गाईँ सभा सञ्चालन काययविवध, २०७५
गाईँ काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत: २०७५/०२/०७

प्रस्तावनाः नेपालको सवं िधानको धारा २२७ अनसु ार प्रदेश काननू बमोवजम स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन काययविवध
स्िीकृ त भई लागू नभएसम्मको लावग गाईँ सभाको कायय सञ्चालन गनय, बैठकको सव्ु यवस्था कायम राख्न, अवश्यक
समममतहरूको गठन गनय र ऄन्य काम कारवाही मनयममत एवं प्रभावकारी बनाउन गाईँ काययपावलकाबाट स्िीकृ त गरी यो
काययविवध जारी गररएको छ ।
पररच्छे द – 1
प्रारवभभक
१.
२.

सवं िप्त नाम र प्रारभभः (1) यस मनयमावलीको नाम “जहदा गाउँ सभा सञ्चाृृलन काययमवमध-२०७
५” रहेको छ ।
(2) यो काययमवमध तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
पररभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययमवमधमा,(क) “संमवधान” भन्नाले नेपालको संमवधान सम्झनु पछय ।
(ख) “स्थानीय तह” भन्नाृेले नेपालको संमवधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ बमोमजमका गाईँपामलका, नगरपामलका
र मजल्ला सभा सम्झनु पदयछ ।
(ग)
“सभा” भन्नानले गाईँपामलकाको हकमा समं वधानको धारा २२२ बमोमजमको गाईँसभा सम्झनु पदयछ ।
(घ) “काययपामलका” भन्नाृेले गाईँकाययपावलका सम्झनु पदयछ ।
(ङ) “ऄध्यक्ष” भन्नाले सभाको अध्यक्षलाई सम्झनु पछय ।
(च) “ईपाध्यक्ष” भन्नाले गाईँपामलकाको उपाध्यक्षलाइ सम्झनु पदयछ ।
(छ) “मवधेयक” भन्नाले स्थानीय काननू को मसौदा वा काननू को संशोधन मसौदा समेत सम्झनु पछय ।
(ज)
“सदस्य” भन्नाले गाईँ काययपामलकाको ऄध्यक्ष , ईपाध्यक्ष, काययपामलकाको सदस्य वा वडा सदस्य सम्झनु पछय
।
(झ) “सभाको सवचि” भन्नाले गाईँपामलकाको प्रमख
ु प्रशासकीय ऄमधकृ त वा ऄध्यक्षले सभाको समचव भइ काम
गनय तोके को कमयचारी समेतलाइ सम्झनु पछय ।
(ञ) “बैठक” भन्नाले गाईँ वा नगर सभाको ऄमधवेशन सम्झनु पछय । सो शब्दले समममतको वैठक समेतलाइ सम्झनु
पदयछ ।
(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको मवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव िा सो प्रस्तािसँग सम्बवधधत संशोधन प्रस्ताि
समेत सम्झनु पछय ।
(ठ) “प्रस्ततु कताय सदस्य” भन्नाले सभाको मवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततु कताय सभाको सदस्य सम्झनु पछय ।
(ड) “बैठक कक्ष” भन्नाले सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दले बैठक कक्षसँग जोमडएको दशयकदीघाय तथा
बरण्डा समेतलाइ जनाईँछ ।
(ढ) “मवषयगत शाखा” भन्नाले गाउँपामलका िा नगरपावलकाको कायय मवभाजन मनयमावली बमोमजमको मवषयगत
शाखा संझनु पछय ।
(ण) “समममत” भन्नाले यस काययमवमध बमोमजम गठन हुने सभाको समममत सम्झनु पछय ।
(त) “संयोजक” भन्नाले यस काययमवमध बमोमजम गमठत समममतको संयोजक सम्झनु पछय ।
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पररच्छे द -२
सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था
३.

सभाको ऄवधिेशन बोलाईने : (१) ऄध्यक्षले गाउँपावलकाको मनवायचनको ऄमन्तम पररणाम घोषणा भएको मममतले एक
ममहना मभत्र सभाको पमहलो ऄमधवेशन बोलाईनेछ । त्यसपमछ यस काययमवमध बमोमजम ऄध्यक्षले समय समयमा ऄन्य
ऄमधवेशन बोलाईनेछ ।
तर सभाको एईटा ऄमधवेशनको समामि र ऄको बैठकको प्रारम्भका बीचको ऄवमध छ महीना भन्दा बढी हुने छै न ।
(२) ऄध्यक्षले काययसचू ी बमोमजम सभाको बैठकको संचालन र ऄन्त्य गनेछ ।
(३) सभाको ऄमधवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थमगत भएको ऄवस्थामा बैठक बोलाईन
वाञ्छनीय छ भनी
सभाको सम्पणू य सदस्य संख्याको एक चौथाआ सदस्यहरूले मलमखत ऄनरु ोध गरे मा ऄध्यक्षले त्यस्तो बैठक बस्ने मममत ,
स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोमकएको मममत, समय र स्थानमा सभाको ऄमधवेशन बस्नेछ ।
(४) सभाको अवधिेशन काययपावलकाको के धर रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोवजम बस्नेछ ।
(५) सामान्यतः मनवायचन पमछको पमहलो ऄमधवेशन को अिवध बढीमा पन्र मदन र सोपमछको प्रत्येक ऄमधवेशनको
ऄवमध बढीमा सात मदनको हुनेछ ।

४.

(५) ईपदफा (१) वा (३) बमोमजम सभाको ऄमधवेशन बोलाएको सचू ना ऄध्यक्षले सदस्यहरुलाइ मदनेछ । त्यस्तो
सचू ना अवश्यकता ऄनसु ार सावयजमनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनयु पनेछ ।
सदस्यहरुको ईपवस्थवत र असनः (१) बैठकमा असन ग्रहण गनयु ऄमघ सबै सदस्यले अध्यक्षले तोके को क्रम ऄनसु ार
ऄमधवेशनको ईपमस्थमत पमु स्तकामा हस्ताक्षर गनयपु नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम ईपमस्थत सदस्यले ऄध्यक्षले तोके ऄनसु ारको स्थानमा मनधायररत समय ऄगावै अफ्नो
असन ग्रहण गनयपु नेछ ।

५.

(३) ऄपांगता भएका सदस्यको हकमा ऄध्यक्षले मनधायररत गरे को स्थानमा मनजको साथमा एक जना सहयोगी
अवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनय सक्नेछ ।
सभाको गणपूरक सख्ं या : (१) सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रमतशत भन्दा बढी सदस्य
ईपमस्थत भएमा ऄमधवेशनको लामग गणपरू क संख्या पगु ेको मामननेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम गणपरु क संख्या नपगु ेमा ऄध्यक्षले तीन मदन मभत्र ऄको बैठकका लामग दफा ३ बमोमजम
समू चत गनयपु नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोमजम अव्हान गरे को ऄमधवेशनमा गणपरु क संख्या नपगु ेमा दइु मदन मभत्र ऄमधवेशन बस्ने गरी
दफा ३ बमोमजम सचू ना गनयपु नेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोमजम पनु ः सचू ना गदाय गणपरु क सख्ं या नपगु ेमा कम्तीमा प
ईपमस्थमतमा ऄमधवेशन बस्नेछ ।

च्चीस प्रमतशत सदस्यहरुको
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६.

बैठकको सञ्चालन र स्थगन : (१) ऄध्यक्षले सभाको काययबोझलाइ ध्यानमा राखी काययसचू ी स्वीकृ त गरी सभाको
बैठक संचालन गनयपु नेछ ।
(२) सभाको बैठक ऄध्यक्षले मनधायरण गरे को समय तामलका बमोमजम हुनेछ ।
(३) ऄध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।

७.

८.

९.

(४) सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपवस्थत हुन नसक्ने अिस्थामा उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
ु ले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
ु पवन उपवस्थत हुन नसके मा अध्यक्षले तोके को सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गने गरी
काययसचू ीमा तोक्नु पनेछ ।
काययसच
तामलका
ू ी र समयािवध प्रकाशनः (१) ऄध्यक्षको मनदेशानसु ार सभाको समचवले काययसचू ी र समय
ऄनसु चू ी-१ बमोमजम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रमत सामान्यतया अड्चालीस घण्टा ऄगावै प्रत्येक सदस्यलाइ ईपलब्ध
गराआनेछ ।
तर मवशेष पररमस्थमतमा ऄध्यक्षको मनदेशानसु ार बैठक बस्ने चौिीस घण्टा ऄगावै काययसचू ी तयार गरी त्यसको एक
प्रमत सदस्यलाइ सभाको सवचिले ईपलब्ध गराईन सक्नेछ ।
समयािवध वनधायरण: (१) ऄध्यक्षले बैठकमा पेश हुने मवषयमामथ छलफल गनय समयावमध तोक्नेछ ।
२) ईपदफा (१) बमोमजम तोमकएको समयावमध समाि भएपमछ यस का ययविवधमा ऄन्यथा लेमखएकोमा बाहेक
ऄध्यक्षले अधय विषयमा छलफल हुन नमदइ सो मवषयको टुङ्गो लगाईन अवश्यक सबै विधेयक िा प्रस्ताि मनणययाथय
बैठकमा प्रस्ततु गनेछ ।
सभामा मतदान : (१) सभामा मनणययका लामग प्रस्ततु गररएको सबै
विधेयक िा प्रस्तावको मनणयय ईपमस्थत
सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।
(२) ऄध्यक्षता गने व्यमिलाइ मत मदने ऄमधकार हुने छै न ।

१०.

११.
१२.

तर मत बराबर भएमा ऄध्यक्षता गने व्यमिले अफ्नो मनणाययक मत मदनेछ ।
मयायवदत सश
ं ोधनः कुनै सदस्यले प्रस्ततु गने मवधेयक िा प्रस्तावमा कुनै अपमिजनक , व्यग्ं यात्मक, ऄनावश्यक,
ऄनपु यि
ु वा ऄसम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा ऄध्यक्षले त्यस्ता मवषय मवतरण हुनभु न्दा ऄमघ ईपयि
ु
संशोधन गनय वा गराईन सक्नेछ ।
बैठकको प्रारभभः सभाको बैठक कक्षमा ऄध्यक्ष अगमन भइ रामरिय धनु बजे पमछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ ।
बैठकमा पालना गनयपन ने आचरणहरः (१) बैठकमा देहायका आचरणहरू पालना गनयु पनेछः
(क) ऄध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुदँ ा सबैले सम्मान प्रकट गनय ईठ्नु पनेछ ।
(ख) ऄध्यक्षले बैठकप्रमत सम्मान प्रकट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनयपु नेछ ।
(ग) बैठक स्थमगत भइ ऄध्यक्ष सभाबाट बामहर मनस्के पमछ मात्र ऄरु सदस्यहरूले बैठक कक्ष छाड्नु पनेछ ।
(घ) बैठकमा भाग मलने सदस्यले बोल्दा ऄध्यक्षलाइ सम्बोधन गरे र मात्र बोल्नु पछय र ऄध्यक्षले ऄन्यथा
अदेश मदएमा बाहेक ईमभएर बोल्नु पनेछ ।
(ङ) ऄध्यक्षले बैठकलाइ सम्बोधन गरररहेको समयमा कुनै पमन सदस्यले स्थान छाड्नु हुदँ नै र ऄध्यक्षले
बोलेको कुरा शामन्तपवू यक सन्ु नु पनेछ ।
(च) ऄध्यक्ष ले असन ग्रहण गरररहेको र बोमलरहेको अिस्थामा सदस्यको बीचबाट महँड्नु हुदँ नै ।
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(छ) कुनै सदस्यले बोमलरहेको समयमा ऄशामन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने वा ऄव्यवस्था ईत्पन्न हुने
कुनै काम गनयु हुदँ नै ।
(ज) बैठक कक्षमा ऄध्यक्षको सामन्ु नेबाट वारपार गरी महँड्न वा ऄध्यक्षको असनतफय मपठ्यू फकायएर बस्न
हुदँ नै ।
(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बमन्धत मवषय बाहेक ऄन्य मवषयको पस्ु तक
कागजपत्रहरू पढ्नु हुदँ नै ।

, समाचारपत्र वा ऄन्य

(ञ) बैठकको ऄवमधभर बैठक कक्षमा मोबाइल फोन बन्द गनयु पनेछ ।
१३.

(२) सभामा पालना गनयपु ने अधय आचरणहरू समय समयमा सभाले तोके बमोमजम हुनेछ ।
बैठकमा भाग वलने सदस्यले पालन गनयन पने वनयमहरः बैठकमा हुने छलफलमा भाग मलने
मनयमहरूको पालन गनयु पनेछः
(क) ऄध्यक्षको ध्यानाकषयण गनयको मनममि ईठ्नु पनेछ र ऄध्यक्ष
बोल्नु पनेछ ।
(ख) यस कायय
(ग) ऄ

सदस्यले देहायका

ले मनजको नाम बोलाएपमछ वा आशारा गरे पमछ मात्र

विवधको दफा ३५ बमोवजमका मवषयमा छलफल गनयु हुदँ नै ।

शीष्ट, ऄश्लील, ऄपमानजनक वा कुनै अपमिजनक शब्द बोल्नु हुदँ नै ।

(घ) व्यमिगत अक्षेप लगाईन हुदँ नै ।
(ङ) बोल्न पाईने ऄमधकारलाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दरुु पयोग गनयु हुदँ नै ।
(च) सभा वा ऄध्यक्षको कुनै मनणयय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्तावमामथ बोल्दाको ऄवस्थामा बाहेक सभा ऄध्यक्षको
कुनै पमन मनणययको अलोचना गनयु हुदँ नै ।
(छ)

१४.

ऄध्यक्षले पद ऄनक
ु ू ल अचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक ऄध्यक्षको अचरणको
अलोचना गनयु हुदँ नै ।

(ज) वैठकमा पालना गनयपु ने अधय मनयमहरू सभाले तोके बमोमजम हुनेछ ।
छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोमजम हुनेछः
(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोमलसके पमछ ऄध्यक्षले नाम बोलाएको वा आशारा गरे को क्रम बमोमजमको सदस्यले
बोल्न पाईनेछन् ।
(ख) ऄध्यक्षको ऄनमु मत मबना कुनै सदस्यले एईटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाईने छै न ।

१५.

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले ईिर मदनको मनममि छलफलको ऄन्त्यमा फे रर बोल्न पाईनेछ । सो प्रस्तावको
सम्बन्धमा छलफलमा पमहले भाग मलएको वा नमलएको जेसक
ु ै भए तापमन प्रस्तावक सदस्यले ईिर मदइ
सके पमछ ऄध्यक्षको ऄनमु मत नमलइ फे रर बोल्न पाईने छै न ।
स्पष्ट पानय माग गनय सवकनेः (१) बैठकमा छलफल चमलरहेको समयमा सम्बमन्धत मवषयमा कुनै सदस्यले कुनै कुरा स्पष्ट
पानय माग गनय ऄध्यक्ष माफय त ऄनरु ोध गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए तापमन ऄध्यक्षको ऄनमु मत मलइ कुनै सदस्यले सभाको
जानकारीको लामग अफूसँग सम्बमन्धत ऄन्य मवषयमा स्पष्ट जानकारी मदन सक्नेछ ।
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१६.

तर त्यस्तो स्पष्ट जानकारी मदँदा कुनै मववादस्पद मवषय ईठाईन पाआने छै न र सो स्पष्ट जानकारी मामथ कुनै छलफल
गनय पाआने छै न ।
वनणययाथय प्रस्ताि पेश गनेः (१) सभाको काययसचू ीको कुनै प्रस्तावमामथ छलफल समाि भएपमछ सो प्रस्तावको पक्षमा
हुने सदस्यहरूलाइ “हुन्छ, मवपक्षमा हुने सदस्यहरूलाइ “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूलाइ “मत मदन्न” भन्ने शब्द
समु नने गरी ईच्चारण गनयु भनी ऄध्यक्षले काययसचु ीका मवषयहरू क्रमशः मनणययाथय पेश गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम प्रस्तावलाइ मनणययाथय पेश गरे पमछ ऄध्यक्षले “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने सदस्यहरूमध्ये जनु
पक्षको बहुमत भएको ठहरय् ाईँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।
(३) ऄध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव मनणययाथय पेश गररसके पमछ सो प्रस्तावमामथ छलफल गनय वा सश
ं ोधन प्रस्ततु गनय पाआने

१७.

छै न ।
सभाध्यिले वनदेशन वदनेः (१) बैठकमा ऄभद्र व्यवहार गने सदस्यलाइ अफ्नो व्यवहार मनयन्त्रण गनय ऄध्यक्षले
चेतावनी मदए पमछ त्यस्तो सदस्यले अफ्नो व्यवहारमामथ तरुु न्त मनयन्त्रण गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजमको अदेश पालना नगने सदस्यलाइ ऄध्यक्षले बैठकबाट बामहर जान अदेश मदन सक्नेछ
। अदेश पाएपमछ त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षबाट तरुु न्त बामहर जानु पनेछ र मनजले सो मदनको बाँकी ऄवमधको बैठकमा
ईपमस्थत हुन पाईने छै न ।
(३) ईपदफा (२) बमोमजमको अदेश पाएपमछ पमन त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तरुु न्त बामहर नगएमा ऄध्यक्षले
मनजलाइ कमयचारी वा सरु क्षाकमीको सहयोग मलइ बामहर मनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी मनकामलएकोमा त्यस्तो सदस्यले
त्यसपमछको तीन मदनसम्म सभाको बैठक वा कुनै समममतको बैठकमा भाग मलन पाईने छै न । यसरी मनकामलएकोमा
सभाको समचवले सो कुराको सचू ना सबै समममतलाइ मदनेछ ।
(४) यस काययमवमधमा ऄन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए तापमन कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शामन्त , सव्ु यवस्था
तथा ऄनश
ु ासन भङ्ग गरे मा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रमतष्ठामा धक्का लाग्ने मकमसमले बैठक कक्ष मभत्र ध्वसं ात्मक
कायय गरे मा वा बल प्रयोग गरे मा वा गनय लागेमा वा कुनै भौमतक हानी नोक्सानी पु रय् ाएमा ऄध्यक्षले मनजलाइ बैठक
कक्षबाट तत्काल मनरकाशन गरी सदस्यलाइ बढीमा सात मदन सम्मको लामग सभामा अईन नपाईने गरी र क्षमत भएको
भौमतक सामाग्रीको यथाथय क्षमतपमू तय मनजबाट भराईने अदेश मदन सक्नेछ ।
(५) दफा (४) बमोमजम मनरकामसत भएको सदस्यले सो ऄवमधभर सभाको वा कुनै समममतको बैठकमा ईपमस्थत हुन
पाईने छै न । मनजलाइ तोमकएको क्षमतपमू तय ऄध्यक्षले तोके को समयमभत्र दामखला गने दामयत्व सम्बमन्धत सदस्यको हुनेछ ।

१८.

१९.

२०.

(६) यस दफा बमोमजम कुनै सदस्य मनरकामशत भएको वा फुकुवा भएको सचू ना सभाको समचवले सबै समममतलाइ
मदनेछ ।
कारिाही वफताय हुन सकनेः यस काययमवमधमा ऄन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए तापमन मनरकामशत वा कारवाहीमा
परे को सदस्यले मचि बझ्ु दो सफाइ पेश गरे मा वा अफ्नो भल
ू स्वीकार गरी माफी मागेमा ऄध्यक्षले बैठकको राय बझु ी
त्यस्तो सदस्यलाइ माफी मदइ कारवाही मफताय मलन सक्नेछ ।
बैठक स्थवगत गने ऄवधकारः बैठक कक्षमभत्र ऄव्यवस्था भइ वा हुन लामग बैठक मनयममत रुपले सञ्चालन गनय बाधा
पने देमखएमा ऄध्यक्षले सो मदनको कुनै समयसम्म वा अफूले तोके को ऄवमधसम्मको लामग
सचू ना टाँस गरी बैठक
स्थमगत गनय सक्नेछ । ऄध्यक्ष गरे को त्यस्तो स्थगन मामथ कुनै सदस्यले प्रश्न ईठाईन पाईने छै न् ।
सदस्यको स्थान ररक्त रहेको ऄिस्थामा सभाको कायय सञ्चालन : सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहेको
ऄवस्थामा समेत सभाले अफ्नो कायय सञ्चालन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग मलन नपाईने कुनै व्यमिले भाग
मलएको कुरा पमछ पिा लागेमा प्रचमलत काननू मवपररत बाहेकको कायय ऄमान्य हुने छै न ।
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२१.

२२.

सभाको वनणययको ऄवभलेख र कायायन्ियन : (१) सभा र यसको समममतको मनणयय तथा कारबाहीको ऄमभलेख
सभाको समचवले व्यवमस्थत र सरु मक्षत राख्नु पनेछ ।
(२) सभा तथा यसका समममतको मनणययको सक्कल ऄध्यक्षको अदेश मबना सभा वा सभा भवन बामहर लैजान
हुदँ नै ।
वनणयय प्रमावणत गर्ने: (१) सभाको बैठकले गरे का मनणयय अध्यक्षले प्रमावणत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको वनणयय सरु वक्षत राख्ने र कायायधियन गने गराउने कायय सभाको सवचिले गनेछ ।
पररच्छे द-३
स्थानीय कानून वनमायण गने प्रवक्रया

२३.

स्थानीय कानून वनमायण गदाय विचार गनयन पने पिहरुः (१) सभाले स्थानीय काननू मनमायण वा संशोधन गदाय ऄन्य
कुराको ऄमतररि देहायको मवषयमा मवचार गनयु पनेछ,(क) संमवधान बमोमजम अफ्नो ऄमधकारको मवषयमा पने वा नपने ,
(ख) संमवधान

, संघीय काननू तथा प्रदेश काननू को व्यवस्था,

(ग) त्यस्तो काननू

, स्वच्छ, न्यायपणू य तथा तकय संगत हुन वा नहुने,
(घ) मनमायण गनय लामगएको स्थानीय काननू को व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने
(ङ) काननू कायायन्वयनको लामग अवश्यक पने अमथयक स्रोत तथा सस्ं थागत सरं चना
(च) स

,

,

िोच्च ऄदालतबाट प्रमतपामदत मसद्धान्त वा भएको अदेश,

(छ) नेपाल सरकार , संघीय संसद् , प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले त्यस्तै मवषयमा अधारभतू काननू मनमायण गरे को
भए सोमा भएको व्यवस्था
(ज)

नेपाल सरकार वा प्रादेमशक सरकारले नमनू ा काननू ईपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यवस्था,

(झ)

नेपालले ऄन्तरामरिय स्तरमा जनाएको प्रमतवद्धता,

(ञ)

सम्बमन्धत स्थानीय तहले मनमायण गरे को ऄन्य स्थानीय काननू हरुसँगको तालमेल तथा सौहारता,

(ट)

मजल्लामभत्रका ऄन्य स्थानीय तह वा ऄन्य मजल्लासँग मसमाना जोमडएका स्थानीय तहको हकमा त्यस्ता
मजल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय काननू को व्यवस्था,

(ठ)

गाईँकाययपामलका वा नगरकाययपामलकाले मनधायरण गरे का ऄन्य अवश्यक मवषयहरु ।

(२) सभाले संमवधानको ऄनसु चू ी -९ को मवषयमा स्थानीय काननू मनमायण गदाय त्यस्तो मवषयमा संघीय संसद वा
प्रदेश सभाले बनाएको काननू को प्रमतकूल नहुने गरी मनमायण गनेछ ।
(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तारमा कुनै वकवसमको बाधा
अिरोध गने िा कुनै वकवसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँ ैन ।
(४) सभा िा काययपावलकाले एक आपसमा बावझने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँ ैन ।
(५) सभाले मदएको ऄमधकार प्रयोग गरी काययपामलकाले मनदेमशका वा मदग्दशयन बनाइ लागू गनेछ ।
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२४.

अिश्यकताको पवहचान गने : (१) काययपामलकाले मवधेयक तजयमु ा गनयु ऄमघ त्यस्तो मवषयको काननू मनमायण गनय
अवश्यक रहे नरहेको मवषयमा अवश्यकताको पमहचान गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनको लामग सम्बमन्धत काययपामलकाले स्थानीय काननू बनाईनु पने अधार र कारण ,
त्यस्तो मवषयमा संघीय वा प्रदेश काननू भए नभएको , मजल्ला मभत्रका र ऄन्य मछमेकी स्थानीय तहमा त्यस सम्बन्धी
स्थानीय काननू मनमायण भए नभएको, स्थानीय काननू तजयमु ाबाट हामसल गनय खोमजएको लाभ लागत र ईपलब्धी, स्थानीय
काननू कायायन्वयनको लामग अवश्यक पने संयन्त्र तथा अमथयक स्रोत , त्यस्तो स्रोत जटु ाईनको लामग अवश्यक व्यवस्था
र मवधेयकमा रहने मख्ु य मख्ु य प्रावधानको समेत मवश्लेषण गरी संमक्षि ऄवधारणापत्र तयार गनयु पनेछ ।

२५.
२६.

(३) काननू को संशोधनको लामग मवधेयक तजयमु ा गदाय संशोधन गनयु परे को अधार र कारण समहतको दफाबार तीन
महले मववरण तयार गनयु पनेछ ।
प्रस्ताि स्िीकारयोग्य छ िा छै न भन्ने वनणयय गनेः कुनै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छै न भन्ने कुराको मनणयय
ऄध्यक्षले गनेछ र त्यसरी मनणयय गदाय ऄध्यक्षले कारण खल
ु ाइ प्रस्तावको कुनै ऄश
ं वा परू ै प्रस्ताव ऄस्वीकार गनय सक्नेछ ।
विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततन : १) वामषयक अय र व्ययको ऄनमु ान समहतको बजेट तथा सोसँग सम्बमन्धत मवमनयोजन वा
अमथयक मवधेयकहरू ऄध्यक्षबाट मनधायररत मममत र समयमा सभाको बैठकमा प्रस्ततु गनयपु नेछ ।
(२) वामषयक बजेट तथा ऄथय सम्बन्धी मवधेयक वा प्रस्ताव काययपामलकाको प्रमख
ु अफैं ले वा मनजले तोके बमोमजम
ईपाध्यक्ष/ईपप्रमख
ु वा काययपामलकाको सदस्यले मात्र प्रस्ततु गनयपु नेछ । ऄध्यक्षले वा वषयक बजेट अय व्यय मववरण तथा
बजेट सभामा अँफै पेश गने भएमा सो समयमा ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमख
ु ले बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।
(३) कुनै मवधेयक वा प्रस्ताव ऄथय सम्बन्धी हो वा होआन भन्ने प्रश्न ईठे मा सो प्रश्नको ऄमन्तम मनणयय गने ऄमधकार
ऄध्यक्षको हुनेछ ।
(४) ऄथय सम्बन्धी मवधेयक वा प्रस्तावको ऄन्य प्रमक्रया देहाय बमोमजम हुनेछ,(क) ऄथय सम्बन्धी मवधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लामग ऄध्यक्षले स्वीकृ त गरे को काययतामलका (मममत र
समय) सबै सदस्यलाइ सभाको समचवले ईपलब्ध गराईनपु नेछ
(ख) वामषयक बजेट सम्बन्धी मवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाइ ईपलब्ध गराआनेछ
।
(ग) ऄथय सम्बन्धी मवधेयक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस काययमवमधमा ईल्लेख भएका मवषय बाहेक ऄध्यक्षले
ईपयि
ु ठहयायएको प्रमक्रया ऄपनाआनेछ ।
(५) ऄथय सम्बन्धी मवधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका मवधेयक वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले कम्तीमा सात मदन ऄमघ दताय
गनयपु नेछ ।
(६) ऄथय सम्बन्धी मवधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका मवधेयक वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात सभाको समचवले सबै
सदस्यलाइ ईपलब्ध गराईनु गनयपु नेछ ।

२७.

(७) मवधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र मनणयय हुने समयतामलका अनसु चू ी -१ बमोवजम ऄध्यक्षले मनधायरण गरे
बमोमजम हुनेछ ।
ऄथय सभबन्धी पनरक ऄननमान: (१) सभाबाट पाररत चालु अमथयक वषयका लामग ऄथय सम्बन्धी ऐनले कुनै सेवाका लामग
खचय गनय ऄमख्तयारी मदएको रकम ऄपयायि भएमा वा त्यस वषयका लामग ऄथय सम्बन्धी ऐनले ऄमख्तयारी नदमएको सेवामा
खचय गनय अवश्यक भएमा वा ऄथय सम्बन्धी ऐनले ऄमख्तयारी मदएको रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा काययपामलकाको
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२८.

ऄध्यक्ष/प्रमख
ु ले सभामा यस ऄमघ प्रस्ततु गररएको बजेटको मसद्धान्त र मागयदशनको प्रमतकूल नहुने गरी परु क ऄनमु ान पेश
गनय सक्नेछ ।
विधेयक सभामा पेश गदाय सल
ं ग्न गनयन पने वििरण : सभामा पेश गने मवधेयकका साथमा देहायको मववरण संलग्न गनयु
पनेछ,(क) मवधेयकको ईद्देश्य र कारण समहतको मववरण ,
(ख) मवधेयक ऐन बनेपमछ अमथयक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको मवस्तृत मववरण समहतको अमथयक मटप्पणी ,

२९.

(ग) कुनै मवधेयकमा मनयम , काययमवमध, मनदेमशका बनाईने वा ऄमधकार प्रत्यायोजन गने प्रावधान रहेको भए
त्यसको कारण, प्रत्यायोमजत ऄमधकार ऄन्तगयत बनाआने मनयम, काययमवमध वा मनदेमशकाको प्रकृ मत र सीमा
तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्धी मटप्पणी ।
विधेयक दताय गराईनन पने : (१) सभाको ऄमधकारक्षेत्र मभत्र पने कुनै मवषयमा कुनै सदस्यले मवधेयक पेश गनय चाहेमा
मवधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने मममत भन्दा कम्तीमा पधर वदन ऄगावै ऄध्यक्षलाइ ईपलब्ध गराइ दताय गराईनु
पनेछ ।
तर मनवायचनपमछको प्रथम सभामा मवधेयक पेश गने समयावमध अध्यक्षले तोके बमोवजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको विधेयक प्रचमलत काननू ऄनक
ु ू ल नदेमखएमा वा यो काययविवध ऄनक
ु ु ल नभएमा
ऄध्यक्षले ईि विधेयक मवमधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ मदनु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोमजम ऄध्यक्षले अदेश मदए बमोमजम सभाको समचवले प्रस्ताव दताय गनयु पनेछ ।

३०.

(४) सभाको समचवले ऄध्यक्षले अदेश मदएका विधेयक अनसु चू ी-२ बमोवजम दतायको ऄमभलेख छुट्टै राख्नु पनेछ ।
प्रस्ताि दताय गराईनन पने : सभाको ऄमधकारक्षेत्र मभत्र पने कुनै मवषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने सदस्यले प्रस्ताव तयार
गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात मदन ऄगावै ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनयपु नेछ ।
तर मनवायचनपमछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावमध अध्यक्षले तोके बमोवजम हुनेछ ।
(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचमलत काननू ऄनक
ु ू ल नदेमखएमा वा यो काययविवध ऄनक
ु ु ल नभएमा ऄध्यक्षले ईि प्रस्ताव
मवमधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ मदनु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोमजम ऄध्यक्षले अदेश मदए बमोमजम सभाको समचवले प्रस्ताव दताय गनयु पनेछ ।
(४) सभाको समचवले ऄध्यक्षले अदेश मदएका प्रस्तावहरु दतायको ऄमभलेख अनसु चू ी-२ बमोवजम छुट्टै राख्नु पनेछ

३१.

।
सच
ू ना वबना पवन प्रस्ताि पेश गनय सवकनेः (१) यस पररच्छे दमा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए तापमन ऄध्यक्षको
ऄनमु मत मलइ देहायको कुनै प्रस्ताव सचू ना मबना पमन पेश गनय समकनेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै मववादस्पद मवषय
ईठाईन पाआने छै नः
(क) धन्यवाद ज्ञापन गने

,

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन मफताय मलने

,

(ग) बधाआ मदने वा शोक प्रकट गने

,

(घ) छलफल वा बैठक स्थमगत गने

,

(ङ) बैठकको ऄवमध बढाईने वा
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(च) छलफल समाि गने ।

३२.

३३.

(२) ईपदफा (१) मा ईल्लेमखत प्रस्तावका सम्बन्धमा ऄध्यक्ष ऄनमु मत प्राि भइ बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपमछ
ऄध्यक्षले ईि प्रस्तावलाइ बैठकको मनणययाथय पेश गनेछ ।
विधेयक र प्रस्ताि वितरण: वामषयक बजेट सम्बन्धी मवधेयक काययपामलकाबाट स्वीकृ त गरी मसधै सभामा पेश गररनेछ ।
ऄन्य सबै मवधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनयु भन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा ऄगावै सबै सदस्यलाइ सभाको समचवले
ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
सझ
न ाब सक
ु लागेमा त्यस्तो मवधेयकमा सावयजमनक
ं लन र पररमाजयन: (१) मवधेयक मसौदा भएपमछ ऄध्यक्षलाइ ईपयि
रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझु ाब संकलन गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम प्राि हुन अएको सझु ाबहरु समहतको प्रमतवेदन सम्बमन्धत वडा समममतले
काययपामलकालाइ मदनु पनेछ ।

३४.

३५.

(३) ईपदफा (२) बमोमजम मवधेयकमा वडा समममत माफय त प्राि हुन अएका सझु ाबहरुको ऄध्ययन गरी
काययपामलकाले मवधेयकलाइ अवश्यकता ऄनसु ार पररमाजयन गनेछ ।
विधेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गने : (१) ऄध्यक्षबाट स्वीकृ त काययतामलका बमोमजम मवधेयक वा प्रस्ताव
प्रस्ततु कताय सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम मवधेयक पेश गदाय मवधेयक प्रस्ततु कताय सदस्यले मवधेयक पेश गनयु परे को कारण
मवधेयकबाट गनय खोमजएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राि गनय खोमजएको ईपलमब्धको बारे मा समं क्षि जानकारी मददं ै
मवधेयकमा छलफल गररयोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गनयु पनेछ ।

,

(३) मवधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोमकएको सदस्य सभामा स्वयं ईपमस्थत हुन ऄसमथय भएमा ऄध्यक्षले तोके को
कुनै सदस्यले मवधेयक िा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ ।
सश
ं ोधन सभबन्धी शतयहरः कुनै मवधेयक वा प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका शतयका ऄधीनमा रही सदस्यले सश
ं ोधन
पेश गनय सक्नेछः
(क) मल
ू प्रस्तावको मसद्धान्त मवपरीत हुनु हुदँ नै ।
(ख) मल
ू प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको क्षेत्रमभत्रको हुनु पनेछ ।
(ग) बैठकले पमहले गररसके को मनणयय

३६.

सँग बामझने हुनु हुदँ नै ।

(घ) ऄस्पष्ट वा मनरथयक हुनु हुदँ नै ।
विधेयकमा दफाबार छलफल : (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोमजमको मवधेयक वा प्रस्ताव बैठकमा दफावार
छलफलका लामग ऄध्यक्षले अवश्यक व्यवस्था गनयपु नेछ । यस्तो छलफलमा अध्यक्षले प्राप्त भई सके का संशोधन
विधेयक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम छलफल समाि भए पश्चात मवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततु कताय सदस्यले ऄध्यक्षको
ऄनमु मतले सभामा देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्ततु गनयपु नेछ,(क) मवस्तृत छलफलको लामग मवधेयक वा प्रस्तावलाइ सभाका समममतमा पठाआयोस् भन्ने वा
(ख) मवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय मनणययाथय पेश गने ।
तर सवमवतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने छै न ।
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३७.

सभामा छलफल गनय नपाआने विषयहरः (१) देहायका मवषयमा सभा वा स वममतको कुनै बैठकमा छलफल गनय पाआने
छै नः
(क) संमवधान वा प्रचमलत काननू बाट मनषेध गररएको मवषय

,

(ख)

काननू त: गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रामरिय महत मवपररत हुने कायय,

(ग)

काययपामलकाको कुनै समममतको मनणययको अलोचना गररएका मवषय,

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसके को मवषय

,

(घ) प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लामग कुनै व्यमि वा संस्थाको नाम अमद भएको मवषय

,

(ङ) प्रचमलत काननू बमोमजम स्थामपत भएको न्यामयक वा
िा त्यसको पदावधकारी, प्रचमलत काननु बमोमजम
जाँचबझु गनय, सझु ाव मदन वा प्रमतवेदन पेश गनय गमठत अयोग वा समममतमा मवचारधीन रहेको मवषय,
(च) ऐमतहामसक

तथ्य वा काननू को व्याख्या सम्बन्धी मवषय,

(छ) गैर सरकारी व्यमिको कुनै विव्य सत्य हो वा होआन भन्ने मवषय
(ज) ऄमशष्ट भाषा प्रयोग गररएको

३८.

३९.

४०.

,

,

(झ) काययपामलकाको कुनै मनणयय वा कुनै कारवाही सम्बन्धी मवषयमा छलफल गदाय रामरिय सरु क्षा
, ऄखण्डता वा
कूटनीमतक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील मवषयहरूमा अँच अईन सक्ने भनी काययपामलकाबाट प्रमामणत गररएको
मवषय समावेश भएको, र
सवमवतमा छलफल: (१) दफा ३६ को ईपदफा २ (क) बमोमजम मवस्तृत छलफल गनय सभाको समममतमा पठाआएकोमा
समममतले त्यस्तो मवधेयक वा प्रस्तावमा छलफल गदाय मवधेयकमा सश
ं ोधन पेश गने सदस्यहरुलाइ सश
ं ोधन पेश गनयु परे को
अधार र कारण समेत खल
ु ाइ अफ्नो संशोधनको मवषयमा प्रष्ट गनय समममतको बैठकमा समय मदनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम सश
ं ोधनकतायले सश
ं ोधनको मवषयमा अफ्नो धारणा राखेपमछ पेश भएका सश
ं ोधनका
मवषयमा समेत समममतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धमा मवधेयक प्रस्ततु कताय
सदस्यको समेत राय मलइ अवश्यक मनणयय गनेछ ।
सवमवतको प्रवतिेदन र बैठकमा प्रस्तनत : (१) समममतमा मवधेयक वा प्रस्ताव उपर छलफल समाि भएपमछ समममतले
गरे को वनणयय अनरुु प प्रमतवेदन तयार गरी समममतको संयोजक वा मनजको ऄनपु मस्थमतमा समममतले तोके को सदस्यले
प्रमतवेदन समहतको मवधेयक वा प्रस्ताव ऄध्यक्षको ऄनमु मतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजमको प्रमतवेदन ईपर छलफल समाि भए पश्चात मवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततु कताय
सदस्यले ऄध्यक्षको ऄनमु मतमा मवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय मनणययाथय पेश गनेछ ।
विधेयक वफताय वलन सकने : (१) मवधेयक प्रस्ततु कताय सदस्यले सभाको स्वीकृ मत मलइ जनु सक
ु ै ऄवस्थामा मवधेयक िा
प्रस्ताि मफताय मलन सक्नेछ ।
तर वामषयक बजेट तथा अमथयक ऐन सम्बन्धी मवधेयक वफतायमलन सक्ने छै न् ।
(२) मवधेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततु कताय सदस्यले मवधेयक मफताय मलन ऄनमु मत माग्ने प्रस्ताव पेश चाहेमा मलमखत
सचू ना मदनु पनेछ ।
(३) मवधेयक िा प्रस्ताि मफताय मलने प्रस्तावको कसैले मवरोध गरे मा प्रस्ताव गने तथा मवरोध गने सदस्यलाइ
ऄध्यक्षले अ-अफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संमक्षि विव्य मदन ऄनमु मत मदन सक्नेछ र त्यसपमछ ऄरु छलफल हुन नमदइ
प्रस्तावलाइ मनणययाथय पेश गनेछ ।
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४१.

(३) मवधेयक िा प्रस्ताि मफताय मलने ऄन्य प्रमक्रया ऄध्यक्षले मनधायरण गरे बमोमजम हुनेछ ।
सश
ं ोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने ऄवधकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोमजम दताय भएको मवधेयक
वा प्रस्ताि ईपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हुनभु न्दा कम्तीमा
चौिीस घण्टा मदन ऄगावै
संशोधनको प्रस्ताव ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम पेश गररने संशोधन स्वीकृ त गने वा नगने ऄमधकार ऄध्यक्षको हुनेछ ।

४२.

४३.
४४.
४५.
४६.

४७.

(३) ऄध्यक्षले स्वीकृ त गरे को संशोधन वा संशोधन समहतको प्रस्ताव वा मल
ू प्रस्तावलाइ मनणययाथय पेश गनयभु न्दा
पमहले बैठकमा पढेर सनु ाईनेछ । यसरी मनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा ऄध्यक्षले ईपयि
ु ठहयायएको
कुनै एक सश
ू प्रस्तावलाइ प्राथममकता मदआ पेश गनय सक्नेछ ।
ं ोधन वा सश
ं ोधन समहतको प्रस्ताव वा मल
(२) सभाको समचवले ऄध्यक्षले ऄनमु मत मदएका संशोधनहरूको मववरण सदस्यहरूलाइ ईपलब्ध गराईनेछ ।
विधेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको वनणययाथय पेश गने : (१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाि भएपमछ
र समममतमा मवस्तृत छलफल भएकोमा समममतको प्रमतवेदन ईपर सभाको बैठकमा छलफल समाि भएपश्चात ऄध्यक्षको
ऄनमु मत मलइ सभामा मनणययाथय मवधेयक प्रस्ततु कताय सदस्यले मवधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्ततु गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजमको मवधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका सश
ं ोधनहरूलाइ ऄध्यक्षको ऄनमु मत ले बैठकमा
मनणययाथय छुट्टै पेश गनय सक्नेछ ।
(३) ईपदफा (१) र (२) बमोमजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृ त गरे मा मवधेयक वा प्रस्ताव पाररत
भएको मामननेछ ।
विधेयकको पनन ः प्रस्तवन तः एक पटक अव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी ऄस्वीकृ त भएको मवधेयक सोही
सभाको बैठकमा पनु ः प्रस्ताव गररने छै न ।
विधेयक दताय ऄवभलेख राख्ने : सभामा पेश गने प्रयोजनाको लामग ऄध्यक्ष समक्ष पेश भएका मवधेयक सभाको
समचवले अनसु चू ी -२ बमोवजम दताय गरी मवधेयकमा भएको कारबाहीको ऄद्यावमधक लगत तयार गरी राख्नु पनेछ ।
सामान्य त्रनटी सध
न ार: ऄध्यक्षले सभाबाट पाररत भएको मवधेयक वा प्रस्तावमा दफाहरूको संख्याको क्रम ममलाईने तथा
भाषागत शद्ध
ु ता कायम राख्नु पनेछ ।
विधेयक प्रमाणीकरणको लावग ऄद्यािवधक प्रवत तयार पाने : (१) दफा ४ २ बमोमजम सभाबाट पाररत भएको
मवधेयकलाइ सभाको समचवले पाररत भएका संशोधन तथा अनषु मं गक ममलान भए त्यस्तो ममलान गरी मवधेयक पाररत
भएको मममत समेत ईल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लामग नेपाली कागजमा चार प्रमत तयार गनपु नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोमजम तयार गररएको मवधेयकमा वषयगत नम्बर समेत ईल्लेख गरी सभाको समचवले
प्रमाणीकरणको लामग ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनयु पनेछ ।
विधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा वबक्री वितरण : (१) सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ को ईपदफा (२) बमोमजम
पेश भएको मवधेयकको पमहलो र ऄमन्तम पृष्ठमा परू ा नाम , थर तथा पद समेत ईल्लेख गरी प्रत्येक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरी
ऄध्यक्षले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गदाय मममत र मवधेयकको पृष्ठ संख्या समेत खल
ु ाईनु पनेछ ।
(२) सभाबाट पाररत मवधेयक ईपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएपमछ लागू हुनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोमजम मवधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा मदनु पनेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएको मवधेयकको एक प्रमत सभाको ऄमभलेखमा राखी ऄको एक
प्रमत काययपामलकाको कायायलय, वडा समममत र संघ र प्रदेशको सम्पकय मन्त्रालयमा पठाईनु पनेछ ।

–एक
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(५) ईपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएको मवधेयक प्रकाशन गरी काययपामलकाको वेवसाइटमा समेत राख्नु
पनेछ ।
(६) सभाले पाररत गरे को मवधेयक प्रमाणीकरण भएपमछ त्यसका मख्ु य मख्ु य व्यवस्थाको बारे मा स्थानीय सञ्चार
माध्यम वा ऄन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनयु पनेछ ।

४८.

(७) कसैले स्थानीय काननू खररद गनय चाहेमा काययपामलकाको कायायलय र वडा समममतको कायायलयबाट लागत
दस्तरु मतरी खररद गनय सक्नेछ ।
सवमवत गठन गनय सकने : (१) काययपामलकालाइ सभाप्रमत ईिरदामय बनाईन , स्थानीय काननू मनमायण प्रमक्रयालाइ
व्यवमस्थत बनाईन तथा काययपामलकाबाट भएका कारवाहीको ऄनगु मन र मल्ू या ङ्कन गरी अवश्यक मनदेशन मदन समेत
प्रयोजनको लामग देहाय बमोमजमको समममत गठन गनय सक्नेछः
क. मवधेयक समममत
ख. लेखा समममत
(२) ईपदफा (१) बमोमजमको प्रत्येक समममतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन् । समममतमा रहने सदस्यहरु
मवषयगत ऄनभु व वा मवज्ञताका अधारमा ऄध्यक्षको प्रस्ताव बमोमजम सभाले मनधायरण गरे बमोमजम हुनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोमजम गठन हुने समममतको सयं ोजक ऄध्यक्षले तोके बमोमजम हुनेछ । सयं ोजक बैठकमा
ईपमस्थत नभएमा समममतले तोके को सदस्यले बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।
(४) समममतको समचवको कायय काययपामलकाको मवषयगत शाखा प्रमख
ु ले गनेछ ।
(४) समममतको बैठकको गणपरु क सख्ं या कम्तीमा दईु जना हुनपु नेछ ।
(५) समममतको मनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।
(6) ईपदफा (१) बमोमजमको समममतले अवश्यकतानसु ार मवषयगत मवज्ञ वा कमयचारीलाइ अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
अममन्त्रत सदस्यले बैठकको मनणययमा मत मदन पाईने छै न।

४९.

(7) प्रउपदफा (१) बमोवजमका सवमवतले आफूले गरे को कामको िावषयक प्रवतिेदन सभासमक्ष पेश गनयु पनेछ ।
स्थानीय कानूनको एकीकृत र ऄद्यािवधक ऄवभलेख राख्र्नुपर्ने: (१) सभाको समचवले ऄनसु चू ी –३ बमोमजमको
ढाँचामा सभाले बनाएको काननू को एकीकृ त र ऄद्यावमधक ऄमभलेख राख्नु पनेछ ।
(२) काययपामलकाले स्थानीय काननू को वषयगत र वणायनक्र
ु ममा ऄद्यावमधक मववरण तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(३) स्थानीय काननू मा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत ममलाआ काययपामलकाले ऄद्यावमधक मववरण तयार गरी
राख्नु पनेछ । त्यसरी ऄद्यावमधक गररएको स्थानीय काननू स्थानीय तहको वेवसाइटमा समेत राख्नु पनेछ ।

५०.
५१.

(४) ईपदफा (१) बमोमजम रामखएको ऄमभलेख कसैले ऄवलोकन गनय चाहेमा सरु मक्षत रुपमा ऄवलोकन गनय मदनु
पनेछ ।
कानून वनमायण प्रवक्रया सभबन्धी ऄन्य व्यिस्था: स्थानीय काननू मनमायण वा संशोधन सम्बन्धी ऄन्य प्रमक्रया प्रचमलत
काननू ऄनक
ु ू ल सभाले अँफै मनधायरण गरे बमोमजम हुनेछ ।
सभाको सवचिको ऄवधकारः सभाको समचवले सभाको वा कुनै समममत वा ईपसमममतको बैठकमा प्रवेश गनय र
बैठकमा काययरत कमयचारीलाइ मनदेशन मदन वा मनयन्त्रण गनय वा बैठकले मागेको काययमवमध सम्बन्धी सल्लाह मदन सक्नेछ
।
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पररच्छे द-४
विविध
५२.

सभालाइ सबं ोधनः (१) नेपाल सरकारका ममन्त्रपररषदक
ु तथा प्रदेश सरकारका ममन्त्रपररषदक
् ा सदस्य , प्रदेश प्रमख
् ा
सदस्यलाइ सभा ऄध्यक्षले सभाको बैठकलाइ विशेष संवोधन गनय ऄनरु ोध गनय सक्नेछ ।

५३.
५४.

(२) ईपदफा (१) बमोमजम सम्बोधनको लामग ऄपनाआने प्रमक्रया ऄध्यक्षले तोके बमोमजम हुनेछ ।
प्रिेश वनयवमत गने ऄवधकारः (१) सभाको बैठकमा प्रवेश मनयममत गने ऄमधकार ऄध्यक्षको हुनेछ ।
अन्तररक वदग्दशयनः सभाको स्वीकृ मत मलइ ऄध्यक्षले अवश्यकता ऄनसु ार अन्तररक मदग्दशयन बनाईन सक्नेछ ।
(१) यस काययमवमधको ऄमन्तम व्याख्या गने ऄमधकार ऄध्यक्षलाइ हुनेछ र मनजको मनणयय ऄमन्तम हुनेछ ।
(२) त्यस्तो मनणययको जानकारी बैठकलाइ मदनु पनेछ ।

५५.

(३) यो कायय विमधको प्रयोग गदाय प्रमक्रयागत बाधा ऄड्काईहरू फुकाईने ऄमन्तम ऄमधकार ऄध्यक्षलाइ हुनेछ ।
यसरी जारी भएका अदेश वा मनदेशनहरू यस काययविवधमा परे सरह मामन कायायन्वयनमा अईनेछ ।
सभाको सवचिको काम लगाईन सकनेः सभाको समचव ईपमस्थत नभएमा यस का ययविमधमा सभाको समचवले गने
भनी तोमकएको काययहरू ऄध्यक्षले तोके को ऄन्य ऄमधकृ त स्तरका कमयचारीले गनेछ ।
ऄनपन वस्थवतको सच
ू नाः (१) कुनै सदस्य लगातार दइू वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा ऄनपु मस्थत रहनु पने
भएमा तत्सम्बन्धी ऄग्रीम सचू ना ऄध्यक्षलाइ मदनु पनेछ ।

५६.

५७.

५८.
५९.

(२) ईपदफा (१) बमोमजम मदआने सचू नामा अफू ऄनपु मस्थत रहने ऄवमध र कारण समेत ईल्लेख गनयु पनेछ ।
पालना गनयन पने अचार सवं हताः सभाका पदामधकारी तथा सदस्यहरूले समं वधान तथा काननू बमोमजमको ईिरदामयत्व
परू ा गने तथा मनजहरूको काम कारवाहीमा सावयजमनक मवश्वास कायम गनय सभाबाट स्वी कृ त अचार संमहताको पालना
गनेछन् । अचार समं हताको नमनू ा स्थानीय तहको सम्पकय मन्त्रालय माफय त ईपलब्ध गराईनेछ । यस्तो अचारसमं हता
सभाले पाररत गरी लागू गनयु स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ ।
ऄवधिेशनको ऄंग नमावनने: सभाको ऄमधवेशन प्रारम्भ हुनु पिू य र भैसके पमछ ऄन्त्य नभएसम्मको ऄवमधमा अयोजना
हुने ईदघ् ाटन, स्वागत, सम्मान तथा ऄमभनन्दन जस्ता मक्रयाकलापलाइ सभाको ऄगं मामनने छै न ।
शावन्त सरन िा सव्न यिस्था कायम राख्र्ने: गाउँसभा िा नगरसभा सञ्चालन अिवधभर सभाको सरु क्षाथय अध्यक्षले सरु क्षा
वनकायको सहयोग अनरु ोध गरे मा अविलम्ब सरु क्षा उपलब्ध गराउनु सम्बवधधत सरु क्षा वनकायको कतयव्य हुनेछ ।
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ऄनसु चू ी - १
(काययमवमधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सम्बमन्धत)
जहदा गाईँपामलका
गाईँ सभा
काययसच
ू ी र समयतावलका
बैठक संख्या

बैठक स्थानः

ऄध्यक्षताः
वमवत

बैठक बस्ने समय

काययसचू ी

काययसचू ी प्रस्तुतकताय

कै वफयत

छलफलको समय तावलका
वमवत

बैठक बस्ने समय

काययसचू ी

प्रस्ताव
प्रस्तुतकतायको नाम

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम र कै वफयत
तोवकएको समय
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ऄनसु चू ी - २
(काययमवमधको दफा २९ को ईपदफा (४) सँग सम्बमन्धत)
जहदा गाईँपामलकाको गाईँ सभामा प्रस्ततु काननू को ऄमभलेख
जहदा गाईँसभा

दताय
नं.

मवधेयकको
नाम

दताय
मममत

मल
ू ÷संशोधन

प्रस्ततु कताय

मवतरण
मममत

सभामा
प्रस्ततु
मममत

दफावार
छलफल

पाररत
मममत

प्रमाणीकरण
मममत

ऄवभलेख तयार गनेको

ऄवभलेख जाँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

मममत:

वमवत:

कै मफयत
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ऄनसु चू ी - ३
(काययमवमधको दफा ४९ को ईपदफा (१) सँग सम्बमन्धत)
जहदा गाईँपामलकाको गाई सभामा स्िीकृ त काननू को ऄमभलेख
जहदा गाईँसभा

दताय नं.

मवधेयकको नाम

सभाबाट
स्िीकृ त
भएको मममत

सश
ं ोधन भएको भए सभामा
सोको वमवत
प्रस्ततु मममत

पाररत
मममत

प्रमाणीकरण मममत

ऄवभलेख तयार गनेको

ऄवभलेख जाँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

मममत:

वमवत:

कै मफयत
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