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जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी 

कायुजवजध २०७५ 
१.  प्रस्िावना : 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ९६ को उपदफा ६  बमोजिम जिल्ला सभा िथा 

जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक सम्वन्धी अन्य व्यवस्था सो सभा िथा सजमजि आफैं ले जनधारुण गरे 

बमोजिम हुने व्यवस्था रहकेोले बैठक संर्ालनको यो कायुजवजध स्वीकृि गरी िारी गररएको छ । 

२. पररभाषा : 

जवषय वा प्रसंगले अको अथु नलागेमा यस कायजुवजधमा– 

(क) "कायुजवजध" भन्नाले जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक सञ्चालन 

सम्बन्धी कायुजवजध, २०७५ लाई सम्झनच पदछु, 

(ख) "अध्यक्ष" भन्नाले जिल्ला सभाको अध्यक्षिा गन े जिल्ला सभाको सदस्यलाई सम्झनच 

पदछु, 

(ग) "प्रमचख" भन्नाले जिल्ला समन्वय सजमजिको प्रमचख सम्झनच पदछु, 

(घ) "उपप्रमचख" भन्नाले जिल्ला समन्वय सजमजिको उपप्रमचख सम्झनच पदछु, 

(ङ) "सदस्य" भन्नाले जिल्ला सभाको सदस्य वा जिल्ला समन्वय सजमजिको सदस्यलाई 

सम्झनच पदछु, 

(र्) "स्थाजनय िह" भन्नाले गाऊपाजलका, नगरपाजलका र जिल्ला सभा समेिलाई सम्झनच 

पदछु 

(छ) "सजमजि" भन्नाले जिल्ला समन्वय सजमजिलाई सम्झनच पदछु । 

(ि) "सभा" भन्नाले जिल्ला सभालाई सम्झनच पदछु । 

 

३. जिल्ला समन्वय सजमजिको बठैक : 

३.१ जिल्ला सभाको बैठक वषुको कजम्िमा एक पटक िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक 

कम्िीमा मजहनाको एक पटक बस्नेछ । िर  मजहनामा िीन पटक भन्दा बढी बैठक बसेको 

भत्ता पाइने छैन । 

३.२ जिल्ला समन्वय सजमजिको प्रमचखल े जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक 

बोलाउनेछ । 

३.३ जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठकको अध्यक्षिा जिल्ला समन्वय सजमजिको 

प्रमचखल े गनेछ । जनिको अनचपजस्थजिमा जिल्ला समन्वय सजमजिको उपप्रमचख र उपप्रमचख 

पजन अनचपजस्थि भएमा िोककएको सदस्यले र यसरी निोककएमा बैठकमा उपजस्थि 

सदस्यहरू मध्ये ज्येष्ठ सदस्यल ेबैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

३.४ जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक जिल्ला समन्वय सजमजिको प्रमचखको 

जनदशेनमनमा जिल्ला समन्वय अजधकारीले बोलाउनेछ । 
 

 

४.   जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक बस्ने स्थान र समय : 

४.१  जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाुलय वा 

आवश्यक्ता अनचसार जिल्लाजभत्र अन्य स्थानमा  पजन बस्न सके्नछ । 
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४.२ जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठकको सूर्ना गदाु बैठक बस्ने जमजि, समय 

र स्थान खचलाउनच पनेछ । 

४.३   जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठकको सूर्ना गदाु बैठक समयभन्दा िीन 

कदन अगावै गराउनच पनेछ । 

४.४ जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिमा ित्काल कायम रहकेा सदस्य संख्याको पर्ास 

प्रजिशनमि भन्दा बढी सदस्य उपजस्थि भएमा जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको 

बैठक बस्नको लाजग गणपचरक संख्या पचगेको माजननेछ । 

४.५ उपदफा ४.४ बमोजिम गणपचरक संख्या नपचगमेा अध्यक्षले िीन कदनजभत्र अको बैठकका 

लाजग उपदफा ४.२  बमोजिम सूजर्ि गनचुपनेछ । 
 

 

५.  छलफलको जवषय: 

५.१  जिल्ला समन्वय सजमजिको जनयजमि बैठक बाहकेका अजिररक्त बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा 

छलफल गररने जवषय स्पष्ट रुपले ककटान गरी बैठक बस्ने जमजि भन्दा सामान्यिया २४ 

घण्टा अगावै फोन, एस.एम.एस. माफुि जिल्ला समन्वय सजमजिको कायाुलयबाट सब ै

सदस्यहरुलाई खबर उपलब्ध गराउनच पनेछ, 

५.२  जिल्ला समन्वय सजमजिको प्रमचखको जनदशेनमनमा जिल्ला समन्वय अजधकारीले समन्वय 

सजमजिको बैठकको कायकु्रम जलजखि रुपमा ियार गनेछ । बैठकका कायुसूर्ी जलजखि रुपमा 

ियार हुनेछ, 

५.३ कच नै सावुिजनक महत्वको जबषयमा प्रस्िाव पेशनम गदाु कच नै सदस्यले बैठक हुने जमजिले कजम्िमा ३ कदन 

अगावै प्सस्िाव दिाु गराउनच पनेछ । 

 

६.  उपजस्थजि : 

६.१ बैठकमा सजमजि वा सभाका सव ैसदस्यहरु उपजस्थि हुनचपनेछ । 

६.२ बैठकमा उपजस्थि प्रत्येक सदस्यले उपजस्थजि पचजस्िकामा आफ्नो नाम र बचजझने गरी दस्िखि 

गनचुपनेछ । 

६.३ जिल्ला समन्वय अजधकारीले जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठकमा सदस्य सजर्वको रूपमा 

उपजस्थजि पचजस्िकामा उपजस्थजि िनाई दस्िखि गनचपुनेछ । 

६.४ बैठकमा आवश्यक्ता र महत्वका आधारमा सम्बजन्धि जवषयगि जवग्य र अन्य व्यजक्तहरुलाई 

आमन्त्रण गनु सककनेछ । 

 

७.  बैठक सरं्ालन प्रकक्रया : 

७.१ बैठकलाई सचव्यवजस्थि गन ेकाम बैठकको अध्यक्षिा गने व्यजक्तको हुनेछ 

७.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनचु सजमजिका प्रत्येक सदस्यको किुव्य हुनेछ । 

७.३ बैठकको छलफल जवषय जवषयसूर्ीका आधारमा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यजक्तले िोके 

बमोजिम हुनेछ । 

७.४ बैठकको छलफलमा भाग जलने सदस्यले बोल्ने पालो िथा बोल्न पाउने समयको अवजध 

बैठकको अध्यक्षिा गने ब्यजक्तले जनधाुरण गरे बमोजिम हुनेछ । 

७.५ एक िना सदस्यले बोजलरहकेो समयमा अको कचनै सदस्यल ेजवर्मा कच रा काट्न हुदँनै । 
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८. बैठकमा भाग जलने सदस्यले पालना गनचपुन ेजनयमहरू: 

बैठकमा हुने छलफलमा भाग जलने सदस्यल ेदहेायका जनयमहरूको पालना गनच ुपनेछ । 

८.१ अध्यक्षको ध्यानाकषुण गनुको जनजमत्त उठ्नच पनेछ र अध्यक्षले जनिको नाम बोलाएपजछ वा 

इशनमारा गरेपजछ मात्र बोल्नचपनेछ । 

८.२ यस कायुजवजधको दफा ९ ले बहसमा बन्दिे गरेका जवषयमा छलफल गनचु हुँदनै । अजशनमष्ट, 

अश्लील, अपमानिनक वा कच नै आपजत्तिनक शनमब्द बोल्नच हुदँनै । 

८.३ व्यजक्तगि आक्षेप लगाउन हुदँनै । 

८.४ बोल्न पाउने अजधकारलाई बैठकको कायुमा बाधा पाने मनसायले दचरुपयोग गनचु हुदँनै । 

८.५ बैठक वा सभा अध्यक्षको कच नै जनणुय बदर गररयोस भने्न प्रस्िावमाजथ बोल्दाको अवस्थामा 

बाहके सभा वा अध्यक्षको कच नै पजन जनणुयको आलोर्ना गनचु हुदँनै । 

८.६ अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेशनम हुदँा सबैल ेसम्मान प्रकट गनु उठ्नच पनेछ । 

८.७ अध्यक्षले बैठकप्रजि सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनचु पनेछ । 

८.८ बैठक स्थजगि भई अध्यक्ष सभाबाट बाजहर जनस्केपजछ मात्र अरू सदस्यहरुले बैठक कक्ष 

छाडनच पनेछ । 

८.९ बैठकमा भाग जलने सदस्यल ेबोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नचपछु र अध्यक्षल े

अन्यथा आदशेनम कदएमा बाहके उजभएर बोल्नच पनेछ । 

८.१० अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरररहकेो समयमा कच नै पजन सदस्यल ेस्थान छाड्नच हुदँनै र 

अध्यक्षले बोलेको कच रा शनमाजन्िपूवुक सचन्नच पनेछ । 

८.११ कच नै सदस्यल ेबोजलरहकेो समयमा अशनमाजन्ि गनु वा बैठकको मयाुदा भंग हुने वा अव्यवस्था 

उत्पन्न हुने कच नै काम गनच ुहुदँनै् । 

८.१२ बैठकको कायुसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बजन्धि जवषय बाहके अन्य पचस्िक, समार्ारपत्र वा 

कागिपत्रहरु पढ्नच हुदँनै । 

८.१३ बैठक अवजधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनचुपनेछ । 

८.१४ बैठकमा उपजस्थि हुदँा सव ैसदस्यहरुले मयाुकदि िथा औपर्ाररक पोशनमाकमा उपजस्थि हुनच 

पनेछ । 

 

९. सरू्ना जवना पजन प्रस्िाव पशेनम गनु सककन:े 

९.१ यस पररच्छेदमा िचनसचकै कच रा लेजखएको भए िापजन अध्यक्षको अनचमजि जलई दहेायको कच न ै

प्रस्िाव सूर्ना जबना पजन पेशनम गनु सककने छ । यस्िो प्रस्िावव्दारा कच नै जववादस्पद जवषय 

उठाउन पाइने छैन् । 

९.१.१ धन्यवाद ज्ञापन गने ।   

९.१.२ प्रस्िाव िथा संशनमोधन कफिाु जलने । 

९.१.३ बधाई कदने वा शनमोक प्रकट गने । 

९.१.४ छलफल वा बैठक स्थजगि गन े। 

९.१.५ बैठकको अवजध बढाउने वा छलफल समाप्त गने । 

९.२ उपदफा ९.१ मा उजल्लजखि प्रस्िावका सम्बन्धमा अध्यक्षबाट अनचमजि प्राप्त भई बैठकमा 

प्रस्िाव पेशनम भएपजछ अध्यक्षले उक्त प्रस्िावलाई बैठकको जनणुयाथु पेशनम गनेछ । 
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१०.  जनणयु सम्बन्धी  व्यवस्था : 

१०.१  प्रस्िाव माथी बोल्ने क्रम समाप्त भएपजछ बैठकको अध्यक्षिा गने व्यजक्तले सो प्रस्िाव 

जनणुयको लाजग प्रस्िचि गनछे । 

१०.२ जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठकको जनणुय सवुसम्मजिबाट गनचुपनेछ र 

सवसुम्मजि कायम हुन नसकेमा सो सभा वा सजमजिमा उपजस्थि सदस्यहरुको बहुमिबाट 

भएको जनणुय जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको जनणुय माजननेछ। 

१०.३  बैठकको जनणुय सामान्यिया सवुसम्मजिको आधारमा हुनेछ । मि जवभािन हुन ेअवस्थामा 

अध्यक्षिा गने व्यजक्त बाहके सदस्यको बहुमिले गरेको जनणुय बैठकको जनणुय माजननेछ,  

१०.४ मि बोभािन हुने क्रममा मि बराबर भऐमा बैठकको अध्यक्षले जनणाुयक मि कदनेछ । 
 

११. जनणयुको अजभलेख 

११.१ जिल्ला समन्वय अजधकारीले बैठकमा भएको जनणुयलाई पचजस्िकामा अजभलेख गरी उपजस्थि 

सदस्यलाई सही गराई राख्नच पनेछ । 

११.२ बैठकमा भएको  कच नै जनणुयको जर्त्त नबचझ्ने सदस्यले जनणुय पचजस्िकामा छोटकरीमा आफ्नो 

फरक मि िनाउन सके्नछ । 

११.३ बैठकका जनणुयहरू आवश्यकिा र महत्वका आधारमा २४ घण्टा सम्म गोप्सय राख्न सके्नछ । 

 

१२. अनचपजस्थजिको सरू्ना: 

१२.१ कच नै सदस्य लगािार दचई वटा वा सो भन्दा बढी बैठकमा अनचपजस्थि रहनच पने भएमा 

ित्सम्बन्धी अग्रीम सूर्ना अध्यक्षलाई कदनचपनेछ । 

१२.२ उपदफा १२.१ बमोजिम कदइने सूर्नामा आफू अनचपजस्थि रहने अवजध र कारण समेि 

उल्लेख गनचु पनेछ । 

१२.३  कच नै सदस्य जवना सूर्ना दचई पटक वा सो भन्दा बढी पटक बैठकमा अनचपजस्थि भएमा 

जनिले सभा समक्ष उजर्ि कारण सजहिको िानकारी नकदएमा सभाले उपयचक्त कारवाही 

गनु सके्नछ । 

 

१३.  बाधा अड्काउ फच काउन े: 

१३.१ यस कायुजवजधको कायाुन्वयनमा कच नै बाधा अड्काउ परे जिल्ला समन्वय सजमजिले जनणुय 

गरी फच काउन सके्नछ । सोको अनचमोदनको लाजग जिल्ला सभा बैठकमा पेशनम गनचु पनछे । 

१३.२  जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको हाल सम्म सम्पन्न बैठक यसै कायुजवजध 

बमोजिम भएको माजनने छ । 
 

१४. पररमािनु िथा सशंनमोधन : 

१४.१ प्रदशेनम कानूनले जिल्ला सभा िथा जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा 

व्यवस्था गरेमा आवश्यक्ता अनचसार जिल्ला समन्वय सजमजिले येा कायुजवजधलाई पररमािुन 

िथा संशनमोधन गनु सके्नछ, 

१४.२ पररमािुन िथा संशनमोधन सजहि ियार गररएको कायजुवजध अनचमोदनको लाजग जिल्ला सभाको 

बैठकमा पेशनम गनचु पनेछ । 
 


