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गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 
 

प्रस्तावनााः  

नेपालको संववधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहको बैठक 
सञ्चालन काययववधध स्वीकृत भई लागू नभएसम्मको लाधग गााँउ सभाको कायय सञ्चालन गनय, 
बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, आवश्यक सममततहरूको गठन गनय र अन्य काम कारवाही 
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तनयममत एवं प्रभावकारी बनाउन खानीखोला गााँउ काययपामलकाबाट स्वीकृत गरी यो काययववधध 
िारी गररएको छ । 

 

परिच्छेद – १ 

प्रािम्भभक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभभः (१) यस तनयमावलीको नाम “खानीखोला गाउाँसभा सञ् चालन 
काययववधध-२०७४” रहेको छ। 

(२) यो काययववधध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधधमा,- 
(क) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झनु पछय । 
(ख) “स्थानीय तह” भन् नाले नेपालको संववधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोजिमका 

गाउाँपामलका, नगरपामलका र जिल्ला सभा सम्झनु पदयछ । 
(ग) “सभा” भन् नाले गाउाँपामलकाको हकमा संववधानको धारा २२२ बमोजिमको गाउाँसभा 

सम्झन ुपदयछ ।  
(घ) “काययपामलका” भन् नाले गाउाँ काययपामलका सम्झनु पदयछ । 
(ङ) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउाँपामलकाको अध्यक्षलाई सम्झनु पछय ।  
(च) “उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउाँपामलकाको उपाध्यक्षलाई सम्झनु पदयछ । 
(छ) “ववधेयक” भन्नाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा समेत 

सम्झन ुपछय। 
(ि) “सदस्य” भन्नाले गाउाँ  काययपामलकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काययपामलकाको सदस्य वा 

वडा सदस्य सम्झनु पछय । 
(झ) “सभाको सधचव” भन्नाले गाउाँपामलकाको प्रमुख प्रशासककय अधधकृत वा अध्यक्षले 

सभाको सधचव भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतलाई सम्झनु पछय । 
(ञ) “बैठक” भन्नाले गाउाँसभाको अधधवेशन सम्झनु पछय । सो शब्दले सममततको वैठक 

समेतलाई सम्झनु पदयछ । 
(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको ववचाराथय पेश गररएको कुन ै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसाँग 

सम्बजन्धत संशोधन प्रस्ताव समेत सम्झनु पछय । 
(ठ) “प्रस्तुतकताय सदस्य” भन्नाले सभाको ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सभाको सदस्य 

सम्झन ुपछय । 
(ड) “बैठक कक्ष” भन्नाले सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दले बैठक कक्षसाँग 

िोडडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतलाई िनाउाँछ । 
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(ढ) “ववषयगत शाखा” भन्नाले गाउाँपामलका कायय ववभािन तनयमावली बमोजिमको 
ववषयगत शाखा समझ्नु पछय ।  

(ण) “सममतत” भन्नाले यस काययववधध बमोजिम गठन हुने सभाको सममतत सम्झनु पछय । 
(त) “संयोिक” भन्नाले यस काययववधध बमोजिम गठठत सममततको संयोिक सम्झनु पछय । 

 

 

परिच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्िी व्र्िस्था 

 

३. सभाको अधििेशन बोलाउने: )१ (अध्यक्षले गाउाँपामलकाको तनवायचनको अजन्तम पररणाम 
घोषणा भएको ममततले एक मठहना मभत्र सभाको पठहलो अधधवेशन बोलाउनेछ । त्यसपतछ यस 
काययववधध बमोजिम अध्यक्षले समय समयमा अन्य अधधवेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अधधवेशनको समाजतत र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवधध छ 
महीना भन्दा बढी हुने छैन । 

(२) अध्यक्षले काययसूची बमोजिम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गनेछ । 

(३) सभाको अधधवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थधगत भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन 
वाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पूणय सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले मलखखत अनुरोध 
गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक बस्ने ममतत, स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोककएको ममतत, समय 
र स्थानमा सभाको अधधवेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अधधवेशन काययपामलकाको केन्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोजिम 
बस्नेछ । 

(५) सामान्यताः तनवायचन पतछको पठहलो अधधवेशनको अवधध बढीमा पन्र ठदन र 
सोपतछको प्रत्येक अधधवेशनको अवधध बढीमा सात ठदनको हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम सभाको अधधवेशन बोलाएको सूचना अध्यक्षले 
सदस्यहरुलाई ठदनेछ । त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनुसार सावयितनक सञ्चार माध्यमबाट 
समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्र्हरुको उपम्स्थतत ि आसनः) १ (बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अतघ सबै सदस्यले 
अध्यक्षले तोकेको क्रम अनुसार अधधवेशनको उपजस्थतत पुजस्तकामा हस्ताक्षर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपजस्थत सदस्यले अध्यक्षले तोके अनुसारको स्थानमा 
तनधायररत समय अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  
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(३) अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले तनधायररत गरेको स्थानमा तनिको साथमा 
एक िना सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनय सक्नेछ ।  

५. सभाको गणपूिक संख्र्ा:) १ (सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रततशत 
भन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएमा अधधवेशनको लाधग गणपूरक संख्या पुगेको मातननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले तीन ठदन मभत्र अको 
बैठकका लाधग दफा ३ बमोजिम सूधचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम आव्हान गरेको अधधवेशनमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दईु ठदन 
मभत्र अधधवेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोजिम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम पुनाः सूचना गदाय गणपरुक संख्या नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस 
प्रततशत सदस्यहरुको उपजस्थततमा अधधवेशन बस्नेछ ।  

६. बैठकको सञ्चालन ि स्थगन:) १ (अध्यक्षले सभाको काययबोझलाई ध्यानमा राखी काययसूची 
स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्यक्षले तनधायरण गरेको समय तामलका बमोजिम हुनेछ ।  

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

(४) सभाको अध्यक्ष वठैकमा उपजस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा उपाध्यक्षले बैठकको 
अध्यक्षता गनेछ । उपाध्यक्ष पतन उपजस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले 
बैठकको अध्यक्षता गने गरी काययसूचीमा तोक्नु पनेछ । 

७. कार्यसूची ि समर्ािधि प्रकाशनः) १ (अध्यक्षको तनदेशानुसार सभाको सधचवले काययसूची र 
समय तामलका अनुसूची-१ बमोजिम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रतत सामान्यतया अड्चालीस 
घण्टा अगावै प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

तर ववशेष पररजस्थततमा अध्यक्षको तनदेशानुसार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगाव ै
काययसूची तयार गरी त्यसको एक प्रतत सदस्यलाई सभाको सधचवले उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

८. समर्ािधि तनिायिण: )१ (अध्यक्षले बैठकमा पेश हुन े ववषयमाधथ छलफल गनय समयावधध 
तोक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोजिम तोककएको समयावधध समातत भएपतछ यस काययववधधमा 
अन्यथा लेखखएकोमा बाहेक अध्यक्षले अन्य ववषयमा छलफल हुन नठदई सो ववषयको टुङ्गो 
लगाउन आवश्यक सबै ववधेयक वा प्रस्ताव तनणययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनछे । 

९. सभामा मतदान:) १ (सभामा तनणययका लाधग प्रस्तुत गररएको सबै ववधेयक वा प्रस्तावको 
तनणयय उपजस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।  

(२) अध्यक्षता गने व्यजक्तलाई मत ठदने अधधकार हुने छैन ।  
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तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गने व्यजक्तले आफ्नो तनणाययक मत ठदनेछ ।  

१०. मर्ायददत संशोिनः कुनै सदस्यले प्रस्तुत गने ववधेयक वा प्रस्तावमा कुनै आपवििनक, 
व्यंग्यात्मक, अनावश्यक, अनुपयुक्त वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा 
अध्यक्षले त्यस्ता ववषय ववतरण हुनुभन्दा अतघ उपयुक्त संशोधन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रािभभः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई राजरिय धुन बि ेपतछ बैठक 
प्रारम्भ हुनेछ । 

१२. बैठकमा पालना गननयपने आचिणहरः (१) बैठकमा देहायका आचरणहरू पालना गनुय पनेछाः 

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुाँदा सबैले सम्मान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

(ख) अध्यक्षले बैठकप्रतत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थधगत भई अध्यक्ष सभाबाट बाठहर तनस्के पतछ मात्र अरु सदस्यहरूले 
बैठक कक्ष छाड्नु पनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग मलने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नु पछय र 
अध्यक्षले अन्यथा आदेश ठदएमा बाहेक उमभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको समयमा कुन ैपतन सदस्यले स्थान छाड्नु 
हुाँदैन र अध्यक्षले बोलेको कुरा शाजन्तपूवयक सुन्नु पनेछ । 

(च) अध्यक्षले आसन ग्रहण गरररहेको र बोमलरहेको अवस्थामा सदस्यको बीचबाट 
ठहाँड्न ुहुाँदैन । 

(छ) कुन ैसदस्यले बोमलरहेको समयमा अशाजन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने वा 
अव्यवस्था उत्पन्न हुन ेकुनै काम गनुय हुाँदैन । 

(ि) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुन्नेबाट वारपार गरी ठहाँड्न वा अध्यक्षको आसनतफय  
वपठ्यू फकायएर बस्न हुाँदैन । 

(झ) बैठकको काययसाँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बजन्धत ववषय बाहेक अन्य ववषयको पुस्तक, 
समाचारपत्र वा अन्य कागिपत्रहरू पढ्नु हुाँदैन । 

(ञ) बैठकको अवधधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभामा पालना गनुयपने अन्य आचरणहरू समय समयमा सभाले तोके बमोजिम हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग ललने सदस्र्ले पालन गननय पने तनर्महरः बैठकमा हुने छलफलमा भाग मलन े
सदस्यले देहायका तनयमहरूको पालन गनुय पनेछाः 

(क) अध्यक्षको ध्यानाकषयण गनयको तनममि उठ्नु पनेछ र अध्यक्ष तनिको नाम बोलाएपतछ 
वा इशारा गरेपतछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) यस काययववधधको दफा ३५ बमोजिमका ववषयमा छलफल गनुय हुाँदैन । 
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(ग) अशीरट, अश्लील, अपमानिनक वा कुनै आपवििनक शब्द बोल्नु हुाँदैन । 

(घ) व्यजक्तगत आक्षेप लगाउन हुाँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अधधकारलाई सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दरुुपयोग गनुय हुाँदैन । 

(च) सभा वा अध्यक्षको कुनै तनणयय बदर गररयोस ्भन्ने प्रस्तावमाधथ बोल्दाको अवस्थामा 
बाहेक सभा अध्यक्षको कुनै पतन तनणययको आलोचना गनुय हुाँदैन । 

(छ) अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक 
अध्यक्षको आचरणको आलोचना गनुय हुाँदैन । 

(ि) वैठकमा पालना गनुयपने अन्य तनयमहरू सभाले तोके बमोजिम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोजिम हुनेछाः 

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोमलसकेपतछ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको 
क्रम बमोजिमको सदस्यले बोल्न पाउनेछन ्। 

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

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उि ठदनको तनममि छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्न 
पाउनेछ । सो प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलमा पठहले भाग मलएको वा नमलएको 
िेसुकै भए तापतन प्रस्तावक सदस्यले उिर ठदई सकेपतछ अध्यक्षको अनुमतत नमलई 
फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सककनेः) १ (बैठकमा छलफल चमलरहेको समयमा सम्बजन्धत ववषयमा 
कुन ैसदस्यले कुनै कुरा स्परट पानय माग गनय अध्यक्ष माफय त अनुरोध गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन अध्यक्षको अनुमतत मलई कुन ै
सदस्यले सभाको िानकारीको लाधग आफूसाँग सम्बजन्धत अन्य ववषयमा स्परट िानकारी ठदन 
सक्नेछ । 

तर त्यस्तो स्परट िानकारी ठदाँदा कुनै वववादस्पद ववषय उठाउन पाइने छैन र सो स्परट 
िानकारी माधथ कुनै छलफल गनय पाइने छैन ।  

१६. तनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेः) १ (सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्तावमाधथ छलफल समातत 
भएपतछ सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्छ, ववपक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्न” र 
तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूलाई “मत ठदन्न” भन्ने शब्द सुतनने गरी उच्चारण गनुय भनी 
अध्यक्षले काययसुचीका ववषयहरू क्रमशाः तनणययाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तावलाई तनणययाथय पेश गरेपतछ अध्यक्षले “हुन्छ” वा “हुन्न” 
भन्ने सदस्यहरूमध्ये िुन पक्षको बहुमत भएको ठहर् याउाँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  
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(३) अध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव तनणययाथय पेश गररसकेपतछ सो प्रस्तावमाधथ छलफल गनय 
वा संशोधन प्रस्तुत गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्र्िले तनदेशन ददनेः) १ (बैठकमा अभर व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार 
तनयन्त्रण गनय अध्यक्षले चेतावनी ठदए पतछ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाधथ तुरुन्त 
तनयन्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगने सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बाठहर 
िान आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश पाएपतछ त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाठहर 
िानु पनेछ र तनिले सो ठदनको बााँकी अवधधको बैठकमा उपजस्थत हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पाएपतछ पतन त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त 
बाठहर नगएमा अध्यक्षले तनिलाई कमयचारी वा सुरक्षाकमीको सहयोग मलई बाठहर तनकाल्न 
सक्नेछ । त्यसरी तनकामलएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपतछको तीन ठदनसम्म सभाको बैठक 
वा कुन ैसममततको बैठकमा भाग मलन पाउन ेछैन । यसरी तनकामलएकोमा सभाको सधचवले 
सो कुराको सूचना सबै सममततलाई ठदनेछ । 

(४) यस काययववधधमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन कुन ै सदस्यले बैठक 
कक्षमा शाजन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रततरठामा 
धक्का लाग्ने ककमसमले बैठक कक्ष मभत्र ध्वंसात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गनय 
लागेमा वा कुनै भौततक हानी नोक्सानी पुर् याएमा अध्यक्षले तनिलाई बैठक कक्षबाट तत्काल 
तनरकाशन गरी सदस्यलाई बढीमा सात ठदन सम्मको लाधग सभामा आउन नपाउने गरी र 
क्षतत भएको भौततक सामाग्रीको यथाथय क्षततपूतत य तनिबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बमोजिम तनरकामसत भएको सदस्यले सो अवधधभर सभाको वा कुन ै
सममततको बैठकमा उपजस्थत हुन पाउने छैन । तनिलाई तोककएको क्षततपूतत य अध्यक्षले तोकेको 
समयमभत्र दाखखला गने दातयत्व सम्बजन्धत सदस्यको हुनेछ । 

(६) यस दफा बमोजिम कुनै सदस्य तनरकामशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको 
सधचवले सबै सममततलाई ठदनेछ ।  

१८. काििाही कफताय हनन सकनेः यस काययववधधमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन 
तनरकामशत वा कारवाहीमा परेको सदस्यले धचि बुझ्दो सफाई पेश गरेमा वा आफ्नो भूल 
स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बुझी त्यस्तो सदस्यलाई माफी ठदई 
कारवाही कफताय मलन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थधगत गने अधिकािः बैठक कक्षमभत्र अव्यवस्था भई वा हुन लाधग बैठक तनयममत 
रुपले सञ्चालन गनय बाधा पने देखखएमा अध्यक्षले सो ठदनको कुनै समयसम्म वा आफूले 
तोकेको अवधधसम्मको लाधग सूचना टााँस गरी बैठक स्थधगत गनय सक्नेछ । अध्यक्ष गरेको 
त्यस्तो स्थगन माधथ कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छैन ्। 
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२०. सदस्र्को स्थान रिकत िहेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुन ै सदस्यको 
स्थान ररक्त रहेको अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायय सञ्चालन गनय सक्नेछ र सभाको 
कारबाहीमा भाग मलन नपाउन ेकुनै व्यजक्तले भाग मलएको कुरा पतछ पिा लागेमा प्रचमलत 
कानून ववपररत बाहेकको कायय अमान्य हुने छैन ।   

२१. सभाको तनणयर्को अलभलेख ि कार्ायन्िर्न: )१ (सभा र यसको सममततको तनणयय तथा 
कारबाहीको अमभलेख सभाको सधचवले व्यवजस्थत र सुरक्षक्षत राखु्न पनेछ । 

(२) सभा तथा यसका सममततको तनणययको सक्कल अध्यक्षको आदेश बबना सभा वा सभा  

भवन बाठहर लैिान हुाँदैन । 

२२. तनणयर् प्रमाणणत गने: (१) सभाको बैठकले गरेका तनणयय अध्यक्षले प्रमाखणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको तनणयय सुरक्षक्षत राखे्न र कायायन्वयन गन े गराउने कायय 
सभाको सधचवले गनेछ । 

  

परिच्छेद-३ 

स्थानीर् कानून तनमायण गने प्रकक्रर्ा 

२३. स्थानीर् कानून तनमायण गदाय विचाि गननय पने पिहरुः) १ (सभाले स्थानीय कानून तनमायण वा 
संशोधन गदाय अन्य कुराको अततररक्त देहायको ववषयमा ववचार गनुय पनेछ,- 

(क) संववधान बमोजिम आफ्नो अधधकारको ववषयमा पने वा नपने, 

(ख) संववधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यवस्था, 

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

(घ)  तनमायण गनय लाधगएको स्थानीय कानूनको व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सक्न े वा 
नसक्ने, 

(ङ) कानून कायायन्वयनको लाधग आवश्यक पने आधथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सवोच्च अदालतबाट प्रततपाठदत मसद्धान्त वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद्, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले त्यस्तै ववषयमा 
आधारभूत कानून तनमायण गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था 

(ि) नेपाल सरकार वा प्रादेमशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको 
व्यवस्था, 

(झ) नेपालले अन्तराजरिय स्तरमा िनाएको प्रततवद्धता, 
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(ञ) सम्बजन्धत स्थानीय तहले तनमायण गरेको अन्य स्थानीय कानूनहरुसाँगको तालमेल तथा 
सौहारता, 

(ट) जिल्लामभत्रका अन्य स्थानीय तह वा अन्य जिल्लासाँग मसमाना िोडडएका स्थानीय 
तहको हकमा त्यस्ता जिल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,  

(ठ) गाउाँकाययपामलकाले तनधायरण गरेका अन्य आवश्यक ववषयहरु ।  

(२) सभाले संववधानको अनुसूची-९ को ववषयमा स्थानीय कानून तनमायण गदाय त्यस्तो 
ववषयमा संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रततकूल नहुन ेगरी तनमायण गनेछ 
। 

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्त ुवा सवेाको ववस्तारमा 
कुन ै ककमसमको बाधा अवरोध गने वा कुन ै ककमसमको भेदभाव गने गरी स्थानीय कानून 
तनमायण गनय हुाँदैन ।   

(४) सभा वा काययपामलकाले एक आपसमा बाखझने गरी स्थानीय कानून तनमायण गनय हुाँदैन 
। 

(५) सभाले ठदएको अधधकार प्रयोग गरी काययपामलकाले तनदेमशका वा ठदग्दशयन बनाई लाग ू
गनेछ ।  

२४. आिश्र्कताको पदहचान गने:) १ (काययपामलकाले ववधेयक तिुयमा गनुय अतघ त्यस्तो ववषयको 
कानून तनमायण गनय आवश्यक रहे नरहेको ववषयमा आवश्यकताको पठहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लाधग सम्बजन्धत काययपामलकाले स्थानीय कानून बनाउन ु
पने आधार र कारण, त्यस्तो ववषयमा संघीय वा प्रदेश कानून भए नभएको, जिल्ला मभत्रका 
र अन्य तछमेकी स्थानीय तहमा त्यस सम्बन्धी स्थानीय कानून तनमायण भए नभएको, 
स्थानीय कानून तिुयमाबाट हामसल गनय खोजिएको लाभ लागत र उपलब्धी, स्थानीय कानून 
कायायन्वयनको लाधग आवश्यक पने संयन्त्र तथा आधथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत िुटाउनको लाधग 
आवश्यक व्यवस्था र ववधेयकमा रहने मुख्य मुख्य प्रावधानको समेत ववश्लेषण गरी संक्षक्षतत 
अवधारणापत्र तयार गनुय पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोधनको लाधग ववधेयक तिुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको आधार र कारण 
सठहतको दफाबार तीन महले वववरण तयार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकािर्ोग्र् छ िा छैन भन्ने तनणयर् गनेः कुन ैप्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन 
भन्ने कुराको तनणयय अध्यक्षले गनेछ र त्यसरी तनणयय गदाय अध्यक्षले कारण खुलाई 
प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनय सक्नेछ । 
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२६. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तनत: १ (वावषयक आय र व्ययको अनुमान सठहतको बिेट तथा सोसाँग 
सम्बजन्धत ववतनयोिन वा आधथयक ववधेयकहरू अध्यक्षबाट तनधायररत ममतत र समयमा सभाको 
बैठकमा प्रस्तुत गनुयपनेछ ।  

(२) वावषयक बिेट तथा अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव काययपामलकाको प्रमुख आफैं ले 
वा तनिले तोके बमोजिम उपाध्यक्ष वा काययपामलकाको सदस्यले मात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । 
अध्यक्षले वावषयक बिेट आय व्यय वववरण तथा बिेट सभामा आाँफै पेश गने भएमा सो 
समयमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(३) कुनै ववधेयक वा प्रस्ताव अथय सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको 
अजन्तम तनणयय गने अधधकार अध्यक्षको हुनेछ ।   

(४) अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावको अन्य प्रकक्रया देहाय बमोजिम हुनेछ,-   

(क) अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लाधग अध्यक्षले स्वीकृत गरेको 
काययतामलका (ममतत र समय) सब ै सदस्यलाई सभाको सधचवले उपलब्ध 
गराउनुपनेछ 

(ख) वावषयक बिेट सम्बन्धी ववधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै 
सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस काययववधधमा उल्लेख भएका 
ववषय बाहेक अध्यक्षले उपयुक्त ठहयायएको प्रकक्रया अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका ववधेयक वा प्रस्ताव कुन ै सदस्यले 
कम्तीमा सात ठदन अतघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका ववधेयक वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात 
सभाको सधचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गनुयपनेछ ।  

(७) ववधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र तनणयय हुने समयतामलका अनुसूची -१ बमोजिम 
अध्यक्षले तनधायरण गरे बमोजिम हुनेछ । 

२७. अथय सभबन्िी पनिक अननमान:) १ (सभाबाट पाररत चालु आधथयक वषयका लाधग अथय सम्बन्धी 
ऐनले कुनै सेवाका लाधग खचय गनय अजख्तयारी ठदएको रकम अपयायतत भएमा वा त्यस वषयका 
लाधग अथय सम्बन्धी ऐनले अजख्तयारी नदजएको सेवामा खचय गनय आवश्यक भएमा वा अथय 
सम्बन्धी ऐनले अजख्तयारी ठदएको रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा काययपामलकाको अध्यक्षले 
सभामा यस अतघ प्रस्तुत गररएको बिटेको मसद्धान्त र मागयदशनको प्रततकूल नहुने गरी 
पुरक अनुमान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. वििेर्क सभामा पेश गदाय संलग्न गननय पने विििण: सभामा पेश गने ववधेयकका साथमा 
देहायको वववरण संलग्न गनुय पनेछ,- 
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(क) ववधेयकको उद्देश्य र कारण सठहतको वववरण, 

(ख) ववधेयक ऐन बनेपतछ आधथयक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको ववस्ततृ वववरण 
सठहतको आधथयक ठटतपणी, 

(ग) कुन ै ववधेयकमा तनयम, काययववधध, तनदेमशका बनाउने वा अधधकार प्रत्यायोिन 
गने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधधकार अन्तगयत बनाइने 
तनयम, काययववधध वा तनदेमशकाको प्रकृतत र सीमा तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव 
सम्बन्धी ठटतपणी । 

२९. वििेर्क दताय गिाउनन पने: (१) सभाको अधधकारक्षेत्र मभत्र पने कुनै ववषयमा कुन ैसदस्यले 
ववधेयक पेश गनय चाहेमा ववधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने ममतत भन्दा कम्तीमा पन्र 
ठदन अगाव ैअध्यक्षलाई उपलब्ध गराई दताय गराउनु पनेछ ।  

तर तनवायचनपतछको प्रथम सभामा ववधेयक पेश गने समयावधध अध्यक्षले तोके बमोजिम 
हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ववधेयक प्रचमलत कानून अनुकूल नदेखखएमा वा यो 
काययववधध अनुकुल नभएमा अध्यक्षले उक्त ववधेयक ववधधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक 
सदस्यलाई ठदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आदेश ठदए बमोजिम सभाको सधचवले 
प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सधचवले अध्यक्षले आदेश ठदएका ववधेयक अनुसूची-२ बमोजिम दतायको 
अमभलेख छुट्टै राखु्न पनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गिाउनन पने: सभाको अधधकारक्षेत्र मभत्र पने कुनै ववषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने 
सदस्यले प्रस्ताव तयार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीमा सात ठदन अगाव ैअध्यक्ष 
समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

तर तनवायचनपतछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावधध अध्यक्षले तोके बमोजिम 
हुनेछ । 

(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचमलत कानून अनुकूल नदेखखएमा वा यो काययववधध अनुकुल 
नभएमा अध्यक्षले उक्त प्रस्ताव ववधधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाई ठदनु पनेछ 
।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आदेश ठदए बमोजिम सभाको सधचवले 
प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सधचवले अध्यक्षले आदेश ठदएका प्रस्तावहरु दतायको अमभलेख अनुसूची-२ 
बमोजिम छुट्टै राखु्न पनेछ ।  
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३१. सूचना बबना पतन प्रस्ताि पेश गनय सककनेः) १ (यस पररच्छेदमा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए 
तापतन अध्यक्षको अनुमतत मलई देहायको कुन ैप्रस्ताव सूचना बबना पतन पशे गनय सककनेछ र 
त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै वववादस्पद ववषय उठाउन पाइने छैनाः 

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन कफताय मलने, 

(ग) बधाइ ठदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छलफल वा बैठक स्थधगत गने, 

(ङ) बैठकको अवधध बढाउने वा  

(च) छलफल समातत गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखखत प्रस्तावका सम्बन्धमा अध्यक्ष अनुमतत प्रातत भई बैठकमा 
प्रस्ताव पेश भएपतछ अध्यक्षले उक्त प्रस्तावलाई बैठकको तनणययाथय पेश गनेछ । 

३२. वििेर्क ि प्रस्ताि वितिण: वावषयक बिेट सम्बन्धी ववधेयक काययपामलकाबाट स्वीकृत गरी 
मसधै सभामा पेश गररनेछ । अन्य सबै ववधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा 
चौवीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सभाको सधचवले उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

३३. सनझाब संकलन ि परिमार्यन:) १ (ववधेयक मसौदा भएपतछ अध्यक्षलाई उपयुक्त लागेमा 
त्यस्तो ववधेयकमा सावयितनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकलन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रातत हुन आएको सुझाबहरु सठहतको प्रततवेदन सम्बजन्धत वडा 
सममततले काययपामलकालाई ठदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम ववधेयकमा वडा सममतत माफय त प्रातत हुन आएका सुझाबहरुको 
अध्ययन गरी काययपामलकाले ववधेयकलाई आवश्यकता अनुसार पररमाियन गनेछ ।  

३४. वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गने:) १ (अध्यक्षबाट स्वीकृत काययतामलका बमोजिम ववधेयक 
वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम ववधेयक पेश गदाय ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक पेश 
गनुय परेको कारण, ववधेयकबाट गनय खोजिएको व्यवस्था र त्यसबाट प्रातत गनय खोजिएको 
उपलजब्धको बारेमा संक्षक्षतत िानकारी ठददैं ववधेयकमा छलफल गररयोस ्भन्ने प्रस्ताव सभामा 
पेश गनुय पनेछ । 

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोककएको सदस्य सभामा स्वयं उपजस्थत हुन असमथय 
भएमा अध्यक्षले तोकेको कुनै सदस्यले ववधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोिन सभबन्िी शतयहरः कुनै ववधेयक वा प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका शतयका अधीनमा 
रही सदस्यले संशोधन पेश गनय सक्नेछाः 
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(क) मूल प्रस्तावको मसद्धान्त ववपरीत हुनु हुाँदैन । 

(ख) मूल प्रस्तावको कुरासाँग सम्बद्ध तथा त्यसको क्षेत्रमभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग) बैठकले पठहले गररसकेको तनणययसाँग बाखझन ेहुनु हुाँदैन । 

(घ) अस्परट वा तनरथयक हुनु हुाँदैन । 

३६. वििेर्कमा दफाबाि छलफल:) १ (दफा २६, २७, २९ र ३० बमोजिमको ववधेयक वा प्रस्ताव 
बैठकमा दफावार छलफलका लाधग अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ । यस्तो छलफलमा 
अध्यक्षले प्रातत भई सकेका संशोधन ववधेयक वा प्रस्तावलाई समेत समावेश गराउन सक्नेछ 
। 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल समातत भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताव 
प्रस्तुतकताय सदस्यले अध्यक्षको अनुमततले सभामा देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत 
गनुयपनेछ,-  

(क) ववस्ततृ छलफलकोलाधग ववधेयक वा प्रस्तावलाई सभाका सममततमा पठाइयोस ्भन्ने वा  

(ख) ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय तनणययाथय पेश गने ।  

तर सममततको बैठकमा पठाइने ववधेयक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल 
गररने छैन । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइने विषर्हरः) १ (देहायका ववषयमा सभा वा सममततको कुनै 
बैठकमा छलफल गनय पाइने छैनाः 

(क) संववधान वा प्रचमलत कानूनबाट तनषेध गररएको ववषय, 

(ख) कानूनत: गोतय रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय राजरिय ठहत ववपररत हुने कायय,  

(ग) काययपामलकाको कुन ैसममततको तनणययको आलोचना गररएका ववषय, 

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्परट भएसकेको ववषय, 

(घ) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लाधग कुनै व्यजक्त वा संस्थाको नाम आठद भएको 
ववषय, 

(ङ) प्रचमलत कानून बमोजिम स्थावपत भएको न्यातयक वा वा त्यसको पदाधधकारी, 
प्रचमलत कानुन बमोजिम िााँचबुझ गनय, सुझाव ठदन वा प्रततवेदन पेश गनय गठठत 
आयोग वा सममततमा ववचारधीन रहेको ववषय, 

(च) ऐततहामसक तथ्य वा काननूको व्याख्या सम्बन्धी ववषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यजक्तको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने ववषय,  

(ि) अमशरट भाषा प्रयोग गररएको,  
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(झ) काययपामलकाको कुनै तनणयय वा कुन ैकारवाही सम्बन्धी ववषयमा छलफल गदाय राजरिय 
सुरक्षा, अखण्डता वा कूटनीततक सम्बन्ध िस्ता संवेदनशील ववषयहरूमा आाँच आउन 
सक्ने भनी काययपामलकाबाट प्रमाखणत गररएको ववषय समावेश भएको, र 

३८. सलमततमा छलफल:) १ (दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोजिम ववस्ततृ छलफल गनय सभाको 
सममततमा पठाइएकोमा सममततले त्यस्तो ववधेयक वा प्रस्तावमा छलफल गदाय ववधेयकमा 
संशोधन पेश गने सदस्यहरुलाई संशोधन पेश गनुय परेको आधार र कारण समेत खुलाई 
आफ्नो संशोधनको ववषयमा प्ररट गनय सममततको बैठकमा समय ठदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोधनकतायले संशोधनको ववषयमा आफ्नो धारणा राखेपतछ 
पेश भएका संशोधनका ववषयमा समेत सममततले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोधन 
स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धमा ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यको समेत राय मलई आवश्यक 
तनणयय गनेछ । 

३९. सलमततको प्रततिेदन ि बैठकमा प्रस्तनत:) १ (सममततमा ववधेयक वा प्रस्ताव उपर छलफल 
समातत भएपतछ सममततले गरेको तनणयय अनुरुप प्रततवेदन तयार गरी सममततको संयोिक वा 
तनिको अनुपजस्थततमा सममततले तोकेको सदस्यले प्रततवेदन सठहतको ववधेयक वा प्रस्ताव 
अध्यक्षको अनुमततले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रततवेदन उपर छलफल समातत भए पश्चात ववधेयक वा 
प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले अध्यक्षको अनुमततमा ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय 
तनणययाथय पेश गनेछ । 

४०. वििेर्क कफताय ललन सकने:) १ (ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले सभाको स्वीकृतत मलई िुनसुकै 
अवस्थामा ववधेयक वा प्रस्ताव कफताय मलन सक्नेछ ।  

तर वावषयक बिेट तथा आधथयक ऐन सम्बन्धी ववधेयक कफतायमलन सक्ने छैन ्।  

(२) ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक कफताय मलन अनुमतत माग्ने प्रस्ताव 
पेश चाहेमा मलखखत सूचना ठदनु पनेछ । 

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव कफताय मलने प्रस्तावको कसैले ववरोध गरेमा प्रस्ताव गने तथा 
ववरोध गने सदस्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराहरू स्परट पानय संक्षक्षतत वक्तव्य ठदन 
अनुमतत ठदन सक्नेछ र त्यसपतछ अरु छलफल हुन नठदई प्रस्तावलाई तनणययाथय पेश गनेछ । 

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव कफताय मलने अन्य प्रकक्रया अध्यक्षले तनधायरण गरे बमोजिम 
हुनेछ। 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अधिकािः) १ (दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोजिम 
दताय भएको ववधेयक वा प्रस्ताव उपर कुन ैसदस्यले संशोधन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक 
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हुनुभन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा ठदन अगावै संशोधनको प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने अधधकार अध्यक्षको 
हुनेछ । 

(३) अध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सठहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई 
तनणययाथय पेश गनुयभन्दा पठहले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी तनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा 
बढी संशोधनहरु भएमा अध्यक्षले उपयुक्त ठहयायएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सठहतको 
प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथममकता ठदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सधचवले अध्यक्षले अनुमतत ठदएका संशोधनहरूको वववरण सदस्यहरूलाई 
उपलब्ध गराउनेछ । 

४२. वििेर्क पारित गने प्रस्ताि सभाको तनणयर्ाथय पेश गने:) १ (सभामा दफावार छलफल 
भएकोमा सो समातत भएपतछ र सममततमा ववस्ततृ छलफल भएकोमा सममततको प्रततवेदन 
उपर सभाको बैठकमा छलफल समातत भएपश्चात अध्यक्षको अनुमतत मलई सभामा तनणययाथय 
ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक पाररत गररयोस ्भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ववधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाई अध्यक्षको 
अनुमततले बैठकमा तनणययाथय छुट्टै पेश गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा 
ववधेयक वा प्रस्ताव पाररत भएको मातननेछ ।   

४३. वििेर्कको पननः प्रस्तनततः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पशे गरी अस्वीकृत 
भएको ववधेयक सोही सभाको बैठकमा पुनाः प्रस्ताव गररने छैन । 

४४. वििेर्क दताय अलभलेख िाखे्न: सभामा पेश गने प्रयोिनाको लाधग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका 
ववधेयक सभाको सधचवले अनुसूची -२ बमोजिम दताय गरी ववधेयकमा भएको कारबाहीको 
अद्यावधधक लगत तयार गरी राखु्न पनेछ ।  

४५. सामान्र् त्रनटी सनिाि: अध्यक्षले सभाबाट पाररत भएको ववधेयक वा प्रस्तावमा दफाहरूको 
संख्याको क्रम ममलाउने तथा भाषागत शुद्धता कायम राखु्न पनेछ ।  

४६. वििेर्क प्रमाणीकिणको लाधग अद्र्ािधिक प्रतत तर्ाि पाने:) १ (दफा ४२ बमोजिम सभाबाट 
पाररत भएको ववधेयकलाई सभाको सधचवले पाररत भएका संशोधन तथा आनुषंधगक ममलान 
भए त्यस्तो ममलान गरी ववधेयक पाररत भएको ममतत समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको 
लाधग नेपाली कागिमा चार प्रतत तयार गनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गररएको ववधेयकमा वषयगत नम्बर समते उल्लेख गरी 
सभाको सधचवले प्रमाणीकरणको लाधग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  
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४७. वििेर्क प्रमाणीकिण ि प्रकाशन तथा बबक्री वितिण:) १ (सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को 
उपदफा  ) २ (बमोजिम पेश भएको ववधेयकको पठहलो र अजन्तम परृठमा पूरा नाम, थर तथा 
पद समेत उल्लेख गरी प्रत्येक परृठमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी 
प्रमाणीकरण गदाय ममतत र ववधेयकको परृठ संख्या समेत खुलाउनु पनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत ववधेयक उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपतछ लागू हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम ववधेयक प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा ठदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ववधेयकको एक प्रतत सभाको अमभलेखमा 
राखी अको एक–एक प्रतत काययपामलकाको कायायलय, वडा सममतत र सघं र प्रदेशको सम्पकय  
मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ववधेयक प्रकाशन गरी काययपामलकाको 
वेवसाईटमा समेत राखु्न पनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको ववधेयक प्रमाणीकरण भएपतछ त्यसका मुख्य मखु्य व्यवस्थाको 
बारेमा स्थानीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीय कानून खररद गनय चाहेमा काययपामलकाको कायायलय र वडा सममततको 
कायायलयबाट लागत दस्तुर ततरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सलमतत गठन गनय सकने:) १ (काययपामलकालाई सभाप्रतत उिरदातय बनाउन, स्थानीय कानून 
तनमायण प्रकक्रयालाई व्यवजस्थत बनाउन तथा काययपामलकाबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र 
मूल्याङ्कन गरी आवश्यक तनदेशन ठदन समेत प्रयोिनको लाधग देहाय बमोजिमको सममतत 
गठन गनय सक्नेछाः  

क. ववधेयक सममतत 

ख. लेखा सममतत 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रत्येक सममततमा बढीमा तीन िना सदस्यहरु रहनेछन ्। 
सममततमा रहने सदस्यहरु ववषयगत अनुभव वा ववज्ञताका आधारमा अध्यक्षको प्रस्ताव 
बमोजिम सभाले तनधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने सममततको संयोिक अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ 
। संयोिक बैठकमा उपजस्थत नभएमा सममततले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(४) सममततको सधचवको कायय काययपामलकाको ववषयगत शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

(४) सममततको बैठकको गणपुरक संख्या कम्तीमा दईु िना हुनुपनेछ । 

(५) सममततको तनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।  
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(6) उपदफा (१) बमोजिमको सममततले आवश्यकतानुसार ववषयगत ववज्ञ वा कमयचारीलाई 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमजन्त्रत सदस्यले बैठकको तनणययमा मत ठदन पाउने छैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बमोजिमका सममततले आफूले गरेको कामको वावषयक प्रततवेदन 
सभासमक्ष पेश गनुय पनछे । 

४९. स्थानीर् कानूनको एकीकृत ि अद्र्ािधिक अलभलेख िाख्ननपन:े) १ (सभाको सधचवले अनुसूची–३ 
बमोजिमको ढााँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यावधधक अमभलेख राखु्न पनेछ । 

(२) काययपामलकाले स्थानीय कानूनको वषयगत र वणायनुक्रममा अद्यावधधक वववरण तयार 
गरी राखु्न पनेछ ।   

(३) स्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत ममलाइ काययपामलकाले 
अद्यावधधक वववरण तयार गरी राखु्न पनेछ । त्यसरी अद्यावधधक गररएको स्थानीय कानून 
स्थानीय तहको वेवसाईटमा समेत राखु्न पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिम राखखएको अमभलेख कसैले अवलोकन गनय चाहेमा सुरक्षक्षत 
रुपमा अवलोकन गनय ठदन ुपनेछ ।  

५०. कानून तनमायण प्रकक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीय कानून तनमायण वा संशोधन 
सम्बन्धी अन्य प्रकक्रया प्रचमलत कानून अनुकूल सभाले आाँफै तनधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।  

५१. सभाको सधचिको अधिकािः सभाको सधचवले सभाको वा कुन ै सममतत वा उपसममततको 
बैठकमा प्रवेश गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीलाई तनदेशन ठदन वा तनयन्त्रण गनय वा 
बैठकले मागेको काययववधध सम्बन्धी सल्लाह ठदन सक्नेछ । 

परिच्छेद-४ 

विविि 

५२. सभालाई संबोिनः) १ (नेपाल सरकारका मजन्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश 
सरकारका मजन्त्रपररषद्का सदस्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई ववशेष संवोधन गनय 
अनुरोध गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बोधनको लाधग अपनाइने प्रकक्रया अध्यक्षले तोके बमोजिम 
हुनेछ । 

५३. प्रिेश तनर्लमत गने अधिकािः) १ (सभाको बैठकमा प्रवेश तनयममत गने अधधकार अध्यक्षको 
हुनेछ ।  

५४. आन्तरिक ददग्दशयनः सभाको स्वीकृतत मलई अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार आन्तररक 
ठदग्दशयन बनाउन सक्नेछ । 

)१ (यस काययववधधको अजन्तम व्याख्या गने अधधकार अध्यक्षलाई हुनेछ र तनिको तनणयय 
अजन्तम हुनेछ ।  
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(२) त्यस्तो तनणययको िानकारी बैठकलाई ठदनु पनेछ ।  

(३) यो काययववधधको प्रयोग गदाय प्रकक्रयागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अजन्तम अधधकार 
अध्यक्षलाई हुनेछ । यसरी िारी भएका आदेश वा तनदेशनहरू यस काययववधधमा परे सरह 
मातन कायायन्वयनमा आउनेछ । 

५५. सभाको सधचिको काम लगाउन सकनेः सभाको सधचव उपजस्थत नभएमा यस काययववधधमा 
सभाको सधचवले गने भनी तोककएको काययहरू अध्यक्षले तोकेको अन्य अधधकृत स्तरका 
कमयचारीले गनेछ ।  

५६. अननपम्स्थततको सूचनाः) १ (कुनै सदस्य लगातार दईू वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा 
अनुपजस्थत रहन ुपने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना अध्यक्षलाई ठदनु पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम ठदइने सूचनामा आफू अनुपजस्थत रहने अवधध र कारण समेत 
उल्लेख गनुय पनेछ ।  

५७. पालना गननय पने आचाि संदहताः सभाका पदाधधकारी तथा सदस्यहरूले संववधान तथा कानून 
बमोजिमको उिरदातयत्व पूरा गने तथा तनिहरूको काम कारवाहीमा सावयितनक ववश्वास 
कायम गनय सभाबाट स्वीकृत आचार संठहताको पालना गनेछन ्। आचार संठहताको नमूना 
स्थानीय तहको सम्पकय  मन्त्रालय माफय त उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो आचारसंठहता सभाले 
पाररत गरी लागू गनुय स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ । 

५८. अधििेशनको अंग नमातनने: सभाको अधधवेशन प्रारम्भ हुनु पूवय र भैसकेपतछ अन्त्य 
नभएसम्मको अवधधमा आयोिना हुने उद् घाटन, स्वागत, सम्मान तथा अमभनन्दन िस्ता 
कक्रयाकलापलाई सभाको अंग मातनने छैन ।  

५९. शाम्न्त सनििा सनव्र्िस्था कार्म िाखे्न: गाउाँसभा सञ्चालन अवधधभर सभाको सुरक्षाथय 
अध्यक्षले सुरक्षा तनकायको सहयोग अनुरोध गरेमा अववलम्ब सुरक्षा उपलब्ध गराउनु 
सम्बजन्धत सुरक्षा तनकायको कतयव्य हुनेछ । 
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अनुसूची - १ 

(काययववधधको दफा ७ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत) 

खानीखोला गाउाँपामलका 

गाउाँसभा 

कार्यसूची ि समर्ताललका 

बैठक संख्या  बैठक स्थानाः  

अध्यक्षतााः  

ममतत बैठक बस्ने समय काययसूची काययसूची प्रस्तुतकताय कैकफयत 

     

     

     

 

छलफलको समय तामलका 

ममतत बैठक बस्ने 
समय 

काययसूची प्रस्ता 
प्रस्तुतकतायको 
नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको 
नाम र तोककएको समय 

कैकफयत 
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अनुसचूी - २ 

(काययववधधको दफा २९ को उपदफा (४) साँग सम्बजन्धत) 

   खानीखोला गाउाँपामलकाको गाउाँ सभामा प्रस्तुत कानूनको अमभलेख 

  खानीखोला गाउाँसभा 

 

दताय 
नं. 

 

ववधेयकको 
नाम 

 

दताय 
ममतत 

 

मूल÷संशोधन 

 

प्रस्तुतकताय 

 

ववतरण 
ममतत 

 

सभामा 
प्रस्तुत 
ममतत 

 

दफावार 
छलफल 

 

पाररत 
ममतत 

 

प्रमाणीकरण 
ममतत 

 

कैकफयत 

 

           

           

           

           

           

 

अलभलेख तर्ाि गनेको अलभलेख र्ाँच गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

ममतत: ममतत: 
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अनुसचूी - ३ 

(काययववधधको दफा ४९ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत) 

 

खानीखोला गाउाँपामलकाको गाउाँ सभामा स्वीकृत कानूनको अमभलेख 

खानीखोला गाउाँसभा 

 

दताय 
नं. 

 

ववधेयकको नाम 

 

सभाबाट 
स्वीकृत 
भएको 
ममतत 

 

संशोधन भएको 
भए सोको ममतत 

 

सभामा 
प्रस्तुत 
ममतत 

 

पाररत 
ममतत 

 

प्रमाणीकरण 
ममतत 

 

कैकफयत 

 

        

        

        

        

        

 

अलभलेख तर्ाि गनेको अलभलेख र्ाँच गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

ममतत: ममतत: 

 


