विधे यक सं ख्या :

स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी (काययविधध)
विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
नदीपुर, पोखरा

स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी (काययविधध) विधेयक

प्रस्तािनााः स्थानीय तहको सभा सञ्चालन¸ बैठकको काययविधध¸ सधिधत गठन लगायतका
विषयलार्य ियायिदत र ्यिचस्थत गनय बाञ्छनीय भएकोले ¸
प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द-1
प्रारचम्भक
१.

सं चिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाि “ स्थानीय तहको सभा सञ्चालन
(काययविधध) ऐन, २०७५” रहेको छ।

(2) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ऐनिा,-

(क)
(ख)
(ग)

“सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनु पछय ।

“स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको सं विधानको धारा ५६ को उपधारा (४)
बिोचििका गाउँपाधलका, नगरपाधलका र चिल्ला सभा सम्झनु पछय ।
“सदस्य” भन्नाले ¸

(१)

गाउँपाधलकाको सम्बन्धिा गाउँ सभा िा गाउँ काययपाधलकाको
सदस्य

सम्झनु

पछय

र

सो

शब्दले

गाउँ

सभा

िा

गाउँ

काययपाधलकाको अध्यि¸ उपाध्यि¸ िडाध्यि र िडा सधिधतको
सदस्यलार्य सिेत िनाउँछ ।
(२)

नगरपाधलकाको सम्बन्धिा नगर सभा िा नगर काययपाधलकाको
सदस्य

सम्झनु

पछय

र

सो

शब्दले

नगर

सभा

िा

नगर

काययपाधलकाको प्रिुख¸ उपप्रिुख¸ िडाध्यि र िडा सधिधतको
सदस्यलार्य सिेत िनाउँछ ।
(३)

चिल्ला सभाको सम्बन्धिा चिल्ला सभा तथा चिल्ला सिन्िय

सधिधतको सदस्य सम्झनु पछय र सो शब्दले चिल्ला सभा िा चिल्ला
(घ)
(ङ)
(ि)

सिन्िय सधिधतको प्रिुख र उपप्रिुखलार्य सिेत िनाउं छ ।

“सभाको सचिि” भन्नाले गाउँ िा नगरपाधलकाको प्रशासकीय अधधकृत र

चिल्ला सिन्िय सधिधतको चिल्ला सिन्िय अधधकारी सम्झनु पछय ।

“बैठक” भन्नाले गाउँ िा नगर सभाको अधधिेशन सम्झनु पछय र सो शब्दले
सधिधतको िैठक र सधििा बैठक सिेतलाई िनाउछ।

“अध्यि” भन्नाले गाँउपाधलकाको अध्यि, नगरपाधलकाको प्रिुख र चिल्ला
सिन्िय सधिधतको प्रिुख सिेतलाई सम्झनु पछय ।
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(छ)

“उपाध्यि” भन्नाले गाउँपाधलकाको उपाध्यि, नगरपाधलकाको उपप्रिुख र

(ि)

“उपप्रिुख” भन्नाले नगरपाधलकाको उपप्रिुख सम्झनु पछय ।

(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)
(ड)

चिल्ला सिन्िय सधिधतको उपप्रिुख सिेत सम्झनु पछय ।

“प्रस्ताि” भन्नाले सभािा धनर्ययाथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा सो
प्रस्तािसँग सम्बचन्धत सं शोधन प्रस्ताि सिेत सम्झनु पछय ।

“बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सम्झनु पछय र सो शब्दले बैठक

किसँग िोधडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा सिेतलाई िनाउँछ ।

“विषयगत शाखा” भन्नाले गाउँपाधलका िा नगरपाधलकाको कायय विभािन
धनयिािली बिोचििको विषयगत शाखा सं झनु पछय र सो शब्दले विषयगत
सधिधत सिेतलार्य िनाउदछ।

“सं योिक” भन्नाले यस ऐन बिोचिि गिठत सधिधतको सं योिक सम्झनु

पछय ।

“िन्रालय” भन्नाले प्रदे श िन्रालय सम्झनु पछय ।

पररच्छे द-२
बैठक सम्बन्धी ्यिस्था
३.

सभाको

अधधिेशन

बोलाउने:

(१)

अध्यिले

गाउँपाधलका

िा

नगरपाधलकाको

धनिायिनको अचन्ति पररर्ाि घोषर्ा भएको धिधतले एक िवहनाधभर सभाको पवहलो
अधधिेशन बोलाउनेछ साथै अन्य अधधिेशन अध्यिले सिय सियिा बोलाउन
सक्नेछ ।

तर सभाको एउटा अधधिेशनको सिाप्ती र अको अधधिेशनको प्रारम्भ

बीिको अिधध छ िवहना भन्दा बढी फरक हुने छै न ।

(२) अध्यिले काययसूिी बिोचिि सभाको बैठकको सञ्चालन र अन््य

गनेछ ।

(३) सभाको अधधिेशन िालू नरहेको िा बैठक स्थधगत भएको अिस्थािा

बैठक बोलाउन आिश्यक छ भनी सभाको सम्पूर्य सदस्य सं ख्याको एक िौथार्
सदस्यले धलचखत अनुरोध गरे िा अध्यिले ्यस्तो बैठक बस्ने धिधत, सिय र स्थान
तोक्नेछ र ्यसरी तोवकएको धिधत, सिय र स्थानिा सभाको अधधिेशन बस्नेछ ।

(४) सभाको अधधिेशन काययपाधलकाको केन्र रहेको स्थानिा अध्यिले तोके

बिोचिि बस्नेछ ।

(५) धनिायिन पधछको पवहलो अधधिेशनको अिधध सािान्यतया बढीिा पन्र

िदन र ्यसपधछको प्र्येक अधधिेशनको अिधध बढीिा सात िदनको हुनछ
े ।
(६)

उपदफा (१) र (३) बिोचिि सभाको अधधिेशन बोलार्एको सूिना

अध्यिले सदस्यलाई िदनु पनेछ ।
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(7) उपदफा (6) बिोचििको सुिना धबद्युतीय िाध्यि िा आिश्यकता

अनुसार साियिधनक सञ्चार िाध्यिबाट सिेत िदन सवकनेछ । यसरी िदर्एको
4.
5.

सूिनालाई सिै सदस्यले प्राप्त गरे को िाधननेछ ।

बैठकको प्रारम्भाः सभाको बैठक कििा अध्यि आगिन भई राविय धुन बिे पधछ
बैठक प्रारम्भ हुनछ
े ।

सदस्यको उपचस्थधत र आसनाः (१) बैठकिा आसन ग्रहर् गनुय अचघ सबै सदस्यले

अध्यिले तोकेको क्रि अनुसार अधधिेशनको उपचस्थती पुचस्तकािा िा विद्युतीय
हाचिरीिा उपचस्थती िनाउनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि उपचस्थत सदस्यले अध्यिले धनधायररत गरे को

स्थानिा आफ्नो आसन ग्रहर् गनुय पनेछ ।

(३) अपाङ्गता भएका सदस्यको हकिा अध्यिले धनधायररत गरे को स्थानिा

आसन ग्रहर् गनेगरी धनिको साथिा एक िना सहयोगी ्यचि सिेतलार्य बस्ने
6.

अनुिधत िदन सक्नेछ ।

सभाको गर्पूरक संख्या: (१) सभािा त्काल कायि रहेका सदस्य सं ख्याको पिास
प्रधतशत भन्दा बढी सदस्य उपचस्थत भएिा सभाको लाधग गर्पूरक सं ख्या पुगक
े ो
िाधननेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि गर्पुरक सं ख्या नपुगेिा अध्यिले तीनिदन

धभर अको बैठकका लाधग आ्हान गनुय पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोचिि आ्हान गरे को अधधिेशनिा गर्पुरक सं ख्या

नपुगेिा दुई िदन धभर अधधिेशन बस्ने गरी दफा ३ बिोचिि पुन: आ्हान गनुय
पनेछ ।

7.

(४) उपदफा (३) बिोचिि पुनाः आ्हान गदाय पधन गर्पुरक सं ख्या नपुगि
े ा

कम्तीिा पच्िीस प्रधतशत सदस्यहरुको उपचस्थधतिा अधधिेशन बस्नेछ ।

बैठकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्यिले सभाको काययसूिी स्िीकृत गरी सभाको
बैठक सञ्चालन गनुय पनेछ ।
हुनेछ ।

(२) सभाको बैठक अध्यिले धनधायरर् गरे को सिय ताधलका बिोचिि
(३) अध्यिले प्र्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषर्ा गनेछ ।

(४) सभाको अध्यि िैठकिा उपचस्थत हुन नसक्ने अिस्था भएिा उपाध्यि

िा उपप्रिुखले बैठकको अध्यिता गनेछ साथै उपाध्यि िा उपप्रिुख पधन उपचस्थत
हुन नसकेिा अध्यिले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यिता गने गरी
काययसूिीिा तोक्नु पनेछ ।

(५) अध्यिले सभाको काययिोझलार्य ध्यान राखी काययसूिीिा सं सोधन गनय

सक्नेछ ।

3

8.

काययसूिी र सियािधध प्रकाशनाः (१) अध्यिको धनदे शानुसार सभाको सचििले
अनुसूिी-१ बिोचििको काययसूिी र सिय ताधलका तयार गनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बिोचििको

काययसूचिको

एक

अड्िालीस घण्टा अगािै प्र्येक सदस्यलाई उपलब्ध गरार्नेछ ।

प्रधत

सािान्यतया

तर विशेष पररचस्थधतिा अध्यिको धनदे शानुसार बैठक बस्ने िौिीस घण्टा

अगािै काययसूिी तयार गरी ्यसको एक प्रधत सदस्यलाई सभाको सचििले उपलब्ध
गराउने छ ।
9.

सियािधध धनधायरर्: (१) अध्यिले बैठकिा पेश हुने विषयिाथी छलफल गने

10.

सभािा ितदान: (१) सभािा धनर्ययका लाधग प्रस्तुत गररएको सबै

सियािधध तोक्नेछ ।

प्रस्तािको धनर्यय उपचस्थत सदस्यको बहुितबाट हुनेछ ।

विधेयक िा

(२) अध्यिता गने ्यचिलाई ित िदने अधधकार हुने छै न ।

11.

तर ित बराबर भएिा अध्यिता गने ्यचिले आफ्नो धनर्ाययक ित िदनेछ ।

बैठकिा पालना गनुपय ने आिरर्हराः (१) बैठकिा भाग धलने सदस्यले दे हायका
आिरर् पालना गनुय पनेछाः(क)

अध्यि बैठक कििा प्रिेश गदाय सबैले सम्िान प्रकट गनय

(ख)

अध्यिले बैठकप्रधत सम्िान प्रकट गरी आफ्नो आसन

(ग)

बैठकिा भाग धलने सदस्यले बोल्दा अध्यिलाई सम्बोधन

उठ्नु पने,

ग्रहर् गनुय पने,

गरे र िार बोल्नु पने र अध्यिले अन्यथा आदे श िदएिा
बाहेक उधभएर बोल्नु पने,

(घ)

अध्यिले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको सियिा कुनै पधन

सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र अध्यिले बोलेको कुरा
ध्यानपूिक
य सुन्नु पने,

(ङ)

अध्यिको आसन र बोधलरहेको सदस्यको बीिबाट वहड्न

(ि)

बैठक स्थधगत भई अध्यि सभाबाट बावहर धनस्केपधछ िार

(छ)

कुनै सदस्यले बोधलरहेको सियिा बाधा पुग्ने िा बैठकको

र अध्यिको आसन तफय वपठ्यु फकायएर बस्न नहुने¸
अरु सदस्यले बैठक कि छाड्नु पने,

ियायदा भं ग हुने िा अ्यिस्था उ्पन्न हुने कुनै काि गनय
नहुने,
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(ि)

बैठकको काययसँग प्र्यि रुपले सम्बचन्धत विषय बाहेक
अन्य विषयको पुस्तक, सिािारपर िा अन्य कागिपरहर
पढ्न नहुन,े

(झ)

बैठक कििा िोबाईल फोन र अन्य हलुका विधुधतय
उपकरर् प्रयोग गनय नहुने ।

(२) सभािा पालना गनुप
य ने अन्य आिरर्हर सिय सियिा सभाले तोके

बिोचिि हुनेछ ।
12.

बैठकिा पालना गनुय पने कुराहरु: बैठकिा सदस्यले दे हायका कुराहरु पालना गनुय
पनेछाः(क)

अध्यिको ध्यानाकषयर् गनयको धनधित्त उठ्नु पनेछ र अध्यिले धनिको नाि

(ख)

दफा २९ बिोचििका विषयिा छलफल गनय िा प्रश्न उठाउन नहुन,े

(ग)

अचशष्ट, अश्लील, अपिानिनक िा कुनै आपचत्तिनक शब्द िा साियिधनक

(घ)

्यचिगत आिेप लगाउन नहुने,

(ङ)

बोल्न पाउने अधधकारलाई सभाको काययिा बाधा पाने िनसायले दुरुपयोग

(ि)

सभा िा अध्यिको कुनै धनर्यय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्ताििाधथ बोल्दाको

बोलाएपधछ िा र्शारा गरे पधछ िार बोल्नु पने,

चशष्टािार िा नैधतकताका प्रधतकूल हुने गरी बोल्न नहुने¸

गनय नहुन,े

अिस्थािा बाहेक सभा िा अध्यिको कुनै पधन धनर्ययको आलोिना गनुय
नहुने,

13.

(छ)

अध्यिले पद अनुकूल आिरर् गरे को छै न भन्ने प्रस्तािको छलफलको

(ि)

सभाले तोके बिोचिि िैठकिा पालना गनुप
य ने अन्य कुराहरु ।

क्रििा बाहेक अध्यिको आलोिना गनुय नहुन,े

छलफलिा बोल्ने क्रिाः बैठकको छलफलिा बोल्ने क्रि दे हाय बिोचिि हुनछ
े ाः(क)

प्रस्ताि पेश गने सदस्यले बोधलसकेपधछ अध्यिले नाि बोलाएको िा र्शारा

(ख)

यस ऐनिा अन्यथा लेचखएकोिा बाहेक अध्यिको अनुिधत विना कुनै

(ग)

प्रस्ताि पेश गने सदस्यले ििाफ िदनको धनधित्त छलफलको अन््यिा फेरी

गरे को क्रि बिोचििको सदस्यले बोल्ने,

सदस्यले एउटै प्रस्ताििा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छै न¸
बोल्न पाउनेछ ।
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(घ)
(ङ)
१४.

प्रस्ताििा सं सोधन पेश गने सदस्यलार्य अध्यिको अनुिधत विना ििाफ

िदने अधधकार हुने छै न ।

प्रस्ताि पेश गने सदस्यले ििाफ िदर्सके पधछ छलफल सिाप्त भएको
िाधननेछ ।

धनर्ययाथय प्रस्ताि पेश गनेाः (१) कुनै प्रस्ताििाधथ छलफल सिाप्त भएपधछ ्यस्तो
प्रस्तािको पििा हुने सदस्यलाई “हुन्छ" र विपििा हुने सदस्यलाई “हुन्न” भन्ने

शब्द सुधनने गरी उच्िारर् गनुय भनी अध्यिले काययसूिीका विषय क्रिशाः धनर्ययाथय
पेश गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि प्रस्तािलाई धनर्ययाथय पेश गरे पधछ अध्यिले

“ हुन्छ” िा “ हुन्न” भन्ने सदस्यिध्ये िुन पिको बहुित भएको ठहर ्याउँ छ सो
कुराको घोषर्ा गनेछ ।

(३) अध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताि धनर्ययाथय पेश गररसकेपधछ सो प्रस्ताििाधथ

छलफल गनय िा सं शोधन प्रस्तुत गनय पार्ने छै न ।
15.

िेतािनी िदनेाः (१) बैठकिा अभर ्यिहार गने सदस्यलाई आफ्नो ्यिहार

धनयन्रर् गनय अध्यिले िेतािनी िदए पधछ ्यस्तो सदस्यले आफ्नो ्यिहारिाधथ
तुरुन्त धनयन्रर् गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचििको आदे श पालना नगने सदस्यलाई अध्यिले

बैठकबाट बावहर िान आदे श िदन सक्नेछ । आदे श पाएपधछ ्यस्तो सदस्यले

बैठक किबाट तुरुन्त बावहर िानु पनेछ र धनिले सो िदनको बाँकी अिधधको
बैठकिा उपचस्थत हुन पाउने छै न ।

(३) उपदफा (२) बिोचििको आदे श पाएपधछ पधन ्यस्तो सदस्य बैठक

किबाट बावहर नगएिा अध्यिले धनिलाई कियिारी िा सुरिाकिीको सहयोग धलई

बावहर धनकाल्न सक्नेछ र ्यसरी धनकाधलएकोिा ्यस्तो सदस्यले ्यसपधछको तीन

िदनसम्ि सभाको बैठक िा कुनै सधिधतको बैठकिा भाग धलन पाउने छै न । यसरी
धनकाधलएकोिा सभाको सचििले सो कुराको सूिना सबै सधिधतलाई िदनेछ ।

(४) यस ऐनिा अन्यर िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापधन कुनै सदस्यले

बैठक कििा शाचन्त, सु्यिस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरे िा िा गनय लागेिा िा
सभाको प्रधतष्ठािा धक्का लाग्ने वकधसिले बैठक कि धभर ध्िंसा्िक कायय गरे िा िा
बल प्रयोग गरे िा िा गनय लागेिा िा कुनै भौधतक हानी नोक्सानी पुर ्याएिा अध्यिले

धनिलाई बैठक किबाट त्काल धनष्काशन गरी ्यस्तो सदस्यलाई बढीिा सात
िदनसम्िको लाधग सभािा आउन नपाउने र िधत भएको भए त्काल िधत भएको
सम्बन्धिा सधिधत गठन गरी धनधायररत िधतपूधतय धनिबाट भराउने आदे श िदन
सक्नेछ ।
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(५) उपदफा (४) बिोचिि धनिलाई तोवकएको िधतपूधतय अध्यिले तोकेको

सियधभर दाचखला गने दावय्ि सम्बचन्धत सदस्यको हुनछ
े ।

(६) यस दफा बिोचिि कुनै सदस्य धनष्काचशत भएको िा फुकुिा भएको

सूिना सभाको सचििले सभालार्य गराउनेछ ।
16.

कारिाही वफताय हुन सक्नेाः यस ऐनिा अन्यर िुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापधन
धनष्काचशत िा कारिाहीिा परे को सदस्यले चित्त बुझ्दो सफाई पेश गरे िा िा आफ्नो

भूल स्िीकार गरी ििायािना गरे िा अध्यिले ्यस्तो सदस्यलाई गररएको कारिाही
17.

वफताय धलन सक्नेछ ।

बैठक स्थधगत गने अधधकाराः बैठक किधभर शाचन्त¸ सु्यिस्था तथा अनुशासन भं ग
भर्य बैठक धनयधित रुपले सञ्चालन गनय बाधा पने दे चखएिा अध्यिले उि िदनको

कुनै सियसम्ि िा आफूले तोकेको अिधधसम्िको लाधग सूिना टाँस गरी बैठक
स्थधगत गनय सक्नेछ र अध्यिले गरे को ्यस्तो स्थगन िाधथ कुनै सदस्यले प्रश्न
18.

उठाउन पार्ने छै न ् ।

सदस्यको स्थान ररि रहेको अिस्थािा सभाको कायय सञ्चालन: सभाको कुनै सदस्यको
स्थान ररि रहेको अिस्थािा सिेत सभाले आफ्नो कायय सञ्चालन गनय सक्नेछ र
सभाको कारबाहीिा भाग धलन नपाउने कुनै ्यचिले भाग धलएको कुरा पधछ पत्ता

19.

20.

लागेिा प्रिधलत कानून विपररत बाहेकको सभाको धनर्यय अिान्य हुने छै न ।

धनर्यय प्रिाचर्त गने: (१) सभाको बैठकले गरे का धनर्यय अध्यिले प्रिाचर्त गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचििको धनर्यय सुरचित राख्ने र कायायन्ियन गने

गराउने चिम्िेिारी सभाको सचििको हुनेछ ।

धनर्ययको अधभलेख राख्ने: (१) सभा र यसको सधिधतको धनर्यय तथा काि
कारिाहीको अधभलेख सभाको सचििले ्यिचस्थत र सुरचित राख्नु पनेछ ।

(२) सभा तथा सभाका सधिधतको धनर्ययको सक्कल अध्यिको आदे श धबना

ँ ैन ।
सभा िा सभा भिन बावहर लै िान हुद

पररच्छे द-३
प्रस्ताि स्िीकृधत प्रवक्रया
21.

22.

प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छै न भन्ने धनर्यय गनेाः कुनै प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा
छै न भन्ने कुराको धनर्यय अध्यिले गनेछ र ्यसरी धनर्यय गदाय अध्यिले कारर्
खुलाई प्रस्तािको कुनै अंश िा पूरै प्रस्ताि अस्िीकार गनय सक्नेछ ।

प्रस्ताि दताय गराउनु पने: (१) सभाको अधधकारिेर धभर पने कुनै विषयिा कुनै

सदस्यले प्रस्ताि पेश गनय िाहेिा प्रस्ताि तयार गरी सभाको बैठक बस्ने धिधतभन्दा
कम्तीिा तीन िदन अगािै दताय गराउनु पनेछ ।
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तर धनिायिनपधछको पवहलो सभािा प्रस्ताि पेश गने सियािधध अध्यिले

तोके बिोचिि हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचििको प्रस्ताि प्रिधलत कानून अनुकूल नदे चखएिा

िा यस ऐनको प्रधतकूल भएिा अध्यिले उि प्रस्ताि विधधसम्ित रुपिा पेश गनय
प्रस्तािक सदस्यलाई आदे श िदनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोचिि अध्यिको आदे श बिोचिि सभाको

सचििले प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ ।

(४) सभाको सचििले अध्यिको आदे श बिोचिि प्रस्ताि दतायगरी छु ट्टै

अधभलेख राख्नु पनेछ ।
23.

अनुिधत धलर्य प्रस्ताि पेश गनय सवकनेाः (१) यस पररच्छे दिा िुनसुकै कुरा लेचखएको

भएतापधन अध्यिको अनुिधत धलई दे हायको कुनै प्रस्ताि सूिना निदर्य पेश गनय
सवकनेछ:-

(क)

धन्यिाद ज्ञापन गने,

(ग)

बधार्य िदने िा शोक प्रकट गने,

(ख)
(घ)
(ङ)

(ि)

प्रस्ताि तथा सं शोधन वफताय धलने,
छलफल िा बैठक स्थधगत गने,
बैठकको अिधध बढाउने िा
छलफल सिाप्त गने ।

(२) उपदफा (१) बिोचििका प्रस्तािद्वारा कुनै वििादास्पद विषय उठाउन

पार्ने छै न ।

(3) उपदफा (१) िा उल्ले चखत प्रस्तािका सम्बन्धिा अध्यिको अनुिधत

प्राप्त भई बैठकिा प्रस्ताि पेश भएपधछ अध्यिले उि प्रस्तािलाई बैठकको धनर्ययाथय
पेश गनेछ ।
24.

प्रस्ताि वितरर्: सभािा प्रस्ताि पेश गनुभ
य न्दा कम्तीिा िौिीस घण्टा अगािै सबै

25.

सुझाब संकलन र पररिाियन: (१) प्रस्ताि िस्यौदा भएपधछ अध्यिलाई उपयुि

सदस्यलाई सभाको सचििले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

लागेिा ्यस्तो प्रस्ताििा साियिधनक रुपिा िा िडाबाट िडाबासीको सुझाब सं कलन
गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि प्राप्त हुन आएको सुझाब सवहतको प्रधतिेदन

सम्बचन्धत िडा सधिधतले काययपाधलकालाई िदनु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोचिि प्रस्ताििा िडा सधिधत िाफयत प्राप्त हुन आएका

सुझाबको अध्ययन गरी काययपाधलकाले प्रस्तािलाई आिश्यकता अनुसार पररिाियन
गनेछ ।

8

26.

प्रस्ताि सभािा पेश गने: (१) अध्यिबाट स्िीकृत काययताधलका बिोचिि प्रस्ताि
प्रस्तुतकताय सदस्यले सभाको बैठकिा पेश गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि प्रस्ताि पेश गदाय प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यले

प्रस्ताि पेश गनुय परे को कारर्, प्रस्तािबाट गनय खोचिएको ्यिस्था र ्यसबाट प्राप्त

गनय खोचिएको उपलचब्धको बारे िा सं चिप्त िानकारी िदं दै प्रस्ताििा छलफल गररयोस्
भन्ने प्रस्ताि सभािा पेश गनुय पनेछ ।

(३) प्रस्ताि पेश गनय तोवकएको सदस्य सभािा स्ियं उपचस्थत हुन असिथय

भएिा अध्यिले तोकेको कुनै सदस्यले प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ ।
27.

28.

सं शोधन सम्बन्धी शतयहराः कुनै प्रस्तािको सम्बन्धिा दे हायका शतयका अधधनिा रही
सदस्यले सं शोधन पेश गनय सक्नेछाः(क)

िूल प्रस्तािको धसद्धान्त विपरीत नहुने गरी¸

(ख)

िूल प्रस्तािको विषयसँग सम्बद्ध तथा ्यसको िेरधभर रही,

(ग)

बैठकले पवहले गररसकेको धनर्ययसँग नबाचझने गरी,

(घ)

अस्पष्ट िा धनरथयक नहुने गरी ।

प्रस्ताििा छलफल: (१) प्रस्तािको छलफलका लाधग अध्यिले आिश्यक ्यिस्था

गनुय पनेछ र यस्तो छलफलिा अध्यिले प्राप्त भई सकेका सं शोधन प्रस्तािलाई
सिेत सिािेश गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि छलफल सिाप्त भए पश्चात प्रस्ताि प्रस्तुतकताय

सदस्यले अध्यिको अनुिधत धलर्य सभािा दे हायको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुय
पनेछ:-

गररने छै न ।
29.

(क)

विस्तृत

छलफलको लाधग प्रस्तािलाई

(ख)

प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय धनर्ययाथय पेश गने ।

पठार्योस् भन्ने िा

सभाका

सधिधतिा

तर सधिधतको बैठकिा पठार्ने प्रस्ताि सभाको बैठकिा विस्तृत छलफल

सभािा छलफल गनय नपार्ने विषय: दे हायका विषयिा सभा िा सधिधतको कुनै
बैठकिा छलफल गनय पार्ने छै नाः(क)

सं विधान िा प्रिधलत कानूनले धनषेध गरे को विषय,

(ग)

राविय वहत विपररत हुने विषय¸

(ख)
(घ)

कानूनत: गोप्य राख्नु पने विषय¸

सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको विषय,
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(ङ)

प्र्यि िा अप्र्यि रुपिा प्रिारको लाधग कुनै ्यचि िा सं स्थाको नाि

(छ)

प्रिधलत कानून बिोचिि स्थावपत भएको न्यावयक िा अधयन्यावयक धनकाय¸

आिद भएको विषय,

िाँिबुझ गनय, सुझाि िदन िा प्रधतिेदन पेश गनय गिठत आयोग िा सधिधतिा
वििारधीन रहेको विषय ।

30.

प्रस्ताि वफताय धलन सक्ने: (१) प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यले अध्यिको अनुिधत धलर्य
धलचखत धनिेदनद्धारा िुनसुकै अिस्थािा प्रस्ताि वफताय धलन सक्नेछ ।

(2) विधेयक िा प्रस्ताि वफताय धलने अन्य प्रवक्रया अध्यिले धनधायरर् गरे

बिोचिि हुनेछ ।
31.

सं शोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अधधकाराः (१) प्रस्ताि उपर कुनै सदस्यले

सं शोधन पेश गनय िाहेिा सभाको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीिा िौिीस घण्टा अगािै
सं शोधनको प्रस्ताि अध्यि सिि पेश गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि पेश गररने सं शोधन स्िीकृत गने िा नगने

अधधकार अध्यिको हुनेछ ।

(३) अध्यिले स्िीकृत गरे को सं शोधन िा सं शोधन सवहतको प्रस्ताि िा

िूल प्रस्तािलाई धनर्ययाथय पेश गनुभ
य न्दा पवहले बैठकिा पढे र सुनार्नेछ । यसरी

धनर्ययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी सं शोधनहरु भएिा अध्यिले उपयुि ठहराएको
कुनै एक सं शोधन िा सं शोधन सवहतको प्रस्ताि िा िूल प्रस्तािलाई प्राथधिकता िदर्
पेश गनय सक्नेछ ।

(४) सभाको सचििले

सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
32.

अध्यिले

अनुिधत

िदएको सं शोधनको वििरर्

विधेयक पाररत गने प्रस्ताि सभािा धनर्ययाथय पेश गने: (१) सभािा दफािार छलफल

भएकोिा सो सिाप्त भएपधछ र सधिधतिा विस्तृत छलफल भएकोिा सधिधतको
प्रधतिेदन उपर सभाको बैठकिा छलफल सिाप्त भएपश्चात अध्यिको अनुिधत धलई

सभािा धनर्ययाथय विधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले विधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताि
प्रस्तुत गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचििको विधेयक पेश भएका सं शोधनहरलाई

अध्यिको अनुिधतले बैठकिा धनर्ययाथय छु ट्टै पेश गनय सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बिोचिि सभािा बहुित सदस्यले स्िीकृत गरे िा

विधेयक पाररत भएको िाधननेछ ।
33.

प्रस्तािको पुनाः प्रस्तुधताः एक पटक आ्हान गरी बसेको सभाको बैठकिा पेश गरी
अस्िीकृत भएको प्रस्ताि सोही सभाको बैठकिा पुनाः प्रस्ताि गररने छै न ।
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34.

35.

प्रस्ताि दताय अधभलेख राख्ने: सभािा पेश गने प्रयोिनको लाधग अध्यि सिि पेश
भएका प्रस्ताि सभाको सचििले अनसूिी-२ बिोचिि दताय गरी प्रस्ताििा भएको
कारिाहीको अद्यािधधक लगत तयार गरी राख्नु पनेछ ।

सधिधत गठन गनय सक्ने: (१) काययपाधलकालाई सभाप्रधत उत्तरदावय बनाउन, स्थानीय
कानून

धनिायर्

प्रवक्रयालाई

्यिचस्थत

बनाउन

तथा

काययपाधलकाबाट

भएका

कारिाहीको अनुगिन र िूल्याङ्कन गरी आिश्यक धनदे शन िदन सिेत प्रयोिनको
लाधग दे हाय बिोचििको सधिधत गठन गनय सक्नेछाः(क)

विधेयक सधिधत,

(ग)

सुशासन सधिधत ।

(ख)

(२) उपदफा

ले खा सधिधत,

(१) बिोचििको प्र्येक

सधिधतिा बढीिा तीन

िना

सदस्यहरु रहने छन् । सधिधतिा रहने सदस्यहरु विषयगत अनुभि िा विज्ञताका
आधारिा अध्यिको प्रस्ताि बिोचिि सभाले धनधायरर् गरे बिोचिि हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोचिि गठन हुने सधिधतको सं योिक अध्यिले तोके

बिोचिि हुनेछ । सं योिक बैठकिा उपचस्थत नभएिा सधिधतले तोकेको सदस्यले
बैठकको अध्यिता गनेछ ।

(४) सधिधतको सचििको कायय काययपाधलकाको विषयगत शाखा प्रिुखले

गनेछ ।

(5) सधिधतको बैठकको गर्पुरक सं ख्या कम्तीिा दुई िना हुन ु पनेछ ।
(6) सधिधतको धनर्यय बहुितबाट हुनेछ ।
(7) उपदफा (१) बिोचििको सधिधतले आिश्यकता अनुसार विशेषज्ञ िा

कियिारीलाई आिन्रर् गनय सक्नेछ र आिचन्रत सदस्यले बैठकको धनर्ययिा ित
िदन पाउने छै न।

(8) उपदफा (१) बिोचििका सधिधतले आफूले गरे को कािको िावषयक

प्रधतिेदन सभासिि पेश गनुय पनेछ ।
36.

सभाको सचििको अधधकाराः

सभाको सचििले

सभाको िा कुनै सधिधत िा

उपसधिधतको बैठकिा प्रिेश गनय र बैठकिा काययरत कियिारीलाई धनदे शन िदन िा
धनयन्रर् गनय िा बैठकले िागेको कारिाही सम्बन्धी सल्लाह िदन सक्नेछ ।
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पररच्छे द-४
चिल्ला सभा तथा चिल्ला सिन्िय सधिधत सम्बन्धी ्यिस्था
37.

सभाको काि, कतय्य र अधधकार : (१) सं विधानको धारा २२० को उपधारा (७) िा

उचल्लचखत काि, कतय्य र अधधकारका अधतररि चिल्ला सभाको अन्य काि, कतय्य र
अधधकार दे हाय बिोचिि हुनेछ :-

(क) चिल्ला धभरका गाउँपाधलका िा नगरपाधलका बीिको विकास
धनिायर्का विषय सिन्िय गने,

(ख) चिल्ला धभर सरकारी तथा गैरसरकारी िेरबाट सञ्चाधलत विकास

धनिायर् सम्बन्धी काययक्रिको वििरर् तयार गरी ्यस्ता काययक्रिको
प्रभािकाररता तथा ्यिस्थापनका विधभन्न िरर्िा अनुगिन गने,

्यस्ता काययक्रिको प्रधतफलका सम्बन्धिा सम्बचन्धत िेर िा

सिुदायगत, विषय िेरगत र पयायिरर्ीय सन्तुलन कायि गनय
आिश्यक सुझाि िदने र ्यसरी िदएका सुझाि लार्य साियिधनक
गने,

(ग) चिल्लाधभरका गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाको ििता विकासको
लाधग प्रदे श तथा सं चघय सरकारसँग सिन्िय गने,

(घ) चिल्लािा रहने सं घीय िा प्रदे श सरकारी कायायलय र गाउँपाधलका
तथा नगरपाधलका धबि सिन्िय गने,

(ङ) चिल्लाधभरका गाउँपाधलका र नगरपाधलका धबि कुनै वििाद उ्पन्न
भएिा सोको सिाधानका लाधग सिन्िय तथा सहिीकरर् गने,

(ि) चिल्लाधभरको प्राकृधतक प्रकोप तथा विपद् ्यिस्थापन सम्बन्धी
योिना र काययको सिन्िय गने,

(छ) चिल्लाधभरको विकास तथा धनिायर् सम्बन्धी काययिा सन्तुलन कायि
गनय गैरसरकारी सं घ सं स्था तथा धनिीिेरसँग सिन्िय गने,

(ि) चिल्लाधभरको विकास तथा धनिायर् सम्बन्धी काययिा सन्तुलन भए
नभएको सम्बन्धिा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगिन गरी विकास
धनिायर् सम्बन्धी काययिा सन्तुलन कायि गनयको लाधग विषयगत
िन्रालय िाफयत सं घीय िन्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी

विषय

हेने िन्रालय तथा आिश्यकता अनुसार सम्बचन्धत गाउँपाधलका
तथा नगरपाधलकालाई सिेत सुझाि िदने,

(झ) आफ्नो काि कारबाहीको सम्बन्धिा सम्बचन्धत िन्रालय िाफयत

सं घीय िन्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेने िन्रालयलाई
प्र्येक आधथयक िषय सिाप्त भएको दुई िवहनाधभर प्रधतिेदन िदने,

(ञ) चिल्लाधभरको विकास तथा धनिायर्लाई प्रभािकारी बनाउनको लाधग
िषयको कम्तीिा एक पटक िावषयक सिीिाको काययक्रि आयोिना
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गरी सो चिल्लाबाट सङ्घीय सं सद र प्रदे श सभािा प्रधतधनधध्ि गने
सं सद सदस्यलार्य आिन्रर् गरी सुझाि धलने¸

(ट) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले तोकेका अन्य कायय गने।
(२)
(३)

चिल्ला सभाले गने काि चिल्ला सिन्िय सधिधतको नाििा हुनेछ ।

चिल्ला सभाले आफ्नो अधधकारिेरका विषयिा िावषयक काययक्रि तथा

बिेट बनाई चिल्ला सभाबाट पाररत गरी लागू गनुय पनेछ।

(४) चिल्ला सभाले आफ्नो अधधकारिेरका विषयिा आिश्यक काययविधध,

धनदे चशका तथा िापदण्ड बनाई लागू गनय सक्नेछ।
38.

39.

चिल्ला सभाको गर्पुरक संख्या: चिल्ला सभाको बैठकिा त्काल कायि रहेका

सदस्य सं ख्याको पिास प्रधतशतभन्दा बढी सदस्य उपचस्थत भएिा बैठकको लाधग
गर्पुरक सं ख्या पुगेको िाधननेछ ।

चिल्ला सभाको बिेट : (१) चिल्ला सभालाई आिश्यक पने बिेट नेपाल सरकार तथा
प्रदे श सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि प्राप्त रकि र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकि चिल्ला

सभाको कोषिा िम्िा गररनेछ।

(३) चिल्ला सिन्िय सधिधतका सदस्यले पाउने सुविधा उपदफा (१) बिोचिि

प्राप्त हुने बिेटबाट ्यहोररनेछ।
40.

चिल्ला सिन्िय अधधकारी तथा कियिारी सम्बन्धी ्यिस्था : (१) चिल्ला सभाको
प्रशासकीय प्रिुखको रपिा काि गनय एक चिल्ला सिन्िय अधधकारी रहनेछ।

हुनेछ :-

(२) चिल्ला सिन्िय अधधकारीको काि, कतय्य र अधधकार दे हाय बिोचिि
(क)

चिल्ला सभा र चिल्ला सिन्िय सधिधतको सचििको रुपिा काि
गने ¸

(ख)
(ग)

चिल्ला सिन्िय सधिधतको धनर्यय कायायन्ियन गने ¸ गराउने,

चिल्लाचस्थत सं घ र प्रदे श सरकारका कायायलय तथा स्थानीय तह
बीि सिन्िय गने गराउने,

(घ)

चिल्ला सभाको आधथयक कारोिारको वहसाब अधभलेख दुरुस्त

राख्ने¸ ले खापरीिर् गराउने, बेरुिु फर्छ्यौट गराउने तथा बेरुिु
धिनाहाको प्रस्ताि तयार गरी चिल्ला सिन्िय सधिधतिा पेश गने,
(ङ)

चिल्ला सभाको िल अिल सम्पचत्तको सं रिर् गने, लगत राख्ने तथा
अद्यािधधक गने, गराउने,
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(ि)

चिल्ला सिन्िय सधिधतको प्रिुखको धनदे शनिा चिल्ला सिन्िय
सधिधत तथा सभाको बैठक बोलाउने, धनर्यय अधभले ख राख्ने¸ राख्न
लगाउने,

(छ)
(ि)

चिल्ला सभाले गनुय पने खररद कायय गने ¸ गराउने,

चिल्ला सभा, चिल्ला सिन्िय सधिधत िा चिल्ला सिन्िय सधिधतको
प्रिुखले तोकेका अन्य काययहरु गने।

(३) प्रदे श सरकारले चिल्ला सिन्िय अधधकारीको रपिा काि गनय प्रदे श

धनिािती सेिाको कुनै अधधकृत कियिारीलाई खटाउनेछ।

तर पधछ प्रदे श सरकारले ्यस्तो कियिारी नखटाएसम्ि नेपाल सरकारले

खटाएको धनिािती सेिाको कियिारीलाई कािकाि गनय िाधा पनेछैन ।

(४) चिल्ला सिन्िय सधिधतले आफ्नो काययबोझको आधारिा सङ्गठन तथा

्यिस्थापन सिे िर् गरी स्थायी प्रकृधतको कािको लाधग आिश्यक पने तथा सेिा
करारबाट धलर्ने कियिारीको दरबन्दीको प्रस्ताि तयार गनुय पनेछ।

(५) उपदफा (४) बिोचिि कियिारीको दरबन्दीको र प्रस्ताि तयार गदाय

स्थायी कियिारीको लाधग िावहने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकि, योगदानिा

आधाररत उपदान िा धनिृत्तभरर्, औषधध उपिार सम्बचन्धत विदा िस्ता सेिा सुविधाको
लाधग लाग्ने खिय ्यहोने स्रोत सिेतको विश्लेषर् गरी ्यस्तो खिय सुधनचश्चत हुने गरी िार
दरबचन्द प्रस्ताि गनुय पनेछ।

(६) उपदफा (४) बिोचिि दरबचन्दको प्रस्ताि तयार गदाय सेिा करारको लाधग

िावहने तलब, भत्ता तथा योगदानिा आधाररत सािाचिक सुरिा िस्ता सेिा सुविधाको

लाधग लाग्ने खिय ्यहोने स्रोत सिेतको विश्लेषर् गरी ्यस्तो खिय सुधनचश्चत हुने गरी िार
दरबचन्द प्रस्ताि गनुय पनेछ।

(७) यस दफािा अन्यर िुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापधन चिल्ला

सिन्िय सधिधतले सिारी िालक, कायायलय सहयोगी, प्लम्बर, ईले चक्िधसयन र सरसफाई

सम्बन्धी पदिा स्थायी पदपूती नगरी प्रधतस्पधायका अधारिा सेिा करारबाट िार धलनु
पनेछ। सो बाहेकका अन्य पद तथा सेिािा करारबाट पदपूधतय गनय पार्ने छै न।

(८) चिल्ला सिन्िय सधिधतले अस्थायी दरिन्दी सृिना गनय पाउने छै न।
41.

चिल्ला सभाको काययसञ्िालन सम्बन्धी काययविधध: चिल्ला सभाको बैठक तथा कायय
सञ्िालन सम्बन्धी अन्य ्यिस्था चिल्ला सभा आफलेले धनधायरर् गरे बिोचिि
हुनेछ ।
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42.

चिल्ला सिन्िय सधिधतको बैठक: (१) चिल्ला सिन्िय सधिधतको बैठक आिश्यकता
अनुसार बस्नेछ ।

(२) चिल्ला सिन्िय सधिधतको बैठक सधिधतको प्रिुखले तोकेको धिधत,

सिय र स्थानिा बस्नेछ ।

(३) चिल्ला सिन्िय सधिधतको सचििले सधिधतको बैठक बस्ने सूिना

कम्तीिा सात िदन अगािै सधिधतका सदस्यहरलाई िदनु पनेछ र ्यस्तो सूिनाको
साथिा बैठकिा छलफल हुने विषयहरुको सूिी सिेत सं लग्न गनुय पनेछ ।

(४) चिल्ला सिन्िय सधिधतका त्काल कायि रहेको सदस्य सं ख्याको

पिास प्रधतशत भन्दा बढी सदस्यको उपचस्थधत भएिा सधिधतको गर्पूरक सं ख्या
पुगेको िाधननेछ ।

(५) चिल्ला सिन्िय सधिधतको बैठकको अध्यिता सधिधतको प्रिुखले

गनेछ र धनिको अनुपचस्थधतिा िा धनिको पद ररि रहेको अिस्थािा चिल्ला
सिन्िय सधिधतको उपप्रिुखले बैठकको अध्यिता गनेछ ।

(६) चिल्ला सिन्िय सधिधतको बैठकिा िहुितको राय िान्य हुनेछ र ित

बराबर भएिा बैठकको अध्यिता गने ्यचिले धनर्ाययक ित िदनेछ ।

(७) चिल्ला सिन्िय सधिधतको धनर्यय सधिधतको प्रिुखद्वारा प्रिाचर्त

गररनेछ ।

(८) चिल्ला सिन्िय सधिधतको बैठक सम्बन्धी अन्य ्यिस्था सो सधिधत

43.

आफलेले धनधायरर् गरे बिोचिि हुनेछ ।

चिल्ला सभा तथा चिल्ला सिन्िय सधिधतको धनर्ययको अधभलेख र कायायन्ियन: (१)
चिल्ला सभा तथा चिल्ला सिन्िय सधिधतको धनर्यय तथा कारिाहीको अधभलेख
चिल्ला सिन्िय सधिधतको सचििले सुरचित राख्नु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि राचखने अधभले ख सिन्िय सधिधत प्रिुखको

आदे श विना चिल्ला सिन्िय सधिधतको सचििालय भिनबाट बावहर लै िान हुँदैन ।
परिच्छे द-५

सदस्यको पद ररि हुने अिस्था
44.

सदस्यको पद ररि हुने अिस्था: (1) दे हायको

कुनै

अिस्थािा

गाउँपाधलका

अध्यि¸ उपाध्यि¸ िडा अध्यि र सदस्यको पद ररि हुनेछ:-

(क)

गाउँपाधलका अध्यिले उपाध्यि सिि र उपाध्यि¸ िडा
अध्यि र सदस्यले अध्यि सिि आफ्नो पदबाट धलचखत
रािीनािा िदएिा¸

(ख)
(ग)

धनिको पदािधध सिाप्त भएिा¸
धनिको िृ्यु भएिा¸
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(घ)

धनि सम्बचन्धत गाउँसभालार्य सूिना निदर्य लगातार तीन िटा

(ङ)

धनिले नैधतक पतन दे चखने फौिदारी कसूरिा सिाय पाएिा ।

बैठकिा बैठकिा अनुपचस्थत भएिा¸

(२) दे हायको कुनै अिस्थािा नगरपाधलका प्रिुख¸ उपप्रिुख¸ िडा अध्यि र

सदस्यको पद ररि हुनेछ:-

(क) नगरपाधलका प्रिुखले उपप्रिुख सिि र उपप्रिुख¸ िडा अध्यि
र सदस्यले प्रिुख सिि आफ्नो पदबाट धलचखत रािीनािा
िदएिा¸

(ख) धनिको पदािधध सिाप्त भएिा¸
(ग) धनिको िृ्यु भएिा¸

(घ) धनि सम्बचन्धत सभालार्य सूिना निदर्य लगातार तीन िटा
बैठकिा बैठकिा अनुपचस्थत भएिा¸

(ङ) धनिले नैधतक पतन दे चखने फौिदारी कसूरिा सिाय पाएिा ।

(३) दे हायको कुनै अिस्थािा चिल्ला सिन्िय सधिधत प्रिुख¸ उपप्रिुख र

सदस्यको पद ररि हुनेछ:-

(क) चिल्ला सभा प्रिुखले उपप्रिुख सिि र उपप्रिुख र सदस्यले
प्रिुख सिि धलचखत रािीनािा िदएिा¸

(ख) धनिको पदािधध सिाप्त भएिा¸
(ग) धनिको िृ्यु भएिा¸

(घ) धनि सम्बचन्धत गाउँसभालार्य सूिना निदर्य लगातार तीन िटा
बैठकिा अनुपचस्थत भएिा¸

(ङ) धनिले नैधतक पतन दे चखने फौिदारी कसूरिा सिाय पाएिा ।
पररच्छे द-६

स्थानीय तहको सम्पचत्तको संरिर् सम्बन्धी ्यिस्था
४५.

गाउँपाधलका तथा नगरपाधलका िेरधभरको सम्पचत्तको संरिर् : (१) गाउँपाधलका
तथा नगरपाधलकाले आफ्नो िेरधभरको दे हायको सम्पचत्तको रे खदे ख¸िियत सम्भार
तथा अन्य प्रबन्ध गनुय पनेछ :(क)
(ख)

सरकारी, सािुदावयक तथा साियिधनक सम्पचत्त¸

आफ्नो कोषबाट बनेको, खररद भएको िा नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार, कुनै सं स्था िा ्यचिबाट प्राप्त भएको सम्पचत्त¸

(ग)

ढल, नाला, पुल, पोखरी, धाधियक स्थल, पाटी, पौिा, घर, कुिा,
धारा, ईनार, गौिर, पानीघाट, धनकास, िोक, गल्ली, सडक, बाटो
र सडकका दायाँ बायाँका रुख,
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(घ)

आफ्नो स्िाधि्ििा रहेका भिन, िग्गा, पाकय, उद्यान, िौतारो,
बगैँ िा, बसपाकय िा अन्य सं रिना,

(ङ)

राविय धनकुञ्ज, िन्यिन्तु आरि¸ सीिसार िेर तथा राविय िन
बाहेक आफ्नो िेराधधकारधभरको अन्य िन,

(ि)

सं विधान र प्रिधलत कानून बिोचिि नेपाल सरकार िा प्रदे श
सरकारको िेराधधकार बाहेकको अन्य प्राकृधतक सम्पदा¸

(छ)

प्रिधलत कानून बिोचिि नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारले
तोवकिदएको प्राकृधतक सम्पदा तथा िेर ।

(२) गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाले उपदफा (१) बिोचििको साियिधनक

तथा सािुदावयक सम्पचत्त बेिधबखन गनय िा अरु कुनै ्यहोराले हक हस्तान्तरर् गनय िा
धलििा िदन पाउने छै न।

(३) गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाले आफ्नो नाििा रहेको अिल सम्पचत्त प्रदे श

सरकारको स्िीकृत नधलई बेिधबखन गनय िा अरु कुनै ्यहोराले हक हस्तान्तरर् गनय
पाउने छै न।

(४) गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाले उपदफा (१) बिोचििको सम्पचत्तको

अद्यािधधक अधभलेख राख्नु पनेछ ।
४६.

चिल्ला सिन्िय सधिधतको सम्पचत्तको सं रिर्: (१) चिल्ला सभाको िेरधभरको
दे हायका सम्पचत्त उपर चिल्ला सभाको हक हुनेछ र चिल्ला सभाले ्यस्तो
सम्पचत्तको रे खदे ख¸ िियत र सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गनुय पनेछ :
(क)

चिल्ला सभाको स्िाधि्ििा रहेको िा चिल्ला सभाको कोषबाट

खररद िा धनिायर् भएको िग्गा¸ भिन¸सिारी साधन¸ िेधसन¸
औिार लगायतका सम्पचत्त¸

(ख) नेपाल सरकार¸ प्रदे श सरकार िा कुनै सं स्था िा ्यचिबाट हक
हस्तान्तरर् भर्य प्राप्त भएको िा हुने सम्पचत्त ।

(२) चिल्ला सभाले उपदफा (१) बिोचििको सम्पचत्त प्रदे श सरकारको

स्िीकृधत नधलर्य बेिधबखन गनय िा अरु कुनै ्यहोराले हक हस्तान्तरर् गनय पाउने
छै न ।

(३) यस दफािा अन्यर िुनसुकै कुरा ले चखएको भएतापधन चिल्ला सभाको

उपयोगको लाधग बढी हुने दे चखएको िा चिल्ला सभाले धसफाररस गरे को कुनै सम्पचत्त

प्रदे श सरकारले कुनै गाउँपाधलका िा नगरपाधलका िा अन्य सरकारी धनकायलार्य
उपभोग गनयका लाधग उपलब्ध गराउन िा हक हस्तान्तरर् गनय बाधा पने छै न ।
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तर िग्गा िा भिनको हक हस्तान्तरर् गदाय प्रदे श सरकारको धनर्यय

बिोचिि हुनेछ ।

पररच्छे द-७
विविध

4७.

सभालाई संिोधनाः (१) नेपाल सरकारका िचन्रपररषदका सदस्य, प्रदे श प्रिुख तथा
प्रदे श सरकारका िचन्रपररषद्का सदस्यलाई सभा अध्यिले सभाको बैठकलाई विशेष
सं िोधन गनय अनुरोध गनय सक्नेछ ।
(२) गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाले िावषयक सधििा बैठक आयोिना गरी

सम्बचन्धत िेरबाट प्रदे श सभािा प्रधतधनधध्ि गने सं सद सदस्यलाई आिन्रर् गनय
सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोचिि सम्बोधनको लाधग अपनार्ने प्रवक्रया अध्यिले

तोके बिोचिि हुनेछ ।
4८.

प्रिेश धनयधित गने अधधकाराः (१) सभाको बैठकिा प्रिेश धनयधित गने अधधकार

४९.

सभाको सचििको काि लगाउन सक्नेाः सभाको सचिि उपचस्थत नभएिा यस ऐनिा

5०.

अध्यिको हुनछ
े ।

सभाको सचििले गने भनी तोवकएको काययहर अध्यिले तोकेको अन्य िररष्ठति
कियिारीले गनेछ ।

अनुपचस्थधतको सूिनााः (१) कुनै सदस्य लगातार दुर्य पटक िा सो भन्दा बढी
सभाको बैठकिा अनुपचस्थत रहनु पने भएिा त्सम्बन्धी अग्रीि सूिना अध्यिलाई
िदनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोचिि िदर्ने सूिनािा आफू अनुपचस्थत रहने अिधध

र कारर् सिेत उल्लेख गनुय पनेछ ।
5१.

पालना गनुय पने आिार सं वहतााः सभाका पदाधधकारी तथा सदस्यहरले सं विधान तथा

कानून बिोचििको उत्तरदावय्ि पूरा गने तथा धनिहरको काि कारिाहीिा
साियिधनक विश्वास कायि गनय सभाबाट स्िीकृत आिार सं वहताको पालना गनुप
य नेछ।
यस्तो आिारसं वहता सभाले पाररत गरी लागू गनुय स्थानीय तहको कतय्य हुनेछ ।

5२.

अधधिेशनको अंग निाधनने: सभाको अधधिेशन प्रारम्भ हुन ु पूि य र भैसकेपधछ अन््य
नभएसम्िको अिधधिा आयोिना हुने उद्घाटन, स्िागत, सम्िान तथा अधभनन्दन

5३.

िस्ता वक्रयाकलापलाई सभाको अंग िाधनने छै न ।
स्थानीय सुरिा

ँ सिन्िय गने: गाउँसभा िा नगरसभा सञ्चालन अिधधभर
धनकायसग

सभाको सुरिाथय अध्यिले सुरिा धनकायसँग अनुरोध गरे िा अविलम्ब सुरिा
उपलब्ध गराउनु सम्बचन्धत सुरिा धनकायको कतय्य हुनछ
े ।
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5४.

िदग्दशयन बनाउन सक्ने: (१) सभाको स्िीकृधत धलई अध्यिले आिश्यकता अनुसार
आन्तररक काययविधध बनाउन सक्नेछ ।

(२) ्यसरी तयार गररएको काययविधधको िानकारी बैठकलाई िदनु पनेछ ।
(३) उि काययविधधको प्रयोग गदाय प्रवक्रयागत बाधा अड्काउ फुकाउने

अचन्ति अधधकार अध्यिलाई हुनेछ र यसरी िारी भएका आदे श िा धनदे शन यस
ऐन बिोचिि भएको िाधन कायायन्ियन गनुप
य नेछ ।

अनुसूिी-१
(काययविधधको दफा ८ सँग सम्बचन्धत)
...पाधलका
...सभा
काययसूिी र सियताधलका
बैठक सं ख्या

बैठक स्थानाः

:

अध्यितााः
धिधत

बैठक बस्ने सिय

काययसूिी

काययसूिी प्रस्तुतकताय

कैवफयत

छलफलको सिय ताधलका
धिधत

बैठक बस्ने
सिय

काययसूिी

प्रस्ताि

प्रस्तुतकतायको
नाि
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छलफलिा बोल्ने सदस्यको
नाि

तोवकएको
सिय

कैवफयत

अनुसूिी - २
(काययविधधको दफा 34 सँग सम्बचन्धत)
...पाधलकाको ......सभािा प्रस्तुत कानूनको अधभले ख
.................... गाउँसभा/नगरसभा

दताय

विधेयकको

दताय

नं.

नाि

धिधत

िूल÷सं शोधन

प्रस्तुतकताय

वितरर्

सभािा

दफािार

पाररत

प्रिार्ीकरर्

धिधत

प्रस्तुत

छलफल

धिधत

धिधत

कैवफयत

धिधत

अधभलेख तयार गनेको

अधभलेख िाँि गनेको

दस्तखताः

दस्तखताः

नाि, थर:

नाि, थर:

पद:

पद:

धिधत:

धिधत:

प्रदे श सभाको सम्वत ् २०७५ साल बैशाख २४ गते बसेको बैठकले नेपालको संववधानको धािा १९९
बमोजिम यो ववधेयक पारित गिे को ब्यहोिा संववधानको धािा २०१ बमोजिम प्रमाणित गदद छु ।

नेत्रनाथ अधधकािी
सभामुख

प्रदे श नं ४
ममतत :२०७४।१।२५
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