गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लागग व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक

प्रस्तावना: गाउँ सभा र नगर सभा सं चालनको सम्बन्धमा नेपालको सं ववधानको धारा २२७
बमोजिम कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले ¸
नेपालको सं ववधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द - एक
प्राजम्भक

१.

संजिप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम गाउँ सभा र नगर सभा सं चालन कायनववगध ऐन¸
२०७५ रहनेछ ।
(2) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, :(क)

"अध्यि" भन्नाले गाउँ/नगर सभाको अध्यिता गने अध्यि/प्रमुखलाई िनाउँछ।

(ख)

“अध्यि र उपाध्यि/प्रमुख र उपप्रमुख” भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा २२४
बमोजिमको अध्यि र उपाध्यि/प्रमुख र उपप्रमुख भई काम गने व्यजिलाई
सम्झनु पछन ।

(ग)

"कमनचारी" भन्नाले सभा सञ्चालनका लागग सजचवले सभा सञ्चालन सजचवालय तथा
सगमगतको कायानलयमा खटाएका कमनचारीहरुलाई सम्झनु पछन ।

(घ)
(ङ)

“कायनपागलका” भन्नाले सं ववधानको धारा २१४ को उपधारा (१) बमोजिमको

अगधकार प्रयोग गनन सक्ने गाउँ/नगर कायनपागलकालाई सम्झनु पछन ।
नगरपागलका

भन्नाले

नेपालको

सं ववधानबमोजिम

गठित

महानगरपागलका¸

उपमहानगरपागलका तथा नगरपागलका समेतलाई सम्झनु पछन ।
(च)
(छ)

“प्रस्ताव” भन्नाले सभाको बैिकमा ववचाराथन पेश गररएको कुनै प्रस्ताव वा सो

प्रस्तावसँग सम्बजन्धत् सं शोधन प्रस्ताव समेतलाई सम्झनु पछन ।
“प्रस्तुतकतान

सदस्य”

भन्नाले

सभाको

बैिकमा

ववधेयक

वा

अन्य

प्रस्ताव

प्रस्तुतकतान सभाको सदस्यलाई सम्झनु पछन ।
(ि)

“बैिक” भन्नाले गाउँ/नगर सभाको अगधवेशन अवगधमा हुने बैिकलाई सम्झनु
पछन ।

(झ)

“बैिक कि” भन्नाले सभा सञ्चालनको लागग तोवकएको बैिक कि सम्झनु पछन

र सो शब्दले बैिक किसँग िोगिएको सजचवालय¸ पत्रकारकि¸ दशनकदीघान र
तोवकएको स्थान समेतलाई िनाउँछ ।
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(ञ)
(ट)

स्पविकरण: तोवकएको स्थान भन्नाले अध्यिले तोकेको स्थान सम्झनु पछन ।

“ववधेयक” भन्नाले सभाबाट पाररत गनुप
न ने ऐनको मस्यौदा सम्झनु पछन ।

"स्थानीय कानून" भन्नाले गाउँ सभा वा नगर सभाले पाररत गरी प्रमाणीकरण
भएको ऐन तथा कायनपागलकाले बनाएको गनदे जशका¸ कायनववगध वा िारी गरे को
आदे श सम्झनु पछन ।

(ि)

“स्थानीय तह” भन्नाले

नेपालको सं ववधानको धारा ५६ को उपधारा ४

(ि)

"सजचवालय" भन्नाले सभाको बैिक सं चालन गननका गनजम्त तोवकएको स्थान र

(ढ)

“सभा” भन्नाले गाउँपागलकाको हकमा सं ववधानको धारा २२२ को (१) र

बमोजिमका गाउँपागलका र नगरपागलकालाई सम्झनु पछन ।
खवटएका कमनचारीहरुलाई समेत िनाउँछ ।

नगरपागलकाको हकमा सं ववधानको धारा २२३ को (१) बमोजिम गिन भएका
गाउँ सभा र नगर सभालाई सम्झनु पछन ।
(ण)

“सभाको सजचव” भन्नाले गाउँ/नगरपागलकाको प्रमुख प्रशासकीय अगधकृत भई

काम गनन तोवकएको कमनचारीलाई सम्झनु पछन ।
(त)

“सभापगत” भन्नाले यस ऐन बमोजिम सभाद्वारा गिन हुने सगमगतको सभापगतलाई
सम्झनु पछन ।

(थ)
(द)

“सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधानलाई सम्झनु पछन ।
“सगमगत” भन्नाले

यस ऐन बमोजिम सभाद्धारा गिन हुने गाउँ/नगर सभाको

सगमगतलाई सम्झनु पछन ।
(ध)

“सदस्य”

भन्नाले

गाउँ/नगरपागलकाको

अध्यि¸

कायनपागलकाको सदस्य¸ विा अध्यि र सदस्य

उपाध्यि/प्रमुख¸

उपप्रमुख,

समेतलाई सम्झनु पछन ।

पररच्छे द – दुई
सभाको बैिक तथा बैिक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

३.

सभाको अगधवेशन आव्हान र अन््य: (१) अध्यिले गाउँसभा/नगरसभाको गनयगमत अगधवेशन
समान्यतया वषनमा दुइपटक बोलाउने र अन््य गनेछ ।
(2) अध्यिले यस ऐनबमोजिम समय-समयमा ववशेष अगधवेशन बोलाउने र अन््य गनेछ
। ्यस्तो अगधबेशनको आव्हान र अन््य गदान कायनपागलकाको परामशन गलनु पनेछ ।
स्पविकरण:

तर¸

्यस्तो

सभाको

एउटा

गनयगमत

अगधवेशनको

समागप्त

र

अको

अगधवेशनको प्रारम्भका बीचको अवगध आि मवहना भन्दा बढी हुने छै न ।
(३) अध्यिको गनदे शनमा सजचवले अगधवेशनको सामान्यतया बैिकको कायनसूची प्रकाशन

गनेछ । ्यस्तो कायनसूची सजचवले बैिक बस्नु भन्दा 24 घण्टा अगागि सदस्यहरुलाई उपलब्ध
गराउनु पनेछ । अध्यिले कायनसूची बमोजिम सभाको बैिकको सं चालन र स्थगगत गनेछ ।
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(४) सभाको अगधवेशन चालू नरहे को अवस्थामा सभाको बैिक बोलाउन आवश्यक छ
भनी सभाको सम्पूण न सदस्य सं ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले गलजखत अनुरोध गरे मा ्यस्तो
गलजखत अनुरोध प्राप्त भएको गमगतले अध्यिले २१ ठदनगभत्र ्यस्तो अगधवेशनको बैिक बस्ने
गमगत, समय र स्थान तोक्नेछ । ्यसरी तोवकएको गमगत, समय र स्थानमा सभाको अगधवेशनको
बैिक बस्नेछ ।
स्पविकरण: ्यस्तो अगधवेशनको बैिक ववशेष अगधवेशनको रुपमा सञ्चालन हुनेछ र

अगधवेशनको खास कायन समाप्त भएपगछ अगधवेशन बैिकको अन््य हुनेछ ।

(५) सभाको बैिक सामान्यतया कायनपागलकाको केन्र रहे को स्थानमा

अध्यिले

तोकेबमोजिम बस्नेछ ।

(६) गनवानचन पगछको पवहलो अगधवेशनको अवगध ववढमा पन्र कायन ठदन र सो पगछको
प्र्येक अगधवेशनको अवगध बवढमा दश कायन ठदनको हुनेछ ।
तर¸ महानगरपागलका

र

उपमहानगरपागलकाको

हकमा

गनवानचन

पगछको

पवहलो

अगधवेशनको अवगध बीस कायन ठदन र सो पगछको प्र्येक अगधवेशनको अवगध बढीमा पन्र कायन
ठदनको हुनेछ ।
(७) उपदफा (१) वा (४) बमोजिम सभाको अगधवेशन बोलाएको सू चना सजचवले
अध्यिको गनदे शनमा सदस्यहरुलाई सात ठदन अगागि ठदनु पनेछ । ्यस्तो सूचना आवश्यकता
अनुसार

सावनिगनक

सञ्चार

माध्यमबाट

समेत

प्रचार-प्रसार

गनन सवकने

छ

र

मोवाइल,

एस.एम.एस.¸ इमेल वा ्यस्तै प्रकारको गबद्युतीय माध्यमबाट ठदइएको सूचनालाई पगन सूचना
ठदइएको मागननेछ

४.

|

बैिकको प्रारम्भः सभाको बैिक किमा अध्यि आगमन भई राविय धुन बिेपगछ बैिक प्रारम्भ
हुनेछ ।

५.

बैिकमा पालना गनुप
न ने आचरणहरूः (१) बैिकमा दे हायका आचरणहरू पालना गनुन पनेछ :(क)

अध्यि बैिककिमा प्रवेश हुँदा सबैले सम्मान प्रकट गनन उठ्नु पनेछ¸

(ख)

अध्यिले बैिकप्रगत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुप
न नेछ¸

(ग)

बैिक

स्थगगत

भई

अध्यि

सभाबाट

सदस्यहरूले बैिक कि छाड्नु पनेछ¸
(घ)

बावहर

गनस्केपगछ

मात्र

अरु

बैिकमा भाग गलने सदस्यले बोल्दा अध्यिलाई सम्बोधन गरे र मात्र बोल्नु
पनेछ र अध्यिले अन्यथा आदे श ठदएकोमा बाहेक उगभएर बोल्नु पनेछ¸
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।

(ङ)

अध्यिले बैिकलाई सम्बोधन गरररहे को समयमा कुनै पगन सदस्यले स्थान

(च)

अध्यिले आसन ग्रहण गरररहे को र बोगलरहे को अवस्थामा सदस्यले

(छ)

कुनै सदस्यले बोगलरहे को समयमा अशाजन्त गनन¸ बैिकको मयानदा भं ग हुने

(ि)

बैिक किमा अध्यिको सामुन्नेबाट वारपार गरी वहँड्न वा अध्यिको

(झ)

बैिकको कायनसँग प्र्यि रुपले सम्बजन्धत् ववषय बाहे क अन्य ववषयको

(ञ)

बैिकको अवगधभर बैिक किमा मोबाईल फोन प्रयोग गनन हुँदैन ।

छाड्न हुँदैन र अध्यिले बोले को कुरा गजम्भरतापूवक
न सुन्नु पनेछ¸
अध्यिको आसनको अगागिबाट वहँड्न हुँदैन¸

वा अव्यवस्था उ्पन्न हुने कुनै काम गनन हुँदैन¸
आसनतफन वपठ्यू फकानएर बस्न हुँदैन¸

पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागिपत्रहरू पढ्न हुँदैन¸

(२) आचरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सभाको अनुमगतले अध्यिले तोकेबमोजिम
(३)

हुनेछ

दफा ५ मा उल्ले जखत व्यवस्थाहरु प्र्येक सभाको अगधवेशनको पवहलो बैिकमा

एकपटक अध्यिले वाचन गरे र सुनाउने छ ।

६.

बैिकमा भाग गलने सदस्यले पालना गनुपन ने गनयमहरूः बैिकमा हुने छलफलमा भाग गलने
सदस्यले दे हायका गनयमहरूको पालनाा गनुन पनेछ :(क)

अध्यिको ध्यानाकषनण गननको गनगमत्त उठ्नु पनेछ र अध्यिले गनिको नाम
बोलाएपगछ वा इशारा गरे पगछ मात्र बोल्नु पनेछ¸

(ख)

यस ऐनको दफा ४७ बमोजिमका ववषय¸

(ग)

अशीि, अश्लील, अपमानिनक वा कुनै आपजत्तिनक शब्द बोल्नु हुँदैन¸

(घ)

व्यजिगत आिेप लगाउन हुँदैन¸

(ङ)

बोल्न पाउने अगधकारलाई सभाको कायनमा बाधा पाने मनसायले दुरुपयोग गनुन

(च)

सभा वा अध्यिको कुनै गनणनय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्तावमागथ बोल्दाको

(छ)

अध्यिले पद अनुकूल आचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा

हुँदैन¸

अवस्थामा बाहेक सभा अध्यिको कुनै पगन गनणनयको आलोचना गनुन हुँदैन¸
बाहेक अध्यिको आचरणको आलोचना गनुन हुँदैन¸
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(ि)

७.

बैिकमा पालना गनुप
न ने अन्य गनयमहरू सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

छलफलमा बोल्ने क्रमः बैिकमा बोल्ने क्रम दे हाय बमोजिम हुनेछ :(क)

प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोगलसकेपगछ अध्यिले नाम बोलाएको वा इशारा
गरे को क्रम बमोजिमको सदस्यले बोल्न पाउनेछ¸

(ख)

अध्यिको अनुमगत गबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी
बोल्न पाउने छै न¸

(ग)

प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उत्तर ठदनको गनगमत्त छलफलको अन््यमा फेरी बोल्न

पाउनेछ । सो प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलमा पवहले भाग गलएको वा नगलएको
ु ै भए तापगन प्रस्तावक सदस्यले उत्तर ठदई सकेपगछ अध्यिको अनुमगत
िेसक
नगलई फेरी बोल्न पाउने छै न ।

८.

स्पि पानन माग गनन सवकनेः (१) बैिकमा छलफल चगलरहे को समयमा सम्बजन्धत् ववषयमा कुनै

सदस्यले कुनै कुरा स्पि पानन माग गनन अध्यिमाफनत अनुरोध गनन सक्नेछ । ्यस्तो
अनुरोधलाई सामान्यतया अध्यिले स्वीकार गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापगन अध्यिको अनुमगत गलई कुनै

सदस्यले सभाको िानकारीको लागग आफूसँग सम्बजन्धत् अन्य ववषयमा स्पि िानकारी ठदन
सक्नेछ ।

तर¸ ्यस्तो स्पि िानकारी ठदँदा कुनै वववादस्पद ववषय उिाउन भने पाइने छै न र सो

स्पि िानकारी मागथ कुनै छलफल गनन पाइने छै न ।

९.

अध्यिले गनदे शन ठदनेः (१) बैिकमा अभर व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार गनयन्त्रण
गनन अध्यिले चेतावनी ठदएपगछ ्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमागथ तुरुन्त गनयन्त्रण गनुन पनेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदे श पालना नगने सदस्यलाई अध्यिले बैिकबाट
बावहर िान आदे श ठदन सक्नेछ । आदे श पाएपगछ ्यस्तो सदस्यले बैिक किबाट तुरुन्त
बावहर िानु पनेछ र गनिले सो ठदनको बाँकी अवगधको बैिकमा उपजस्थत हुन पाउने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदे श पाएपगछ पगन ्यस्तो सदस्य बैिक किबाट
तुरुन्त बावहर नगएमा अध्यिले गनिलाई कमनचारी वा सुरिाकमीको सहयोग गलई बावहर पिाउन
सक्नेछ । ्यसरी बावहर पिाईएको सदस्यले ्यसपगछको तीन ठदनसम्म सभाको बैिक वा कुनै
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सगमगतको बैिकमा भाग गलन पाउने छै न । यसरी बावहर पिाईएकोमा सभाको सजचवले सो
कुराको सूचना सभाद्धारा गठित सबै सगमगतलाई ठदनेछ ।

(४) यस कायनववगधमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए तापगन कुनै सदस्यले बैिक

किमा शाजन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरे मा वा गनन लागेमा वा सभाको प्रगतष्ठा तथा
गररमामा धक्का लाग्ने वकगसमले बैिक कि गभत्र ध्वंसा्मक कायन गरे मा वा बल प्रयोग गरे मा वा

गनन लागेमा वा कुनै भौगतक हानी नोक्सानी पुयानएमा अध्यिले गनिलाई बैिक किबाट त्काल
गनष्काशन गरी सदस्यलाई बढीमा सात ठदन सम्मको लागग सभामा आउन नपाउने गरी र िगत
भएको भौगतक सामाग्रीको

यथाथन िगतपूगतन गनिबाट भराउने आदे श ठदन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम गनष्कागसत भएको सदस्यले सो अवगधभर सभाको वा कुनै
सगमगतको बैिकमा उपजस्थत हुन पाउने छै न । हानी नोक्सानी गरे वापत गनिलाई तोवकएको
िगतपूगतन अध्यिले तोकेको समयगभत्र दाजखला गने दावय्व सम्बजन्धत् सदस्यको हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम तोवकएको िगतपुगतन तोवकएको समयमा उपलब्ध नगराएमा
अध्यिले सभाको बैिकमा भाग गलन नपाउने गरी आदे श गनन सक्नेछ । िगतपूगतनको रकम
सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गनुप
न नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम कुनै सदस्य गनष्काजशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको
सजचवले सबै सगमगतलाई ठदनेछ ।

१०.

कारवाही वफतान हुन सक्नेः यस कायनववगधमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा ले जखएको भए तापगन
गनष्काजशत वा कारवाहीमा परे को सदस्यले जचत्त बुझ्दो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भूल
स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्यिले बैिकको राय बुझी ्यस्तो सदस्यलाई माफी ठदई कारवाही
वफतान गलन सक्नेछ ।

११.

गनयमापजत्त: (१) सभाको बैिक सञ्चालन भईरहे को समयमा यो ऐनमा उल्ले ख भएका व्यवस्थाको
ववपरीत कुनै कामकारवाही भएको भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा िुन ववषयमा गनयम उल्लङ्घन
भएको हो सो खुलाई गनयमापजत्तको ववषय उिाउन सक्नेछ¸

तर¸ ्यस्तो गनयमापत्ती उिाउँदा अध्यिको स्वीकृती गलनु पनेछ ।
(२) ्यसरी गनयमापजत्तको ववषय उिे पगछ अध्यिले अन्य कारवाही स्थगगत गरी

गनयमापजत्तमा उिाइएको ववषयको त्काल टुं गो लगाउनु पनेछ । तत् पश्चात सभाको गनयगमत
कारवाही अगागि बढाउनु पनेछ ।
१२.

बैिक स्थगगत गने अगधकारः बैिक किगभत्र अव्यवस्था भई वा हुन लागेमा वा अन्य कुनै कारण
परे मा बैिक गनयगमत रुपले सञ्चालन गनन बाधा पने दे जखएमा अध्यिले सो ठदनको कुनै
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समयसम्म वा आफूले तोकेको अवगधसम्मको लागग बैिक स्थगगत गनन सक्नेछ । बैिक स्थगन
गदान गनुप
न ने औजच्यता र कारण सभालाई िानकारी गराउनुपनेछ ।

१३.

सदस्यहरुको उपजस्थगत र आसनः (१) बैिकमा आसन ग्रहण गनुन अजघ सबै सदस्यले अध्यिले
तोकेको क्रम अनुसार अगधवेशनको उपजस्थगत पुजस्तकामा हस्तािर गनुप
न नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपजस्थत् सदस्यले अध्यिले तोके अनुसारको आसनमा

गनधानररत समयभन्दा १५ गमनेट अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनुप
न नेछ ।

(३) अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यिले गनधानररत गरे को स्थानमा गनिको साथमा
एक िना सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनन सवकनेछ ।

१४.

सभाको गणपूरक सं ख्या: (१) सभामा त्काल कायम रहेका सदस्य सं ख्याको एकाउन्न प्रगतशत
सदस्य उपजस्थत भएमा अगधवेशनको लागग गणपूरक सं ख्या पुगेको मागननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गणपुरक सं ख्या नपुगेमा अध्यिले अको बैिकका लागग

सूजचत गनुप
न नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आव्हान गरे को अगधवेशनको बैिकमा पगन गणपुरक सं ख्या
नपुगेमा अको बैिक बस्ने गरी सूचना ठदनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम पुनः सूचना गदान गणपुरक सं ख्या नपुगेमा कम्तीमा एक

गतहाइ सदस्यहरुको उपजस्थगतलाई गणपुरक सं ख्या मागननेछ ।

१५.

बैिकको अध्यिता: (१) सभाको अगधवेशसनमा अध्यि/प्रमुख उपजस्थत रहे को अवस्थामा
बैिकको अध्यिता अध्यि/प्रमुखले गनेछ ।
(२) बैिक सं चालनको अवगधमा अध्यि/प्रमुख उपजस्थत नरहे को अवस्थामा बैिकको
अध्यिता स्वत: उपाध्यि/उपप्रमुखले गनेछ ।
(३) अध्यि/प्रमुख¸ र उपाध्यि/उपप्रमुखसमेत सभाको बैिकमा अनुपजस्थत भएको
अवस्थामा बैिकको अध्यिता गनन सभाको अनुमगतले अगधवेशनको पवहलो बैिकमा नै अध्यिले
पाँच िना सदस्यको मनोगनत गनेछ ।
(४) उपदफा (४) बमोजिम मनोगनत सदस्यले अध्यि र उपाध्यि दुवै िनाको उपजस्थगत

नभएको अवस्थामा ज्येष्ठता क्रमअनुसार बैिकको अध्यिता गनेछ ।

(५) सभाको अध्यिता गने सदस्यले सभाको अगधवेशन भर अध्यिता गने बाहे क सभाको
अन्य कारबाहीमा सहभागी हुनेछैन ।
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१६.

बैिकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्यिले सभाको कायनबोझलाई ध्यानमा राखी कायनसूची
स्वीकृत गरी सभाको बैिक सं चालन गनेछ ।

(२) सभाको बैिकको समयावगध अध्यिले गनधानरण गरे को समय तागलका बमोजिम
हुनेछ ।
(३) प्र्येक बैिकको सं चालन पूव न गनधानररत प्रस्तावबमोजिम हुनेछ र प्रस्तावगबना

बैिकमा कुनै छलफल हुनेछैन ।

तर¸ अध्यिले बैिकको कायनसूचीमा प्रवेश गनुप
न ूव न सदस्यहरुले ववशेष समय माग राखी
खास/ववशेष ववषयबस्तुमा बोल्न सक्नेछन् तर ववशेष समयको माग गरी बोल्न चाहने सदस्यहरुले
१२ घंटा अगाबै नाम दतान गरी समय माग्नुपनेछ । ्यसरी बोगलएका ववषयमा उिे का प्रश्न र

जिज्ञासाको िवाफ ठदन कायनपागलकाको उपाध्यि/उपप्रमुख वा कुनै सदस्यलाई आदे श ठदन
सक्नेछ ।
(४) अध्यिले प्र्येक बैिकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
(५) सभा चगलरहे को अवस्थामा अध्यि बैिक कि भन्दा बावहर िानुपरे मा स्वत:
उपाध्यिले बैिक सं चालन गनेछ ।
(६) अध्यि र उपाध्यि दुवै बैिक चगलरहेको समयमा बावहर िानुपरे मा दफा १५ को

उपदफा (५) बमोजिमको सदस्यले बैिक सं चालन गने छ ।

पररच्छे द – तीन
व्यवस्थापन कायनववगध
१७.

सहयोग सगमगत: (१) बैिक सं चालनमा सहयोग पुयानउने उदे श्यले अध्यिको सहयोगको लागी
उपाध्यि पदे न उपाध्यि रहने र गनवानजचत दलका प्रगतगनगधहरुको प्रगतगनगध्व हुने गरी बढीमा
सात िना सभाका सदस्य रहने गरी सभा सं चालन सहयोग सगमगत गिन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सगमगतले अध्यिलाई सभा सं चालनमा सहयोग पुयानउन
आवश्यक राय परामशन ठदनेछन् ।
(३) सहयोग सगमगतको सजचव सभाको सजचव रहनेछ ।
१८.

कायनसूची र समयावगध प्रकाशनः अध्यिको गनदे शानुसार सभाको सजचवले कायनसूची र समय

तागलका अनुसूची-१ बमोजिम तयार गनेछ र ्यसको एक प्रगत सामान्यतया २४ घण्टा अगावै
प्र्येक सदस्यले प्राप्त गने गरी सूचना उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
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१९.

समयावगध गनधानरण: (१) अध्यिले बैिकमा पेश हुने प्रस्ताव मागथ छलफल गनन सदस्यहरुका
लागग समयावगध गनधानरण गनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको समयावगध समाप्त भएपगछ यस ऐनमा अन्यथा
लेजखएकोमा बाहे क सामान्यतया अध्यिले अन्य ववषयमा छलफल हुन नठदई सो ववषयको टु ङ्गो
लगाउन आवश्यक सबै ववधेयक वा प्रस्ताव गनणनयाथन बैिकमा प्रस्तुत गनेछ ।

२०.

ू न ववधेयक तिुम
सभामा ववधेयक पेश गनुप
न व
न ा गदान अपनाइने कायनववगध: (१) सभामा ववधेयक पेश
गनुप
न ूव न ववधेयक तिुम
न ा गदान अन्य कुराको अगतररि सामान्यतया दे हायबमोजिम गनुन पनेछ :(क)

नेपालको सं ववधान र सं घीय कानून तथा प्रदे श कानून,

(ख)

सवोच्च अदालतबाट प्रगतपाठदत गसद्धान्त,

(ग)

सं घीय सं सद् वा प्रदे श सभाले ्यस्तै ववषयमा गरे को आधारभूत कानूनको
व्यवस्था,

(घ)

नेपालले अन्तरानविय स्तरमा िनाएको प्रगतवद्धता,

(ङ)

सम्बजन्धत् स्थानीय तहले गनमानण गरे को अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको

(च)

गसमाना िोगिएको अको स्थानीय तहको साझा चासो र वहतको ववषय,

(छ)

सं घ, प्रदे श र स्थानीय तहगबचको सहकाररता, सहअजस्त्व र समन्वय,

(ि)

अनुकुलता,

कायनपागलकाले गनधानरण गरे का अन्य आवश्यक नीगतहरु ।

ँ सम्बजन्धत्
(२) सभाले नेपालको सं ववधानको अनुसूची ८ र ९ र आगथनक अगधकारसग
ववषयमा स्थानीय कानून गनमानण गदान ्यस्तो ववषयमा सं घीय सं सद वा प्रदे श सभाले बनाएको
कानून र सं घबाट िारी भएको नीगत, मापदण्ि प्रगतकूल नहुने गरी गनमानण गनुन पनेछ ।

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

सेवाको ववस्तारमा कुनै वकगसमको बाधा अवरोध गने वा कुनै वकगसमको कर वा दस्तुर लगाउने

वा ्यस्तो वस्तुको ढु वानी वा से वा ववस्तारमा भेदभाव गने गरी स्थानीय कानूनको मस्यौदा तिुम
न ा
गनन पाइने छै न ।
(४) सभाले बनाएको ऐन¸ कानून¸ सं ववधान¸ सं घीय कानून¸ प्रदे श कानून तथा प्रचगलत
ऐन/कानूनसँग बाजझएको हकमा स्वत खारे ि हुनेछ ।

(५) अन्य आवश्यक प्रकृया गाउँपागलका/नगरपागलकाको गनणनय बमोजिम हुनेछ ।
२१.

आवश्यकताको पवहचान गने: (१) कानून मस्यौदा तिुम
न ा गदान गाउँ/नगर कायनपागलकाले दे हायका
ववषयको ववश्लेषण गरी मस्यौदा तिुम
न ा गनुन पनेछ :(क) कानून बनाउनु पने उदे श्य¸ आधार र कारण,
(ख) सम्बजन्धत् ववषयमा सं घीय वा प्रदे श कानून भए नभएको,
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(ग) जिल्लागभत्रका र अन्य स्थानीय तहमा ्यस सम्बन्धी स्थानीय कानून
गनमानण भए नभएको,
(घ) कानून बनेपगछ हागसल गनन खोजिएको उपलब्धी,
(ङ) कानून कायानन्वयनको लागग आवश्यक पने सं यन्त्र तथा आगथनक स्रोत,
(च) ववधेयकको मस्यौदामा रहने मुख्य-मुख्य प्रावधान¸
(छ) ऐन सं शोधनको लागग ववधेयकको मस्यौदा तिुम
न ा गदान सं शोधन गनुन परे को
आधार र कारणसवहतको तीन महले वववरण ।
२२.

सगमगत गिन गने: (१) गाउँ/नगर कायनपागलकाले ववधेयकको मस्यौदा तिुम
न ा गननको लागग

गाउँ/नगर कायनपागलकाका अध्यि/प्रमुख वा उपाध्यि/उपप्रमुखको सं योिक्वमा ्यस िेत्रमा

ज्ञान भएका गाउँ/नगर कायनपागलकाका सदस्य तथा सभाका सदस्य मध्येबाट सं योिक सवहत
बढीमा सातिनाको एक कानून तिुम
न ा मस्यौदा सगमगत गिन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सगमगतमा स्थानीय तहमा उपलब्ध भएसम्म कानून र
सम्बजन्धत् िेत्रमा ववज्ञता हागसल गरे का व्यजिलाई समेत आमजन्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी
गराउन सवकनेछ ।

(३) ्यस्तो सगमगतले कुन-कुन ववषयका कानूनको मस्यौदा गनुन पने हो¸ यवकन गरी

ववधेयकको मस्यौदा गनुन पनेछ ।
२३.

सुझाब संकलन गनन सवकने: (१) ववधेयकको मस्यौदा तयार भएपगछ ्यस्तो मस्यौदामा प्र्येक
विाबाट विाबासीको र अन्य सरोकारवालाबाट सुझाब सं कलन गनन सवकनेछ ।

तर¸ स्थानीय तहले कर लगाउने ववषय, स्थानीय सजञ्चत कोष र स्थानीय रािश्व र व्ययको

अनुमानसँग सम्बजन्धत् ववषयमा सैद्धाजन्तकरुपमा मात्र छलफल गराई सुझाब सं कलन गनन
सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको सुझाव सवहतको प्रगतवेदन तोवकएको

समयगभत्र सम्बजन्धत् विा सगमगतले गाउँ/नगर कायनपागलकालाई ठदनु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम ववधेयकको मस्यौदामा विा सगमगतमाफनत प्राप्त हुन आएका

सुझाबहरुको अध्ययन गरी गाउँ/नगर कायनपागलकाले ववधेयकको मस्यौदालाई आवश्यकताअनुसार
पररमािनन गरी मस्यौदा सगमगतलाई ठदनुपनेछ ।
२४.

कायनपागलकाबाट ववधेयकको मस्यौदा स्वीकृगत: (१) कुनै ववधेयकको मस्यौदा तयार भएपगछ

्यस्तो मस्यौदालाई मस्यौदा सगमगतका सं योिकले गाउँ/नगर कायनपागलकासमि प्रस्तुत गनुप
न नेछ
। ्यसरी मस्यौदा प्रस्तुत गदान ववधेयक मस्यौदा गनुक
न ो कारण र उदे श्य समेत उल्ले ख गनुन
पदनछ ।
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(२) कायनपागलकाले ्यस्तो मस्यौदालाई गाउँ/नगर कायानपागलकाद्धारा गठित ववधेयक
सगमगतमा वा सोही उदे श्यका गनजम्त गिन हुने सगमगतमा अध्ययन र सुझावका गनजम्त पिाउन
सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सगमगतबाट प्राप्त सुझाव प्रगतवेदनको अध्यन गरी

कायनपागलकाले ्यस्तो मस्यौदालाई अजन्तम स्वीकृगत प्रदान गनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको ववधेयकको मस्यौदा गाउँ/नगर कायनपागलकाबाट

स्वीकृगत भएपगछ सभामा पेश गनन अध्यि वा प्रमुखले उपाध्यि/उपप्रमुख वा कायनपागलकाको
कुनै सदस्यलाई तोक्नेछ र ्यस्तो सदस्यले सभाको बैिक वस्नु पाँच ठदनपूव न नै सजचवलाई
गलजखत सूचना ठदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको

सूचना

सजचवले ववधेयक दतान वकतावमा दतान गनुप
न नेछ

।
२५.

ववधेयकको मस्यौदा सभामा पेश गदान संलग्न गनुन पने वववरण:

सभामा पेश गने ववधेयकको

मस्यौदाका साथमा दे हायको वववरण सं लग्न गनुन पनेछ :(क)

ववधेयकको उद्देश्य र कारण,

(ख)

ववधेयक ऐन बनेपगछ आगथनक व्ययभार हुने रहे छ भने ्यसको खचन
व्यहोने स्रोत खुलाइएको वववरण,

(ग)

कुनै ववधेयकमा गनयम बनाउने अगधकार प्र्यायोिन गने प्रावधान रहे को
भए ्यसको कारण सवहतको वववरण,

(घ)

२६.

सं शोधन ववधेयकको हकमा सं शोधन गनुन परे को आधार र कारण सवहतको
तीन महले वववरण ।

ववधेयक दतान: अगधवेशनको बैिक बस्नु भन्दा पाँच ठदन अगावै सभामा छलफल गनुप
न ने प्र्येक

ववधेयक¸ ववधेयक प्रस्तुतकतानले दतान गरी सोको प्रगत तीन ठदन गभत्र सदस्यहरुलाई उपलब्ध
गराउनु पनेछ र ववधेयक दतान सम्बन्धाी आवश्यक व्यवस्था सजचवले गनेछ ।

२७.

ववधेयक सभासमि प्रस्तुत गने कायनववगध: (१) ववधेयक सभामा छलफल गनुप
न ूव न अध्यिमाफनत
ववधेयक प्रस्तुतकतानले सभासमि ववधेयक प्रस्तुत गने अनुमगत माग्नु पनेछ ।
(२) ्यस्तो अनुमगतका गनजम्त प्रस्ताव प्रस्तुत भएपगछ अध्यिले त्काल गनणनयाथन प्रस्तुत
गनुप
न नेछ र सो प्रस्ताव पाररत भएमा सै द्धाजन्तक छलफलका गनजम्त सदस्यहरुलाई बोल्न गनजश्चत
समय प्रदान गनुप
न नेछ ।
(३) सभामा ववधेयक उपर भएका छलफलमा उिे का प्रश्नहरुको िवाफ ठदन ववधेयक
प्रस्तुतकतानलाई अध्यिले समय प्रदान गनेछ ।
(४) ववधेयक प्रस्तुतकतानले िवाफ ठदएपगछ ववधेयक उपरको छलफल समाप्त हुनेछ ।
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(५) सभामा प्रस्तुत गररएका सवै ववधेयकहरुको अगभले खको ढाँचा अनुसूची - ४ बमोजिम
हुनेछ ।
२८.

ववधेयकमा सशोधनको प्रस्ताव: (१) दफा २७ को प्रकृया समाप्त भएपगछ ्यस्तो ववधेयकमा
सं शोधन पेश गनन चाहने सदस्यहरुका गनजम्त घवटमा २४ घण्टाको समय प्रदान गररनेछ ।
(२) सं शोधन प्रस्तावको ढाँचा अनुसूची- २ बमोजिमको हुनेछ ।
(३) सं शोधनको प्रस्ताव सभाका सजचवलाई ठदनु पनेछ ।
(४) प्राप्त सं शोधनहरुको वववरण सजचवले सवै सदस्यहरुलाई ववतरण गनुप
न नेछ ।
पनेछाः

(५) सं शोधनकतानले दे हायका शतनहरुको अधीनमा रही सं शोधन प्रस्ताव पेश गननाु
(क) सं शोधन ववधेयकको ववषयसँग सम्बजन्धत् हुनपु दनछ¸
(ख) सं शोधन अष्पस्ट¸ भ्रामक एवं गनरथनक हुन ु हुँदैन¸
(ग) सं शोधन ववधेयकको कुन दफा उपदफा वा खण्िहरुलाई हटाउने¸ थप्ने वा
शब्द¸ वाक्य¸ अंक¸ अिर हे रफेर गने हो स्पि हुन ु पदनछ¸

(घ) एउटै ववषयमा एक भन्दा बढी सं शोधन परे ्यसलाई एवककृत गने अगधकार
अध्यिलाई हुनेछ ।
२९.

संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी कायनववधी: (१) सं शोधनको समय सवकएपगछ सम्बजन्धत् ववधेयक
दफावार छलफलका लागग सभाद्धारा गठित ववधायन सगमगतमा पिाउने वा सभामा नै छलफल
गने प्रस्ताव गनणनयाथन प्रस्तुत गररनेछ ।
(२) सगमगतमा पिाइएको सं शोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी सगमगतले सं शोधनकतानको
समेत परामशन गलई आफ्नो प्रगतवेदन अध्यिले तोकेको समयगभत्र सगमगतका सभापगत वा
अध्यिले तोकेको सगमगतको सदस्यले सभाको बैिकमा प्रस्तुत गनेछ ।

(३) सगमगतको प्रगतवेदन उपर छलफलमा भाग गलन चाहने सदस्यहरुलाई अध्यिले
समय प्रदान गनेछ । ्यस्तो छलफलमा उिे का प्रश्नको िवाफ ववधेयक प्रस्तुतकतान सदस्यले
ठदनेछ ।
(४) ववधेयक मागथको छलफल समाप्त भएपगछ छलफलमा उिे का ववषयको गाजम्भयनता
हेरी अध्यिले आवश्यक िानेमा सभाको अनुमती गलइ पून: सगमगतमा पिाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम िवाफ ठदँदा ववधेयक प्रस्तुतकतान सदस्यले कुनै वा सवै दफा
स्वीकार वा अस्वीकार गरे को िानकारी ठदन सक्नेछ ।
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(६) ववधेयकमा परे का सं शोधनहरुमा सभामै छलफल गने प्रस्ताव पाररत भएमा
सभाध्यिले प्र्येक सं शोधनकतान सदस्यलाई आफ्नो सं शोधनमा केजन्रत रहे र छलफलमा भाग
गलन समय प्रदान गनेछ । समय अध्यिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको छलफल समाप्त भएपगछ उपदफा (३) र (५) को प्रकृया
अवलम्बन गररनेछ ।
(८) सं शोधन उपरका छलफलमा भाग गलने र प्रस्तुतकतान सदस्यले िवाफ ठदने क्रम
सवकएपगछ सभाध्यिले सगमगतको प्रगतवेदन भए सो प्रगतवेदनलाई गनणनयाथन प्रस्तुत गनुप
न नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिमको प्रस्ताव पाररत भए पश्चात सगमगतको प्रगतवेदन ववधेयकको
अंग बनेको घोषणा गनुप
न नेछ ।
(१०) सदस्यले राखेका ववधेयक उपरको सं शोधनको प्रस्ताव सभामै छलफल भएको
अवस्थामा छलफल सवकएपगछ प्र्येक सदस्यलाई आफ्नो सं शोधन वफतान गलन चाहे वफतान गलन
समय ठदनु पनेछ र सं शोधन प्रस्ताव वफतान नगलए ्यस्तो प्रस्ताव गनणनयाथन प्रस्तुत गनुन पनेछ ।
(११) उपदफा १० बमोजिम गनणनयाथन प्रस्तुत गररएको प्रस्ताव पाररत भएपगछ ्यस्तो
सं शोधन प्रस्ताव सम्बजन्धत् ववधेयकको अं ग हुनेछ ।
(१२) अन्य प्रकृया सभाले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

पररच्छे द – चार
ववधेयक पाररत गने कायनववगध
३०.

ववधेयक पाररत गने कायनववगध: (१) सं शोधन प्रस्ताव पाररत गने प्रकृया अन््य भएपगछ कुनै

सं शोधन प्रस्ताव पाररत भएमा सो समेत उल्ले ख गरी अध्यिले ववधेयकका सबै दफा¸ अनुसूची¸
प्रस्तावना¸ नाम र प्रारम्भलाई अलग-अलग प्रस्तावको रुपमा गनणनयाथन प्रस्तुत गनुप
न नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्र्येक पटक गनणनयाथन प्रस्तुत गररएको प्रस्ताव पाररत हुने

क्रममा पटकैवपच्छे ववधेयकको अं ग बनाइनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रस्ताव पाररत भएपगछ ववधेयकका सवै दफा¸ अनुसूची¸
प्रस्तावना¸ नाम र प्रारम्भ अध्यिले एकैपटक ववधेयकको अं ग बनेको घोषणा गनेछ ।
(४) उपदफा (३) को प्रकृया समाप्त भएपगछ ववधेयक प्रस्तुतकतान सदस्यलाई प्रस्तुत
ववधेयक पाररत गररयोस भगन प्रस्ताव प्रस्तुत गनन अध्यिले अनुमगत प्रदान गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपगछ सभाध्यिले उि प्रस्ताव पाररत
गररयोस् भगन गनणनयाथन प्रस्तुत गनेछ ।
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(६) उपदफा (५) बमोजिमको प्रस्ताव पाररत भएपगछ सभाध्यिले प्रस्तुत ववधेयकको
नामसमेत उल्ले ख गरी ववधेयक पाररत भएको घोषणा गनेछ ।
३१.

ववधेयक गनष्कृय हुने अवस्था: दे हायको अवस्थामा ववधेयक वा सं शोधन प्रस्ताव वा अन्य प्रस्ताव
गनष्कृय हुनेछ ।

(क) ववधेयक वा सं शोधन प्रस्तुत कतानले ववधेयक वफतान गलएमा¸
(ख) सभाबाट अस्वीकृत भएमा¸
(ग) प्रस्तुतकतानले ववधेयक सभामा प्रस्तुत नगरे मा¸
(घ) सभाको कायनकाल समाप्त भएमा ।

पररच्छे द – पाँच
वावषनक बिेट नीगत तथा कायनक्रम सम्बन्धी कायनववगध
३२.

वावषनक बिेट¸ नीगत तथा कायनक्रम र ववधेयकसम्बन्धी कायनववगध: (१) गाउँ/नगर सभासमि
कायनपागलकाको बिेट तथा कायनक्रम तिुम
न ा सगमगतको सं योिकलले वा सं योिक अनुपजस्थत रहे मा
सं योिकले तोकेको सदस्यले गाउँ/नगर कायनपागलकाले स्वीकृत गरे को वावषनक बिेट¸ नीगत तथा
कायनक्रम अध्यिको अनुमगतले प्रस्तुत गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सभासमि प्रस्तुत गररएको वावषनक बिेट¸ नीगत तथा

कायनक्रममा दे हायका ववषयवस्तु उल्ले ख गनुप
न नेछ ।

(क) चालू आ.व.को अनुमागनत रािश्व र व्ययको अनुमान¸
(ख) चालू आ.व.को विेट घाटा भए ्यसको अवस्था र घाटा पूगतन गने ववगध¸
(ग) आगामी आ.व.को रािश्व र व्ययको अनुमान¸
(घ) चालू खचनको ववषयगत वववरण¸
ँ ीगत खचनको ववगभन्न शीषनक कायनक्रममा ववगनयोजित रकम¸
(ङ) पूि
(च) प्राप्त हुन सक्ने उपलजब्धको ववश्लेषण¸
(ि) सम्भावना र चूनौगत ।
३३.

ववगनयोिन ववधेयक¸ अथन ववधेयक¸ पूरक अनुमान र पेश्की ववधेयक सम्बन्धी कायनववगध: (१) दफा
३२ बमोजिम बावषनक बिेट¸ नीगत तथा कायनक्रम प्रस्तुत भई सकेपगछ बिेट¸ नीगत तथा

कायनक्रम पेश गने सदस्यलाई त्काल बस्ने सभाको अको बैिकमा कायनपागलकाबाट स्वीकृत
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अथन ववधेयक र ववगनयोिन ववधेयक अध्यिको अनुमतीले छु ट्टाछु ट्टै प्रस्तावकोरुपमा प्रस्तुत गनेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गनुअ
न जघ ववधेयकका सम्बन्धमा प्रस्तुतकतान
सदस्यलाई सं जिप्त मन्तव्य ठदन अध्यिले समय ठदनेछ ।
(३) प्रस्ताव प्रस्तुत भएपगछ अथन ववधेयकका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनछ
े ।
(४) छलफलमा बोल्न चाहने सदस्यलाई अध्यिले समय गनधानरण गरी छलफलमा भाग
गलन अनुमगत ठदनेछ ।
(५) छलफल समाप्त भएपगछ छलफलमा उिे का प्रश्नहरुको िवाफ ठदन प्रस्ताव

प्रस्तुतकतान सदस्य वा नीिले तोकेको कायनपागलकाको अन्य कुनै सदस्यलाई अध्यिले अनुमगत
ठदनेछ ।

(६) प्रस्तुत ववधेयकका सवै दफा¸ अनुसूची¸ प्रस्तावना¸ नाम र प्रारम्भलाई अलग-अलग
प्रस्तावको रुपमा अध्यिले गनणनयाथन प्रस्तुत गनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिमको प्रस्ताव पारीत भएपगछ ववधेयकका दफा¸ अनुसूची¸
प्रस्तावना¸ नाम र प्रारम्भलाई अलग-अलग ढं गले अध्यिले ववधेयकको अं ग बनेको घोषणा गनेछ
।
(८) उपदफा (७) बमोजिमको प्रकृया समाप्त भएपगछ उि प्रस्ताव पाररत गररयोस् भगन
प्रस्ताव प्रस्तुतकतान सदस्यलाई अध्यिले अनुमगत ठदनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिमको प्रकृया समाप्त भएपगछ प्रस्तुत प्रस्ताव अध्यिद्वारा गनणनयाथन
प्रस्तुत हुनेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिमको प्रस्ताव पाररत भएपगछ अध्यिले ववधेयकको पुरा नाम
समेत वाचन गरी ववधेयक पाररत भएको घोषणा गनेछ ।
(११) मागथका उपदफाहरुमा िुनसुकै कुरा ले जखएको भएपगत अध्यिले सभाको अनुमती

गलइ अथन ववधेयक र ववगनयोिन दुवै ववधेयक उपर एकैपटक छलफल गराउन सक्नेछ ।
(१२) अन्य प्रकृया सभाले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
३४.

पेश्की ववधेयक र पूरक अनुमान सम्बन्धी कायनववगध: (१) कायनपागलकाले पेश्की ववधेयक वा पूरक

अनुमान सभामा प्रस्तुत गनन आवश्यक िानेमा कायनपागलकाको तोवकएको कुनै सदस्यले सभासमि
ववधेयक प्रस्तुत गनेछ ।
(२) पेश्की खचन र पुरक अनुमान सम्बन्धी ववधेयक पेश गदान नेपालको सं ववधानको धारा
१२१ र १२२ को अवस्था र शतनहरुलाई पालना गनुप
न नेछ ।
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(३) पेश्की खचन र पूरक अनुमान सम्बन्धी ववधेयक सभामा छलफल हुने र पाररत हुने

प्रकृया यसै ऐनका अन्य दफाहरुमा उल्ले जखत ववधेयक पाररत गने कायनववधी बमोजिम हुनेछ ।
३५.

सदस्यहरुको ववशेषागधकार: यस ऐन बमोजिम गाउँ/नगर सभामा कुनै सदस्यले कुनै ववषयमा
व्यि गरे को कुनै कुरा वा मतलाई गलएर कुनैपगन सदस्यलाई पक्राउ गररने¸ थुनामा राजखने वा
गनिउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाईने छै न ।
तर¸ कुनै

फौिदारी अगभयोगमा पक्राउ

गनन यस ऐनले कुनै बाधा पुयानएको मागनने छै न

। सभाको कुनै सदस्य अगधवेशन अवगधमा पक्राउ गररएमा पक्राउ गने अगधकारीले ्यसको
सूचना सम्बजन्धत सभाको अध्यिता गने व्यजिलाई तुरुन्त ठदनुपनेछ ।
पररच्छे द – छ
ववषयगत सगमगत सम्बन्धी कायनववगध
३६.

सभाद्धारा गिन हुने ववषयगत सगमगत: कायनपागलकालाई सभामाफनत िनताप्रगत उत्तरदायी बनाउन र
कायनपागलकाका काम कारवाहीको गनरन्तर गनगरानी गनन सभाद्वारा दे हायबमोजिमका ववषयगत
सगमगतहरु गिन हुनेछन् ।
क्र.सं .
१

२

सगमगतको नाम

कायनित्र
े

अथन तथा सावनिगनक

रािश्व र कर¸ ववगभन्न योिना कायानन्वयनको अवस्थामा खररद

ले खा सगमगत

लगायतका ववषयमा हुने र हुनसक्ने अगनयगमतता र बेरुिु

ववधायन सगमगत

सभामा प्रस्तुत भइ ववधायन सगमगतमा पेश हुन आएका
ववधेयकहरु

३

सामाजिक सगमगत

जशिा¸ स्वास््य¸ असाहाय बालबागलका¸ ज्येष्ठ नागररक¸
अपांगता भएका व्यजि¸ दगलत¸ गसमान्तकृत¸ खेलकुद¸ भाषा¸
गलपी¸ सं स्कृगत¸ लगलतकला¸ धमन

४

५

सुशासन तथा स्थानीय

कमनचारी प्रशासन¸ प्रदान गररने सेवाको स्तर¸ से वाको

सेवा सगमगत

सञ्चालन¸ आयोिना सं चालन

कृवष¸ पयनटन¸ पूवानधार वन¸ बृिारोपण¸ वन्यिन्तु¸ िलश्रोत उिान खगनिपदाथन¸
तथा प्राकृगतक श्रोत

प्राकृगतक ववपद् छािा चौपाय कृवष¸ पयनटन¸ पूवानधार ववकास

सगमगत

तथा गनमानण
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३७.

ववषयगत सगमगतका काम¸ कतनव्य र अगधकार: (१) सभाद्धारा गिन हुने ववषयगत सगमगतका
काम¸ कतनव्य र अगधकार दे हायबमोजिम रहनेछन् :-

(क) आफ्नो ववषयगत िेत्र अन्तगनत कायनपागलकाले सम्पादन गरे का वा भववष्यमा गनुप
न ने
कायनहरुको अनुगमन गने ¸
(ख) आवश्यक परे सम्बजन्धत् ववषयका कागिपत्रको छाँयाप्रगत माग्ने¸ आवश्यक िाँचबुझ
गने ¸
(ग) सम्भव भएसम्म स्थलगत अध्यन गने ¸
(घ) सगमगतको अध्यन ववश्लेषणबाट उपयुि दे जखएका ववषयमा कायनपागलकालाई उपयुि
सुझाव परामशन र गनदे शन ठदने¸
(ङ) ववषयगत सगमगतहरुले गरे का कायनहरुको प्रगगत गाँउ/नगर सभामा पेश गने ।
(च) सभाले तोकेका अन्य आवश्यक कायन गने ।
३८.

सगमगत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) कायनपागलकाले तोकेको कमनचारी ववषयगत सगमगतको सजचव
रहनेछ ।

(२) सभाको बैिकले आवश्यकता परे मा ववषयगत सगमगत बाहे क अ्यावश्यक भएमा कुनै

ववषयको छानववन वा अध्यन सगमगत गिन गनन सक्नेछ । ्यस्तो सगमगतको समयावगध र काम
कतनव्य अगधकार समेत तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(३) ववगभन्न समुदाय¸ िेत्र¸ गलङ्गको प्रगतगनगध्व हुने गरी प्र्येक सगमगतमा बढीमा ५ िना

सदस्य रहनेछन् ।

(४) सगमगतका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट सकेसम्म सवनसम्मगतले सवनसम्मगत सम्भव

नभए बहुमतले सभापगतको चयन गनेछन् ।

(५) सगमगतको बैिक सामान्यतया मवहनाको एक पटक बस्नेछ ।
(६) कायनपागलकाको ववषयगत सगमगतका सं योिक रहे का कायनपागलकाका सदस्य सभाद्धारा
गठित प्र्येक ववषयगत सगमगतमा एक-एक िना पदे न सदस्य रहनेछन् ।
३९.

सूचना गबना प्रस्ताव पेश गनन सवकने: दे हायका ववषयमा सूचना दतान नगरी प्रस्ताव पेश गनन
सवकनेछः
(क) धन्यवाद प्रस्ताव
(ख) शोक प्रस्ताव
(ग) बैिक स्थगन प्रस्ताव
(घ) आकजस्मक प्रस्ताव

४०.

बैिकको गोपगनयता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सामान्यतया सभा र सगमगतको बैिक गोप्य राख्नु पने
भएमा बाहे क पत्रकार र दशनकका लागग सभाको बैिक खुला गरनेछ ।
(२) पत्रकार र दशनकको लागग सुववधाको प्रबन्ध अध्यिको गनदे शनमा सजचवले
गमलाउनेछ ।
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४१.

अनुपजस्थत सदस्य: अगधवेशनको अजन्तम बैिकमा अध्यिले अनुपजस्थत सदस्यको नाम वाचन
गरे र सुनाउनेछ ।
पररच्छे द – सात
ववधेयक प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन सम्बन्धी कायनववगध

४२.

आनुषांगगक सुधार: अध्यिले सभाबाट पाररत भएको ववधेयकमा दफाहरूको सं ख्याको क्रम
गमलाउने तथा भाषागत शुद्धतामा सीगमत रही आवश्यक

४३.

आनुषांगगक सुधार गनन सक्नेछ ।

ववधेयक प्रमाणीकरणको लागग अद्यावगधक प्रगत तयार पाने: (१) सभाबाट पाररत भएको
ववधेयकलाई सभाको सजचवले पाररत भएका सं शोधन तथा आनुषंगगक सुधार भए ्यस्तो सुधार

गरी ववधेयक पाररत भएको गमगत समेत उल्ले ख गरी प्रमाणीकरणको लागग नेपाली कागिमा चार
प्रगत तयार गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गररएको ववधे यकमा ववधेयक नम्बर समेत उल्ले ख
गरी सभाले पारीत गरे बमोजिम ठिक छ भगन सभाको सजचवले दस्तखत गरी प्रमाणीकरणको लागग
सभा प्रमुखसमि पेश गनुन पनेछ र प्रमाजणत प्रगतहरु प्रचगलत ऐन बमोजिमका स्थानमा पिाउने वा
राख्ने काम गनुप
न दनछ ।
४४.

ववधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन: (१) सभाबाट पाररत भएको ववधेयकको अजन्तम पृष्ठमा पुरा
नाम, थर तथा पद समेत उल्ले ख गरी अन्य प्र्येक पृष्ठमा हस्तािर गरी अध्यिले प्रमाणीकरण
गनेछ । ्यसरी प्रमाणीकरण गदान गमगत र ववधेयक सं ख्या समेत खुलाउनु
(२)

पनेछ ।

सभाध्यिले प्रमाणीकरण गनुन अजघ सभाको सजचवले सभाले पाररत गरे बमोजिम ठिक

छ भनी आफ्नो नाम¸ थर र दिान ले खी अध्यिसमि पेश गदनछु भनी ववधेयकको पवहलो पानामा
सहीछाप र गमगत उल्लेख गरी प्रमाजणत गनुन पदनछ ।
(३) सभाबाट पाररत ववधेयक उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण

भएपगछ

ऐन बन्नेछ

।
(४) उपदफा (१) बमोजिम

ववधेयक प्रमाणीकरण

अगतररि पन्र ठदनगभत्र स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गनुप
न दनछ ।

भएको िानकारी सभामा ठदनुको

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ववधेयकको एक प्रगत सभाको अगभलेखमा
राखी अको एक–एक प्रगत सम्बजन्धत् कायनपागलकाको कायानलय, प्रदे शको कानून सम्बन्धी ववषय
हेने मन्त्रालय र नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा सं सदीय मागमला मन्त्रालयमा पिाउनु पनेछ
।
(६) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ववधेयक स्थानीय तहको रािपत्रमा
प्रकाशन गनुन पनेछ । ्यस्तो कानून कायनपागलकाको वेवसाईटमासमेत राख्न सवकनेछ ।
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(७) उपदफा (१) बमोजिम ववधेयक प्रमाणीकरण भएपगछ ्यसका मुख्य मुख्य
व्यवस्थाको बारे मा स्थानीय सञ्चार माध्यम वा अन्य उपयुि तररकाबाट प्रचार प्रसार गराउन
सवकनेछ ।
४५.

ववधेयक दतान अगभलेख राख्ने र हटाउने: (१) सभाको सजचवले सभामा पेश गनन प्राप्त भएका
प्र्येक ववधेयकको कभरपृष्ठको शीरमा ववधेयक सं ख्या ले जख ववधेयक दतान गनुप
न दनछ

र

ववधेयकमा भएको कारबाहीको अद्यावगधक लगत तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(२) दे हायको अवस्थामा ववधेयकलाई सभाको दतान लगतबाट हटाइनेछ :(क)

ववधेयक सभाबाट अस्वीकृत भएमा,

(ख)

ववधेयक वफतान गलएमा, वा

(ग)

सभाको कायनकाल समाप्त भएमा ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दतान लगतबाट हटाइएको ववधेयकको सम्बन्धमा सभामा कुनै
प्रस्ताव पेश गनन सवकने छै न ।
४६.

स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यावगधक अगभलेख: (१) सभाको सजचवले अनुसूची – ३
बमोजिमको ढाँचामा सभाबाट स्वीकृत भएको ऐनको एकीकृत र अद्यावगधक अगभले ख राख्नु पनेछ
।

ु ममा अद्यावगधक वववरण तयार
(२) कायनपागलकाले स्थानीय कानूनको वषनगत र वणाननक्र

गरी राख्नु पनेछ ।
(३) स्थानीय कानूनमा सं शोधन भएमा ्यस्तो सं शोधनसमेत गमलाइ कायनपागलकाले
अद्यावगधक पाि तयार गरी राख्नु पनेछ । ्यसरी अद्यावगधक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय
तहको वेवसाईटमा समेत राख्न पनेछ ।
पररच्छे द – आि
ववववध
४७.

छलफल गनन नहुने ववषयहरु: यस कायनववगध ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै व्यवस्था भएता पगन
गाउँ/नगर सभामा दे हायको ववषयमा छलफल चलाउन सवकने छै न :-

(क) अदालतमा ववचाराधीन मुद्धाको ववषय तथा न्यायाधीशले मुद्धाको रोहमा गरे को
फैसला वा आदे श¸

(ख) नेपालको सावनभौमसत्ता¸ राविय अखण्िता¸ राविय एकता खलल पाने ववषय¸

(ग) िागतय¸ भावषक¸ साँस्कृगतक¸ सद्भाव एवं सम्प्रदावयकतामा खलल पुग्ने ववषय र
(घ) नेपालको सं ववधानले छलफलको गनजम्त गन:षेध गरे का ववषय ।
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४८.

गनवेदन ठदन सवकने: (१) यस कायनववगध ऐनमा िुनसुकै कुरा ले जखएको भएता पगन ऐनका ववगभन्न

दफाहरुमा उल्लेजखत ववषयहरुबाहे क अन्य कुनै ववषयमा कुनैपगन सदस्यले सजचवलाई गनवेदन
ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गनवेदन प्राप्त भएपगछ सजचवले उि गनवेदन दतान गरी
अध्यिसमि पेश गनुन पनेछ ।
(३) प्राप्त गनवेदनउपरको कारवाही अध्यिले गनणनय गरे बमोजिम हुनेछ ।

४९.

कानून गनमानण प्रवक्रयासम्बन्धी अन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून गनमानणसम्बन्धी अन्य प्रवक्रया

५०.

छलफल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) सभाको बैिकमा कुनैपगन सदस्यले कुनै खास ववषयमा

सं ववधान तथा यस ऐनको प्रगतकूल नहुने गरी सभाले गनधानरण गरे बमोजिम हुनेछ ।

ु न्दा एक घण्टापूव न आफ्नो नाम सजचवालयमा दतान गराउनु पनेछ ।
बोल्न चाहेमा बैिक सुरु हुनभ

(२) नाम दतान गरे का सदस्यलाई कायनसूचीको बोझलाई ववचार गरी बोल्न समय प्रदान

गनेछ ।
(३) ्यस्तो समय अध्यिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(४) बोल्ने सदस्यले यस ऐनको प्रगतकूल नहुने गरी बोल्नुपनेछ ।
५१.

समसामवयक तथा सावनिगनक मह्वको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सभाको बैिक प्रारम्भ हुन ु
भन्दा १२ घण्टा अगािी नगर/गाउँ सभाका सदस्यहरुले आफ्नो नगरपागलका/गाउँपागलका िेत्र
गभत्रका वा अन्य कुनै सावनिगनक मह्व वा सरोकारको ववषयमा प्रस्ताव दतान गनन सक्नेछन् ।
(२) प्रस्ताव नेपालको सं ववधान र प्रचगलत कानूनले गनषेध गरे का ववषयसँग सम्बजन्धत्
हुन ु हुँदैन ।
(३) प्रस्ताव स्पि र ववषयवस्तुमा आधाररत हुनपु दनछ ।
(४) प्रस्तावमा सभामा प्रस्तुत हुन ु पूव न सहयोग सगमगतको परामशनमा सभाध्यिले अध्ययन
गरी सो प्रस्ताव सभामा लान उजचत छ छै न भन्ने ववषयमा आवश्यक गनणनय गलनेछ ।
(5) ्यसरी दतान भएको प्रस्तावलाई अध्यिले छलफलको लागग सभामा प्रस्तुत गने
अनुमगत ठदन सक्नेछ ।
(6) प्रस्तुत प्रस्तावमा सदस्यहरुले छलफलमा भाग गलन चाहे अध्यिले प्र्येक
सदस्यलाई समय प्रदान गनेछ । ्यस्तो समय अध्यिले गनधानरण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(7) प्रस्ताव उपरको छलफल पश्चात कायनपागलकाको तफनबाट छलफलमा उिे का प्रश्नको
िवाफ ठदएपगछ प्रस्तावक सदस्यलाई प्रस्ताव वफतान

20

गलन चाहे सभाध्यिले वफतान गलन समय

प्रदान गनेछ । प्रस्ताव वफतान गलन नचाहे अध्यिले ्यस्तो प्रस्ताव गनणनयाथन प्रस्तुत गनेछ र
्यस्तो प्रस्ताव पारीत भए सो प्रस्ताव गाउँ/नगरपागलकाको नीगतको अंग बन्नेछ ।
५२.

गनणनयाथन प्रस्ताव पेश गनेः (१) सभाको कायनसूचीको कुनै प्रस्तावमागथ छलफल समाप्त भएपगछ
सो प्रस्तावको पिमा हुने सदस्यहरूलाई “ हुन्छ", ववपिमा हुने सदस्यहरूलाई “ हुन्न” भन्ने शब्द
सुगनने गरी उच्चारण गनुन भनी अध्यिले कायनसूचीका ववषयहरू क्रमशः गनणनयाथन पेश गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तावलाई गनणनयाथन पेश गरे पगछ अध्यिले “ हुन्छ” वा

“ हुन्न” भन्ने सदस्यहरूमध्ये िुन पिको बहुमत भएको िहर ्याउँ छ सो कुराको घोषणा गनेछ तर

"हुन्छ" वा "हुन्न" भन्ने ध्वनी मतमा वववाद भई दश प्रगतशत भन्दा बढी सदस्यले मतदानको
माग गरे मा सोही बमोजिम मत ववभािन गरी गनणनय गररनेछ ।
(३) अध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताव गनणनयाथन पेश गररसकेपगछ सो प्रस्तावमागथ छलफल गनन वा

सं शोधन प्रस्तुत गनन पाइने छै न ।
53.

सभामा मतदान: (१) सभामा गनणनयका लागग प्रस्तुत गररएको सबै

ववधेयक वा प्रस्तावको गनणनय

उपजस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।
(२) अध्यिता गने व्यजिलाई मत ठदने अगधकार हुने छै न ।
तर¸ मत बराबर भएमा अध्यिता गने व्यजिले आफ्नो गनणानयक मत ठदनेछ ।
५4.

मयानठदत संशोधनः कुनै सदस्यले प्रस्तुत गने ववधेयक वा प्रस्तावमा कुनै आपजत्तिनक,
व्यंग्या्मक, अनावश्यक, अनुपयुि वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा

ु न्दा अजघ उपयुि सं शोधन गनन वा गराउन सक्नेछ ।तर
अध्यिले ्यस्ता ववषय ववतरण हुनभ
यसरी सं शोधन गरे को वा हटाईएका सूचना सम्बजन्धत् सदस्यलाई ठदनु पनेछ ।
५5.

सदस्यको स्थान ररि रहेको अवस्थामा सभाको कायन सांचालन: (१) सभाको कुनै सदस्यको
स्थान ररि रहे को अवस्थामासमेत सभाले आफ्नो कायन सञ्चालन गनन सक्नेछ ।
(२) सदस्यको पद ररि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचगलत कानून बमोजिम हुनेछ ।

५6.

सभाको गनणनयको अगभलेख र कायानन्वयन: (१) सभा र यसको सगमगतको गनणनय तथा कारबाहीको
अगभलेख सभाको सजचवले व्यवजस्थत र सुरजित राख्ने आवश्यक व्यवस्था गनुप
न नेछ ।
(२) सभा तथा यसका सगमगतको गनणनयको सक्कलप्रगत अध्यिको आदे श गबना सभा वा

सभा भवन बावहर लै िान हुँदैन ।

५7.

गनणनय प्रमाजणत गने: (१) सभाको बैिकले गरे का गनणनय अध्यिले प्रमाजणत गनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको गनणनय सुरजित राख्ने र कायानन्वयन गने गराउने कायन
सभाको सजचवले गनेछ ।
५8.

सभालाई सम्बोधन: (१) (क) नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदे शका मुख्यमन्त्री¸ प्रदे श
सभाका सभामुख¸ उपसभामुख¸ प्रदे श सरकारका मन्त्रीहरुलाई सभाध्यिले सभाको बैिकलाई
ववशेष सम्बोधन गनन अनुरोध गनन सक्नेछ ।
(ख) सभालाई सम्बोधन गनन सम्बजन्धत िेत्रका प्रगतगनगध सभाका सदस्य र प्रदे श सभाका
सदस्यहरुलाई आमन्त्रण गनुप
न नेछ ।
(ग) सभामा सम्बजन्धत जिल्ला समन्वय सगमगतका प्रमुख वा नीिका प्रगतगनगधलाई आमन्त्रण गनन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को (क)¸ (ख) र (ग) को बमोजिम सम्बोधनको लागग अपनाइने
प्रवक्रया अध्यिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) सभाको बैिक गनयगमत कायनसूची बमोजिम सूचारु भएपगछ गाउँ/नगर सभा सदस्य
एवं तोवकएका सजचवालयका कमनचारीहरु मात्र बैिकको कावानहीमा सहभागी हुनेछन् ।

59.

कानुनी राय: गाउँपागलका तथा नगरपागलकामा कायनरत कानून अगधकृत¸ गनयुि कानूनी

सल्लाहकार¸ सं घीय सरकार वा प्रदे श सरकारका कुनै पगन अगधकृतसँग राय सल्लाह गलन र
आवश्यकता परे सभामा उपजस्थत भई कानून सम्बन्धी राय व्यि गनन लगाउने अगधकार
अध्यिसँग सुरजित रहनेछ ।

60.

प्रवेश गनयगमत गने अगधकारः सभाको बैिकमा प्रवेश गनयगमत गने अगधकार अध्यिको हुनेछ ।

61.

ववशेषागधकार: (१) सभाको स्वीकृगत गलई अध्यिले आवश्यकता अनुसार आन्तररक कायनववगध
बनाउन सक्नेछ ।

(२) यस ऐन सम्बजन्ध कुनै प्रश्न/वववाद सभाको बैिकमा उिे मा अध्यिले त्काल दफा

१७ बमोजिम गठित सहयोग सगमगतको परामशन गलई अजन्तम व्याख्या गने अगधकार अध्यिलाई
हुनेछ ।

(३) ्यस्तो गनणनयको िानकारी बैिकलाई ठदनु पनेछ ।
(४) यो ऐनको प्रयोग गदान प्रवक्रयागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अजन्तम अगधकार

अध्यिलाई हुनेछ । यसरी िारी भएका आदे श वा गनदे शनहरू यस ऐनमा परे सरह मानी
कायानन्वयनमा आउनेछ ।

62.

सभाको सजचवको काम लगाउन सक्नेः सभाको सजचव उपजस्थत नभएमा यस ऐनमा सभाको
सजचवले गने भनी तोवकएको कायनहरू अध्यिले तोकेको अन्य अगधकृतस्तरका कमनचारीले गनेछ
।
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63.

अनुपजस्थगतको सूचनाः (१) कुनै सदस्य लगातार दू ई वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैिकमा
अनुपजस्थत रहनु पने भएमा त्सम्बन्धी सूचना सभाको सजचवलाई ठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ठदइने सूचनामा आफू अनुपजस्थत रहने अवगध र कारण
समेत उल्ले ख गनुन पनेछ ।
(३) अनुपजस्थगत सम्बजन्ध प्राप्त भएको सूचना सजचवले अध्यिलाई समयमै िानकारी
गराउनुपनेछ ।

64.

पालना गनुन पने आचार सं वहताः सभाका पदागधकारी तथा सदस्यहरूले सं ववधान तथा कानून
बमोजिमको उत्तरदावय्व पूरा गने तथा गनिहरूको काम कारवाहीमा सावनिगनक ववश्वास कायम
गनुन सम्बजन्धत् सवैको कतनव्य हुनेछ ।

65.

सभाको

प्रारम्भ

दे जख

अन््यसम्म:

सभाको

प्रारम्भदे जख

अन््यसम्म

भएका

सम्पूण न

काम

कारवाहीहरुको सं जिप्त वववरण अगधवेशनको अजन्तम बैिकमा अध्यिले बाचन गरी सुनाउनुपनेछ
। ्यस्ता काम कारवाहीको ववस्तृत वववरण भगन अध्यिले प्रमाणीकरण गरी प्रगतवेदनको रुपमा
एक मवहना गभत्रमा प्रदे श सरकार र सं घीय सरकार समि पिाउनुपनेछ ।
66.

शाजन्त सुरिा सुव्यवस्था कायम राख्ने: गाउँसभा वा नगरसभा सञ्चालन अवगधभर सभाको सुरिाथन

अध्यिले सुरिा गनकायको सहयोगका लागग अनुरोध गरे मा अववलम्ब सुरिा उपलब्ध गराउनु
सम्बजन्धत् सुरिा गनकायको कतनव्य हुनेछ ।

(२) गाउँ/नगर सभा सञ्चालनका गनजम्त आन्तररक सुव्यवस्था कायम गनन कायनपागलकाले

आवश्यक प्रबन्ध गनुन पनेछ ।
6७.

बचाउ र खारे िी: गाउँसभा र नगरसभा सं चालन सम्बजन्ध अन्तररम कायनववगध खारे ि गररएको छ
।सो कायनववगध वमोजिम गररएका काम कारवाही यसै ऐन अनुसार भएको मागनने छ । तर
ववषयगत सगमगतहरुको हकमा यस ऐनमा ब्यवस्था भएबमोजिम गनुप
न नेछ ।
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अनुसूची - १
(कायनववगध ऐनको दफा १८ सँग सम्बजन्धत्)
....पागलका
...... सभा
कायनसूची र समयतागलका
बैिक सं ख्या

बैिक स्थानः

अध्यिताः
बैिक बस्ने समय कायनसूची

गमगत

कायनसूची
प्रस्तुतकतान

कैवफयत

छलफलको समय तागलका
गमगत

बैिक
समय

बस्ने कायनसूची

प्रस्ताव
प्रस्तुतकतानको
नाम
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छलफलमा बोल्ने सदस्यको कैवफयत
नाम र तोवकएको समय

अनुसूची- २

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

गाउँ/नगर सभा सञ्चालन कायनववगध ऐनको …………………………………………..….. ऐनसँग सम्बजन्धत
ववगभन्न दफाहरुमा म …………………………………..……… ले दे हायको सं शोधन प्रस्ताव प्रस्तुत
गरे को छु ।
क्र.सं .

दफा

उपदफा

खण्ि

सं शोधनको व्यहोरा

नाम¸ थर:
पद:
हस्तािर:
गमगत:
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अनुसूची - ३
ँ सम्बजन्धत्)
(कायनववगधको ऐनको दफा ४६ को उपदफा (१) सग
गाउँ/नगर सभामा स्वीकृत कानूनको अगभले ख
....... गाउँ/नगरसभा
दतान

ववधेयकको

नं.

नाम

सभाबाट
स्वीकृत
भएको

सं शोधन भएको सभामा

पाररत

प्रमाणीकरण

भए

गमगत

गमगत

सोको प्रस्तुत

गमगत

गमगत

गमगत

अगभलेख तयार गनेको

अगभलेख िाँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

गमगत:

गमगत:
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कैवफयत

अनुसूची - 4
ँ सम्बजन्धत)
(कायनववगधको ऐनको दफा २७ को उपदफा (५) सग
.............. को गाउँ/नगर सभामा प्रस्तुत कानूनको अगभले ख
गाउँ/नगरपागलकाको गाउँ/नगरसभा
दतान ववधेयकको दतान
नं.

नाम

गमगत

मूल÷सं शोधन प्रस्तुतकतान ववतरण सभामा दफावार
गमगत

प्रस्तुत
गमगत

पाररत प्रमाणीकरण कैवफयत

छलफल गमगत

गमगत

अगभलेख तयार गनेको

अगभलेख िाँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

गमगत:

गमगत:
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