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ससद्धलेक गाईँ सभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (काययसवसध) सम्बन्धमा 

व्यावस्था गनय बनेकेा सनयमवमली 

काययपासलकाबाट स्वीकृत समसत: २०७४/१२/२९ 

 

प्रस्तावनाः  

नेपालको संसवधानको धारा २२७ ऄनुसार प्रदशे कानून बमोसजम स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन काययसवसध 

स्वीकृत भइ लागू नभए सम्मको लासग ससद्धलेक गाईँ सभाको  कायय सञ्चालन गनय, बैठकको सुव्यवस्था कायम 

राख्न, अवश्यक ससमसतहरूको गठन गनय र ऄन्य काम कारवाही सनयसमत एवं प्रभावकारी बनाईन ससद्धलेक गाईँ 

काययपासलकाबाट स्वीकृत गरी यो काययसवसध जारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारसम्भक 

१ संसिप्त नाम र प्रारम्भः ( १) यस सनयमावलीको नाम “ससद्धलेक गाईँ सभा सञ्चा लन तथा व्यवस्थापन 

काययसवसध-२०७४” रहकेो छ। 

(२) यो काययसवसध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२ पररभाषाः सवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययसवसधमा,- 

“संसवधान” भन्नाले नेपालको संसवधान सम्झनु पछय । 

“स्थानीय तह” भन्नाेेले नेपालको संसवधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ बमोसजमका गाईँपासलका, नगरपासलका 

र सजल्ला सभा सम्झनु पदयछ । 

 “सभा” भन्नानले गाईँपासलकाको हकमा संसवधानको धारा २२२ बमोसजमको गाईँसभा, सम्झनु पदयछ ।  

“काययपासलका” भन्नाेेले गाईँ काययपासलका सम्झनु पदयछ । 

“ऄध्यि” भन्नाले सभाको ऄध्यिलाइ सम्झनु पछय ।  

“ईपाध्यि” भन्नाले गाईँपासलकाको ईपाध्यिलाइ सम्झन ुपदयछ । 

“सवधेयक” भन्नाले स्थानीय कानूनको मस्यौदा वा कानूनको संशोधन मस्यौदा समेत सम्झनु पछय। 

 “सदस्य” भन्नाले गाईँ काययपासलकाको ऄध्यि, ईपाध्यि, काययपासलकाको सदस्य वा वडा सदस्य सम्झनु पछय । 

“सभाको ससचव” भन्नाले गाईँपासलकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄसधकृतलाइ सम्झनु पछय । 

“बैठक” भन्नाले गाईँसभाको ऄसधवेशन सम्झनु पछय । सो शब्दले ससमसतको वैठक समेतलाइ सम्झनु पदयछ । 

“प्रस्ताव” भन्नाले सभा मा सवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव वा  सो प्रस्ताव सँग सम्बसन्धत संशोधन प्रस्ताव 

समेत सम्झनु पछय । 

“प्रस्तुत कताय सदस्य” भन्नाले सभाको सवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुत कताय सभाको सदस्य सम्झनु पछय । 

“बैठक कि ” भन्नाले सभाको बैठक कि सम्झनु पछय र सो शब्दले बैठक किसँग जोसडएको दशयकदीघाय तथा 

बरण्डा समेतलाइ जनाईँछ । 

“सवषयगत शाखा” भन्नाले गाईँपासलकाको कायय सवभाजन सनयमावली बमोसजमको सवषयगत शाखा संझनु पछय ।  

“ससमसत” भन्नाले यस काययसवसध बमोसजम गठन हुने सभाको ससमसत सम्झनु पछय । 

“संयोजक” भन्नाले यस काययसवसध बमोसजम गरठत ससमसतको संयोजक सम्झनु पछय । 
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पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 

 

३ सभाको ऄसधवेशन बोलाईने :  ऄध्यिले(१  गाईँपासलकाको सनवायचनको ऄसन्तम पररणाम घोषणा भएको 

समसतले एक मसहना सभत्र सभाको पसहलो ऄसधवेशन बोलाईनेछ । त्यसपसछ यस काययसवसध बमोसजम ऄध्यिले 

समय समयमा ऄन्य ऄसधवेशन बोलाईनेछ ।  

तर सभाको एईटा ऄसधवेशनको समासप्त र ऄको बैठकको प्रारम्भका बीचको ऄवसध छ महीना भन्दा बढी हुने 

छैन । 

(२) ऄध्यिले काययसूची बमोसजम सभाको बैठकको संचालन र ऄन्त्य गनेछ । 

(३) सभाको ऄसधवेशन चालू नरहकेो वा बैठक स्थसगत भएको ऄवस्थामा बैठक बोलाईन  वाञ्छनीय छ भनी 

सभाको सम्पूणय सदस्य संख्याको एक चौथाआ सदस्यहरूले सलसखत ऄनुरोध गरेमा ऄध्यिले त्यस्तो बैठक बस्ने 

समसत,समय र  स्थान तोके्नछ । त्यसरी तोककएको समसत, समय र स्थानमा सभाको ऄसधवेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको ऄसधवेशन काययपासलकाको केन्र रहकेो स्थानमा ऄध्यिले तोके बमोसजम बस्नेछ । 

(५) सामान्यतः सनवायचन पसछको पसहलो ऄसधवेशनको  ऄवसध बढीमा पन्र कदन र सोपसछको प्रत्येक 

ऄसधवेशनको ऄवसध बढीमा सात कदनको हुनेछ । 

(५) ईपदफा (१) वा (३) बमोसजम सभाको ऄसधवेशन बोलाएको सूचना ऄध्यिले सदस्यहरुलाइ कदनेछ । 

त्यस्तो सूचना अवश्यकता ऄनुसार सावयजसनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

 

४ सदस्यहरुको ईपसस्थसत र असनः ( १ ) बैठकमा असन ग्रहण गनुय ऄसघ सबै सदस्यले  ऄध्यिल ेतोकेको क्रम 

ऄनुसार ऄसधवेशनको ईपसस्थसत पुसस्तकामा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजम ईपसस्थत सदस्यले ऄध्यिले तोके ऄनुसारको स्थानमा सनधायररत समय ऄगावै 

अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) ऄपांगता भएका सदस्यको हकमा ऄध्यिले सनधायररत गरेको स्थानमा सनजको साथमा एक जना सहयोगी 

अवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनय सके्नछ ।  

 

५     सभाको गणपूरक संख्या : (१)  सभामा तत्काल कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रसतशत भन्दा   बढी 

सदस्य ईपसस्थत भएमा ऄसधवेशनको लासग गणपूरक संख्या पुगेको मासननेछ ।   

 (२) ईपदफा (१) बमोसजम गणपुरक संख्या नपुगेमा ऄध्यिले तीन कदन सभत्र ऄको बैठकका लासग दफा ३ 

बमोसजम सूसचत गनुयपनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम अव्हान गरेको ऄसधवेशनमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दइु कदन सभत्र ऄसधवेशन बस्ने 

गरी दफा ३ बमोसजम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोसजम पुनः सूचना गदाय गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत सदस्यहरुको 

ईपसस्थसतमा ऄसधवेशन बस्नेछ ।  

 

६ वैठक संचालन र स्थगनः (१) ऄध्यिले सभाको कायय वोझलाइ ध्यनमा राखी काययसूची स्वीकृत गरी सभाको 

वैठक संचालन गनुय पनेछ ।  
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 (२) सभाको बैठक ऄध्यिले सनधायरण गरेको समय तासलका बमोसजम हुनेछ ।  

(३) ऄध्यिले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको ऄध्यि वैठकमा ईपसस्थत हुन नसके्न ऄवस्थामा ईपाध्यिले बैठकको ऄध्यिता गनेछ । ईपाध्यि 

पसन ईपसस्थत हुन नसकेमा ऄध्यिले तोकेको सभाको सदस्यल ेबैठकको ऄध्यिता गने  गरी काययसूचीमा तोकु्न 

पनेछ । 

 

७  काययसूची र समयावसध प्रकाशनः (१) ऄध्यिको सनदशेानुसार सभा ससचवले काययसूची र तासलका ऄनुसूची-

१ बमोसजम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रसत सामान्यतया ऄड्चालीस  घण्टा ऄगावै प्रत्येक सदस्यलाइ ईपलब्ध 

गराआनेछ । 

तर सवशेष पररसस्थसतमा ऄध्यिको सनदशेानुसार बैठक बस्ने  चौवीस घण्टा ऄगावै काययसूची तयार गरी त्यसको 

एक प्रसत सदस्यलाइ सभाको ससचवले ईपलब्ध गराईन सके्नछ । 

 

८          समयावसध सनधायरण:  (१) ऄध्यिले वैठमा पेश हुने सवषय माथी छलफल गनय समयावधी तोके्नछ  

२) ईपदफा (१) बमोसजम तोककएको समयावसध समाप्त भएपसछ यस काययसवसधमा ऄन्यथा लेसखएकोमा बाहके 

ऄध्यिले ऄन्य  सवषयमा छलफल हुन नकदइ सो सवषयको टुङ्गो लगाईन अवश्यक सबै सवधेयक  वा प्रस्ताव 

सनणययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ । 

 

९         सभामा मतदान: ( १) सभामा सनणययका लागी प्रस्तुत गररएको सवै सवद्येयक वा प्रस्तावको सनणयय 

ईपसस्थत सदस्यहरुको बहुमतवाट हुनेछ । 

(२) ऄध्यिता गने व्यसिलाइ मत कदने ऄसधकार हुने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा ऄध्यिता गने व्यसिले अफ्नो सनणाययक मत कदनेछ ।  

 

१०     मयायकदत संशोधनः कुनै सदस्यले प्रस्तुत गने सवधेयक  वा प्रस्तावमा कुनै अपसिजनक , व्यंग्यात्मक, 

ऄनावश्यक, ऄनुपयुि वा ऄसम्बद्ध शब्द वा वाकयांश प्रयोग भएको लागेमा ऄध्यिले त्यस्ता सवषय सवतरण 

हुनुभन्दा ऄसघ ईपयुि संशोधन गनय वा गराईन सके्नछ । 

 

११      बैठकको प्रारम्भः  सभाको बैठक किमा ऄध्यि अगमन भइ रासिय धुन बजे पसछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

 

१२      बैठकमा पालना गनुयपने अचरणहरूः (१) बैठकमा दहेायका अचरणहरू पालना गनुय पनेछः 

(क) ऄध्यि बैठक किमा प्रवेश हुदँा सबैले सम्मान प्रकट गनय ईठ्नु पनेछ ।  

(ख) ऄध्यिले बैठकप्रसत सम्मान प्रकट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(ग) बैठक स्थसगत भइ ऄध्यि सभाबाट बासहर सनस्के पसछ मात्र ऄरु सदस्यहरूले बैठक  कि छाड्नु पनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग सलने सदस्यले बोल्दा ऄध्यिलाइ सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नु पछय र ऄध्यिले ऄन्यथा 

अदशे कदएमा बाहके ईसभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) ऄध्यिले बैठकलाइ सम्बोधन गरररहकेो समयमा कुनै पसन सदस्यले स्थान छाड्नु हुदँनै र ऄध्यिले 

बोलेको कुरा शासन्तपूवयक सुनु्न पनेछ । 
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(च) ऄध्यिले असन  ग्रहण गरररहकेो र बोसलरहकेो ऄवस्थामा सदस्यको बीचबाट हहड्नु हुदँनै । 

(छ) कुनै सदस्यले बोसलरहकेो समयमा ऄशासन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने वा ऄव्यवस्था ईत्पन्न हुने 

कुनै काम गनुय हुदँनै । 

(ज) बैठक किमा ऄध्यिको सामुने्नबाट वारपार गरी हहड्न वा ऄध्यिको असनतफय  सपठ्यू फकायएर बस्न 

हुदँनै । 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपले सम्बसन्धत सवषय बाहके ऄन्य सवषयको पुस्तक , समाचारपत्र वा ऄन्य 

कागजपत्रहरू पढ्नु हुदँनै । 

(ञ) बैठकको ऄवसधभर बैठक किमा मोबाइल फोन बन्द गनुय पनेछ ।  

(२) सभामा पालना गनुयपन ेऄन्य अचरणहरू समय समयमा सभाले तोके बमोसजम हुनेछ । 

 

१३        बैठकमा भाग सलने सदस्यले पालन गनुय पने सनयमहरूः बैठकमा हुने छलफलमा भाग सलने  सदस्यले 

दहेायका सनयमहरूको पालन गनुय पनेछः 

(क) ऄध्यिको ध्यानाकषयण गनयको सनसमि ईठ्नु पनेछ र ऄध्यि सनजको नाम बोलाएपसछ वा आशारा 

गरेपसछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) यस काययसवसधको दफा ३५ बमोसजमका सवषयमा छलफल गनुय हुदँनै ।  

(ग) ऄशीष्ट , ऄश्लील, ऄपमानजनक वा कुनै अपसिजनक शब्द बोल्नु हुदँनै । 

(घ) व्यसिगत अिेप लगाईन हुदँनै ।  

(ङ) बोल्न पाईने ऄसधकारलाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दरुुपयोग गनुय हुदँनै ।  

(च) सभा वा ऄध्यिको कुनै सनणयय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्तावमासथ बोल्दाको ऄवस्थामा बाहके सभा 

ऄध्यिको कुनै पसन सनणययको अलोचना गनुय हुदँनै । 

(छ) ऄध्यिले पद ऄनुकूल अचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहके ऄध्यिको 

अचरणको अलोचना गनुय हुदँनै । 

(ज) वैठकमा पालना गनुयपने ऄन्य सनयमहरू सभाले तोके बमोसजम हुनेछ । 

 

१४          छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम दहेाय बमोसजम हुनेछः 

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोसलसकेपसछ ऄध्यिले नाम बोलाएको वा आशारा गरेको क्रम बमोसजमको 

सदस्यले बोल्न पाईनेछन् । 

(ख) ऄध्यिको ऄनुमसत सबना कुनै सदस्यले एईटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाईने छैन ।  

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले ईिर कदनको सनसमि छलफलको ऄन्त्यमा फेरर बोल्न पाईनेछ । सो 

प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलमा पसहले भाग सलएको वा नसलएको जेसुकै भए तापसन प्रस्तावक सदस्यले ईिर 

कदइ सकेपसछ ऄध्यिको ऄनुमसत नसलइ फेरर बोल्न पाईने छैन । 

 

१५          स्पष्ट पानय माग गनय सककनेः १ वैठकमा छलफल चसलरहकेो समयमा सम्वन्धीत सवयषमा कुनै स    

दस्यले कुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय ऄध्यि माफय त ऄनुरोध गनय सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन ऄध्यिको ऄनुमसत सलइ कुनै सदस्यले सभाको 

जानकारीको लासग अफूसँग सम्बसन्धत ऄन्य सवषयमा स्पष्ट जानकारी कदन सके्नछ । 
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तर त्यस्तो स्पष्ट जानकारी दददा कुनै सववादस्पद सवषय ईठाईन पाआने छैन र सो स्पष्ट जानकारी मासथ कुनै 

छलफल गनय पाआने छैन ।  

 

१६      सनणययाथय प्रस्ताव पेश गनेः ( १) सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्ताव माथी छलफल समाप्त भएपछी सो 

प्रस्तावको पिमा हुने  सदस्यहरूलाइ “हुन्छ, सवपिमा हुने सदस्यहरूलाइ “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने 

सदस्यहरूलाइ “मत कदन्न ” भने्न शब्द सुसनने गरी ईच्चारण गनुय भनी ऄध्यिले काययसुचीका सवषयहरू क्रमशः 

सनणययाथय पेश गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम प्रस्तावलाइ सनणययाथय पेश गरेपसछ ऄध्यिले “हुन्छ” वा “हुन्न” भने्न सदस्यहरूमध्ये 

जुन पिको बहुमत भएको ठहयायईँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) ऄध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताव सनणययाथय पेश गररसकेपसछ सो प्रस्तावमासथ छलफल गनय वा संशोधन प्रस्तुत गनय  

पाआने छैन ।  

 

१७  सभाध्यिले सनदशेन कदने (१)  वैठकमा ऄभर व्यवहार गने सदस्यलाइ अफ्नो व्यवहार सनयन्त्रण गनय 

ऄध्यिले चेतावनी कदएपछी त्यस्तो सदस्यले अफ्नो व्यवहार माथी तुरुन्त सनयन्त्रण गनुयपदयछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोसजमको अदशे पालना नगने सदस्यलाइ ऄध्यिले बैठकबाट बासहर जान अदशे कदन 

सके्नछ । अदशे पाएपसछ त्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट तुरुन्त बासहर जानु पनेछ र सनजले सो कदनको बाँकी 

ऄवसधको बैठकमा ईपसस्थत हुन पाईने छैन । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजमको अदशे पाएपसछ पसन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तुरुन्त बासहर नगएमा 

ऄध्यिले सनजलाइ कमयचारी वा सुरिाकमीको सहयोग सलइ बासहर सनकाल्न सके्नछ । त्यसरी सनकासलएकोमा 

त्यस्तो सदस्यले त्यसपसछको तीन कदनसम्म सभाको बैठक वा कुनै ससमसतको बैठकमा भाग सलन पाईने छैन । 

यसरी सनकासलएकोमा सभाको ससचवले सो कुराको सूचना सबै ससमसतलाइ कदनेछ । 

(४) यस काययसवसधमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन कुनै सदस्यले बैठक किमा शासन्त , सुव्यवस्था 

तथा ऄनुशासन भङ्ग गरेमा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रसतष्ठामा धक्का लाग्ने ककससमले बैठक कि सभत्र 

ध्वंसात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गनय लागेमा वा कुनै भौसतक हानी नोकसानी पुयायएमा ऄध्यिले 

सनजलाइ बैठक किबाट तत्काल सनष्काशन गरी सदस्यलाइ बढीमा सात कदन सम्मको लासग सभामा अईन 

नपाईने गरी र िसत भएको भौसतक सामाग्रीको यथाथय िसतपूर्तत सनजबाट भराईने अदशे कदन सके्नछ । 

(५) दफा (४) बमोसजम सनष्काससत भएको सदस्यले सो ऄवसधभर सभाको वा कुनै ससमसतको बैठकमा ईपसस्थत 

हुन पाईने छैन । सनजलाइ तोककएको िसतपूर्तत ऄध्यिले तोकेको समयसभत्र दासखला गने दासयत्व सम्बसन्धत 

सदस्यको हुनेछ । 

(६) यस दफा बमोसजम कुनै सदस्य सनष्कासशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको ससचवले सबै 

ससमसतलाइ कदनेछ ।  

 

१८ कारवाही कफताय हुन सके्नः  यस काययसवसधमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन सनष्कासशत वा 

कारवाहीमा परेको सदस्यले सचि बुझ्दो सफाइ पेश गरेमा वा अफ्नो भूल स्वीकार गरी माफी मागेमा ऄध्यिले 

बैठकको राय बुझी त्यस्तो सदस्यलाइ माफी कदइ कारवाही कफताय सलन सके्नछ । 

 

१९ बैठक स्थसगत गने ऄसधकारः  बैठक किसभत्र ऄव्यवस्था भइ वा हुन लासग बैठक सनयसमत रुपले सञ्चालन 

गनय बाधा पने दसेखएमा ऄध्यिले सो कदनको कुनै समयसम्म वा अफूले तोकेको ऄवसधसम्मको लासग सूचना  

टाँस गरी बैठक स्थसगत गनय सके्नछ । ऄध्यि गरेको त्यस्तो स्थगन मासथ कुनै सदस्यले प्रश्न ईठाईन पाईने छैन् । 
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२० सदस्यको स्थान ररि रहेको ऄवस्थामा सभाको कायय सञ्चालन : सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहकेो 

ऄवस्थामा समेत सभाले अफ्नो कायय सञ्चालन गनय सके्नछ र सभाको कारबाहीमा भाग सलन नपाईने कुनै 

व्यसिले भाग सलएको कुरा पसछ पिा लागेमा प्रचसलत कानून सवपररत बाहकेको कायय ऄमान्य हुने छैन ।   

२१ सभाको सनणययको ऄसभलेख र कायायन्वयन : (१)  सभा र ससमतको सनणयय तथा कारवाहीको ऄसभलेख 

सभाको ससचवले व्यवसस्थत र सुरसित राख्नुपनेछ ।  

(२) सभा तथा यसका ससमसतको सनणययको सक्कल ऄध्यिको अदशे सबना सभा वा सभा  भवन बासहर लैजान 

हुदँनै । 

 

२२ सनणयय प्रमासणत गन:े (१) सभाको बैठकले गरेका सनणयय ऄध्यिले प्रमासणत गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको सनणयय सुरसित राख्ने र कायायन्वयन गने गराईन ेकायय सभाको ससचवल ेगनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून सनमायण गने प्रकक्रया 

२३ स्थानीय कानून सनमायण गदाय सवचार गनुय पने पिहरुः ( १)  सभाले स्थासनय कानुन सनमायण वा संशोधन गदाय 

ऄन्य कुराको ऄसतररि दहेायको सवषयमा सवचार गनुय पनेछ । 

  (क संसवधान बमोसजम अफ्नो ऄसधकारको सवषयमा पने वा नपन,े 

(ख) संसवधान , संघीय कानून तथा प्रदशे कानूनको व्यवस्था, 

(ग) त्यस्तो कानून , स्वच्छ, न्यायपूणय तथा तकय  संगत हुन वा नहुन,े  

(घ)  सनमायण गनय लासगएको स्थानीय कानूनको व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सके्न वा नसके्न , 

(ङ) कानून कायायन्वयनको लासग अवश्यक पने अर्तथक स्रोत तथा संस्थागत संरचना , 

(च) सवोच्च ऄदालतबाट प्रसतपाकदत ससद्धान्त वा भएको अदशे , 

(छ) नेपाल सरकार , संघीय संसद,् प्रदशे सरकार वा प्रदशे सभाले त्यस्तै सवषयमा अधारभूत कानून सनमायण 

गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था 

(ज) नेपाल सरकार वा प्रादसेशक सरकारले नमूना कानून ईपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यवस्था, 

(झ) नेपालले ऄन्तरासिय स्तरमा जनाएको प्रसतवद्धता, 

(ञ) सम्बसन्धत स्थानीय तहले सनमायण गरेको ऄन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तालमेल तथा सौहारता, 

(ट) सजल्लासभत्रका ऄन्य स्थानीय तह वा ऄन्य सजल्लासँग ससमाना जोसडएका स्थानीय तहको हकमा त्यस्ता 

सजल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,  

(ठ) गाईँकाययपासलकाले सनधायरण गरेका ऄन्य अवश्यक सवषयहरु ।  

(२) सभाले संसवधानको ऄनुसूची-९ को सवषयमा स्थानीय कानून सनमायण गदाय त्यस्तो सवषयमा संघीय संसद वा 

प्रदशे सभाले बनाएको कानूनको प्रसतकूल नहुने गरी सनमायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीय तहबाट ऄको स्थानीय तहको िेत्रमा हुन ेवस्तु वा सेवाको सवस्तारमा कुनै ककससमको बाधा 

ऄवरोध गने वा कुनै ककससमको भेदभाव गने गरी स्थानीय कानून सनमायण गनय हुदँनै ।   

(४) सभा वा काययपासलकाले एक अपसमा बासझने गरी स्थानीय कानून सनमायण गनय हुदँनै । 
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(५) सभाले कदएको ऄसधकार प्रयोग गरी काययपासलकाले सनदसेशका वा कदग्दशयन बनाइ लागू गनेछ ।  

२४ अवश्यकताको पसहचान गन:े (१) त्यस्तो सवषयको कानुन काययपासलकाले सवद्येयक तजुयमा गनुय ऄसघ सनमायण  

गनय  अवश्यक रह ेनरहकेो सवषयमा अवश्यकताको पसहचान गनुय पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनको लासग सम्बसन्धत काययपासलकाले स्थानीय कानून बनाईनु पने अधार र कारण , 

त्यस्तो सवषयमा संघीय वा प्रदशे कानून भए नभएको , सजल्ला सभत्रका र ऄन्य सछमेकी स्थानीय तहमा त्यस 

सम्बन्धी स्थानीय कानून सनमायण भए नभएको , स्थानीय कानून तजुयमाबाट हाससल गनय खोसजएको लाभ लागत 

र ईपलब्धी , स्थानीय कानून कायायन्वयनको लासग अवश्यक पने संयन्त्र तथा अर्तथक स्रोत , त्यस्तो स्रोत 

जुटाईनको लासग अवश्यक व्यवस्था र सवधेयकमा रहने मुख्य मुख्य प्रावधानको समेत सवशे्लषण गरी संसिप्त 

ऄवधारणापत्र तयार गनुय पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोधनको लासग सवधेयक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको अधार र कारण ससहतको दफाबार 

तीन महले सववरण तयार गनुय पनेछ ।  

 

२५ प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने सनणयय गनेः कुनै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको सनणयय 

ऄध्यिले गनेछ र त्यसरी सनणयय गदाय ऄध्यिले कारण खुलाइ प्रस्तावको कुनै ऄंश वा पूरै प्रस्ताव ऄस्वीकार गनय 

सके्नछ । 

२६  सवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुत: (१) वार्तषक अय र व्यायको  ऄनुमान ससहतको वजेट तथा सो संग सम्वसन्धत 

सवसनयोजन वा अर्तथक सवद्येयकहरु ऄध्यिवाट सनधायररत समसत र समयमा सभाको वैठकमा प्रस्तुत गनुय पनेछ 

(२) वार्तषक बजेट तथा ऄथय सम्बन्धी सवधेयक वा प्रस्ताव काययपासलकाको प्रमुख अफैं ले वा सनजले तोके 

बमोसजम ईपाध्यि  काययपासलकाको सदस्यले मात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । ऄध्यिले वार्तषक बजेट अय व्यय सववरण 

तथा बजेट सभामा अँफै पेश गने भएमा सो समयमा ईपाध्यि वा ईपप्रमुखले बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।  

(३) कुनै सवधेयक वा प्रस्ताव ऄथय सम्बन्धी हो वा होआन भन्ने प्रश्न ईठेमा सो प्रश्नको ऄसन्तम सनणयय गने ऄसधकार 

ऄध्यिको हुनेछ ।   

(४) ऄथय सम्बन्धी सवधेयक वा प्रस्तावको ऄन्य प्रकक्रया दहेाय बमोसजम हुनेछ,-   

(क) ऄथय सम्बन्धी सवधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लासग ऄध्यिले स्वीकृत गरेको काययतासलका (समसत र 

समय) सबै सदस्यलाइ सभाको ससचवले ईपलब्ध गराईनुपनेछ 

(ख) वार्तषक बजेट सम्बन्धी सवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाइ ईपलब्ध 

गराआनेछ । 

(ग) ऄथय सम्बन्धी सवधेयक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस काययसवसधमा ईल्लेख भएका सवषय बाहके ऄध्यिले 

ईपयुि ठहयायएको प्रकक्रया ऄपनाआनेछ ।  

(५) ऄथय सम्बन्धी सवधेयक वा प्रस्ताव बाहकेका सवधेयक वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले कम्तीमा सात कदन ऄसघ दताय 

गनुयपनेछ । 

(६) ऄथय सम्बन्धी सवधेयक वा प्रस्ताव बाहकेका सवधेयक वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात सभाको ससचवले सबै 

सदस्यलाइ ईपलब्ध गराईनु गनुयपनेछ ।  

(७) सवधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र सनणयय हुने समयतासलका ऄनुसूची  -१ बमोसजम ऄध्यिले सनधायरण 

गरे बमोसजम हुनेछ । 
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२७ ऄथय सम्बन्धी पुरक ऄनुमान सम्वन्धी ऐनले सभावाट पाररत चालु अर्तथक वषयका लागी ऄथय सम्वन्धी कुनै 

सेवाका लागी खचय गनय ऄसख्तयारी कदएको रकम ऄपयायप्त भएमा वा त्यस वषयका लागी ऄचय सम्वन्धी ऐनले 

ऄसख्तयारी नकदएको सरेवामा खचय गनय अवश्यक भएमा वा ऄथय सम्वन्धी ऐनले ऄसख्तयारी कदएको रकमा 

भन्दन वढी खचय हुन गएमा काययपासलकाको ऄध्यिले सभामा यस ऄसघ प्रस्तुत गररएको वजेटको ससद्धान्त र 

मागयदशयनको नहुने गरर पुरक ऄनुमानपेश गनय सके्नछ । 

 

२८ सवधेयक सभामा पेश गदाय संलग्न गनुय पने सववरण : सभामा पेश गने सवधेयकका साथमा दहेायको सववरण 

संलग्न गनुय पनेछ,- 

(क) सवधेयकको ईद्दशे्य र कारण ससहतको सववरण , 

(ख) सवधेयक ऐन बनेपसछ अर्तथक व्ययभार हुने रहछे भने त्यसको सवस्तृत सववरण ससहतको अर्तथक 

रटप्पणी, 

(ग) कुनै सवधेयकमा सनयम , काययसवसध, सनदसेशका बनाईने वा ऄसधकार प्रत्यायोजन गने प्रावधान रहकेो 

भए त्यसको कारण, प्रत्यायोसजत ऄसधकार ऄन्तगयत बनाआने सनयम , काययसवसध वा सनदसेशकाको प्रकृसत र सीमा 

तथा त्यसबाट पनय सके्न प्रभाव सम्बन्धी रटप्पणी । 

२९ सवधेयक दताय गराईनु पन:े (१) सभाको ऄसधकारिेत्र सभत्र पने कुनै सवषयमा कुनै सदस्यले सवधेयक पेश गनय 

चाहमेा सवधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने समसत भन्दा कम्तीमा पन्र  कदन ऄगावै ऄध्यिलाइ ईपलब्ध 

गराइ दताय गराईनु पनेछ ।  

तर सनवायचनपसछको प्रथम सभामा सवधेयक पेश गने समयावसध ऄध्यिले तोके बमोसजम हुनेछ । 

(२) ईपदफा  (१) बमोसजमको सवधेयक प्रचसलत कानून ऄनुकूल नदसेखएमा वा यो काययसवसध ऄनुकुल नभएमा 

ऄध्यिले ईि सवधेयक सवसधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ कदनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोसजम ऄध्यिले अदशे कदए बमोसजम सभाको ससचवले प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको ससचवले ऄध्यिले अदशे कदएका सवधेयक ऄनुसूची-२ बमोसजम दतायको ऄसभलेख छुटै्ट राख्नु पनेछ । 

३० प्रस्ताव दताय गराईनु पन:े(१) सभाको ऄसधकारिेत्र सभत्र पने कुनै सवषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने सदस्यले 

प्रस्ताव तयार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात कदन ऄगावै ऄध्यि समि पेश गनुयपनेछ ।  

   तर सनवायचनपसछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावसध ऄध्यिले तोके बमोसजम हुनेछ । 

(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचसलत कानून ऄनुकूल नदसेखएमा वा यो काययसवसध ऄनुकुल नभएमा ऄध्यिले ईि 

प्रस्ताव सवसधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ कदनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोसजम ऄध्यिले अदशे कदए बमोसजम सभाको ससचवले प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको ससचवले ऄध्यिले अदशे कदएका प्रस्तावहरु दतायको ऄसभलेख ऄनुसूची-२ बमोसजम छुटै्ट राख्नु पनेछ 

।  

३१ सूचना सबना पसन प्रस्ताव पेश गनय सककनेः (१) यस पररिेदमा जुनसुकै कुरा लेसखएको भएता पनी दहेायको 

कनै प्रस्ताव सुचना सवना ऄध्यिकव ऄनुमती कदइ पसन पेश गनय सककनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव द्धारा कुनै सवदाश्पद 

सवषय ईठाईन पाइने छैन । 

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने , 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन कफताय सलने , 

(ग) बधाआ कदने वा शोक प्रकट गने , 

(घ) छलफल वा बैठक स्थसगत गने , 
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(ङ) बैठकको ऄवसध बढाईने वा  

(च) छलफल समाप्त गने ।  

(२) ईपदफा (१) मा ईल्लेसखत प्रस्तावका सम्बन्धमा ऄध्यि ऄनुमसत प्राप्त भइ बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपसछ 

ऄध्यिले ईि प्रस्तावलाइ बैठकको सनणययाथय पेश गनेछ । 

३२ सवधेयक र प्रस्ताव सवतरण :  वार्तषक बजेट सम्बन्धी सवधेयक काययपासलकाबाट स्वीकृत गरी ससधै सभामा 

पेश गररनेछ । ऄन्य सबै सवधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा ऄगावै सबै 

सदस्यलाइ सभाको ससचवले ईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

 

३३ सुझाब संकलन र पररमाजयनः  (१)       सवधेयक मसौदा भएपसछ ऄध  यिलाइ ईपयुि लागेमा त्यस्तो 

सवधेयकमा सावयजसनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकलन गनय सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजम प्राप्त हुन अएको सुझाबहरु ससहतको प्रसतवेदन सम्बसन्धत वडा ससमसतले 

काययपासलकालाइ कदनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोसजम सवधेयकमा वडा ससमसत माफय त प्राप्त हुन अएका सुझाबहरुको ऄध्ययन गरी 

काययपासलकाले सवधेयकलाइ अवश्यकता ऄनुसार पररमाजयन गनेछ ।  

 

३४ सवधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गन े: (१) ऄध्यवाट स्वीकृत काययतासलका बमोसजम सपद्येयक वा सदस्यले 

सभामा बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सवधेयक पेश गदाय सवधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले सवधेयक पेश गनुय परेको कारण , 

सवधेयकबाट गनय खोसजएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोसजएको ईपलसब्धको बारेमा संसिप्त जानकारी ददद ै

सवधेयकमा छलफल गररयोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गनुय पनेछ । 

(३) सवधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोककएको सदस्य सभामा स्वयं ईपसस्थत हुन ऄसमथय भएमा ऄध्यिले तोकेको 

कुनै सदस्यले सवधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय सके्नछ । 

 

३५ संशोधन सम्बन्धी शतयहरूः कुनै सवधेयक वा प्रस्तावको सम्बन्धमा दहेायका शतयका ऄधीनमा रही सदस्यले 

संशोधन पेश गनय सके्नछः 

(क) मूल प्रस्तावको ससद्धान्त सवपरीत हुनु हुदँनै ।  

(ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको िेत्रसभत्रको हुनु पनेछ ।  

(ग) बैठकले पसहले गररसकेको सनणययसँग बासझने हुनु हुदँनै ।  

(घ) ऄस्पष्ट वा सनरथयक हुनु हुदँनै ।  

 

३६ सवधेयकमा दफाबार छलफल: ( १ )दफा २६, २७, २९ र ३० बमोसजमको सवधेयक वा प्रस्ताव बैठकमा  

दफावार छलफलका लासग ऄध्यिले अवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ । यस्तो  छलफलमा ऄध्यिले प्राप्त भइ सकेका 

संशोधन सवधेयक वा प्रस्तावलाइ समेत समावेश गराईन सके्नछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोसजम छलफल समाप्त भए पश्चात सवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले 

ऄध्यिको ऄनुमसतले सभामा दहेायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गनुयपनेछ,-  

(क) सवस्तृत छलफलको लासग सवधेयक वा प्रस्तावलाइ सभाका ससमसतमा पठाआयोस् भन्ने वा  
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(ख) सवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय सनणययाथय पेश गने ।  

तर ससमसतको बैठकमा पठाआने सवधेयक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररन ेछैन । 

 

३७ सभामा छलफल गनय नपाआने सवषयहरूः १ दहेायका सवषयमा सभा वा ससमसतको कुनै बैठकमा छलफल गनय 

पाइने छैन । 

(क) संसवधान वा प्रचसलत कानूनबाट सनषेध गररएको सवषय , 

(ख) कानूनत : गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रासिय सहत सवपररत हुन ेकायय,  

(ग) काययपासलकाको कुनै ससमसतको सनणययको अलोचना गररएका सवषय, 

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको सवषय , 

(घ) प्रत्यि वा ऄप्रत्यि रुपमा प्रचारको लासग कुनै व्यसि वा संस्थाको नाम अकद भएको सवषय , 

(ङ) प्रचसलत कानून बमोसजम स्थासपत भएको न्यासयक वा वा  त्यसको पदासधकारी, प्रचसलत कानुन 

बमोसजम जाँचबुझ गनय , सुझाव कदन वा प्रसतवेदन पेश गनय गरठत अयोग वा ससमसतमा सवचारधीन रहकेो 

सवषय, 

(च) ऐसतहाससक तथ्य  वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी सवषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यसिको कुनै विव्य सत्य हो वा होआन भन्ने सवषय ,  

(ज) ऄसशष्ट भाषा प्रयोग गररएको ,  

(झ) काययपासलकाको कुनै सनणयय वा कुनै कारवाही सम्बन्धी सवषयमा छलफल गदाय रासिय सुरिा , ऄखण्डता 

वा कूटनीसतक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील सवषयहरूमा अँच अईन सके्न भनी काययपासलकाबाट प्रमासणत 

गररएको सवषय समावेश भएको, र 

 

३८ ससमसतमा छलफल : ( १)  दफा  ३६ को ईपदफा २ (क) बमोसजम सवस्तृत छलफल गनय सभाको ससमसतमा 

पठाआएकोमा ससमसतले त्यस्तो सवधेयक वा प्रस्तावमा छलफल गदाय सवधेयकमा संशोधन पेश गने सदस्यहरुलाइ 

संशोधन पेश गनुय परेको अधार र कारण समेत खुलाइ अफ्नो संशोधनको सवषयमा प्रष्ट गनय ससमसतको बैठकमा 

समय कदनेछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोसजम संशोधनकतायले संशोधनको सवषयमा अफ्नो धारणा राखेपसछ पेश भएका 

संशोधनका सवषयमा समेत ससमसतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धमा 

सवधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यको समेत राय सलइ अवश्यक सनणयय गनेछ । 

 

३९ ससमसतको प्रसतवेदन र बैठकमा प्रस्तुत    (१) ससमसतमा सवधेयक वा प्रस्ताव ईपर छलफल समाप्त भएपसछ 

ससमसतल ेगरेको सनणयय ऄनुरुप प्रसतवेदन तयार गरी ससमसतको संयोजक वा सनजको ऄनुपसस्थसतमा ससमसतले 

तोकेको सदस्यले प्रसतवेदन ससहतको सवधेयक वा प्रस्ताव ऄध्यिको ऄनुमसतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोसजमको प्रसतवेदन ईपर छलफल समाप्त भए पश्चात सवधेयक वा प्रस्ताव 

प्रस्तुतकताय सदस्यले ऄध्यिको ऄनुमसतमा सवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय सनणययाथय पेश गनेछ । 

 

४० सवधेयक कफताय सलन स के्न  (१) सवद्येयक प्रस्तुतकताय सदस्यले सभाको स्वीकृत सलइ जुनसुकै ऄवस्थामा 

सवधेयक वा प्रस्ताव कफताय सलन सके्नछ ।  
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तर वार्तषक बजेट तथा अर्तथक ऐन सम्बन्धी सवधेयक कफतायसलन सके्न छैन् ।  

(२) सवधेयक वा  प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले सवधेयक कफताय सलन ऄनुमसत माग्ने प्रस्ताव पेश चाहमेा सलसखत 

सूचना कदनु पनेछ । 

(३) सवधेयक वा  प्रस्ताव कफताय सलने प्रस्तावको कसैले सवरोध गरेमा प्रस्ताव गने तथा सवरोध गने सदस्यलाइ 

ऄध्यिले अ-अफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संसिप्त विव्य कदन ऄनुमसत कदन सके्नछ र त्यसपसछ ऄरु छलफल हुन 

नकदइ प्रस्तावलाइ सनणययाथय पेश गनेछ । 

(४) सवधेयक वा प्रस्ताव कफताय सलने ऄन्य प्रकक्रया ऄध्यिले सनधायरण गरे बमोसजम हुनेछ । 

 

४१ संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने ऄसधकार (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोसजम दताय भएको 

सवधेयक वा प्रस्ताव ईपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनय चाहमेा सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौवीस  घण्टा 

कदन ऄगावै संशोधनको प्रस्ताव ऄध्यि समि पेश गनय सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने ऄसधकार ऄध्यिको हुनेछ । 

(३) ऄध्यिले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन ससहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाइ सनणययाथय पेश गनुयभन्दा 

पसहले बैठकमा पढेर सुनाईनेछ । यसरी सनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा ऄध्यिले ईपयुि 

ठहयायएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन ससहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाइ प्राथसमकता कदआ पेश गनय सके्नछ 

। 

(४) सभाको ससचवले ऄध्यिले ऄनुमसत कदएका संशोधनहरूको सववरण सदस्यहरूलाइ ईपलब्ध गराईनेछ । 

 

४२ सवधेयक पाररत गने प्रस्ताव सभाको सनणययाथय पेश गनै  (१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो सभा 

समाप्त भएपछी  र ससमसतमा सवस्तृत छलफल भएकोमा ससमसतको प्रसतवेदन ईपर सभाको बैठकमा छलफल 

समाप्त भएपश्चात ऄध्यिको ऄनुमसत सलइ सभामा सनणययाथय सवधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले सवधेयक पाररत 

गररयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको सवधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाइ ऄध्यिको ऄनुमसतले बैठकमा 

सनणययाथय छुटै्ट पेश गनय सके्नछ ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोसजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा सवधेयक वा प्रस्ताव पाररत 

भएको मासननेछ ।   

 

४३ सवधेयकको पुनः प्रस्तुसतः  एक पटक अव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी ऄस्वीकृत भएको 

सवधेयक सोही सभाको बैठकमा पुनः प्रस्ताव गररने छैन । 

 

४४ सवधेयक दताय ऄसभलेख राख्ने :  सभामा पेश गने प्रयोजनाको लासग ऄध्यि समि पेश भएका सवधेयक 

सभाको ससचवले ऄनुसूची -२ बमोसजम दताय गरी सवधेयकमा भएको कारबाहीको ऄद्यावसधक लगत तयार गरी 

राख्नु पनेछ ।  

 

४५ सामान्य त्रुटी सुधार : ऄध्यिले सभाबाट पाररत भएको सवधेयक वा प्रस्तावमा दफाहरूको संख्याको क्रम 

समलाईने तथा भाषागत शुद्धता कायम राख्नु पनेछ ।  
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४६ सवधेयक प्रमाणीकरणको लासग ऄद्यावसधक प्रसत तयार पाने  (१) दफा ४ २ बमोसजम सभाबाट पाररत 

भएको सवधेयकलाइ सभाको ससचवले पाररत भएका संशोधन तथा अनुषंसगक समलान भए त्यस्तो समलान गरी 

सवधेयक पाररत भएको समसत समेत ईल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लासग नेपाली कागजमा चार प्रसत तयार 

गनुपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजम तयार गररएको सवधेयकमा वषयगत नम्बर समेत ईल्लेख गरी सभाको ससचवले 

प्रमाणीकरणको लासग ऄध्यि समि पेश गनुय पनेछ ।  

 

४७ सवधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा सबक्री सवतरण (१) सभावाट पाररत भइ दफा ४६ को ईपदफा (१) 

वमोसजम ऄसन्तम पृष्ठमा पुरा नाम बमोसजम पेश भएको सवद्येयको पसहलो र ईपदफा वमोसजमको २ 

वमोसजमको थर तथा पद समेत ईल्लेख गरर प्रत्येक पृष्ठमा हस्तािर गरी ऄध्यिले प्रमासणकरण गने छ  त्यसरी 

प्रमासणकरण गदाय समसत र सवद्येयकको पृष्ठ संख्या समेत खुलाईनु पनैछ । 

 (२) सभाबाट पाररत सवधेयक ईपदफा (१) बमोसजम प्रमाणीकरण भएपसछ लागू हुनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोसजम सवधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा कदनु पनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोसजम प्रमाणीकरण भएको सवधेयकको एक प्रसत सभाको ऄसभलेखमा राखी ऄको एक –एक 

प्रसत काययपासलकाको कायायलय, वडा ससमसत र संघ र प्रदशेको सम्पकय  मन्त्रालयमा पठाईनु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (१) बमोसजम प्रमाणीकरण भएको सवधेयक प्रकाशन गरी काययपासलकाको वेवसाइटमा समेत राख्नु 

पनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको सवधेयक प्रमाणीकरण भएपसछ त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको बारेमा स्थानीय 

सञ्चार माध्यम वा ऄन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीय कानून खररद गनय चाहमेा काययपासलकाको कायायलय र वडा ससमसतको कायायलयबाट लागत 

दस्तुर सतरी खररद गनय सके्नछ । 

 

४८ ससमसत गठन गनय सके्न  ( १)  काययपासलकालाइ सभाप्रसत ईिरदासय वनाईन  स्थानीय कानून सनमायण 

प्रकक्रयालाइ व्यवसस्थत बनाईन तथा काययपासलकाबाट भएका कारवाहीको ऄनुगमन र मूल्याङ्कन गरी 

अवश्यक सनदशेन कदन समेत प्रयोजनको लासग दहेाय बमोसजमको ससमसत गठन गनय सके्नछः  

क. सवधेयक ससमसत 

ख. लेखा ससमसत 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको प्रत्येक ससमसतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन् । ससमसतमा रहने 

सदस्यहरु सवषयगत ऄनुभव वा सवज्ञताका अधारमा ऄध्यिको प्रस्ताव बमोसजम सभाले सनधायरण गरे बमोसजम 

हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोसजम गठन हुने ससमसतको संयोजक ऄध्यिले तोके बमोसजम हुनेछ । संयोजक बैठकमा 

ईपसस्थत नभएमा ससमसतले तोकेको सदस्यले बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।  

(४) ससमसतको ससचवको कायय काययपासलकाको सवषयगत शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

(५) ससमसतको बैठकको गणपुरक संख्या कम्तीमा दइु जना हुनुपनेछ । 

(६) ससमसतको सनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।  

(७) ईपदफा (१) बमोसजमको ससमसतले अवश्यकतानुसार सवषयगत सवज्ञ वा कमयचारीलाइ अमन्त्रण गनय सके्नछ 

। अमसन्त्रत सदस्यले बैठकको सनणययमा मत कदन पाईने छैन।  

(८) प्रईपदफा (१) बमोसजमका ससमसतले अफूल ेगरेको कामको वार्तषक प्रसतवेदन सभासमि पेश गनुय पनेछ । 
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४९ स्थानीय कानूनको एकीकृत र ऄद्यावसधक ऄसभलेख  राख्नुपन े(१) सभाको ससचवले ऄनुसुची  –३ 

बमोसजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र ऄद्यावसधक ऄसभलेख राख्नु पनेछ । 

(२) काययपासलकाले स्थानीय कानूनको वषयगत र वणायनुक्रममा ऄद्यावसधक सववरण तयार गरी राख्नु पनेछ ।   

(३) स्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत समलाआ काययपासलकाले ऄद्यावसधक सववरण 

तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी ऄद्यावसधक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको वेवसाइटमा समेत राख्नु 

पनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोसजम रासखएको ऄसभलेख कसैले ऄवलोकन गनय चाहमेा सुरसित रुपमा ऄवलोकन गनय 

कदनु पनेछ ।  

 

५० कानून सनमायण प्रकक्रया सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून सनमायण वा संशोधन सम्बन्धी ऄन्य प्रकक्रया 

प्रचसलत कानून ऄनुकूल सभाले अँफै सनधायरण गरे बमोसजम हुनेछ ।  

 

५१ सभाको ससचवको ऄसधकारः सभाको ससचवले सभाको वा कुनै ससमसत वा ईपससमसतको बैठकमा प्रवेश गनय 

र बैठकमा काययरत कमयचारीलाइ सनदशेन कदन वा सनयन्त्रण गनय वा बैठकले मागेको काययसवसध सम्बन्धी सल्लाह 

कदन सके्नछ । 

 

पररच्छेद-५ 

सवसवध 

५२सभालाइ संबोधनः (१)  नेपाल सरकारका मसन्त्रपररषद्का सदस्य  प्रदशे प्रमुख तथा प्रदशे सरकारका 

मसन्त्रपररषद्का सदस्यलाइ सभा ऄध्यिले सभाको बैठकलाइ सवशेष संवोधन गनय ऄनुरोध गनय सके्नछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सम्बोधनको लासग ऄपनाआने प्रकक्रया ऄध्यिले तोके बमोसजम हुनेछ । 

 

५३ प्रवेश सनयसमत गने ऄसधकारः   सभाको बैठकमा प्रवेश सनयसमत गने ऄसधकार ऄध्यिको हुनेछ ।  

 

५४ अन्तररक कदग्दशयनः (१) सभाको स्वीकृसत सलइ ऄध्यिले अवश्यकता ऄनुसार अन्तररक कदग्दशयन बनाईन 

सके्नछ । यस काययसवसधको ऄसन्तम व्यख्या गने ऄसधकार ऄध्यिलाइ हुनेछ र सनजको सनणयय ऄसन्तम हुनेछ । 

 (२) त्यस्तो सनणययको जानकारी बैठकलाइ कदनु पनेछ ।  

(३) यो काययसवसधको प्रयोग गदाय प्रकक्रयागत बाधा ऄड्काईहरू फुकाईने ऄसन्तम ऄसधकार ऄध्यिलाइ हुनेछ । 

यसरी जारी भएका अदशे वा सनदशेनहरू यस काययसवसधमा परे सरह मासन कायायन्वयनमा अईनेछ । 

 

५५ सभाको ससचवको काम लगाईन सके्नः सभाको ससचव ईपसस्थत नभएमा यस काययसवसधमा सभाको ससचवले 

गने भनी तोककएको काययहरू ऄध्यिले तोकेको ऄन्य ऄसधकृत स्तरका कमयचारीले गनेछ ।  

 

५६ ऄनुपसस्थसतको सुचना (१) कुनै सदस्य लगातार दइु वटा वा सो भन्दा वढी सभाको वैठकमा ऄनुपसस्थत 

रहनु पने भएमा  तत् सम्वसन्ध ऄग्रीम सूचना ऄध्यिलाइ कदनु पनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोसजम कदआने सूचनामा अफू ऄनुपसस्थत रहने ऄवसध र कारण समेत ईल्लेख गनुय पनेछ ।  
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५७ पालना गनुय पने अचार संसहताः सभाका पदासधकारी तथा सदस्यहरूले संसवधान तथा कानून बमोसजमको 

ईिरदासयत्व पूरा गने तथा सनजहरूको काम कारवाहीमा सावयजसनक सवश्वास कायम गनय सभाबाट स्वीकृत 

अचार संसहताको पालना गनेछन् । अचार संसहताको नमूना स्थानीय तहको सम्पकय  मन्त्रालय माफय त ईपलब्ध 

गराईनेछ । यस्तो अचारसंसहता सभाले पाररत गरी लागू गनुय स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ । 

 

५८ ऄसधवेशनको ऄंग नमासनन:े सभाको ऄसधवेशन प्रारम्भ हुन ुपूवय र भैसकेपसछ ऄन्त्य नभए सम्मको ऄवसधमा 

अयोजना हुने ईद्घाटन , स्वागत, सम्मान तथा ऄसभनन्दन जस्ता कक्रयाकलापलाइ सभाको ऄंग मासनने छैन ।  

 

शासन्त सुरिा सुव्यवस्था  कायम राख्न:े गाईँसभा सञ्चालन ऄवसधभर सभाको सुरिाथय ऄध्यिले सुरिा 

सनकायको सहयोग ऄनुरोध गरेमा ऄसवलम्ब सुरिा ईपलब्ध गराईन ुसम्बसन्धत सुरिा सनकायको कतयव्य हुनेछ । 
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ऄनुसूची - १ 

(काययसवसधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सम्बसन्धत) 

ससद्बलेक गाईँपासलका 

गाईँ सभा 

काययसूची र समयतासलका 

बैठक संख्या                                                         बैठक स्थानः  

ऄध्यिताः  

समसत बैठक बसे्न समय काययसूची काययसूची प्रस्तुतकताय कैकफयत 

     

     

     

 

छलफलको समय तासलका 

समसत बैठक बसे्न समय काययसूची प्रस्ता 

प्रस्तुतकतायको 

नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम र 

तोककएको समय 

कैकफयत 
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ऄनुसूची - २ 

(काययसवसधको दफा २९ को ईपदफा (४) सँग सम्बसन्धत) 

ससद्धलेक गाईँपासलकाको गाईँ सभामा प्रस्तुत कानूनको ऄसभलेख 

ससद्धलेक गाईँसभा 

 

दताय 

नं. 

 

सवधेयकको 

नाम 

 

दताय 

समसत 

 

मूल÷संशोधन 

 

प्रस्तुतकताय 

 

सवतरण 

समसत 

 

सभामा 

प्रस्तुत 

समसत 

 

दफावार 

छलफल 

 

पाररत 

समसत 

 

प्रमाणीकरण 

समसत 

 

कैकफयत 

 

           

           

           

           

           

 

ऄसभलेख तयार गनेको       ऄसभलेख जाँच गनेको 

दस्तखतः        दस्तखतः  

नाम, थर:        नाम, थर: 

पद:         पद: 

समसत:         समसत: 
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ऄनुसूची - ३ 

(काययसवसधको दफा ४९ को ईपदफा (१) सँग सम्बसन्धत) 

ससद्धलेक पासलकाको गाईँ सभामा स्वीकृत कानूनको ऄसभलेख 

ससद्धलेक  गाईँसभा 

 

दताय 

नं. 

 

सवधेयकको नाम 

 

सभाबाट 

स्वीकृत 

भएको समसत 

 

संशोधन भएको भए 

सोको समसत 

 

सभामा 

प्रस्तुत 

समसत 

 

पाररत 

समसत 

 

प्रमाणीकरण समसत 

 

कैकफयत 

 

        

        

        

        

        

 

ऄसभलेख तयार गनेको       ऄसभलेख जाँच गनेको 

दस्तखतः        दस्तखतः  

नाम, थर:        नाम, थर: 

पद:         पद: 

समसत:         समसत: 

 


