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प्रस्तािनाः  

                         २२७                          

                                        भई      

 भ            गाईँ सभाको कायय सञ्चािन गनय, बैठकको 

सवु्यवस्था कायम राख्न अवश्यक सलमलतहरूको गठन गनय र ऄन्य काम 

कारवाही लनयलमत एवं प्रभावकारी       अरुघाट 

गाईँ                                                 छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारमभभक 

१. समंिप्त नाम र प्रारभभः  

 (१)  यस काययलवलधको नाम “अरुघाट गाईँपामिका      सभा 

सञ् चािन काययमिमध-२०७५” रहकेो छ। 

 (२)  यो काययलवलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलवलधमा,- 

(क) “समंिधान” भन्नािे नेपािको संलवधान २०७२  सम्झन ुपछय । 

(ख) “स्थानीय तह” भन् नािे नेपािको संलवधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ 

बमोलजमका अरुघाट गाईँपालिका सभा सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  “सभा” भन् नािे गाईँपालिकाको हकमा संलवधानको धारा २२२ 

बमोलजमको गाईँसभा, सम्झन ुपदयछ ।  

(घ) “काययपामिका” भन् नािे गाईँ            सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “ऄध्यि” भन्नािे  भ          ई सम्झन ुपछय ।  

(च) “ईपाध्यि” भन्नािे गाईँपालिकाको    ध्यक्ष            । 

(छ) “मिधेयक” भन्नािे स्थानीय कानूनको मसौदा वा काननूको संशोधन 

मसौदा समेत सम्झन ुपछय। 

(ज)  “सदस्य” भन्नािे गाईँ काययपालिकाको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष 

काययपालिकाको सदस्य वा वडा सदस्य सम्झन ुपछय । 

(झ) “          ” भन्नािे अरुघाट गाईँपालिकाको प्रमखु प्रशासलकय 

ऄलधकृत  वा ऄध्यक्षिे सभाको सलचव भइ काम गनय तोकेको कमयचारी 

समेतिाइ सम्झन ुपछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नािे गाईँ सभाको ऄलधवेशन सम्झन ु पछय । सो शब्दिे 

सलमलतको वैठक समेतिाइ सम्झनु पदयछ । 

(ट) “प्रस्ताि” भन्नािे सभाको लवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव       

                                   सम्झन ुपछय । 
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(ठ) “प्रस्तुतकताय सदस्य” भन्नािे सभाको लवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय 

 भ    सदस्य सम्झन ुपछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सभझनु पछय र सो 

शब्दिे बैठक किसगँ जोमडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा 

समेतिाइ जनाईँछ । 

(ढ) “मिषयगत शाखा” भन्नािे     पामिका कायय मिभाजन 

मनयमाििी बमोमजमको मिषयगत शाखा सझंनु पछय ।  

(ण) “समममत” भन्नािे यस काययमिमध बमोमजम गठन हुने सभाको 

समममत सभझनु पछय । 

(त) “सयंोजक” भन्नािे यस काययमिमध बमोमजम गमठत समममतको 

सयंोजक सभझनु पछय । 

 

 

पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सभबन्धी व्यिस्था 

 

३. सभाको ऄमधिेशन बोिाईने:  

 (१)  ऄध्यक्षिे            लनवायचनको ऄलन्तम पररणाम घोषणा भएको 

लमलतिे एक मलहना लभत्र सभाको  पलहिो ऄलधवेशन बोिाईनेछ । 

त्यसपलछ यस काययलवलध बमोलजम ऄध्यक्षिे समय समयमा ऄन्य 

ऄलधवेशन  बोिाईनेछ । तर सभाको एईटा ऄलधवेशनको समालि र 

ऄको बैठकको प्रारम्भका बीचको  ऄवलध छ महीना भन्दा  बढी हुने 

छैन । 

 (२) ऄध्यक्षिे काययसचूी बमोलजम  भ    बैठकको संचािन र ऄन्त्य गनेछ 

। 

 (३)  सभाको ऄलधवेशन चाि ूनरहकेो वा बैठक स्थलगत भएको ऄवस्थामा 

बैठक बोिाईन वाञ्छनीय छ भनी  सभाको सम्पणूय सदस्य संख्याको 

एक चौथाआ सदस्यहरूिे लिलखत ऄनरुोध गरेमा ऄध्यक्षिे त्यस्तो बैठक 

बस्ने लमलत,      तोक्नेछ । त्यसरी तोलकएको लमलत, समय       मा 

सभाको ऄलधवेशन बस्नेछ । 

 (४)   भ                                                  

                  । 
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 (५)  सामान्यतः लनवायचन पलछको पलहिो ऄलधवेशन        बढीमा पन्र 

लदन र सोपलछको प्रत्येक ऄलधवेशनको ऄवलध बढीमा सात लदनको हुनेछ 

। 

 (५)  ईपदफा (१) वा (३) बमोलजम सभाको ऄलधवेशन बोिाएको सचूना 

ऄध्यक्षिे सदस्यहरुिाइ लदनेछ ।  त्यस्तो सचूना अवश्यकता ऄनसुार 

सावयजलनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको ईपमस्थमत र असनः  

 (१)         असन ग्रहण गनुय ऄलघ सबै सदस्यिे               क्रम 

ऄनसुार ऄलधवेशनको ईपलस्थलत पलुस्तकामा हस्ताक्षर गनुयपनेछ ।  

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम ईपलस्थत सदस्यिे ऄध्यक्षिे तोके ऄनुसारको 

स्थानमा लनधायररत समय ऄगावै अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

 (३)  ऄपांगता भएका सदस्यको हकमा ऄध्यक्षिे लनधायररत गरेको स्थानमा 

लनजको साथमा एक जना सहयोगी  अवश्यक भएमा सो को समेत 

व्यवस्था ग         ।  

५. सभाको गणपूरक सखं्या:  

 (१)  सभामा तत्काि कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत भन्दा 

बढी सदस्य ईपलस्थत भएमा ऄलधवेशनको िालग गणपरूक संख्या पगेुको 

मालननेछ ।   

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम गणपरुक संख्या नपगेुमा ऄध्यक्षिे तीन लदन लभत्र 

ऄको बैठकका िालग दफा ३ बमोलजम सूलचत गनुयपनेछ । 

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम अ   न गरेको ऄलधवेशनमा गणपरुक संख्या 

नपगेुमा   इ लदन लभत्र ऄलधवेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोलजम सचूना 

गनुयपनेछ ।  

 (४)  ईपदफा (३) बमोलजम पनुः सचूना गदाय गणपरुक संख्या नपगेुमा कम्तीमा 

प   स प्रलतशत सदस्यहरुको ईपलस्थलतमा ऄलधवेशन बस्नेछ ।  

६.    कको सञ्चािन र स्थगन: 

 (१) ऄध्यक्षिे सभाको काययबोझिाइ ध्यानमा राखी काययसचूी स्वीकृत गरी 

सभाको बैठक संचािन गनुयपनेछ ।  

 (२)  सभाको बैठक ऄध्यक्षिे लनधायरण गरेको समय तालिका बमोलजम हुनेछ ।  

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

 (४)   भ                                                   

                   ।                              

               भ                                 

                      । 
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७. काययसचूी र समयािमध प्रकाशनः 

  (१)  ऄध्यक्षको लनदेशानसुार सभाको सलचविे काययसचूी र समय तालिका 

ऄनसुचूी-१ बमोलजम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रलत सामान्यतया 

              ऄगावै प्रत्येक सदस्यिाइ ईपिब्ध गराआनेछ । 

 तर  लवशेष पररलस्थलतमा ऄध्यक्षको लनदेशानुसार बैठक बस्ने       घण्टा 

ऄगावै काययसचूी तयार गरी त्यसको एक प्रलत सदस्यिाइ  भ    

       ईपिब्ध गराईन       । 

८. समयािमध मनधायरण:  

 (१)  ऄध्यक्षिे बैठकमा पेश हुने लवषयमालथ छिफि गनय समयावलध तोक्नेछ 

। 

 २)  ईपदफा (१) बमोलजम तोलकएको समयावलध समाि भएपलछ यस 

का      मा ऄन्यथा िेलखएकोमा बाहेक  ऄध्यक्षिे     

       छिफि हुन नलदइ सो लवषयको टुङ्गो िगाईन अवश्यक सबै 

                 लनणययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ । 

९. सभामा मतदान:  

 (१)  सभामा लनणययका िालग प्रस्तुत गररएको सबै            प्रस्तावको 

लनणयय ईपलस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट  हुनेछ ।  

 (२)  ऄध्यक्षता गने व्यलििाइ मत लदने ऄलधकार हुने छैन ।  

 तर  मत बराबर भएमा ऄध्यक्षता गने व्यलििे अफ्नो लनणाययक मत लदनेछ ।  

१०. मयायमदत सशंोधनः कुनै सदस्यिे प्रस्तुत गने लवधेयक    प्रस्ताव   कुनै 

अपलिजनक, व्यंग्यात्मक, ऄनावश्यक, ऄनपुयिु वा ऄसम्बद्ध शब्द 

वा वाक्यांश प्रयोग भएको िागेमा ऄध्यक्षिे त्यस्ता लवषय लवतरण 

हुनभुन्दा ऄलघ ईपयिु संशोधन गनय वा गराईन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रारभभः सभाको बैठक कक्षमा ऄध्यक्ष अगमन भइ रालरिय धनु 

बजे पलछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

१२. बैठकमा पािना गनुयपने आ रणहरः (१) बैठकमा देहायका आ  णहरू 

पािना गनुय पनेछः 

(क) ऄध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुदँा सबैिे सम्मान प्रकट गनय ईठ्नु पनेछ । 

(ख) ऄध्यक्षिे बैठकप्रलत सम्मान प्रकट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थलगत भइ ऄध्यक्ष सभाबाट बालहर लनस्के पलछ मात्र ऄरु 

सदस्यहरूिे बैठक कक्ष छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग लिने सदस्यिे बोल्दा ऄध्यक्षिाइ सम्बोधन गरेर मात्र 

बोल्न ु पछय र ऄध्यक्षिे ऄन्यथा अदेश लदएमा बाहके ईलभएर बोल्नु 

पनेछ । 
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(ङ) ऄध्यक्षिे बैठकिाइ सम्बोधन गरररहेको समयमा कुनै पलन सदस्यिे 

स्थान छाड्न ुहुदँैन र ऄध्यक्षिे बोिेको कुरा शालन्तपवूयक सनु्नु पनेछ । 

(च) ऄध्यक्ष   असन   ण          र बोलिरहकेो         सदस्यको 

बीचबाट लहड्ँन ुहुदँैन । 

(छ) कुनै सदस्यिे बोलिरहकेो समयमा ऄशालन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग 

हुने वा ऄव्यवस्था ईत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हुदँैन । 

(ज) बैठक कक्षमा ऄध्यक्षको सामनु्नेबाट वारपार गरी लहड्ँन वा ऄध्यक्षको 

असनतफय  लपठ्य ूफकायएर बस्न हुदँैन । 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यक्ष रुपिे सम्बलन्धत लवषय बाहके ऄन्य लवषयको 

पसु्तक, समाचारपत्र वा ऄन्य कागजपत्रहरू पढ्न ुहुदँैन । 

(ञ) बैठकको ऄवलधभर बैठक कक्षमा मोबाइि फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२)  सभामा पािना गनुयपने     आ  णहरू           सभािे तोके बमोलजम 

हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग मिने सदस्यिे पािन गनुय पने मनयमहरः बैठकमा हुने 

छिफिमा भाग लिने सदस्यिे देहायका लनयमहरूको पािन गनुय पनेछः 

(क) ऄध्यक्षको ध्यानाकषयण गनयको लनलमि ईठ्न ुपनेछ र ऄध्यक्ष लनजको नाम 

बोिाएपलछ वा आशारा गरेपलछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) यस कायय    को दफा ३५          लवषयमा छिफि गनुय हुदँैन । 

(ग) ऄ  ष्ट, ऄ  ि, ऄपमानजनक वा कुनै अपलिजनक शब्द बोल्न ुहुदँैन 

। 

(घ) व्यलिगत अके्षप िगाईन हुदँैन । 

(ङ) बोल्न पाईने ऄलधकारिाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायिे 

दरुुपयोग गनुय हुदँैन । 

(च) सभा वा ऄध्यक्षको कुनै लनणयय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्तावमालथ 

बोल्दाको ऄवस्थामा बाहके सभा ऄध्यक्षको कुनै पलन लनणययको 

अिोचना गनुय हुदँैन । 

(छ) ऄध्यक्षिे पद ऄनकूुि अचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छिफिको 

क्रममा बाहके ऄध्यक्षको अचरणको अिोचना गनुय हुदँैन । 

( ) वैठकमा पािना गनुयपने     लनयमहरू सभािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

१४. छिफिमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोलजम हुनेछः 

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यिे बोलिसकेपलछ ऄध्यक्षिे नाम बोिाएको वा 

आशारा गरेको क्रम बमोलजमको सदस्यिे बोल्न पाईनेछन ्। 

(ख) ऄध्यक्षको ऄनमुलत लबना कुनै सदस्यिे एईटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा 

बढी बोल्न पाईने छैन । 
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(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यिे ईिर लदनको लनलमि छिफिको ऄन्त्यमा फेरर 

बोल्न पाईनेछ । सो प्रस्तावको सम्बन्धमा छिफिमा पलहिे भाग 

लिएको वा नलिएको जेसकैु भए तापलन प्रस्तावक सदस्यिे ईिर लदइ 

सकेपलछ ऄध्यक्षको ऄनमुलत नलिइ फेरर बोल्न पाईने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय समकनेः  

 (१) बैठकमा छिफि चलिरहकेो समयमा सम्बलन्धत लवषयमा कुनै सदस्यिे 

कुनै               माग गनय ऄध्यक्ष  माफय त ऄनरुोध गनय 

      । 

 (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन ऄध्यक्षको ऄनमुलत 

लिइ कुनै सदस्यिे सभाको जानकारीको िालग अफूसँग सम्बलन्धत ऄन्य 

लवषयमा स्पष्ट जानकारी लदन सक्नेछ । 

 तर  त्यस्तो स्पष्ट जानकारी लदँदा कुनै लववादस्पद लवषय ईठाईन पाआने छैन र 

सो स्पष्ट जानकारी मालथ कुनै छिफि गनय पाआने छैन ।  

१६. मनणययाथय प्रस्ताि पेश गनेः (१) सभाको काययसचूीको कुनै प्रस्तावमालथ 

छिफि समाि भएपलछ सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूिाइ “हुन्छ, 

लवपक्षमा हुने सदस्यहरूिाइ “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूिाइ 

“मत लदन्न” भन्ने शब्द सलुनने गरी ईच्चारण गनुय भनी ऄध्यक्षिे 

काययसचुीका लवषयहरू क्रमशः लनणययाथय पेश गनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम प्रस्ताविाइ लनणययाथय पेश गरेपलछ ऄध्यक्षिे 

“हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने सदस्यहरूमध्ये जनु  पक्षको बहुमत भएको 

ठ     ईँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

 (३)  ऄध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव लनणययाथय पेश गररसकेपलछ सो प्रस्तावमालथ 

छिफि गनय वा संशोधन प्रस्तुत गनय पाआने  छैन ।  

१७. सभाध्यििे मनदेशन मदनेः  

 (१)  बैठकमा ऄभद्र व्यवहार गने सदस्यिाइ अफ्नो व्यवहार लनयन्त्रण गनय 

ऄध्यक्षिे चेतावनी लदए पलछ त्यस्तो सदस्यिे अफ्नो व्यवहारमालथ 

तुरुन्त लनयन्त्रण गनुय पनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको अदेश पािना नगने सदस्यिाइ ऄध्यक्षिे 

बैठकबाट बालहर जान अदेश लदन सक्नेछ । अदेश पाएपलछ त्यस्तो 

सदस्यिे बैठक कक्षबाट तुरुन्त बालहर जान ुपनेछ र लनजिे सो लदनको 

बाँकी ऄवलधको बैठकमा ईपलस्थत हुन पाईने छैन । 

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजमको अदेश पाएपलछ पलन त्यस्तो सदस्य बैठक 

कक्षबाट तुरुन्त बालहर नगएमा ऄध्यक्षिे  लनजिाइ कमयचारी वा 

सरुक्षाकमीको सहयोग लिइ बालहर लनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी 
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लनकालिएकोमा त्यस्तो  सदस्यिे त्यसपलछको तीन लदनसम्म सभाको 

बैठक वा कुनै सलमलतको बैठकमा भाग लिन पाईने छैन । यसरी 

लनकालिएकोमा सभाको सलचविे सो कुराको सचूना सबै सलमलतिाइ 

लदनेछ । 

 (४)  यस काययलवलधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै 

सदस्यिे बैठक कक्षमा शालन्त, सवु्यवस्था तथा  ऄनशुासन भङ्ग गरेमा 

वा गनय िागेमा वा सभाको प्रलतष्ठामा धक्का िाग्ने लकलसमिे बैठक कक्ष 

लभत्र ध्वंसात्मक कायय गरेमा वा बि प्रयोग गरेमा वा गनय िागेमा वा कुनै 

भौलतक हानी नोक्सानी प ु    एमा ऄध्यक्षिे लनजिाइ बैठक कक्षबाट 

तत्काि लनरकाशन गरी सदस्यिाइ बढीमा     लदन सम्मको िालग 

सभामा अईन नपाईने गरी र क्षलत भएको भौलतक सामाग्रीको यथाथय 

क्षलतपलूतय लनजबाट भराईने अदेश लदन सक्नेछ । 

 (५)  दफा (४) ब  लजम लनरकालसत भएको सदस्यिे सो ऄवलधभर सभाको 

वा कुनै सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत हुन पाईने छैन । लनजिाइ 

तोलकएको क्षलतपलूतय ऄध्यक्षिे तोकेको समयलभत्र दालखिा गने दालयत्व 

सम्बलन्धत सदस्यको  हुनेछ । 

 (६)  यस दफा बमोलजम कुनै सदस्य लनरकालशत भएको वा फुकुवा भएको 

सचूना सभाको सलचविे सबै सलमलतिाइ  लदनेछ ।  

१८. कारिाही मफताय हुन सकनेः यस काययलवलधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको 

भए तापलन लनरकालशत वा कारवाहीमा परेको सदस्यिे लचि बुझ्दो सफाइ 

पेश गरेमा वा अफ्नो भिू स्वीकार गरी माफी मागेमा ऄध्यक्षिे बैठकको 

राय बुझी त्यस्तो सदस्यिाइ माफी लदइ कारवाही लफताय लिन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थमगत गने ऄमधकारः बैठक कक्षलभत्र ऄव्यवस्था भइ वा हुन िालग 

बैठक लनयलमत रुपिे सञ्चािन गनय बाधा पने देलखएमा ऄध्यक्षिे सो 

लदनको कुनै समयसम्म वा अफूिे तोकेको ऄवलधसम्मको िालग       

         बैठक स्थलगत गनय सक्नेछ । ऄध्यक्ष गरेको त्यस्तो स्थगन मालथ 

कुनै सदस्यिे प्रश्न ईठाईन पाईने छैन् । 

२०. सदस्यको स्थान ररक्त रहेको ऄिस्थामा सभाको कायय सञ्चािन: 

सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहकेो ऄवस्थामा समेत सभािे 

अफ्नो कायय सञ्चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग लिन 

नपाईने कुनै व्यलििे भाग लिएको कुरा पलछ पिा िागेमा प्रचलित 

काननू लवपररत बाहकेको कायय ऄमान्य हुने छैन ।  
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२१. सभाको मनणययको ऄमभिेख र कायायन्ियन:  

 (१)  सभा र यसको सलमलतको लनणयय तथा कारबाहीको ऄलभिेख सभाको 

सलचविे व्यवलस्थत र सरुलक्षत राख्न ुपनेछ । 

 (२)  सभा तथा यसका सलमलतको लनणययको सक्कि ऄध्यक्षको अदेश लबना 

सभा वा सभा भवन बालहर िैजान हुदँैन । 

२२. मनणयय प्रमामणत    : 

 (१)  सभा          गरेका लनणय             ण  गनेछ । 

 (२)        (१)            ण                                       

      भ                । 

  

 

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून मनमायण गने प्रमक्रया 

२३. स्थानीय कानून मनमायण गदाय मिचार गनुय पने पिहरुः  

 (१) सभािे स्थानीय काननू लनमायण वा संशोधन गदाय ऄन्य कुराको ऄलतररि 

देहायको लवषयमा लवचार गनुय पनेछ,- 

(क) संलवधान बमोलजम अफ्नो ऄलधकारको लवषयमा पने वा नपने, 

(ख) संलवधान, संघीय काननू तथा प्रदेश कानूनको व्यवस्था, 

(ग) त्यस्तो काननू, स्वच्छ, न्यायपणूय तथा तकय  संगत हुन वा नहुने,  

(घ)  लनमायण गनय िालगएको स्थानीय काननूको व्यवहाररक 

कायायन्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने, 

(ङ) काननू कायायन्वयनको िालग अवश्यक पने अलथयक स्रोत तथा संस्थागत 

संरचना, 

(च) स     ऄदाितबाट प्रलतपालदत लसद्धान्त वा भएको अदेश, 

(छ) नेपाि सरकार, संघीय संसद्, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभािे त्यस्तै 

लवषयमा अधारभतू कानून लनमायण गरेको भए  सोमा भएको व्यवस्था 

( ) नेपाि सरकार वा प्रादेलशक सरकारिे नमनूा काननू ईपिब्ध गराएको 

भए सोमा भएको व्यवस्था, 

( ) नेपाििे ऄन्तरालरिय स्तरमा जनाएको प्रलतवद्धता, 

(ञ) सम्बलन्धत स्थानीय तहिे लनमायण गरेको ऄन्य स्थानीय काननूहरुसँगको 

तािमेि तथा सौहा ता, 

( ) लजल्िालभत्रका ऄन्य स्थानीय तह वा ऄन्य लजल्िासँग लसमाना 

जोलडएका स्थानीय तहको हकमा त्यस्ता लजल्िाका स्थानीय तहिे 

बनाएको स्थानीय काननूको व्यवस्था,  
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( ) गाईँकाययपालिका वा नगरकाययपालिकािे लनधायरण गरेका ऄन्य 

अवश्यक लवषयहरु ।  

 २)  सभािे संलवधानको ऄनसुचूी-९ को लवषयमा स्थानीय काननू लनमायण 

गदाय त्यस्तो लवषयमा संघीय संसद वा प्रदेश सभािे बनाएको काननूको 

प्रलतकूि नहुने गरी लनमायण    छ । 

 (३)                                                           

                                                     भ  भ   

                          ण            ।   

 (४)  भ                     आ                             

     ण            । 

 (५) सभािे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी काययपालिकािे लनदेलशका वा 

लदग्दशयन बनाइ िागू गनेछ ।  

२४. अिश्यकताको पमहचान गने:  

 (१)  काययपालिकािे लवधेयक तजुयमा गनुय ऄलघ त्यस्तो लवषयको काननू 

लनमायण गनय अवश्यक रह ेनरहकेो लवषयमा अवश्यकताको पलहचान गनुय 

पनेछ । 

 २)  ईपदफा (१) को प्रयोजनको िालग सम्बलन्धत काययपालिकािे स्थानीय 

काननू बनाईनु पने अधार र कारण, त्यस्तो लवषयमा संघीय वा प्रदेश 

काननू भए नभएको, लजल्िा लभत्रका र ऄन्य लछमेकी स्थानीय तहमा 

त्यस सम्बन्धी स्थानीय काननू लनमायण भए नभएको, स्थानीय कानून 

तजुयमाबाट हालसि गनय खोलजएको िाभ िागत र ईपिब्धी,  स्थानीय 

काननू कायायन्वयनको िालग अवश्यक पने संयन्त्र तथा अलथयक स्रोत, 

त्यस्तो स्रोत जटुाईनको िालग अवश्यक व्यवस्था र लवधेयकमा रहने 

मखु्य मखु्य प्रावधानको समेत लवशे्लषण गरी संलक्षि ऄवधारणापत्र तयार 

गनुय पनेछ ।  

 (३)  काननूको संशोधनको िालग लवधेयक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको 

अधार र कारण सलहतको दफाबार तीन महिे लववरण तयार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकारयोग्य छ िा छैन भन्ने मनणयय गनेः कुनै प्रस्ताव स्वीकार 

योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको लनणयय ऄध्यक्षिे गनेछ र त्यसरी लनणयय 

गदाय ऄध्यक्षिे कारण खिुाइ प्रस्तावको कुनै ऄंश वा परैू प्रस्ताव 

ऄस्वीकार गनय सक्नेछ । 
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२६. मिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुत:  

 १)  वालषयक अय र व्ययको ऄनमुान सलहतको बजेट तथा सोसँग सम्बलन्धत 

लवलनयोजन वा अलथयक लवधेयकह  ऄध्यक्षबाट लनधायररत लमलत र 

समयमा सभाको बैठकमा प्रस्तुत गनुयपनेछ ।  

 (२)  वालषयक बजेट तथा ऄथय सम्बन्धी लवधेयक वा प्रस्ताव काययपालिकाको 

प्रमखु अफैं िे वा लनजिे तोके बमोलजम ईपाध्यक्ष वा काययपालिकाको 

सदस्यिे मात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । ऄध्यक्षिे वा   क बजेट अय व्यय 

लववरण तथा बजेट सभामा अँफै पेश गने भएमा सो समयमा ईपाध्यक्ष 

   ईपप्रमखुिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।  

 (३)  कुनै लवधेयक वा प्रस्ताव ऄथय सम्बन्धी हो वा होआन भन्ने प्रश्न ईठेमा सो 

प्रश्नको ऄलन्तम लनणयय गने ऄलधकार ऄध्यक्षको हुनेछ ।   

 (४)  ऄथय सम्बन्धी लवधेयक वा प्रस्तावको ऄन्य प्रलक्रया देहाय बमोलजम 

हुनेछ,-   

(क) ऄथय सम्बन्धी लवधेयक वा प्रस्तावमा छिफिका िालग ऄध्यक्षिे 

स्वीकृत गरेको काययतालिका (लमलत र समय) सबै सदस्यिाइ सभाको 

सलचविे ईपिब्ध गराईनपुनेछ 

(ख) वालषयक बजेट सम्बन्धी लवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र 

सबै सदस्यिाइ ईपिब्ध गराआनेछ । 

(ग) ऄथय सम्बन्धी लवधेयक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस काययलवलधमा 

ईल्िेख भएका लवषय बाहके ऄध्यक्षिे ईपयिु ठहयायएको प्रलक्रया 

ऄपनाआनेछ ।  

 (५)  ऄथय सम्बन्धी लवधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका लवधेयक वा प्रस्ताव कुनै 

सदस्यिे कम्तीमा     लदन ऄलघ दताय गनुयपनेछ । 

 (६)  ऄथय सम्बन्धी लवधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका लवधेयक वा प्रस्ताव दताय 

भए पश्चात सभाको सलचविे सबै सदस्यिाइ ईपिब्ध गराईनु गनुयपनेछ ।  

 (७)  लवधेयक वा प्रस्ताव माथी छिफि र लनणयय हुने समयतालिका         

-१        ऄध्यक्षिे लनधायरण गरे  बमोलजम हुनेछ । 

२७. ऄथय सभबन्धी पुरक ऄनुमान: (१) सभाबाट पाररत चाि ु अलथयक वषयका 

िालग ऄथय सम्बन्धी ऐनिे कुनै सेवाका िालग खचय गनय ऄलख्तयारी 

लदएको रकम ऄपयायि भएमा वा त्यस वषयका िालग ऄथय सम्बन्धी ऐनिे 

ऄलख्तयारी नदलएको सेवामा खचय गनय अवश्यक भएमा वा ऄथय सम्बन्धी 

ऐनिे ऄलख्तयारी लदएको रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा 

काययपालिकाको ऄध्यक्षिे सभामा यस ऄलघ प्रस्तुत गररएको बजेटको 
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लसद्धान्त र मागयदशनको प्रलतकूि नहुने गरी परुक ऄनमुान पेश गनय 

सक्नेछ । 

२८. मिधेयक सभामा पेश गदाय सिंग्न गनुय पने मििरण: सभामा पेश गने 

लवधेयकका साथमा देहायको लववरण संिग्न गनुय पनेछ- 

(क) लवधेयकको ईद्देश्य र कारण सलहतको लववरण, 

(ख) लवधेयक ऐन बनेपलछ अलथयक व्ययभार हुने रहछे भने त्यसको लवस्ततृ 

लववरण सलहतको अलथयक लटप्पणी, 

(ग) कुनै लवधेयकमा लनयम, काययलवलध, लनदेलशका बनाईने वा ऄलधकार 

प्रत्यायोजन गने प्रावधान रहकेो भए त्यसको कारण, प्रत्यायोलजत 

ऄलधकार ऄन्तगयत बनाआने लनयम, काययलवलध वा लन  लशकाको प्रकृलत र 

सीमा तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्धी लटप्पणी । 

२९. मिधेयक दताय गराईनु पने:  

 (१)  सभाको ऄलधकारके्षत्र लभत्र पने कुनै लवषयमा कुनै सदस्यिे लवधेयक पेश 

गनय चाहमेा लवधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने लमलत भन्दा कम्तीमा 

        ऄगावै ऄध्यक्षिाइ ईपिब्ध गराइ दताय गराईन ुपनेछ ।  

     लनवायचनपलछको     सभामा लवधेयक पेश गने समयावलध        

                  । 

 (२)        (१)                 प्रचलित काननू ऄनकूुि नदेलखएमा 

वा यो          ऄनकुुि  नभएमा  ऄध्यक्षिे ईि        लवलधसम्मत 

रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यिाइ लदनु पनेछ ।  

 (३)  ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम ऄध्यक्षिे अदेश लदए बमोलजम सभाको 

सलचविे प्रस्ताव दताय गनुयपनेछ । 

 (४)  सभाको सलचविे ऄध्यक्षिे अदेश लदएका               -२ 

       दतायको ऄलभिेख छुटै्ट राख्नु पनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गराईनु पने:  

(१) सभाको ऄलधकारके्षत्र लभत्र पने कुनै लवषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने 

सदस्यिे प्रस्ताव तयार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीमा     लदन 

ऄगावै ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

     लनवायचनपलछको     सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावलध        

                  । 

 (२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचलित काननू ऄनकूुि नदेलखएमा वा यो          

ऄनकुुि नभएमा ऄध्यक्षिे ईि  प्रस्ताव लवलधसम्मत रुपमा पेश गनय 

प्रस्तावक सदस्यिाइ लदन ुपनेछ ।  
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 (३) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम ऄध्यक्षिे अदेश लदए बमोलजम सभाको 

सलचविे प्रस्ताव दताय गनुयपनेछ । 

 (४) सभाको सलचविे ऄध्यक्षिे अदेश लदएका प्रस्तावहरु दतायको ऄलभिेख 

       -२        छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  

३१. सचूना मबना पमन प्रस्ताि पेश गनय समकनेः (१) यस पररच्छेदमा जनुसकैु 

कुरा िेलखएको भए तापलन ऄध्यक्षको ऄनमुलत लिइ देहायको कुनै 

प्रस्ताव सचूना लबना पलन पेश गनय सलकनेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै 

लववादस्पद लवषय ईठाईन पाआने छैनः 

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन लफताय लिने, 

(ग) बधाआ लदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छिफि वा बैठक स्थलगत गने, 

(ङ) बैठकको ऄवलध बढाईने वा  

(च) छिफि समाि गने । 

 (२) ईपदफा (१) मा ईल्िेलखत प्रस्तावका सम्बन्धमा ऄध्यक्ष ऄनुमलत प्राि 

भइ बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपलछ  ऄध्यक्षिे ईि प्रस्ताविाइ बैठकको 

लनणययाथय पेश गनेछ । 

३२. मिधेयक र प्रस्ताि मितरण: वालषयक बजेट सम्बन्धी लवधेयक 

काययपालिकाबाट स्वीकृत गरी लसधै सभामा पेश गररनेछ । ऄन्य सबै 

लवधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा ऄगावै 

सबै सदस्यिाइ सभाको सलचविे ईपिब्ध गराईन ुपनेछ । 

३३. सझुाब सकंिन र पररमाजयन: ( 

 १)  लवधेयक मसौदा भएपलछ ऄध्यक्षिाइ ईपयिु िागेमा त्यस्तो लवधेयकमा 

सावयजलनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझुाब संकिन गनय सक्नेछ ।  

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम प्राि हुन अएको सझुाबहरु सलहतको प्रलतवेदन 

सम्बलन्धत वडा सलमलतिे काययपालिकािाइ लदन ुपनेछ ।  

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम लवधेयकमा वडा सलमलत माफय त प्राि हुन अएका 

सझुाबहरुको ऄध्ययन गरी काययपालिकािे लवधेयकिाइ अवश्यकता 

ऄनसुार पररमाजयन गनेछ ।  

३४. मिधेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गने:  

 (१) ऄध्यक्षबाट स्वीकृत काययतालिका बमोलजम लवधेयक वा प्रस्ताव 

प्रस्तुतकताय सदस्यिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम लवधेयक पेश गदाय लवधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यिे 

लवधेयक पेश गनुय परेको कारण, लवधेयकबाट गनय खोलजएको व्यवस्था र 
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त्यसबाट प्राि गनय खोलजएको ईपिलब्धको बारेमा संलक्षि जानकारी लदंदै 

लवधेयकमा छिफि गररयो   भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गनुय पनेछ । 

 (३)  लवधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोलकएको सदस्य सभामा स्वयं ईपलस्थत 

हुन ऄसमथय भएमा ऄध्यक्षिे तोकेको कुनै सदस्यिे लवधेयक    प्रस्ताव 

पेश गनय सक्नेछ । 

३५. सशंोधन सभबन्धी शतयहरः कुनै लवधेयक वा प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका 

शतयका ऄधीनमा रही सदस्यिे संशोधन पेश गनय सक्नेछः 

(क) मिू प्रस्तावको लसद्धान्त लवपरीत हुनु हुदँैन । 

(ख) मिू प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको के्षत्रलभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग) बैठकिे पलहिे गररसकेको लनणयय    बालझने हुन ुहुदँैन । 

(घ) ऄस्पष्ट वा लनरथयक हुन ुहुदँैन । 

३६. मिधेयकमा दफाबार छिफि:  

 (१)  दफा २६, २७, २९   ३० बमोलजमको लवधेयक वा प्रस्ताव        

दफावार छिफिका िालग ऄध्यक्षिे अवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ । 

                       भई                        

       ई                         । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम छिफि समाि भए पश्चात लवधेयक वा प्रस्ताव 

प्रस्तुतकताय सदस्यिे ऄध्यक्षको ऄनमुलत    सभामा देहायको कुनै 

एक प्रस्ताव प्रस्तुत गनुयपनेछ,-  

 (क) लवस्ततृ छिफिको िालग लवधेयक वा प्रस्ताविाइ सभाका सलमलतमा 

पठाआयोस ्भन्ने वा  

 (ख) लवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेश गने ।  

                                            भ           

                      । 

३७. सभामा छिफि गनय नपाआने मिषयहरः (१) देहायका लवषयमा सभा वा 

स  लतको कुनै        छिफि गनय पाआने छैनः 

(क) संलवधान वा प्रचलित कानूनबाट लनषेध गररएको लवषय, 

(ख)       : गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रालरिय लहत लवपररत हु   

    ,  

( ) काययपालिकाको कुनै सलमलतको लनणययको अिोचना गररएका लवषय, 

(ग) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको लवषय, 

(घ) प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको िालग कुनै व्यलि वा संस्थाको नाम 

अलद भएको लवषय, 
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(ङ) प्रचलित काननू बमोलजम स्थालपत भएको न्यालयक वा          

         , प्रचलित कानुन बमोलजम जाँचबुझ गनय, सझुाव लदन वा 

प्रलतवेदन पेश गनय गलठत अयोग वा सलमलतमा लवचारधीन रहकेो लवषय, 

(च) ऐलतहालसक     वा काननूको व्याख्या सम्बन्धी लवषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यलिको कुनै विव्य सत्य हो वा होआन भन्ने लवषय,  

(ज) ऄलशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

(झ) काययपालिकाको कुनै लनणयय वा कुनै कारवाही सम्बन्धी लवषयमा 

छिफि गदाय रालरिय सरुक्षा, ऄखण्डता वा कूटनीलतक सम्बन्ध जस्ता 

संवेदनशीि लवषयहरूमा अँच अईन सक्ने भनी काययपालिकाबाट 

प्रमालणत गररएको लवषय समावेश भएको, र 

३८. समममतमा छिफि:  

(१)  दफा ३६ को ईपदफा २(क) बमोलजम लवस्ततृ छिफि गनय सभाको 

सलमलतमा पठाआएकोमा सलमलतिे त्यस्तो  लवधेयक वा प्रस्तावमा 

छिफि गदाय लवधेयकमा संशोधन पेश गने सदस्यहरुिाइ संशोधन पेश 

गनुय परेको अधार र  कारण समेत खिुाइ अफ्नो संशोधनको 

लवषयमा प्रष्ट गनय सलमलतको बैठकमा समय लदनेछ ।   

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम संशोधनकतायिे संशोधनको लवषयमा अफ्नो 

धारणा राखेपलछ पेश भएका संशोधनका  लवषयमा समेत 

सलमलतिे दफाबार छिफि गरी त्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने 

सम्बन्धमा लवधेयक  प्रस्तुतकताय सदस्यको समेत राय लिइ अवश्यक 

लनणयय गनेछ । 

३९. समममतको प्रमतिेदन र बैठकमा प्रस्तुत:  

(१)  सलमलतमा लवधेयक वा प्रस्ताव     छिफि समाि भएपलछ सलमलतिे 

        ण         प्रलतवेदन तयार गरी  सलमलतको संयोजक वा 

लनजको ऄनपुलस्थलतमा सलमलतिे तोकेको सदस्यिे प्रलतवेदन सलहतको 

लवधेयक वा प्रस्ताव  ऄध्यक्षको ऄनमुलतिे सभाको बैठकमा पेश 

गनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतवेदन ईपर छिफि समाि भए पश्चात 

लवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यिे  ऄध्यक्षको ऄनमुलतमा 

लवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेश गनेछ । 

४०. मिधेयक मफताय मिन सकने:  

(१)  लवधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यिे सभाको स्वीकृलत लिइ जनुसकैु ऄवस्थामा 

लवधेयक          लफताय लिन सक्नेछ ।  
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 तर वालषयक बजेट तथा अलथयक ऐन सम्बन्धी लवधेयक      लिन सक्ने 

छैन ्।  

(२)  लवधेयक          प्रस्तुतकताय सदस्यिे लवधेयक लफताय लिन ऄनमुलत 

माग्ने प्रस्ताव पेश चाहेमा लिलखत सचूना  लदन ुपनेछ । 

(३)  लवधेयक          लफताय लिने प्रस्तावको कसैिे लवरोध गरेमा प्रस्ताव 

गने तथा लवरोध गने सदस्यिाइ ऄध्यक्षिे  अ-अफ्नो कुराहरू 

स्पष्ट पानय संलक्षि विव्य लदन ऄनमुलत लदन सक्नेछ र त्यसपलछ ऄरु 

छिफि हुन नलदइ  प्रस्ताविाइ लनणययाथय पेश गनेछ । 

(३)  लवधेयक          लफताय लिने ऄन्य प्रलक्रया ऄध्यक्षिे लनधायरण गरे 

बमोलजम हुनेछ । 

४१. सशंोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने ऄमधकारः  

(१)  दफा २६, २७, २९, ३०   ३६ बमोलजम दताय भएको लवधेयक वा 

      ईपर कुनै सदस्यिे संशोधन पेश गनय  चाहमेा सभाको बैठक 

हुनभुन्दा कम्तीमा            लदन ऄगावै संशोधनको प्रस्ताव ऄध्यक्ष 

समक्ष पेश गनय  सक्नेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने ऄलधकार 

ऄध्यक्षको हुनेछ । 

(३)  ऄध्यक्षिे स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सलहतको प्रस्ताव वा मिू 

प्रस्ताविाइ लनणययाथय पेश गनुयभन्दा  पलहिे बैठकमा पढेर सनुाईनेछ । 

यसरी लनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा ऄध्यक्षिे 

ईपयिु  ठहयायएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सलहतको प्रस्ताव 

वा मिू प्रस्ताविाइ प्राथलमकता लदआ पेश गनय सक्नेछ । 

(४)  सभाको सलचविे ऄध्यक्षिे ऄनमुलत लदएका संशोधनहरूको लववरण 

सदस्यहरूिाइ ईपिब्ध गराईनेछ । 

४२. मिधेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको मनणययाथय पेश गने:  

(१)  सभामा दफावार छिफि भएकोमा सो समाि भएपलछ र सलमलतमा 

लवस्ततृ छिफि भएकोमा सलमलतको प्रलतवेदन  ईपर सभाको बैठकमा 

छिफि समाि भएपश्चात ऄध्यक्षको ऄनमुलत लिइ सभा   लनणययाथय 

लवधेयक प्रस्तुतकताय  सदस्यिे लवधेयक पाररत गररयोस ् भन्ने प्रस्ताव 

प्रस्तुत गनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजमको लवधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका 

संशोधनहरूिाइ ऄध्यक्षको ऄनुमलत          लनणययाथय छुटै्ट पेश गनय 

      ।  
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(३)  ईपदफा (१) र (२) बमोलजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यिे स्वीकृत 

गरेमा लवधेयक वा प्रस्ताव पाररत भएको  मालननेछ ।   

४३. मिधेयकको पुनः प्रस्तुमतः एक पटक अव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा 

पेश गरी ऄस्वीकृत भएको लवधेयक सोही सभाको बैठकमा पनुः प्रस्ताव 

गररने छैन । 

४४. मिधेयक दताय ऄमभिेख राख्ने: सभामा पेश गने प्रयोजनाको िालग ऄध्यक्ष 

समक्ष पेश भएका लवधेयक सभाको सलचविे         -२        दताय 

गरी लवधेयकमा भएको कारबाहीको ऄद्यावलधक िगत तयार गरी राख्नु 

पनेछ ।  

४५. सामान्य त्रुटी सधुार: ऄध्यक्षिे सभाबाट पाररत भएको लवधेयक वा 

प्रस्तावमा दफाहरूको संख्याको क्रम लमिाईने तथा भाषागत शदु्धता 

कायम राख्न ुपनेछ ।  

४६. मिधेयक प्रमाणीकरणको िामग ऄद्यािमधक प्रमत तयार पाने:  

(१)  दफा ४२ बमोलजम सभाबाट पाररत भएको लवधेयकिाइ सभाको 

सलचविे पाररत भएका संशोधन तथा  अनशुांलगक लमिान 

भए त्यस्तो लमिान गरी लवधेयक पाररत भएको लमलत समेत ईल्िेख गरी 

प्रमाणीकरणको  िालग नेपािी कागजमा चार प्रलत तयार गनपुनेछ 

।  

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम तयार गररएको लवधेयकमा वषयगत नम्बर समेत 

ईल्िेख गरी सभाको सलचविे  प्रमाणीकरणको िालग ऄध्यक्ष 

समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४७. मिधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा मबक्री मितरण:  

(१)  सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ को ईपदफा (२) बमोलजम पेश भएको 

लवधेयकको पलहिो र ऄलन्तम पषृ्ठमा परूा नाम,  थर तथा पद समेत 

ईल्िेख गरी प्रत्येक पषृ्ठमा हस्ताक्षर गरी ऄध्यक्षिे प्रमाणीकरण गनेछ । 

त्यसरी प्रमाणीकरण  गदाय लमलत र लवधेयकको पषृ्ठ संख्या समेत 

खिुाईन ुपनेछ ।  

(२)  सभाबाट पाररत लवधेयक ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएपलछ 

िागू हुनेछ । 

(३)  ईपदफा (१) बमोलजम लवधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा 

लदन ुपनेछ । 

(४)  ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएको लवधेयकको एक प्रलत सभाको 

ऄलभिेखमा राखी ऄको एक–एक प्रलत  गाईँ काययपालिकाको 
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कायायिय, वडा सलमलत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्राियमा पठाईनु 

पनेछ ।  

(५)  ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएको लवधेयक प्रकाशन गरी गाईँ 

काययपालिकाको वेवसाइटमा समेत राख्न ु पनेछ ।  

(६)  सभािे पाररत गरेको लवधेयक प्रमाणीकरण भएपलछ त्यसका मखु्य मखु्य 

व्यवस्थाको बारेमा स्थानीय सञ्चार माध्यम वा ऄन्य कुनै तररकाबाट 

प्रचार प्र  र गनुय पनेछ । 

(७)  कसैिे स्थानीय काननू खररद गनय चाहेमा काययपालिकाको कायायिय र 

वडा सलमलतको कायायियबाट िागत दस्तुर  लतरी खररद गनय सक्नेछ 

। 

४८. समममत गठन गनय सकने:  

(१)  गाईँ काययपालिकािाइ सभाप्रलत ईिरदालय बनाईन, स्थानीय काननू 

लनमायण प्रलक्रयािाइ व्यवलस्थत बनाईन तथा  गाईँ काययपालिकाबाट 

भएका कारवाहीको ऄनगुमन र मलू्या   न गरी अवश्यक लनदेशन लदन 

समेत प्रयोजनको  िालग देहाय बमोलजमको सलमलत गठन गनय 

सक्नेछः  

 क. लवधेयक सलमलत 

 ख. िेखा सलमलत 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजमको प्रत्येक सलमलतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु 

रहनेछन ्। सलमलतमा रहने सदस्यहरु  लवषयगत ऄनभुव वा लवज्ञताका 

अधारमा ऄध्यक्षको प्रस्ताव बमोलजम सभािे लनधायरण गरे बमोलजम 

हुनेछ ।  

(३)  ईपदफा (२) बमोलजम गठन हुने सलमलतको संयोजक ऄध्यक्षिे तोके 

बमोलजम हुनेछ । संयोजक बैठकमा ईपलस्थत  नभएमा सलमलतिे 

तोकेको सदस्यिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।  

(४)  सलमलतको सलचवको कायय गाईँ काययपालिकाको लवषयगत शाखा 

प्रमखुिे गनेछ ।  

(५)  सलमलतको बैठकको गणपरुक संख्या कम्तीमा   ई जना हुनपुनेछ । 

(६)  सलमलतको लनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।  

(७)  ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे अवश्यकतानसुार लवषयगत लवज्ञ वा 

कमयचारीिाइ अमन्त्रण गनय  सक्नेछ । अमलन्त्रत सदस्यिे 

बैठकको लनणययमा मत लदन पाईने छैन।  

(८)        (१)                  आ                        

        सभासमक्ष पेश ग        । 
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४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र ऄद्यािमधक ऄमभिेख र       :  

(१)  सभाको सलचविे ऄनसुचूी–३ बमोलजमको ढाँचामा सभािे बनाएको 

काननूको एकीकृत र ऄद्यावलधक ऄलभिेख  राख्न ुपनेछ । 

(२)  काययपालिकािे स्थानीय कानूनको वषयगत र वणायनकु्रममा ऄद्यावलधक 

लववरण तयार गरी राख्न ुपनेछ ।   

(३)  स्थानीय काननूमा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत लमिाआ गाईँ 

काययपालिकािे ऄद्यावलधक लववरण तयार  गरी राख्न ु पनेछ । 

त्यसरी ऄद्यावलधक गररएको स्थानीय काननू स्थानीय तहको वेवसाइटमा 

समेत राख्न ुपनेछ ।  

(४)  ईपदफा (१) बमोलजम रालखएको ऄलभिेख कसैिे ऄविोकन गनय 

चाहमेा सरुलक्षत रुपमा ऄविोकन गनय लदन ु पनेछ ।  

५०. कानून मनमायण प्रमक्रया सभबन्धी ऄन्य व्यिस्था: स्थानीय कानून लनमायण 

वा संशोधन सम्बन्धी ऄन्य प्रलक्रया प्रचलित काननू ऄनकूुि सभािे 

अँफै लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

५१. सभाको समचिको ऄमधकारः सभाको सलचविे सभाको वा कुनै सलमलत वा 

ईपसलमलतको बैठकमा प्रवेश गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीिाइ 

लनदेशन लदन वा लनयन्त्रण गनय वा बैठकिे मागेको काययलवलध सम्बन्धी 

सल्िाह लदन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

मजल्िा सभा तथा मजल्िा समन्िय समममत सभबन्धी व्यिस्था 

 

५२. मजल्िा सभाको गणपुरक सखं्या: लजल्िा सभाको बैठकमा सभामा 

तत्काि कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्य 

ईपलस्थत भएमा बैठकको िालग गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ । 

५३. मजल्िा सभाको काययसञ् चािन सभबन्धी काययमिमध: लजल्िा सभाको 

बैठक तथा कायय सञ् चािन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था लजल्िा सभा 

अफैं िे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

५४. मजल्िा समन्िय समममतको बैठक:  

(१)  लजल्िा समन्वय सलमलतको बैठक अवश्यकता ऄनसुार बस्नेछ । 

(२)  लजल्िा समन्वय सलमलतको बैठक सलमलतको प्रमखुिे तोकेको लमलत, 

समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) लजल्िा समन्वय सलमलतको सलचविे सलमलतको बैठक बस्ने सचूना 

कम्तीमा सात लदन ऄगावै सलमलतका  सदस्यहरूिाइ लदनु 
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पनेछ र त्यस्तो सचूनाको साथमा बैठकमा छिफि हुने लवययषहरुको 

 सचूी समेत संिग्न गनुय  पनेछ । 

(४)  लजल्िा समन्वय सलमलतका तत्काि कायम रहकेो सदस्य संख्याको 

पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्यको  ईपलस्थलत भएमा 

सलमलतको गणपरूक संख्या पगेुको मालननेछ । 

(५)  लजल्िा समन्वय सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता सलमलतको प्रमखुिे गनेछ 

र लनजको ऄनपुलस्थलतमा वा  लनजको पद ररि रहकेो ऄवस्थामा 

लजल्िा समन्वय सलमलतको ईपप्रमखुिे बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 

(६)  लजल्िा समन्वय सलमलतको बैठकमा वहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत 

बराबर भएमा बैठकको ऄध्यक्षता गने  व्यलििे लनणाययक मत 

लदनेछ । 

(७)  लजल्िा समन्वय सलमलतको लनणयय सलमतको प्रमखुद्वारा प्रमालणत गररनेछ 

। 

(८)  लजल्िा समन्वय सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययलवलध सो सलमलत 

अफैं िे लनधायरण गरे बमोलजम  हुनेछ । 

५५. मजल्िा सभा तथा मजल्िा समन्िय समममतको मनणययको ऄमभिेख र 

कायायन्ियन:  

(१)  लजल्िा सभा तथा लजल्िा समन्वय सलमलतको लनणयय तथा कारवाहीको 

ऄलभिेखहरू लजल्िा समन्वय  सलमलतको ऄध्यक्ष वा प्रमखु   

                     भ           सरुलक्षत राख् न ुपनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम रालखने ऄलभिेखहरू समन्वय सलमलत प्रमखुको 

अदेश लवना लजल्िा समन्वय  सलमलतको सलचवािय भवनबाट 

बालहर िैजान हुदँैन । 

 

 

पररच्छेद-५ 

मिमिध 

५६. सभािाइ सबंोधनः  

(१) नेपाि सरकारका मलन्त्रपररषदक्ा सदस्य, प्रदेश प्रमखु तथा प्रदेश 

सरकारका मलन्त्रपररषदक्ा सदस्यिाइ सभा ऄध्यक्षिे सभाको बैठकिाइ 

      संवोधन गनय ऄनरुोध गनय सक्नेछ ।   

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम सम्बोधनको िालग ऄपनाआने प्रलक्रया ऄध्यक्षिे 

तोके बमोलजम हुनेछ । 
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५७. प्रिेश मनयममत गने ऄमधकारः (१) सभाको बैठकमा प्रवेश लनयलमत गने 

ऄलधकार ऄध्यक्षको हुनेछ ।  

५८. अन्तररक मदग्दशयनः सभाको स्वीकृलत लिइ ऄध्यक्षिे अवश्यकता ऄनसुार 

अन्तररक लदग्दशयन बनाईन सक्नेछ । 

(१) यस काययलवलधको ऄलन्तम व्याख्या गने ऄलधकार ऄध्यक्षिाइ हुनेछ र 

लनजको लनणयय ऄलन्तम हुनेछ ।  

(२) त्यस्तो लनणययको जानकारी बैठकिाइ लदन ुपनेछ ।  

(३) यो कायय  लधको प्रयोग गदाय प्रलक्रयागत बाधा ऄड्काईहरू फुकाईने 

ऄलन्तम ऄलधकार ऄध्यक्षिाइ हुनेछ । यसरी जारी भएका अदेश वा 

लनदेशनहरू यस का      मा परे सरह मालन कायायन्वयनमा अईनेछ । 

५९. सभाको समचिको काम िगाईन सकनेः सभाको सलचव ईपलस्थत नभएमा 

यस का    लधमा सभाको सलचविे गने भनी तोलकएको काययहरू 

ऄध्यक्षिे तोकेको ऄन्य ऄलधकृत स्तरका कमयचारीिे गनेछ ।  

६०. ऄनुपमस्थमतको सचूनाः  

(१)  कुनै सदस्य िगातार दइू वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा 

ऄनपुलस्थत रहन ुपने भएमा तत्सम्बन्धी ऄग्रीम  सचूना ऄध्यक्षिाइ लदनु 

पनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजम लदआने सचूनामा अफू ऄनपुलस्थत रहने ऄवलध र 

कारण समेत ईल्िेख गनुय पनेछ । 

६१. पािना गनुय पने अचार समंहताः सभाका पदालधकारी तथा सदस्यहरूिे 

संलवधान तथा काननू बमोलजमको ईिरदालयत्व परूा गने तथा लनजहरूको 

काम कारवाहीमा सावयजलनक लवश्वास कायम गनय सभाबाट स्वी  त 

अचार संलहताको पािना गनेछन ् । अचार संलहताको नमूना स्थानीय 

तहको सम्पकय  मन्त्रािय माफय त ईपिब्ध गराईनेछ । यस्तो अचारसंलहता 

सभािे पाररत गरी िागू गनुय स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ । 

६२. ऄमधिेशनको ऄंग नमामनने: सभाको ऄलधवेशन प्रारम्भ             

भैसकेपलछ ऄन्त्य नभएसम्मको ऄवलधमा अयोजना हुने ईद्  टन, 

स्वागत, सम्मान तथा ऄलभनन्दन जस्ता लक्रयाकिापिाइ सभाको ऄंग 

मालनने छैन ।  

६३. शामन्त सरुिा सवु्यिस्था      र    :      भ         भ         

    भ   भ                                              

                                                      

            । 
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ऄनु  ची - १ 

(काययलवलधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

अरुघाट गाईँपालिका  गाईँ सभा 

काययसचूी र समयतामिका 

बैठक       :  बैठक स्थानः  

ऄध्यक्षताः  
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ऄनु  ची - २ 

(काययलवलधको दफा २९ को ईपदफा (४) सँग सम्बलन्धत) 

अरुघाट गाईँपालिकाको गाईँ सभामा प्रस्तुत काननूको ऄलभिेख 

अरुघाट गाईँपालिका, गाईँसभा 
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रण

 ल
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कै

लफ
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त
 

 

           

           

 

ऄमभिेख तयार गनेको ऄमभिेख जाँच गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर:    ,   : 

पद:   : 

लमलत:     : 
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ऄनु  ची - ३ 

(काययलवलधको दफा ४९ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

अरुघाट गाईँपालिकाको गाईँ सभामा        काननूको ऄलभिेख 

अरुघाट गाईँपालिका, गाईँसभा 
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 भ
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ऄमभिेख तयार गनेको ऄमभिेख जाँच गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर:    ,   : 

पद:   : 

लमलत:     : 

अज्ञािे , 

एकदेव खनाि 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 

 


