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प्रस्तावनाः नेपालको संववधानको धारा २२७ ऄनुसार प्रदशे कानून बमोवजम स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन 

काययवववध स्वीकृत भइ लागू नभएसम्मको लावग आठराई गाईँसभाको कायय संचालन गनय, बैठकको सुव्यवस्था 

कायम राख्न, अवश्यक सवमवतहरूको गठन गनय र ऄन्य काम कारवावह वनयवमत एवं प्रभावकारी 

बनाईनआठराई गाईँ काययपावलकाबाट स्वीकृत गरी यो काययवववध जारी गररएको छ ।   

पररच्छेद — १ 

प्रारवम्भक 

१. सवंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस वनयमाववलको नाम “आठराई गाईँसभा सञ्चालन काययवववध-२०७४” 

रहकेो छ।  

(२) यो काययवववध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययवववधमा,-  

(क) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान संझनु पछय ।  

(ख) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संववधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ बमोवजमका गाईँपावलका संझन ु

पदयछ ।  

(ग)  “सभा” भन्नाले संववधानको धारा २२२ बमोवजमको गाईँसभा संझन ुपदयछ ।   

(घ) “काययपावलका” भन्नाले गाईँ काययपावलका संझनु पदयछ ।  

(ङ) “ऄध्यि” भन्नाले सभाको ऄध्ियलाइ संझन ुपछय ।   

(च) “ईपाध्यि” भन्नाले गाईँपावलकाको ईपाध्यि संझनु पदयछ ।  

(छ) “ववधेयक” भन्नाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा समेत संझन ुपछय।  

(ज)  “सदस्य” भन्नाले गाईँ काययपावलकाको ऄध्यि, ईपाध्यि, काययपावलकाको सदस्य वा वडा सदस्य संझन ु

पछय ।  

(झ) “सभाको सवचव” भन्नाले गाईँपावलकाको काययकारी ऄवधकृत वा ऄध्यिले सभाको वसचव भइ काम गनय 

तोकेको कमयचारी समेतलाइ संझन ुपछय ।  

(ञ) “बैठक” भन्नाले गाईँ सभाको ऄवधवेशन संझन ुपछय । सो शव्दले सवमवतको वैठक समेतलाइ संझन ुपदयछ   

(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको ववचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसँग सम्ववन्धत संशोधन 

प्रस्ताव समेत संझन ुपछय ।  

(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्य” भन्नाले सभाको ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सभाको सदस्य संझन ुपछय ।  

(ड) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि संझन ुपछय र सो शव्दले बैठक किसँग जोवडएको दशयकददघाय 

तथा बरण्डा समेतलाइ जनाईँछ ।  

(ढ) “ववषयगत शाखा” भन्नाले गाईँपावलका वा नगरपावलकाको कायय ववभाजन वनयमावली बमोवजमको 

ववषयगत शाखा संझन ुपछय ।   

(ण) “सवमवत” भन्नाले यस काययवववध बमोवजम गठन हुने सभाको सवमवत संझन ुपछय ।  

(त) “संयोजक” भन्नाले यस काययवववध बमोवजम गरठत सवमवतको संयोजक संझनु पछय ।    
 
 
 
 
 
 



पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सचंालन सम्ववन्ध व्यवस्था 
 

३. सभाको ऄवधवेशन बोलाईन:े ( १) ऄध्यिले गाईँपावलकाको वनवायचनको ऄवन्तम पररणाम घोषणा 

भएको वमवतले एक मवहना वभत्र सभाको पवहलो ऄवधवेशन वोलाईनेछ । त्यसपवछ यस काययवववध बमोवजम 

ऄध्यिले समय समयमा ऄन्य ऄवधवेशन बोलाईनेछ । 

तर सभाको एईटा ऄवधवेशनको समावप्त र ऄको ऄवधवेशनको प्रारम्भका ववचको ऄववध छ मवहना भन्दा 

बढी हुने छैन । 

(२) ऄध्यिले काययसुची बमोवजम सभाको वैठकको संचालन र ऄन्त्य गनेछ ।  

(३) सभाको ऄवधवेशन चालू नरहकेो वा बैठक स्थवगत भएको ऄवस्थामा बैठक बोलाईन वाञ्छनीय छ भनी 

सभाको सम्पूणय सदस्य संख्याको एक चौथाआ सदस्यहरूले वलवखत ऄनुरोध गरेमा ऄध्यिले त्स्तो बैठक बस्ने 

वमवत, समय र स्थान तोके्नछ । त्यसरी तोदकएको वमवत, समय र स्थानमा सभाको ऄवधवेशन बस्नेछ ।  

(४) सभाको ऄवधवेशन काययपावलकाको केन्र रहकेो स्थानमा ऄध्यिले तोके बमोवजम बस्नछे ।  

(५) सामान्यतः वनवायचन पवछको पवहलो ऄवधवेशनको ऄववध बदढमा पन्र ददन र सोपवछको प्रत्येक 

ऄवधवेशनको ऄववध बदढमा सात ददनको हुनेछ ।  

(६) ईपदफा (१) वा (३) बमोवजम सभाको ऄवधवेशन बोलाएको सूचना ऄध्यिले सदस्यहरूलाइ ददनेछ । 

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

४. सदस्यहरूको ईपवस्थवत र असनः (१) बैठकमा असन ग्रहण गनुय ऄवघ सबै सदस्यले ऄध्यिले तोकेको क्रम 

ऄनुसार ऄवधवेशनको ईपवस्थवत पुवस्तकामा हस्तािर गनुय पनेछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोवजम ईपवस्थत सदस्यले ऄध्यिले तोके ऄनुसारको स्थानमा वनधायररत समय ऄगावै 

अफ्नो असन हण गनुय पनेछ ।   

(३) ऄपांगता भएका सदस्यको हकमा ऄध्यिले वनधायररत गरेको स्थानमा वनजको साथमा एक जना 

सहयोगी अवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनय सके्नछ ।   

५. सभाको गणपूरक सखं्या: (१) सभामा तत्काल कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रवतशत भन्दा बढी 

सदस्य ईपवस्थत भएमा ऄवधवेशनको लावग गणपूरक संख्या पुगेको मावननेछ ।    

(२) ईपदफा (१) बमोवजम गणपुरक संख्या नपुगेमा ऄध्यिले तीन ददन वभत्र ऄको बैठकका लावग दफा ३ 

बमोवजम सूवचत गनुय पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोवजम अह्वान गरेको ऄवधवेशनमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दइु ददन वभत्र ऄवधवेशन 

बस्ने गरी दफा ३ बमोवजम सूचना गनुय पनेछ ।   

(४) ईपदफा (३) बमोवजम पुनः सूचना गदाय गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस प्रवतशत सदस्यहरूको 

ईपवस्थवतमा ऄवधवेशन बस्नछे ।   

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन: (१) ऄध्यिले सभाको काययबोझलाइ ध्यानमा राखी काययसूची स्वीकृत गरी 

सभाको बैठक संचालन गनुय पनेछ ।   

(२) सभाको बैठक ऄध्यिले वनधायरण गरेको समय तावलका बमोवजम हुनेछ ।   

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

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

ईपाध्यि पवन ईपवस्थत हुन नसकेमा ऄध्यिले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको ऄध्यिता गने गरी 

काययसूचीमा तोकु्न पनेछ ।  

७. काययसूची र समयाववध प्रकाशनः ( १) ऄध्यिको वनदशेानुसार सभाको सवचवले काययसूची र समय 

तावलका ऄनुसूची-१ बमोवजम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रवत सामान्यतया ऄड्चावलस घण्टा ऄगावै प्रत्येक 



सदस्यलाइ ईपलव्ध गराआनेछ । तर ववशेष पररवस्थवतमा ऄध्यिको वनदशेानुसार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा 

ऄगावै काययसूची तयार गरी त्यसको एक प्रवत सदस्यलाइ सभाको सवचवले ईपलव्ध गराईन सके्नछ ।  

८. समयाववध वनधायरण: (१) ऄध्यिले बैठकमा पेश हुने ववषयमावथ छलफल गनय समयाववध तोके्नछ । (२) 

ईपदफा (१) बमोवजम तोदकएको समयाववध समाप्त भएपवछ यस काययवववधमा ऄन्यथा लेवखएकोमा बाहके 

ऄध्यिले ऄन्य ववषयमा छलफल हुन नददइ सो ववषयको टंुगो लगाईन अवश्यक सबै ववधेयक वा प्रस्ताव 

वनणययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।  

९. सभामा मतदान: (१) सभामा वनणययका लावग प्रस्तुत गररएको सबै ववधेयक वा प्रस्तावको वनणयय 

ईपवस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।   

(२) ऄध्यिता गने व्यविलाइ मत ददन ेऄवधकार हुने छैन ।  तर मत बराबर भएमा ऄध्यिता गने व्यविले 

अफ्नो वनणाययक मत ददनेछ ।  

१०. मयायददत संशोधनः कुन ैसदस्यले प्रस्ततु गने ववधेयक वा प्रस्तावमा कुन ैअपविजनक, व्यंगात्मक, 

ऄनावश्यक, ऄनुपयुि वा ऄसम्वद्द शव्द वा वाकयाशं प्रयोग भएको लागेमा ऄध्यिले त्यस्ता ववषय ववतरण 

हुनुभन्दा ऄवघ ईपयुि संशोधन गनय वा गराईन सके्नछ ।  

११. बैठकको प्ररम्भः सभाको बैठक किमा ऄध्यि अगमन भइ राविय धुन बज ेपवछ बैठक प्ररम्भ हुनेछ ।  

१२. बैठकमा पालना गनुयपन ेअचरणहरूः (१) बैठकमा दहेायका अचरणहरू पालना गनुय पनेछः  

(क) ऄध्यि बैठक किमा प्रवेश हुदँा सबैल ेसम्मान प्रकट गनय ईठ्न ुपनेछ ।  

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

(ग) बैठक स्थवगत भइ ऄध्यि सभाबाट बावहर वनस्के पवछ मात्र ऄरू सदस्यहरूले बैठक कि छाड्नु पनेछ ।  

(घ) बैठकमा भाग वलने सदस्यले बोल्दा ऄध्यिलाइ सम्बोधन गरेर मात्र बोल्न ुपछय र ऄध्यिले ऄन्यथा 

अदशे ददएमा बाहके ईवभएर बोल्नु पनेछ ।  

(ङ) ऄध्यिले बैठकलाइ सम्बोधन गरररहकेो समयमा कुन ैपवन सदस्यले स्थान छाड्न ुहुदँनै र ऄध्यिले 

बोलेको कुरा शावन्तपूवयक सुन्न ुपनेछ ।  

(च) ऄध्यिले असन ग्रहण गरररहकेो र बोवलरहकेो ऄवस्थामा सदस्यको बीचबाट हहड्नु हुदँनै ।  

(छ) कुन ैसदस्यले बोवलरहकेो समयमा ऄशावन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने वा ऄव्यवस्था ईत्पन्न हुन े

कुन ैकाम गनुय हुदँनै ।  

(ज) बैठक किमा ऄध्यिको सामुन्नबेाट वारपार गरी हहड्न वा ऄध्यिको असनतफय  वपठ्ु ँफकायएर बस्न 

हुदँनै ।  

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रूपले सम्ववन्धत ववषय बाहके ऄन्य ववषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा ऄन्य 

कागजपत्रहरू पढ्न ुहुदँनै ।  

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

(२) सभामा पालना गनुयपने ऄन्य अचरणहरू समय समयमा सभाले तोके बमोवजम हुनेछ ।  

१३. बैठकमा भाग वलन ेसदस्यले पालन गनुय पन ेवनयमहरूः बैठकमा हुन ेछलफलमा भाग वलने सदस्यले 

दहेायका वनयमहरूको पालन गनुय पनेछः  

(क) ऄध्यिको ध्यानाकषयण गनयको वनवमि ईठ्न ुपनेछ र ऄध्यिले वनजको नाम बोलाएपवछ वा आशारा 

गरेपवछ मात्र बोल्न ुपनेछ ।  

(ख) यस काययवववधको दफा ३५ बमोवजमका ववषयमा छलफल गनुय हुदँनै ।  

(ग) ऄवशष्ट, ऄविल, ऄपमानजनक वा कुनै अपविजनक शव्द बोल्न ुहुदँनै ।  

(घ) व्यविगत अिेप लगाईन हुदँनै ।  

(ङ) बोल्न पाईने ऄवधकारलाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दरुूपयोग गनुय हुदँनै ।  



(च) सभा वा ऄध्यिको कुन ै वनणयय बदर गररयोस् भन्न े प्रस्तावमावथ बोल्दाको ऄवस्थामा बाहके सभा 

ऄध्यिको कुन ैपवन वनणययको अलोचना गनुय हुदँनै ।  

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

अचरणको अलोचना गनुय हुदँनै ।  

(ज) वैठकमा पालना गनुयपने ऄन्य वनयमहरू सभाले तोके बमोवजम हुनेछ ।  

१४. छलफलमा बोल्न ेक्रमः बैठकमा बोल्न ेक्रम दहेाय बमोवजम हुनेछः  

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोवलसकेपवछ ऄध्यिले नाम बोलाएको वा आशारा गरेको क्रम बमोवजमको 

सदस्यले बोल्न पाईनेछन् ।  

(ख) ऄध्यिको ऄनुमवत वबना कुनै सदस्यले एईटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बदढ बोल्न पाईने छैन । (ग) 

प्रस्ताव पेश गने सदस्यले ईिर ददनको वनवमि छलफलको ऄन्त्यमा फेरी बोल्न पाईनेछ । सो प्रस्तावको 

सम्बन्धमा छलफलमा पवहले भाग वलएको वा नवलएको जेसुकै भए तापवन प्रस्तावक सदस्यले ईिर ददइ 

सकेपवछ ऄध्यिको ऄनुमवत नवलइ फेरर बोल्न पाईने छैन ।  

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सदकनेः (१) बैठकमा छलफल चवलरहकेो समयमा सम्ववन्धत ववषयमा कुन ैसदस्यले 

कुन ैकुरा प्रष्ट पानय माग गनय ऄध्यि माफय त ऄनुरोध गनय सके्नछ ।  

(२) ईपदफा ( १) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन ऄध्यिको ऄनुमवत वलइ कुनै सदस्यले सभाको 

जानकारीको लावग अफूसँग सववन्धत ऄन्य ववषयमा स्पष्ट जानकारी ददन सके्नछ । तर त्यस्तो स्पष्ट जानकारी 

दददा कुन ैवववादस्पद ववषय ईठाईन पाआन ेछैन र सो स्पष्ट जानकारी मावथ कुनै छलफल गनय पाआने छैन ।   

१६. वनणययाथय प्रस्ताव पेश गनेः (१) सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्तावमावथ छलफल समाप्त भएपवछ सो 

प्रस्तावको पिमा हुन े सदस्यहरूलाइ “हुन्छ, ववपिमा हुन े सदस्यहरूलाइ “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने 

सदस्यहरूलाइ “मत ददन्न” भन्न े शव्द सुन्न े गरी ईच्चारण गनुय भनी ऄध्यले काययसुचीका ववषयहरू क्रमशः 

वनणययाथय पेश गनेछ ।  

(२) ईपदफा ( १) बमोवजम प्रस्तावलाइ वनणययाथय पेश गरेपवछ ऄध्यिले “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्न े

सदस्यहरूमध्ये जुन पिको बहुमत भएको ठहयायईँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।   

(३) ऄध्यिद्वारा कुन ैप्रस्ताव वनणययाथय पेश गररसकेपवछ सो प्रस्तावमावथ छलफल गनय वा संशोधन प्रस्तुत 

गनय पाआन ेछैन ।   

१७. सभाध्यिल ेवनदशेन ददनेः (१) बैठकमा ऄभर व्यवहार गने सदस्यलाइ अफ्नो व्यवहार वनयन्त्रण गनय 

ऄध्यिले चेतावनी ददए पवछ त्यस्तो सदस्यले अफ्नो व्यवहारमावथ तुरून्त वनयन्त्रण गनुय पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको अदशे पालना नगने सदस्यलाइ ऄध्यिले बैठकबाट बावहर जान अदशे ददन 

सके्नछ । अदशे पाएपवछ त्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट तुरून्त बावहर जानु पनेछ र वनजले सो ददनको बाँदक 

ऄववधको बैठकमा ईपवस्थत हुन पाईने छैन ।  

(३) ईपदफा (२) बमोवजमको अदशे पाएपवछ पवन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तुरून्त बावहर नगएमा 

ऄध्यिले वनजलाइ कमयचारी वा सुरिाकर्ममको सहयोग वलइ बावहर वनकाल्न सकनेछ । त्यसरी 

वनकावलएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपवछको तीन ददनसम्म सभाको बैठक वा कुनै सवमवतको बैठकमा भाग 

वलन पाईने छैन । यसरी वनकावलएकोमा सभाको सवचवले सो कुराको सूचना सबै सवमवतलाइ ददनेछ (४) 

यस काययवववधमा ऄन्यथा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन कुनै सदस्यले बैठक किमा शावन्त, सुव्यवस्था 

तथा ऄनुशासन भंग गरेमा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रवतष्ठामा धक्का लागे्न दकवसमले बैठक कि वभत्र 

ध्वसंात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गनय लागेमा वा कुनै भौवतक हानी नोकसानी पुयायएमा 

ऄध्यिले वनजलाइ बैठक किबाट तत्काल वनश्काशन गरी सदस्यलाइ बढीमा सात ददन सम्मको लावग 

सभामा अईन नपाईने गरी र िवत भएको भौवतक सामाग्रीको यथाथय िवतपूतय वनजबाट भराईने अदशे ददन 

सके्नछ ।  



(५) दफा ( ४) बमोवजम वनष्कावसत भएको सदस्यले सो ऄववधभर सभाको वा कुन ै सवमवतको बैठकमा 

ईपवस्थत हुन पाईने छैन । वनजलाइ तोदकएको िवतपूर्मत ऄध्यिले तोकेको समय वभत्र दावखला गने दावयत्व 

सम्ववन्धत सदस्यको हुनेछ ।  

(६) यस दफा बमोवजम कुन ै सदस्य वनस्कावशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको वसचवले सबै 

सवमवतलाइ ददनेछ ।   

१८. कारवाही दफताय हुन सके्नः यस काययवववधमा ऄन्यथा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन वनस्कावशत वा 

कारवाहीमा परेको सदस्यले वचि बुझ्दो सफाइ पेश गरेमा वा अफ्नो भूल स्वीकार गरी माफ मागेमा 

ऄध्यिले बैठकको राय बुझी त्यस्तो सदस्यलाइ माफ ददइ कारवाही दफताय वलन सकनेछ ।  

१९. बैठक स्थवगत गन े ऄवधकारः बैठक कि वभत्र ऄव्यवस्था भइ वा हुन लावग बैठक वनयवमत रूपले 

संचालन गनय बाधा पने दवेखएमा ऄध्यिले सो ददनको कुन ै समयसम्म वा अफूले तोकेको ऄववधसमम्को 

लावग सूचना टाँस गरी बैठक स्थवगत गनय सके्नछ । ऄध्यिले गरेको त्यस्तो स्थगन मावथ कुनै सदस्यले प्रश्न 

ईठाईन पाईने छैन ्।  

२०. सदस्यको स्थान ररि रहकेो ऄवस्थामा सभाको कायय सचंालन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहकेो 

ऄवस्थामा समेत सभाले अफ्नो कायय संचालन गनय सके्नछ र सभाको कारबाहीमा भाग वलन नपाईने कुनै 

व्वयविले भाग वलएको कुरा पवछ पिा लागेमा प्रचवलत कानून ववपररत बाहकेको कायय ऄमान्य हुने छैन ।  

२१. सभाको वनणययको ऄवभलेख र कायायन्वयन: (१) सभा र यसको सवमवतको वनणयय तथा कारबाहीको 

ऄवभलेख सभाको सवचवले व्यववस्थत र सुरवित राख्नु पनेछ ।  

(२) सभा तथा यसका सवमवतको वनणययको सक्कल ऄध्यिको अदशे वबना सभा वा सभा भवन बावहर लैजान 

हुदँनै ।  

२२. वनणयय प्रमावणत गन:े (१) सभाको बैठकले गरेका वनणयय ऄध्यिले प्रमावणत गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको वनणयय सुरवित राख्न ेर कायायन्वयन गने गराईने कायय सभाको सवचवले गनेछ    
 

पररच्छेद - ३  

स्थानीय कानून वनमायण गन ेप्रकृया 

२३. स्थानीय कानून वनमायण गदाय ववचार गनुय पन ेपिहरूः (१) सभाले स्थानीय कानून वनमायण वा संशोधन 

गदाय ऄन्य कुराको ऄवतररि दहेायको ववषयमा ववचार गनुय पनेछ,-  

(क) संववधान बमोवजम अफ्नो ऄवधकारको ववषयमा पने वा नपने,  

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

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

(घ) वनमायण गनय लावगएको स्थानीय कानूनको व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सकने वा नसके्न,  

(ङ) कानून कायायन्वयनको लावग अवश्यक पने अर्मथक श्रोत तथा संस्थागत संरचना,  

(च) सवोच्च ऄदालतबाट प्रवतपाददत वसद्धान्त वा भएको अदशे,  

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद, प्रदशे सरकार वा प्रदशे सभाले त्यस्त ैववषयमा अधारभूत कानून वनमायण 

गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था  

(ज) नेपाल सरकार वा प्रादवेशक सरकारले नमूना कानून ईपलव्ध गराएको भए सोमा भएको व्यस्था,  

(झ) नेपालले ऄन्तरायविय स्तरमा जनाएको प्रवतवता,  

(ञ) सम्ववन्धत स्थानीय तहले वनमायण गरेको ऄन्य स्थानीय कानूनहरूसँगको तालमेल तथा सौहारयता,  

(ट) वजल्ला वभत्रका ऄन्य स्थानीय तह वा ऄन्य वजल्लासँग वसमाना जोवडएका स्थानीय तहको हकमा त्यस्ता 

वजल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यस्था, 

(ठ) गाईँकाययपावलकाले वनधायरण गरेका ऄन्य अवश्यक ववषयहरू ।   



(२) सभाले संववधानको ऄनुसूची-९ को ववषयमा स्थानीय कानून वनमायण गदाय त्यस्तो ववषयमा संघीय संसद 

वा प्रदशे सभाले बनाएको कानूनको प्रवतकूल नहुने गरी वनमायण गनेछ ।  

(३) एक स्थानीय तहबाट ऄको स्थानीय तहको िेत्रमा हुन ेवस्त ुवा सेवाको ववस्तारमा कुन ैदकवसमको बाधा 

ऄवरोध गनय वा कुन ैदकवसमको भेदभाव गने गरी स्थानीय कानून वनमायण गनुय हुदँनै ।  

(४) सभा वा काययपावलकाले एक अपसमा बावझने गरी स्थानीय कानून वनमायण गनय हुदँनै ।  

(५) सभाले ददएको ऄवधकार प्रयोग गरी काययपावलकाले वनदवेशका वा ददग्दशयन बनाइ लागू गनेछ ।  

२४. अवश्यकताको पवहचान गन:े (१) काययपावलकाले ववधेयक तजुयमा गनुय ऄवघ त्यस्तो ववषयको कानून 

वनमायण गनय अवश्यक रह ेनरहकेो ववषयमा अवश्यकताको पवहचान गनुय पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनको लावग सम्ववन्धत काययपावलकाले स्थानीय कानून बनाईनु पने अधार र 

कारण, त्यस्तो ववषयमा संघीय वा प्रदशे कानून भए नभएको, वजल्ला वभत्रका र ऄन्य वछमेदक स्थानीय 

तहमा त्यस सम्बन्धी स्थानीय कानून वनमायण भए नभएको, स्थानीय कानून तजुयमाबाट हावसल गनय 

खोवजएको लाभ लागत र ईपलव्धी, स्थानीय कानून कायायन्वयनको लावग अवश्यक पने संयन्त्र तथा अर्मथक 

श्रोत, त्यस्तो श्रोत जुटाईनको लावग अवश्यक व्यवस्था र ववधेयकमा रहन े मुख्य मुख्य प्रावधानको समेत 

वविेषण गरी संविप्त ऄवधारणापत्र तयार गनुय पनेछ ।   

(३) कानूनको संशोधनको लावग ववधेयक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको अधार र कारण सवहतको दफाबार 

तीन महले वववरण तयार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताव स्वीकारयोय छ वा छैन भन्न े वनणयय गनेः कुन ै प्रस्ताव स्वीकार योय छ वा छैन भन्ने कुराको 

वनणयय ऄध्यिले गनेछ र त्यसरी वनणयय गदाय ऄध्यिले कारण खुलाइ प्रस्तावको कुन ै ऄंश वा पूरै प्रस्ताव 

ऄस्वीकार गनय सके्नछ ।  

२६. ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततु: (१) वार्मषक अय र व्ययको ऄनुमान सवहतको बजेट तथा सोसँग सम्ववन्धत 

वववनयोजन वा अर्मथक ववधेयकहरू ऄध्यिबाट वनधायररत वमवत र समयमा सभाको बैठकमा प्रस्ततु गनुय 

पनेछ ।   

(२) वार्मषक बजेट तथा ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव काययपावलकाको प्रमुख अफैं ले वा वनजले तोके 

बमोवजम ईपाध्यि वा काययपावलकाको सदस्यले मात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । ऄध्यिले वार्मषक बजेट अय व्यय 

वववरण तथा बजेट सभामा अँफै पेश गने भएमा सो समयमा ईपाध्यिले बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।  

(३) कुन ै ववधेयक वा प्रस्ताव ऄथय सम्बन्धी हो वा होआन भन्न े प्रश्न ईठेमा सो प्रश्नको ऄवन्तम वनणयय गने 

ऄवधकार ऄध्यिको हुनेछ । 

(४) ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावको ऄन्य प्रकृया दहेाय बमोवजम हुनेछ,-    

(क) ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लावग ऄध्यिले स्वीकृत गरेको काययतावलका (वमवत र 

समय) सबै सदस्यलाइ सभाको सवचवले ईपलव्ध गराईनुपनेछ  

(ख) वार्मषक बजेट सम्बन्धी ववधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाइ ईपलव्ध 

गराआनेछ ।  

(ग) ऄथय सम्बनधी ववधेयक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस काययवववधमा ईल्लेख भएका ववषय बाहके 

ऄध्यिले ईपयुि ठहयायएको प्रकृया ऄपनाआनेछ ।   

(५) ऄथय सम्बनधी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहकेका ववधेयक वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले कम्तीमा सात ददन ऄवघ 

दताय गनुयपनेछ ।  

(६) ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहकेका ववधेयक वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात सभाको सवचवले सबै 

सदस्यलाइ ईपलव्ध गराईनु पनेछ ।  

(७) ववधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र वनणयय हुन े समयतावलका ऄनुसूची - १ बमोवजम ऄध्यिले 

वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।  



२७. ऄथय सम्बन्धी पुरक ऄनुमान: (१) सभाबाट पाररत चालु अर्मथक वषयका लावग ऄथय सम्बन्धी ऐनले कुनै 

सेवाका लावग खचय गनय ऄवख्तयारी ददएको रकम ऄपयायप्त भएमा वा त्यस वषयका लावग ऄथय सबन्धी ऐनले 

ऄवख्तयारी नददएको सेवामा खचय गनय अवश्यक भएमा वा ऄथय सबन्धी ऐनले ऄवख्तयारी ददएको रकमभन्दा 

बढी खचय हुन गएमा काययपावलकाको ऄध्यले सभामा यस ऄवघ प्रस्तुत गररएको बजेटको वसद्दान्त र 

मागयदशयनको प्रवतकूल नहुने गरी पुरक ऄनुमान पेश गनय सके्नछ ।  

२८. ववधेयक सभामा पेश गदाय संलग्न गनुय पने वववरण: सभामा पेश गने ववधेयकका साथमा दहेायको 

वववरण संलग्न गनुय पनेछ,-  

(क) ववधेयकको ईद्देश्य र कारण सवहतको वववरण,  

(ख) ववधेयक ऐन बनेपवछ अर्मथक व्ययभार हुन े रहछे भने त्यसको ववस्ततृ वववरण सवहतको अर्मथक 

रटप्पणी,  

(ग) कुन ैववधेयकमा वनयम, काययवववध, वनदवेशका बनाईने वा ऄवधकार प्रत्यायोजन गने प्रावधान रहकेो भए 

त्यसको कारण, प्रत्यायोवजत ऄवधकार ऄन्तगयत बनाआने वनयम, काययवववध वा वनदवेशकाको प्रकृवत र सीमा 

तथा त्यसबाट पनय सके्न प्रभाव सम्बन्धी रटप्पणी ।  

२९. ववधेयक दताय गराईन ुपन:े (१) सभाको ऄवधकारिेत्र वभत्र पने कुन ैववषयमा कुन ैसदस्यले ववधेयक पेश 

गनय चाहमेा ववधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने वमवत भन्दा कम्तीमा पन्र ददन ऄगावै ऄध्यिलाइ 

ईपलव्ध गराइ दताय गराईनु पनेछ ।  तर वनवायचन पवछको प्रथम सभामा ववधेयक पेश गने समयाववध 

ऄध्यिले तोके बमोवजम हुनेछ ।  

(२) ईपदफा ( १) बमोवजमको ववधेयक प्रचवलत कानून ऄनुकूल नदवेखएमा वा यो काययवववध ऄनुकुल 

नभएमा ऄध्यिले ईि ववधेयक वववधसम्मत रूपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ ददन ुपनेछ ।   

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोवजम ऄध्यिले अदशे ददए बमोवजम सभाको सवचवले प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ  

(४) सभाको सवचवले ऄध्यिले अदशे ददएका ववधेयक ऄनुसूची-२ बमोवजम दतायको ऄवभलेख छुटै्ट राख्नु 

पनेछ ।  

३०. प्रस्ताव दताय गराईन ुपन:े (१) सभाको ऄवधकार िेत्र वभत्र पने कुन ैववषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने 

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

तर वनवायचनपवछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयाववध ऄध्यिले तोके बमोवजम हुनेछ ।  

(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचवलत कानून ऄनुकूल नदवेखएमा वा यो काययवववध ऄनुकुल नभएमा ऄध्यिले ईि 

प्रस्ताव वववधसम्मत रूपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ ददन ुपनेछ ।   

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोवजम ऄध्यिले अदशे ददए बमोवजम सभाको सवचवले प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ 

।  

(४) सभाको सवचवले ऄध्यिले अदशे ददएका प्रस्तावहरू दतायको ऄवभलेख ऄनुसूची-२ बमोवजम छुटै्ट राख्न ु

पनेछ ।  

३१. सूचना वबना पवन प्रस्ताव पेश गनय सदकनेः (१) यस पररच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन 

ऄध्यिको ऄनुमवत वलइ दहेायको कुन ैप्रस्ताव सूचना वबना पवन पेश गनय सदकनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव द्वारा कुनै 

वववादास्पद ववषय ईठाईन पाआन ेछैनः  

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने,  

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन दफताय वलने,  

(ग) बधाआ ददन ेवा शोक प्रकट गने,  

(घ) छलफल वा बैठक स्थवगत गने,  

(ङ) बैठकको ऄववध बढाईने वा   

(च) छलफल समापन गने ।  



(२) ईपदफा ( १) मा ईल्लेवखत प्रस्तावका सम्बन्धमा ऄध्यिको ऄनुमवत प्राप्त भइ बैठकमा प्रस्ताव पेश 

भएपवछ ऄध्यिले ईि प्रस्तावलाइ बैठकको वनणययाथय पेश गनेछ ।  

३२. ववधेयक र प्रस्ताव ववतरण: वार्मषक बजेट सम्बन्धी ववधेयक काययपावलकाबाट स्वीकृत गरी वसधै 

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

सबै सदस्यलाइ सभाको सवचवले ईपलव्ध गराईनु पनेछ ।  

३३. सुझाब संकलन र पररमाजयन: ( १) ववधेयक मसौदा भएपवछ ऄध्यिलाइ ईपयुि लागेमा त्यस्तो 

ववधेयकमा सावयजवनक रूपमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकलन गनय सके्नछ ।  

(२) ईपदफा ( १) बमोवजम प्रापत हुन अएको सुझाबहरू सवहतको प्रवतवेदन सवम्बवन्धत वडा सवमवतले 

काययपावलकालाइ ददन ुपनेछ ।   

(३) ईपदफा (२) बमोवजम ववधेयकमा वडा सवमवत माफय त प्राप्त हुन अएका सुझाबहरूको ऄध्ययन गरी 

काययपावलकाले ववधेयकलाइ अवश्यकता ऄनुसार पररमाजयन गनेछ ।  

३४. ववधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गन:े (१) ऄध्यिबाट स्वीकृत काययतावलका बमोवजम ववधेयक वा 

प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम ववधेयक पेश गदाय ववधेयक प्रस्ततुकताय सदस्यले ववधेयक पेश गनुय परेको कारण, 

ववधेयकबाट गनय खोवजएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोवजएको ईपलवव्धको बारेमा संविप्त जानकारी 

ददद ैववधेयकमा छलफल गररयोस् भन्न ेप्रस्ताव सभामा पेश गनुय पनेछ ।  

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोदकएको सदस्य सभामा स्वयं ईपवस्थत हुन ऄसमथय भएमा ऄध्यिले 

तोकेको कुनै सदस्यले ववधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय सकनेछ ।  

३५. संशोधन सम्बन्धी शतयहरूः कुन ै ववधेयक वा प्रस्तावको सम्बनधमा दहेायका शतयका ऄधीनमा रही 

सदस्यले संशोधन पेश गनय सके्नछः  

(क) मूल प्रस्तावको वसद्दान्त ववपररत हुन ुहुदँनै ।  

(ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्द तथा त्यसको िेत्रवभको हुन ुपनेछ ।  

(ग) बैठकले पवहले गररसकेको वनणययसँग बावझने हुन ुहुदँनै ।  

(घ) ऄस्पष्ट वा वनरथयक हुनु हुदँनै ।  

३६. ववधेयकमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोवजमको ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकमा 

दफावार छलफलका लावग ऄध्यिले अवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ । यस्तो छलफलमा ऄध्यिले प्राप्त भइ 

सकेका संशोधन ववधेयक वा प्रस्तावलाइ समेत समावेश गराईन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम छलफल समाप्त भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले ऄध्यिको 

ऄनुमवतले सभामा दहेायको कुन ैएक प्रसताव प्रस्ततु गनुयपनेछ,-  

(क) ववस्ततृ छलफलको लावग ववधेयक वा प्रस्तावलाइ सभाका सवमवतमा पठाआयोस् भन्न ेवा  

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

तर सवमवतको बैठकमा पठाआने ववधेयक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने छैन । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाआन े ववषयहरूः (१) दहेायका ववषयमा सभा वा सवमवतको कुनै बैठकमा 

छलफल गनय पाआने छैनः  

(क) संववधान वा प्रचवलत कानूनबाट वनषेध गररएको ववषय,  

(ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय राविय वहत ववपररत हुन ेकाययहरू,   

(ग) काययपावलकाको कुन ैसवमवतको वनणययको अलोचना गररएका ववषय,  

(ग) सभाको छलफलारा स्पष्ट भएसकेको ववषय,  

(घ) प्रत्यि वा ऄप्रत्यि रूपमा प्रचारको लावग कुन ैव्यवि वा संस्थाको नाम अदद भएको ववषय,  



(ङ) प्रचवलत कानून बमोवजम स्थावपत भएको न्यावयक वा त्यसको पदावधकारी, प्रवचलत कानुन बमोवजम 

जाँचबुझ गनय, सुझाव ददन वा प्रवतवेदन पेश गनय गरठत अयोग वा सवमवतमा ववचारधीन रहकेो ववषय, (च) 

ऐवतहावसक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी ववषय,  

(छ) गैर सरकारी व्यविको कुन ैविव्य सत्य हो वा होआन भन्न ेववषय,  

(ज) ऄवशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

(झ) काययपावलकाको कुनै वनणयय वा कुनै कारवाही सम्बन्धी ववषयमा छलफल गदाय राविय सुरिा, ऄखण्डता 

वा कूटनीवतक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील ववषयहरूमा अँच अईन सके्न भनी काययपावलकाबाट प्रमावणत 

गररएको ववषय समावेश भएको,  

३८. सवमवतमा छलफल: (१) दफा ३६ को ईपदफा २(क) बमोवजम ववस्ततृ छलफल गनय सभाको सवमवतमा 

पठाआएकोमा सवमवतले त्यस्तो ववधेयक वा प्रस्तावमा छलफल गदाय ववधेयकमा संशोधन पेश गनय 

सदस्यहरूलाइ संशोधन पेश गनुय परेको अधार र कारण समेत खुलाइ अफ्नो संशोधनको ववषयमा प्रष्ट गनय 

सवमवतको बैठकमा समय ददआनेछ ।  

(२) ईपदफा ( १) बमोवजम संशोधनकतायले संशोधनको ववषयमा अफ्नो धारणा राखेपवछ पेश भएका 

संशोधनका ववषयमा समेत सवमवतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने 

सम्बन्धमा ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यको समेत राय वलइ अवश्यक वनणयय गनेछ ।  

३९. सवमवतको प्रवतवेदन र बैठकमा प्रस्ततु: ( १) सवमवतमा ववधेयक वा प्रस्ताव ईपर छलफल समाप्त 

भएपवछ सवमवतले गरेको वनणयय ऄनुरूप प्रवतवेदन तयार गरी सवमवतको संयोजक वा वनजको ऄनुपवस्थवतमा 

सवमवतले तोकेको सदस्यले प्रवतवेदन सवहतको ववधेयक वा प्रस्ताव ऄध्यिको ऄनुमवतले सभाको बैठकमा 

पेश गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको प्रवतवेदन ईपर छलफल समाप्त भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय 

सदस्यले ऄध्यिको ऄनुमवतमा ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय वनणययाथय पेश गनेछ । 

४०. ववधेयक दफताय वलन सके्न: (१) ववधेयक प्रस्ततुकताय सदस्यले सभाको स्वीकृवत वलइ जुनसुकै ऄवस्थामा 

ववधेयक वा प्रस्ताव दफताय वलन सके्नछ । 

तर वार्मषक बजेट तथा अर्मथक ऐन सम्वन्धी ववधेयक दफताय वलन सके्न छैन ।   

(२) ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्यले ववधेयक दफताय वलन ऄनुमवत मागे्न प्रस्ताव पेश गनय चाहमेा 

वलवखत सूचना ददनु पनेछ ।  

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव दफताय वलन ेप्रस्तावको कसैले ववरोध गरेमा प्रस्ताव गने तथा ववरोध गने सदस्यलाइ 

ऄध्यिले अ-अफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संविप्त विव्य ददन ऄनुमवत ददन सके्नछ र त्यसपवछ ऄरू छलफल हुन 

नददइ प्रस्तावलाइ वनणययाथय पेश गनेछ ।  

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव दफताय वलन ेऄन्य प्रकृया ऄध्यिले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

४१. संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गन ेवा नगन ेऄवधकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोवजम दताय 

भएको ववधेयक वा प्रस्ताव ईपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनय चाहमेा सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा 

चौवीस घण्टा ऄगावै संशोधनको प्रस्ताव ऄध्यि समि पेश गनय सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने ऄवधकार ऄध्यिको हुनेछ ।  

(३) ऄध्यिले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाइ वनणययाथय पेश 

गनुयभन्दा पवहले बैठकमा पढेर सुनाईनेछ । यसरी वनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरू भएमा 

ऄध्यिले ईपयुि ठहयायएको कुन ै एक संशोधन वा संशोधन सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाइ 

प्राथवमकता ददआ पेश गनय सके्नछ ।  

(२) सभाको सवचवले ऄध्यिले ऄनुमवत ददएका संशोधनहरूको वववरण सदस्यहरूलाइ ईपलव्ध गराईनेछ । 



 ४२. ववधेयक पाररत गन ेप्रस्ताव सभाको वनणययाथय पेश गन:े (१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो 

समाप्त भएपवछ र सवमवतमा ववस्ततृ छलफल भएकोमा सवमवतको प्रवतवेदन ईपर सभाको बैठकमा छलफल 

समाप्त भएपश्चात ऄध्यिको ऄनुमवत वलइ सभामा वनणययाथय ववधेयक प्रस्ततुकताय सदस्यले ववधेयक पाररत 

गररयोस् भन्न ेप्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ ।  

(२) ईपदफा ( १) बमोवजमको ववधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाइ ऄध्यिको ऄनुमवतले 

बैठकमा वनणययाथय छुटै्ट पेश गनय सके्नछ ।  

(३) ईपदफा ( १) र ( २) बमोवजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा ववधेयक वा प्रस्ताव 

पाररत भएको मावननेछ ।  

४३. ववधेयकको पुनः प्रस्तवुतः एक पटक अह्वान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी ऄस्वीकृत भएको 

ववधेयक सोही सभाको बैठकमा पुनः प्रस्ताव गररने छैन ।  

४४. ववधेयक दताय ऄवभलेख राख्न:े सभामा पेश गने प्रयोजनाको लावग ऄध्यि समि पेश भएका ववधेयक 

सभाको सवचवले ऄनुसूची -२ बमोवजम दताय गरी ववधेयकमा भएको कारबाहीको ऄध्याववधक लगत तयार 

गरी राख्नु पनेछ ।   

४५. सामान्य त्रटुी सुधार: ऄध्यिले सभाबाट पाररत भएको ववधेयक वा प्रस्तावमा दफाहरूको संख्याको क्रम 

वमलाईने तथा भाषागत शुद्दता कायम राख्न ुपनेछ ।   

४६. ववधेयक प्रमाणीकरणको लावग ऄध्याववधक प्रवत तयार पान:े (१) दफा ४२ बमोवजम सभाबाट पाररत 

भएको ववधेयकलाइ सभाको सवचवले पाररत भएका संशोधन तथा अनुषंवगक वमलान भए त्यस्तो वमलान 

गरी ववधेयक पाररत भएको वमवत समेत ईल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लावग नेपाली कागजमा चार प्रवत 

तयार गनुयपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम तयार गररएको ववधेयकमा वषयगत नम्बर समेत ईल्लेख गरी सभाको सवचवले 

प्रमाणीकरणको लावग ऄध्यि समि पेश गनुय पनेछ ।  

४७. वी धेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा तथा वी तरण: ( १) सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ को 

ईपदफा (२) बमोवजम पेश भएको ववधेयकको पवहलो र ऄवन्तम पृष्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत ईल्लेख 

गरी प्रत्येक पृष्ठमा हस्तािर गरी ऄध्यिले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गदाय वमवत र 

ववधेयकको पृष्ठ संख्या समेत खुलाईनु पनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत ववधेयक ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएपवछ लागू हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोवजम ववधेयक प्रणीकरण भएको जानकारी सभामा ददन ुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएको ववधेयकको एक प्रवत सभाको ऄवभलेखमा राखी ऄको एक 

— एक प्रवत काययपावलकाको कायायलय, वडा सवमवत र संघ र प्रदशेको सम्पकय  मन्त्रालयमा पठाईनु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएको ववधेयक प्रकाशन गरी काययपावलकाको वेवसाइटमा समेत 

राख्न ुपनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको ववधेयक प्रमाणीकरण भएपवछ त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको बारेमा स्थानीय 

संचार माध्यम वा ऄन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

(७) कसैल े स्थानीय कानून खररद गनय चाहमेा काययपावलकाको कायायलय र वडा सवमवतको कायायलयबाट 

लागत दस्तरु वतरी खररद गनय सकनेछ ।  

४८. सवमवत गठन गनय सके्न: (१) काययपावलकालाइ सभाप्रवत ईिरदावय बनाईन, स्थानीय कानून वनमायण 

प्रकृयालाइ व्यववस्थत बनाईन तथा काययपावलकाबाट भएका कारवाहीको ऄनुगमन र मूल्यांकन गरी 

अवश्यक वनदशेन ददन ेसमेत प्रयोजनको लावग गाईँसभाले दहेाय बमोवजमको सवमवत गठन गनय सकनेछः   

क. ववधेयक सवमवत  

ख. लेखा सवमवत  



(२) ईपदफा (१) बमोवजमको प्रत्येक सवमवतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरू रहनेछन् । सवमवतमा रहने 

सदस्यहरू ववषयगत ऄनुभव वा ववज्ञताका अधारमा ऄध्यिको प्रस्ताव बमोवजम सभाले वनधायरण गरे 

बमोवजम हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोवजम गठन हुन ेसवमवतको संयोजक ऄध्यिले तोके बमोवजम हुनेछ । संयोजक बैठकमा 

ईपवस्थत नभएमा सवमवतले तोकेको सदस्यले बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।  

(४) सवमवतको सवचवको कायय काययपावलकाको ववषयगत शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

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

(६) सवमवतको वनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।  

(७) ईपदफा (१) बमोवजमको सवमवतले अवश्यकतानुसार ववषयगत ववज्ञ वा कमयचारीलाइ अमन्त्रण गनय 

सके्नछ । अमवन्त्रत सदस्यले बैठकको वनणययमा मत ददन पाईने छैन।  

(८) ईपदफा (१) बमोवजमका सवमवतले अफूले गरेको कामको वार्मषक प्रवतवेदन सभासमि पेश गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीय कानूनको एदककृत र ऄध्याववधक ऄवभलेख राख्नपुन:े (१) सभाको सवचवले ऄनुसूची — ३ 

बमोवजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एदककृत र ऄध्याववधक ऄवभलेख राख्न ुपनेछ ।  

(२) काययपावलकाले स्थानीय कानूनको वषयगत र वणायनुक्रममा ऄध्याववधक वववरण तयार गरी राख्नु पनेछ ।  

(३) स्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत वमलाआ काययपावलकाले ऄध्याववधक वववरण 

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

राख्न ुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोवजम रावखएको ऄवभलेख कसैले ऄवलोकन गनय चाहमेा सुरवित रूपमा ऄवलोकन 

गनय ददन ुपनेछ ।  

५०. कानून वनमायण प्रकृया सम्बन्धी ऄनय व्यवस्था: स्थानीय कानून वनमायण वा संशोधन सम्बन्धी ऄन्य 

प्रकृया प्रचवलत कानून ऄनुकूल सभाले अँफै वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

५१. सभाको सवचवको ऄवधकारः सभाको सवचवले सभाको वा कुन ैसवमवत वा ईपसवमवतको बैठकमा प्रवेश 

गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीलाइ वनदशेन ददन वा वनयन्त्रण गनय वा बैठकले मागेको काययवववध सम्बन्धी 

सल्लाह ददन सकनेछ ।  



पररच्छेद - ४ 

ववववध 

५६. सभालाइ संबोधनः (१) नेपाल सरकारका मवन्त्रपररषदका सदस्य, प्रदशे प्रमुख तथा प्रदशे सरकारका 

मवन्त्रपररषदका सदस्यलाइ सभा ऄध्यिले सभाको बैठकलाइ ववशेष संवोधन गनय ऄनुरोध गनय सके्नछ ।    

(२) ईपदफा (१) बमोवजम सम्बोधनको लावग ऄपनाआने प्रकृया ऄध्यिले तोके बमोवजम हुनेछ ।  

५७. प्रवेश वनयवमत गन ेऄवधकारः (१) सभाको बैठकमा प्रवेश वनयवमत गने ऄवधकार ऄध्यिको हुनेछ ।  

 ५८. अन्तररक ददग्दशयनः सभाको स्वीकृवत वलइ ऄध्यिले अवश्यकता ऄनुसार अन्तररक ददग्दशयन बनाईन 

सके्नछ । 

(१) यस काययवववधको ऄवन्तम व्याख्या गने ऄवधकार ऄध्यिलाइ हुनेछ र वनजको वनणयय ऄवन्तम हुनेछ ।  

(२) त्यस्तो वनणययको जानकारी बैठकलाइ ददनु पनेछ ।  

(३) यो काययवववधको प्रयोग गदाय प्रकृयागत बाधा ऄड्काईहरू फुकाईने ऄवन्तम ऄवधकार ऄध्यिलाइ हुनेछ 

। यसरी जारी भएका अदशे वा वनदशेनहरू यस काययवववधमा परे सरह मावन कायायन्वयनमा अईनेछ ।  

५९. सभाको सवचवको काम लगाईन सके्नः सभाको सवचव ईपवस्थत नभएमा यस काययवववधमा सभाको 

सवचवले गने भनी तोदकएको काययहरू ऄध्यिले तोकेको ऄन्य ऄवधकृत स्तरका कमयचारीले गनेछ ।  

६०. ऄनुपवस्थवतको सूचनाः (१) कुन ै सदस्य लगातार दइू वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा 

ऄनुपवस्थत रहनु पने भएमा तत्सम्बन्धी ऄग्रीम सूचना ऄध्यिलाइ ददन ुपनेछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोवजम ददआने सूचनामा अफू ऄनुपवस्थत रहन ेऄववध र कारण समेत ईल्लेख गनुय पनेछ 

।  

६१. पालना गनुय पन े अचार संवहताः सभाका पदावधकारी तथा सदस्यहरूले संववधान तथा कानून 

बमोवजमको ईिरदावयत्व पूरा गने तथा वनजहरूको काम कारवाहीमा सावयजवनक ववश्वास कायम गनय 

सभाबाट स्वीकृत अचार संवहताको पालना गनयछन् । अचार संवहताको नमूना स्थानीय तहको सम्पकय  

मन्त्रालय माफय त ईपलव्ध गराईनेछ । यस्तो अचारसंवहता सभाले पाररत गरी लाग ू गनुय स्थानीय तहको 

कतयव्य हुनेछ ।  

६२. ऄवधवेशनको ऄंग नमावनन:े सभाको ऄवधवेशन प्रारम्भ हुनु पूवय र भैसकेपवछ ऄन्त्य नभएसम्मको 

ऄववधमा अयोजना हुने ईद्घाटन, स्वागत, सम्मान तथा ऄवभनन्दन जस्ता दक्रयाकलापलाइ सभाको ऄंग 

मावनने छैन ।  

६३. शावन्त सुरिा सवु्यवस्था कायम राख्न:े गाईँसभा संचालन ऄववधभर सभाको सुरिाथय ऄध्यिले सुरिा 

वनकायको सहयोग ऄनुरोध गरेमा ऄववलम्ब सुरिा ईपलव्ध गराईनु सम्बवन्धत सुरिा वनकायको कतयव्य 

हुनेछ । 



ऄनुसूची - १ 

(काययवववधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सम्ववन्धत) 

cf7/fO{  गाईँपावलका 

गाईँसभा 

काययसूची र समयतावलका 

बैठक सखं्या         बैठक स्थानः   

ऄध्यिताः  

वमवत बैठक बस्न ेसमय काययसुची काययसुची प्रस्तुतकताय कैदफयत 

     
     
     
     
 

छलफलको समय तावलका 

वमवत वैठक वस्ने 

समय 

काययसुची प्रस्ताव 

प्रस्तुतकतायको 

नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको 

नाम र तोदकएको समय 

कैदफयत 

       
       
       
       



ऄनुसूची - २  

(काययवववधको दफा २९ को ईपदफा (४) सँग सम्ववन्धत) 

cf7/fO{  गाईँपावलकाको गाईँ सभामा प्रस्तुत कानूनको ऄवभलेख 

cf7/fO{ गाईँसभा 

दताय 

नं.   
 

ववधेयकको 

नाम   
 

दताय 

वमवत 

मुल 

संशोधन 

प्रस्तुत 

कताय 

ववतरण 

वमवत 

सभामा 

प्रस्तुत 

वमवत 

दफावार 

छलफल 

पाररत 

वमवत 

प्रमावणकरण 

वमवत 

कैदफयत 

           
           
           
           

 
 
 
 

ऄवभलेख तयार गनेको       ऄवभलेख जांच गनेको 

दस्तखत        दस्तखत 

नाम, थर        नाम, थर 

पद,         पद 

वमवत                                    वमवत 



ऄनुसूची - ३  

(काययवववधको दफा ४९ को ईपदफा (१) सँग सम्ववन्धत) 

cf7/fO{ गाईँपावलकाको गाईँ सभाबाट वस्वकृत कानूनको ऄवभलेख 

cf7/fO{ गाईँसभा 

दताय 

नं.   
 

ववधेयकको 

नाम   
 

सभाबाट 

वस्वकृत भएको 

वमवत 

संशोधन भएको 

भए सोको 

वमवत 

सभामा 

प्रस्तुत 

वमवत 

पाररत 

वमवत 

प्रमावणकरण 

वमवत 

कैदफयत 

        
        
        
        

 
 
 
 

ऄवभलेख तयार गनेको       ऄवभलेख जांच गनेको 

दस्तखत        दस्तखत 

नाम, थर        नाम, थर 

पद,         पद 

वमवत                                     वमवत          
   
 
 
 
          अज्ञाल े
         राजने्र प्रसाद दाहाल  
         प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत 


