
गाउ ँसभा सञ्चालन कार्य�वि�धि�, २०७४ 
बुलिलङटार कार्य�पालिलकाबाट स्�ीकृत धि"वित: २०७४/०३/३१

प्रस्तावनाः नेपालको संविवधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश काननू बमोजि म स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन
काय)विवधिध स्वीकृत भई लागू नभएसम्मको लाविग गाउँ सभाको काय) सञ्चालन गन), बैठकको सुव्यवस्था कायम
राख्न,  आवश्यक सधिमवितहरूको गठन गन) र अन्य काम कारवाही विनयधिमत एवं प्रभावकारी बनाउन बुलिलङटार
काय)पालिलकाबाट स्वीकृत गरी यो काय)विवधिध  ारी गरिरएको छ ।

परिरच्छेद – 1

प्रारम्भि+भक

1. संक्षि.प्त ना" र प्रार+भः   (1)  यस विनयमावलीको नाम “बुलिलङटार  गाउँ सभा सञ् चालन काय)विवधिध-२०७४”
रहेको छ।

(2) यो काय)विवधिध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2. परिरभाषाः   विवषय वा प्रसङ्गले अकF अथ) नलागेमा यस काय)विवधिधमा,-
(1) “संविवधान” भन्नाले नेपालको संविवधान सम्झनु पछ) ।
(2) “स्थानीय तह” भन् नाले  नेपालको  संविवधानको धारा  ५६ को  उपधारा  ४ बमोजि मका  गाउँपालिलका,

नगरपालिलका र जि ल्ला सभा सम्झनु पद)छ ।
(3)  “सभा” भन् नाले  गाउँपालिलकाको  हकमा  संविवधानको  धारा  २२२  बमोजि मको  गाउँसभा,

नगरपालिलकाको हकमा संविवधानको धारा २२३ बमोजि मको नगर सभा र जि ल्ला समन्वय सधिमवितको
हकमा धारा २२० बमोजि मको जि ल्ला सभा सम्झनु पद)छ । 

(4) “काय)पालिलका” भन् नाले गाउँ काय)पालिलका वा नगर काय)पालिलका सम्झनु पद)छ ।
(5) “अध्यक्ष” भन्नाले सभाको अध्यक्षलाई सम्झनु पछ) । 
(6) “उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँपालिलकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिलकाको उपप्रमुखलाई सम्झनु पद)छ ।
(7) “विवधेयक” भन्नाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा समेत सम्झनु पछ)।
(8)  “सदस्य” भन्नाले गाउँ तथा नगर काय)पालिलकाको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, काय)पालिलकाको

सदस्य वा वडा सदस्य सम्झनु पछ) ।
(9) “सभाको सधिचव” भन्नाले गाउँ वा नगरपालिलकाको काय)कारी अधिधकृत र जि ल्ला समन्वय सधिमवितको

स्थानीय विवकास अधिधकारी वा अध्यक्षले सभाको सधिचव भई काम गन) तोकेको कम)चारी समेतलाई
सम्झनु पछ) ।

(10) “बैठक” भन्नाले गाउँ वा नगर सभाको अधिधवशेन सम्झनु पछ) । सो शब्दले सधिमवितको वैठक समेतलाई
सम्झनु पद)छ ।

(11) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको विवचाराथ) पेश गरिरएको कुनै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसगँ सम्बन्धिन्धत संशोधन
प्रस्ताव समेत सम्झनु पछ) ।

(12) “प्रस्तुतकता) सदस्य” भन्नाले सभाको विवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकता) सभाको सदस्य सम्झनु पछ) ।
(13) “बैठक  कक्ष” भन्नाले  सभाको  बैठक  कक्ष सम्झनु  पछ) र  सो  शब्दले  बैठक  कक्षसँग   ोधिडएको

दश)कदीर्घाा) तथा बरण्डा समेतलाई  नाउँछ ।
(14) “विवषयगत शाखा” भन्नाले गाउँपालिलका वा नगरपालिलकाको काय) विवभा न विनयमावली बमोजि मको

विवषयगत शाखा संझनु पछ) । 
(15) “सधिमवित” भन्नाले यस काय)विवधिध बमोजि म गठन हुने सभाको सधिमवित सम्झनु पछ) ।
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(16) “संयो क” भन्नाले यस काय)विवधिध बमोजि म गठिठत सधिमवितको संयो क सम्झनु पछ) ।

परिरच्छेद -२

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन स+बन्�ी व्य�स्था

3. सभाको    अधि�वेशन बोलाउने बोलाउने बोलाउने  :   (१)       अध्यक्षले गाउँपाधिलका वा न बोलाउनेगरपाधिलकाको धिन बोलाउनेवा�चन बोलाउनेको अधि��म
            पधिरणाम घोषणा भएको धिमधि�ले एक मधि न बोलाउनेा धिभ�र् सभाको पधि लो अधि�वेशन बोलाउने बोलाउने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि त्यसपधिछ । त्यसपछि

          यस काय�धिवधि� बमोधि&म अध्यक्षले समय समयमा अ�य अधि�वेशन बोलाउने बोलाउने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

तर सभाको एउटा अधिधवेशनको समाप्तिYत र अकF बैठकको प्रारम्भका बीचको अवधिध छ महीना भन्दा बढी
हुने छैन ।

(२) अध्यक्षले काय)सूची बमोजि म सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गन\छ ।

(३) सभाको अधिधवशेन चालू नरहेको वा बैठक स्थविगत भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ
भनी सभाको सम्पूर्ण) सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिलखिखत अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक
बस्ने धिमवित, स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोविकएको धिमवित, समय र स्थानमा सभाको अधिधवशेन बस्नेछ ।

(४) सभाको अधिधवशेन काय)पालिलकाको केन्द्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोजि म बस्नेछ ।

(५)  सामान्यतः  विनवा)चन पधिछको  पविहलो अधिधवशेनको  अवधिध बढीमा  पन्ध्र ठिदन र  सोपधिछको प्रत्येक
अधिधवशेनको अवधिध बढीमा सात ठिदनको हुनेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोजि म सभाको अधिधवशेन बोलाएको सूचना अध्यक्षले सदस्यहरुलाई ठिदनेछ ।
त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनुसार साव) विनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनु) पन\छ ।      

4.    सदस्य रुको उपधिस्*धि� र आसन बोलाउनेः   (१)         बैठकमा आसन बोलाउने गर् ण गन बोलाउने/ � अधिघ सबै सदस्यले अध्यक्षले
        �ोकेको क्रम अन बोलाउने/सार अधि�वेशन बोलाउनेको उपधिस्*धि� प/धिस्�कामा  स्�ाक्षर गन बोलाउने/ �पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि 

(२) उपदफा (१) बमोजि म उपस्थिस्थत सदस्यले अध्यक्षले तोके अनसुारको स्थानमा विनधा)रिरत समय अगावै
आफ्नो आसन ग्रहर्ण गनु)पन\छ । 

(३)  अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले विनधा)रिरत गरेको स्थानमा विन को साथमा एक  ना
सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गन) सक्नेछ । 

5.   सभाको गणपरूक संख्या  :   (१)          सभामा �त्काल कायम र ेका सदस्य संख्याको पचास पर्धि�श� भ�दा
          बढी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सदस्य उपधिस्*� भएमा अधि�वेशन बोलाउनेको लाधिग गणपरूक संख्या प/ गेको माधिन बोलाउनेने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि  

(२) उपदफा (१) बमोजि म गर्णपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले तीन ठिदन भिभत्र अकF बैठकका लाविग दफा ३
बमोजि म सूधिचत गनु)पन\छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजि म आव्हान गरेको अधिधवेशनमा गर्णपुरक संख्या नपुगेमा दुई ठिदन भिभत्र अधिधवेशन
बस्ने गरी दफा ३ बमोजि म सूचना गनु)पन\छ । 

(४)  उपदफा  (३)  बमोजि म  पुनः  सूचना  गदा) गर्णपुरक  संख्या  नपुगमेा  कम्तीमा  पच्चीस  प्रवितशत
सदस्यहरुको उपस्थिस्थवितमा अधिधवेशन बस्नेछ । 

6. बैठकको     सञ्चालन बोलाउने र स्*गन बोलाउने  :   (१)       अध्यक्षले सभाको काय�बोझलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत ध्यान बोलाउनेमा राखी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । काय�सचूी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृ�
      गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सभाको बैठक संचालन बोलाउने गन बोलाउने/ �पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि
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(२) सभाको बैठक अध्यक्षले विनधा)रर्ण गरेको समय तालिलका बमोजि म हुनेछ । 

(३) अध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको र्घाोषर्णा गन\छ ।

(४)  सभाको  अध्यक्ष वैठकमा  उपस्थिस्थत  हुन  नसक्ने  अवस्थामा  उपाध्यक्ष वा  उपप्रमुखले  बैठकको
अध्यक्षता गन\छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पविन उपस्थिस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले
बैठकको अध्यक्षता गन\ गरी काय)सूचीमा तोक्नु पन\छ ।

7. कार्य�सूची     र समयावधि� पर्काशन बोलाउनेः   (१)        अध्यक्षको धिन बोलाउनेद0शान बोलाउने/सार सभाको सधिचवले काय�सचूी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । र समय
 �ाधिलका अन बोलाउने/सचूी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।-           १ बमोधि&म �यार गन बोलाउने0छ । त्यसपछि र त्यसको एक पर्धि� सामा�य�या अड्चाली सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।स घण्टा

     अगावै पर्त्येक सदस्यलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत उपलब्� गराइने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

तर विवशेष परिरस्थिस्थवितमा अध्यक्षको विनद\शानसुार बैठक बस्ने चौवीस र्घाण्टा अगावै काय)सूची तयार गरी
त्यसको एक प्रवित सदस्यलाई सभाको सधिचवले उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

8.  समयावधि� धिन बोलाउने�ा�रण  :   (१)          अध्यक्षले बैठकमा पेश  / ने बोलाउने धिवषयमाधि* छ । त्यसपछिलफल गन बोलाउने� समयावधि� �ोक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

२) उपदफा (१) बमोजि म तोविकएको समयावधिध समाYत भएपधिछ यस काय)विवधिधमा अन्यथा लेखिखएकोमा
बाहेक अध्यक्षले अन्य विवषयमा छलफल हुन नठिदई सो विवषयको टुङ्गो लगाउन आवश्यक सबै विवधेयक वा
प्रस्ताव विनर्ण)याथ) बैठकमा प्रस्तुत गन\छ ।

9.  सभामा म�दान बोलाउने  :   (१)            सभामा धिन बोलाउनेण�यका लाधिग पर्स्�/� गधिरएको सबै धिव�ेयक वा पर्स्�ावको धिन बोलाउनेण�य
     उपधिस्*� सदस्य रूको ब /म�बाट  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) अध्यक्षता गन\ व्यलिmलाई मत ठिदने अधिधकार हुने छैन । 

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गन\ व्यलिmले आफ्नो विनर्णा)यक मत ठिदनेछ । 

10.  मया�धिद� संशो�न बोलाउनेः           क/ नै बोलाउने सदस्यले पर्स्�/� गन बोलाउने0 धिव�ेयक वा पर्स्�ावमा क/ नै बोलाउने आपधिC&न बोलाउनेक,
व्यंग्यात्मक,  अन बोलाउनेावश्यक,          अन बोलाउने/पय/क्� वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा शब्द वा वाक्यांश पर्योग भएको लागेमा

            अध्यक्षले त्यस्�ा धिवषय धिव�रण  /न बोलाउने/भ�दा अधिघ उपय/क्� संशो�न बोलाउने गन बोलाउने� वा गराउन बोलाउने सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
11.  बैठकको पर्ारम्भः              सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन बोलाउने भई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत राधिIट्रय �/न बोलाउने ब&े पधिछ । त्यसपछि बैठक पर्ारम्भ

  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
12.    बैठकमा पालन बोलाउनेा गन बोलाउने/ �पन बोलाउने0 आचरण रूः   (१)      बैठकमा दे ायका आचरण रू पालन बोलाउनेा गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0छ । त्यसपछिः

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवशे हुँदा सबैले सम्मान प्रकट गन) उठ्नु पन\छ ।

(ख) अध्यक्षले बैठकप्रवित सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहर्ण गनु)पन\छ ।

(ग) बैठक स्थविगत भई अध्यक्ष सभाबाट बाविहर विनस्के पधिछ मात्र अरु सदस्यहरूले बैठक कक्ष छाड्नु
पन\छ ।

(र्घा) बैठकमा भाग लिलने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नु पछ) र अध्यक्षले अन्यथा
आदेश ठिदएमा बाहेक उभिभएर बोल्नु पन\छ ।

(ङ) अध्यक्षले  बैठकलाई  सम्बोधन  गरिररहेको  समयमा  कुनै  पविन सदस्यले  स्थान  छाड्नु  हुँदैन  र
अध्यक्षले बोलेको कुरा शाप्तिन्तपूव)क सुन्नु पन\छ ।

(च) अध्यक्षले आसन ग्रहर्ण गरिररहेको र बोलिलरहेको अवस्थामा सदस्यको बीचबाट विहँड्नु हुँदैन ।

(छ) कुनै  सदस्यले  बोलिलरहेको  समयमा  अशाप्तिन्त गन) वा  बैठकको  मया)दा  भंग हुने  वा  अव्यवस्था
उत्पन्न हुने कुनै काम गनु) हँुदैन ।

( ) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुन्नेबाट वारपार गरी विहँड्न वा अध्यक्षको आसनतफ)  विपठ्यू फका)एर
बस्न हुँदैन ।
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(झ) बैठकको काय)सँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धिन्धत विवषय बाहेक अन्य विवषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा
अन्य काग पत्रहरू पढ्नु हुँदैन ।

(ञ) बैठकको अवधिधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनु) पन\छ ।

(२) सभामा पालना गनु)पन\ अन्य आचरर्णहरू समय समयमा सभाले तोके बमोजि म हुनेछ ।

13.        बैठकमा भाग धिलने बोलाउने सदस्यले पालन बोलाउने गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0 धिन बोलाउनेयम रूः        बैठकमा  / ने बोलाउने छ । त्यसपछिलफलमा भाग धिलने बोलाउने सदस्यले
    दे ायका धिन बोलाउनेयम रूको पालन बोलाउने गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0छ । त्यसपछिः

(क) अध्यक्षको ध्यानाकष)र्ण गन)को  विनधिमत्त उठ्नु  पन\छ र  अध्यक्ष विन को नाम बोलाएपधिछ वा  इशारा
गरेपधिछ मात्र बोल्नु पन\छ ।

(ख) यस काय)विवधिधको दफा ३५ बमोजि मका विवषयमा छलफल गनु) हुँदैन ।

(ग) अशीष्ट, अश्लील, अपमान नक वा कुनै आपलित्त नक शब्द बोल्नु हुँदैन ।

(र्घा) व्यलिmगत आके्षप लगाउन हँुदैन ।

(ङ) बोल्न पाउने अधिधकारलाई सभाको काय)मा बाधा पान\ मनसायले दुरुपयोग गनु) हुँदैन ।

(च) सभा वा अध्यक्षको कुनै  विनर्ण)य बदर गरिरयोस्  भन्ने प्रस्तावमालिथ बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सभा
अध्यक्षको कुनै पविन विनर्ण)यको आलोचना गनु) हुँदैन ।

(छ) अध्यक्षले पद अनुकूल आचरर्ण गरेको  छैन भन्ने  प्रस्तावको  छलफलको क्रममा बाहेक अध्यक्षको
आचरर्णको आलोचना गनु) हँुदैन ।

( ) वैठकमा पालना गनु)पन\ अन्य विनयमहरू सभाले तोके बमोजि म हुनेछ ।

14.   छ । त्यसपछिलफलमा बोल्ने बोलाउने क्रमः        बैठकमा बोल्ने बोलाउने क्रम दे ाय बमोधि&म  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछिः

(क) प्रस्ताव पेश गन\ सदस्यले बोलिलसकेपधिछ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको क्रम बमोजि मको
सदस्यले बोल्न पाउनेछन् ।

(ख) अध्यक्षको अनुमवित विबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन ।

(ग) प्रस्ताव  पेश  गन\ सदस्यले  उत्तर  ठिदनको  विनधिमत्त छलफलको  अन्त्यमा  फेरिर बोल्न  पाउनेछ  ।  सो
प्रस्तावको  सम्बन्धमा  छलफलमा  पविहले  भाग  लिलएको  वा  नलिलएको   ेसुकै  भए  तापविन प्रस्तावक
सदस्यले उत्तर ठिदई सकेपधिछ अध्यक्षको अनुमवित नलिलई फेरिर बोल्न पाउने छैन ।

15.     स्पIट पान बोलाउने� माग गन बोलाउने� सधिकने बोलाउनेः   (१)        बैठकमा छ । त्यसपछिलफल चधिलर ेको समयमा सम्बधि��� धिवषयमा क/ नै बोलाउने
            सदस्यले क/ नै बोलाउने क/ रा स्पIट पान बोलाउने� माग गन बोलाउने� अध्यक्ष माफ� � अन बोलाउने/रो� गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) उपदफा (१) मा  ुनसुकै कुरा लेखिखएको भए तापविन अध्यक्षको अनुमवित लिलई कुनै सदस्यले सभाको
 ानकारीको लाविग आफूसगँ सम्बन्धिन्धत अन्य विवषयमा स्पष्ट  ानकारी ठिदन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो स्पष्ट  ानकारी ठिदँदा कुनै विववादस्पद विवषय उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट  ानकारी मालिथ
कुनै छलफल गन) पाइने छैन । 

16.    धिन बोलाउनेण�या*� पर्स्�ाव पेश गन बोलाउने0ः   (१)        सभाको काय�सचूी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।को क/ नै बोलाउने पर्स्�ावमाधि* छ । त्यसपछिलफल समाप्� भएपधिछ । त्यसपछि
     “सो पर्स्�ावको पक्षमा  / ने बोलाउने सदस्य रूलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत  / �छ । त्यसपछि,    “ ”   धिवपक्षमा  / ने बोलाउने सदस्य रूलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत  / �न बोलाउने र �टस्* र न बोलाउने

  “  ”         चा ने बोलाउने सदस्य रूलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत म� धिद�न बोलाउने भ�ने बोलाउने शब्द स/धिन बोलाउनेने बोलाउने गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । उच्चारण गन बोलाउने/ � भन बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । अध्यक्षले काय�स/ची सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।का
     धिवषय रू क्रमशः धिन बोलाउनेण�या*� पेश गन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि म  प्रस्तावलाई  विनर्ण)याथ) पेश  गरेपधिछ अध्यक्षले  “हुन्छ”  वा  “हुन्न”  भन्ने
सदस्यहरूमध्ये  नु पक्षको बहुमत भएको ठहर्याउँछ सो कुराको र्घाोषर्णा गन\छ । 
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(३) अध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव विनर्ण)याथ) पेश गरिरसकेपधिछ सो प्रस्तावमालिथ छलफल गन) वा संशोधन प्रस्तुत
गन) पाइने छैन । 

17.   सभाध्यक्षले धिन बोलाउनेद0शन बोलाउने धिदने बोलाउनेः   (१)         बैठकमा अभदर् व्यव ार गन बोलाउने0 सदस्यलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत आफ्न बोलाउनेो व्यव ार धिन बोलाउनेय��र्ण
            गन बोलाउने� अध्यक्षले चे�ावन बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिदए पधिछ । त्यसपछि त्यस्�ो सदस्यले आफ्न बोलाउनेो व्यव ारमाधि* �/रु�� धिन बोलाउनेय��र्ण गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0छ । त्यसपछि

। त्यसपछि

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि मको आदेश पालना नगन\ सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बाविहर  ान आदेश
ठिदन सक्नेछ । आदेश पाएपधिछ त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाविहर  ानु पन\छ र विन ले सो ठिदनको
बाँकी अवधिधको बैठकमा उपस्थिस्थत हुन पाउने छैन ।

(३) उपदफा (२) बमोजि मको आदेश पाएपधिछ पविन त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाविहर नगएमा
अध्यक्षले विन लाई कम)चारी वा सुरक्षाकमvको सहयोग लिलई बाविहर विनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी विनकालिलएकोमा
त्यस्तो सदस्यले त्यसपधिछको तीन ठिदनसम्म सभाको बैठक वा कुनै सधिमवितको बैठकमा भाग लिलन पाउने छैन ।
यसरी विनकालिलएकोमा सभाको सधिचवले सो कुराको सूचना सबै सधिमवितलाई ठिदनेछ ।

(४)  यस काय)विवधिधमा अन्यत्र  ुनसुकै कुरा लेखिखएको भए तापविन कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शाप्तिन्त ,
सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गन) लागेमा वा सभाको प्रवितष्ठामा धक्का लाग्ने विकलिसमले बैठक
कक्ष भिभत्र ध्वंसात्मक काय) गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गन) लागेमा वा कुनै भौवितक हानी नोक्सानी पुर्याएमा
अध्यक्षले विन लाई बैठक कक्षबाट तत्काल विनष्काशन गरी सदस्यलाई बढीमा सात ठिदन सम्मको लाविग सभामा
आउन नपाउने गरी र क्षवित भएको भौवितक सामाग्रीको यथाथ) क्षवितपूर्तितy विन बाट भराउने आदेश ठिदन सक्नेछ ।

(५)  दफा  (४)  बमोजि म विनष्कालिसत भएको सदस्यले सो अवधिधभर सभाको वा कुनै सधिमवितको बैठकमा
उपस्थिस्थत हुन पाउने छैन । विन लाई तोविकएको क्षवितपूर्तितy अध्यक्षले तोकेको समयभिभत्र दाखिखला गन\ दावियत्व
सम्बन्धिन्धत सदस्यको हुनेछ ।

(६)  यस दफा बमोजि म कुनै सदस्य विनष्कालिशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको सधिचवले सबै
सधिमवितलाई ठिदनेछ । 

18.    कारवा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिफ�ा�  /न बोलाउने सक्ने बोलाउनेः           यस काय�धिवधि�मा अ�य�र् &/न बोलाउनेस/कै क/ रा लेधिखएको भए �ापधिन बोलाउने धिन बोलाउनेIकाधिश�
              वा कारवा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।मा परेको सदस्यले धिचC ब/झ्दो सफाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत पेश गरेमा वा आफ्न बोलाउनेो भलू स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कार गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । माफी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

             मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय ब/झी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । त्यस्�ो सदस्यलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत माफी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिदई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत कारवा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिफ�ा� धिलन बोलाउने सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
19.    बैठक स्*धिग� गन बोलाउने0 अधि�कारः            बैठक कक्षधिभ�र् अव्यवस्*ा भई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत वा  /न बोलाउने लाधिग बैठक धिन बोलाउनेयधिम� रुपले

            सञ्चालन बोलाउने गन बोलाउने� बा�ा पन बोलाउने0 देधिखएमा अध्यक्षले सो धिदन बोलाउनेको क/ नै बोलाउने समयसम्म वा आफूले �ोकेको
             अवधि�सम्मको लाधिग सचून बोलाउनेा टाँस गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । बैठक स्*धिग� गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि अध्यक्ष गरेको त्यस्�ो स्*गन बोलाउने

       माधि* क/ नै बोलाउने सदस्यले पर्श्न बोलाउने उठाउन बोलाउने पाउने बोलाउने छै । त्यसपछिन बोलाउने् । त्यसपछि
20.        सदस्यको स्*ान बोलाउने धिरक्� र ेको अवस्*ामा सभाको काय� सञ्चालन बोलाउने  :       सभाको क/ नै बोलाउने सदस्यको स्*ान बोलाउने धिरक्�

             र ेको अवस्*ामा समे� सभाले आफ्न बोलाउनेो काय� सञ्चालन बोलाउने गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि र सभाको कारबा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।मा भाग धिलन बोलाउने
             न बोलाउनेपाउने बोलाउने क/ नै बोलाउने व्यधिक्�ले भाग धिलएको क/ रा पधिछ । त्यसपछि पCा लागेमा पर्चधिल� कान बोलाउनेनू बोलाउने धिवपधिर� बा ेकको काय�
     अमा�य  / ने बोलाउने छै । त्यसपछिन बोलाउने । त्यसपछि

21.     सभाको धिन बोलाउनेण�यको अधिभलेख र काया��वयन बोलाउने  :   (१)        सभा र यसको सधिमधि�को धिन बोलाउनेण�य �*ा कारबा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।को
       अधिभलेख सभाको सधिचवले व्यवधिस्*� र स/रधिक्ष� राख्न बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) सभा तथा यसका सधिमवितको विनर्ण)यको सक्कल अध्यक्षको आदेश विबना सभा वा सभा 

भवन बाविहर लै ान हुँदैन ।

22.   धिन बोलाउनेण�य पर्माधिण� गन बोलाउने0  :   (१)        सभाको बैठकले गरेका धिन बोलाउनेण�य अध्यक्षले पर्माधिण� गन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि मको विनर्ण)य सुरभिक्षत राख्ने र काया)न्वयन गन\ गराउने काय) सभाको सधिचवले
गन\छ ।
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परिरच्छेद-३

स्थानीर्य कानून विन"ा�ण गन; प्रवि<र्या

23.        स्*ान बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।य कान बोलाउनेनू बोलाउने धिन बोलाउनेमा�ण गदा� धिवचार गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0 पक्ष रुः   (१)      सभाले स्*ान बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।य कान बोलाउनेनू बोलाउने धिन बोलाउनेमा�ण वा संशो�न बोलाउने
        गदा� अ�य क/ राको अधि�धिरक्� दे ायको धिवषयमा धिवचार गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0छ । त्यसपछि,-

(क) संविवधान बमोजि म आफ्नो अधिधकारको विवषयमा पन\ वा नपन\,

(ख) संविवधान, संर्घाीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यवस्था,

(ग) त्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यायपूर्ण) तथा तक)  सगंत हुन वा नहुने, 

(र्घा) विनमा)र्ण गन) लाविगएको स्थानीय काननूको व्यवहारिरक काया)न्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने,

(ङ) कानून काया)न्वयनको लाविग आवश्यक पन\ आर्थिथyक स्रोत तथा संस्थागत संरचना,

(च) सवFच्च अदालतबाट प्रवितपाठिदत लिसदध्ान्त वा भएको आदेश,

(छ) नेपाल सरकार, संर्घाीय ससंद,् प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले त्यस्तै विवषयमा आधारभूत काननू विनमा)र्ण
गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था

( ) नेपाल सरकार वा प्रादेलिशक सरकारले नमनूा काननू उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यवस्था,

(झ) नेपालले अन्तराखिष्|य स्तरमा  नाएको प्रवितवदध्ता,

(ञ) सम्बन्धिन्धत स्थानीय तहले विनमा)र्ण गरेको अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तालमेल तथा सौहाद्रता,

(ट) जि ल्लाभिभत्रका  अन्य स्थानीय  तह वा  अन्य जि ल्लासँग  लिसमाना   ोधिडएका  स्थानीय तहको  हकमा
त्यस्ता जि ल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था, 

(ठ) गाउँकाय)पालिलका वा नगरकाय)पालिलकाले विनधा)रर्ण गरेका अन्य आवश्यक विवषयहरु । 

(२)  सभाले संविवधानको अनुसूची-९ को विवषयमा स्थानीय कानून विनमा)र्ण गदा) त्यस्तो विवषयमा संर्घाीय
ससंद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रवितकूल नहुने गरी विनमा)र्ण गन\छ ।

(३)  एक स्थानीय तहबाट अकF स्थानीय तहको के्षत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको विवस्तारमा कुनै विकलिसमको
बाधा अवरोध गन\ वा कुनै विकलिसमको भेदभाव गन\ गरी स्थानीय कानून विनमा)र्ण गन) हुँदैन ।  

(४) सभा वा काय)पालिलकाले एक आपसमा बाभिझने गरी स्थानीय कानून विनमा)र्ण गन) हँुदैन ।

(५) सभाले ठिदएको अधिधकार प्रयोग गरी काय)पालिलकाले विनद\लिशका वा ठिदग्दश)न बनाई लागू गन\छ । 

24.   आवश्यक�ाको पधि चान बोलाउने गन बोलाउने0  :   (१)         काय�पाधिलकाले धिव�ेयक �&/ �मा गन बोलाउने/ � अधिघ त्यस्�ो धिवषयको कान बोलाउनेनू बोलाउने
          धिन बोलाउनेमा�ण गन बोलाउने� आवश्यक र े न बोलाउनेर ेको धिवषयमा आवश्यक�ाको पधि चान बोलाउने गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा (१) को प्रयो नको लाविग सम्बन्धिन्धत काय)पालिलकाले स्थानीय कानून बनाउनु पन\ आधार र
कारर्ण, त्यस्तो विवषयमा संर्घाीय वा प्रदेश कानून भए नभएको, जि ल्ला भिभत्रका र अन्य धिछमेकी स्थानीय तहमा
त्यस सम्बन्धी स्थानीय काननू विनमा)र्ण भए नभएको,  स्थानीय कानून त ु)माबाट हालिसल गन) खोजि एको लाभ
लागत र उपलब्धी, स्थानीय कानून काया)न्वयनको लाविग आवश्यक पन\ संयन्त्र तथा आर्थिथyक स्रोत , त्यस्तो स्रोत
 ुटाउनको लाविग आवश्यक व्यवस्था र विवधेयकमा रहने मुख्य मुख्य प्रावधानको समेत विवश्लेषर्ण गरी संभिक्षYत
अवधारर्णापत्र तयार गनु) पन\छ । 
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(३)  कानूनको सशंोधनको लाविग विवधयेक त ु)मा  गदा) संशोधन गनु) परेको  आधार र कारर्ण सविहतको
दफाबार तीन महले विववरर्ण तयार गनु) पन\छ । 

25.        पर्स्�ाव स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कारयोग्य छ । त्यसपछि वा छै । त्यसपछिन बोलाउने भ�ने बोलाउने धिन बोलाउनेण�य गन बोलाउने0ः          क/ नै बोलाउने पर्स्�ाव स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कार योग्य छ । त्यसपछि वा छै । त्यसपछिन बोलाउने भ�ने बोलाउने
              क/ राको धिन बोलाउनेण�य अध्यक्षले गन बोलाउने0छ । त्यसपछि र त्यसरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिन बोलाउनेण�य गदा� अध्यक्षले कारण ख/लाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत पर्स्�ावको क/ नै बोलाउने अंश वा

     परैू पर्स्�ाव अस्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कार गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
26.    धिव�ेयक वा पर्स्�ाव पर्स्�/�  :   १)          वाधिष�क आय र व्ययको अन बोलाउने/मान बोलाउने सधि �को ब&ेट �*ा सोसँग

          सम्बधि��� धिवधिन बोलाउनेयो&न बोलाउने वा आधि*�क धिव�ेयक रू अध्यक्षबाट धिन बोलाउने�ा�धिर� धिमधि� र समयमा सभाको
    बैठकमा पर्स्�/� गन बोलाउने/ �पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) वार्तिषyक ब ेट तथा अथ) सम्बन्धी विवधयेक वा प्रस्ताव काय)पालिलकाको प्रमुख आफैं ले वा विन ले तोके
बमोजि म उपाध्यक्ष/उपप्रमुख वा काय)पालिलकाको सदस्यले मात्र प्रस्तुत गनु)पन\छ । अध्यक्षले वार्तिषyक ब ेट आय
व्यय विववरर्ण तथा ब ेट सभामा आँफै पेश गन\ भएमा सो समयमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता
गन\छ । 

(३) कुनै विवधयेक वा प्रस्ताव अथ) सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अप्तिन्तम विनर्ण)य गन\
अधिधकार अध्यक्षको हुनेछ ।  

(४) अथ) सम्बन्धी विवधयेक वा प्रस्तावको अन्य प्रविक्रया देहाय बमोजि म हुनेछ,-  

(क) अथ) सम्बन्धी विवधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लाविग अध्यक्षले स्वीकृत गरेको काय)तालिलका
(धिमवित र समय) सबै सदस्यलाई सभाको सधिचवले उपलब्ध गराउनुपन\छ

(ख) वार्तिषyक  ब ेट  सम्बन्धी  विवधयेक  सभाको  बैठकमा  पेश  भए  पश्चात  मात्र सबै  सदस्यलाई
उपलब्ध गराइनेछ ।

(ग)  अथ) सम्बन्धी विवधेयक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस काय)विवधिधमा उल्लेख भएका विवषय बाहेक
अध्यक्षले उपयुm ठहया)एको प्रविक्रया अपनाइनेछ । 

(५) अथ) सम्बन्धी विवधयेक वा प्रस्ताव बाहेकका विवधयेक वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले कम्तीमा सात ठिदन अधिर्घा
दता) गनु)पन\छ ।

(६) अथ) सम्बन्धी विवधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका विवधेयक वा प्रस्ताव दता) भए पश्चात सभाको सधिचवले
सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गनु)पन\छ । 

(७)  विवधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र विनर्ण)य हुने  समयतालिलका  अनुसूची  -१ बमोजि म अध्यक्षले
विनधा)रर्ण गरे बमोजि म हुनेछ ।

27.    अ*� सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । प/रक अन बोलाउने/मान बोलाउने  :   (१)          सभाबाट पाधिर� चाल/ आधि*�क वष�का लाधिग अ*� सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । ऐन बोलाउनेले क/ नै बोलाउने
              सेवाका लाधिग खच� गन बोलाउने� अधिख्�यारी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिदएको रकम अपया�प्� भएमा वा त्यस वष�का लाधिग अ*� सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

            ऐन बोलाउनेले अधिख्�यारी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । न बोलाउनेदधिएको सेवामा खच� गन बोलाउने� आवश्यक भएमा वा अ*� सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । ऐन बोलाउनेले अधिख्�यारी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
       धिदएको रकमभ�दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । खच�  /न बोलाउने गएमा काय�पाधिलकाको अध्यक्ष/     पर्म/खले सभामा यस अधिघ पर्स्�/�
             गधिरएको ब&ेटको धिसद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमाा�� र माग�दशन बोलाउनेको पर्धि�कूल न बोलाउने / ने बोलाउने गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । प/रक अन बोलाउने/मान बोलाउने पेश गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

28.        धिव�ेयक सभामा पेश गदा� संलग्न बोलाउने गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0 धिववरण  :        सभामा पेश गन बोलाउने0 धिव�ेयकका सा*मा दे ायको
   धिववरण संलग्न बोलाउने गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0छ । त्यसपछि,-

(क) विवधेयकको उददे्श्य र कारर्ण सविहतको विववरर्ण,

(ख) विवधेयक ऐन बनेपधिछ आर्थिथyक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको विवस्तृत विववरर्ण सविहतको आर्थिथyक
ठिटYपर्णी,
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(ग) कुनै  विवधेयकमा विनयम,  काय)विवधिध,  विनद\लिशका  बनाउने  वा  अधिधकार  प्रत्यायो न गन\ प्रावधान
रहेको  भए  त्यसको  कारर्ण,  प्रत्यायोजि त  अधिधकार  अन्तग)त  बनाइने  विनयम,  काय)विवधिध वा
विनद\लिशकाको प्रकृवित र सीमा तथा त्यसबाट पन) सक्ने प्रभाव सम्बन्धी ठिटYपर्णी ।

29.    धिव�ेयक द�ा� गराउन बोलाउने/ पन बोलाउने0  :   (१)         सभाको अधि�कारके्ष�र् धिभ�र् पन बोलाउने0 क/ नै बोलाउने धिवषयमा क/ नै बोलाउने सदस्यले धिव�ेयक
              पेश गन बोलाउने� चा ेमा धिव�ेयक �यार गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सभाको बैठक बस्ने बोलाउने धिमधि� भ�दा कम्�ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।मा प��र् धिदन बोलाउने अगावै

       अध्यक्षलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत उपलब्� गराई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत द�ा� गराउन बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

तर विनवा)चनपधिछको प्रथम सभामा विवधेयक पेश गन\ समयावधिध अध्यक्षले तोके बमोजि म हुनेछ ।

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि मको विवधेयक प्रचलिलत काननू अनुकूल नदेखिखएमा वा यो काय)विवधिध अनुकुल
नभएमा अध्यक्षले उm विवधयेक विवधिधसम्मत रुपमा पेश गन) प्रस्तावक सदस्यलाई ठिदनु पन\छ । 

(३)  उपदफा  (१)  वा  (२)  बमोजि म अध्यक्षले आदेश ठिदए बमोजि म सभाको सधिचवले प्रस्ताव दता) गनु)
पन\छ ।

(४)  सभाको सधिचवले अध्यक्षले आदेश ठिदएका विवधेयक अनसुूची-२ बमोजि म दता)को अभिभलेख छुट्टै
राख्नु पन\छ ।

30.    पर्स्�ाव द�ा� गराउन बोलाउने/ पन बोलाउने0  :            सभाको अधि�कारके्ष�र् धिभ�र् पन बोलाउने0 क/ नै बोलाउने धिवषयमा पर्स्�ाव पेश गन बोलाउने� चा ने बोलाउने
              सदस्यले पर्स्�ाव �यार गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सभाको बैठक बस्न बोलाउने/ भ�दा कम्�ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।मा सा� धिदन बोलाउने अगावै अध्यक्ष समक्ष पेश
  गन बोलाउने/ �पने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

तर विनवा)चनपधिछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गन\ समयावधिध अध्यक्षले तोके बमोजि म हुनेछ ।

(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचलिलत कानून अनुकूल नदेखिखएमा वा यो काय)विवधिध अनुकुल नभएमा अध्यक्षले उm
प्रस्ताव विवधिधसम्मत रुपमा पेश गन) प्रस्तावक सदस्यलाई ठिदनु पन\छ । 

(३)  उपदफा  (१)  वा  (२)  बमोजि म अध्यक्षले आदेश ठिदए बमोजि म सभाको सधिचवले प्रस्ताव दता) गनु)
पन\छ ।

(४)  सभाको सधिचवले अध्यक्षले आदेश ठिदएका प्रस्तावहरु दता)को अभिभलेख अनुसूची -२ बमोजि म छुट्टै
राख्नु पन\छ । 

31.       सचून बोलाउनेा धिबन बोलाउनेा पधिन बोलाउने पर्स्�ाव पेश गन बोलाउने� सधिकने बोलाउनेः   (१)       यस पधिरच्छे । त्यसपछिदमा &/न बोलाउनेस/कै क/ रा लेधिखएको भए �ापधिन बोलाउने
             अध्यक्षको अन बोलाउने/मधि� धिलई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत दे ायको क/ नै बोलाउने पर्स्�ाव सचून बोलाउनेा धिबन बोलाउनेा पधिन बोलाउने पेश गन बोलाउने� सधिकने बोलाउनेछ । त्यसपछि र त्यस्�ो

      पर्स्�ावद्वारा क/ नै बोलाउने धिववादस्पद धिवषय उठाउन बोलाउने पाइने बोलाउने छै । त्यसपछिन बोलाउनेः

(क) धन्यवाद ज्ञापन गन\,

(ख) प्रस्ताव तथा सशंोधन विफता) लिलने,

(ग) बधाइ ठिदने वा शोक प्रकट गन\,

(र्घा) छलफल वा बैठक स्थविगत गन\,

(ङ) बैठकको अवधिध बढाउने वा 

(च) छलफल समाYत गन\ ।

(२)  उपदफा  (१)  मा उल्लेखिखत प्रस्तावका सम्बन्धमा अध्यक्ष अनुमवित प्राYत भई बैठकमा प्रस्ताव पेश
भएपधिछ अध्यक्षले उm प्रस्तावलाई बैठकको विनर्ण)याथ) पेश गन\छ ।

32.    धिव�ेयक र पर्स्�ाव धिव�रण  :          वाधिष�क ब&ेट सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिव�ेयक काय�पाधिलकाबाट स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृ� गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिस�ै
               सभामा पेश गधिरने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि अ�य सबै धिव�ेयक वा पर्स्�ाव सभामा पेश गन बोलाउने/ � भ�दा कम्�ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।मा चौवी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।स घण्टा
        अगावै सबै सदस्यलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत सभाको सधिचवले उपलब्� गराउन बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि
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33.    स/झाब संकलन बोलाउने र पधिरमा&�न बोलाउने  :   (१)        धिव�ेयक मसौदा भएपधिछ । त्यसपछि अध्यक्षलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत उपय/क्� लागेमा त्यस्�ो
           धिव�ेयकमा साव�&धिन बोलाउनेक रुपमा वा वडाबाट वडाबासी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।को स/झाब संकलन बोलाउने गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि म प्राYत हुन आएको सुझाबहरु सविहतको प्रवितवेदन सम्बन्धिन्धत वडा सधिमवितले
काय)पालिलकालाई ठिदनु पन\छ । 

(३) उपदफा (२) बमोजि म विवधेयकमा वडा सधिमवित माफ) त प्राYत हुन आएका सझुाबहरुको अध्ययन गरी
काय)पालिलकाले विवधेयकलाई आवश्यकता अनसुार परिरमा )न गन\छ । 

34.      धिव�ेयक वा पर्स्�ाव सभामा पेश गन बोलाउने0  :   (१)       अध्यक्षबाट स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृ� काय��ाधिलका बमोधि&म धिव�ेयक वा
        पर्स्�ाव पर्स्�/�क�ा� सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि म विवधेयक पेश गदा) विवधेयक प्रस्तुतकता) सदस्यले विवधयेक पेश गनु) परेको
कारर्ण,  विवधेयकबाट गन) खोजि एको व्यवस्था र त्यसबाट प्राYत गन) खोजि एको उपलस्थिब्धको बारेमा संभिक्षYत
 ानकारी दिदyदै विवधयेकमा छलफल गरिरयोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गनु) पन\छ ।

(३) विवधेयक वा प्रस्ताव पेश गन) तोविकएको सदस्य सभामा स्वयं उपस्थिस्थत हुन असमथ) भएमा अध्यक्षले
तोकेको कुनै सदस्यले विवधयेक वा प्रस्ताव पेश गन) सक्नेछ ।

35.   संशो�न बोलाउने सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । श�� रूः           क/ नै बोलाउने धिव�ेयक वा पर्स्�ावको सम्ब��मा दे ायका श��का अ�ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।न बोलाउनेमा र ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
    सदस्यले संशो�न बोलाउने पेश गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछिः

(क) मूल प्रस्तावको लिसदध्ान्त विवपरीत हुनु हुँदैन ।

(ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बदध् तथा त्यसको के्षत्रभिभत्रको हुनु पन\छ ।

(ग) बैठकले पविहले गरिरसकेको विनर्ण)यसगँ बाभिझने हुनु हुँदैन ।

(र्घा) अस्पष्ट वा विनरथ)क हुनु हुँदैन ।

36.   धिव�ेयकमा दफाबार छ । त्यसपछिलफल  :   (१)  दफा २६, २७,        २९ र ३० बमोजिमको विधेयक वा प्रस्ताव बैठकमा र ३० बमोजिमको विधेयक वा प्रस्ताव बैठकमा बमोधि&मको धिव�ेयक वा पर्स्�ाव बैठकमा
          दफावार छ । त्यसपछिलफलका लाधिग अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्*ा गन बोलाउने/ �पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि यस्�ो छ । त्यसपछिलफलमा अध्यक्षले

           पर्ाप्� भई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत सकेका संशो�न बोलाउने धिव�ेयक वा पर्स्�ावलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत समे� समावेश गराउन बोलाउने सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि म छलफल समाYत भए पश्चात विवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकता) सदस्यले
अध्यक्षको अनुमवितले सभामा देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गनु)पन\छ,- 

(क) विवस्तृत छलफलको लाविग विवधेयक वा प्रस्तावलाई सभाका सधिमवितमा पठाइयोस् भन्ने वा 

(ख) विवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पारिरत गन) विनर्ण)याथ) पेश गन\ । 

तर सधिमवितको बैठकमा पठाइने विवधेयक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गरिरने छैन ।

37.     सभामा छ । त्यसपछिलफल गन बोलाउने� न बोलाउनेपाइने बोलाउने धिवषय रूः   (१)        दे ायका धिवषयमा सभा वा सधिमधि�को क/ नै बोलाउने बैठकमा
   छ । त्यसपछिलफल गन बोलाउने� पाइने बोलाउने छै । त्यसपछिन बोलाउनेः

(क) संविवधान वा प्रचलिलत कानूनबाट विनषेध गरिरएको विवषय,

(ख) कानूनत: गोYय रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदा) राखिष्|य विहत विवपरिरत हुने काय), 

(ग) काय)पालिलकाको कुनै सधिमवितको विनर्ण)यको आलोचना गरिरएका विवषय,

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको विवषय,

(र्घा) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लाविग कुनै व्यलिm वा ससं्थाको नाम आठिद भएको विवषय,
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(ङ) प्रचलिलत  कानून  बमोजि म  स्थाविपत  भएको  न्यावियक  वा  वा  त्यसको  पदाधिधकारी,  प्रचलिलत  कानुन
बमोजि म  ाँचबुझ गन),  सुझाव ठिदन वा प्रवितवेदन पेश गन) गठिठत आयोग वा सधिमवितमा विवचारधीन
रहेको विवषय,

(च) ऐवितहालिसक तथ्य वा काननूको व्याख्या सम्बन्धी विवषय,

(छ) गैर सरकारी व्यलिmको कुनै वmव्य सत्य हो वा होइन भन्ने विवषय, 

( ) अलिशष्ट भाषा प्रयोग गरिरएको, 

(झ) काय)पालिलकाको  कुनै  विनर्ण)य  वा  कुनै  कारवाही  सम्बन्धी  विवषयमा  छलफल  गदा) राखिष्|य  सुरक्षा ,
अखण्डता  वा  कूटनीवितक  सम्बन्ध   स्ता  संवेदनशील  विवषयहरूमा  आँच  आउन  सक्ने  भनी
काय)पालिलकाबाट प्रमाभिर्णत गरिरएको विवषय समावेश भएको, र

38.  सधिमधि�मा छ । त्यसपछिलफल  :   (१)     दफा ३६ को उपदफा २(क)      बमोधि&म धिवस्�ृ� छ । त्यसपछिलफल गन बोलाउने� सभाको सधिमधि�मा
           पठाइएकोमा सधिमधि�ले त्यस्�ो धिव�ेयक वा पर्स्�ावमा छ । त्यसपछिलफल गदा� धिव�ेयकमा संशो�न बोलाउने पेश गन बोलाउने0

            सदस्य रुलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत संशो�न बोलाउने पेश गन बोलाउने/ � परेको आ�ार र कारण समे� ख/लाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत आफ्न बोलाउनेो संशो�न बोलाउनेको धिवषयमा
        पर्Iट गन बोलाउने� सधिमधि�को बैठकमा समय धिदने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि म संशोधनकता)ले  संशोधनको विवषयमा आफ्नो धारर्णा राखेपधिछ पेश भएका
सशंोधनका विवषयमा समेत सधिमवितले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो सशंोधन स्वीकार गन\ वा नगन\ सम्बन्धमा
विवधेयक प्रस्तुतकता) सदस्यको समेत राय लिलई आवश्यक विनर्ण)य गन\छ ।

39.     सधिमधि�को पर्धि�वेदन बोलाउने र बैठकमा पर्स्�/�  :   (१)       सधिमधि�मा धिव�ेयक वा पर्स्�ाव उपर छ । त्यसपछिलफल समाप्�
           भएपधिछ । त्यसपछि सधिमधि�ले गरेको धिन बोलाउनेण�य अन बोलाउने/रुप पर्धि�वेदन बोलाउने �यार गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सधिमधि�को संयो&क वा धिन बोलाउने&को

         अन बोलाउने/पधिस्*धि�मा सधिमधि�ले �ोकेको सदस्यले पर्धि�वेदन बोलाउने सधि �को धिव�ेयक वा पर्स्�ाव अध्यक्षको
    अन बोलाउने/मधि�ले सभाको बैठकमा पेश गन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि मको  प्रवितवेदन  उपर  छलफल समाYत  भए  पश्चात  विवधेयक वा  प्रस्ताव
प्रस्तुतकता) सदस्यले अध्यक्षको अनुमवितमा विवधयेक वा प्रस्ताव बैठकबाट पारिरत गन) विनर्ण)याथ) पेश गन\छ ।

40.    धिव�ेयक धिफ�ा� धिलन बोलाउने सक्ने बोलाउने  :   (१)        धिव�ेयक पर्स्�/�क�ा� सदस्यले सभाको स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृधि� धिलई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत &/न बोलाउनेस/कै
        अवस्*ामा धिव�ेयक वा पर्स्�ाव धिफ�ा� धिलन बोलाउने सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

तर वार्तिषyक ब ेट तथा आर्थिथyक ऐन सम्बन्धी विवधयेक विफता) लिलन सक्ने छैन् । 

(२)  विवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकता) सदस्यले विवधेयक विफता) लिलन अनुमवित माग्ने  प्रस्ताव पेश चाहमेा
लिलखिखत सूचना ठिदनु पन\छ ।

(३) विवधेयक वा प्रस्ताव विफता) लिलने प्रस्तावको कसैले विवरोध गरेमा प्रस्ताव गन\ तथा विवरोध गन\ सदस्यलाई
अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पान) संभिक्षYत वmव्य ठिदन अनुमवित ठिदन सक्नेछ र त्यसपधिछ अरु छलफल
हुन नठिदई प्रस्तावलाई विनर्ण)याथ) पेश गन\छ ।

(३) विवधेयक वा प्रस्ताव विफता) लिलने अन्य प्रविक्रया अध्यक्षले विनधा)रर्ण गरे बमोजि म हुनेछ ।

41.       संशो�न बोलाउने पर्स्�ाव स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृ� गन बोलाउने0 वा न बोलाउनेगन बोलाउने0 अधि�कारः   (१)   दफा २६,  २७,  २९ र ३० बमोजिमको विधेयक वा प्रस्ताव बैठकमा,    ३० बमोजिमको विधेयक वा प्रस्ताव बैठकमा र ३६  बमोधि&म द�ा�
             भएको धिव�ेयक वा पर्स्�ाव उपर क/ नै बोलाउने सदस्यले संशो�न बोलाउने पेश गन बोलाउने� चा ेमा सभाको बैठक  /न बोलाउने/भ�दा

            कम्�ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।मा चौवी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।स घण्टा धिदन बोलाउने अगावै संशो�न बोलाउनेको पर्स्�ाव अध्यक्ष समक्ष पेश गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) उपदफा (१) बमोजि म पेश गरिरने सशंोधन स्वीकृत गन\ वा नगन\ अधिधकार अध्यक्षको हुनेछ ।

(३)  अध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोधन वा सशंोधन सविहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई विनर्ण)याथ) पेश
गनु)भन्दा  पविहले  बैठकमा  पढेर  सनुाउनेछ  ।  यसरी  विनर्ण)याथ) पेश  गदा) एकभन्दा  बढी  संशोधनहरु भएमा
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अध्यक्षले उपयुm ठहया)एको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सविहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथधिमकता
ठिदइ पेश गन) सक्नेछ ।

(२)  सभाको  सधिचवले  अध्यक्षले  अनमुवित ठिदएका  संशोधनहरूको  विववरर्ण  सदस्यहरूलाई  उपलब्ध
गराउनेछ ।

42.        धिव�ेयक पाधिर� गन बोलाउने0 पर्स्�ाव सभाको धिन बोलाउनेण�या*� पेश गन बोलाउने0  :   (१)     सभामा दफावार छ । त्यसपछिलफल भएकोमा सो
           समाप्� भएपधिछ । त्यसपछि र सधिमधि�मा धिवस्�ृ� छ । त्यसपछिलफल भएकोमा सधिमधि�को पर्धि�वेदन बोलाउने उपर सभाको बैठकमा

         छ । त्यसपछिलफल समाप्� भएपश्चा� अध्यक्षको अन बोलाउने/मधि� धिलई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत सभामा धिन बोलाउनेण�या*� धिव�ेयक पर्स्�/�क�ा�
       सदस्यले धिव�ेयक पाधिर� गधिरयोस् भ�ने बोलाउने पर्स्�ाव पर्स्�/� गन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)  उपदफा (१)  बमोजि मको विवधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाई अध्यक्षको अनुमवितले
बैठकमा विनर्ण)याथ) छुट्टै पेश गन) सक्नेछ । 

(३)  उपदफा  (१)  र  (२)  बमोजि म सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा विवधयेक वा प्रस्ताव
पारिरत भएको माविननेछ ।  

43.  धिव�ेयकको प/न बोलाउनेः   पर्स्�/धि�ः           एक पटक आव् ान बोलाउने गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । अस्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृ� भएको
        धिव�ेयक सो ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सभाको बैठकमा प/न बोलाउनेः पर्स्�ाव गधिरने बोलाउने छै । त्यसपछिन बोलाउने । त्यसपछि

44.    धिव�ेयक द�ा� अधिभलेख राख्ने बोलाउने  :           सभामा पेश गन बोलाउने0 पर्यो&न बोलाउनेाको लाधिग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका
    धिव�ेयक सभाको सधिचवले अन बोलाउने/सचूी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । -        २ बमोधि&म द�ा� गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिव�ेयकमा भएको कारबा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।को अद्यावधि�क

      लग� �यार गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । राख्न बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि
45.   सामा�य �र्ुटी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । स/�ार  :           अध्यक्षले सभाबाट पाधिर� भएको धिव�ेयक वा पर्स्�ावमा दफा रूको संख्याको

         क्रम धिमलाउने बोलाउने �*ा भाषाग� श/द्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा�ा कायम राख्न बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि
46.       धिव�ेयक पर्माणी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।करणको लाधिग अद्यावधि�क पर्धि� �यार पान बोलाउने0  :   (१)     दफा ४२ बमोधि&म सभाबाट पाधिर�

           भएको धिव�ेयकलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत सभाको सधिचवले पाधिर� भएका संशो�न बोलाउने �*ा आन बोलाउने/षंधिगक धिमलान बोलाउने भए त्यस्�ो
            धिमलान बोलाउने गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिव�ेयक पाधिर� भएको धिमधि� समे� उल्लेख गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । पर्माणी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।करणको लाधिग ने बोलाउनेपाली सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । काग&मा

     चार पर्धि� �यार गन बोलाउने/पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) उपदफा (१) बमोजि म तयार गरिरएको विवधयेकमा वष)गत नम्बर समेत उल्लेख गरी सभाको सधिचवले
प्रमार्णीकरर्णको लाविग अध्यक्ष समक्ष पेश गनु) पन\छ । 

47.       धिव�ेयक पर्माणी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।करण र पर्काशन बोलाउने �*ा धिबक्री सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । धिव�रण  :   (१)       सभाबाट पाधिर� भई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत दफा ४६ को उपदफा
(२)          बमोधि&म पेश भएको धिव�ेयकको पधि लो र अधि��म पृIठमा परूा न बोलाउनेाम,     *र �*ा पद समे� उल्लेख

            गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । पर्त्येक पृIठमा  स्�ाक्षर गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । अध्यक्षले पर्माणी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।करण गन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि त्यसरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । पर्माणी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।करण गदा� धिमधि�
        र धिव�ेयकको पृIठ संख्या समे� ख/लाउन बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) सभाबाट पारिरत विवधयेक उपदफा (१) बमोजि म प्रमार्णीकरर्ण भएपधिछ लागू हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजि म विवधेयक प्रमार्णीकरर्ण भएको  ानकारी सभामा ठिदनु पन\छ ।

(४)  उपदफा (१)  बमोजि म प्रमार्णीकरर्ण भएको विवधेयकको एक प्रवित सभाको अभिभलेखमा राखी अकF
एक–एक प्रवित काय)पालिलकाको काया)लय, वडा सधिमवित र सरं्घा र प्रदेशको सम्पक)  मन्त्रालयमा पठाउनु पन\छ । 

(५) उपदफा (१) बमोजि म प्रमार्णीकरर्ण भएको विवधेयक प्रकाशन गरी काय)पालिलकाको वेवसाईटमा समेत
राख्नु पन\छ । 

(६) सभाले पारिरत गरेको विवधेयक प्रमार्णीकरर्ण भएपधिछ त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको बारेमा स्थानीय
सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै तरिरकाबाट प्रचार प्रसार गनु) पन\छ ।

(७) कसैले स्थानीय काननू खरिरद गन) चाहमेा काय)पालिलकाको काया)लय र वडा सधिमवितको काया)लयबाट
लागत दस्तुर वितरी खरिरद गन) सक्नेछ ।
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48.    सधिमधि� गठन बोलाउने गन बोलाउने� सक्ने बोलाउने  :   (१)    काय�पाधिलकालाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत सभापर्धि� उCरदाधिय बन बोलाउनेाउन बोलाउने,   स्*ान बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।य कान बोलाउनेनू बोलाउने धिन बोलाउनेमा�ण
         पर्धिक्रयालाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत व्यवधिस्*� बन बोलाउनेाउन बोलाउने �*ा काय�पाधिलकाबाट भएका कारवा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।को अन बोलाउने/गमन बोलाउने र मलू्याङ्कन बोलाउने

             गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । आवश्यक धिन बोलाउनेद0शन बोलाउने धिदन बोलाउने समे� पर्यो&न बोलाउनेको लाधिग दे ाय बमोधि&मको सधिमधि� गठन बोलाउने गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछिः

क. विवधेयक सधिमवित

ख. लेखा सधिमवित

(२)  उपदफा  (१)  बमोजि मको प्रत्येक सधिमवितमा बढीमा तीन  ना सदस्यहरु रहनेछन् । सधिमवितमा रहने
सदस्यहरु विवषयगत अनुभव वा विवज्ञताका आधारमा अध्यक्षको प्रस्ताव बमोजि म सभाले विनधा)रर्ण गरे बमोजि म
हुनेछ । 

(३)  उपदफा  (२)  बमोजि म गठन हुने  सधिमवितको संयो क अध्यक्षले तोके बमोजि म हुनेछ । संयो क
बैठकमा उपस्थिस्थत नभएमा सधिमवितले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गन\छ । 

(४) सधिमवितको सधिचवको काय) काय)पालिलकाको विवषयगत शाखा प्रमुखले गन\छ । 

(४) सधिमवितको बैठकको गर्णपुरक संख्या कम्तीमा दुई  ना हुनुपन\छ ।

(५) सधिमवितको विनर्ण)य बहुमतबाट हुनेछ । 

(6) उपदफा (१) बमोजि मको सधिमवितले आवश्यकतानुसार विवषयगत विवज्ञ वा कम)चारीलाई आमन्त्रर्ण गन)
सक्नेछ । आमन्त्रिन्त्रत सदस्यले बैठकको विनर्ण)यमा मत ठिदन पाउने छैन। 

(7)  प्रउपदफा  (१)  बमोजि मका सधिमवितले आफूले गरेको कामको वार्तिषyक प्रवितवेदन सभासमक्ष पेश गनु)
पन\छ ।

49.       स्*ान बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।य कान बोलाउनेनू बोलाउनेको एकी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृ� र अद्यावधि�क अधिभलेख राख्न बोलाउने/पन बोलाउने0  :   (१)    –सभाको सधिचवले अन बोलाउने/सचूी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । ३
           बमोधि&मको ढाँचामा सभाले बन बोलाउनेाएको कान बोलाउनेनू बोलाउनेको एकी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृ� र अद्यावधि�क अधिभलेख राख्न बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) काय)पालिलकाले स्थानीय कानूनको वष)गत र वर्णा)नुक्रममा अद्यावधिधक विववरर्ण तयार गरी राख्नु पन\छ
।  

(३) स्थानीय कानूनमा सशंोधन भएमा त्यस्तो सशंोधन समेत धिमलाइ काय)पालिलकाले अद्यावधिधक विववरर्ण
तयार गरी राख्नु पन\छ । त्यसरी अद्यावधिधक गरिरएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको वेवसाईटमा समेत राख्नु
पन\छ । 

(४) उपदफा (१) बमोजि म राखिखएको अभिभलेख कसैले अवलोकन गन) चाहेमा सुरभिक्षत रुपमा अवलोकन
गन) ठिदनु पन\छ । 

50.      कान बोलाउनेनू बोलाउने धिन बोलाउनेमा�ण पर्धिक्रया सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । अ�य व्यवस्*ा  :         स्*ान बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।य कान बोलाउनेनू बोलाउने धिन बोलाउनेमा�ण वा संशो�न बोलाउने सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । अ�य
           पर्धिक्रया पर्चधिल� कान बोलाउनेनू बोलाउने अन बोलाउने/कूल सभाले आँफै धिन बोलाउने�ा�रण गरे बमोधि&म  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

51.   सभाको सधिचवको अधि�कारः            सभाको सधिचवले सभाको वा क/ नै बोलाउने सधिमधि� वा उपसधिमधि�को बैठकमा पर्वेश
             गन बोलाउने� र बैठकमा काय�र� कम�चारी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।लाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत धिन बोलाउनेद0शन बोलाउने धिदन बोलाउने वा धिन बोलाउनेय��र्ण गन बोलाउने� वा बैठकले मागेको काय�धिवधि�

    सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सल्ला धिदन बोलाउने सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

परिरच्छेद-४
जि>ल्ला सभा तथा जि>ल्ला स"न्�र्य सधि"वित स+बन्�ी व्य�स्था
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52.    धि&ल्ला सभाको गणप/रक संख्या  :          धि&ल्ला सभाको बैठकमा सभामा �त्काल कायम र ेका सदस्य
           संख्याको पचास पर्धि�श�भ�दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सदस्य उपधिस्*� भएमा बैठकको लाधिग गणप/रक संख्या प/ गेको
 माधिन बोलाउनेने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

53.      धि&ल्ला सभाको काय�सञच्ालन बोलाउने सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । काय�धिवधि�  :         धि&ल्ला सभाको बैठक �*ा काय� सञच्ालन बोलाउने
          सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । अ�य व्यवस्*ा धि&ल्ला सभा आफैं ले धिन बोलाउने�ा�रण गरे बमोधि&म  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

54.    धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को बैठक  :   (१)       धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को बैठक आवश्यक�ा अन बोलाउने/सार बस्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि
। त्यसपछि

(२)         धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को बैठक सधिमधि�को पर्म/खले �ोकेको धिमधि�,    समय र स्*ान बोलाउनेमा
 बस्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
(३)            धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को सधिचवले सधिमधि�को बैठक बस्ने बोलाउने सचून बोलाउनेा कम्�ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।मा सा� धिदन बोलाउने

           अगावै सधिमधि�का सदस्य रूलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत धिदन बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि र त्यस्�ो सचून बोलाउनेाको सा*मा बैठकमा छ । त्यसपछिलफल  / ने बोलाउने
      धिवययष रुको सचूी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । समे� संलग्न बोलाउने गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

(४)           धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�का �त्काल कायम र ेको सदस्य संख्याको पचास पर्धि�श� भ�दा
         बढी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सदस्यको उपधिस्*धि� भएमा सधिमधि�को गणपरूक संख्या प/ गेको माधिन बोलाउनेने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(५)           धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को बैठकको अध्यक्ष�ा सधिमधि�को पर्म/खले गन बोलाउने0छ । त्यसपछि र धिन बोलाउने&को
          अन बोलाउने/पधिस्*धि�मा वा धिन बोलाउने&को पद धिरक्� र ेको अवस्*ामा धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को उपपर्म/खले

   बैठकको अध्यक्ष�ा गन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि
(६)             धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को बैठकमा व /म�को राय मा�य  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि र म� बराबर भएमा
       बैठकको अध्यक्ष�ा गन बोलाउने0 व्यधिक्�ले धिन बोलाउनेणा�यक म� धिदने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
(७)         धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को धिन बोलाउनेण�य सधिम�को पर्म/खद्वारा पर्माधिण� गधिरने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
(८)           धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को बैठक सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । अ�य काय�धिवधि� सो सधिमधि� आफैं ले धिन बोलाउने�ा�रण

   गरे बमोधि&म  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
55.          धि&ल्ला सभा �*ा धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को धिन बोलाउनेण�यको अधिभलेख र काया��वयन बोलाउने  :   (१)   धि&ल्ला सभा

          �*ा धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को धिन बोलाउनेण�य �*ा कारवा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।को अधिभलेख रू धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को
            अध्यक्ष वा पर्म/खले �ोकेको पदाधि�कारी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । वा सभाको सधिचवले स/रधिक्ष� राखन् बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि
(२)   उपदफा (१)         बमोधि&म राधिखने बोलाउने अधिभलेख रू सम�वय सधिमधि� पर्म/खको आदेश धिवन बोलाउनेा

        धि&ल्ला सम�वय सधिमधि�को सधिचवालय भवन बोलाउनेबाट बाधि र लै&ान बोलाउने  /ँदैन बोलाउने । त्यसपछि

परिरच्छेद-५

वि�वि��

56.  सभालाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत संबो�न बोलाउनेः   (१)     ने बोलाउनेपाल सरकारका मधि��र्पधिरषदक्ा सदस्य,     पर्देश पर्म/ख �*ा पर्देश
          सरकारका मधि��र्पधिरषदक्ा सदस्यलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत धिवशेष संवो�न बोलाउने गन बोलाउने� अन बोलाउने/रो�

    गन बोलाउने� सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२) उपदफा (१) बमोजि म सम्बोधनको लाविग अपनाइने प्रविक्रया अध्यक्षले तोके बमोजि म हुनेछ ।

57.    पर्वेश धिन बोलाउनेयधिम� गन बोलाउने0 अधि�कारः   (१)         सभाको बैठकमा पर्वेश धिन बोलाउनेयधिम� गन बोलाउने0 अधि�कार अध्यक्षको  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
58.  आ��धिरक धिदग्दश�न बोलाउनेः          सभाको स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृधि� धिलई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत अध्यक्षले आवश्यक�ा अन बोलाउने/सार आ��धिरक धिदग्दश�न बोलाउने

  बन बोलाउनेाउन बोलाउने सक्ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
(१)            यस काय�धिवधि�को अधि��म व्याख्या गन बोलाउने0 अधि�कार अध्यक्षलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि र धिन बोलाउने&को धिन बोलाउनेण�य अधि��म
   / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि

(२)        त्यस्�ो धिन बोलाउनेण�यको &ान बोलाउनेकारी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । बैठकलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत धिदन बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि
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(३)  यो काय)विवधिधको प्रयोग गदा) प्रविक्रयागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अप्तिन्तम अधिधकार अध्यक्षलाई
हुनेछ । यसरी  ारी भएका आदेश वा विनद\शनहरू यस काय)विवधिधमा परे सरह माविन काया)न्वयनमा आउनेछ ।

59.     सभाको सधिचवको काम लगाउन बोलाउने सक्ने बोलाउनेः         सभाको सधिचव उपधिस्*� न बोलाउनेभएमा यस काय�धिवधि�मा सभाको
             सधिचवले गन बोलाउने0 भन बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । �ोधिकएको काय� रू अध्यक्षले �ोकेको अ�य अधि�कृ� स्�रका कम�चारी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।ले गन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

60.  अन बोलाउने/पधिस्*धि�को सचून बोलाउनेाः   (१)            क/ नै बोलाउने सदस्य लगा�ार दईू ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत वटा वा सो भ�दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । सभाको बैठकमा
          अन बोलाउने/पधिस्*� र न बोलाउने/ पन बोलाउने0 भएमा �त्सम्ब��ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । अगर्ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।म सचून बोलाउनेा अध्यक्षलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत धिदन बोलाउने/ पन बोलाउने0छ । त्यसपछि । त्यसपछि

 (२)  उपदफा  (१)  बमोजि म ठिदइने सूचनामा आफू अनुपस्थिस्थत रहने अवधिध र कारर्ण समेत उल्लेख गनु)
पन\छ । 

61.     पालन बोलाउनेा गन बोलाउने/ � पन बोलाउने0 आचार संधि �ाः         सभाका पदाधि�कारी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । �*ा सदस्य रूले संधिव�ान बोलाउने �*ा कान बोलाउनेनू बोलाउने
           बमोधि&मको उCरदाधियत्व परूा गन बोलाउने0 �*ा धिन बोलाउने& रूको काम कारवा ी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।मा साव�&धिन बोलाउनेक धिवश्वास कायम गन बोलाउने�

            सभाबाट स्वी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।कृ� आचार संधि �ाको पालन बोलाउनेा गन बोलाउने0छ । त्यसपछिन बोलाउने् । त्यसपछि आचार संधि �ाको न बोलाउनेमनू बोलाउनेा स्*ान बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।य � को सम्पक�
            म��र्ालय माफ� � उपलब्� गराउने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि यस्�ो आचारसंधि �ा सभाले पाधिर� गरी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । लागू गन बोलाउने/ � स्*ान बोलाउनेी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।य

   � को क��व्य  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
62.   अधि�वेशन बोलाउनेको अंग न बोलाउनेमाधिन बोलाउनेने बोलाउने  :           सभाको अधि�वेशन बोलाउने पर्ारम्भ  /न बोलाउने/ पवू� र भैसकेपधिछ । त्यसपछि अ�त्य न बोलाउनेभएसम्मको

    अवधि�मा आयो&न बोलाउनेा  / ने बोलाउने उदघ्ाटन बोलाउने, स्वाग�,      सम्मान बोलाउने �*ा अधिभन बोलाउने�दन बोलाउने &स्�ा धिक्रयाकलापलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत सभाको
    अंग माधिन बोलाउनेने बोलाउने छै । त्यसपछिन बोलाउने । त्यसपछि

63.     शाधि�� स/रक्षा स/व्यवस्*ा कायम राख्ने बोलाउने  :         गाउँसभा वा न बोलाउनेगरसभा सञ्चालन बोलाउने अवधि�भर सभाको स/रक्षा*�
          अध्यक्षले स/रक्षा धिन बोलाउनेकायको स योग अन बोलाउने/रो� गरेमा अधिवलम्ब स/रक्षा उपलब्� गराउन बोलाउने/ सम्बधि���

    स/रक्षा धिन बोलाउनेकायको क��व्य  / ने बोलाउनेछ । त्यसपछि । त्यसपछि
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अनुसूची - १

(काय)विवधिधको दफा ७ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धिन्धत)

बुलिलङटार गाँउपालिलका

गाँउ सभा

कार्य�सूची र स"र्यतालिलका

बैठक संख्या बैठक स्थानः 

अध्यक्षताः 

धिमवित बैठक बस्ने समय काय)सूची काय)सूची प्रस्तुतकता) कैविफयत

छलफलको समय तालिलका

धिमवित बैठक बस्ने समय काय)सूची प्रस्ता
प्रस्तुतकता)को नाम

छलफलमा  बोल्ने  सदस्यको  नाम  र
तोविकएको समय

कैविफयत

अनुसूची - २

(काय)विवधिधको दफा २९ को उपदफा (४) सगँ सम्बन्धिन्धत)
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बुलिलङटार पालिलकाको गाँउ सभामा प्रस्तुत कानूनको अभिभलेख

              बुलिलङटार गाउँसभा

दता)
नं.

विवधेयकको
नाम

दता)
धिमवित

मूल÷संशोधन प्रस्तुतकता) विवतरर्ण
धिमवित

सभामा
प्रस्तुत
धिमवित

दफावार
छलफल

पारिरत
धिमवित

प्रमार्णीकरर्ण
धिमवित

कैविफयत

अक्षिभलेख तर्यार गन;को अक्षिभलखे >ाँच गन;को

दस्तखतः दस्तखतः 

नाम, थर: नाम, थर:

पद: पद:

धिमवित: धिमवित:
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अनुसूची - ३

(काय)विवधिधको दफा ४९ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धिन्धत)

बुलिलङटार गाउँपालिलकाको गाँउसभामा स्वीकृत कानूनको अभिभलेख

              बुलिलङटार गाउँसभा

दता) नं. विवधेयकको नाम सभाबाट
स्वीकृत
भएको धिमवित

संशोधन भएको भए
सोको धिमवित

सभामा
प्रस्तुत धिमवित

पारिरत
धिमवित

प्रमार्णीकरर्ण धिमवित कैविफयत

अक्षिभलेख तर्यार गन;को अक्षिभलखे >ाँच गन;को

दस्तखतः दस्तखतः 

नाम, थर: नाम, थर:

पद: पद:

धिमवित: धिमवित:
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