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गाउँ सभा र नगर सभाको कायर्स ालन सम्बन्धमा व्यवःथा 
गनर् बनेको ऐन, २०७५ 

ूःतावना : नेपालको संिवधान बमोिजम गाउँ सभा र नगर सभाको 
कायर्स ालन, बैठकको कायर्िविध, सभामा रहने सिमितह को गठन, 
सभाका सदःयह को पद िरक्त हनेु अवःथा समेतको सम्बन्धमा 
आवँयक व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २२७ वमोिजम  ूदेश नम्वर ७ 
को ूदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 
पिरच्छेद-1 
ूारिम्भक 

1.  संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (1) यस ऐनको नाम “गाउँ सभा र 
नगर सभा (कायर्स ालन) ऐन, २०७5” रहेकोछ। 

(2) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 
2.     पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” भ ाले सभाको अध्यक्ष सम्झन ु
पछर् ।  

(ख) “उपाध्यक्ष” भ ाले सभाको उपाध्यक्ष 
सम्झन ुपछर् ।  

(ग)  “अिधवेशन” भ ाले सभाको अिधवेशन 
सम्झन ुपछर् । 

(घ)  “कायर्पािलका” भन् नाले गाउँ कायर्पािलका 
वा नगर कायर्पािलका सम्झन ुपछर् । 
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(ङ) “ूःताव” भ ाले सभाको िवचाराथर् पेश 
गिरएको कुनै ूःताव वा सो ूःतावसँग 
सम्बिन्धत संशोधन ूःताव सम्झन ुपछर् । 

(च) “ूदेस” भ ाले ूदेस नम्वर ७ लाई सम्झन ु
पछर् ।  

(छ) “ूःततुकतार् सदःय” भ ाले िवधेयक वा 
ूःताव ूःततुकतार् सदःय सम्झन ुपछर् ।  

(ज) “बैठक” भ ाले सभाको अिधवेशन सम्झन ु
पछर् । 

(झ)  “बैठक कक्ष” भ ाले सभाको बैठक कक्ष 
सम्झन ु पछर् र सो शब्दले बैठक कक्षसँग 
जोिडएको दशर्कदीघार् तथा बरण्डालाई समेत 
जनाउँछ । 

(ञ) “िवधेयक” भ ाले सभामा पेश भएको ऐनको 
मःयौदा वा ऐनको संशोधन मःयौदा सम्झन ु
पछर् । 

(ट) “सिचव” भ ाले गाउँपािलका वा 
नगरपािलकाको ूमखु ूशासकीय अिधकृत 
सम्झन ु पछर् र सो शब्दले िनजको 
अनपुिःथितमा सभाको सिचव भई काम गनर् 
अध्यक्षले तोकेको अिधकृत कमर्चारीलाई 
समेत जनाउँछ । 

(ठ) “सदःय” भ ाले गाउँ सभा वा नगर सभाको 
सदःय सम्झन ुपछर् । 

(ड)  “सभा” भन् नाले गाउँ सभा वा नगर सभा 
सम्झन ुपछर् ।  
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(ढ) “संयोजक” भ ाले सिमितको संयोजक 
सम्झन ुपछर् । 

(ण) “सिमित” भ ाले दफा 70 बमोिजमका 
सिमित सम्झन ुपछर् । 

(त) “ःथानीय तह” भन् नाले नेपालको संिवधान 
बमोिजमका गाउँपािलका तथा नगरपािलका 
सम्झन ुपछर् । 

 

पिरच्छेद-२ 
अिधवेशन आ ान, अन्त्य तथा सदःयह को उपिःथित  

3 . अिधवेशन आ ान र अन्त्य  :  (१) अध्यक्षले ःथानीय तहको 
िनवार्चनको अिन्तम पिरणाम घोषणा भएको िमितले एक 
मिहनािभऽ पिहलो अिधवेशन आ ान गनुर् पनछ । त्यसपिछ 
यस ऐन बमोिजम अध्यक्षले समय समयमा अन्य अिधवेशन 
बोलाउन ुपनछ ।  

तर एउटा अिधवेशनको समाि  र अक  अिधवेशनको 
ूारम्भका बीचको अविध छ मिहनाभन्दा बढी हनेु छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अिधवेशन आ ान 
गरेको सूचना बैठक बःनभुन्दा सात िदन अगािड सिचवले 
सदःयह लाई िदन ुपनछ ।  

(3) उपदफा (१) बमोिजम आ ान गरेको 
अिधवेशन अध्यक्षले अन्त्य गरेमा सो सम्बन्धी सूचना िनजले 
बैठकमा पढेर सनुाउन ुपनछ । 
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(4) बैठक ःथिगत भएको अवःथामा अिधवेशनको 
अन्त्य भएमा सो सम्बन्धी जानकारी सिचवले सदःयह लाई 
िदन ुपनछ । 

(5) अध्यक्षले यस दफा बमोिजम अिधवेशन आ ान 
र अन्त्य गरेको सूचना सदःयह ले थाहा पाउने गरी सिचवले 
आवँयकता अनसुार ःथानीय सावर्जिनक स ारका 
माध्यमबाट ूचार ूसारसमेत गनुर् पनछ ।  

(6) अिधवेशन चालू नरहेको वा बैठक ःथिगत वा 
अन्त्य भएको अवःथामा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी 
िवषय र कारण खलुाई सभाको सम्पूणर् सदःय सङ्ख्याको 
एक चौथाइ सदःयह ले िलिखत अनरुोध गरेमा अध्यक्षले 
त्यःतो बैठक बःने िमित र समय तोक्न ुपनछ ।  

(7) कायर्पािलकाको केन्ि रहेको ःथानमा अध्यक्षले 
तोके बमोिजम अिधवेशन बःनेछ ।      

4.  सदःयह को उपिःथित : बैठकमा आसन महण गनुर् अिघ 
ूत्येक सदःयले बैठक कक्ष बािहर रािखएको पिुःतका वा 
िव तुीय उपकरणमा उपिःथित जनाउन ुपनछ । 

5. सभाको गणपरुक सङ्ख्या : यस ऐनमा अन्यथा लेिखएकोमा 
बाहेक बैठकमा सम्पूणर् सदःय सङ्ख्याको पचास ूितशतभन्दा 
बढी उपिःथत नभएसम्म कुनै ूँ न वा ूःताव िनणर्यका लािग 
ूःततु गिरने छैन । 

6. बैठकको िनणर्य : (१) बैठकमा बहमुतको िनणर्य मान्य 
हनेुछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गन व्यिक्तले 
िनणार्यक मत िदनेछ । 
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(२) बैठकको िनणर्य बैठकको अध्यक्षता गन 
व्यिक्तले ूमािणत गनछ ।  

7. ःवाथर् बािझएमा बैठकको अध्यक्षता : (१) सभामा िवचाराधीन 
कुनै िवषयमा अध्यक्षको व्यिक्तगत ःवाथर् गाँिसएको भएमा 
त्यःतो बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गनछ । 

(२) सभामा िवचाराधीन कुनै िवषयमा अध्यक्ष र 
उपाध्यक्ष दवैुको व्यिक्तगत ःवाथर् गािँसएको भएमा त्यःतो 
बैठकको अध्यक्षता बैठकमा उपिःथत जे  सदःयले  
गनछ । 

 

पिरच्छेद-3 

बैठकको ूारम्भ र ःथगन 
8. बैठकको ूारम्भ र ःथगन : (१) यस ऐनको अधीनमा रही 

अध्यक्षले सभाको कायर्बोझलाई ध्यानमा राखी आवँयकता 
अनसुार तोकेको िदनमा बैठक बःन ुपनछ ।  

(२) अध्यक्षले िनधार्रण गरेको समयमा बैठक शु  
हनेुछ ।  

तर बैठक बोलाएको समयबाट दईु घण्टासम्म पिन 
ूारम्भ हनु नसकेमा अध्यक्षले सो बैठक ःथगन गरी अक  
बैठकको सूचना गनुर् पनछ । 

(३) कुनै कारणवश बैठक बःन तोिकएको िदन, 
समय वा कायर्बममा पिरवतर्न भएमा त्यसको कारण 
सिहतको सूचना सभाको सूचनापाटीमा टाँिसनेछ र सो 
सम्बन्धी जानकारी सदःयलाई िव तुीय स ारको माध्यमबाट 
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समेत िदइनेछ । त्यसरी िदइएको सूचना सबै सदःयह ले 
पाएको मािननेछ ।  

(४) अध्यक्षले ूत्येक बैठकको ूारम्भ तथा 
ःथगनको घोषणा गनुर् पनछ । 

(5) सभामा ूितिनिधत्व गन सबै राजनीितक दलका 
ूितिनिधह ले बैठक स ालनमा सहयोग गनुर् पनछ । 

9. सदःयह को ःथान िरक्त रहेको अवःथामा सभाको कायर् 
स ालन : सभाको कुनै सदःयको ःथान िरक्त रहेको 
अवःथामा समेत सभाले आफ्नो कायर् स ालन गनर् सक्नेछ र 
सभाको कारबाहीमा भाग िलन नपाउने कुनै व्यिक्तले भाग 
िलएको कुरा पिछ प ा लाग्यो भने पिन भइसकेको कायर् 
अमान्य हनेु छैन । 

 

पिरच्छेद-4 

बैठकको कायर्िविध 
10. दैिनक कायर्सूची : (१) अध्यक्षको िनदशन अनसुार सिचवले 

बैठक बःने ूत्येक िदनको कायर्सूची अनसूुची-१ बमोिजमको 
ढाँचामा तयार गनुर् पनछ र त्यसको एक ूित अठ्चालीस 
घण्टा अगावै ूत्येक सदःयलाई उपलब्ध गराउन ुपनछ ।  

तर िवशेष पिरिःथितमा अध्यक्षको िनदशन अनसुार 
बैठक बःने आठ घण्टा अगावै कायर्सूची तयार गरी त्यसको 
एक-एक ूित ूत्येक सदःयलाई उपलब्ध गराउन  
सिकनेछ ।  
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(२) यस ऐनमा अन्यथा लेिखएकोमा बाहेक 
अध्यक्षको अनमुित निलई कुनै िदनको कायर् सूचीमा नपरेको 
कुनै िवषयमािथ सो िदन िवचार गनर् सिकने छैन ।  

(३) अध्यक्षले अन्यथा आदेश िदएकोमा बाहेक 
सूचना िदन ु पन कुनै पिन कायर् आवँयक अविध र अन्य 
ूिबया पूरा नभएसम्म दैिनक कायर्सूचीमा रािखने छैन । 

१1. कायर् व्यवःथा परामशर् सिमित : (१) बैठकमा पेश हनेु 
िवषयह को ूाथिमकता तथा समयाविधको िनधार्रण लगायत 
बैठकलाई सवु्यविःथत ढ ले स ालन गन सम्बन्धमा र 
अध्यक्षले आवँयक ठहर् याएको अन्य िवषयमा परामशर् िदन 
अध्यक्षको अध्यक्षतामा सम्भव भएसम्म सभामा ूितिनिधत्व 
गन सम्पूणर् राजनीितक दलका सदःयह  समावेश हनेु गरी 
बढीमा सात जना सदःय रहेको एक कायर् व्यवःथा परामशर् 
सिमित गठन गनर् सिकनेछ । 

(२) उपाध्यक्ष कायर्व्यवःथा परामशर् सिमितको पदेन 
उपाध्यक्ष हनेुछ । 

12.  समयाविधको िनधार्रण : (१) अध्यक्षले बैठकमा पेश हनेु 
िवषयमािथ छलफल गनर् समयाविध तोक्न ु  पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको समयाविध 
समा  भएपिछ यस ऐनमा अन्यथा लेिखएकोमा बाहेक 
अध्यक्षले अ  छलफल हनु निदई सो िवषयको टु ो लगाउन 
आवँयक सबै ूँ नह  िनणर्याथर् बैठकमा ूःततु गनुर्  
पनछ । 

13. सूचना िदने तिरका : यस ऐनमा अन्यथा लेिखएकोमा बाहेक 
सदःयले कुनै िवषयको सूचना िदँदा िदनको एघार बजेदेिख 
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दईु बजेसम्म सिचवलाई िदन ु पनछ । सो समय नघाई 
िदइएको सूचना त्यसपिछको कायर् िदनमा िदएको मािननेछ ।  

१4. सूचनामा संशोधन : कुनै सूचनामा आपि जनक, 
व्यङ्ग्यात्मक, अनावँयक, अनपुयकु्त, असम्ब  शब्द वा 
वाक्यांश ूयोग भएको लागेमा अध्यक्षले त्यःतो सूचना 
िवतरण हनुभुन्दा अिघ उपयकु्त संशोधन गनर् वा गराउन 
सक्नेछ । 

१5. कागजपऽको िवतरण : सिचवले आवँयक कागजपऽ र 
सूचनाह  सदःयह लाई उपलब्ध गराउनेछ ।  

१6.  बैठकको ूारम्भ : बैठक कक्षमा अध्यक्षको आगमन भई 
राि य धनु बजे पिछ बैठक ूारम्भ हनेुछ । 

१7.  बैठकमा पालन गनुर् पन कुराह  : बैठकमा देहायका कुराह   
    पालना गनुर् पनछ :-  

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा ूवेश गदार् सबैले 
सम्मान ूकट गनर् उठ्न ुपन, 

(ख) अध्यक्षले बैठकूित सम्मान ूकट गरी 
आफ्नो आसन महण गनुर् पन, 

(ग) बैठक ःथिगत भई अध्यक्ष सभाबाट बािहर 
िनःके पिछमाऽ अ  सदःयह ले बैठक 
कक्ष छाड्न ुपन, 

(घ) बैठकमा भाग िलने सदःयले बोल्दा 
अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर िश  र सभ्य 
भाषामा  बोल्न ुपन, 

(ङ) अध्यक्षले अन्यथा आदेश िदएमा बाहेक 
उिभएर बोल्न ुपन, 
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(च) कुनै सदःयले बोिलरहेको समयमा अशािन्त 
गनर् वा बैठकको मयार्दा भ  हनेु वा 
अव्यवःथा उत्प  हनेु कुनै काम गनुर् नहनेु, 

(छ) बैठकको अविधभर बैठक कक्षमा मोबाईल 
फोन बन्द गनुर् पन, 

(ज) अध्यक्षको ध्यानाकषर्ण गनर्को िनिम  उठ्न ु
पन र अध्यक्षले िनजको नाम बोलाएपिछ वा 
इशारा गरेपिछ माऽ बोल्न ुपन,   

(झ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गिररहेको 
समयमा सदःयले आफ्नो ःथान छाडेर िहँड्न 
नहनेु ।  

१8.  बैठकमा छलफल गनर् नपाइन े: बैठकमा देहायका िवषयह  
मािथ छलफल गनर् पाइने छैन :- 

(क) संिवधान वा ूचिलत कानूनबाट िनषधे 
गिरएको िवषय,  

(ख) दफा 24 मा उिल्लिखत िवषय, 
(ग) कानूनतः गोप्य रहने िवषयह  वा ूकाशन 

गदार् राि य िहत िवपरीत हनेु िवषय, 
(घ) ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा ूचारको लािग 

कुनै व्यिक्त वा संःथाको नाम आिद भएको 
िवषय, 

(ङ) गैर सरकारी व्यिक्तको कुनै वक्तव्य सत्य 
हो वा होइन भ े िवषय, 

(च) िमऽरा सँगको सम्बन्धमा खलल वा असर 
गन िवषय, 
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(छ) सभाले तोकेका अन्य िवषय ।    
19.    छलफलमा बोल्ने बम : बैठकमा बोल्ने र उ र िदने बम  
      देहाय बमोिजम हनेुछ :-  

(क) ूःताव पेश गन सदःयले बोिलसकेपिछ 
अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको 
बम बमोिजमका सदःयले बोल्न पाउने, 

(ख) यस ऐनमा अन्यथा लेिखएकोमा बाहेक 
अध्यक्षको अनमुित िबना कुनै सदःयले 
एउटै ूःतावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न 
नपाउने,  

(ग) ूःताव पेश गन सदःयले उ र िदनको 
लािग छलफलको अन्त्यमा फेिर बोल्न 
पाउने र सो ूःतावको सम्बन्धमा 
छलफलमा पिहले भाग िलएको वा निलएको 
जेसकैु भए तापिन ूःतावक सदःयले उ र 
िदइसकेपिछ अध्यक्षको अनमुित निलई फेिर 
बोल्न नपाउने,  

(घ) ूःतावमा संशोधन पेश गन सदःयलाई 
अध्यक्षको अनमुित िबना उ र िदने 
अिधकार नहनेु,  

(ङ) ूःताव पेश गन सदःयले उ र िदइसकेपिछ 
छलफल समा  भएको मािनने । 

20. सम्ब ता : (१) सदःयले बोलेको कुरा सभाको िवचाराधीन 
िवषयसँग सम्ब  हनु ुपनछ ।  
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(२) कुनै सदःयले असम्ब  कुरा बोिलरहेमा वा 
आफ्नो वा अ  कसैको तकर् लाई बारम्बार दोहोर् याइरहेमा 
अध्यक्षले िनजको व्यवहारूित बैठकको ध्यान आकिषर्त गद 
िनजलाई बोल्न बन्द गनर् आदेश िदन सक्नेछ । त्यःतो 
आदेश हनुासाथ त्यःतो सदःयले बोल्न बन्द गरी आफ्नो 
ःथान महण गनुर् पनछ । 

21. ःप ीकरण माग गनर् वा िदन सिकने : (१) कुनै िवषयमा 
छलफल चिलरहेको समयमा सम्बिन्धत िवषयमा कुनै 
सदःयले कुनै ःप ीकरण माग गनर् चाहेमा अध्यक्षमाफर् त 
माग गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन अध्यक्षको अनमुित िलई कुनै सदःयले सभाको 
जानकारीको लािग आफूसँग सम्बिन्धत अन्य िवषयमा 
ःप ीकरण िदन सक्नेछ ।  

तर त्यःतो ःप ीकरण िदँदा कुनै िववादाःपद िवषय 
उठाउन पाइने छैन र सो ःप ीकरणमािथ कुनै छलफल गनर् 
पाइने छैन । 

22. छलफल समाि को ूःताव : (१) यस ऐनमा अन्यथा 
लेिखएकोमा बाहेक कुनै सदःयले अध्यक्षको अनमुित िलई 
बैठकमा पेश भइसकेको ूःतावमािथको छलफल समा  
गिरयोस ्भ े ूःताव कुनै पिन समयमा पेश गनर् सक्नेछ । 

(२) मूल ूःतावमा आवँयक छलफल भइसकेको 
लागेमा अध्यक्षले छलफल समा  गिरयोस ् भ े ूःताव 
सभाको िनणर्याथर् पेश गनर् सक्नेछ ।  
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(३) छलफल समा  गिरयोस ्भ े ूःतावमािथ कुनै 
संशोधन पेश गनर् वा छलफल गनर् पाइने छैन र त्यःतो 
ूःताव ःवीकृत भएमा अध्यक्षले मूल ूःतावमा थप छलफल 
हनु निदई सभाको िनणर्याथर् पेश गनछ ।  

(४) कुनै छलफल अनावँयक िकिसमले लिम्बएको 
छ भ े लागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बझुी छलफल अन्त्य 
हनेु समय तोक्न सक्नेछ र त्यसरी समय तोिकएकोमा 
अध्यक्षले सो समयाविधिभऽ छलफल समा  भएको मानी 
मूल ूःतावमा सभाको िनणर्य ूा  गनर् आवँयक सबै 
ूँ नह  िनणर्याथर् बैठकमा पेश गनर् सक्नेछ ।  

23. िनयमापि  : (१) बैठकसमक्ष तत्काल िवचाराधीन रहेको 
कुनै िवषयमा कुनै सदःयलाई कुनै व्यवःथा उल्ल न भएको 
छ भ े लागेमा जनु व्यवःथा उल्ल न भएको हो सो खलुाई 
िनयमापि  उठाउन   सिकनेछ ।  

(२) िनयमापि  उठाउने सदःयले अध्यक्षबाट 
ःवीकृित सूचक अिभव्यिक्त वा इशारा पाएपिछ बोिलरहेको 
सदःयले बोल्न बन्द गनुर् पनछ । 

(३) िनयमापि  उठाउने सदःयले आफ्नो कुरा र 
आधार ःप  गरी िनयमापि  सम्बन्धी कुरा माऽ बोल्न 
पाउनेछ र िनयमापि  उठाइसकेपिछ िनजले आफ्नो ःथान 
महण गनुर् पनछ ।  

(४) बैठकमा उठाइएको िनयमापि को िनणर्य 
अध्यक्षले गनछ र िनजको िनणर्य अिन्तम हनेुछ ।  

24. बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालत वा संिवधानको धारा 
217 बमोिजमको न्याियक सिमितमा िवचाराधीन मु ा वा 
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िववादका सम्बन्धमा न्याय िन पणमा ूितकूल असर पान 
िवषय तथा न्यायाधीशको कतर्व्य पालनको िसलिसलामा 
गरेको न्याियक कायर्को सम्बन्धमा सभामा कुनै छलफल 
गिरने छैन ।  

25. समसामियक िवषयमा छलफल : (१) सदःयह ले आवँयक 
देखेका समसामियक िवषय ूःततु गनर्का लािग अध्यक्षले 
सभाको कायर्बोझलाई िवचार गरी िवशेष समय तोक्न  
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको समयमा ूःततु 
िवषयह को जवाफ कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको 
सदःयले सात िदनिभऽ अध्यक्ष माफर् त सभालाई उपलब्ध 
गराउन ुपनछ । 

 

पिरच्छेद-5 

िनणर्य गन तिरका 
२6. ूँ न ारा िनणर्य हनेु : सभामा िवचाराधीन रहेको ूःतावलाई 

अध्यक्षले सभाको िनणर्याथर् ूःततु गदार् ूँ नको पमा पेश 
गनुर् पनछ । 

२7. िनणर्याथर् ूँ न पेश गन िविध : (१) ूःतावमािथ छलफल 
समा  भएपिछ सो ूःतावको पक्षमा हनेु सदःयह लाई 
“हनु्छ” र िवपक्षमा हनेु सदःयह लाई “हु ” भ े शब्द 
सिुनने गरी उच्चारण गनुर् भनी अध्यक्षले ूँ नह  बमशः 
िनणर्याथर् पेश गनुर् पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूःतावलाई िनणर्याथर् 
पेश गरेपिछ अध्यक्षले “हनु्छ” वा “हु ” भ े सदःयह मध्ये 
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जनु पक्षको बहमुत भएको ठहर् याउँछ सो कुराको घोषणा 
गनछ र अध्यक्षको िवचारूित दफा २8 बमोिजम असहमित 
ूकट नगिरएमा अध्यक्षको घोषणा सभाको िनणर्य  
मािननेछ ।  

(३) अध्यक्ष ारा कुनै ूःताव िनणर्याथर् पेश 
गिरसकेपिछ सो ूःतावमािथ छलफल गनर् वा संशोधन ूःततु 
गनर् वा ःथगन ूःताव पेश गनर् पाइने छैन । 

२8. मत िवभाजन र स लन : (१) दफा २7 को उपदफा (२) 
बमोिजम अध्यक्षको िवचारूित कम्तीमा पाँचजना सदःयह ले 
आ-आफ्नो ःथानमा उिभई असहमित ूकट गरेमा अध्यक्षले 
“हनु्छ” वा “हु ” भ े सदःयह लाई देहाय बमोिजमको कुनै 
तिरकाले िवभाजन गरी मत स लन गनछ :-  

(क)  ूत्येक सदःयलाई “हनु्छ” वा 
“हु ” भ े शब्द उच्चारण गनर् 
लगाई, 

(ख)  “हनु्छ” वा “हु ” भ े पूजार् िवतरण 
गरेर,   

(ग)  “हनु्छ” र “हु ” भ े दवैु थरी 
सदःयह लाई िभ ािभ ै ढोकाबाट 
उपकक्ष (लवी) मा ूवेश गराएर 
वा  

(घ)  ःवचािलत मत अिभलेखयन्ऽ 
स ालन गरेर ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िवभाजनको माग अध्यक्षलाई अनावँयक लागेमा 
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िवभाजनको आदेश िदनभुन्दा पिहले “हनु्छ” र “हु ” भ े 
सदःयह लाई आ-आफ्नो ःथानमा बमशः उठ्न लगाई 
सङ्ख्या गणना गरी सभाको िनणर्य िन य गनर् सिकनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम “हनु्छ” र “हु ” भ े 
पूजार्ह  िवतरण गदार् “हनु्छ” भ े पूजार् “हिरयो”, “हु ” भ े 
पूजार् “रातो” र को हनेुछ र त्यःतो पूजार्मा सदःयले आफ्नो 
बमसङ्ख्या र नाम उल्लेख गरी सही समेत गनुर् पनछ ।   

(४) उपदफा (१) बमोिजम मत स लन गनर् 
ःवचािलत मत अिभलेखयन्ऽ ूयोग भएकोमा :-  

(क) कुनै सदःय कुनै कारणवश सो 
यन्ऽ स ालन गनर् असमथर् छ भ े 
अध्यक्षलाई लागेमा सभाको िनणर्य 
सनुाउन ु अिघ िनजसँग सोधेर मत 
गणना गनर् सक्नेछ, 

(ख) कुनै सदःयले ःवचािलत मत 
अिभलेखयन्ऽको गलत िबन्द ु
िथचेको कारणले गलत मतदान हनु 
गएमा सभाको िनणर्य सनुाउन ुअिघ 
अध्यक्षको ध्यान आकिषर्त गरी 
आफ्नो मतदान सच्याउन  
सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम स िलत 
मतगणनाको पिरणाम अध्यक्षले तत्काल सनुाउन ु पनछ र 
त्यसूित कसैले पिन असहमित ूकट गनर् पाउने छैन ।  
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(६) अध्यक्षले कुनै ूःतावलाई खण्ड खण्ड गरी 
एकभन्दा बढी ूँ नको पमा िनणर्याथर् राख्न सक्नेछ । 

(७) मत स लक तोक्ने र मत िवभाजनको अन्य 
कायर्िविध िनधार्रण गन अिधकार अध्यक्षलाई हनेुछ ।  

 

पिरच्छेद-6 

बैठकमा सवु्यवःथा 
29. चेतावनीयकु्त आदेश : अध्यक्षले बैठकमा अभि व्यवहार गन 

सदःयलाई आफ्नो व्यवहार िनयन्ऽण गनर् चेतावनीयकु्त 
आदेश िदन सक्नेछ र सो आदेश पाएपिछ त्यःतो सदःयले 
आफ्नो व्यवहार उपर तु न्त िनयन्ऽण गनुर् पनछ ।  

30. बैठक कक्षबाट िनंकाशन : (१) दफा 29 बमोिजमको 
आदेश पालना नगन सदःयलाई अध्यक्षले बैठक कक्षबाट 
बािहर जान आदेश िदन सक्नेछ । आदेश पाएपिछ त्यःतो 
सदःय बैठक कक्षबाट बािहर जान ुपनछ र िनज सो िदनको 
बाँकी अविधको बैठकमा उपिःथत हनु पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेश पाएपिछ पिन 
त्यःतो सदःय बैठक कक्षबाट बािहर नगएमा अध्यक्षले 
िनजलाई सम्बिन्धत कमर्चारीको सहयोग िलई बािहर िनकाल्न 
सक्नेछ । त्यसरी िनकािलएकोमा त्यःतो सदःयले 
त्यसपिछको तीन िदनसम्म सभा वा सिमितको कुनै बैठकमा 
भाग िलन पाउने छैन । यसरी िनकािलएकोमा सिचवले सो 
कुराको सूचना सबै सिमितलाई िदन ुपनछ ।  

31. सदःयको िनलम्बन : (१) अध्यक्षको आसनको अवहेलना 
गन वा सभाको कायर्मा जानी जानी बारम्बार बाधा िदने वा 
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अभि व्यवहार गन वा संिवधान वा यस ऐनको जानीजानी 
उल्ल न वा अवहेलना गन सदःयको नाम अध्यक्षले 
अवहेलनाकतार्को पमा घोषणा गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम नाम घोषणा भएको 
सदःयलाई बैठकबाट िनलम्बन गिरयोस ्भनी कुनै सदःय ारा 
ूःताव पेश भएमा त्यःतो ूःताव अध्यक्षले िनणर्याथर् 
बैठकमा तु न्त ूःततु गनुर् पनछ र सो ूःताव उपर कुनै 
संशोधन वा ःथगन ूःताव ल्याई छलफल गनर् पाइने  
छैन ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको ूःताव पािरत भएमा 
त्यःतो सदःय िनलम्बन भएको मािननेछ र त्यसरी िनलिम्बत 
सदःय त्यसपिछको पन्ी िदनसम्म सभा र सिमितको कुनै 
बैठकमा उपिःथत हनु पाउने छैन ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम ूःताव पािरत भई 
िनलम्बन भएको सदःय बैठक कक्षबाट तु न्त बािहर जान ु
पनछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम िनलम्बन भएको सदःय 
बैठक कक्षबाट तु न्त बािहर नगएमा अध्यक्षले िनजलाई 
बािहर िनकाल्न सम्बिन्धत कमर्चारीलाई आदेश िदन  
सक्नेछ ।  

(६) यस दफा बमोिजम कुनै सदःय िनलिम्बत 
भएमा वा त्यःतो िनलम्बन फुकुवा भएमा सिचवले त्यःतो 
सूचना सबै सिमितलाई िदन ुपनछ । 

(७) उपदफा (३) तथा दफा ३2 बमोिजम 
िनलम्बन भएको सदःयले पूवर् सूचना िदइसकेको ूःताव 
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िनलम्बन भएको अवःथामा बैठकमा ूःततु गनुर् पन भएमा 
अध्यक्षले सो ूःताव पेश गनर्को लािग अन्य कुनै सदःयलाई 
अिधकार ूदान गनर् सक्नेछ ।  

32. सवु्यवःथा कायम राख्न ेअध्यक्षको िवशेष अिधकार : (१) यस 
पिरच्छेदमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै 
सदःयले बैठक कक्षमा शािन्त, सवु्यवःथा तथा अनशुासन 
भ  गरेमा वा गनर् लागेमा वा कुनै िकिसमले बैठक कक्षिभऽ 
ध्वंसात्मक कायर् गरेमा वा बल ूयोग गरेमा वा गनर् लागेमा 
वा कुनै भौितक हािन नोक्सानी परु् याएमा अध्यक्षले िनजलाई 
बैठक कक्षबाट तत्काल िनंकाशन गनर् सम्बिन्धत 
कमर्चारीलाई आदेश िदन सक्नेछ । यसरी िनंकाशन भएको 
सदःयलाई अध्यक्षले बढीमा पन्ी िदनसम्मको लािग 
िनलम्बन गरी क्षित भएको भौितक साममीको यथाथर् क्षितपूितर् 
िनजबाट भराउने आदेश िदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनलिम्बत सदःयले सो 
अविधभर सभा वा कुनै सिमितको बैठकमा उपिःथत हनु 
पाउने छैन ।  

(३) यस दफा बमोिजम कुनै सदःय िनलिम्बत 
भएको वा त्यःतो िनलम्बन फुकुवा भएको सूचना सिचवले 
सबै सिमितलाई िदन ुपनछ । 

(४) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै सदःयले बैठकमा आपि जनक वा ध्वंसात्मक 
व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौितक हािन नोक्सानी 
परु् याएको कुरा अध्यक्षलाई बैठक सम्प  भएपिछ थाहा 
भएपिन अध्यक्षले त्यःतो सदःयलाई बढीमा पन्ी िदनसम्मको 
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लािग िनलम्वन गरी क्षित भएको भौितक साममीको यथाथर् 
क्षितपूितर् िनजबाट भराउने आदेश िदन बाधा पन छैन । 

तर अध्यक्षले यसरी कारबाहीको आदेश िदनभुन्दा 
अगािड सम्बिन्धत सदःयलाई आफ्नो सफाई पेश गन मौका 
िदन ुपनछ ।  

33. कारबाही िफतार् हनु सक्ने : यस पिरच्छेदमा अन्यऽ जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन िनंकािशत वा िनलिम्बत सदःयले 
िच  बझु्दो सफाई पेश गरेमा वा माफी मागेमा अध्यक्षले 
बैठकको राय बझुी त्यःतो सदःयलाई माफी िदई कारबाही 
िफतार् िलन सक्नेछ ।  

३4. बैठक ःथिगत गन अिधकार : बैठक कक्षिभऽ अव्यवःथा भई 
वा हनेु सम्भावना भई बैठक िनयिमत पले स ालन गनर् 
बाधा पन देिखएमा अध्यक्षले सो िदनको कुनै समयसम्म वा 
तोकेको अविधसम्मको लािग बैठक ःथिगत गनर् सक्नेछ । 
अध्यक्षले गरेको त्यःतो ःथगनमािथ कुनै सदःयले ूँ न 
उठाउन पाउने  छैन ।  

 

पिरच्छेद-7 

ूःताव र तत्सम्बन्धी कायर्िविध 
35. ूःताव िबना छलफल गनर् नसिकन े : (१) संिवधान र यस 

ऐनमा अन्यथा लेिखएकोमा बाहेक ूःताव िबना बैठकमा कुनै 
कुरा मािथ छलफल गनर् सिकने छैन ।  

(२) बैठकमा पेश हनेु ूःतावमा अध्यक्षको ःवीकृित 
ूा  भएको हनु ुपनछ । 
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36. ूःतावको सूचना : ूःताव पेश गनर् चाहने सदःयले सो कुराको 
िलिखत सूचना सिचवलाई िदन ुपनछ । 

37. ूःताव सम्बन्धी शतर्ह  : (१) बैठकमा देहाय बमोिजमका 
िवषय समावेश रहेको कुनै ूःताव पेश गनर् सिकने छैन :- 

(क) दफा 24 ले बहसमा बन्देज गरेका 
िवषयह  वा संिवधानको अन्य कुनै 
व्यवःथा िवपरीत भएको, 

(ख) एकभन्दा बढी िवषयह  समावेश 
भएको,  

(ग) िवषयवःत ु अःप  वा अिनि त 
भएको,  

(घ) अिश  भाषा ूयोग गिरएको, 
असम्ब , आक्षेपयकु्त वा अ  कुनै 
अनमुािनत वा आपि जनक कुरा 
रहेको,  

(ङ) कुनै व्यिक्तले सावर्जिनक वा 
सरकारी हैिसयतले बाहेक व्यिक्तगत 
हैिसयतले गरेको काम कुरा 
सम्बन्धी आचरणको उल्लेख गरेको,  

(च) सभा वा यसका कुनै सिमितको 
िनणर्य वा त्यहाँ िवचाराधीन रहेको 
िवषयको आलोचना गरेको,  

(छ) ूचिलत कानून बमोिजम ःथािपत 
न्याियक वा अधर्न्याियक िनकाय वा 
अिधकारी वा ूचिलत कानून 
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बमोिजम जाँचबझु गनर्, सझुाव िदन, 
ूितवेदन पेश गनर् गिठत आयोग वा 
सिमितको िवचाराधीन रहेको िवषय 
उल्लेख भएको,  

(ज) चालू अिधवेशनमा पिहले भइसकेको 
छलफललाई दोहोर् याउने ूयास 
गिरएको। 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन अध्यक्षलाई सो खण्डमा उिल्लिखत 
आयोग वा सिमितको कायर्मा कुनै ूितकूल ूभाव नपन भ े 
लागेमा जाँचबझुको कायर्िविध र कायर् ूगितको िवषयसम्ममा 
सीिमत रही ूःताव पेश गनर् अध्यक्षले अनमुित िदन  
सक्नेछ ।  

38. ूःताव ःवीकारयोग्य छ वा छैन भ  े िनणर्य गन : कुनै 
ूःताव ःवीकारयोग्य छ वा छैन भ े कुराको िनणर्य 
अध्यक्षले गनुर् पनछ र त्यसरी िनणर्य गदार् अध्यक्षले कारण 
खलुाई ूःतावको कुनै अंश वा पूरै ूःताव अःवीकार गनर् 
सक्नेछ । 

39. छलफलको िदन र समयाविध तोक्ने : (१) अध्यक्षले सभाको 
कायर्बोझलाई ध्यानमा राखी ूःतावमािथ छलफल गन िदन र 
समयाविध तोक्न सक्नेछ ।  

(२) छलफलका िनिम  िनधार्िरत समयाविध समा  
भएपिछ छलफल समा  हनेुछ र यस ऐनमा अन्यथा 
लेिखएकोमा बाहेक अध्यक्षले मूल िवषयमािथ िनणर्य ूा  
गनर्का लािग आवँयक सबै ूँ नह  िनणर्याथर् बैठकमा पेश 
गनुर् पनछ ।  
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40. ूःताव िनिंबय हनेु र फेिर उठाउन नपाइन े: (१) बैठकमा 
ूःताव पेश गन अनमुित ूा  भइसकेपिछ पिन पेश 
नगिरएको ूःताव ःवतः िनिंबय हनेुछ ।  

(२) यस ऐनमा अन्यथा लेिखएकोमा बाहेक सभाको 
चालू अिधवेशनमा कुनै ूःताव ारा छलफल गिरएको वा 
िनणर्य भइसकेको मूलभतू पमा समान िवषय कुनै अन्य 
ूःताव वा संशोधन ारा पनुः उठाउन पाइने छैन । 

41. िनधार्िरत समय अगावै छलफल गनर् नपाइने : बैठकमा 
छलफल गनर्को िनिम  समय िनधार्िरत भइसकेको कुनै 
िवषयमािथ त्यःतो िनधार्िरत समय अगावै छलफल गनर्का 
लािग कुनै ूःताव वा संशोधन ल्याउन पाइने छैन ।  

42. ूःताव िफतार् िलन सिकने : (१)  सभामा दतार् भइसकेको 
ूःताव अध्यक्षको अनमुित िलई ूःतावकले िलिखत 
िनवेदन ारा िफतार् िलन सक्नेछ ।  

तर बैठकमा पेश भइसकेको ूःताव बैठकको 
अनमुित िबना िफतार् िलन सिकने छैन र ूःतावमािथ कुनै 
संशोधन पेश भएको छ भने त्यःतो संशोधनको टु ो 
नलागेसम्म ूःताव िफतार् िलन सिकने छैन ।  

(२) एकभन्दा बढी सदःयह ले मूलभतू पमा 
समान िवषयमा एकभन्दा बढी ूःतावह  पेश गरेमा आपसी 
सहमित वा गोलाूथा ारा िनधार्िरत एउटा ूःतावमा माऽ 
छलफल गनुर् पनछ ।  

43. ज री र सावर्जिनक मह वको ूःताव : (१) कुनै सदःयले 
ज री र सावर्जिनक मह वको िवषयमािथ छलफल गनर् 
चाहेमा तत्सम्बन्धी ूःतावको सूचना बैठक शु  हनुभुन्दा 
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कम्तीमा दईु घण्टा अगावै सिचवलाई िदन ुपनछ र त्यःतो 
ूःतावलाई कम्तीमा दईुजना सदःयले समथर्न गरेको हनु ु
पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचनाको साथमा 
उक्त ूःतावमािथ छलफल गनुर् पन कारण ःप  पमा 
उल्लेख गरेको हनु ुपनछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको ूःतावको िवषय 
अध्यक्षले ज री र सावर्जिनक मह वको ठहर् याएमा 
कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको सदःयसँग परामशर् 
गरी उक्त ूःतावलाई ःवीकृित िदनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम ःवीकृत ूःतावमािथ 
छलफलका लािग अध्यक्षले बढीमा दईु घण्टाको समय 
तोक्न ुपनछ र त्यःतो ूःतावमािथ तीन िदन िभऽ छलफल 
गनुर् पनछ ।  

(५) उपदफा (३) बमोिजम ूःताव ःवीकृत भई 
अध्यक्षले ूःतावक सदःयको नाम िलएपिछ ूःतावक 
सदःयले संिक्ष  वक्तव्य िदनेछ । त्यसपिछ अध्यक्षले 
छलफलमा भाग िलने सदःयह लाई समय िदनेछ ।  

(६) छलफलमा उठेका ूँ नह को जवाफ 
कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको सदःयले िदन ु 
पनछ ।  

44. सूचना िबना पिन ूःताव पेश गनर् सिकने : (१) यस 
पिरच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अध्यक्षको 
अनमुित िलई देहायको कुनै ूःताव सूचना िबना पिन पेश 
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गनर् सिकनेछ र त्यःतो ूःताव ारा कुनै िववादाःपद िवषय 
उठाउन पाइने छैन :-  

(क) धन्यवाद ापन गन, 
(ख) बैठक ःथिगत गन,  
(ग) ूःताव तथा संशोधन िफतार् िलने,  
(घ) बधाई िदने वा शोक ूकट गन,  
(ङ) छलफल ःथिगत गन,  
(च) छलफलको अविध बढाउने,  
(छ) बैठकको अविध बढाउने, वा  
(ज) छलफल समा  गन ।  

(२) उपदफा (१) मा उिल्लिखत ूःतावका 
सम्बन्धमा अध्यक्षको अनमुित ूा  भई बैठकमा ूःताव पेश 
भएपिछ अध्यक्षले उक्त ूःतावलाई बैठकको िनणर्याथर् पेश 
गनुर् पनछ । 

45.  अन्य ूःताव पेश गनर् नसिकन े : दफा  43 र 44 
बमोिजमका ूःतावह  बाहेक यस पिरच्छेद अन्तगर्त अन्य 
कुनै ूःताव पेश गनर् सिकने छैन ।  

 

पिरच्छेद-8 

संशोधनह  
46. संशोधन सम्बन्धी शतर्ह  : कुनै ूःतावको सम्बन्धमा 

देहायका शतर्का अधीनमा रही संशोधन पेश गनर् सिकनेछ :-  
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(क) मूल ूःतावको उ ेँय वा िस ान्त 
िवपरीत नभएको,  

(ख) मूल ूःतावको कुरासँग सम्ब  
तथा त्यसको क्षेऽिभऽको भएको,  

(ग) बैठकले पिहले गिरसकेको 
िनणर्यिसत नबािझएको,  

(घ) अःप  वा िनरथर्क नभएको । 
47. संशोधनको सूचना : (१) संशोधन पेश गनर् चाहने सदःयले 

ूःतावमािथ िवचार गिरने िदनको चौबीस घण्टा अगावै 
संशोधनको सूचना सिचवलाई िदन ुपनछ ।  

तर अध्यक्षको अनमुित िलएर ूःतावमािथ छलफल 
ूारम्भ हनुभुन्दा अगािड कुनै पिन समयमा संशोधनको सूचना 
पेश गनर् सिकनेछ । 

(२) संशोधनको सूचना ूा  भएपिछ ूत्येक 
संशोधनको एक-एक ूित सबै सदःयह लाई उपलब्ध 
गराउन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम सूचना निदई संशोधन 
पेश गरेमा कुनै पिन सदःयले आपि  जनाउन सक्नेछ ।  

48. संशोधन ःवीकृत गन वा नगन अिधकार : (१) ूःतावमािथ 
पेश गिरने संशोधन ःवीकृत गन वा नगन अिधकार 
अध्यक्षलाई हनेुछ ।  

(२) संशोधन ःवीकृत वा अःवीकृत गन ूयोजनको 
लािग अध्यक्षले सम्बिन्धत सदःयलाई संशोधनको उ ेँय 
ःप  गनर् लगाउन सक्नेछ । 
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49. संशोधन पेश गन : अध्यक्षले ःवीकृत गरेको संशोधन वा 
संशोधन सिहतको ूःताव वा मूल ूःतावलाई िनणर्याथर् पेश 
गनुर्भन्दा पिहले बैठकमा पढेर सनुाउन ु पनछ । यसरी 
िनणर्याथर् पेश गदार् एकभन्दा बढी संशोधनह  भएमा 
अध्यक्षले उपयकु्त ठहर् याएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन 
सिहतको ूःताव वा मूल ूःतावलाई ूाथिमकता िदई पेश 
गनर् सक्नेछ । 

 

पिरच्छेद-9 

ःथगन ूःताव 
50. ःथगन ूःतावको सूचना र अध्यक्षको अनमुित : (१) यस 

ऐनको अधीनमा रही ज री सावर्जिनक मह वको कुनै खास 
िवषयमािथ छलफल गनर् बैठकको कायर्बम ःथिगत गिरयोस ्
भ े ूःताव अध्यक्षको अनमुितले पेश गनर् सिकनेछ ।  

तर,  
(क)  त्यःतो ूःताव यस ऐनको व्यवःथा 

अनकूुल नभएमा वा अध्यक्षले 
अःवीकृत गरेमा र िनजले उिचत 
ठानेमा उक्त ूःताव ऐनको 
व्यवःथा अनकूुल नभएको वा 
अःवीकृत गरेको कारणको 
जानकारी ूःतावक सदःयलाई िदन 
सक्नेछ ।  

(ख)  ूःतावमा उल्लेख भएका तथ्यको 
सम्बन्धमा अध्यक्षले बढी जानकारी 
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िलन आवँयक ठानेमा ूःताव 
ःवीकृत वा अःवीकृत गनुर् अिघ 
ूःतावक सदःय वा कायर्पािलकाले 
तोकेको कायर्पािलकाको सदःयबाट 
ूःतावको तथ्यको िवषयमा 
जानकारी िलन सक्नेछ ।  

(२) ःथगन ूःताव जनु िदनको बैठकमा पेश गनर् 
खोिजएको हो सो िदनको बैठक बःने समयभन्दा एक घण्टा 
अगावै सिचवलाई सूचना िदन ु पनछ र त्यःतो ूःताव 
सिहतको सूचनाको एक-एक ूित अध्यक्ष र िवषयसँग 
सम्बिन्धत कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको सदःयलाई 
पिन िदन ु पनछ । सो समयपिछ ूा  भएको सूचनालाई 
भोिलपल्ट ूा  सूचना मािननेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको ूःताव सम्बन्धी 
सूचना एक बैठकमा एउटाभन्दा बढी िदन पाइने छैन ।  

(४) एक जनाभन्दा बढी सदःयले ूःतावको 
सूचनामा हःताक्षर गरेको भए पिहलो बमसङ्ख्यामा हःताक्षर 
गन सदःयले सूचना िदएको मािननेछ ।  

51. ःथगन ूःताव सम्बन्धी शतर्ह  : कुनै ज री र सावर्जिनक 
मह वको िवषयमािथ छलफल गनर् बैठक ःथिगत गिरयोस ्
भ े ूःताव देहायका शतर्ह को अधीनमा रही पेश गनर् 
सिकनेछ :- 

(क) ूःतावको िवषय तत्काल घटेको 
घटना र ःथानीय सरकारको 
उ रदाियत्विभऽको हनु ुपन,  
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(ख) दफा 3७ मा उिल्लिखत शतर्ह  
पूरा भएको हनु ुपन ।  

52. ूःतावमा छलफल गन समय िनधार्रण : ःथगन ूःतावमा 
छलफल गनर् अध्यक्षले बैठकको कायर्बमलाई समेत ि गत 
गरी सोही िदनको कुनै समय तोक्न सक्नेछ । 

53. छलफलको समाि  : अध्यक्षलाई ूःतावमािथको छलफल 
पयार्  भएको लागेमा उक्त ूःतावलाई बैठकको िनणर्याथर् 
पेश गनुर् पनछ ।  

54. बोल्ने समयको लािग समय िनधार्रण : कुनै ूःतावको 
सम्बन्धमा ूःतावक, समथर्क, कायर्पािलकाले तोकेको 
कायर्पािलकाको सदःय र अन्य सदःयह ले बोल्ने समय 
अध्यक्षले तोके बमोिजम हनेुछ ।  

 

पिरच्छेद-१0 

स ल्प ूःताव 
55. स ल्प ूःततु गनर् सिकने : (१) यस ऐनको अधीनमा रही 

सभामा सावर्जिनक मह वको देहायको कुनै िवषयमा स ल्प 
ूःताव पेश गनर् सिकनेछ :- 

(क) राय वा िसफािरस ूकट गनर्,  
(ख) ःथानीय सरकारको कुनै कायर् वा 

नीितको समथर्न वा िवरोध ूकट 
गनर् वा पनुिवर्चारका लािग ध्यान 
आकषर्ण गनर्, वा  

(ग) कुनै सन्देश वा िनदशन िदन ।  
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(२) अध्यक्षले उपयकु्त र आवँयक ठहर् याएको 
अन्य कुनै िवषयमा स ल्प ूःताव पेश गनर् अनमुित िदन 
सक्नेछ ।  

56. स ल्प ूःतावको सूचना : (१) स ल्प ूःताव ूःततुकतार् 
सदःयले आफूले पेश गनर् चाहेको ूःतावको सूचना कम्तीमा 
सात िदन अगावै सिचवलाई िदन ुपनछ ।  

तर कायर्पािलकाको कुनै सदःयले कम्तीमा तीन 
िदनको सूचना िदई स ल्प ूःताव पेश गनर् सक्नेछ ।  

(२) कायर्पािलकाको सदःय बाहेक अ  सदःयले 
अध्यक्षको अनमुित निलई एउटै अिधवेशनमा तीनभन्दा बढी 
स ल्प ूःतावह को सूचना िदन पाउने छैन । 

57. स ल्प ूःताव सम्बन्धी शतर् : यस पिरच्छेदमा लेिखएको 
कुराह का अितिरक्त ूःतावका सम्बन्धमा यस ऐनमा 
उल्लेख भएका सबै शतर्ह  स ल्प ूःतावको हकमा समेत 
लागू हनेुछन ्। 

58. ःवीकार योग्य छ वा छैन भ  े िनणर्य : (१) कुनै स ल्प 
ूःताव ःवीकारयोग्य छ वा छैन भ े ूँ नको िनणर्य 
अध्यक्षले गनछ । कुनै स ल्प वा स ल्पको कुनै अंश 
संिवधान वा यस ऐनको िवपरीत भएमा अध्यक्षले त्यसलाई 
अःवीकार गनुर् पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनणर्य गदार् अध्यक्षले 
चाहेमा कायर् व्यवःथा परामशर् सिमितको परामशर् िलन 
सक्नेछ ।  
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(३) अध्यक्षले उपयकु्त देखेमा स ल्प ूःतावलाई 
यस ऐन बमोिजमको व्यवःथा अनकूुल बनाउनको िनिम  
आवँयक संशोधन गनर् सक्नेछ ।  

(४) अध्यक्षबाट बैठकमा पेश गनर् ःवीकृत स ल्प 
ूःतावको ूित सो ूःताव पेश हनेु दईु िदन अगावै संशोधन 
पेश गन ूयोजनको लािग सदःयह लाई िवतरण गनुर्  
पनछ ।  

59. स ल्प ूःताव पेश हनेु : एउटा बैठकमा एकजना सदःयको 
एकभन्दा बढी स ल्प ूःताव कायर्सूचीमा रािखने छैन र एक 
बैठकमा दईुभन्दा बढी स ल्प ूःतावह  रािखने छैनन ्। 

60. स ल्प ूःताव पेश गन तरीका : (१) अध्यक्षले नाम 
िलएपिछ स ल्प ूःताव ूःततु गनर् चाहने सदःयले बैठकमा 
आफ्नो स ल्प ूःताव पेश गनर् सक्नेछ र त्यसरी स ल्प 
ूःताव पेश गदार् सो को व्यहोरा पढी वक्तव्य िदन  
सक्नेछ ।  

तर अध्यक्षको अनमुित िलएर कुनै सदःयले अन्य 
कुनै सदःयलाई आफ्नो स ल्प ूःताव पेश गनर् अिधकार 
ूदान गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अध्यक्षले सदःयको 
नाम िलएपिछ सो सदःयले स ल्प ूःताव पेश नगन इच्छा 
ूकट गनर् सक्नेछ ।  

(३) सम्बिन्धत सदःयले पेश नगरेको स ल्प ूःताव 
िनजले िफतार् िलएको मािननेछ । 
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61. छलफलको समयाविध : स ल्प ूःताव ूःततु गन र सो 
ूःताव उपर छलफल गदार् सदःयले बोल्ने समयाविध 
अध्यक्षले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ ।  

62. संशोधन सम्बन्धी शतर्ह  : (१) यस पिरच्छेद अन्तगर्त पेश 
भएका स ल्प ूःताव मािथ अध्यक्षको अनमुित िलई संशोधन 
पेश गनर् सिकनेछ ।  

(२) दफा 46 मा उिल्लिखत शतर्ह  स ल्प ूःतावको 
संशोधनको हकमा पिन लागू हनेुछन ्।  

63. स ल्प ूःतावमा िनणर्य : छलफल समा  भएपिछ बैठकले 
स ल्प ूःताव उपर कुनै संशोधन पेश भएको रहेछ भने 
पिहले त्यसको िनणर्य गरी स ल्प ूःतावमा िनणर्य गनुर्  
पनछ ।  

64. ःवीकृत स ल्प ूःताव पठाइने : सिचवले बैठक ारा ःवीकृत 
गिरएको ूत्येक स ल्पको एक-एक ूित कायर्पािलकालाई र 
कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको सदःयलाई पठाउन ु
पनछ । कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको सदःयले 
ःवीकृत स ल्प ूःताव कायार्न्वयन गरी सो को जानकारी  
सभालाई गराउन ुपनछ ।  

तर कुनै मनािसब कारण परी स ल्प ूःताव 
कायार्न्वयन हनु नसकेकोमा त्यःतो कारण सिहतको 
जानकारी सभालाई गराउन ुपनछ ।  
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पिरच्छेद-१1 

राजःव र व्ययको अनमुान सम्बन्धी कायर्िविध 
65. राजःव र व्ययको अनमुान : (१) कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष 

वा उपूमखु वा कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै 
सदःयले बैठकमा राजःव र व्ययको वािषर्क अनमुान ूःततु 
गनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम राजःव र व्ययको 
वािषर्क अनमुान ूःततु भएपिछ बसेको बैठकमा 
कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा उपूमखु वा कायर्पािलकाले 
तोकेको कायर्पािलकाको कुनै सदःयले राजःव र व्ययको 
वािषर्क अनमुानको एक ूित टेबलु गनछ ।  

(३) राजःव र व्ययको वािषर्क अनमुान टेबलु 
गिरएको िदन त्यसमा छलफल गिरने छैन । 

66. राजःव र व्ययको वािषर्क अनमुानमािथ छलफल :  
(१) राजःव र व्ययको वािषर्क अनमुान पेश गन 
कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा उपूमखु वा कायर्पािलकाले 
तोकेको कायर्पािलकाको कुनै सदःयले बैठकमा आिथर्क 
िवधेयक ूःततु गन अनमुितको लािग ूःताव पेश गनुर्  
पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूःताव पेश गनुर् अिघ 
राजःव र व्ययको वािषर्क अनमुानमािथ सामान्य छलफल 
गनर्को लािग अध्यक्षले कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा 
उपूमखु वा कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै 
सदःयसँग परामशर् गरी िदन तथा समयाविध तोक्नेछ ।  
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(3) उपदफा (२) बमोिजम तोिकएको िदन र 
समयाविधिभऽ राजःव र व्ययको वािषर्क अनमुानमािथ 
सामान्य छलफल गिरनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको छलफलको ूारम्भ 
कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा उपूमखु वा कायर्पािलकाले 
तोकेको कायर्पािलकाको कुनै सदःयको वक्तव्यबाट हनेुछ र 
छलफलमा उठेका ूँ नह को उ र उपाध्यक्ष वा उपूमखु 
वा कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको सदःयले 
छलफलको अन्त्यमा िदनेछ ।  

(५) राजःव र व्ययको वािषर्क अनमुान (बजेट) 
मािथ छलफल समा  भई आिथर्क िवधेयक र िविनयोजन 
िवधेयक पािरत भए पिछको पैितस िदन िभऽ उक्त अनमुान 
(बजेट) को िववरण सिहतको जानकारी स  र ूदेश 
सरकारलाई िदन ुपन छ ।   

67. व्ययको अनमुान : (१) ूत्येक क्षऽेको िनिम  ूःताव 
गिरएको खचर्को रकम सामान्यतः छु ाछु ै शीषर्क अन्तगर्त 
राख्न ुपनछ ।  

तर कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा उपूमखु वा 
कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै सदःयले दईु वा 
सोभन्दा बढी क्षेऽह को िनिम  ूःताव गिरएको खचर्को 
रकम एउटै शीषर्कमा समावेश गनर् वा खास क्षेऽह  
अन्तगर्त सहज पमा वगीर्करण गनर् नसिकने खचर्को 
रकमह  एउटै शीषर्क अन्तगर्त राख्न सक्नेछ ।  

(२) ूत्येक शीषर्कमा पिहले सबै ूःतािवत खचर् 
रकमको िववरण र त्यसपिछ उपशीषर्कह मा िवभािजत 
ूत्येक खचर् रकमको िवःततृ िववरण उल्लेख गरेको हनु ु
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पनछ । त्यःतो िववरणमािथ बैठकमा छलफल गनर्  
सिकनेछ ।  

 

पिरच्छेद-१2 

िविनयोजन तथा ःथानीय आिथर्क िवधेयक सम्बन्धी कायर्िविध 
68. िविनयोजन िवधेयक सम्बन्धी कायर्िविध : (१) यस ऐनमा 

अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िविनयोजन 
िवधेयकको सम्बन्धमा यस पिरच्छेदमा लेिखए बमोिजमको 
कायर्िविध अपनाइनेछ ।  

(२) िविनयोजन िवधेयक ूःततु गनुर् पूवर् बैठकमा 
बजेट तयारीका लािग िविनयोजन िवधेयकका िस ान्त र 
ूाथिमकता सम्बन्धमा (कर ूःताव बाहेक) छलफल 
गिरयोस ् भनी कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा उपूमखु वा 
कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै सदःयले ूःताव 
राख्नछे । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम गिरने छलफलको 
कायर्िविध अध्यक्षले िनधार्रण गरे बमोिजम     हनेुछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजमको छलफल बैठकमा 
िविनयोजन िवधेयक ूःततु हनुभुन्दा कम्तीमा पिन सात िदन 
पूवर् नै समा  गिरसक्न ुपनछ । 

(५) बैठकमा राज  र व्ययको वािषर्क अनमुानमािथ 
छलफल समा  भएपिछ उपदफा (२) बमोिजम भएको 
छलफलको आधारमा कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा उपूमखु 
वा कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै सदःयले 
िविनयोजन िवधेयक ूःततु गनछ । 
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(६) िविनयोजन िवधेयकमािथ िवचार गिरयोस ् भ े 
ूःताव पेश भएपिछ अध्यक्षले उपदफा (५) बमोिजम 
िविनयोजन िवधेयक पेश गन कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा 
उपूमखु वा कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै 
सदःयसँग परामशर् गरी िवधेयकका िविभ  शीषर्कह मािथ 
छलफल र िनणर्य गनर्को लािग िदन तथा समयाविध तोक्न ु
पनछ ।   

(७) िविनयोजन िवधेयकमा िनिदर्  गरी रािखएको 
ूत्येक शीषर्कमािथ छु ाछु ै वा समूहीकृत पमा छलफल 
गनुर् पनछ ।  

(८) उपदफा (७) बमोिजमको छलफलको बममा 
कुनै शीषर्कमािथ उठेको ूँ नको जवाफ उपदफा (५) 
बमोिजम िविनयोजन िवधेयक पेश गन कायर्पािलकाको 
उपाध्यक्ष वा उपूमखु वा कायर्पािलकाले तोकेको 
कायर्पािलकाको कुनै सदःयले छलफलको अन्त्यमा िदन ु
पनछ ।  

(९) कुनै शीषर्कलाई िनणर्याथर् ूःततु गनुर् अिघ सो 
शीषर्कको सम्बन्धमा दलीय संरचनाको आधारमा ूःततु 
गिरएका खचर् कटौतीका ूःतावह मध्ये एकै ूकृितको 
ूःताव एकभन्दा बढी भएमा कुनै एकमा माऽ छलफल गरी 
िनणर्य गनुर् पनछ ।  

(१०) एउटै शीषर्कको खचर् रकमसँग सम्बिन्धत 
छु ाछु ै ूःतावह  ूःततु गिरएमा वािषर्क अनमुानमा 
व्यवःथा गिरएको सम्बिन्धत शीषर्कह को बम अनसुार 
छलफल गनुर् पनछ ।  
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(११) उपदफा (६) बमोिजम तोिकएको िदन तथा 
समयाविधको अन्त्यमा छलफल गनर् बाँकी रहेका सबै 
शीषर्कह लाई छलफल िबना नै अध्यक्षले िनणर्याथर् बैठकमा 
ूःततु गनुर् पनछ ।  

(१२) कुनै सदःयले बैठकमा कुनै शीषर्कमा खचर् 
कटौतीको ूःताव राख्न सक्नेछ । 

(१३) उपदफा (१२) बमोिजम खचर् कटौतीको 
ूःताव सम्बन्धी कायर्िविध अध्यक्षले तोके बमोिजम हनेुछ । 

69. आिथर्क िवधेयक : (१) दफा 65 बमोिजम राज  र व्ययको 
वािषर्क अनमुान ूःततु भएको लग ै पिछ बसेको सभाको 
बैठकमा कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष वा उपूमखु वा 
कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै सदःयले 
ःथानीय सरकारको आिथर्क िवधेयक ूःततु गनछ ।  

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन आिथर्क िवधेयकका सम्बन्धमा यस दफामा तोिकए 
बमोिजमको कायर्िविध अपनाइनेछ ।  

(३) आिथर्क िवधेयकमािथ िवचार गिरयोस ् भ े 
ूःताव पेश भई ःवीकृत भएपिछ अध्यक्षले उपदफा (1) 
बमोिजम आिथर्क िवधेयक पेश गन कायर्पािलकाको उपाध्यक्ष 
वा उपूमखु वा कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै 
सदःयसँग परामशर् गरी सो िवधेयकमा छलफल गन िदन 
तथा समयाविध तोक्नेछ ।  

(4) आिथर्क िवधेयकका सम्बन्धमा यस दफामा 
उल्लेख गिरएदेिख बाहेक अध्यक्षले उपयकु्त ठहर् याएको 
कायर्िविध अपनाउन सिकनेछ ।  
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पिरच्छेद-१3 

सभाका सिमितह  
70.  सिमितह  : (१) ःथानीय सरकारलाई सभा ूित उ रदायी 

र जवाफदेही बनाउन, ःथानीय सरकारबाट भए गरेका काम 
कारबाहीको अनगुमन र मूल्या न गरी आवँयक िनदशन वा 
राय सल्लाह िदन समेतका लािग सभामा देहाय बमोिजमका 
सिमितह  रहन सक्नेछन ्:- 
ब.स. सिमितको नाम कायर्के्षऽ 

(क) लेखा सिमित ःथानीय तहको सावर्जिनक लेखा, 
िव  र तत ्सम्बन्धी िवषय 

(ख) िवधायन सिमित सभामा पेश भएका िवधेयक 
उपरको सिमितमा हनेु छलफल, 
ूत्यायोिजत िवधायन सम्बन्धी, 
सामािजक न्याय, ःथानीय कानून 
सम्बन्धी िवषय  

(ग) सशुासन तथा 
िबकास सिमित 

ःथानीय तहको भौितक पूवार्धार, 
यातायात लगायतका िवकास 
िनमार्ण तथा सशुासन सम्बन्धी 
िवषय र िवकास िनमार्णमा रहेको 
समःयाको समाधानको िवषय  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत िवषयगत 
सिमितह ले आ-आफ्नो कायर्क्षेऽिभऽ पन िवषयमा छलफल 
गरी सो सम्बन्धी ूितवेदन पेश गनुर् पनछ ।  
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71. थप िवषय तोक्न सक्ने : दफा 70 मा नपरेका िवषयह  
अध्यक्षले उपयकु्त सम्झेको सिमितको कायर्क्षेऽिभऽ रहने गरी 
तोक्न सक्नेछ ।  

72. सिमितको गठन : (१) कायर्व्यवःथा परामशर् सिमितको 
परामशर्मा अध्यक्षले ूत्यक सिमितकोलािग बढीमा ५ जना 
सदःयह  मनोनयन गरी सभाको सहमती िलन ुपन छ ।  

(२) मनोिनत सदःयह  मध्यबाट सम्भव भए 
सवर्सम्मि  र सम्भव नभए बहमुतले सिमितको संयोजकको 
छनौट गनुर् पन छ ।  

(३) सिमितमा संयोजक तथा सदःयह को मनोनयन 
गदार् सभामा ूितिनिधत्व गन राजनीितक दलको सदःय 
सङ्ख्या, मिहला, आिदवासी×जनजाित, मधेशी, था , दिलत, 
मिुःलम, खस-आयर् तथा अन्य समदुायको समानपुाितक 
ूितिनिधत्वलाई ध्यान िदन ुपनछ ।  

(४) कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै 
सदःय सिमितमा उपिःथत भई छलफलमा सहभागी हनु 
सक्नेछ । 

तर त्यःतो सदःयलाई मतदानको अिधकार हनेु  
छैन । 

73. सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार : (१) आफ्नो 
कायर्क्षेऽको पिरिधिभऽ रही ूत्येक सिमितको काम, कतर्व्य 
र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ :-  

(क)   कायर्पािलका वा सो अन्तगर्तका 
िनकाय तथा कायार्लयह को नीित 
तथा कायर्बम, ॐोत पिरचालन, 
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व्यवःथापन र अ  यःतै 
िबयाकलापको मूल्या न गरी 
सम्बिन्धत िनकायलाई आवँयक 
िनदशन िदने र समिुचत िटप्पणी, 
िसफािरस र िनदशन सिहतको 
वािषर्क ूितवेदन बैठकमा पेश गन, 

(ख) कायर्पािलका वा सो अन्तगर्तका 
िनकाय तथा कायार्लयह को राजःव 
र व्यय सम्बन्धी अनमुानको जाँच 
गरी वािषर्क अनमुान तयार गन 
तरीका, वािषर्क अनमुानमा िनिहत 
नीितको स ा अपनाउन सिकने 
वैकिल्पक नीित र वािषर्क 
अनमुानमा रहेको रकममा के कित 
िकफायत गनर् सिकन्छ भ े 
सम्बन्धमा सम्बिन्धत िनकायलाई 
आवँयक िनदशन िदने र आफ्नो 
राय सिहतको वािषर्क ूितवेदन 
बैठकमा पेश गन,  

(ग) कायर्पािलकाका सदःयह ले 
ःथानीय सरकारको तफर् बाट 
बैठकमा समय-समयमा िदएका 
आ ासनह लाई पूरा गनर् ःथानीय 
सरकार ारा केÑकःता कदमह  
उठाइएका छन ् सो सम्बन्धमा 
अध्ययन गरी सम्बिन्धत िनकायलाई 
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आवँयक िनदशन िदने र बैठकमा 
ूितवेदन पेश गन, 

(घ) िवषयसँग सम्बिन्धत सरकारी 
िनकायको सावर्जिनक सम्पि को 
िहनािमना भए, नभएको अध्ययन, 
अनगुमन र मूल्या न गरी 
आवँयक िनदशन िदने र बैठकमा 
ूितवेदन पेश गन,  

(ङ) ःथानीय सरकार ारा ूचिलत कानून 
बमोिजम भए गरेका काम कारबाही 
बारे छलफल गरी सम्बिन्धत 
िनकायलाई आवँयक िनदशन िदने, 

(च) ःथानीय सरकार ारा समय-समयमा 
गठन हनेु छानिबन सिमित ारा 
ूःततु ूितवेदन कायार्न्वयनको 
अनगुमन गरी सम्बिन्धत 
िनकायलाई आवँयक राय, सल्लाह 
र िनदशन िदने,  

(छ) कायर्पािलका वा सो अन्तगर्तका 
िनकाय तथा कायार्लयह बाट 
सम्पादन भएका कामको अनगुमन 
तथा मूल्या न गरी सो सम्बन्धमा 
आवँयक िनदशन िदने, 

(ज) सिमितको िसफािरसमा अध्यक्षबाट 
अनमुोिदत बजेट र कायर्बमको 
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अधीनमा रही आफ्नो कायर्बम 
स ालन गन, र 

(झ)  मािथ उिल्लिखत खण्डह  बमोिजम 
कायर् सम्पादन गदार् कायर्पािलकाका 
ूितिनिधह  र आवँयक परे तत ्
तत ् िवषयका िवशेष ह सँग समेत 
िवचारको आदान-ूदान गन, 

(ञ) बैठकले समु्पेको अन्य काम गन ।  
(२) िवधायन सिमितले ूचिलत कानूनको 

ूत्यायोिजत अिधकार बारे अध्ययन, अनगुमन र िनदशन 
सिहतको ूितवेदन सभाको बैठकमा पेश गनुर् पनछ । 

(३) सिमितह ले आफ्नो कायर्क्षेऽ अन्तगर्तको 
िजम्मेवारी स-ुव्यविःथत ढ ले बहन गन सन्दभर्मा अध्यक्षको 
ःवकृित िलई आवँयक कायर्िविध, कायर्योजना र 
कायर्तािलका बनाई लागू गनर् सक्नेछन ्।  

(४) सिमितको कायर् सम्पादनको िसलिसलामा 
सिमितका सदःयह ले अध्यक्षको पूवर् ःवीकृित िलई 
आवँयक ःथानको ॅमण गनर् सक्नेछन ्।  

(५) यस दफा बमोिजम सिमितले बैठकमा ूःततु 
गनुर् पन वािषर्क ूितवेदनह  वािषर्क अनमुान पेश हनु ुअगावै 
र अ  ूितवेदनह  जनुसकैु समयमा ूःततु गनर्  
सक्नेछन ्।  

(६) सिमितले कायर्पािलका वा सो अन्तगर्तका 
िनकाय तथा कायार्लयह बाट सम्पादन भएका कामको 
ऽैमािसक ूगित िववरण माग गरी त्यःतो िववरणको अध्ययन 
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गरी सो सम्बन्धमा कुनै िनदशन िदन ुपन भए कायर्पािलका 
माफर् त त्यःतो िनदशन िदन सक्नेछ । 

(७) यस दफा बमोिजम कायर्पािलका वा सो 
अन्तगर्तका िनकाय तथा कायार्लयह सँग माग गिरने िलिखत 
िववरण सम्बिन्धत सिमितका संयोजकको िनदशनमा सिचवले 
माग गनर् सक्नेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोिजम माग गिरएको 
िववरणको अध्ययनबाट समेत कुनै िनदशन िदन आवँयक 
देिखएको अवःथामा त्यःतो िनदशन कायार्न्वयन गनुर् पन 
मनािसव समयाविध समेत उल्लेख गरी सिमितले िनदशन िदन 
सक्नेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोिजम तोिकएको अविधिभऽमा 
पिन त्यःतो िनदशनको कायार्न्वयन गनर् कायर्पािलकाले कुनै 
ूयास नगरेमा सो सम्बन्धमा सभामा छलफल गन ूःताव 
सम्बिन्धत सिमितले पेश गनर् सक्नेछ । 

74. सिमितको बैठक : (१) यस पिरच्छेदमा अन्यथा व्यवःथा 
भएकोमा बाहेक दफा 70 बमोिजमका सिमितह को बैठक 
सम्बिन्धत सिमितको संयोजकले आवँयकता अनसुार 
बोलाउन सक्नेछ । 

(२) सिमितको बैठकको अध्यक्षता संयोजकले वा 
िनजको अनपुिःथितमा सिमितका सदःयह ले आफूमध्येबाट 
छानेको व्यिक्तले गनछ । सदःयह ले छानेको व्यिक्तले 
संयोजकत्व गरेकोमा सो कुराको जानकारी अध्यक्षलाई िदन ु
पनछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम सदःयह ले छानेको 
व्यिक्तले सिमितको बैठकको अध्यक्षता गदार् सिमितको 
संयोजकलाई भएको सबै अिधकार ूयोग गनर् सक्नेछ । 

(४) सिमितको बैठक सभाःथलभन्दा बािहर बःन ु
पन भएमा संयोजकले अध्यक्षको िलिखत अनमुित ूा  गनुर् 
पनछ । 

(५) सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध 
सभाले तोके बमोिजम हनेुछ । 

75. गणपरुक सङ्ख्या : (१) यस पिरच्छेदमा अन्यथा व्यवःथा 
भएकोमा बाहेक सिमितमा कम्तीमा तीनजना सदःय उपिःथत 
भएमा सो सिमितको गणपूरक सङ्ख्या पगुेको मािननेछ । 

(२) सिमितको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपगुेमा 
सो सङ्ख्या नपगुेसम्म सिमितको संयोजकले बैठकको कायर् 
िनलम्बन गनर् वा अक  कुनै समय वा िदनसम्मको लािग 
बैठक ःथिगत गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सिमितको बैठकमा 
गणपूरक सङ्ख्या नपगुी लगातार दईु पटक बैठक ःथिगत 
गनुर् परेमा संयोजकले त्यसको जानकारी अध्यक्षलाई िदन ु
पनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको जानकारी ूा  
भएपिछ कायर्व्यवःथा परामशर् सिमितको परामशर् िलई 
अध्यक्षले उिचत समाधानको ूयास गनुर् पन छ ।  

76. सिमितको िनणर्य : (१) यस पिरच्छेदमा अन्यथा व्यवःथा 
भएकोमा बाहेक सिमितको बैठकमा उपिःथत सिमितका 
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सदःयह को बहमुतको िनणर्य सिमितको िनणर्य मािननेछ र 
मत बराबर भएमा संयोजकले िनणार्यक मत िदन ुपनछ । 

(२) सिमितको बैठकको िनणर्य संयोजकबाट 
ूमािणत हनेुछ ।  

77. सम्बिन्धत अिधकारी वा िवशेष को ूवेश : (१) सिमितमा 
कुनै िवषयमािथ छलफल हुँदा सो िवषयको ूकृित हेरी 
कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको सदःयले आवँयक 
देखेमा सो िवषयका सम्बन्धमा ःप  जानकारी िदन ःथानीय 
सरकार वा ःथानीय सरकारको कुनै िनकाय वा सो िनकायमा 
काममा खिटएको कुनै अिधकारी वा िवशेष लाई संयोजकको 
अनमुित िलई सिमितमा िलएर जान सक्नेछ । सो बमोिजम 
सिमितमा उपिःथत भई आवँयक कुराह को ःप  जानकारी 
िदन ुत्यःतो अिधकारी वा िवशेष को कतर्व्य हनेुछ । 

(२) सिमितले आवँयक ठानेमा िवषय सम्ब  
सरोकारवाला पक्ष वा िहत समूहका ूितिनिध तथा 
िवशेष लाई समेत आमन्ऽण गरी सझुाव िलन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सिमितमा उपिःथत भई 
आवँयक कुराह को ःप  जानकारी िदन ु त्यःतो 
सरोकारवाला पक्ष वा िहत समूहका ूितिनिध तथा िवशेष को 
कतर्व्य हनेुछ ।  

78. सिमितको ूितवेदन : (१) सिमितको ूितवेदन संयोजकले वा 
िनजको अनपुिःथितमा अध्यक्षले तोकेको सो सिमितको अन्य 
कुनै सदःयले बैठकमा पेश गनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम ूितवेदन पेश गनर् 
संयोजक वा सदःयले चाहेमा ूितवेदनको सम्बन्धमा संिक्ष  
वक्तव्य िदन सक्नेछ । 

(३) बैठकमा पेश भएका ूितवेदनको कायार्न्वयन 
कायर्पािलकाले गनुर् पनछ ।  

(४) सिमितले आफ्नो वािषर्क ूितवेदन कायार्न्वयन 
भए नभएको अनगुमन एवम ्मूल्या न गरी सो को ूितवेदन 
बैठकमा पेश गनर् सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको अनगुमन एवम ्
मूल्या न ूितवेदन र बैठकले समु्पेको िवषयका सम्बन्धमा 
सिमितले बैठकमा पेश गरेको ूितवेदनमािथ छलफल 
गिरयोस ् भनी सम्बिन्धत सिमितको संयोजकले त्यःतो 
ूितवेदन पेश भएको दईु िदनिभऽ ूःतावको सूचना 
अध्यक्षलाई िदन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको सूचना ूा  भएमा 
दईु िदनपिछको कुनै बैठकमा छलफल गिरयोस ्भनी ूःताव 
पेश गनर् अध्यक्षले सम्बिन्धत सिमितका संयोजकलाई अनमुित 
िदनेछ । 

(७) ूःताव पेश गदार् सम्बिन्धत सिमितको 
संयोजकले संिक्ष  वक्तव्य िदन सक्नेछ । त्यसपिछ 
अध्यक्षले छलफलको लािग समयाविध िनधार्रण गनछ । 

(८) छलफलमा उठेका ूँ नह को जवाफ 
कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको सदःयले िदएपिछ 
छलफल समा  भएको मािननेछ । 
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79. अनपुिःथितको सूचना : (१) सिमितको लगातार पाँचवटा 
बैठकमा अनपुिःथत हनेु सदःयले सो को कारण सिहतको 
सूचना संयोजकलाई िदन ु पनछ र सो भन्दा बढी अविधको 
भएमा सो सम्बन्धी सूचना अध्यक्षलाई िदई ःवीकृत गराउन ु
पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचना निदई बैठकमा 
अनपुिःथत हनेु वा पाँचभन्दा बढी पटक अनपुिःथत हनेु 
सदःयलाई संयोजकको िसफािरसमा अध्यक्षले सिमितबाट 
हटाउन सक्नेछ र सो कुराको जानकारी बैठकलाई िदन ु
पनछ । 

80. राय िलन सक्ने : संयोजकले चाहेमा बैठकको िवचाराधीन 
िवषयमा सिचव तथा सम्बिन्धत िबषय िव को राय िलन 
सक्नेछ । 

81. छलफल र िनणर्यमा भाग िलन नहनेु : कुनै सिमितको 
िवचाराधीन िवषयसँग कुनै सदःयको वैयिक्तक िहत गाँिसएको 
भए सो िवषयको छलफल र िनणर्यमा त्यःतो सदःयले भाग 
िलन ुहुँदैन । 

82. सिमितको कायर्के्षऽको िनणर्य : सिमितका कायर्क्षेऽ सम्बन्धमा 
िववाद उठेमा अध्यक्षको िनणर्य अिन्तम हनेुछ । 

83. सिमितका संयोजकह को बैठक : सिमितको ूभावकािरता र 
कायर्को मूल्या न गनर् समय समयमा अध्यक्षको 
संयोजकत्वमा सिमितका संयोजकह को बैठक बःन  
सक्नेछ । त्यःतो बैठकमा सिचवले समेत भाग िलन  
सक्नेछ । 
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पिरच्छेद-14 

अनपुिःथितको सूचना र ःथान िरक्तता 
84.  अनपुिःथितको सूचना : (१) कुनै सदःय बैठकमा उपिःथत 

हनु नसक्ने अवःथा भएमा तत्सम्बन्धी अमीम सूचना 
अध्यक्षलाई िदन ुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै सदःयले 
अनपुिःथितको सम्बन्धमा अध्यक्षलाई अमीम सूचना िदन 
नसक्ने कुनै मनािसब कारण भएमा उपिःथत भएको तीन 
िदनिभऽ त्यःतो सूचना अध्यक्षलाई िदन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अनपुिःथितको 
सूचना िदँदा सो को कारण र अविध समेत खोल्न ुपनछ । 

(४) कुनै सदःय लगातार दश वटा वा सोभन्दा बढी 
बैठकमा अनपुिःथत हनेु भएमा अध्यक्षले त्यःतो सूचना 
सभाको ःवीकृितको िनिम  ूःततु गनुर् पनछ र लगातार दश 
वटा भन्दा कम बैठकमा अनपुिःथत हनेु भएमा त्यःतो सूचना 
अध्यक्षले ःवीकृत गनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम सभाको िनणर्यको 
जानकारी सिचवले सम्बिन्धत सदःयलाई यथाशीय िदन ु 
पनछ । 

85. ःथान िरक्तताको सूचना : (१) सभाको कुनै सदःयको ःथान 
िरक्त भएमा अध्यक्षले सो कुराको जानकारी बैठकलाई िदन ु
पनछ ।  

(२) सभाको बैठक चालू नरहेको अवःथामा 
अध्यक्षले त्यःतो जानकारी सूचनापाटीमा ूकाशन गराउन ु
पनछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोिजम ःथान िरक्त भएको 
सूचना सिचवले ःथानीय राजपऽमा ूकाशन गनुर्का साथै 
कायर्पािलकालाई जानकारी िदन ुपनछ ।  

 

पिरच्छेद-15 

सदःयको आचरण  
86.  आचार संिहता पालना गनुर् पन : (१) सदःयह ले देहाय 

बमोिजका आचार संिहताको पालना गनुर् पनछ :-  
(क)  सभाको लआय पूितर् गन तथा सो 

उ ेँयका लािग संिवधान तथा यस 
ऐनको पूणर् पालना गन, 

(ख)  सावर्जिनक नैितकता र आचरण 
अनकूुलको व्यवहार गन, 

(ग)  सभाको बैठक वा आफू सदःय 
भएको सिमितमा उपिःथत भई 
यसका काम कारबाहीमा िनयिमत 
पमा भाग िलने तथा आफ्नो 
मतािधकारको ूयोग गन,   

(घ)  आफ्नो कतर्व्य िनःवाथर् पमा 
इमान्दारीपूवर्क तथा वःतिुन  भई 
उ रदायीपूणर् पमा पालन गन,   

(ङ)  बैठकसँग सम्बिन्धत हरेक काम 
कारबाहीमा सदःयह ले सावर्जिनक 
उ ेँयलाई मह व िदने तथा िनजी 
ःवाथर् र सावर्जिनक ःवाथर्का बीच 
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न्द हनेु िःथित भएमा ःप  पमा 
सावर्जिनक ःवाथर्का लािग उिभने,  

(च)  बैठकका कुनै काम कारबाहीमा 
व्यिक्तगत, आिथर्क फाइदा वा 
शलु्क, पािरौिमक वा पािरतोिषक 
िलई बोल्ने, मतदान गन वा भाग 
िलने काम नगन, 

(छ)  सदःयको हैिसयतमा ूा  भएका 
गोप्य सूचना एवम ् जानकारी 
बैठकको उ ेँयका लािग माऽ 
ूयोग गन र आिथर्क फाइदाका 
लािग यसलाई कुनै अन्य व्यिक्त वा 
संःथासँग  लेनदेनको  िवषय 
नबनाउने, 

(ज)  सभा वा आफू सदःय भएको 
सिमितमा िवचाराधीन रहेको कुनै 
िवषयमा आफ्नो व्यिक्तगत वा िनजी 
ःवाथर् गाँिसएको भएमा ःवेच्छाले सो 
कुराको ःप  पमा बिुझने गरी 
बैठक वा सिमितलाई जानकारी 
गराई सो िवषयमा हनेु छलफलबाट 
अलग रहने । 

(२) यस दफा अन्तगर्तका आचारसंिहता 
सदःयह को सावर्जिनक जीवनको सबै पक्षमा लागू  
हनेुछन ्।      
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तर सदःयह को पूणर् पमा व्यिक्तगत वा िनजी 
जीवनसँग सम्बिन्धत काम वा व्यवहारलाई यसले िनयिमत 
गरेको मािनने छैन ।   

  

पिरच्छेद-16 

िविवध 
87. िवषशेािधकार : नेपालको संिवधान र यस ऐनको अधीनमा 

रही सभालाई देहाय बमोिजमको िवशेषािधकार रहनेछ :- 
(क)  सभामा पूणर् वाक ःवतन्ऽता रहने र 

सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा 
िदएको कुनै मतलाई िलएर कुनै 
सदःयलाई पबाउ गिरने, थनुामा 
रािखने वा िनज उपर कुनै 
अदालतमा कारबाही नचलाइने, 

(ख)  सभालाई आफ्नो काम कारबाही र 
िनणर्य गन पूणर् अिधकार रहने र 
सभाको कुनै कारबाही िनयिमत छ 
वा छैन भनी िनणर्य गन अिधकार 
सभालाई माऽ हनेु, 

(ग)  सभाले िदएको अिधकार अन्तगर्त 
कुनै िलखत, ूितवेदन, मतदान वा 
कारबाही ूकािशत गरेको िवषयलाई 
िलएर कुनै व्यिक्त उपर अदालतमा 
कारबाही नचलाइने ।  
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88. सदःयको पद िरक्त हनेु अवःथा : देहायको कुनै अवःथामा 
सदःयको पद िरक्त हनेुछ :- 

(क)  अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र 
उपाध्यक्षले अध्यक्ष समक्ष रािजनामा 
िदएमा, 

(ख)  सदःयले अध्यक्षसमक्ष राजीनामा 
िदएमा, 

(ग)  िनजको पदाविध समा  भएमा, 
(घ)  िनजको मतृ्य भएमा । 

89. अिभलेखह को सरुक्षा : (१) सभा र यसका सिमितह को 
िनणर्य तथा कारबाहीको अिभलेखह  सिचव वा िनजले 
तोकेको कमर्चारीले सरुिक्षत राख्न ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम रािखने अिभलेखह  
अध्यक्षको आदेश िबना सिचवले सभाःथल वा सभाको 
कायार्लयबाट बािहर लैजान कसैलाई अनमुित िदने छैन । 

90.  भाषा : (१) सभा वा यसका सिमितह को काम कारबाही 
नेपाली भाषामा हनेुछ । कुनै सदःयले आफ्नो मातभृाषामा 
बोलेको अवःथामा त्यसलाई अिभलेख राख्न ेव्यवःथा िमलाउन ु
पनछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन बोल्न नसक्ने अपा ता भएका सदःयको हकमा 
अध्यक्षले त्यःतो सदःयलाई सा ेितक भाषामा आफ्नो िवचार 
ूकट गनर् र त्यःतो िवचारलाई िनजको सहयोगीले सँगै 
अनवुाद गरी बैठकमा सनुाउने अनमुित िदन सक्नेछ । 
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91.  सदःयको पबाउ सम्बन्धी जानकारी : (१) ूचिलत कानून 
बमोिजम कुनै सदःय पबाउ गिरएको सूचना ूा  भएमा 
अध्यक्षले त्यसको जानकारी सभालाई तत्काल िदन ुपनछ ।  

(२) बैठक चाल ु नरहेको अवःथामा उपदफा (१) 
बमोिजमको सूचना ूा  भएमा अध्यक्षले सूचनापाटीमा सूचना 
टाँस गनर् लगाई अन्य स ारका माध्यमबाट त्यसको ूचार 
ूसार समेत गनर् लगाउन ु पनछ र बैठक स ालनमा 
आएपिछ सभालाई जानकारी िदन ुपनछ ।  

(३) ूचिलत कानून बमोिजम कुनै सदःयलाई कुनै 
फौजदारी कसूरमा पबाउ गिरएको जानकारी ूा  भएमा 
त्यःतो सदःयलाई ूहरी िहरासतमा रहेको अवःथामा सभाको 
सदःयको हैिसयतले कुनै कायर् गनर् वा कुनै अिधकार वा 
उन्मिुक्त ूा  हनेु छैन ।  

(४) कुनै सदःय उपर ूचिलत कानून बमोिजम 
फौजदारी कसूरमा पूपर्क्षको लािग थनुामा रहेको अविधभर 
त्यःतो सदःयलाई अध्यक्षले िनलम्बन गनुर् पनछ ।  

92.  ूवेश िनयिमत गन अिधकार : (१) सभाको बैठक सामान्यतया  
    खलुा रहनेछ । 

(२) सभाको काम कारबाही अवलोकन गनर् आउने 
व्यिक्तह को सिुवधालाई ध्यानमा राखी ूवेश िनयिमत तथा 
िनयन्ऽण गन अिधकार अध्यक्षलाई हनेुछ । त्यसरी ूवेश 
िनयिमत गनर् अध्यक्षले आवँयकता अनसुार ूवेशपऽको 
व्यवःथा गनर् वा गनर् लगाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम जारी गिरएको ूवेशपऽ 
िलई बैठक भवनिभऽ ूवेश गन व्यिक्तले त्यःतो ूवेशपऽमा 
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उिल्लिखत शतर्ह को पालन गनुर् पनछ र कसैले ती शतर्ह  
पालन नगरेमा त्यःतो व्यिक्तलाई अध्यक्षको आदेशले बैठक 
भवनबाट िनंकाशन समेत गनर् सिकनेछ । 

93.  बैठकलाई सम्बोधन : (१) नेपालको रा पित, ूधानमन्ऽी, 
ूितिनिध सभा सभामखु वा उपसभामखु, राि य सभाको 
अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, स ीय सरकारको मन्ऽी, स ीय 
संसदका सदःय, ूदेश ूमखु, ूदेश सभाको सभामखु वा 
उपसभामखु तथा सदःय, ूदेश सरकारको मखु्यमन्ऽी वा 
मन्ऽीलाई बैठकलाई सम्बोधन गनर् ःथानीय सरकारले 
अनरुोध गरेमा अध्यक्षले अनमुित िदने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सभालाई सम्बोधन गनर् 
अनमुित ूा  पदािधकारीले त्यःतो बैठकको िनयिमत 
कारबाहीमा भाग िलन वा मतदान गनर् पाउने छैन ।  

(3) उपदफा (१) बमोिजम सम्बोधनको लािग 
अपनाइने ूिबया अध्यक्षले तोके बमोिजम   हनेुछ । 

94. सभाको कारबाहीको संिक्ष  िववरण : सभाको कारबाहीको 
संिक्ष  िववरण सदःयह लाई िवतरण गनुर्  पनछ । 

95. सिचवको काम गनर् सक्ने : सिचव अनपुिःथत भएको 
अवःथामा यस ऐनमा सिचवले गन भनी तोिकएका कायर्ह  
अध्यक्षले तोकेको कायर्पािलकाको विर तम ् अिधकृत 
कमर्चारीले गनछ । 

96.  आन्तिरक काम कारबाही मािनने : यस ऐन बमोिजम 
सम्पादन गिरने काम कारबाही सभाको आन्तिरक काम 
कारबाही मािननेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा ूँ न 
उठाइने छैन ।  
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97.  िनयम तथा आन्तिरक कायर्िविध बनाउने अिधकार : (१) 
सभाले यस ऐनको कायार्न्वयनको लािग आवँयक िनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

(२) सभाले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
िनयमको अधीनमा रही आन्तिरक कायर्िविध बनाउन  
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम बनाउने िनयम 
वा आन्तिरक कायर्िविध सभाको बहमुत ारा पािरत भएपिछ 
लागू हनेुछ । 

९८.  ूितवेदन िदने : (१) नेपालको संिवधानको अनसूुची ९ मा 
उल्लेिखत िबषयह मा गाउँपािलका र नगरपािलकाले ूत्यक 
४ मिहना र आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले २ मिहना 
िभऽ अफुले गरेका काम कावार्हीको अध्ययन, अनसुन्धान, 
अनगुमन तथा कायर्बमको ूितवेदन ःथानीय तह हेन नेपाल 
सरकारको मन्ऽालय र ूदेश मखु्य मन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषदको कायार्लयमा िदन ुपन छ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजमको ूितवेदनमा औलं्याएका 
सझुाब कायार्न्वयन गनर् ःथािनय तह हेन नेपाल सरकारको 
मन्ऽालय तथा ूदेश मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको 
कायार्लयले सम्बिन्धत िनकायलाई आवँयक िनदशन िदन 
सक्ने छ ।  

९९  वचाउ : नेपालको संिवधान तथा यो ऐनको ूितकुल नहनेु 
गरी यो ऐन ूारम्भ हनुभुन्दा अगािड ूचिलत कानून वमोिजम 
गाँउ सभा र नगर सभाबाट भए गरेका काम कारवाहीह  
यसै ऐन वमोिजम भएको मािननेछ । 
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अनसूुची-१ 
(दफा 10 को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

........... गाउँपािलका/ .............. नगरपािलका 
...... सभा 

कायर्सूची र समयतािलका 
बैठक सङ्ख्या बैठक ःथानः  
अध्यक्षताः  

िमित बैठक बःने
समय 

कायर्सूची कायर्सूची 
ूःततुकतार् 

कैिफयत

     
     

छलफलको समय तािलका 
िमित बैठक 

बःने 
समय 

कायर्सूची ूःताव
ूःततु 
कतार्को 
नाम 

छलफलमा बोल्ने
सदःयको नाम र 
तोिकएको समय 

कैिफयत

  

  

 
 

ूमाणीकरण िमित : २०७५/०५/०३      

   

 आ ाले, 

 श र अयार्ल 

 ूदेश सरकारको सिचव 
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