण गरी सुझाव तलन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम सतमततमा उपशस्थत भई आवश्यक
कुराहरूको स्पष्ट जानकारी ददनु ्यस्तो सरोकारवाला पि वा वहत
समूहका प्रतततनतध तथा ववशेषज्ञको कतवव्य हुनेछ ।
७५.

सतमततको प्रततवेदन : (१) सतमततको प्रततवेदन सं योजकले वा तनजको
अनुपशस्थततमा अध्यिले तोकेको सो सतमततको अन्य कुनै सदस्यले
बैठकमा पेश गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रततवेदन पेश गनव सं योजक वा
सदस्यले चाहेमा प्रततवेदनको सम्बन्धमा सं शिप्त वक्तव्य ददन सक्नेछ ।
(३) बैठकमा पेश भएका प्रततवेदनको कायावन्वयन कायवपातलकाले
गनुव पनेछ ।
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(४) सतमततले आफ्नो वावषवक प्रततवेदन कायावन्वयन भए नभएको
अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गरी सोको प्रततवेदन बैठकमा पेश गनव
सक्नेछ।
(५)

उपदफा

(४)

बमोशजमको

अनुगमन

एवम्

मूल्याङ्कन

प्रततवेदन र बैठकले सुम्पेको ववषयका सम्बन्धमा सतमततले बैठकमा पेश
गरे को

प्रततवेदनमातथ

छलफल

गररयोस्

भनी

सम्बशन्धत

सतमततको

सं योजकले ्यस्तो प्रततवेदन पेश भएको दुई ददनतभत्र प्रस्तावको सूचना
अध्यिलाई ददन सक्नेछ ।
(६)

उपदफा

(५)

बमोशजमको

सूचना

प्राप्त

भएमा

दुई

ददनपतछको कुनै बैठकमा छलफल गररयोस् भनी प्रस्ताव पेश गनव
अध्यिले सम्बशन्धत सतमततका सं योजकलाई अनुमतत ददनेछ ।
(७) प्रस्ताव पेश गदाव सम्बशन्धत सतमततका सं योजकले सं शिप्त
वक्तव्य ददन सक्नेछ । ्यसपतछ अध्यिले छलफलको लातग समयावतध
तनधावरण गनेछ ।
(८)
तोकेको

छलफलमा

कायवपातलकाको

उठे का
सदस्यले

प्रश्नहरूको
ददएपतछ

जवाफ
छलफल

कायवपातलकाले
समाप्त

भएको

मातननेछ ।
7६.

अनुपशस्थततको सूचना : (१) सतमततको लगातार पाँचवटा बैठकमा
अनुपशस्थत हुने सदस्यले सोको कारण सवहतको सूचना सं योजकलाई ददनु
पनेछ र सोभन्दा बढी अवतधको भएमा सोसम्बन्धी सूचना अध्यिलाई
ददई स्वीकृत गराउनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम सूचना नददई बैठकमा अनुपशस्थत
हुने वा पाँच पटक भन्दा बढी अनुपशस्थत हुने सदस्यलाई सं योजकको
तसफाररसमा

अध्यिले

सतमततबाट

हटाउन

सक्नेछ

र

सो

कुराको

जानकारी बैठकलाई ददनु पनेछ ।
७७.

राय तलन सक्ने : सं योजकले चाहेमा बैठकको ववचारातधन ववषयमा
सशचवको राय तलन सक्नेछ ।

७८.

छलफल र तनणवयमा भाग तलन नहुने : कुनै सतमततको ववचाराधीन
ववषयसँग कुनै सदस्यको वैयशक्तक वहत गाँतसएको भए सो ववषयको
ँ ैन ।
छलफल र तनणवयमा ्यस्तो सदस्यले भाग तलनु हुद

७९.

सतमततको कायवित्र
े को तनणवय : सतमततको कायवित्र
े सम्बन्धमा वववाद
उठे मा अध्यिको तनणवय अशन्तम हुनेछ ।

8०.

सतमततका संयोजकहरूको बैठक : सतमततको प्रभावकाररता र कायवको
मूल्याङ्कन

गनव

समय

समयमा

अध्यिको

सं योजक्वमा

सतमततका

सं योजकहरूको बैठक बस्न सक्नेछ । ्यस्तो बैठकमा सशचवले समेत
भाग तलन सक्नेछ ।
पररच्छे द - 14
अनुपशस्थततको सूचना र स्थान ररक्तता
८१. सूचना ददनुपने: (१) कुनै सदस्य बैठकमा उपशस्थत हुन नसक्ने अवस्था
भएमा त्सम्बन्धी अग्रीम सूचना अध्यिलाई ददनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै सदस्यले अनुपशस्थततको
सम्बन्धमा अध्यिलाई अग्रीम सूचना ददन नसक्ने कुनै मनातसब कारण
भएमा उपशस्थत भएको तीन ददनतभत्र ्यस्तो सूचना अध्यिलाई ददनु
पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम अनुपशस्थततको सूचना ददँदा
सोको कारण र अवतध समेत खोल्नु पनेछ ।
(४) कुनै सदस्य लगातार दशवटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा
अनुपशस्थत हुने भएमा अध्यिले ्यस्तो सूचना सभाको स्वीकृतीको तनतमत्त
प्रस्तुत गनुप
व नेछ र लगातार दशवटाभन्दा कम बैठकमा अनुपशस्थत हुने
भएमा ्यस्तो सूचना अध्यिले स्वीकृत गनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम सभाको तनणवयको जानकारी सशचवले
सम्बशन्धत सदस्यलाई यथाशीघ्र ददनु पनेछ ।
८२.

स्थान ररक्तताको सूचना : (१) सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररक्त भएमा
अध्यिले सो कुराको जानकारी बैठकलाई ददनु पनेछ ।
(२) सभाको बैठक चालू नरहेको अवस्थामा अध्यिले ्यस्तो
जानकारी सूचना पाटीमा प्रकाशन गनु,व गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम स्थान ररक्त भएको सूचना सशचवले
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनुक
व ा साथै कायवपातलकालाई जानकारी ददनु
पनेछ ।
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पररच्छे द - 15
सदस्यको आचरण
८३.

आचार सं वहता पालना गनुप
व ने : (१) सदस्यहरूले दे हाय बमोशजम आचार
सं वहताको पालना गनुप
व नेछ :(क)

सभाको लक्ष्य पूततव गने तथा सो उद्देश्यका
लातग सं ववधान तथा यस ऐनको पूणव पालना
गने,

(ख)

साववजतनक

नैततकता

र आचरण

अनुकूलको

व्यवहार गने,
(ग)

सभाको बैठक वा आफू सदस्य भएको सतमततमा
उपशस्थत भई यसका काम कारबाहीमा तनयतमत
रुपमा भाग तलने तथा आफ्नो मतातधकारको
प्रयोग गने,

(घ)

आफ्नो कतवव्य तनस्वाथव रुपमा इमान्दारीपूवक
व
तथा वस्तुतनष्ठ भई उत्तरदायीपूणव रुपमा पालन
गने,

(ङ)

बैठकसँग सम्बशन्धत हरे क काम कारबाहीमा
सदस्यहरूले साववजतनक उद्देश्यलाई महत्त्व ददने,

(च)

बैठकका

कुनै

काम

कारबाहीमा

व्यशक्तगत

आतथवक फाइदा, शुल्क वा पाररश्रतमक तलई
बोल्ने, मतदान गने वा भाग तलने काम नगने,
(छ)

सदस्यको है तसयतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना
एवम् जानकारी बैठकको उद्देश्यका लातग मात्र
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प्रयोग गने र तनजी फाइदाका लातग यसलाई
प्रयोग नगने,
(ज)

सभा

वा

ववचारातधन

आफू

सदस्य
कुनै

रहेको

भएको

सतमततमा

ववषयमा

आफ्नो

व्यशक्तगत वा तनजी स्वाथव गाँतसएको भएमा
स्वेच्छाले सो कुराको स्पष्ट रुपमा बुशझने गरी
बैठक

वा

सतमततलाई

जानकारी

गराई

सो

ववषयमा हुने छलफलबाट अलग रहने ।
(२)

यस

दफा

अन्तगवतका

आचारसं वहता

सदस्यहरूको

साववजतनक जीवनको सबै पिमा लागू हुनछ
े न् ।
तर, सदस्यहरूको पूणव रुपमा व्यशक्तगत वा तनजी जीवनसँग
सम्बशन्धत काम वा व्यवहारलाई यसले तनयतमत गरे को मातनने छै न ।

पररच्छे द - 16
ववववध
8४.

ववषेशातधकार : नेपालको सं ववधान र यस ऐनको अधीनमा रही सभालाई
दे हाय बमोशजमको ववशेषातधकार रहनेछ :(क)

सभामा पूणव वाक स्वतन्त्रता रहने र सभामा
व्यक्त गरे को कुनै कुरा वा ददएको कुनै मतलाई
तलएर कुनै सदस्यलाई पक्राउ गररने, थुनामा
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राशखने वा तनज उपर कुनै अदालतमा कारबाही
नचलाइने,
(ख)

सभालाई आफ्नो काम कारबाही र तनणवय गने
पूणव अतधकार रहने र सभाको कुनै कारबाही
तनयतमत छ वा छै न भनी तनणवय गने अतधकार
सभालाई मात्र हुने,

(ग)

सभाले ददएको अतधकार अन्तगवत कुनै तलखत,
प्रततवेदन, मतदान वा कारवाही प्रकाशशत गरे को
ववषयलाई तलएर कुनै व्यशक्त उपर अदालतमा
कारबाही नचलाइने ।

8५.

अतभलेखहरूको सुरिा : (१) सभा र यसका सतमततहरूको तनणवय तथा
कारबाहीको अतभलेखहरू सशचव वा तनजले तोकेको कमवचारीले सुरशित
राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम राशखने अतभलेखहरू सभास्थल वा
ँ ैन ।
कायवपातलकाको कायावलयबाट अन्यत्र लै जान हुद
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन
प्रचतलत कानून बमोशजम अतधकार प्राप्त तनकाय वा अतधकारीको आदे श
वमोशजम ्यस्तो अतभलेख वा सोको प्रतततलवप उपलब्ध गराउन वाधा
पनेछैन ।

८६.

भाषा : (१) सभा वा यसका सतमततहरूको काम कारवाही नेपाली भाषामा
हुनेछ । तर, कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोले र छलफलमा
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सहभागी भएमा दोभाषे माफवत तनजको अतभव्यक्ती व्यक्त गने व्यवस्था
तमलाउन सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन बोल्न
नसक्ने अपाङ्गता भएका सदस्यको हकमा ्यस्तो सदस्यलाई साङ्केततक
भाषामा आफ्नो ववचार प्रकट गनव र ्यस्तो ववचारलाई तनजको सहयोगीले
सँगै अनुवाद गरी बैठकमा सुनाउने व्यवस्था गनुप
व नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखए तापतन कुनै
गाउँसभा वा नगरसभा वा ्यसको सतमततका सदस्यहरुले नेपाली भाषा
बाहेक स्थानीय जनताले बोल्ने भाषामा छलफल गदाव सभाको काम
कारवाही थप प्रभावकारी हुने रहेछ भने अध्यिले ्यस्तो भाषामा
छलफल गनेगरी सभाको काम कारवाही सं चालन गनव सक्नेछ ।
तर,

सभाको

काम

कारवाहीको

अतभलेख

नेपाली

भाषामा

राख्नुपनेछ ।
८७.

सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी : (१) प्रचतलत कानून बमोशजम कुनै
सदस्य पक्राउ गररएको सूचना प्राप्त भएमा अध्यिले ्यसको जानकारी
सभालाई त्काल ददनुपनेछ ।
(२) बैठक चालू नरहेको अवस्थामा उपदफा (१) बमोशजमको
सूचना प्राप्त भएमा अध्यिले सूचनापाटीमा सूचना टाँस गनव लगाई अन्य
सञ्चारका माध्यमबाट ्यसको प्रचार प्रसार समेत गनव लगाउनु पनेछ र
बैठक सञ्चालनमा आएपतछ सभालाई जानकारी ददनु पनेछ ।
(३) प्रचतलत कानून बमोशजम कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी
कसूरमा पक्राउ गररएको जानकारी प्राप्त भएमा ्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी
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वहरासतमा रहेको अवस्थामा सभाको सदस्यको है तसयतले कुनै कायव गनव
वा कुनै अतधकार वा उन्मुशक्त प्राप्त हुने छै न।
(४) कुनै सदस्य उपर प्रचतलत कानून बमोशजम फौजदारी
कसूरमा पूपि
व का लातग थुनामा रहेको अवतधभर ्यस्तो सदस्यलाई
अध्यिले तनलम्बन गनुप
व नेछ ।
८८.

प्रवेश तनयतमत गने अतधकार : (१) सभाको बैठक सामान्यतया खुला
रहनेछ ।
(२) सभाको काम कारबाही अवलोकन गनव आउने व्यशक्तहरूको
सुववधालाई ध्यानमा राखी प्रवेश तनयतमत तथा तनयन्त्रण गने अतधकार
अध्यिलाई हुनछ
े । ्यसरी प्रवेश तनयतमत गनव अध्यिले आवश्यकता
अनुसार प्रवेशपत्रको व्यवस्था गनव वा गनव लगाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम जारी गररएको प्रवेशपत्र तलई बैठक
भवनतभत्र प्रवेश गने व्यशक्तले ्यस्तो प्रवेशपत्रमा उशल्लशखत शतवहरूको
पालन गनुप
व नेछ र कसैले ती शतवहरू पालन नगरे मा ्यस्तो व्यशक्तलाई
अध्यिको आदे शले बैठक भवनबाट बावहर तनकाल्न समेत सवकनेछ ।

८९.

बैठकलाई सम्बोधन:

(१) स्थानीय

सरकारको अनुरोधमा

नेपालको

रािपतत, प्रधानमन्त्री, प्रतततनतध सभाको सभामुख, राविय सभाको अध्यि,
प्रदे श प्रमुख, प्रदे श सरकारको मु्यमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्री,
प्रतततनतध सभाका उपसभामुख, राविय सभाका उपाध्यि, प्रदे श सभाको
सभामुख, प्रदे श सरकारको मन्त्री, सङ्घीय सं सदका सदस्य, प्रदे श सभाको
उपसभामुख, प्रदे श सभाका सदस्य, शजल्ला समन्वय सतमततको प्रमुख तथा
उपप्रमुखले सभाको बैठकमा सम्बोधन गनव सक्नेछन् ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोशजम

सभालाई

सम्बोधन

गने

पदातधकारीले ्यस्तो बैठकको तनयतमत कारवाहीमा भाग तलन वा मतदान
गनव पाउने छै न ।
(3) उपदफा (१) बमोशजम सम्बोधनका लातग अपनाइने प्रवक्रया
अध्यिले तोके बमोशजम हुनछ
े ।
९०.

सभाको कारवाहीको संशिप्त वववरण : सभाको कारवाहीको सं शिप्त वववरण
सदस्यहरूलाई ववतरण गनुव पनेछ ।

९१.

सशचवको काम गनव सक्ने : सशचव अनुपशस्थत भएको अवस्थामा यस
ऐनमा

सशचवले

गने

भनी

तोवकएका

कायवहरू

अध्यिले

तोकेको

कायवपातलकाको वररष्ठतम् अतधकृत कमवचारीले गनेछ ।
९२.

आन्तररक काम कारवाही मातनने: यस ऐन बमोशजम सम्पादन गररने काम
कारबाही सभाको आन्तररक काम कारबाही मातननेछ । यस सम्बन्धमा
कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छै न ।

९३.

तनयम तथा आन्तररक कायवववतध बनाउने अतधकार: (१) सभाले यस
ऐनको कायावन्वयनको लातग आवश्यक तनयम बनाउन सक्नेछ ।
(२) सभाले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमको
अधीनमा रही आन्तररक कायवववतध बनाउन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा

(१)

र

(२)

बमोशजम

बनाउने तनयम

वा

आन्तररक कायवववतध सभाको बहुमतद्वारा पाररत भएपतछ लागू हुनेछ ।
९४.

बचाऊाः यो ऐन लागू हुन ु अशघ गाउँसभा र नगरसभाले गरे का काम
कारवाही यसै ऐन बमोशजम भए गरे को मातननेछ ।
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अनुसूची
(दफा 10 को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत)
........... गाउँपातलका/ .............. नगरपातलका
...... सभा
कायवसूची र समयतातलका
बैठक सङ्ख्या
बैठक स्थानाः
अध्यितााः
तमतत

बैठक बस्ने
समय

कायवसूची
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कायवसूची
प्रस्तुतकताव

कैवफयत
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छलफलको समय तातलका

तमतत

बैठक
बस्ने समय

कायवसूची

प्रस्ताव

छलफलमा बोल्ने

प्रस्तुतकतावको

सदस्यको नाम र

नाम

तोवकएको समय

कैवफयत

प्रमाणीकरण तमतताः 207६/०२/१४
आज्ञाले,

केशवराज आचायव
प्रदे श सशचव
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