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गाउँ सभा स�चालन काय��व�ध, २०७४ 

गाउँ काय�पा�लकाबाट �वीकृत �म�त: २०७४/०५/३० 

 

��तावनाः नेपालको सं�वधानको धारा २२७ अनुसार �देश कानून बमोिजम �थानीय तहको 

बैठक स�चालन काय��व�ध �वीकृत भई लागू नभएस�मको ला�ग गाउँ सभाको काय� 

स�चालन गन�, बैठकको सु�यव�था कायम रा�, आव�यक स�म�तह�को गठन 

गन� र अ�य काम कारवाह� �नय�मत एवं �भावकार� बनाउन गाउँ काय�पा�लकाबाट 

�वीकृत गर� यो काय��व�ध जार� ग�रएको छ । 

 

प�र�छेद – १ 

�ारि�भक 

सं���त नाम र �ार�भः  

(१) यस �नयमावल�को नाम “रा�ती सोनार� गाउँ सभा स� चालन काय��व�ध-२०७४” 

रहेको छ। 

(२) यो काय��व�ध तु��त �ार�भ हुनेछ । 

 

प�रभाषाः �वषय वा �स�गले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा,- 

१. “सं�वधान” भ�नाले नेपालको सं�वधान स�झनु पछ� । 

२. “�थानीय तह” भ� नाले नेपालको सं�वधानको धारा ५६ को उपधारा ४ 

बमोिजमका गाउँपा�लका, नगरपा�लका र िज�ला सभा स�झनु पद�छ । 

३.  “सभा” भ� नाले गाउँपा�लकाको हकमा सं�वधानको धारा २२२ बमोिजमको 

गाउँसभा, नगरपा�लकाको हकमा सं�वधानको धारा २२३ बमोिजमको नगर सभा 

र िज�ला सम�वय स�म�तको हकमा धारा २२० बमोिजमको िज�ला सभा स�झनु 

पद�छ ।  

४. “काय�पा�लका” भ� नाले गाउँ काय�पा�लका वा नगर काय�पा�लका स�झनु पद�छ । 

५. “अ�य�” भ�नाले सभाको अ�य�लाई स�झनु पछ� ।  

६. “उपा�य�” भ�नाले गाउँपा�लकाको उपा�य� वा नगरपा�लकाको उप�मुखलाई 

स�झनु पद�छ । 

७. “�वधेयक” भ�नाले �थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा 

समेत स�झनु पछ�। 
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८.  “सद�य” भ�नाले गाउँ तथा नगर काय�पा�लकाको अ�य�, उपा�य� 

काय�पा�लकाको सद�य वा वडा सद�य स�झनु पछ� । 

९. “सभाको स�चव” भ�नाले गाउँपा�लकाको काय�कार� अ�धकृतलाई स�झनु पछ� । 

१०. “बैठक” भ�नाले गाउँ सभाको अ�धवशेन स�झनु पछ� । सो श�दले 

स�म�तको वैठक समेतलाई स�झनु पद�छ । 

११. “��ताव” भ�नाले सभाको �वचाराथ� पेश ग�रएको कुनै ��ताव वा सो 

��तावसँग स�बि�धत संशोधन ��ताव समेत स�झनु पछ� । 

१२. “��तुतकता� सद�य” भ�नाले सभाको �वधेयक वा ��ताव ��तुतकता� 

सभाको सद�य स�झनु पछ� । 

१३. “बैठक क�” भ�नाले सभाको बैठक क� स�झनु पछ� र सो श�दले बठैक 

क�सँग जो�डएको दश�कद�घा� तथा बर�डा समेतलाई जनाउँछ । 

१४. “�वषयगत शाखा” भ�नाले गाउँपा�लकाको काय� �वभाजन �नयमावल� 

बमोिजमको �वषयगत शाखा संझनु पछ� ।  

१५. “स�म�त” भ�नाले यस काय��व�ध बमोिजम गठन हुने सभाको स�म�त 

स�झनु पछ� । 

१६. “संयोजक” भ�नाले यस काय��व�ध बमोिजम ग�ठत स�म�तको संयोजक 

स�झनु पछ� । 
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प�र�छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बठैक स�चालन स�ब�धी �यव�था 

 

सभाको अ�धवेशन बोलाउने:  

(१) अ�य�ले गाउँपा�लकाको �नवा�चनको अि�तम प�रणाम घोषणा भएको �म�तले 

एक म�हना �भ� सभाको प�हलो अ�धवशेन बोलाउनेछ । �यसप�छ यस 

काय��व�ध बमोिजम अ�य�ले समय समयमा अ�य अ�धवेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अ�धवेशनको समाि�त र अक� बैठकको �ार�भका बीचको 

अव�ध छ मह�ना भ�दा बढ� हुने छैन । 

(२) अ�य�ले काय�सचूी बमोिजम सभाको बैठकको संचालन र अ��य गन�छ । 

(३) सभाको अ�धवशेन चालू नरहेको वा बैठक �थ�गत भएको अव�थामा बैठक 

बोलाउन वा�छनीय छ भनी सभाको स�पूण� सद�य सं�याको एक चौथाइ 

सद�यह�ले �ल�खत अनुरोध गरेमा अ�य�ले �य�तो बठैक ब�ने �म�त, 

�थान तो�नेछ । �यसर� तो�कएको �म�त, समय र �थानमा सभाको अ�धवेशन 

ब�नेछ । 

(४) सभाको अ�धवेशन काय�पा�लकाको के�� रहेको �थानमा अ�य�ले तोके बमोिजम 

ब�नेछ । 

(५) सामा�यतः �नवा�चन प�छको प�हलो अ�धवेशनको अव�ध बढ�मा प�� �दन र 

सोप�छको ��येक अ�धवेशनको अव�ध बढ�मा सात �दनको हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोिजम सभाको अ�धवेशन बोलाएको सूचना अ�य�ले 

सद�यह�लाई �दनेछ । �य�तो सूचना आव�यकता अनुसार साव�ज�नक 

स�चार मा�यमबाट समेत �चार �सार गनु� पन�छ ।       

सद�यह�को उपि�थ�त र आसनः  

(१) बैठकमा आसन �हण गनु� अ�घ सब ैसद�यले अ�य�ले तोकेको �म अनुसार 

अ�धवेशनको उपि�थ�त पुि�तकामा ह�ता�र गनु�पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम उपि�थत सद�यले अ�य�ले तोके अनुसारको �थानमा 

�नधा��रत समय अगावै आ�नो आसन �हण गनु�पन�छ ।  

(३) अपागंता भएका सद�यको हकमा अ�य�ले �नधा��रत गरेको �थानमा �नजको 

साथमा एक जना सहयोगी आव�यक भएमा सो को समेत �यव�था गन� 

स�नेछ ।  
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सभाको गणपूरक सं�या:  

(१) सभामा त�काल कायम रहेका सद�य सं�याको पचास ��तशत भ�दा बढ� 

सद�य उपि�थत भएमा अ�धवशेनको ला�ग गणपरूक सं�या पुगेको मा�ननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम गणपुरक सं�या नपगेुमा अ�य�ले तीन �दन �भ� 

अक� बठैकका ला�ग दफा ३ बमोिजम सू�चत गनु�पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम आ�हान गरेको अ�धवेशनमा गणपुरक सं�या नपगेुमा 

दईु �दन �भ� अ�धवेशन ब�ने गर� दफा ३ बमोिजम सूचना गनु�पन�छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम पनुः सूचना गदा� गणपुरक सं�या नपुगेमा क�तीमा 

प�चीस ��तशत सद�यह�को उपि�थ�तमा अ�धवेशन ब�नेछ ।  

बैठकको स�चालन र �थगन:  

(१) अ�य�ले सभाको काय�बोझलाई �यानमा राखी काय�सूची �वीकृत गर� सभाको 

बैठक संचालन गनु�पन�छ ।  

(२) सभाको बैठक अ�य�ले �नधा�रण गरेको समय ता�लका बमोिजम हुनेछ ।  

(३) अ�य�ले ��येक बठैकको �ार�भ तथा �थगनको घोषणा गन�छ । 

(४) सभाको अ�य� वैठकमा उपि�थत हुन नस�ने अव�थामा उपा�य�ले बैठकको 

अ�य�ता गन�छ । उपा�य� प�न उपि�थत हुन नसकेमा अ�य�ले तोकेको सभाको 

सद�यले बैठकको अ�य�ता गन� गर� काय�सूचीमा तो�नु पन�छ । 

काय�सूची र समयाव�ध �काशनः अ�य�को �नद�शानुसार सभाको स�चवले काय�सूची र 

समय ता�लका अनुसूची-१ बमोिजम तयार गन�छ र �यसको एक ��त 

सामा�यतया अ�चाल�स घ�टा अगावै ��येक सद�यलाई उपल�ध गराइनेछ । 

तर �वशषे प�रि�थ�तमा अ�य�को �नद�शानुसार बठैक ब�ने चौवीस घ�टा अगाव ै

काय�सूची तयार गर� �यसको एक ��त सद�यलाई सभाको स�चवले उपल�ध 

गराउन स�नेछ । 

समयाव�ध �नधा�रण:  

(१) अ�य�ले बठैकमा पेश हुने �वषयमा�थ छलफल गन� समयाव�ध तो�नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको समयाव�ध समा�त भएप�छ यस काय��व�धमा 

अ�यथा ले�खएकोमा बाहेक अ�य�ले अ�य �वषयमा छलफल हुन न�दई सो 

�वषयको टु�गो लगाउन आव�यक सबै �वधेयक वा ��ताव �नण�याथ� बैठकमा 

��तुत गन�छ । 
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सभामा मतदान:  

(१) सभामा �नण�यका ला�ग ��तुत ग�रएको सबै  �वधेयक वा ��तावको �नण�य 

उपि�थत सद�यह�को बहुमतबाट हुनेछ ।  

(२) अ�य�ता गन� �यि�तलाई मत �दने अ�धकार हुने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अ�य�ता गन� �यि�तले आ�नो �नणा�यक मत �दनेछ ।  

मया��दत संशोधनः कुनै सद�यले ��ततु गन� �वधेयक वा ��तावमा कुनै आप��जनक, 

�यं�या�मक, अनाव�यक, अनुपयु�त वा अस�ब�ध श�द वा वा�यांश �योग भएको 

लागेमा अ�य�ले �य�ता �वषय �वतरण हुनुभ�दा अ�घ उपयु�त संशोधन गन� वा 

गराउन स�नेछ । 

बैठकको �ार�भः सभाको बठैक क�मा अ�य� आगमन भई राि��य धुन बजे प�छ 

बैठक �ार�भ हुनेछ । 

बैठकमा पालना गनु�पन� आचरणह�ः  

(१) बैठकमा देहायका आचरणह� पालना गनु� पन�छः 

(क) अ�य� बैठक क�मा �वेश हँुदा सबैले स�मान �कट गन� उ�नु पन�छ । 

(ख) अ�य�ले बठैक��त स�मान �कट गर� आ�नो आसन �हण गनु�पन�छ । 

(ग) बैठक �थ�गत भई अ�य� सभाबाट बा�हर �न�के प�छ मा� अ� 

सद�यह�ले बैठक क� छा�नु पन�छ । 

(घ) बैठकमा भाग �लने सद�यले बो�दा अ�य�लाई स�बोधन गरेर मा� 

बो�नु पछ� र अ�य�ले अ�यथा आदेश �दएमा बाहेक उ�भएर बो�नु 

पन�छ । 

(ङ) अ�य�ले बठैकलाई स�बोधन ग�ररहेको समयमा कुनै प�न सद�यले 

�थान छा�नु हँुदैन र अ�य�ले बोलेको कुरा शाि�तपूव�क सु�नु पन�छ । 

(च) अ�य�ले आसन �हण ग�ररहेको र बो�लरहेको अव�थामा सद�यको 

बीचबाट �हँ�नु हँुदैन । 

(छ) कुनै सद�यले बो�लरहेको समयमा अशाि�त गन� वा बैठकको मया�दा भंग 

हुने वा अ�यव�था उ�प�न हुने कुनै काम गनु� हँुदैन । 

(ज) बैठक क�मा अ�य�को सामु�नेबाट वारपार गर� �हँ�न वा अ�य�को 

आसनतफ�  �प�यू फका�एर ब�न हँुदैन । 

(झ) बैठकको काय�सँग ��य� �पले स�बि�धत �वषय बाहेक अ�य �वषयको 

पु�तक, समाचारप� वा अ�य कागजप�ह� प�नु हँुदैन । 
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(ञ) बैठकको अव�धभर बैठक क�मा मोबाईल फोन ब�द गनु� पन�छ । 

(२) सभामा पालना गनु�पन� अ�य आचरणह� समय समयमा सभाले तोके बमोिजम 

हुनेछ । 

बैठकमा भाग �लने सद�यले पालन गनु� पन� �नयमह�ः बैठकमा हुने छलफलमा भाग 

�लने सद�यले देहायका �नयमह�को पालन गनु� पन�छः 

(क) अ�य�को �यानाकष�ण गन�को �न�म� उ�नु पन�छ र अ�य� �नजको नाम 

बोलाएप�छ वा इशारा गरेप�छ मा� बो�नु पन�छ । 

(ख) यस काय��व�धको दफा ३५ बमोिजमका �वषयमा छलफल गनु� हँुदैन । 

(ग) अशी�ट, अ�ल�ल, अपमानजनक वा कुनै आप��जनक श�द बो�नु हँुदैन । 

(घ) �यि�तगत आ�पे लगाउन हँुदैन । 

(ङ) बो�न पाउने अ�धकारलाई सभाको काय�मा बाधा पान� मनसायले द�ुपयोग 

गनु� हँुदैन । 

(च) सभा वा अ�य�को कुनै �नण�य बदर ग�रयोस ्भ�ने ��तावमा�थ बो�दाको 

अव�थामा बाहेक सभा अ�य�को कुनै प�न �नण�यको आलोचना गनु� हँुदैन । 

(छ) अ�य�ले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भ�ने ��तावको छलफलको 

�ममा बाहेक अ�य�को आचरणको आलोचना गनु� हँुदैन । 

(ज) वैठकमा पालना गनु�पन� अ�य �नयमह� सभाले तोके बमोिजम हुनेछ । 

छलफलमा बो�ने �मः बैठकमा बो�ने �म देहाय बमोिजम हुनेछः 

(क) ��ताव पेश गन� सद�यले बो�लसकेप�छ अ�य�ले नाम बोलाएको वा इशारा 

गरेको �म बमोिजमको सद�यले बो�न पाउनेछन ्। 

(ख) अ�य�को अनुम�त �बना कुनै सद�यले एउटै ��तावमा एक पटक भ�दा 

बढ� बो�न पाउने छैन । 

(ग) ��ताव पेश गन� सद�यले उ�र �दनको �न�म� छलफलको अ��यमा फे�र 

बो�न पाउनेछ । सो ��तावको स�ब�धमा छलफलमा प�हले भाग �लएको वा 

न�लएको जेसुकै भए ताप�न ��तावक सद�यले उ�र �दई सकेप�छ 

अ�य�को अनुम�त न�लई फे�र बो�न पाउने छैन । 

�प�ट पान� माग गन� स�कनेः  

(१) बैठकमा छलफल च�लरहेको समयमा स�बि�धत �वषयमा कुनै सद�यले कुनै 

कुरा �प�ट पान� माग गन� अ�य� माफ� त अनुरोध गन� स�नेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न अ�य�को अनुम�त �लई 

कुनै सद�यले सभाको जानकार�को ला�ग आफूसँग स�बि�धत अ�य �वषयमा 

�प�ट जानकार� �दन स�नेछ । 

तर �य�तो �प�ट जानकार� �दँदा कुनै �ववाद�पद �वषय उठाउन पाइने छैन 

र सो �प�ट जानकार� मा�थ कुनै छलफल गन� पाइने छैन ।  

�नण�याथ� ��ताव पेश गन�ः  

(१) सभाको काय�सूचीको कुनै ��तावमा�थ छलफल समा�त भएप�छ सो 

��तावको प�मा हुने सद�यह�लाई “हु�छ, �वप�मा हुने सद�यह�लाई 

“हु�न” र तट�थ रहन चाहने सद�यह�लाई “मत �द�न” भ�ने श�द सु�नने 

गर� उ�चारण गनु� भनी अ�य�ले काय�सुचीका �वषयह� �मशः �नण�याथ� 

पेश गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ��तावलाई �नण�याथ� पेश गरेप�छ अ�य�ले “हु�छ” वा 

“हु�न” भ�ने सद�यह�म�ये जुन प�को बहुमत भएको ठहरय्ाउँछ सो 

कुराको घोषणा गन�छ ।  

(३) अ�य��वारा कुनै ��ताव �नण�याथ� पेश ग�रसकेप�छ सो ��तावमा�थ 

छलफल गन� वा संशोधन ��तुत गन� पाइने छैन ।  

सभा�य�ले �नद�शन �दनेः  

(१) बैठकमा अभ� �यवहार गन� सद�यलाई आ�नो �यवहार �नय��ण गन� 

अ�य�ले चेतावनी �दए प�छ �य�तो सद�यले आ�नो �यवहारमा�थ तु��त 

�नय��ण गनु� पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेश पालना नगन� सद�यलाई अ�य�ले बैठकबाट 

बा�हर जान आदेश �दन स�नेछ । आदेश पाएप�छ �य�तो सद�यले बैठक 

क�बाट तु��त बा�हर जानु पन�छ र �नजले सो �दनको बाकँ� अव�धको 

बैठकमा उपि�थत हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश पाएप�छ प�न �य�तो सद�य बठैक क�बाट 

तु��त बा�हर नगएमा अ�य�ले �नजलाई कम�चार� वा सुर�ाकम�को सहयोग 

�लई बा�हर �नका�न स�नेछ । �यसर� �नका�लएकोमा �य�तो सद�यले 

�यसप�छको तीन �दनस�म सभाको बैठक वा कुनै स�म�तको बैठकमा भाग 

�लन पाउने छैन । यसर� �नका�लएकोमा सभाको स�चवले सो कुराको सूचना 

सबै स�म�तलाई �दनेछ । 
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(४) यस काय��व�धमा अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न कुनै सद�यले 

बैठक क�मा शाि�त, सु�यव�था तथा अनुशासन भ�ग गरेमा वा गन� लागेमा 

वा सभाको ��त�ठामा ध�का ला�ने �क�समले बैठक क� �भ� �वंसा�मक 

काय� गरेमा वा बल �योग गरेमा वा गन� लागेमा वा कुनै भौ�तक हानी 

नो�सानी पुरय्ाएमा अ�य�ले �नजलाई बठैक क�बाट त�काल �न�काशन 

गर� सद�यलाई बढ�मा सात �दन स�मको ला�ग सभामा आउन नपाउने गर� 

र ��त भएको भौ�तक सामा�ीको यथाथ� ��तपू�त � �नजबाट भराउने आदेश 

�दन स�नेछ । 

(५) दफा (४) बमोिजम �न�का�सत भएको सद�यले सो अव�धभर सभाको वा कुनै 

स�म�तको बैठकमा उपि�थत हुन पाउने छैन । �नजलाई तो�कएको ��तप�ूत� 

अ�य�ले तोकेको समय�भ� दा�खला गन� दा�य�व स�बि�धत सद�यको 

हुनेछ । 

(६) यस दफा बमोिजम कुनै सद�य �न�का�शत भएको वा फुकुवा भएको सूचना 

सभाको स�चवले सबै स�म�तलाई �दनेछ ।  

कारवाह� �फता� हुन स�नेः यस काय��व�धमा अ�य� जुनसुकै कुरा ले�खएको भए 

ताप�न �न�का�शत वा कारवाह�मा परेको सद�यले �च� बु�दो सफाई पेश गरेमा 

वा आ�नो भूल �वीकार गर� माफ� मागेमा अ�य�ले बैठकको राय बुझी �य�तो 

सद�यलाई माफ� �दई कारवाह� �फता� �लन स�नेछ । 

बैठक �थ�गत गन� अ�धकारः बैठक क��भ� अ�यव�था भई वा हुन ला�ग बैठक 

�नय�मत �पले स�चालन गन� बाधा पन� दे�खएमा अ�य�ले सो �दनको कुनै 

समयस�म वा आफूले तोकेको अव�धस�मको ला�ग सूचना टाँस गर� बैठक �थ�गत 

गन� स�नेछ । अ�य� गरेको �य�तो �थगन मा�थ कुनै सद�यले ��न उठाउन 

पाउने छैन ्। 

सद�यको �थान �र�त रहेको अव�थामा सभाको काय� स�चालन: सभाको कुनै 

सद�यको �थान �र�त रहेको अव�थामा समेत सभाले आ�नो काय� स�चालन 

गन� स�नेछ र सभाको कारबाह�मा भाग �लन नपाउने कुनै �यि�तले भाग �लएको 

कुरा प�छ प�ा लागेमा �च�लत कानून �वप�रत बाहेकको काय� अमा�य हुने छैन।   
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सभाको �नण�यको अ�भलेख र काया��वयन:  

(१) सभा र यसको स�म�तको �नण�य तथा कारबाह�को अ�भलेख सभाको स�चवले 

�यवि�थत र सुर��त रा�ु पन�छ । 

(२) सभा तथा यसका स�म�तको �नण�यको स�कल अ�य�को आदेश �बना सभा 

वा सभा भवन बा�हर लैजान हँुदैन । 

�नण�य �मा�णत गन�:  

(१) सभाको बैठकले गरेका �नण�य अ�य�ले �मा�णत गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नण�य सुर��त रा� े र काया��वयन गन� गराउने काय� 

सभाको स�चवले गन�छ । 

  



 10

प�र�छेद-३ 

�थानीय कानून �नमा�ण गन� ���या 

 

�थानीय कानून �नमा�ण गदा� �वचार गनु� पन� प�ह�ः  

(१) सभाले �थानीय कानून �नमा�ण वा संशोधन गदा� अ�य कुराको अ�त�र�त 

देहायको �वषयमा �वचार गनु� पन�छ,- 

(क) सं�वधान बमोिजम आ�नो अ�धकारको �वषयमा पन� वा नपन�, 

(ख) सं�वधान, संघीय कानून तथा �देश कानूनको �यव�था, 

(ग) �य�तो कानून, �व�छ, �यायपूण� तथा तक�  संगत हुन वा नहुने,  

(घ)�नमा�ण गन� ला�गएको �थानीय कानूनको �यवहा�रक काया��वयन हुन 

स�ने वा नस�ने, 

(ङ) कानून काया��वयनको ला�ग आव�यक पन� आ�थ�क �ोत तथा 

सं�थागत संरचना, 

(च) सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�धा�त वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संस�, �देश सरकार वा �देश सभाले �य�तै 

�वषयमा आधारभूत कानून �नमा�ण गरेको भए सोमा भएको �यव�था 

(ज) नेपाल सरकार वा �ादे�शक सरकारले नमनूा कानून उपल�ध गराएको 

भए सोमा भएको �यव�था, 

(झ) नेपालले अ�तराि��य �तरमा जनाएको ��तव�धता, 

(ञ) स�बि�धत �थानीय तहले �नमा�ण गरेको अ�य �थानीय 

कानूनह�सँगको तालमेल तथा सौहा�ता, 

(ट) िज�ला�भ�का अ�य �थानीय तह वा अ�य िज�लासँग �समाना 

जो�डएका �थानीय तहको हकमा �य�ता िज�लाका �थानीय तहले 

बनाएको �थानीय कानूनको �यव�था,  

(ठ) गाउँकाय�पा�लकाले �नधा�रण गरेका अ�य आव�यक �वषयह� ।  

(२) सभाले सं�वधानको अनुसूची-९ को �वषयमा �थानीय कानून �नमा�ण गदा� 

�य�तो �वषयमा संघीय संसद वा �देश सभाले बनाएको कानूनको ��तकूल 

नहुने गर� �नमा�ण गन�छ । 

(३) एक �थानीय तहबाट अक� �थानीय तहको �े�मा हुने व�तु वा सेवाको �व�तारमा 

कुनै �क�समको बाधा अवरोध गन� वा कुनै �क�समको भेदभाव गन� गर� �थानीय 

कानून �नमा�ण गन� हँुदैन ।   
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(४) सभा वा काय�पा�लकाले एक आपसमा बा�झने गर� �थानीय कानून �नमा�ण गन� हँुदैन। 

(५) सभाले �दएको अ�धकार �योग गर� काय�पा�लकाले �नद��शका वा �द�दश�न 

बनाई लागू गन�छ ।  

आव�यकताको प�हचान गन�:  

(१) काय�पा�लकाले �वधयेक तजु�मा गनु� अ�घ �य�तो �वषयको कानून �नमा�ण 

गन� आव�यक रहे नरहेको �वषयमा आव�यकताको प�हचान गनु� पन�छ । 

(२) उपदफा (१) को �योजनको ला�ग स�बि�धत काय�पा�लकाले �थानीय कानून 

बनाउनु पन� आधार र कारण, �य�तो �वषयमा संघीय वा �देश कानून भए 

नभएको, िज�ला �भ�का र अ�य �छमेक� �थानीय तहमा �यस स�ब�धी 

�थानीय कानून �नमा�ण भए नभएको, �थानीय कानून तजु�माबाट हा�सल गन� 

खोिजएको लाभ लागत र उपल�धी, �थानीय कानून काया��वयनको ला�ग 

आव�यक पन� संय�� तथा आ�थ�क �ोत, �य�तो �ोत जुटाउनको ला�ग 

आव�यक �यव�था र �वधेयकमा रहने म�ुय मु�य �ावधानको समेत 

�व�लेषण गर� सं���त अवधारणाप� तयार गनु� पन�छ ।  

(३) कानूनको संशोधनको ला�ग �वधेयक तजु�मा गदा� संशोधन गनु� परेको आधार 

र कारण स�हतको दफाबार तीन महले �ववरण तयार गनु� पन�छ ।  

��ताव �वीकारयो�य छ वा छैन भ�ने �नण�य गन�ः कुनै ��ताव �वीकार यो�य छ वा 

छैन भ�ने कुराको �नण�य अ�य�ले गन�छ र �यसर� �नण�य गदा� अ�य�ले 

कारण खुलाई ��तावको कुनै अंश वा परैू ��ताव अ�वीकार गन� स�नेछ । 

�वधेयक वा ��ताव ��तुत:  

१) वा�ष�क आय र �ययको अनुमान स�हतको बजेट तथा सोसँग स�बि�धत 

�व�नयोजन वा आ�थ�क �वधेयकह� अ�य�बाट �नधा��रत �म�त र समयमा 

सभाको बैठकमा ��तुत गनु�पन�छ ।  

(२) वा�ष�क बजेट तथा अथ� स�ब�धी �वधेयक वा ��ताव काय�पा�लकाको �मुख 

आफ� ले वा �नजले तोके बमोिजम उपा�य�/उप�मुख वा काय�पा�लकाको 

सद�यले मा� ��तुत गनु�पन�छ । अ�य�ले वा�ष�क बजेट आय �यय �ववरण 

तथा बजेट सभामा आँफै पेश गन� भएमा सो समयमा उपा�य� वा उप�मुखले 

बैठकको अ�य�ता गन�छ ।  

(३) कुनै �वधेयक वा ��ताव अथ� स�ब�धी हो वा होइन भ�ने ��न उठेमा सो 

��नको अि�तम �नण�य गन� अ�धकार अ�य�को हुनेछ ।   
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(४) अथ� स�ब�धी �वधेयक वा ��तावको अ�य ���या देहाय बमोिजम हुनेछ,-   

(क) अथ� स�ब�धी �वधेयक वा ��तावमा छलफलका ला�ग अ�य�ले 

�वीकृत गरेको काय�ता�लका (�म�त र समय) सब ैसद�यलाई सभाको 

स�चवले उपल�ध गराउनुपन�छ। 

(ख) वा�ष�क बजेट स�ब�धी �वधेयक सभाको बैठकमा पेश भए प�चात मा� 

सबै सद�यलाई उपल�ध गराइनेछ । 

(ग) अथ� स�ब�धी �वधेयक वा ��तावका स�ब�धमा यस काय��व�धमा 

उ�लेख भएका �वषय बाहेक अ�य�ले उपयु�त ठहया�एको ���या 

अपनाइनेछ ।  

(५) अथ� स�ब�धी �वधेयक वा ��ताव बाहेकका �वधेयक वा ��ताव कुनै 

सद�यले क�तीमा सात �दन अ�घ दता� गनु�पन�छ । 

(६) अथ� स�ब�धी �वधेयक वा ��ताव बाहेकका �वधेयक वा ��ताव दता� भए 

प�चात सभाको स�चवले सबै सद�यलाई उपल�ध गराउनु गनु�पन�छ ।  

(७) �वधेयक वा ��ताव माथी छलफल र �नण�य हुने समयता�लका अनुसूची -१ 

बमोिजम अ�य�ले �नधा�रण गरे बमोिजम हुनेछ । 

अथ� स�ब�धी पुरक अनुमान: सभाबाट पा�रत चालु आ�थ�क वष�का ला�ग अथ� 

स�ब�धी ऐनले कुनै सेवाका ला�ग खच� गन� अि�तयार� �दएको रकम अपया��त 

भएमा वा �यस वष�का ला�ग अथ� स�ब�धी ऐनले अि�तयार� नदिएको सेवामा 

खच� गन� आव�यक भएमा वा अथ� स�ब�धी ऐनले अि�तयार� �दएको रकमभ�दा 

बढ� खच� हुन गएमा काय�पा�लकाको अ�य�ले सभामा यस अ�घ ��तुत ग�रएको 

बजेटको �स�धा�त र माग�दशनको ��तकूल नहुने गर� पुरक अनुमान पेश गन� 

स�नेछ । 

�वधेयक सभामा पेश गदा� संल�न गनु� पन� �ववरण: सभामा पेश गन� �वधेयकका 

साथमा देहायको �ववरण संल�न गनु� पन�छ,- 

(क) �वधेयकको उ�दे�य र कारण स�हतको �ववरण, 

(ख) �वधेयक ऐन बनेप�छ आ�थ�क �ययभार हुने रहेछ भने �यसको �व�ततृ 

�ववरण स�हतको आ�थ�क �ट�पणी, 

(ग) कुनै �वधेयकमा �नयम, काय��व�ध, �नद��शका बनाउने वा अ�धकार 

��यायोजन गन� �ावधान रहेको भए �यसको कारण, ��यायोिजत अ�धकार 
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अ�तग�त बनाइने �नयम, काय��व�ध वा �नद��शकाको �कृ�त र सीमा तथा 

�यसबाट पन� स�ने �भाव स�ब�धी �ट�पणी । 

�वधेयक दता� गराउनु पन�:  

(१) सभाको अ�धकार�े� �भ� पन� कुनै �वषयमा कुनै सद�यले �वधेयक पेश गन� 

चाहेमा �वधेयक तयार गर� सभाको बठैक ब�ने �म�त भ�दा क�तीमा प�� 

�दन अगावै अ�य�लाई उपल�ध गराई दता� गराउनु पन�छ ।  

तर �नवा�चनप�छको �थम सभामा �वधेयक पेश गन� समयाव�ध अ�य�ले तोके 

बमोिजम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �वधेयक �च�लत कानून अनुकूल नदे�खएमा वा यो 

काय��व�ध अनुकुल नभएमा अ�य�ले उ�त �वधेयक �व�धस�मत �पमा पेश 

गन� ��तावक सद�यलाई �दनु पन�छ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अ�य�ले आदेश �दए बमोिजम सभाको 

स�चवले ��ताव दता� गनु� पन�छ । 

(४) सभाको स�चवले अ�य�ले आदेश �दएका �वधेयक अनुसूची-२ बमोिजम 

दता�को अ�भलेख छु�टै रा�ु पन�छ । 

��ताव दता� गराउनु पन�:  

(१)सभाको अ�धकार�े� �भ� पन� कुनै �वषयमा ��ताव पेश गन� चाहने सद�यले 

��ताव तयार गर� सभाको बैठक ब�नु भ�दा क�तीमा सात �दन अगाव ै

अ�य� सम� पेश गनु�पनेछ ।  

तर �नवा�चनप�छको �थम सभामा ��ताव पेश गन� समयाव�ध अ�य�ले तोके 

बमोिजम हुनेछ । 

(२) �य�तो ��ताव �च�लत कानून अनुकूल नदे�खएमा वा यो काय��व�ध अनुकुल 

नभएमा अ�य�ले उ�त ��ताव �व�धस�मत �पमा पेश गन� ��तावक 

सद�यलाई �दनु पन�छ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अ�य�ले आदेश �दए बमोिजम सभाको 

स�चवले ��ताव दता� गनु� पन�छ । 

(४) सभाको स�चवले अ�य�ले आदेश �दएका ��तावह� दता�को अ�भलेख 

अनुसूची-२ बमोिजम छु�टै रा�ु पन�छ ।  
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सूचना �बना प�न ��ताव पेश गन� स�कनेः  

(१) यस प�र�छेदमा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए ताप�न अ�य�को अनुम�त 

�लई देहायको कुनै ��ताव सूचना �बना प�न पेश गन� स�कनेछ र �य�तो 

��ताव�वारा कुनै �ववाद�पद �वषय उठाउन पाइने छैनः 

(क) ध�यवाद �ापन गन�, 

(ख) ��ताव तथा संशोधन �फता� �लने, 

(ग) बधाइ �दने वा शोक �कट गन�, 

(घ) छलफल वा बैठक �थ�गत गन�, 

(ङ) बैठकको अव�ध बढाउने वा  

(च) छलफल समा�त गन� । 

(२) उपदफा (१) मा उ�ले�खत ��तावका स�ब�धमा अ�य� अनुम�त �ा�त भई 

बैठकमा ��ताव पेश भएप�छ अ�य�ले उ�त ��तावलाई बैठकको �नण�याथ� 

पेश गन�छ । 

�वधेयक र ��ताव �वतरण: वा�ष�क बजेट स�ब�धी �वधेयक काय�पा�लकाबाट �वीकृत 

गर� �सधै सभामा पेश ग�रनेछ । अ�य सबै �वधेयक वा ��ताव सभामा पेश 

गनु� भ�दा क�तीमा चौवीस घ�टा अगाव ै सब ै सद�यलाई सभाको स�चवले 

उपल�ध गराउनु पन�छ । 

सुझाब संकलन र प�रमाज�न:  

(१) �वधेयक मसौदा भएप�छ अ�य�लाई उपयु�त लागेमा �य�तो �वधेयकमा 

साव�ज�नक �पमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकलन गन� स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ा�त हुन आएको सुझाबह� स�हतको ��तवदेन 

स�बि�धत वडा स�म�तले काय�पा�लकालाई �दनु पन�छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम �वधेयकमा वडा स�म�त माफ� त �ा�त हुन आएका 

सुझाबह�को अ�ययन गर� काय�पा�लकाले �वधेयकलाई आव�यकता अनुसार 

प�रमाज�न गन�छ ।  

�वधेयक वा ��ताव सभामा पेश गन�:  

(१) अ�य�बाट �वीकृत काय�ता�लका बमोिजम �वधेयक वा ��ताव ��तुतकता� 

सद�यले सभाको बठैकमा पेश गन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �वधेयक पेश गदा� �वधेयक ��तुतकता� सद�यले 

�वधेयक पेश गनु� परेको कारण, �वधेयकबाट गन� खोिजएको �यव�था र 
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�यसबाट �ा�त गन� खोिजएको उपलि�धको बारेमा सं���त जानकार� �ददैं 

�वधेयकमा छलफल ग�रयोस ्भ�ने ��ताव सभामा पेश गनु� पन�छ । 

(३) �वधेयक वा ��ताव पेश गन� तो�कएको सद�य सभामा �वयं उपि�थत हुन 

असमथ� भएमा अ�य�ले तोकेको कुनै सद�यले �वधेयक वा ��ताव पेश गन� 

स�नेछ । 

संशोधन स�ब�धी शत�ह�ः कुनै �वधेयक वा ��तावको स�ब�धमा देहायका शत�का 

अधीनमा रह� सद�यले संशोधन पेश गन� स�नेछः 

(क) मूल ��तावको �स�धा�त �वपर�त हुनु हँुदैन । 

(ख) मूल ��तावको कुरासँग स�ब�ध तथा �यसको �े��भ�को हुनु पन�छ । 

(ग) बैठकले प�हले ग�रसकेको �नण�यसँग बा�झने हुनु हँुदैन । 

(घ) अ�प�ट वा �नरथ�क हुनु हँुदैन । 

�वधेयकमा दफाबार छलफल:  

(१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोिजमको �वधेयक वा ��ताव बैठकमा दफावार 

छलफलका ला�ग अ�य�ले आव�यक �यव�था गनु�पन�छ । य�तो छलफलमा 

अ�य�ले �ा�त भई सकेका संशोधन �वधेयक वा ��तावलाई समेत समावेश 

गराउन स�नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम छलफल समा�त भए प�चात �वधेयक वा ��ताव 

��तुतकता� सद�यले अ�य�को अनुम�तले सभामा देहायको कुनै एक 

��ताव ��तुत गनु�पन�छ,-  

(क) �व�ततृ छलफलको ला�ग �वधेयक वा ��तावलाई सभाका स�म�तमा 

पठाइयोस ्भ�ने वा  

(ख) �वधेयक वा ��ताव बैठकबाट पा�रत गन� �नण�याथ� पेश गन� ।  

तर स�म�तको बैठकमा पठाइने �वधेयक वा ��ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल 

ग�रने छैन । 

सभामा छलफल गन� नपाइने �वषयह�ः  

(१) देहायका �वषयमा सभा वा स�म�तको कुनै बैठकमा छलफल गन� पाइने छैनः 

(क) सं�वधान वा �च�लत कानूनबाट �नषेध ग�रएको �वषय, 

(ख) कानूनत: गो�य रहने कुराह� वा �काशन गदा� राि��य �हत �वप�रत 

हुने काय�,  

(ग) काय�पा�लकाको कुनै स�म�तको �नण�यको आलोचना ग�रएका �वषय, 



 16

(ग) सभाको छलफल�वारा �प�ट भएसकेको �वषय, 

(घ) ��य� वा अ��य� �पमा �चारको ला�ग कुनै �यि�त वा सं�थाको 

नाम आ�द भएको �वषय, 

(ङ) �च�लत कानून बमोिजम �था�पत भएको �या�यक वा वा �यसको 

पदा�धकार�, �च�लत कानुन बमोिजम जाँचबुझ गन�, सुझाव �दन वा 

��तवेदन पेश गन� ग�ठत आयोग वा स�म�तमा �वचारधीन रहेको 

�वषय, 

(च) ऐ�तहा�सक त�य वा कानूनको �या�या स�ब�धी �वषय, 

(छ) गैर सरकार� �यि�तको कुनै व�त�य स�य हो वा होइन भ�ने �वषय,  

(ज) अ�श�ट भाषा �योग ग�रएको,  

(झ) काय�पा�लकाको कुनै �नण�य वा कुनै कारवाह� स�ब�धी �वषयमा 

छलफल गदा� राि��य सुर�ा, अख�डता वा कूटनी�तक स�ब�ध ज�ता 

संवेदनशील �वषयह�मा आँच आउन स�ने भनी काय�पा�लकाबाट 

�मा�णत ग�रएको �वषय समावेश भएको, र 

स�म�तमा छलफल:  

(१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोिजम �व�ततृ छलफल गन� सभाको 

स�म�तमा पठाइएकोमा स�म�तले �य�तो �वधेयक वा ��तावमा छलफल 

गदा� �वधेयकमा संशोधन पेश गन� सद�यह�लाई संशोधन पेश गनु� परेको 

आधार र कारण समेत खुलाई आ�नो संशोधनको �वषयमा ��ट गन� 

स�म�तको बैठकमा समय �दनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधनकता�ले संशोधनको �वषयमा आ�नो धारणा 

राखेप�छ पेश भएका संशोधनका �वषयमा समेत स�म�तले दफाबार 

छलफल गर� �य�तो संशोधन �वीकार गन� वा नगन� स�ब�धमा �वधेयक 

��तुतकता� सद�यको समेत राय �लई आव�यक �नण�य गन�छ । 

स�म�तको ��तवेदन र बठैकमा ��तुत:  

(१) स�म�तमा �वधेयक वा ��ताव उपर छलफल समा�त भएप�छ स�म�तले 

गरेको �नण�य अनु�प ��तवेदन तयार गर� स�म�तको सयंोजक वा �नजको 

अनुपि�थ�तमा स�म�तले तोकेको सद�यले ��तवेदन स�हतको �वधयेक वा 

��ताव अ�य�को अनुम�तले सभाको बैठकमा पेश गन�छ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजमको ��तवेदन उपर छलफल समा�त भए प�चात 

�वधेयक वा ��ताव ��तुतकता� सद�यले अ�य�को अनुम�तमा �वधेयक 

वा ��ताव बैठकबाट पा�रत गन� �नण�याथ� पेश गन�छ । 

�वधेयक �फता� �लन स�ने:  

(१) �वधेयक ��ततुकता� सद�यले सभाको �वीकृ�त �लई जनुसुकै अव�थामा 

�वधेयक वा ��ताव �फता� �लन स�नेछ ।  

तर वा�ष�क बजेट तथा आ�थ�क ऐन स�ब�धी �वधेयक �फता��लन स�ने 

छैन ्।  

(२) �वधेयक वा ��ताव ��तुतकता� सद�यले �वधेयक �फता� �लन अनुम�त 

मा�ने ��ताव पेश चाहेमा �ल�खत सूचना �दनु पन�छ । 

(३) �वधेयक वा ��ताव �फता� �लने ��तावको कसैले �वरोध गरेमा ��ताव गन� 

तथा �वरोध गन� सद�यलाई अ�य�ले आ-आ�नो कुराह� �प�ट पान� 

सं���त व�त�य �दन अनुम�त �दन स�नेछ र �यसप�छ अ� छलफल हुन 

न�दई ��तावलाई �नण�याथ� पेश गन�छ । 

(३) �वधेयक वा ��ताव �फता� �लने अ�य ���या अ�य�ले �नधा�रण गरे 

बमोिजम हुनेछ । 

संशोधन ��ताव �वीकृत गन� वा नगन� अ�धकारः  

(१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोिजम दता� भएको �वधेयक वा ��ताव उपर 

कुनै सद�यले संशोधन पेश गन� चाहेमा सभाको बैठक हुनुभ�दा क�तीमा 

चौवीस घ�टा �दन अगावै संशोधनको ��ताव अ�य� सम� पेश गन� 

स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ग�रने संशोधन �वीकृत गन� वा नगन� अ�धकार 

अ�य�को हुनेछ । 

(३) अ�य�ले �वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन स�हतको ��ताव वा मूल 

��तावलाई �नण�याथ� पेश गनु�भ�दा प�हले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । 

यसर� �नण�याथ� पेश गदा� एकभ�दा बढ� संशोधनह� भएमा अ�य�ले 

उपयु�त ठहया�एको कुनै एक संशोधन वा संशोधन स�हतको ��ताव वा 

मूल ��तावलाई �ाथ�मकता �दइ पेश गन� स�नेछ । 

(४) सभाको स�चवले अ�य�ले अनुम�त �दएका संशोधनह�को �ववरण 

सद�यह�लाई उपल�ध गराउनेछ । 
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�वधेयक पा�रत गन� ��ताव सभाको �नण�याथ� पेश गन�:  

(१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समा�त भएप�छ र स�म�तमा 

�व�ततृ छलफल भएकोमा स�म�तको ��तवेदन उपर सभाको बैठकमा 

छलफल समा�त भएप�चात अ�य�को अनुम�त �लई सभामा �नण�याथ� 

�वधेयक ��तुतकता� सद�यले �वधेयक पा�रत ग�रयोस ्भ�ने ��ताव ��तुत 

गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �वधेयक वा ��तावमा पेश भएका संशोधनह�लाई 

अ�य�को अनुम�तले बैठकमा �नण�याथ� छु�टै पेश गन� स�नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम सभाको बठैकमा बहुमत सद�यले �वीकृत 

गरेमा �वधेयक वा ��ताव पा�रत भएको मा�ननेछ ।   

�वधेयकको पनु ��तु�तः एक पटक आ�हान गर� बसेको सभाको बैठकमा पेश गर� 

अ�वीकृत भएको �वधेयक सोह� सभाको बैठकमा पुनः ��ताव ग�रने छैन । 

�वधेयक दता� अ�भलेख रा�:े सभामा पेश गन� �योजनाको ला�ग अ�य� सम� पेश 

भएका �वधेयक सभाको स�चवले अनुसूची -२ बमोिजम दता� गर� �वधेयकमा भएको 

कारबाह�को अ�याव�धक लगत तयार गर� रा�ु पन�छ ।  

सामा�य �ुट� सुधार: अ�य�ले सभाबाट पा�रत भएको �वधेयक वा ��तावमा 

दफाह�को सं�याको �म �मलाउने तथा भाषागत शु�धता कायम रा�ु पन�छ ।  

�वधेयक �माणीकरणको ला�ग अ�याव�धक ��त तयार पान�:  

(१) दफा ४२ बमोिजम सभाबाट पा�रत भएको �वधेयकलाई सभाको स�चवले 

पा�रत भएका संशोधन तथा आनुष�ंगक �मलान भए �य�तो �मलान गर� 

�वधेयक पा�रत भएको �म�त समेत उ�लेख गर� �माणीकरणको ला�ग नेपाल� 

कागजमा चार ��त तयार गनुपन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार ग�रएको �वधेयकमा वष�गत न�बर समेत 

उ�लेख गर� सभाको स�चवले �माणीकरणको ला�ग अ�य� सम� पेश गनु� 

पन�छ ।  

�वधेयक �माणीकरण र �काशन तथा �ब�� �वतरण:  

(१) सभाबाट पा�रत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको 

�वधेयकको प�हलो र अि�तम प�ृठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत उ�लेख 

गर� ��येक प�ृठमा ह�ता�र गर� अ�य�ले �माणीकरण गन�छ । �यसर� 

�माणीकरण गदा� �म�त र �वधेयकको प�ृठ सं�या समेत खुलाउनु पन�छ ।  
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(२) सभाबाट पा�रत �वधेयक उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएप�छ लागू 

हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �वधेयक �माणीकरण भएको जानकार� सभामा �दनु 

पन�छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएको �वधेयकको एक ��त सभाको 

अ�भलेखमा राखी अक� एक–एक ��त काय�पा�लकाको काया�लय,     वडा 

स�म�त र संघ र �देशको स�पक�  म��ालयमा पठाउनु पन�छ ।  

(५) उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएको �वधेयक �काशन गर� 

काय�पा�लकाको वेवसाईटमा समेत रा�ु पन�छ ।  

(६) सभाले पा�रत गरेको �वधेयक �माणीकरण भएप�छ �यसका मु�य मु�य 

�यव�थाको बारेमा �थानीय स�चार मा�यम वा अ�य कुनै त�रकाबाट �चार 

�सार गनु� पन�छ । 

(७) कसैले �थानीय कानून ख�रद गन� चाहेमा काय�पा�लकाको काया�लय र वडा 

स�म�तको काया�लयबाट लागत द�तुर �तर� ख�रद गन� स�नेछ । 

स�म�त गठन गन� स�ने:  

(१) काय�पा�लकालाई सभा��त उ�रदा�य बनाउन, �थानीय कानून �नमा�ण 

���यालाई �यवि�थत बनाउन तथा काय�पा�लकाबाट भएका कारवाह�को 

अनुगमन र मू�या�कन गर� आव�यक �नद�शन �दन समेत �योजनको ला�ग 

देहाय बमोिजमको स�म�त गठन गन� स�नेछः  

क. �वधेयक स�म�त 

ख. लेखा स�म�त 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ��येक स�म�तमा बढ�मा तीन जना सद�यह� 

रहनेछन ् । स�म�तमा रहने सद�यह� �वषयगत अनुभव वा �व�ताका 

आधारमा अ�य�को ��ताव बमोिजम सभाले �नधा�रण गरे बमोिजम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम गठन हुने स�म�तको संयोजक अ�य�ले तोके 

बमोिजम हुनेछ । संयोजक बैठकमा उपि�थत नभएमा स�म�तले तोकेको 

सद�यले बैठकको अ�य�ता गन�छ ।  

(४) स�म�तको स�चवको काय� काय�पा�लकाको �वषयगत शाखा �मखुले गन�छ ।  

(५) स�म�तको बैठकको गणपुरक सं�या क�तीमा दईु जना हुनुपन�छ । 

(६) स�म�तको �नण�य बहुमतबाट हुनेछ ।  
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(७) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले आव�यकतानुसार �वषयगत �व� वा 

कम�चार�लाई आम��ण गन� स�नेछ । आमि��त सद�यले बैठकको �नण�यमा 

मत �दन पाउने छैन।  

(८) �उपदफा (१) बमोिजमका स�म�तले आफूले गरेको कामको वा�ष�क ��तवेदन 

सभासम� पेश गनु� पन�छ । 

�थानीय काननूको एक�कृत र अ�याव�धक अ�भलेख रा�ुपन�:  

(१) सभाको स�चवले अनुसूची–३ बमोिजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको 

एक�कृत र अ�याव�धक अ�भलेख रा�ु पन�छ । 

(२) काय�पा�लकाले �थानीय कानूनको वष�गत र वणा�नु�ममा अ�याव�धक 

�ववरण तयार गर� रा�ु पन�छ ।   

(३) �थानीय कानूनमा संशोधन भएमा �य�तो संशोधन समेत �मलाइ 

काय�पा�लकाले अ�याव�धक �ववरण तयार गर� रा�ु पन�छ । �यसर� 

अ�याव�धक ग�रएको �थानीय कानून �थानीय तहको वेवसाईटमा समेत रा�ु 

पन�छ ।  

(४) उपदफा (१) बमोिजम रा�खएको अ�भलेख कसैले अवलोकन गन� चाहेमा 

सुर��त �पमा अवलोकन गन� �दनु पन�छ ।  

कानून �नमा�ण ���या स�ब�धी अ�य �यव�था: �थानीय कानून �नमा�ण वा संशोधन 

स�ब�धी अ�य ���या �च�लत कानून अनुकूल सभाले आँफै �नधा�रण गरे 

बमोिजम हुनेछ ।  

सभाको स�चवको अ�धकारः सभाको स�चवले सभाको वा कुनै स�म�त वा 

उपस�म�तको बैठकमा �वेश गन� र बैठकमा काय�रत कम�चार�लाई �नद�शन �दन 

वा �नय��ण गन� वा बैठकले मागेको काय��व�ध स�ब�धी स�लाह �दन स�नेछ । 
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प�र�छेद-५ 

�व�वध 

 

सभालाई संबोधनः  

(१) नेपाल सरकारका मि��प�रष�का सद�य, �देश �मुख तथा �देश सरकारका 

मि��प�रष�का सद�यलाई सभा अ�य�ले सभाको बैठकलाई �वशेष संवोधन 

गन� अनुरोध गन� स�नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�बोधनको ला�ग अपनाइने ���या अ�य�ले तोके 

बमोिजम हुनेछ । 

�वेश �नय�मत गन� अ�धकारः (१) सभाको बठैकमा �वेश �नय�मत गन� अ�धकार 

अ�य�को हुनेछ ।  

आ�त�रक �द�दश�नः सभाको �वीकृ�त �लई अ�य�ले आव�यकता अनुसार आ�त�रक 

�द�दश�न बनाउन स�नेछ । 

(१) यस काय��व�धको अि�तम �या�या गन� अ�धकार अ�य�लाई हुनेछ र �नजको 

�नण�य अि�तम हुनेछ ।  

(२) �य�तो �नण�यको जानकार� बठैकलाई �दनु पन�छ ।  

(३) यो काय��व�धको �योग गदा� ���यागत बाधा अ�काउह� फुकाउने अि�तम 

अ�धकार अ�य�लाई हुनेछ । यसर� जार� भएका आदेश वा �नद�शनह� यस 

काय��व�धमा परे सरह मा�न काया��वयनमा आउनेछ । 

सभाको स�चवको काम लगाउन स�नेः सभाको स�चव उपि�थत नभएमा यस 

काय��व�धमा सभाको स�चवले गन� भनी तो�कएको काय�ह� अ�य�ले तोकेको 

अ�य अ�धकृत �तरका कम�चार�ले गन�छ ।  

अनुपि�थ�तको सूचनाः  

(१) कुनै सद�य लगातार दईू वटा वा सो भ�दा बढ� सभाको बठैकमा अनुपि�थत 

रहनु पन� भएमा त�स�ब�धी अ�ीम सूचना अ�य�लाई �दनु पन�छ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम �दइने सूचनामा आफू अनुपि�थत रहने अव�ध र 

कारण समेत उ�लेख गनु� पन�छ ।  

पालना गनु� पन� आचार सं�हताः सभाका पदा�धकार� तथा सद�यह�ले सं�वधान तथा 

कानून बमोिजमको उ�रदा�य�व पूरा गन� तथा �नजह�को काम कारवाह�मा 

साव�ज�नक �व�वास कायम गन� सभाबाट �वीकृत आचार सं�हताको पालना 

गन�छन ् । आचार सं�हताको नमूना �थानीय तहको स�पक�  म��ालय माफ� त 
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उपल�ध गराउनेछ । य�तो आचारसं�हता सभाले पा�रत गर� लागू गनु� �थानीय 

तहको कत��य हुनेछ । 

अ�धवेशनको अगं नमा�नने: सभाको अ�धवशेन �ार�भ हुनु पूव� र भैसकेप�छ अ��य 

नभएस�मको अव�धमा आयोजना हुने उ�घाटन, �वागत, स�मान तथा अ�भन�दन 

ज�ता ��याकलापलाई सभाको अंग मा�नने छैन ।  

शाि�त सुर�ा स�ुयव�था कायम रा�:े गाउँसभा वा नगरसभा स�चालन अव�धभर सभाको 

सुर�ाथ� अ�य�ले सुर�ा �नकायको सहयोग अनुरोध गरेमा अ�वल�ब सुर�ा उपल�ध 

गराउनु स�बि�धत सुर�ा �नकायको कत��य हुनेछ । 
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अनुसूची - १ 

(काय��व�धको दफा ७ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

रा�ती सोनार� गाउँपा�लका 

गाउँ सभा 

काय�सूची र समयता�लका 

बैठक सं�या:     बैठक �थानः  

अ�य�ताः  

�म�त बैठक ब�ने 

समय 

काय�सूची काय�सूची 

��तुतकता� 

कै�फयत 

     

     

     

 

छलफलको समय ता�लका 

�म�त बैठक 

ब�न े

समय 

काय�सूची ��ता 

��तुतकता�को 

नाम 

छलफलमा बो�ने 

सद�यको नाम र 

तो�कएको समय 

कै�फयत 
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अनुसूची - २ 

(काय��व�धको दफा २९ को उपदफा (४) सँग स�बि�धत) 

 

गाउँपा�लकाको गाउँ सभामा ��तुत कानूनको अ�भलेख 

रा�ती सोनार� गाउँसभा 

 

द
त
ा� 
न
ं. 

 

�व
धे
य
क
क
ो 
न
ाम

 

 

द
त
ा� 
�म

�त
 

 

मू
ल

÷
स
ंश
ोध
न

 

 

�
�
तु
त
क
त
ा� 

 

�व
त
रण

 �
म
�त

 

 

स
भ
ाम

ा 
�
�
त
तु
 �
म
�त

 

 

द
फ
ाव
ार
 छ

ल
फ
ल

 

 

प
ा�
रत

 �
म
�त

 

 

�
म
ाण

ीक
रण

 �
म
�त

 

 

कै
�फ

य
त

 

 

           

           

           

           

           

 

अ�भलेख तयार गन�को अ�भलेख जाँच गन�को 

द�तखतः द�तखतः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

�म�त: �म�त: 
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अनुसूची - ३ 

(काय��व�धको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग स�बि�धत) 

 

गाउँपा�लकाको गाउँ सभामा �वीकृत कानूनको अ�भलेख 

रा�ती सोनार� गाउँसभा 

 

दता� 

नं. 

 

�वधेयकको 

नाम 

 

सभाबाट 

�वीकृत 

भएको 

�म�त 

 

संशोधन 

भएको भए 

सोको �म�त 

 

सभामा 

��तुत 

�म�त 

 

पा�रत 

�म�त 

 

�माणीकरण 

�म�त 

 

कै�फयत 

 

        

        

        

        

        

 

अ�भलेख तयार गन�को अ�भलेख जाँच गन�को 

द�तखतः द�तखतः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

�म�त: �म�त: 

 


