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गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५  
 

 

परिच्छेद – 1 

प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभिः (1) यस नियमावलीको िाम “गाउँ सभा सञ्चालि काययववधि-
२०७५” रहेको छ। 

(2) यो काययववधि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. परििाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्य िलागेमा यस काययववधिमा,- 
(क) “संवविाि” भन्िाले िेपालको संवविाि सम्झिु पछय । 
(ख) “स्र्ािीय तह” भन् िाले िेपालको संवविािको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोजिमका 

गाउँपाललका, िगरपाललका र जिल्ला सभा सम्झिु पर्यछ । 
(ग)  “सभा” भन्िाले गाउँपाललकाको हकमा संवविािको िारा २२२ बमोजिमको गाउँसभा, 

गाउँपाललकाको हकमा संवविािको िारा २२३ बमोजिमको गाउँ सभा को हकमा धारा 
२२० बमोजिमको गाउँ सभा सम्झिु पर्यछ ।  

(घ) “काययपाललका” भन्िाले गाउँ कार्यपालिका वा िगर काययपाललका सम्झिु पर्यछ । 
(ङ) “अध्यक्ष” भन्िाले सभाको अध्र्क्षिाई सम्झिु पछय ।  
(च) “उपाध्यक्ष” भन्िाले गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष वा िगरपाललकाको उपप्रमुखलाई सम्झनु 

पर्यछ । 
(छ) “वविेयक” भन्िाले स्र्ािीय कािूिको मसौर्ा वा कािूिको संशोिि मसौर्ा समेत 

सम्झि ुपछय। 
(ि)  “सर्स्य” भन्िाले गाउँ काययपाललकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काययपाललकाको सर्स्य 

वा वडा सर्स्य सम्झिु पछय । 
(झ) “सभाको सचिव” भन्िाले गाउँपाललकाको प्रमुख प्रशासककय अधिकृत वा अध्यक्षले 

सभाको सधचव भई काम गिय तोकेको कमयचारी समेतलाई सम्झिु पछय । 
(ञ) “बैठक” भन्िाले गाउँ सभाको अधिवेशि सम्झिु पछय । सो शब्र्ले सलमनतको वैठक 

समेतलाई सम्झिु पर्यछ । 
(ट) “प्रस्ताव” भन्िाले सभाको ववचारार्य पेश गररएको कुिै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसँग 

सम्बजधधत संशोधन प्रस्ताव समेत सम्झिु पछय । 
(ठ) “प्रस्तुतकताय सर्स्य” भन्िाले सभाको वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सभाको 

सर्स्य सम्झिु पछय । 



 2 

(ड) “बैठक कक्ष” भन्िाले सभाको बैठक कक्ष सम्झिु पछय र सो शब्र्ले बैठक कक्षसँग 
िोडडएको र्शयकर्ीघाय तर्ा बरण्डा समेतलाई ििाउँछ । 

(ढ) “ववषयगत शाखा” भन्िाले गाउँपाललकाको कायय ववभािि नियमावली बमोजिमको 
ववषयगत शाखा संझिु पछय ।  

(ण) “सलमनत” भन्िाले यस काययववधि बमोजिम गठि हुिे सभाको सलमनत सम्झिु पछय 
। 

(त) “संयोिक” भन्िाले यस काययववधि बमोजिम गठठत सलमनतको संयोिक सम्झिु पछय 
। 

 

 

परिच्छेद -२ 

सिाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्िी व्र्िस्था 
 

३. सिाको अधििेशन बोलाउने (१) अध्यक्षले गाउँपालिकाको निवायचिको अजन्तम पररणाम 
घोषणा भएको लमनतले एक मठहिा लभत्र सभाको पठहलो अधिवेशि बोलाउिेछ । त्यसपनछ 
यस काययववधि बमोजिम अध्यक्षले समय समयमा अन्य अधिवेशि बोलाउिेछ ।  

तर सभाको एउटा अधिवेशिको समाजतत र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवधि छ 
महीिा भन्र्ा बढी हुिे छैि । 

(२) अध्यक्षले काययसूची बमोजिम सभाको बैठकको संचालि र अन्त्य गिेछ । 

(३) सभाको अधिवेशि चालू िरहेको वा बैठक स्र्धगत भएको अवस्र्ामा बैठक 
बोलाउि वाञ्छिीय छ भिी सभाको सम्पूणय सर्स्य संख्याको एक चौर्ाइ सर्स्यहरूले 
ललखखत अिुरोि गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक बस्िे लमनत, स्थान तोक्िेछ । त्यसरी 
तोककएको लमनत, समय र स्थानमा सभाको अधिवेशि बस्िेछ । 

(४) सभाको अचधवेशन कार्यपालिकाको केधर रहेको स्थानमा अध्र्क्षिे तोके बमोजिम 

बस्नेछ । 

(५) सामान्यतः निवायचि पनछको पठहलो अधिवेशिको अवचध बढीमा पन्र ठर्ि र 
सोपनछको प्रत्येक अधिवेशिको अवधि बढीमा सात ठर्िको हुिेछ । 

(५) उपर्फा (१) वा (३) बमोजिम सभाको अधिवेशि बोलाएको सूचिा अध्यक्षले 
सर्स्यहरुलाई ठर्िेछ । त्यस्तो सूचिा आवश्यकता अिुसार सावयिनिक सञ्चार माध्यमबाट 
समेत प्रचार प्रसार गिुय पिेछ ।       
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४. सदस्र्हरुको उपम्स्थतत ि आसनः (१) बैठकमा आसि ग्रहण गिुय अनघ सबै सर्स्यले 

अध्र्क्षिे तोकेको क्रम अिुसार अधिवेशिको उपजस्र्नत पुजस्तकामा हस्ताक्षर गिुयपिेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बमोजिम उपजस्र्त सर्स्यले अध्यक्षले तोके अिुसारको स्र्ािमा 
नििायररत समय अगावै आफ्िो आसि ग्रहण गिुयपिेछ ।  

(३) अपांगता भएका सर्स्यको हकमा अध्यक्षले नििायररत गरेको स्र्ािमा नििको 
सार्मा एक ििा सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्र्ा गनय सक्नेछ ।  

५. सिाको गणपूिक संख्र्ा (१) सभामा तत्काल कायम रहेका सर्स्य संख्याको पचास 
प्रनतशत भन्र्ा बढी सर्स्य उपजस्र्त भएमा अधिवेशिको लाधग गणपूरक संख्या पुगेको 
मानििेछ ।   

(२) उपर्फा (१) बमोजिम गणपुरक संख्या िपुगेमा अध्यक्षले तीि ठर्ि लभत्र अको 
बैठकका लाधग र्फा ३ बमोजिम सूधचत गिुयपिेछ । 

(३) उपर्फा (२) बमोजिम आव्हाि गरेको अधिवेशिमा गणपुरक संख्या िपुगेमा र्ईु 
ठर्ि लभत्र अधिवेशि बस्िे गरी र्फा ३ बमोजिम सूचिा गिुयपिेछ ।  

(४) उपर्फा (३) बमोजिम पुिः सूचिा गर्ाय गणपुरक संख्या िपुगेमा कम्तीमा 
पच्िीस प्रनतशत सर्स्यहरुको उपजस्र्नतमा अधिवेशि बस्िेछ ।  

६. बैठकको सञ्चालन ि स्थगन (१) अध्यक्षले सभाको काययबोझलाई ध्यािमा राखी काययसूची 
स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचालि गिुयपिेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्यक्षले नििायरण गरेको समय ताललका बमोजिम हुिेछ ।  

(३) अध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तर्ा स्र्गिको घोषणा गिेछ । 

(४) सभाको अध्र्क्ष वैठकमा उपजस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा उपाध्र्क्ष वा उपप्रमुखिे 

बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । उपाध्र्क्ष वा उपप्रमुख पनन उपजस्थत हुन नसकेमा अध्र्क्षिे तोकेको 
सभाको सर्स्र्िे बैठकको अध्र्क्षता गने गरी कार्यसूिीमा तोक्न ुपनेछ । 

७. कार्यसूची ि समर्ािधि प्रकाशनः (१) अध्यक्षको निरे्शािुसार सभाको सधचवले काययसूची र 
समय ताललका अिुसूची-१ बमोजिम तयार गिेछ र त्यसको एक प्रनत सामान्यतया 
अड्िािीस घण्टा अगावै प्रत्येक सर्स्यलाई उपलब्ि गराइिेछ । 

तर ववशषे पररजस्र्नतमा अध्यक्षको निरे्शािुसार बैठक बस्िे िौवीस घण्टा अगाव ै
काययसूची तयार गरी त्यसको एक प्रनत सर्स्यलाई सभाको सचिविे उपलब्ि गराउि सक्नेछ 
। 

८. समर्ािधि तनिायिण: (१) अध्यक्षले बैठकमा पशे हुि ेववषयमाधर् छलफल गिय समयावधि 
तोक्िेछ । 
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२) उपर्फा (१) बमोजिम तोककएको समयावधि समातत भएपनछ यस कार्यववचधमा 
अन्यर्ा लेखखएकोमा बाहेक अध्यक्षले अधर् ववषर्मा छलफल हुि िठर्ई सो ववषयको टुङ्गो 
लगाउि आवश्यक सबै ववधेर्क वा प्रस्ताव निणययार्य बैठकमा प्रस्तुत गिछे । 

९. सिामा मतदान: (१) सभामा निणययका लाधग प्रस्तुत गररएको सब ै ववधेर्क वा प्रस्तावको 
निणयय उपजस्र्त सर्स्यहरूको बहुमतबाट हुिेछ ।  

२) अध्यक्षता गिे व्यजक्तलाई मत ठर्िे अधिकार हुि ेछैि ।  

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गिे व्यजक्तले आफ्िो निणाययक मत ठर्िेछ ।  

१०. मर्ायददत संशोिनः कुिै सर्स्यले प्रस्तुत गिे वविेयक वा प्रस्तावमा कुिै आपविििक, 

व्यंग्यात्मक, अिावश्यक, अिुपयुक्त वा असम्बद्ि शब्र् वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा 
अध्यक्षले त्यस्ता ववषय ववतरण हुिुभन्र्ा अनघ उपयुक्त संशोिि गिय वा गराउि सक्िछे 
। 

११. बैठकको प्रािभिः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमि भई राजरिय िुि बि ेपनछ बैठक 
प्रारम्भ हुिेछ । 

१२. बैठकमा पालना गननयपने आचरणहरः १ बैठकमा रे्हायका आिरणहरू पालिा गिुय पिेछः 

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हँुर्ा सबैले सम्माि प्रकट गिय उठ्िु पिेछ । 

(ख) अध्यक्षले बैठकप्रनत सम्माि प्रकट गरी आफ्िो आसि ग्रहण गिुयपिेछ । 

(ग) बैठक स्र्धगत भई अध्यक्ष सभाबाट बाठहर निस्केपनछ मात्र अरु सर्स्यहरूले 
बैठक कक्ष छाड्ि ुपिेछ । 

(घ) बैठकमा भाग ललिे सर्स्यले बोल्र्ा अध्यक्षलाई सम्बोिि गरेर मात्र बोल्िु पछय 
र अध्यक्षले अन्यर्ा आरे्श ठर्एमा बाहेक उलभएर बोल्िु पिेछ । 

(ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोिि गरररहेको समयमा कुि ै पनि सर्स्यले स्र्ाि 
छाड्ि ुहँुरै्ि र अध्यक्षले बोलेको कुरा शाजन्तपूवयक सुन्ि ुपिेछ । 

च) अध्यक्षिे आसि ग्रहण गरररहेको र बोललरहेको अवस्थामा सर्स्यको बीचबाट 
ठहँड्ि ुहँुरै्ि । 

छ) कुि ैसर्स्यले बोललरहेको समयमा अशाजन्त गिय वा बैठकको मयायर्ा भंग हुि े
वा अव्यवस्र्ा उत्पन्ि हुिे कुिै काम गिुय हँुरै्ि । 

ि) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुन्िेबाट वारपार गरी ठहँड्ि वा अध्यक्षको 
आसितफय  वपठ्यू फकायएर बस्ि हँुरै्ि । 

झ) बैठकको काययसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बजन्ित ववषय बाहेक अन्य ववषयको पुस्तक, 

समाचारपत्र वा अन्य कागिपत्रहरू पढ्िु हँुरै्ि । 
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ञ) बैठकको अवधिभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोि बन्र् गिुय पिेछ । 

२ सभामा पालिा गिुयपिे अधर् आिरणहरू समर् समर्मा सभाले तोके बमोजिम हुिेछ । 

१३. बैठकमा िाग ललने सदस्र्ले पालन गननय पने तनर्महरः बैठकमा हुिे छलफलमा भाग ललि े

सर्स्यले रे्हायका नियमहरूको पालि गिुय पिेछः 

क) अध्यक्षको ध्यािाकषयण गियको निलमि उठ्ि ु पिेछ र अध्यक्ष नििको िाम 
बोलाएपनछ वा इशारा गरेपनछ मात्र बोल्िु पिेछ । 

ख) यस काययववचधको र्फा ३५ बमोजिमका ववषयमा छलफल गिुय हँुरै्ि । 

ग) अशीरट, अश्िील, अपमािििक वा कुि ैआपविििक शब्र् बोल्िु हँुरै्ि । 

घ) व्यजक्तगत आक्षेप लगाउि हँुरै्ि । 

ङ) बोल्ि पाउिे अधिकारलाई सभाको काययमा बािा पािे मिसायले र्रुुपयोग गिुय हँुरै्ि 
। 

च) सभा वा अध्यक्षको कुिै निणयय बर्र गररयोस ् भन्िे प्रस्तावमाधर् बोल्र्ाको 
अवस्र्ामा बाहेक सभा अध्यक्षको कुि ैपनि निणययको आलोचिा गिुय हँुरै्ि । 

छ) अध्यक्षले पर् अिुकूल आचरण गरेको छैि भन्िे प्रस्तावको छलफलको क्रममा 
बाहेक अध्यक्षको आचरणको आलोचिा गिुय हँुरै्ि । 

ि वैठकमा पालिा गिुयपिे अधर् नियमहरू सभाले तोके बमोजिम हुिेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्िे क्रम रे्हाय बमोजिम हुिेछः 

क) प्रस्ताव पेश गिे सर्स्यले बोललसकेपनछ अध्यक्षले िाम बोलाएको वा इशारा गरेको 
क्रम बमोजिमको सर्स्यले बोल्ि पाउिेछि ्। 

ख) अध्यक्षको अिुमनत बबिा कुिै सर्स्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्र्ा बढी बोल्ि 
पाउिे छैि । 

ग) प्रस्ताव पेश गिे सर्स्यले उिर ठर्िको निलमि छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्ि 
पाउिेछ । सो प्रस्तावको सम्बन्िमा छलफलमा पठहले भाग ललएको वा िललएको 
िेसुकै भए तापनि प्रस्तावक सर्स्यले उिर ठर्ई सकेपनछ अध्यक्षको अिुमनत िललई 
फेरर बोल्ि पाउिे छैि । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सककनेः (१) बठैकमा छलफल चललरहेको समयमा सम्बजन्ित 
ववषयमा कुिै सर्स्यले कुिै कुरा स्पष्ट पानय माग गिय अध्यक्ष माफय त अिुरोि गिय सक्नेछ 
। 
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२) उपर्फा (१) मा िुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि अध्यक्षको अिुमनत ललई कुि ै
सर्स्यले सभाको िािकारीको लाधग आफूसँग सम्बजन्ित अन्य ववषयमा स्परट िािकारी 
ठर्ि सक्िेछ । 

तर त्यस्तो स्परट िािकारी ठरँ्र्ा कुि ै वववार्स्पर् ववषय उठाउि पाइिे छैि र सो 
स्परट िािकारी माधर् कुिै छलफल गिय पाइिे छैि ।  

१६. तनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेः (१) सभाको काययसूचीको कुि ैप्रस्तावमाधर् छलफल समातत 
भएपनछ सो प्रस्तावको पक्षमा हुिे सर्स्यहरूलाई “हुन्छ, ववपक्षमा हुि ेसर्स्यहरूलाई “हुन्ि” 
र तटस्र् रहि चाहिे सर्स्यहरूलाई “मत ठर्न्ि” भन्िे शब्र् सुनिि ेगरी उच्चारण गिुय 
भिी अध्यक्षले काययसुचीका ववषयहरू क्रमशः निणययार्य पेश गिेछ । 

२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रस्तावलाई निणययार्य पेश गरेपनछ अध्यक्षले “हुन्छ” वा 
“हुन्ि” भन्िे सर्स्यहरूमध्ये िुि पक्षको बहुमत भएको ठहर्र्ाउँछ सो कुराको घोषणा गिेछ 
।  

३) अध्यक्षद्वारा कुिै प्रस्ताव निणययार्य पेश गररसकेपनछ सो प्रस्तावमाधर् छलफल गिय 
वा संशोिि प्रस्तुत गिय पाइिे छैि ।  

१७. सिाध्र्िले तनदेशन ददनेः (१) बैठकमा अभद्र व्यवहार गिे सर्स्यलाई आफ्िो व्यवहार 
नियन्त्रण गिय अध्यक्षले चतेाविी ठर्ए पनछ त्यस्तो सर्स्यले आफ्िो व्यवहारमाधर् तुरुन्त 
नियन्त्रण गिुय पिेछ । 

२) उपर्फा (१) बमोजिमको आरे्श पालिा िगिे सर्स्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट 
बाठहर िाि आरे्श ठर्ि सक्िेछ । आरे्श पाएपनछ त्यस्तो सर्स्यले बैठक कक्षबाट तुरुन्त 
बाठहर िाि ुपिेछ र नििले सो ठर्िको बाँकी अवधिको बैठकमा उपजस्र्त हुि पाउिे छैि 
। 

३) उपर्फा (२) बमोजिमको आरे्श पाएपनछ पनि त्यस्तो सर्स्य बैठक कक्षबाट 
तुरुन्त बाठहर िगएमा अध्यक्षले नििलाई कमयचारी वा सुरक्षाकमीको सहयोग ललई बाठहर 
निकाल्ि सक्िेछ । त्यसरी निकाललएकोमा त्यस्तो सर्स्यले त्यसपनछको तीि ठर्िसम्म 
सभाको बैठक वा कुिै सलमनतको बैठकमा भाग ललि पाउिे छैि । यसरी निकाललएकोमा 
सभाको सधचवले सो कुराको सूचिा सबै सलमनतलाई ठर्िेछ । 

(४) यस काययववधिमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि कुि ैसर्स्यले बैठक 
कक्षमा शाजन्त, सुव्यवस्र्ा तर्ा अिुशासि भङ्ग गरेमा वा गिय लागेमा वा सभाको 
प्रनतरठामा िक्का लाग्ि ेककलसमले बैठक कक्ष लभत्र ध्वंसात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग 
गरेमा वा गिय लागेमा वा कुिै भौनतक हािी िोक्सािी परु्र्ाएमा अध्यक्षले नििलाई बैठक 
कक्षबाट तत्काल निरकाशि गरी सर्स्यलाई बढीमा सात ठर्ि सम्मको लाधग सभामा 



 7 

आउि िपाउि ेगरी र क्षनत भएको भौनतक सामाग्रीको यर्ार्य क्षनतपूनत य नििबाट भराउि े
आरे्श ठर्ि सक्िेछ । 

५) र्फा (४) बमोजिम निरकालसत भएको सर्स्यले सो अवधिभर सभाको वा कुि ै
सलमनतको बैठकमा उपजस्र्त हुि पाउिे छैि । नििलाई तोककएको क्षनतपूनत य अध्यक्षले 
तोकेको समयलभत्र र्ाखखला गिे र्ानयत्व सम्बजन्ित सर्स्यको हुिेछ । 

६) यस र्फा बमोजिम कुिै सर्स्य निरकालशत भएको वा फुकुवा भएको सूचिा 
सभाको सधचवले सबै सलमनतलाई ठर्िेछ ।  

१८. काििाही कफताय हनन सकनेः यस काययववधिमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा लेखखएको भए तापनि 
निरकालशत वा कारवाहीमा परेको सर्स्यले धचि बुझ्र्ो सफाई पेश गरेमा वा आफ्िो भूल 
स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बठैकको राय बुझी त्यस्तो सर्स्यलाई माफी ठर्ई 
कारवाही कफताय ललि सक्िेछ । 

१९. बैठक स्थधगत गने अधिकािः बैठक कक्षलभत्र अव्यवस्र्ा भई वा हुि लाधग बैठक नियलमत 
रुपले सञ्चालि गिय बािा पिे रे्खखएमा अध्यक्षले सो ठर्िको कुि ैसमयसम्म वा आफूले 
तोकेको अवधिसम्मको लाधग सूिना टाँस गरी बठैक स्र्धगत गिय सक्िछे । अध्यक्ष गरेको 
त्यस्तो स्र्गि माधर् कुिै सर्स्यले प्रश्ि उठाउि पाउिे छैि ्। 

२०. सदस्र्को स्थान रिकत िहेको अिस्थामा सिाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुि ैसर्स्यको 
स्र्ाि ररक्त रहेको अवस्र्ामा समेत सभाले आफ्िो कायय सञ्चालि गिय सक्िेछ र सभाको 
कारबाहीमा भाग ललि िपाउिे कुिै व्यजक्तले भाग ललएको कुरा पनछ पिा लागेमा प्रचललत 
कािूि ववपररत बाहेकको कायय अमान्य हुिे छैि ।   

२१. सिाको तनणयर्को अलिलेख ि कार्ायन्िर्न: (१) सभा र यसको सलमनतको निणयय तर्ा 
कारबाहीको अलभलेख सभाको सधचवले व्यवजस्र्त र सुरक्षक्षत राख्न ुपिेछ । 

२) सभा तर्ा यसका सलमनतको निणययको सक्कल अध्यक्षको आरे्श बबिा सभा वा 
सभा  

भवि बाठहर लैिाि हँुरै्ि । 

२२. तनणयर् प्रमाणणत गर्ने: १ सभाको बैठकिे गरेका निणयर् अध्र्क्षिे प्रमाणणत गिेछ । 

२ उपर्फा १ बमोजिमको ननणयर् सुरक्षक्षत राख्न े र कार्ायधवर्न गने गराउने कार्य सभाको 
सचिविे गनेछ । 

         परिच्छेद-३ 

स्थानीर् कानून तनमायण गने प्रकक्रर्ा 

२३. स्थानीर् कानून तनमायण गदाय विचाि गननय पन ेपिहरुः (१) सभाले स्र्ािीय कािूि निमायण 
वा संशोिि गर्ाय अन्य कुराको अनतररक्त रे्हायको ववषयमा ववचार गिुय पिेछ,- 
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क) संवविाि बमोजिम आफ्िो अधिकारको ववषयमा पिे वा िपि,े 

ख) संवविाि, संघीय कािूि तर्ा प्ररे्श कािूिको व्यवस्र्ा, 

ग) त्यस्तो कािूि, स्वच्छ, न्यायपूणय तर्ा तकय  संगत हुि वा िहुि,े  

घ)  निमायण गिय लाधगएको स्र्ािीय कािूिको व्यवहाररक कायायन्वयि हुि सक्िे वा 
िसक्िे, 

ङ) कािूि कायायन्वयिको लाधग आवश्यक पिे आधर्यक स्रोत तर्ा संस्र्ागत संरचिा, 

च) सवोच्ि अर्ालतबाट प्रनतपाठर्त लसद्िान्त वा भएको आरे्श, 

छ) िेपाल सरकार, संघीय संसद्, प्ररे्श सरकार वा प्ररे्श सभाले त्यस्तै ववषयमा 
आिारभूत कािूि निमायण गरेको भए सोमा भएको व्यवस्र्ा 

ि िेपाल सरकार वा प्रारे्लशक सरकारले िमूिा कािूि उपलब्ि गराएको भए सोमा 
भएको व्यवस्र्ा, 

झ िेपालले अन्तराजरिय स्तरमा ििाएको प्रनतवद्िता, 

ञ सम्बजन्ित स्र्ािीय तहले निमायण गरेको अन्य स्र्ािीय कािूिहरुसँगको तालमेल 
तर्ा सौहार्यता, 

ट जिल्लालभत्रका अन्य स्र्ािीय तह वा अन्य जिल्लासँग लसमािा िोडडएका स्र्ािीय 
तहको हकमा त्यस्ता जिल्लाका स्र्ािीय तहले बिाएको स्र्ािीय कािूिको व्यवस्र्ा,  

ठ गाउँकाययपाललकाले नििायरण गरेका अन्य आवश्यक ववषयहरु ।  

२) सभाले संवविािको अिुसूची-९ को ववषयमा स्र्ािीय कािूि निमायण गर्ाय त्यस्तो 
ववषयमा संघीय संसर् वा प्ररे्श सभाले बिाएको कािूिको प्रनतकूल िहुिे गरी निमायण 
गनेछ । 

३ एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको क्षेत्रमा हुने वस्त ु वा सेवाको ववस्तारमा कुन ै

ककलसमको बाधा अवरोध गने वा कुनै ककलसमको भेर्भाव गने गरी स्थानीर् कानून ननमायण गनय 
हँुरै्न ।   

४ सभा वा कार्यपालिकािे एक आपसमा बाणझने गरी स्थानीर् कानून ननमायण गनय हँुरै्न । 

५) सभाले ठर्एको अधिकार प्रयोग गरी काययपाललकाले निरे्लशका वा ठर्ग्र्शयि बिाई 
लाग ूगिेछ ।  

२४. आिश्र्कताको पदहचान गने (१) काययपाललकाले वविेयक तिुयमा गिुय अनघ त्यस्तो ववषयको 
कािूि निमायण गिय आवश्यक रहे िरहेको ववषयमा आवश्यकताको पठहचाि गिुय पिेछ । 
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२) उपर्फा (१) को प्रयोििको लाधग सम्बजन्ित काययपाललकाले स्र्ािीय कािूि 
बिाउि ुपिे आिार र कारण, त्यस्तो ववषयमा संघीय वा प्ररे्श कािूि भए िभएको, जिल्ला 
लभत्रका र अन्य नछमेकी स्र्ािीय तहमा त्यस सम्बन्िी स्र्ािीय कािूि निमायण भए 
िभएको, स्र्ािीय कािूि तिुयमाबाट हालसल गिय खोजिएको लाभ लागत र उपलब्िी, 
स्र्ािीय कािूि कायायन्वयिको लाधग आवश्यक पि ेसंयन्त्र तर्ा आधर्यक स्रोत, त्यस्तो स्रोत 
िुटाउिको लाधग आवश्यक व्यवस्र्ा र वविेयकमा रहिे मुख्य मुख्य प्राविािको समेत 
ववश्लेषण गरी संक्षक्षतत अविारणापत्र तयार गिुय पिेछ ।  

३) कािूिको संशोििको लाधग वविेयक तिुयमा गर्ाय संशोिि गिुय परेको आिार र 
कारण सठहतको र्फाबार तीि महले वववरण तयार गिुय पिेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकािर्ोग्र् छ िा छैन िन्ने तनणयर् गनेः कुिै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा 
छैि भन्िे कुराको निणयय अध्यक्षले गिेछ र त्यसरी निणयय गर्ाय अध्यक्षले कारण खलुाई 
प्रस्तावको कुिै अशं वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गिय सक्िेछ । 

२६. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तनत: १) वावषयक आय र व्ययको अिुमाि सठहतको बिेट तर्ा 
सोसँग सम्बजन्ित ववनियोिि वा आधर्यक वविेयकहरू अध्यक्षबाट नििायररत लमनत र 
समयमा सभाको बैठकमा प्रस्तुत गिुयपिेछ ।  

२) वावषयक बिेट तर्ा अर्य सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्ताव काययपाललकाको प्रमुख 
आफैं ले वा नििले तोके बमोजिम उपाध्यक्ष/उपप्रमुख वा काययपाललकाको सर्स्यले मात्र 
प्रस्तुत गिुयपिेछ । अध्यक्षले वावषयक बिेट आय व्यय वववरण तर्ा बिेट सभामा आँफै 
पेश गि ेभएमा सो समयमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता गिेछ ।  

३) कुिै वविेयक वा प्रस्ताव अर्य सम्बन्िी हो वा होइि भन्िे प्रश्ि उठेमा सो 
प्रश्िको अजन्तम निणयय गिे अधिकार अध्यक्षको हुिेछ ।   

४) अर्य सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्तावको अन्य प्रकक्रया रे्हाय बमोजिम हुिेछ,-   

क अर्य सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लाधग अध्यक्षले स्वीकृत 
गरेको काययताललका (लमनत र समय) सब ै सर्स्यलाई सभाको सधचवले 
उपलब्ि गराउिुपिेछ 

ख वावषयक बिेट सम्बन्िी वविेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै 
सर्स्यलाई उपलब्ि गराइिेछ । 

ग अर्य सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्तावका सम्बन्िमा यस काययववधिमा उल्लेख भएका 
ववषय बाहेक अध्यक्षले उपयुक्त ठहयायएको प्रकक्रया अपिाइिेछ ।  

५) अर्य सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्ताव बाहेकका वविेयक वा प्रस्ताव कुि ैसर्स्यले 
कम्तीमा सात ठर्ि अनघ र्ताय गिुयपिेछ । 
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६) अर्य सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्ताव बाहेकका वविेयक वा प्रस्ताव र्ताय भए पश्चात 
सभाको सधचवले सबै सर्स्यलाई उपलब्ि गराउिु गिुयपिेछ ।  

७) वविेयक वा प्रस्ताव मार्ी छलफल र निणयय हुिे समयताललका अनुसूिी -१ 
बमोजिम अध्यक्षले नििायरण गरे बमोजिम हुिेछ । 

२७. अथय सभबन्िी पनिक अननमान: (१) सभाबाट पाररत चालु आधर्यक वषयका लाधग अर्य 
सम्बन्िी ऐिले कुि ैसेवाका लाधग खचय गिय अजख्तयारी ठर्एको रकम अपयायतत भएमा वा 
त्यस वषयका लाधग अर्य सम्बन्िी ऐिले अजख्तयारी िर्जएको सेवामा खचय गिय आवश्यक 
भएमा वा अर्य सम्बन्िी ऐिले अजख्तयारी ठर्एको रकमभन्र्ा बढी खचय हुि गएमा 
काययपाललकाको अध्यक्ष/प्रमुखले सभामा यस अनघ प्रस्तुत गररएको बिेटको लसद्िान्त र 
मागयर्शिको प्रनतकूल िहुिे गरी पुरक अिुमाि पशे गिय सक्िेछ । 

२८. वििेर्क सिामा पेश गदाय संलग्न गननय पने विििण: सभामा पेश गि े वविेयकका सार्मा 
रे्हायको वववरण संलग्ि गिुय पिेछ,- 

क) वविेयकको उद्रे्श्य र कारण सठहतको वववरण, 

ख) वविेयक ऐि बिेपनछ आधर्यक व्ययभार हुिे रहेछ भिे त्यसको ववस्ततृ वववरण 
सठहतको आधर्यक ठटतपणी, 

ग) कुि ै वविेयकमा नियम, काययववधि, निरे्लशका बिाउिे वा अधिकार प्रत्यायोिि 
गिे प्राविाि रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तगयत बिाइिे 
नियम, काययववधि वा निरे्लशकाको प्रकृनत र सीमा तर्ा त्यसबाट पिय सक्िे 
प्रभाव सम्बन्िी ठटतपणी । 

२९. वििेर्क दताय गिाउनन पने: १ सभाको अधिकारक्षेत्र लभत्र पि े कुि ै ववषयमा कुि ैसर्स्यले 
वविेयक पेश गिय चाहेमा वविेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्िे लमनत भन्र्ा कम्तीमा 
पधर दर्न अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ि गराई र्ताय गराउिु पिेछ ।  

तर निवायचिपनछको प्रथम सभामा वविेयक पेश गिे समयावधि अध्र्क्षिे तोके बमोजिम 

हुनेछ । 

२) उपर्फा १ बमोजिमको ववधेर्क प्रचललत कािूि अिुकूल िरे्खखएमा वा यो कार्यववचध 
अिुकुल िभएमा अध्यक्षले उक्त ववधेर्क ववधिसम्मत रुपमा पेश गिय प्रस्तावक सर्स्यलाई 
ठर्िु पिेछ ।  

३) उपर्फा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आरे्श ठर्ए बमोजिम सभाको सधचवले 
प्रस्ताव र्ताय गिुय पिेछ । 

४) सभाको सधचवले अध्यक्षले आरे्श ठर्एका ववधेर्क अनुसूिी-२ बमोजिम र्तायको 
अलभलेख छुट्टै राख्न ुपिेछ । 
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३०. प्रस्ताि दताय गिाउनन पने सभाको अधिकारक्षेत्र लभत्र पि े कुि ै ववषयमा प्रस्ताव पेश गिय 
चाहिे सर्स्यले प्रस्ताव तयार गरी सभाको बठैक बस्िु भन्र्ा कम्तीमा सात ठर्ि अगाव ै
अध्यक्ष समक्ष पेश गिुयपिेछ ।  

तर निवायचिपनछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गिे समयावधि अध्र्क्षिे तोके बमोजिम 

हुनेछ । 

२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचललत कािूि अिुकूल िरे्खखएमा वा यो कार्यववचध अिुकुल 
िभएमा अध्यक्षले उक्त प्रस्ताव ववधिसम्मत रुपमा पेश गिय प्रस्तावक सर्स्यलाई ठर्िु 
पिेछ ।  

३) उपर्फा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आरे्श ठर्ए बमोजिम सभाको सधचवले 
प्रस्ताव र्ताय गिुय पिेछ । 

४) सभाको सधचवले अध्यक्षले आरे्श ठर्एका प्रस्तावहरु र्तायको अलभलेख अनुसूिी-२ 
बमोजिम छुट्टै राख्न ुपिेछ ।  

३१. सूचना बबना पतन प्रस्ताि पेश गनय सककनेः (१) यस पररच्छेर्मा िुिसुकै कुरा लेखखएको 
भए तापनि अध्यक्षको अिुमनत ललई रे्हायको कुिै प्रस्ताव सूचिा बबिा पनि पेश गिय 
सककिेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुिै वववार्स्पर् ववषय उठाउि पाइिे छैिः 

क) िन्यवार् ज्ञापि गिे, 

ख) प्रस्ताव तर्ा संशोिि कफताय ललिे, 

ग) बिाइ ठर्िे वा शोक प्रकट गिे, 

घ) छलफल वा बैठक स्र्धगत गिे, 

ङ) बैठकको अवधि बढाउिे वा  

च) छलफल समातत गिे । 

२) उपर्फा (१) मा उल्लेखखत प्रस्तावका सम्बन्िमा अध्यक्ष अिुमनत प्रातत भई 
बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपनछ अध्यक्षले उक्त प्रस्तावलाई बैठकको निणययार्य पेश गिेछ । 

३२. वििेर्क ि प्रस्ताि वितिण: वावषयक बिेट सम्बन्िी वविेयक काययपाललकाबाट स्वीकृत गरी 
लसि ै सभामा पेश गररिेछ । अन्य सब ै वविेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गिुय भन्र्ा 
कम्तीमा चौवीस घण्टा अगावै सबै सर्स्यलाई सभाको सधचवले उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

३३. सनझाब संकलन ि परिमार्यन: (१) वविेयक मसौर्ा भएपनछ अध्यक्षलाई उपयुक्त लागेमा 
त्यस्तो वविेयकमा सावयिनिक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकलि गिय सक्िेछ ।  

२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रातत हुि आएको सुझाबहरु सठहतको प्रनतवेर्ि सम्बजन्ित 
वडा सलमनतले काययपाललकालाई ठर्िु पिेछ ।  
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३) उपर्फा (२) बमोजिम वविेयकमा वडा सलमनत माफय त प्रातत हुि आएका 
सुझाबहरुको अध्ययि गरी काययपाललकाले वविेयकलाई आवश्यकता अिुसार पररमाियि 
गिेछ ।  

३४. वििेर्क िा प्रस्ताि सिामा पेश गने: (१) अध्यक्षबाट स्वीकृत काययताललका बमोजिम 
वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सर्स्यले सभाको बैठकमा पेश गिेछ ।  

२) उपर्फा (१) बमोजिम वविेयक पेश गर्ाय वविेयक प्रस्तुतकताय सर्स्यले वविेयक 
पेश गिुय परेको कारण, वविेयकबाट गिय खोजिएको व्यवस्र्ा र त्यसबाट प्रातत गिय 
खोजिएको उपलजब्िको बारेमा संक्षक्षतत िािकारी ठर्रैं् वविेयकमा छलफल गररयोस ्भन्िे 
प्रस्ताव सभामा पेश गिुय पिेछ । 

३) वविेयक वा प्रस्ताव पेश गिय तोककएको सर्स्य सभामा स्वयं उपजस्र्त हुि 
असमर्य भएमा अध्यक्षले तोकेको कुिै सर्स्यले वविेयक वा प्रस्ताव पेश गिय सक्िेछ । 

३५. संशोिन सभबन्िी शतयहरः कुिै वविेयक वा प्रस्तावको सम्बन्िमा रे्हायका शतयका 
अिीिमा रही सर्स्यले संशोिि पेश गिय सक्िछेः 

क) मूल प्रस्तावको लसद्िान्त ववपरीत हुिु हँुरै्ि । 

ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ि तर्ा त्यसको क्षेत्रलभत्रको हुि ुपिेछ । 

ग) बैठकले पठहले गररसकेको निणययसँग बाखझिे हुिु हँुरै्ि । 

घ) अस्परट वा निरर्यक हुिु हँुरै्ि । 

३६. वििेर्कमा दफाबाि छलफल: (१) र्फा २६, २७, २९ र ३० बमोजिमको वविेयक वा प्रस्ताव 
बैठकमा र्फावार छलफलका लाधग अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्र्ा गिुयपिेछ । र्स्तो 
छिफिमा अध्र्क्षिे प्राप्त भई सकेका संशोधन ववधेर्क वा प्रस्ताविाई समेत समावेश गराउन 

सक्नेछ । 

 २) उपर्फा (१) बमोजिम छलफल समातत भए पश्चात वविेयक वा प्रस्ताव 
प्रस्तुतकताय सर्स्यले अध्यक्षको अिुमनतिे सभामा रे्हायको कुि ै एक प्रस्ताव प्रस्तुत 
गिुयपिेछ,-  

क) ववस्ततृ छलफलको लाधग वविेयक वा प्रस्तावलाई सभाका सलमनतमा पठाइयोस ्
भन्िे वा  

ख) वविेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गिय निणययार्य पेश गिे ।  

तर सलमनतको बैठकमा पठाइने ववधेर्क वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा र्फाबार छिफि गररने 
छैन । 
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३७. सिामा छलफल गनय नपाइने विषर्हरः (१) रे्हायका ववषयमा सभा वा सलमनतको कुिै 
बैठकमा छलफल गिय पाइिे छैिः 

क) संवविाि वा प्रचललत कािूिबाट निषेि गररएको ववषय, 

ख) कानूनत गोतय रहिे कुराहरू वा प्रकाशि गर्ाय राजरिय ठहत ववपररत हुने कार्य,  

ग काययपाललकाको कुिै सलमनतको निणययको आलोचिा गररएका ववषय, 

ग) सभाको छलफलद्वारा स्परट भएसकेको ववषय, 

घ) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लाधग कुि ै व्यजक्त वा संस्र्ाको िाम आठर् 
भएको ववषय, 

ङ) प्रचललत कािूि बमोजिम स्र्ावपत भएको न्यानयक वा वा त्र्सको पर्ाचधकारी, 
प्रचललत कािुि बमोजिम िाँचबुझ गिय, सुझाव ठर्ि वा प्रनतवेर्ि पेश गिय गठठत 
आयोग वा सलमनतमा ववचारिीि रहेको ववषय, 

च) ऐनतहालसक तथ्र् वा काििूको व्याख्या सम्बन्िी ववषय, 

छ) गैर सरकारी व्यजक्तको कुिै वक्तव्य सत्य हो वा होइि भन्िे ववषय,  

ि) अलशरट भाषा प्रयोग गररएको,  

झ) काययपाललकाको कुिै निणयय वा कुि ै कारवाही सम्बन्िी ववषयमा छलफल गर्ाय 
राजरिय सुरक्षा, अखण्डता वा कूटिीनतक सम्बन्ि िस्ता संवेर्िशील ववषयहरूमा 
आँच आउि सक्िे भिी काययपाललकाबाट प्रमाखणत गररएको ववषय समावेश भएको, र 

३८. सलमततमा छलफल: (१) र्फा ३६ को उपर्फा २-क_ बमोजिम ववस्ततृ छलफल गिय सभाको 
सलमनतमा पठाइएकोमा सलमनतले त्यस्तो वविेयक वा प्रस्तावमा छलफल गर्ाय वविेयकमा 
संशोिि पेश गिे सर्स्यहरुलाई संशोिि पेश गिुय परेको आिार र कारण समेत खलुाई 
आफ्िो संशोििको ववषयमा प्ररट गिय सलमनतको बैठकमा समय ठर्िेछ ।   

२) उपर्फा (१) बमोजिम संशोििकतायले संशोििको ववषयमा आफ्िो िारणा राखेपनछ 
पेश भएका संशोििका ववषयमा समेत सलमनतले र्फाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोिि 
स्वीकार गिे वा िगिे सम्बन्िमा वविेयक प्रस्तुतकताय सर्स्यको समेत राय ललई आवश्यक 
निणयय गिेछ । 

३९. सलमततको प्रततिेदन ि बैठकमा प्रस्तनत: (१) सलमनतमा वविेयक वा प्रस्ताव उपर छलफल 
समातत भएपनछ सलमनतले गरेको ननणयर् अनुरुप प्रनतवेर्ि तयार गरी सलमनतको संयोिक वा 
नििको अिुपजस्र्नतमा सलमनतले तोकेको सर्स्यले प्रनतवेर्ि सठहतको वविेयक वा प्रस्ताव 
अध्यक्षको अिुमनतले सभाको बैठकमा पेश गिेछ । 
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 २) उपर्फा (१) बमोजिमको प्रनतवेर्ि उपर छलफल समातत भए पश्चात वविेयक 
वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सर्स्यले अध्यक्षको अिुमनतमा वविेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत 
गिय निणययार्य पेश गिेछ । 

४०. वििेर्क कफताय ललन सकने (१) वविेयक प्रस्तुतकताय सर्स्यले सभाको स्वीकृनत ललई 
िुिसुकै अवस्र्ामा वविेयक वा प्रस्ताव कफताय ललि सक्िेछ ।  

तर वावषयक बिेट तर्ा आधर्यक ऐि सम्बन्िी वविेयक कफतायललि सक्िे छैि ्।  

२) वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सर्स्यले वविेयक कफताय ललि अिुमनत माग्ि े
प्रस्ताव पेश चाहेमा ललखखत सूचिा ठर्िु पिेछ । 

३) वविेयक वा प्रस्ताव कफताय ललिे प्रस्तावको कसैले ववरोि गरेमा प्रस्ताव गिे तर्ा 
ववरोि गि े सर्स्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्िो कुराहरू स्परट पािय संक्षक्षतत वक्तव्य ठर्ि 
अिुमनत ठर्ि सक्िेछ र त्यसपनछ अरु छलफल हुि िठर्ई प्रस्तावलाई निणययार्य पशे 
गिेछ । 

३) वविेयक वा प्रस्ताव कफताय ललिे अन्य प्रकक्रया अध्यक्षले नििायरण गरे बमोजिम 
हुिेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अधिकािः (१) र्फा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोजिम 
र्ताय भएको वविेयक वा प्रस्ताव उपर कुिै सर्स्यले संशोिि पेश गिय चाहेमा सभाको बैठक 
हुिुभन्र्ा कम्तीमा िौवीस घण्टा ठर्ि अगावै संशोििको प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गिय 
सक्िेछ । 

२) उपर्फा (१) बमोजिम पेश गररिे संशोिि स्वीकृत गिे वा िगिे अधिकार 
अध्यक्षको हुिेछ । 

३) अध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोिि वा संशोिि सठहतको प्रस्ताव वा मलू 
प्रस्तावलाई निणययार्य पेश गिुयभन्र्ा पठहले बैठकमा पढेर सुिाउिेछ । यसरी निणययार्य पेश 
गर्ाय एकभन्र्ा बढी संशोििहरु भएमा अध्यक्षले उपयुक्त ठहयायएको कुिै एक संशोिि वा 
संशोिि सठहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्रार्लमकता ठर्इ पेश गिय सक्िेछ । 

२) सभाको सधचवले अध्यक्षले अिुमनत ठर्एका संशोििहरूको वववरण सर्स्यहरूलाई 
उपलब्ि गराउिेछ । 

४२. वििेर्क पारित गने प्रस्ताि सिाको तनणयर्ाथय पेश गने: (१) सभामा र्फावार छलफल 
भएकोमा सो समातत भएपनछ र सलमनतमा ववस्ततृ छलफल भएकोमा सलमनतको प्रनतवेर्ि 
उपर सभाको बैठकमा छलफल समातत भएपश्चात अध्यक्षको अिुमनत ललई सभामा 
निणययार्य वविेयक प्रस्तुतकताय सर्स्यले वविेयक पाररत गररयोस ् भन्िे प्रस्ताव प्रस्ततु 
गिेछ । 
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२) उपर्फा (१) बमोजिमको वविेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोििहरूलाई 
अध्यक्षको अिुमनतिे बैठकमा निणययार्य छुट्टै पेश गिय सक्नेछ ।  

३) उपर्फा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहुमत सर्स्यले स्वीकृत गरेमा 
वविेयक वा प्रस्ताव पाररत भएको मानििेछ ।   

४३. वििेर्कको पननः प्रस्तनततः एक पटक आव्हाि गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी 
अस्वीकृत भएको वविेयक सोही सभाको बैठकमा पुिः प्रस्ताव गररिे छैि । 

४४. वििेर्क दताय अलिलेख िाख्न:े सभामा पेश गिे प्रयोििाको लाधग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका 
वविेयक सभाको सधचवले अनुसूिी -२ बमोजिम र्ताय गरी वविेयकमा भएको कारबाहीको 
अद्यावधिक लगत तयार गरी राख्न ुपिेछ ।  

४५. सामान्र् त्रनटी सनिाि: अध्यक्षले सभाबाट पाररत भएको वविेयक वा प्रस्तावमा र्फाहरूको 
सखं्याको क्रम लमलाउिे तर्ा भाषागत शुद्िता कायम राख्न ुपिेछ ।  

४६. वििेर्क प्रमाणीकिणको लाधग अद्र्ािधिक प्रतत तर्ाि पान:े (१) र्फा ४२ बमोजिम 
सभाबाट पाररत भएको वविेयकलाई सभाको सधचवले पाररत भएका संशोिि तर्ा 
आिुषंधगक लमलाि भए त्यस्तो लमलाि गरी वविेयक पाररत भएको लमनत समेत उल्लेख 
गरी प्रमाणीकरणको लाधग िेपाली कागिमा चार प्रनत तयार गिपुिेछ ।  

२) उपर्फा (१) बमोजिम तयार गररएको वविेयकमा वषयगत िम्बर समेत उल्लेख 
गरी सभाको सधचवले प्रमाणीकरणको लाधग अध्यक्ष समक्ष पेश गिुय पिछे ।  

४७. वििेर्क प्रमाणीकिण ि प्रकाशन तथा बबक्री वितिण (१) सभाबाट पाररत भई र्फा ४६ 
को उपर्फा (२) बमोजिम पेश भएको वविेयकको पठहलो र अजन्तम परृठमा पूरा िाम, र्र 
तर्ा पर् समेत उल्लेख गरी प्रत्येक परृठमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षले प्रमाणीकरण गिेछ । 
त्यसरी प्रमाणीकरण गर्ाय लमनत र वविेयकको परृठ संख्या समेत खलुाउिु पिेछ ।  

२) सभाबाट पाररत वविेयक उपर्फा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपनछ लागू हुिछे 
। 

३) उपर्फा (१) बमोजिम वविेयक प्रमाणीकरण भएको िािकारी सभामा ठर्िु पिेछ 
। 

४) उपर्फा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको वविेयकको एक प्रनत सभाको 
अलभलेखमा राखी अको एक–एक प्रनत काययपाललकाको कायायलय, वडा सलमनत र संघ र 
प्ररे्शको सम्पकय  मन्त्रालयमा पठाउिु पिेछ ।  

५) उपर्फा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको वविेयक प्रकाशि गरी काययपाललकाको 
वेवसाईटमा समेत राख्न ुपिेछ ।  
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६) सभाले पाररत गरेको वविेयक प्रमाणीकरण भएपनछ त्यसका मुख्य मुख्य 
व्यवस्र्ाको बारेमा स्र्ािीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुिै तररकाबाट प्रचार प्रसार गिुय 
पिेछ । 

७) कसैले स्र्ािीय कािूि खररर् गिय चाहेमा काययपाललकाको कायायलय र वडा 
सलमनतको कायायलयबाट लागत र्स्तुर नतरी खररर् गिय सक्िेछ । 

४८. सलमतत गठन गनय सकन:े (१) काययपाललकालाई सभाप्रनत उिरर्ानय बिाउि, स्र्ािीय कािूि 
निमायण प्रकक्रयालाई व्यवजस्र्त बिाउि तर्ा काययपाललकाबाट भएका कारवाहीको अिुगमि र 
मूल्याङ्कि गरी आवश्यक निरे्शि ठर्ि समेत प्रयोििको लाधग रे्हाय बमोजिमको सलमनत 
गठि गिय सक्िेछः  

क. वविेयक सलमनत 

ख. लेखा सलमनत 

२) उपर्फा (१) बमोजिमको प्रत्येक सलमनतमा बढीमा तीि ििा सर्स्यहरु रहिेछि ्
। सलमनतमा रहिे सर्स्यहरु ववषयगत अिुभव वा ववज्ञताका आिारमा अध्यक्षको प्रस्ताव 
बमोजिम सभाले नििायरण गरे बमोजिम हुिेछ ।  

३) उपर्फा (२) बमोजिम गठि हुि ेसलमनतको संयोिक अध्यक्षले तोके बमोजिम 
हुिेछ । संयोिक बैठकमा उपजस्र्त िभएमा सलमनतले तोकेको सर्स्यले बैठकको अध्यक्षता 
गिेछ ।  

४) सलमनतको सधचवको कायय काययपाललकाको ववषयगत शाखा प्रमुखले गिेछ ।  

४) सलमनतको बैठकको गणपुरक संख्या कम्तीमा र्ईु ििा हुिुपिेछ । 

५) सलमनतको निणयय बहुमतबाट हुिेछ ।  

६) उपर्फा (१) बमोजिमको सलमनतले आवश्यकतािसुार ववषयगत ववज्ञ वा 
कमयचारीलाई आमन्त्रण गिय सक्िेछ । आमजन्त्रत सर्स्यले बैठकको निणययमा मत ठर्ि 
पाउिे छैि।  

७ प्रउपर्फा १ बमोजिमका सलमनतिे आफूिे गरेको कामको वावषयक प्रनतवेर्न सभासमक्ष पशे 
गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीर् कानूनको एकीकृत ि अद्र्ािधिक अलिलेख राख्नपुर्न:े (१) सभाको सधचवले 
अिुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा सभाले बिाएको कािूिको एकीकृत र अद्यावधिक अलभलेख 
राख्न ुपिेछ । 

२) काययपाललकाले स्र्ािीय कािूिको वषयगत र वणायिुक्रममा अद्यावधिक वववरण 
तयार गरी राख्न ुपिेछ ।   
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३) स्र्ािीय कािूिमा संशोिि भएमा त्यस्तो संशोिि समते लमलाइ काययपाललकाले 
अद्यावधिक वववरण तयार गरी राख्न ुपिेछ । त्यसरी अद्यावधिक गररएको स्र्ािीय कािूि 
स्र्ािीय तहको वेवसाईटमा समेत राख्न ुपिेछ ।  

४) उपर्फा (१) बमोजिम राखखएको अलभलेख कसैले अवलोकि गिय चाहेमा सुरक्षक्षत 
रुपमा अवलोकि गिय ठर्ि ुपिेछ ।  

५०. कानून तनमायण प्रकक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था स्र्ािीय कािूि निमायण वा संशोिि 
सम्बन्िी अन्य प्रकक्रया प्रचललत कािूि अिुकूल सभाले आँफै नििायरण गरे बमोजिम हुिेछ 
।  

५१. सिाको सधचिको अधिकािः सभाको सधचवले सभाको वा कुि ै सलमनत वा उपसलमनतको 
बैठकमा प्रवेश गिय र बैठकमा काययरत कमयचारीलाई निरे्शि ठर्ि वा नियन्त्रण गिय वा 
बैठकले मागेको काययववधि सम्बन्िी सल्लाह ठर्ि सक्िेछ । 

परिच्छेद-४ 
म्र्ल्ला सिा तथा म्र्ल्ला समन्िर् सलमतत सभबन्िी व्र्िस्था 

५२. म्र्ल्ला सिाको गणपनिक संख्र्ा: जिल्ला सभाको बैठकमा सभामा तत्काल कायम रहेका 
सर्स्य संख्याको पचास प्रनतशतभन्र्ा बढी सर्स्य उपजस्र्त भएमा बैठकको लाधग गणपुरक 
संख्या पुगेको मानििेछ । 

५३. म्र्ल्ला सिाको कार्यसञ् चालन सभबन्िी कार्यविधि: जिल्ला सभाको बैठक तर्ा कायय 
सञ् चालि सम्बन्िी अन्य व्यवस्र्ा जिल्ला सभा आफैं ले नििायरण गरे बमोजिम हुिेछ । 

५४. म्र्ल्ला समन्िर् सलमततको बैठक: (१) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठक आवश्यकता 
अिुसार बस्िेछ । 

(२) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठक सलमनतको प्रमुखले तोकेको लमनत, समय र 
स्र्ािमा बस्िेछ । 

(३) जिल्ला समन्वय सलमनतको सधचवले सलमनतको बैठक बस्िे सूचिा कम्तीमा 
सात ठर्ि अगावै सलमनतका सर्स्यहरूलाई ठर्िु पिेछ र त्यस्तो सूचिाको सार्मा बैठकमा 
छलफल हुिे ववययषहरुको सूची समेत संलग्ि गिुय पिेछ । 

(४) जिल्ला समन्वय सलमनतका तत्काल कायम रहेको सर्स्य संख्याको पचास 
प्रनतशत भन्र्ा बढी सर्स्यको उपजस्र्नत भएमा सलमनतको गणपूरक संख्या पुगेको मानििेछ 
। 

(५) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठकको अध्यक्षता सलमनतको प्रमुखले गिेछ र 
नििको अिुपजस्र्नतमा वा नििको पर् ररक्त रहेको अवस्र्ामा जिल्ला समन्वय सलमनतको 
उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता गिेछ । 

(६) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठकमा वहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर 
भएमा बैठकको अध्यक्षता गिे व्यजक्तले निणाययक मत ठर्िेछ । 



 18 

(७) जिल्ला समन्वय सलमनतको निणयय सलमतको प्रमुखद्वारा प्रमाखणत गररिेछ । 
(८) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठक सम्बन्िी अन्य काययववधि सो सलमनत 

आफैं ले नििायरण गरे बमोजिम हुिेछ । 
५५. म्र्ल्ला सिा तथा म्र्ल्ला समन्िर् सलमततको तनणयर्को अलिलेख ि कार्ायन्िर्न: (१) 

जिल्ला सभा तर्ा जिल्ला समन्वय सलमनतको निणयय तर्ा कारवाहीको अलभलेखहरू जिल्ला 
समन्वय सलमनतको अध्यक्ष वा प्रमुखिे तोकेको पर्ाचधकारी वा सभाको सचिविे सुरक्षक्षत 
राख् ि ुपिेछ । 

(२) उपर्फा (१) बमोजिम राखखिे अलभलेखहरू समन्वय सलमनत प्रमुखको आरे्श 
वविा जिल्ला समन्वय सलमनतको सधचवालय भविबाट बाठहर लैिाि हँुरै्ि । 

 

परिच्छेद-५ 

विविि 

५६. सिालाई संबोिनः (१) िेपाल सरकारका मजन्त्रपररषद्का सर्स्य, प्ररे्श प्रमुख तर्ा प्ररे्श 
सरकारका मजन्त्रपररषद्का सर्स्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई ववशषे संवोिि गिय 
अिुरोि गिय सक्िेछ ।   

२) उपर्फा (१) बमोजिम सम्बोििको लाधग अपिाइिे प्रकक्रया अध्यक्षले तोके 
बमोजिम हुिेछ । 

५७. प्रिेश तनर्लमत गने अधिकािः (१) सभाको बैठकमा प्रवेश नियलमत गिे अधिकार 
अध्यक्षको हुिेछ ।  

५८. आन्तरिक ददग्दशयनः सभाको स्वीकृनत ललई अध्यक्षले आवश्यकता अिुसार आन्तररक 
ठर्ग्र्शयि बिाउि सक्िेछ । 

(१) यस काययववधिको अजन्तम व्याख्या गि ेअधिकार अध्यक्षलाई हुिेछ र नििको 
निणयय अजन्तम हुिेछ ।  

२ त्यस्तो निणययको िािकारी बैठकलाई ठर्िु पिेछ ।  

३) यो काययववधिको प्रयोग गर्ाय प्रकक्रयागत बािा अड्काउहरू फुकाउिे अजन्तम 
अधिकार अध्यक्षलाई हुिेछ । यसरी िारी भएका आरे्श वा निरे्शिहरू यस कार्यववचधमा 
परे सरह मानि कायायन्वयिमा आउिेछ । 

५९. सिाको सधचिको काम लगाउन सकनेः सभाको सधचव उपजस्र्त िभएमा यस कार्यववधिमा 
सभाको सधचवले गिे भिी तोककएको काययहरू अध्यक्षले तोकेको अन्य अधिकृत स्तरका 
कमयचारीले गिेछ ।  

६०. अननपम्स्थततको सूचनाः (१) कुिै सर्स्य लगातार र्ईू वटा वा सो भन्र्ा बढी सभाको 
बैठकमा अिुपजस्र्त रहिु पिे भएमा तत्सम्बन्िी अग्रीम सूचिा अध्यक्षलाई ठर्िु पिेछ । 
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 २) उपर्फा (१) बमोजिम ठर्इिे सूचिामा आफू अिुपजस्र्त रहिे अवधि र कारण 
समेत उल्लेख गिुय पिेछ ।  

६१. पालना गननय पन ेआचाि संदहताः सभाका पर्ाधिकारी तर्ा सर्स्यहरूले संवविाि तर्ा कािूि 
बमोजिमको उिरर्ानयत्व पूरा गिे तर्ा नििहरूको काम कारवाहीमा सावयिनिक ववश्वास 
कायम गिय सभाबाट स्वीकृत आचार संठहताको पालिा गिेछि ्। आचार संठहताको िमूिा 
स्र्ािीय तहको सम्पकय  मन्त्रालय माफय त उपलब्ि गराउिेछ । यस्तो आचारसंठहता सभाले 
पाररत गरी लागू गिुय स्र्ािीय तहको कतयव्य हुिेछ । 

६२. अधििेशनको अगं नमातनने सभाको अधिवेशि प्रारम्भ हुनु पूवय र भैसकेपनछ अन्त्य 
िभएसम्मको अवधिमा आयोििा हुि े उद् घाटि, स्वागत, सम्माि तर्ा अलभिन्र्ि िस्ता 
कक्रयाकलापलाई सभाको अगं मानििे छैि ।  

६३. शाम्न्त सनििा सनव्र्िस्था कायम राख्न ेगाउँसभा  सञ्िािन अवचधभर सभाको सुरक्षाथय अध्र्क्षिे 

सुरक्षा ननकार्को सहर्ोग अनुरोध गरेमा अवविम्ब सुरक्षा उपिब्ध गराउनु सम्बजधधत सुरक्षा 
ननकार्को कतयव्र् हुनेछ । 
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अिुसचूी - १ 

-काययववधिको र्फा ७ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

मर्ािे गाउँपाललका 

गाउँ सभा 

कार्यसूची ि समर्ताललका 

बैठक संख्र्ा  बैठक स्र्ािः  

अध्यक्षताः  

लमनत बैठक बस्ने समर् कार्यसूिी कार्यसूिी प्रस्तुतकताय कैकफर्त 

     

     

     

 

छिफिको समर् तालिका 

लमनत बैठक बस्ने 

समर् 

कार्यसूिी प्रस्ता 
प्रस्तुतकतायको 
नाम 

छिफिमा बोल्ने सर्स्र्को नाम 

र तोककएको समर् 

कैकफर्त 
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अिुसचूी - २ 

काययववधिको र्फा २९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्ित) 

          मर्ािे गाउँ पाललकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत कािूिको अलभलेख 

                              मर्ािे गाउँसभा 

र्ताय 
िं. 

 

वविेयकको 
िाम 

 

र्ताय 
लमनत 

 

मूल÷संशोिि 

 

प्रस्तुतकताय 
 

ववतरण 
लमनत 

 

सभामा 
प्रस्तुत 
लमनत 

 

र्फावार 
छलफल 

 

पाररत 
लमनत 

 

प्रमाणीकरण 
लमनत 

 

कैकफयत 

 

           

           

           

           

           

 

अलिलेख तर्ाि गनेको अलिलेख र्ाँच गनेको 

र्स्तखतः र्स्तखतः  

िाम, र्र नाम, थर 

पर् पर् 

लमनत लमनत 
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अिुसचूी - ३ 

काययववधिको र्फा ४९ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित) 

          मर्ािे गाउँ पाललकाको गाउँ सभामा स्वीकृत कािूिको अलभलेख 

            मर्ािे गाउँसभा 

र्ताय 
िं. 

 

वविेयकको 
िाम 

 

सभाबाट 

स्वीकृत 

भएको 
लमनत 

 

सशंोधन भएको 
भए सोको लमनत 

 

सभामा 
प्रस्तुत 
लमनत 

 

पाररत 
लमनत 

 

प्रमाणीकरण 
लमनत 

 

कैकफयत 

 

        

        

        

        

        

 

अलिलेख तर्ाि गनेको अलिलेख र्ाँच गनेको 

र्स्तखतः र्स्तखतः  

िाम, र्र नाम, थर 

पर् पर् 

लमनत लमनत 

 


