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कायर्पा�लकाबाट पा�रत �म�तः २०७७/०३/०८

हे लम्बु गाउँपा�लकाको गाउँसभा स�ालन कायर्�व�ध, २०७७
�स्तावनाः

स्थानीय तहको गाउँसभा स�ालन कायर्�व�ध स�ालन गनर्, बैठकको सुव्यवस्था

कायम रा�, आवश्यक स�म�तहरूको गठन गनर् र अन्य काम कारवाह� �नय�मत एवं �भावकार�
बनाउन तथा सभाको कानुन �नमार्ण ���यालाइ �भावकार� बनाउन वाञ्छ�नय भएकोले नेपालको
सं �वधानको धारा २२७ र हे लम्बु गाउँपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन,
२०७५ को दफा ४

अनुसार गाउँकायर्पा�लकाबाट स्वीकृत गर� यो कायर्�व�ध जार� ग�रएको छ

।
प�रच्छे द – 1
�ारिम्भक
१. सं िक्ष� नाम र �ारम्भः (1) यस को नाम “हेलम्बु गाउँपा�लकाको गाउँ सभा सञ्चालन
कायर्�व�ध,२०७७” रहेको छ।
(2) यो कायर्�व�ध गाउँ कायर्प�लकाको बैठकले
राजप�मा �काशन भए प�ात �ारम्भ हुनेछ ।
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पा�रत

गर� स्थानीय

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,
(क) “सं �वधान” भ�ाले नेपालको सं �वधान सम्झनु पछर् ।

(ख) “स्थानीय तह” भन्नाले हे लम्बु गाउँपा�लका सम्झनु पदर्छ ।

(ग) “सभा” भन्नाले गाउँपा�लकाको हकमा सं �वधानको धारा २२२ बमोिजमको गाउँसभाको
सभा सम्झनु पदर्छ ।

(घ) “कायर्पा�लका” भन्नाले गाउँ कायर्पा�लका सम्झनु पदर्छ ।
(ङ) “अध्यक्ष” भ�ाले सभाको अध्यक्षलाई सम्झनु पछर् ।

(च) “उपाध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकाको उपाध्यक्षलाई सम्झनु पदर्छ ।
(छ) “�वधेयक” भ�ाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको सं शोधन मसौदा समेत
सम्झनु पछर्।

(ज) “सदस्य” भ�ाले गाउँ कायर्पा�लकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायर्पा�लकाको सदस्य वा
वडा सदस्य सम्झनु पछर् ।

(झ) “सभाको सिचव” भ�ाले गाउँपा�लकाको �मुख �शास�कय अ�धकृत वा अध्यक्षले
सभाको सिचव भई काम गनर् तोकेको कमर्चार� समेतलाई सम्झनु पछर् ।

(ञ) “बैठक” भ�ाले गाउँ सभाको अ�धवेशन सम्झनु पछर् । सो शब्दले स�म�तको वैठक
समेतलाई सम्झनु पदर्छ ।

(ट) “�स्ताव” भ�ाले सभाको �वचाराथर् पेश ग�रएको कुनै �स्ताव वा सो �स्तावसँग
सम्बिन्धत सं शोधन �स्ताव समेत सम्झनु पछर् ।
(ठ) “�स्तुतकतार् सदस्य” भ�ाले सभाको �वधेयक वा �स्ताव �स्तुतकतार् सभाको सदस्य
सम्झनु पछर् ।

(ड) “बैठक कक्ष” भ�ाले सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछर् र सो शब्दले बैठक कक्षसँग
जो�डएको दशर्कद�घार् तथा बरण्डा समेतलाई जनाउँछ ।

(ढ) “�वषयगत शाखा” भ�ाले गाउँपा�लकाको कायर् �वभाजन �नयमावल� बमोिजमको �वषयगत
शाखा सं झनु पछर् ।

(ण) “स�म�त” भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम गठन हुने सभाको स�म�त सम्झनु पछर् ।

(त) “सं योजक” भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम ग�ठत स�म�तको सं योजक सम्झनु पछर् ।
प�रच्छे द -२
सभाको बैठक तथा बैठक स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था
३. सभाको अ�धवेशन बोलाउने: (१) अध्यक्षले गाउँपा�लकाको �नवार्चनको अिन्तम प�रणाम
घोषणा भएको �म�तले एक म�हना �भ� सभाको प�हलो अ�धवेशन बोलाउनेछ । त्यसप�छ
यस कायर्�व�ध बमोिजम अध्यक्षले समय समयमा अन्य अ�धवेशन बोलाउनेछ ।
तर सभाको एउटा अ�धवेशनको समा�� र अक� बैठकको �ारम्भका बीचको अव�ध छ
मह�ना भन्दा बढ� हुने छै न ।
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(२) अध्यक्षले कायर्सूची बमोिजम सभाको बैठकको सं चालन र अन्त्य गन�छ ।
(३) सभाको अ�धवेशन चालू नरहे को वा बैठक स्थ�गत भएको अवस्थामा बैठक
बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पूणर् सदस्य सं ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले
�लिखत अनुरोध गरे मा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक बस्ने �म�त, स्थान तोक्नेछ । त्यसर�
तो�कएको �म�त, समय र स्थानमा सभाको अ�धवेशन बस्नेछ ।
(४) सभाको अ�धवेशन कायर्पा�लकाको केन्� रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोिजम
बस्नेछ ।
(५) सामान्यतः �नवार्चन प�छको प�हलो अ�धवेशनको अव�ध बढ�मा पन्� �दन र
सोप�छको �त्येक अ�धवेशनको अव�ध बढ�मा सात �दनको हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (३) बमोिजम सभाको अ�धवेशन बोलाएको सूचना अध्यक्षले
सदस्यहरुलाई �दनेछ । त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनुसार सावर्ज�नक स�ार माध्यमबाट
समेत �चार �सार गनुर् पन�छ ।
४. सदस्यहरुको उपिस्थ�त र आसनः (१) बैठकमा आसन �हण गनुर् अिघ सबै सदस्यले
अध्यक्षले तोकेको �म अनुसार अ�धवेशनको उपिस्थ�त पुिस्तकामा हस्ताक्षर गनुप
र् न�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम उपिस्थत सदस्यले अध्यक्षले तोके अनुसारको स्थानमा
�नधार्�रत समय अगावै आफ्नो आसन �हण गनुप
र् न�छ ।
(३) अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले �नधार्�रत गरे को स्थानमा �नजको
साथमा एक जना सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनर् सक्नेछ ।
५. सभाको गणपूरक सं ख्या: (१) सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सं ख्याको पचास ��तशत
भन्दा बढ� सदस्य उपिस्थत भएमा अ�धवेशनको ला�ग गणपूरक सं ख्या पुगेको मा�ननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गणपुरक सं ख्या नपुगम
े ा अध्यक्षले तीन �दन �भ� अक�
बैठकका ला�ग दफा ३ बमोिजम सूिचत गनुप
र् न�छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम आव्हान गरे को अ�धवेशनमा गणपुरक सं ख्या नपुगेमा दुई
�दन �भ� अ�धवेशन बस्ने गर� दफा ३ बमोिजम सू चना गनुप
र् न�छ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम पुनः सूचना गदार् गणपुरक सं ख्या नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस
��तशत सदस्यहरुको उपिस्थ�तमा अ�धवेशन बस्नेछ ।
६. बैठकको स�ालन र स्थगन: (१) अध्यक्षले सभाको कायर्बोझलाई ध्यानमा राखी कायर्सूची
स्वीकृत गर� सभाको बैठक सं चालन गनुप
र् न�छ ।
(२) सभाको बैठक अध्यक्षले �नधार्रण गरे को समय ता�लका बमोिजम हुनेछ ।
(३) अध्यक्षले �त्येक बैठकको �ारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गन�छ ।
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(४) सभाको अध्यक्ष वैठकमा उपिस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा उपाध्यक्ष वा उप�मुखले
बैठकको अध्यक्षता गन�छ । उपाध्यक्ष वा उप�मुख प�न उपिस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले
तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गन� गर� कायर्सूचीमा तोक्नु पन�छ ।
७. कायर्सूची र समयाव�ध �काशनः (१) अध्यक्षको �नद� शानुसार सभाको सिचवले कायर्सूची र
समय ता�लका अनुसूची-१ बमोिजम तयार गन�छ र त्यसको एक ��त सामान्यतया 48
(अड्चाल�स) घण्टा अगावै �त्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
तर �वशेष प�रिस्थ�तमा अध्यक्षको �नद� शानुसार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै
कायर्सूची तयार गर� त्यसको एक ��त सदस्यलाई सभाको सिचवले उपलब्ध गराउन सक्नेछ
।
८. समयाव�ध �नधार्रण: (१) अध्यक्षले बैठकमा पेश हुने �वषयमा�थ छलफल गनर् समयाव�ध
तोक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको समयाव�ध समा� भएप�छ यस कायर्�व�धमा
अन्यथा लेिखएकोमा बाहेक अध्यक्षले अन्य �वषयमा छलफल हुन न�दई सो �वषयको टु �ो
लगाउन आवश्यक सबै �वधेयक वा �स्ताव �नणर्याथर् बैठकमा �स्तुत गन�छ ।
९. सभामा मतदान: (१) सभामा �नणर्यका ला�ग �स्तुत ग�रएको सबै �वधेयक वा �स्तावको
�नणर्य उपिस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।
(२) अध्यक्षता गन� व्यि�लाई मत �दने अ�धकार हुने छै न ।
तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गन� व्यि�ले आफ्नो �नणार्यक मत �दनेछ ।
१०. मयार्�दत सं शोधनः कुनै सदस्यले �स्तुत गन� �वधेयक वा �स्तावमा कुनै आपि�जनक,
व्यंग्यात्मक, अनावश्यक, अनुपयु� वा असम्ब� शब्द वा वाक्यांश �योग भएको लागेमा
ु न्दा अिघ उपयु� सं शोधन गनर् वा गराउन सक्नेछ ।
अध्यक्षले त्यस्ता �वषय �वतरण हुनभ
११.

बैठकको �ारम्भः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई रा��य धुन बजे प�छ बैठक

�ारम्भ हुनेछ ।
१२.

बैठकमा पालना गनुप
र् न� आचरणहरूः (१) बैठकमा दे हायका आचरणहरू पालना गनुर्

पन�छः
(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा �वेश हुँदा सबैले सम्मान �कट गनर् उठ्नु पन�छ ।
(ख) अध्यक्षले बैठक��त सम्मान �कट गर� आफ्नो आसन �हण गनुप
र् न�छ ।
(ग) बैठक स्थ�गत भई अध्यक्ष सभाबाट बा�हर �नस्के प�छ मा� अरु सदस्यहरूले बैठक
कक्ष छाड्नु पन�छ ।
(घ) बैठकमा भाग �लने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरे र मा� बोल्नु पछर् र
अध्यक्षले अन्यथा आदे श �दएमा बाहेक उ�भएर बोल्नु पन�छ ।
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(ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन ग�ररहे को समयमा कुनै प�न सदस्यले स्थान छाड्नु हुँदैन
र अध्यक्षले बोलेको कुरा शािन्तपूवक
र् सु�ु पन�छ ।
(च) अध्यक्षले आसन �हण ग�ररहे को र बो�लरहे को अवस्थामा सदस्यको बीचबाट �हँड्नु
हुँदैन ।

(छ) कुनै सदस्यले बो�लरहेको समयमा अशािन्त गनर् वा बैठकको मयार्दा भं ग हुने वा
अव्यवस्था उत्प� हुने कुनै काम गनुर् हुँदैन ।

(ज) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामु�ेबाट वारपार गर� �हँड्न वा अध्यक्षको आसनतफर् �प�ू
फकार्एर बस्न हुँदैन ।

(झ) बैठकको कायर्सँग �त्यक्ष रुपले सम्बिन्धत �वषय बाहे क अन्य �वषयको पुस्तक,
समाचारप� वा अन्य कागजप�हरू पढ्नु हुँदैन ।

(ञ) बैठकको अव�धभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनुर् पन�छ ।
(२) सभामा पालना गनुप
र् न� अन्य आचरणहरू समय समयमा सभाले तोके बमोिजम
हुनेछ ।
१३. बैठकमा भाग �लने सदस्यले पालन गनुर् पन� �नयमहरूः बैठकमा हुने छलफलमा भाग �लने
सदस्यले दे हायका �नयमहरूको पालन गनुर् पन�छः
(क) अध्यक्षको ध्यानाकषर्ण गनर्को �न�म� उठ्नु पन�छ र अध्यक्ष �नजको नाम
बोलाएप�छ वा इशारा गरे प�छ मा� बोल्नु पन�छ ।
(ख) यस कायर्�व�धको दफा ३५ बमोिजमका �वषयमा छलफल गनुर् हुँदैन ।
(ग)

अशी�, अ�ील, अपमानजनक वा कुनै आपि�जनक शब्द बोल्नु हुँदैन ।

(घ)

व्यि�गत आक्षेप लगाउन हुँदैन ।

(ङ)

बोल्न पाउने अ�धकारलाई सभाको कायर्मा बाधा पान� मनसायले दुरुपयोग गनुर् हुँदैन
।

(च)

सभा वा अध्यक्षको कुनै �नणर्य बदर ग�रयोस् भ�े �स्तावमा�थ बोल्दाको अवस्थामा
बाहे क सभा अध्यक्षको कुनै प�न �नणर्यको आलोचना गनुर् हुँदैन ।

(छ) अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरे को छै न भ�े �स्तावको छलफलको �ममा
बाहे क अध्यक्षको आचरणको आलोचना गनुर् हुँदैन ।

(ज)

वैठकमा पालना गनुप
र् न� अन्य �नयमहरू सभाले तोके बमोिजम हुनेछ ।

१४. छलफलमा बोल्ने �मः बैठकमा बोल्ने �म दे हाय बमोिजम हुनेछः
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(क) �स्ताव पेश गन� सदस्यले बो�लसकेप�छ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरे को
�म बमोिजमको सदस्यले बोल्न पाउनेछन् ।
(ख) अध्यक्षको अनुम�त �बना कुनै सदस्यले एउटै �स्तावमा एक पटक भन्दा बढ� बोल्न
पाउने छै न ।
(ग) �स्ताव पेश गन� सदस्यले उ�र �दनको �न�म� छलफलको अन्त्यमा फे�र बोल्न
पाउनेछ । सो �स्तावको सम्बन्धमा छलफलमा प�हले भाग �लएको वा न�लएको
ु ै भए ताप�न �स्तावक सदस्यले उ�र �दई सकेप�छ अध्यक्षको अनुम�त न�लई
जेसक
फे�र बोल्न पाउने छै न ।
१५. स्प� पानर् माग गनर् स�कनेः (१) बैठकमा छलफल च�लरहे को समयमा सम्बिन्धत �वषयमा
कुनै सदस्यले कुनै कुरा स्प� पानर् माग गनर् अध्यक्ष माफर्त अनुरोध गनर् सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न अध्यक्षको अनुम�त �लई कुनै

सदस्यले सभाको जानकार�को ला�ग आफूसँग सम्बिन्धत अन्य �वषयमा स्प� जानकार� �दन
सक्नेछ ।
तर त्यस्तो स्प� जानकार� �दँदा कुनै �ववादस्पद �वषय उठाउन पाइने छै न र सो स्प�
जानकार� मा�थ कुनै छलफल गनर् पाइने छै न ।

१६. �नणर्याथर् �स्ताव पेश गन�ः (१) सभाको कायर्सूचीको कुनै �स्तावमा�थ छलफल समा�
भएप�छ सो �स्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्छ, �वपक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हु�”
र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूलाई “मत �द�” भ�े शब्द सु�नने गर� उच्चारण गनुर् भनी
ु ीका �वषयहरू �मशः �नणर्याथर् पेश गन�छ ।
अध्यक्षले कायर्सच
(२) उपदफा (१) बमोिजम �स्तावलाई �नणर्याथर् पेश गरे प�छ अध्यक्षले “हुन्छ” वा

“हु�” भ�े सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षको बहुमत भएको ठहर्याउँछ सो कुराको घोषणा गन�छ ।

(३) अध्यक्ष�ारा कुनै �स्ताव �नणर्याथर् पेश ग�रसकेप�छ सो �स्तावमा�थ छलफल गनर्
वा सं शोधन �स्तुत गनर् पाइने छै न ।
१७. सभाध्यक्षले �नद� शन �दनेः (१) बैठकमा अभ� व्यवहार गन� सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार
�नयन्�ण गनर् अध्यक्षले चेतावनी �दए प�छ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमा�थ तुरुन्त
�नयन्�ण गनुर् पन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदे श पालना नगन� सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट
बा�हर जान आदे श �दन सक्नेछ । आदे श पाएप�छ त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरुन्त
बा�हर जानु पन�छ र �नजले सो �दनको बाँक� अव�धको बैठकमा उपिस्थत हुन पाउने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको आदे श पाएप�छ प�न त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट
तुरुन्त बा�हर नगएमा अध्यक्षले �नजलाई कमर्चार� वा सुरक्षाकम�को सहयोग �लई बा�हर

6

�नकाल्न सक्नेछ । त्यसर� �नका�लएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसप�छको तीन �दनसम्म
सभाको बैठक वा कुनै स�म�तको बैठकमा भाग �लन पाउने छै न । यसर� �नका�लएकोमा
सभाको सिचवले सो कुराको सूचना सबै स�म�तलाई �दनेछ ।
(४) यस कायर्�व�धमा अन्य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै सदस्यले बैठक
कक्षमा शािन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भ� गरे मा वा गनर् लागेमा वा सभाको ��त�ामा
ध�ा लाग्ने �क�समले बैठक कक्ष �भ� ध्वंसात्मक कायर् गरे मा वा बल �योग गरे मा वा गनर्
लागेमा वा कुनै भौ�तक हानी नोक्सानी पुर्याएमा अध्यक्षले �नजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल
�नष्काशन गर� सदस्यलाई बढ�मा सात �दन सम्मको ला�ग सभामा आउन नपाउने गर� र
क्ष�त भएको भौ�तक सामा�ीको यथाथर् क्ष�तपू�तर् �नजबाट भराउने आदे श �दन सक्नेछ ।
(५) दफा (४) बमोिजम �नष्का�सत भएको सदस्यले सो अव�धभर सभाको वा कुनै
स�म�तको बैठकमा उपिस्थत हुन पाउने छै न । �नजलाई तो�कएको क्ष�तपू�तर् अध्यक्षले
तोकेको समय�भ� दािखला गन� दा�यत्व सम्बिन्धत सदस्यको हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोिजम कुनै सदस्य �नष्कािशत भएको वा फुकुवा भएको सू चना सभाको
सिचवले सबै स�म�तलाई �दनेछ ।
१८. कारवाह� �फतार् हुन सक्नेः यस कायर्�व�धमा अन्य� जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न
�नष्कािशत वा कारवाह�मा परे को सदस्यले िच� बुझ्दो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भूल
स्वीकार गर� माफ� मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बुझी त्यस्तो सदस्यलाई माफ� �दई
कारवाह� �फतार् �लन सक्नेछ ।
१९. बैठक स्थ�गत गन� अ�धकारः बैठक कक्ष�भ� अव्यवस्था भई वा हुन ला�ग बैठक �नय�मत
रुपले स�ालन गनर् बाधा पन� दे िखएमा अध्यक्षले सो �दनको कुनै समयसम्म वा आफूले
तोकेको अव�धसम्मको ला�ग सूचना टाँस गर� बैठक स्थ�गत गनर् सक्नेछ । अध्यक्ष गरे को
त्यस्तो स्थगन मा�थ कुनै सदस्यले �� उठाउन पाउने छै न ् ।
२०. सदस्यको स्थान �र� रहे को अवस्थामा सभाको कायर् स�ालन: सभाको कुनै सदस्यको
स्थान �र� रहे को अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायर् स�ालन गनर् सक्नेछ र सभाको
कारबाह�मा भाग �लन नपाउने कुनै व्यि�ले भाग �लएको कुरा प�छ प�ा लागेमा �च�लत
कानून �वप�रत बाहे कको कायर् अमान्य हुने छै न ।
२१. सभाको �नणर्यको अ�भलेख र कायार्न्वयन: (१) सभा र यसको स�म�तको �नणर्य तथा
कारबाह�को अ�भलेख सभाको सिचवले व्यविस्थत र सुरिक्षत रा�ु पन�छ ।
(२) सभा तथा यसका स�म�तको �नणर्यको स�ल अध्यक्षको आदे श �बना सभा वा सभा
भवन बा�हर लै जान हुँदैन ।
२२. �नणर्य �मािणत गन�: (१) सभाको बैठकले गरे का �नणर्य अध्यक्षले �मािणत गन�छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको �नणर्य सुरिक्षत रा�े र कायार्न्वयन गन� गराउने कायर्
सभाको सिचवले गन�छ ।
प�रच्छे द-३
स्थानीय कानून �नमार्ण गन� ���या
२३.

स्थानीय कानून �नमार्ण गदार् �वचार गनुर् पन� पक्षहरुः (१) सभाले स्थानीय कानून �नमार्ण वा
सं शोधन गदार् अन्य कुराको अ�त�र� दे हायको �वषयमा �वचार गनुर् पन�छ,क. सं �वधान बमोिजम आफ्नो अ�धकारको �वषयमा पन� वा नपन�,
ख. सं �वधान, सं घीय कानून तथा �दे श कानूनको व्यवस्था,
ग. त्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यायपूणर् तथा तकर् सं गत हुन वा नहुने,
घ. �नमार्ण गनर् ला�गएको स्थानीय कानूनको व्यवहा�रक कायार्न्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने,
ङ. कानून कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक पन� आ�थर्क �ोत तथा सं स्थागत सं रचना,
च. सव�च्च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ान्त वा भएको आदे श,
छ. नेपाल सरकार, सं घीय सं सद्, �दे श सरकार वा �दे श सभाले त्यस्तै �वषयमा आधारभूत
कानून �नमार्ण गरे को भए सोमा भएको व्यवस्था
ज. नेपाल सरकार वा �ादे िशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको
व्यवस्था,
झ. नेपालले अन्तरा��य स्तरमा जनाएको ��तव�ता,
ञ. सम्बिन्धत स्थानीय तहले �नमार्ण गरे को अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तालमेल तथा
सौहा�ता,
ँ �समाना जो�डएका स्थानीय तहको
ट. िजल्ला�भ�का अन्य स्थानीय तह वा अन्य िजल्लासग
हकमा त्यस्ता िजल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,
ठ. गाउँकायर्पा�लकाले �नधार्रण गरे का अन्य आवश्यक �वषयहरु ।
(२) सभाले सं �वधानको अनुसूची-९ को �वषयमा स्थानीय कानून �नमार्ण गदार् त्यस्तो
�वषयमा सं घीय सं सद वा �दे श सभाले बनाएको कानूनको ��तकूल नहुने गर� �नमार्ण गन�छ
।
(३) एक स्थानीय तहबाट अक� स्थानीय तहको क्षे�मा हुने वस्तु वा सेवाको �वस्तारमा
कुनै �क�समको बाधा अवरोध गन� वा कुनै �क�समको भेदभाव गन� गर� स्थानीय कानून
�नमार्ण गनर् हुँदैन ।
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(४) सभा वा कायर्पा�लकाले एक आपसमा बािझने गर� स्थानीय कानून �नमार्ण गनर् हुँदैन
।
(५) सभाले �दएको अ�धकार �योग गर� कायर्पा�लकाले �नद� िशका वा �दग्दशर्न बनाई
लागू गन�छ ।
२४. आवश्यकताको प�हचान गन�: (१) कायर्पा�लकाले �वधेयक तजुम
र् ा गनुर् अिघ त्यस्तो
�वषयको कानून �नमार्ण गनर् आवश्यक रहे नरहेको �वषयमा आवश्यकताको प�हचान गनुर्
पन�छ ।
(२) उपदफा (१) को �योजनको ला�ग सम्बिन्धत कायर्पा�लकाले स्थानीय कानून
बनाउनु पन� आधार र कारण, त्यस्तो �वषयमा सं घीय वा �दे श कानून भए नभएको, िजल्ला
�भ�का र अन्य �छमेक� स्थानीय तहमा त्यस सम्बन्धी स्थानीय कानून �नमार्ण भए नभएको,
स्थानीय कानून तजुम
र् ाबाट हा�सल गनर् खोिजएको लाभ लागत र उपलब्धी, स्थानीय कानून
कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक पन� सं यन्� तथा आ�थर्क �ोत, त्यस्तो �ोत जुटाउनको ला�ग
आवश्यक व्यवस्था र �वधेयकमा रहने मुख्य मुख्य �ावधानको समेत �व�ेषण गर� सं िक्ष�
अवधारणाप� तयार गनुर् पन�छ ।
(३) कानूनको सं शोधनको ला�ग �वधेयक तजुम
र् ा गदार् सं शोधन गनुर् परे को आधार र
कारण स�हतको दफाबार तीन महले �ववरण तयार गनुर् पन�छ ।
२५. �स्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छै न भ�े �नणर्य गन�ः कुनै �स्ताव स्वीकार योग्य छ वा छै न
भ�े कुराको �नणर्य अध्यक्षले गन�छ र त्यसर� �नणर्य गदार् अध्यक्षले कारण खुलाई
�स्तावको कुनै अंश वा पूरै �स्ताव अस्वीकार गनर् सक्नेछ ।
२६. �वधेयक वा �स्ताव �स्तुत: १) वा�षर्क आय र व्ययको अनुमान स�हतको बजेट तथा

सोसँग सम्बिन्धत �व�नयोजन वा आ�थर्क �वधेयकहरू अध्यक्षबाट �नधार्�रत �म�त र समयमा
सभाको बैठकमा �स्तुत गनुप
र् न�छ ।
(२) वा�षर्क बजेट तथा अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्ताव कायर्पा�लकाको �मुख आफ�ले

वा �नजले तोके बमोिजम उपाध्यक्ष वा कायर्पा�लकाको सदस्यले मा� �स्तुत गनुप
र् न�छ ।
ँ ै पेश गन� भएमा सो
अध्यक्षले वा�षर्क बजेट आय व्यय �ववरण तथा बजेट सभामा आफ
समयमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गन�छ ।
(३) कुनै �वधेयक वा �स्ताव अथर् सम्बन्धी हो वा होइन भ�े �� उठे मा सो ��को
अिन्तम �नणर्य गन� अ�धकार अध्यक्षको हुनेछ ।
(४) अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्तावको अन्य ���या दे हाय बमोिजम हुनेछ,-
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(क) अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्तावमा छलफलका ला�ग अध्यक्षले स्वीकृत
गरे को कायर्ता�लका (�म�त र समय) सबै सदस्यलाई सभाको सिचवले
उपलब्ध गराउनुपन�छ
(ख) वा�षर्क बजेट सम्बन्धी �वधेयक सभाको बैठकमा पेश भए प�ात मा� सबै
सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
(ग) अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्तावका सम्बन्धमा यस कायर्�व�धमा उल्लेख
भएका �वषय बाहेक अध्यक्षले उपयु� ठहयार्एको ���या अपनाइनेछ ।
(५) अथर् सम्बन्धी �वधे यक वा �स्ताव बाहे कका �वधेयक वा �स्ताव कुनै सदस्यले
कम्तीमा सात �दन अिघ दतार् गनुप
र् न�छ ।
(६) अथर् सम्बन्धी �वधेयक वा �स्ताव बाहे कका �वधेयक वा �स्ताव दतार् भए प�ात
सभाको सिचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गनुप
र् न�छ ।
(७) �वधेयक वा �स्ताव माथी छलफल र �नणर्य हुने समयता�लका अनुसूची -१
बमोिजम अध्यक्षले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
२७. अथर् सम्बन्धी पुरक अनुमान: (१) सभाबाट पा�रत चालु आ�थर्क वषर्का ला�ग अथर् सम्बन्धी
ऐनले कुनै सेवाका ला�ग खचर् गनर् अिख्तयार� �दएको रकम अपयार्� भएमा वा त्यस वषर्का
ला�ग अथर् सम्बन्धी ऐनले अिख्तयार� नदिएको सेवामा खचर् गनर् आवश्यक भएमा वा अथर्
सम्बन्धी ऐनले अिख्तयार� �दएको रकमभन्दा बढ� खचर् हुन गएमा कायर्पा�लकाको
अध्यक्षले सभामा यस अिघ �स्तुत ग�रएको बजेटको �स�ान्त र मागर्दशनको ��तकूल नहुने
गर� पुरक अनुमान पेश गनर् सक्नेछ ।
२८. �वधेयक सभामा पेश गदार् सं लग्न गनुर् पन� �ववरण: सभामा पेश गन� �वधेयकका साथमा
दे हायको �ववरण सं लग्न गनुर् पन�छ,क.

�वधेयकको उ�ेश्य र कारण स�हतको �ववरण,

ख.

�वधेयक ऐन बनेप�छ आ�थर्क व्ययभार हुने रहे छ भने त्यसको �वस्तृत �ववरण
स�हतको आ�थर्क �टप्पणी,

ग.

कुनै �वधेयकमा �नयम, कायर्�व�ध, �नद� िशका बनाउने वा अ�धकार �त्यायोजन गन�
�ावधान रहे को भए त्यसको कारण, �त्यायोिजत अ�धकार अन्तगर्त बनाइने �नयम,
कायर्�व�ध वा �नद� िशकाको �कृ�त र सीमा तथा त्यसबाट पनर् सक्ने �भाव सम्बन्धी
�टप्पणी ।

२९. �वधेयक दतार् गराउनु पन�: (१) सभाको अ�धकारक्षे� �भ� पन� कुनै �वषयमा कुनै सदस्यले
�वधेयक पेश गनर् चाहेमा �वधेयक तयार गर� सभाको बैठक बस्ने �म�त भन्दा कम्तीमा
पन्� �दन अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ध गराई दतार् गराउनु पन�छ ।
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तर �नवार्चनप�छको �थम सभामा �वधेयक पेश गन� समयाव�ध अध्यक्षले तोके बमोिजम
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको �वधेयक �च�लत कानून अनुकूल नदे िखएमा वा यो
कायर्�व�ध अनुकुल नभएमा अध्यक्षले उ� �वधेयक �व�धसम्मत रुपमा पेश गनर् �स्तावक
सदस्यलाई �दनु पन�छ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अध्यक्षले आदे श �दए बमोिजम सभाको सिचवले
�स्ताव दतार् गनुर् पन�छ ।
(४) सभाको सिचवले अध्यक्षले आदे श �दएका �वधेयक अनुसूची-२ बमोिजम दतार्को
अ�भलेख छु �ै रा�ु पन�छ ।
३०. �स्ताव दतार् गराउनु पन�: सभाको अ�धकारक्षे� �भ� पन� कुनै �वषयमा �स्ताव पेश गनर्
चाहने सदस्यले �स्ताव तयार गर� सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात �दन अगावै
अध्यक्ष समक्ष पेश गनुप
र् नेछ ।
तर �नवार्चनप�छको �थम सभामा �स्ताव पेश गन� समयाव�ध अध्यक्षले तोके बमोिजम
हुनेछ ।
(२) त्यस्तो �स्ताव �च�लत कानून अनुकूल नदे िखएमा वा यो कायर्�व�ध अनुकुल
नभएमा अध्यक्षले उ� �स्ताव �व�धसम्मत रुपमा पेश गनर् �स्तावक सदस्यलाई �दनु पन�छ
।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अध्यक्षले आदे श �दए बमोिजम सभाको सिचवले
�स्ताव दतार् गनुर् पन�छ ।
(४) सभाको सिचवले अध्यक्षले आदे श �दएका �स्तावहरु दतार्को अ�भलेख अनुसूची-२
बमोिजम छु �ै रा�ु पन�छ ।
३१. सूचना �बना प�न �स्ताव पेश गनर् स�कनेः (१) यस प�रच्छे दमा जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए ताप�न अध्यक्षको अनुम�त �लई दे हायको कुनै �स्ताव सूचना �बना प�न पेश गनर्
स�कनेछ र त्यस्तो �स्ताव�ारा कुनै �ववादस्पद �वषय उठाउन पाइने छै नः
क. धन्यवाद ज्ञापन गन�,
ख. �स्ताव तथा सं शोधन �फतार् �लने,
ग. बधाइ �दने वा शोक �कट गन�,
घ. छलफल वा बैठक स्थ�गत गन�,
ङ. बैठकको अव�ध बढाउने वा
च. छलफल समा� गन� ।
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(२) उपदफा (१) मा उल्लेिखत �स्तावका सम्बन्धमा अध्यक्ष अनुम�त �ा� भई
बैठकमा �स्ताव पेश भएप�छ अध्यक्षले उ� �स्तावलाई बैठकको �नणर्याथर् पेश गन�छ ।
३२. �वधेयक र �स्ताव �वतरण: वा�षर्क बजेट सम्बन्धी �वधेयक कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत गर�
�सधै सभामा पेश ग�रनेछ । अन्य सबै �वधेयक वा �स्ताव सभामा पेश गनुर् भन्दा कम्तीमा
चौवीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सभाको सिचवले उपलब्ध गराउनु पन�छ ।
३३. सुझाब सं कलन र प�रमाजर्न: (१) �वधेयक मसौदा भएप�छ अध्यक्षलाई उपयु� लागेमा
त्यस्तो �वधेयकमा सावर्ज�नक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब सं कलन गनर् सक्नेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोिजम �ा� हुन आएको सुझाबहरु स�हतको ��तवेदन सम्बिन्धत
वडा स�म�तले कायर्पा�लकालाई �दनु पन�छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम �वधेयकमा वडा स�म�त माफर्त �ा� हुन आएका
सुझाबहरुको अध्ययन गर� कायर्पा�लकाले �वधेयकलाई आवश्यकता अनुसार प�रमाजर्न गन�छ
।
३४. �वधेयक वा �स्ताव सभामा पेश गन�: (१) अध्यक्षबाट स्वीकृत कायर्ता�लका बमोिजम
�वधेयक वा �स्ताव �स्तुतकतार् सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम �वधेयक पेश गदार् �वधेयक �स्तुतकतार् सदस्यले �वधेयक
पेश गनुर् परे को कारण, �वधेयकबाट गनर् खोिजएको व्यवस्था र त्यसबाट �ा� गनर् खोिजएको
उपलिब्धको बारे मा सं िक्ष� जानकार� �दं दै �वधेयकमा छलफल ग�रयोस् भ�े �स्ताव सभामा
पेश गनुर् पन�छ ।
(३) �वधेयक वा �स्ताव पेश गनर् तो�कएको सदस्य सभामा स्वयं उपिस्थत हुन असमथर्
भएमा अध्यक्षले तोकेको कुनै सदस्यले �वधेयक वा �स्ताव पेश गनर् सक्नेछ ।
३५. सं शोधन सम्बन्धी शतर्हरूः कुनै �वधेयक वा �स्तावको सम्बन्धमा दे हायका शतर्का
अधीनमा रह� सदस्यले सं शोधन पेश गनर् सक्नेछः
क. मूल �स्तावको �स�ान्त �वपर�त हुन ु हुँदैन ।
ख. मूल �स्तावको कुरासँग सम्ब� तथा त्यसको क्षे��भ�को हुन ु पन�छ ।
ग. बैठकले प�हले ग�रसकेको �नणर्यसँग बािझने हुन ु हुँदैन ।
घ. अस्प� वा �नरथर्क हुन ु हुँदैन ।
३६. �वधेयकमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोिजमको �वधेयक वा
�स्ताव बैठकमा दफावार छलफलका ला�ग अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्था गनुप
र् न�छ ।
यस्तो छलफलमा अध्यक्षले �ा� भई सकेका सं शोधन �वधेयक वा �स्तावलाई समेत
समावेश गराउन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम छलफल समा� भए प�ात �वधेयक वा �स्ताव
�स्तुतकतार् सदस्यले अध्यक्षको अनुम�तले सभामा दे हायको कुनै एक �स्ताव �स्तुत
गनुप
र् न�छ,क. �वस्तृत छलफलको ला�ग �वधेयक वा �स्तावलाई सभाका स�म�तमा पठाइयोस् भ�े
वा
ख. �वधेयक वा �स्ताव बैठकबाट पा�रत गनर् �नणर्याथर् पेश गन� ।
तर स�म�तको बैठकमा पठाइने �वधेयक वा �स्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल
ग�रने छै न ।
३७. सभामा छलफल गनर् नपाइने �वषयहरूः (१) दे हायका �वषयमा सभा वा स�म�तको कुनै
बैठकमा छलफल गनर् पाइने छै नः
क. सं �वधान वा �च�लत कानूनबाट �नषेध ग�रएको �वषय,
ख. कानूनत: गोप्य रहने कुराहरू वा �काशन गदार् रा��य �हत �वप�रत हुने कायर्,
ग. कायर्पा�लकाको कुनै स�म�तको �नणर्यको आलोचना ग�रएका �वषय,
घ. सभाको छलफल�ारा स्प� भएसकेको �वषय,
ङ. �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष रुपमा �चारको ला�ग कुनै व्यि� वा सं स्थाको नाम आ�द भएको
�वषय,
च. �च�लत कानून बमोिजम स्था�पत भएको न्या�यक वा त्यसको पदा�धकार�, �च�लत
कानुन बमोिजम जाँचबुझ गनर्, सुझाव �दन वा ��तवेदन पेश गनर् ग�ठत आयोग वा
स�म�तमा �वचारधीन रहे को �वषय,
छ. ऐ�तहा�सक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी �वषय,
ज. गैर सरकार� व्यि�को कुनै व�व्य सत्य हो वा होइन भ�े �वषय,
झ. अिश� भाषा �योग ग�रएको,
ञ. कायर्पा�लकाको कुनै �नणर्य वा कुनै कारवाह� सम्बन्धी �वषयमा छलफल गदार् रा��य

ँ आउन
सुरक्षा, अखण्डता वा कूटनी�तक सम्बन्ध जस्ता सं वेदनशील �वषयहरूमा आच
सक्ने भनी कायर्पा�लकाबाट �मािणत ग�रएको �वषय समावेश भएको ।

३८. स�म�तमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोिजम �वस्तृत छलफल गनर्
सभाको स�म�तमा पठाइएकोमा स�म�तले त्यस्तो �वधेयक वा �स्तावमा छलफल गदार्
�वधेयकमा सं शोधन पेश गन� सदस्यहरुलाई सं शोधन पेश गनुर् परे को आधार र कारण समेत
खुलाई आफ्नो सं शोधनको �वषयमा �� गनर् स�म�तको बैठकमा समय �दनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सं शोधनकतार्ले सं शोधनको �वषयमा आफ्नो धारणा राखेप�छ
पेश भएका सं शोधनका �वषयमा समेत स�म�तले दफाबार छलफल गर� त्यस्तो सं शोधन
स्वीकार गन� वा नगन� सम्बन्धमा �वधेयक �स्तुतकतार् सदस्यको समेत राय �लई आवश्यक
�नणर्य गन�छ ।
३९. स�म�तको ��तवेदन र बैठकमा �स्तुत: (१) स�म�तमा �वधेयक वा �स्ताव उपर छलफल
समा� भएप�छ स�म�तले गरे को �नणर्य अनुरुप ��तवेदन तयार गर� स�म�तको सं योजक वा
�नजको अनुपिस्थ�तमा स�म�तले तोकेको सदस्यले ��तवेदन स�हतको �वधेयक वा �स्ताव
अध्यक्षको अनुम�तले सभाको बैठकमा पेश गन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ��तवेदन उपर छलफल समा� भए प�ात
�वधेयक वा �स्ताव �स्तुतकतार् सदस्यले अध्यक्षको अनुम�तमा �वधेयक वा �स्ताव बैठकबाट
पा�रत गनर् �नणर्याथर् पेश गन�छ ।
४०. �वधेयक �फतार् �लन सक्ने: (१) �वधेयक �स्तुतकतार् सदस्यले सभाको स्वीकृ�त �लई
जुनसुकै अवस्थामा �वधेयक वा �स्ताव �फतार् �लन सक्नेछ ।
तर वा�षर्क बजेट तथा आ�थर्क ऐन सम्बन्धी �वधेयक �फतार्�लन सक्ने छै न ् ।
(२) �वधेयक वा �स्ताव �स्तुतकतार् सदस्यले �वधेयक �फतार् �लन अनुम�त माग्ने �स्ताव
पेश चाहेमा �लिखत सूचना �दनु पन�छ ।
(३) �वधेयक वा �स्ताव �फतार् �लने �स्तावको कसै ले �वरोध गरे मा �स्ताव गन� तथा
�वरोध गन� सदस्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराहरू स्प� पानर् सं िक्ष� व�व्य �दन अनुम�त
�दन सक्नेछ र त्यसप�छ अरु छलफल हुन न�दई �स्तावलाई �नणर्याथर् पेश गन�छ ।
(३) �वधेयक वा �स्ताव �फतार् �लने अन्य ���या अध्यक्षले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ
।
४१. सं शोधन �स्ताव स्वीकृत गन� वा नगन� अ�धकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६
बमोिजम दतार् भएको �वधेयक वा �स्ताव उपर कुनै सदस्यले सं शोधन पेश गनर् चाहे मा
ु न्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा �दन अगावै सं शोधनको �स्ताव अध्यक्ष
सभाको बैठक हुनभ
समक्ष पेश गनर् सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ग�रने सं शोधन स्वीकृत गन� वा नगन� अ�धकार
अध्यक्षको हुनेछ ।
(३) अध्यक्षले स्वीकृत गरे को सं शोधन वा सं शोधन स�हतको �स्ताव वा मूल �स्तावलाई
�नणर्याथर् पेश गनुभ
र् न्दा प�हले बैठकमा पढे र सुनाउनेछ । यसर� �नणर्याथर् पेश गदार् एकभन्दा
बढ� सं शोधनहरु भएमा अध्यक्षले उपयु� ठहयार्एको कुनै एक सं शोधन वा सं शोधन स�हतको
�स्ताव वा मूल �स्तावलाई �ाथ�मकता �दइ पेश गनर् सक्नेछ ।
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(२) सभाको सिचवले अध्यक्षले अनुम�त �दएका सं शोधनहरूको �ववरण सदस्यहरूलाई
उपलब्ध गराउनेछ ।
४२. �वधेयक पा�रत गन� �स्ताव सभाको �नणर्याथर् पेश गन�: (१) सभामा दफावार छलफल
भएकोमा सो समा� भएप�छ र स�म�तमा �वस्तृत छलफल भएकोमा स�म�तको ��तवेदन
उपर सभाको बैठकमा छलफल समा� भएप�ात अध्यक्षको अनुम�त �लई सभामा �नणर्याथर्
�वधेयक �स्तुतकतार् सदस्यले �वधेयक पा�रत ग�रयोस् भ�े �स्ताव �स्तुत गन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको �वधेयक वा �स्तावमा पेश भएका सं शोधनहरूलाई
अध्यक्षको अनुम�तले बैठकमा �नणर्याथर् छु �ै पेश गनर् सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरे मा
�वधेयक वा �स्ताव पा�रत भएको मा�ननेछ ।
४३. �वधेयकको पुनः �स्तु�तः एक पटक आव्हान गर� बसेको सभाको बैठकमा पेश गर�
अस्वीकृत भएको �वधेयक सोह� सभाको बैठकमा पुनः �स्ताव ग�रने छै न ।
४४. �वधेयक दतार् अ�भलेख रा�े: सभामा पेश गन� �योजनाको ला�ग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका
�वधेयक सभाको सिचवले अनुसूची -२ बमोिजम दतार् गर� �वधेयकमा भएको कारबाह�को
अ�ाव�धक लगत तयार गर� रा�ु पन�छ ।
४५. सामान्य �ुट� सुधार: अध्यक्षले सभाबाट पा�रत भएको �वधेयक वा �स्तावमा दफाहरूको
सं ख्याको �म �मलाउने तथा भाषागत शु�ता कायम रा�ु पन�छ ।
४६. �वधेयक �माणीकरणको ला�ग अ�ाव�धक ��त तयार पान�: (१) दफा ४२ बमोिजम
सभाबाट पा�रत भएको �वधेयकलाई सभाको सिचवले पा�रत भएका सं शोधन तथा आनुषं�गक
�मलान भए त्यस्तो �मलान गर� �वधेयक पा�रत भएको �म�त समेत उल्लेख गर�
�माणीकरणको ला�ग नेपाल� कागजमा चार ��त तयार गनुपन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार ग�रएको �वधेयकमा वषर्गत नम्बर समेत उल्लेख गर�
सभाको सिचवले �माणीकरणको ला�ग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुर् पन�छ ।
४७. �वधेयक �माणीकरण र �काशन तथा �ब�� �वतरण: (१) सभाबाट पा�रत भई दफा ४६
को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको �वधेयकको प�हलो र अिन्तम पृ�मा पूरा नाम, थर
तथा पद समेत उल्लेख गर� �त्येक पृ�मा हस्ताक्षर गर� अध्यक्षले �माणीकरण गन�छ ।
त्यसर� �माणीकरण गदार् �म�त र �वधेयकको पृ� सं ख्या समेत खुलाउनु पन�छ ।
(२) सभाबाट पा�रत �वधेयक उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएप�छ लागू हुनछ
े
।
(३) उपदफा (१) बमोिजम �वधेयक �माणीकरण भएको जानकार� सभामा �दनु पन�छ
।
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(४) उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएको �वधेयकको एक ��त सभाको
अ�भलेखमा राखी अक� एक–एक ��त कायर्पा�लकाको कायार्लय, वडा स�म�त र सं घ र
�दे शको सम्पकर् मन्�ालयमा पठाउनु पन�छ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएको �वधेयक �काशन गर� कायर्पा�लकाको
वेवसाईटमा समेत रा�ु पन�छ ।
(६) सभाले पा�रत गरे को �वधेयक �माणीकरण भएप�छ त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको
बारे मा स्थानीय स�ार माध्यम वा अन्य कुनै त�रकाबाट �चार �सार गनुर् पन�छ ।
(७) कसैले स्थानीय कानून ख�रद गनर् चाहे मा कायर्पा�लकाको कायार्लय र वडा
स�म�तको कायार्लयबाट लागत दस्तुर �तर� ख�रद गनर् सक्नेछ ।
४८. स�म�त गठन गनर् सक्ने: (१) कायर्पा�लकालाई सभा��त उ�रदा�य बनाउन, स्थानीय कानून
�नमार्ण ���यालाई व्यविस्थत बनाउन तथा कायर्पा�लकाबाट भएका कारवाह�को अनुगमन
र मूल्या�न गर� आवश्यक �नद� शन �दन समेत �योजनको ला�ग दे हाय बमोिजमको स�म�त
गठन गनर् सक्नेछः
क. �वधेयक स�म�त
ख. लेखा स�म�त
(२) उपदफा (१) बमोिजमको �त्येक स�म�तमा बढ�मा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन्
। स�म�तमा रहने सदस्यहरु �वषयगत अनुभव वा �वज्ञताका आधारमा अध्यक्षको �स्ताव
बमोिजम सभाले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम गठन हुने स�म�तको सं योजक अध्यक्षले तोके बमोिजम
हुनेछ । सं योजक बैठकमा उपिस्थत नभएमा स�म�तले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता
गन�छ ।
(४) स�म�तको सिचवको कायर् कायर्पा�लकाको �वषयगत शाखा �मुखले गन�छ ।
(४) स�म�तको बैठकको गणपुरक सं ख्या कम्तीमा दुई जना हुनपु न�छ ।
(५) स�म�तको �नणर्य बहुमतबाट हुनेछ ।
(6)

उपदफा

(१)

बमोिजमको

स�म�तले

आवश्यकतानुसार

�वषयगत

�वज्ञ

वा

कमर्चार�लाई आमन्�ण गनर् सक्नेछ । आमिन्�त सदस्यले बैठकको �नणर्यमा मत �दन
पाउने छै न।
(7) उपदफा (१) बमोिजमका स�म�तले आफूले गरे को कामको वा�षर्क ��तवेदन
सभासमक्ष पेश गनुर् पन�छ ।
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४९. स्थानीय कानूनको एक�कृत र अ�ाव�धक अ�भले ख रा�ुपन�: (१) सभाको सिचवले
अनुसूची–३ बमोिजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एक�कृत र अ�ाव�धक
अ�भलेख रा�ु पन�छ ।
ु ममा अ�ाव�धक �ववरण तयार
(२) कायर्पा�लकाले स्थानीय कानूनको वषर्गत र वणार्न�
गर� रा�ु पन�छ ।
(३) स्थानीय कानूनमा सं शोधन भएमा त्यस्तो सं शोधन समेत �मलाइ कायर्पा�लकाले
अ�ाव�धक �ववरण तयार गर� रा�ु पन�छ । त्यसर� अ�ाव�धक ग�रएको स्थानीय कानून
स्थानीय तहको वेवसाईटमा समेत रा�ु पन�छ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम रािखएको अ�भलेख कसै ले अवलोकन गनर् चाहे मा सुरिक्षत
रुपमा अवलोकन गनर् �दनु पन�छ ।
५०. कानून �नमार्ण ���या सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून �नमार्ण वा सं शोधन

ँ ै �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ
सम्बन्धी अन्य ���या �च�लत कानून अनुकूल सभाले आफ
।

५१. सभाको सिचवको अ�धकारः सभाको सिचवले सभाको वा कुनै स�म�त वा उपस�म�तको
बैठकमा �वेश गनर् र बैठकमा कायर्रत कमर्चार�लाई �नद� शन �दन वा �नयन्�ण गनर् वा
बैठकले मागेको कायर्�व�ध सम्बन्धी सल्लाह �दन सक्नेछ ।
प�रच्छे द-४
�व�वध
५२. सभालाई सं बोधनः (१) नेपाल सरकारका मिन्�प�रषद्का सदस्य, �दे श �मुख तथा �दे श
सरकारका मिन्�प�रषद्का सदस्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई �वशेष सं वोधन गनर्
अनुरोध गनर् सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सम्बोधनको ला�ग अपनाइने ���या अध्यक्षले तोके
बमोिजम हुनेछ ।
५३. �वेश �नय�मत गन� अ�धकारः (१) सभाको बैठकमा �वेश �नय�मत गन� अ�धकार
अध्यक्षको हुनेछ ।
५४. आन्त�रक �दग्दशर्नः सभाको स्वीकृ�त �लई अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार आन्त�रक
कायर्�व�ध तथा �दग्दशर्न बनाउन सक्नेछ ।
(१) यस कायर्�व�धको अिन्तम व्याख्या गन� अ�धकार अध्यक्षलाई हुनेछ र �नजको �नणर्य
अिन्तम हुनेछ ।
(२) त्यस्तो �नणर्यको जानकार� बैठकलाई �दनु पन�छ ।
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(३) यो कायर्�व�धको �योग गदार् ���यागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अिन्तम
अ�धकार अध्यक्षलाई हुनछ
े । यसर� जार� भएका आदे श वा �नद� शनहरू यस कायर्�व�धमा
परे सरह मा�न कायार्न्वयनमा आउनेछ ।
५५. सभाको सिचवको काम लगाउन सक्नेः सभाको सिचव उपिस्थत नभएमा यस कायर्�व�धमा
सभाको सिचवले गन� भनी तो�कएको कायर्हरू अध्यक्षले तोकेको अन्य अ�धकृत स्तरका
कमर्चार�ले गन�छ ।
५६. अनुपिस्थ�तको सूचनाः (१) कुनै सदस्य लगातार दूई वटा वा सो भन्दा बढ� सभाको
बैठकमा अनुपिस्थत रहनु पन� भएमा तत्सम्बन्धी अ�ीम सूचना अध्यक्षलाई �दनु पन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम �दइने सूचनामा आफू अनुपिस्थत रहने अव�ध र कारण
समेत उल्लेख गनुर् पन�छ ।
५७. पालना गनुर् पन� आचार सं�हताः सभाका पदा�धकार� तथा सदस्यहरूले सं �वधान तथा कानून
बमोिजमको उ�रदा�यत्व पूरा गन� तथा �नजहरूको काम कारवाह�मा सावर्ज�नक �व�ास
कायम गनर् सभाबाट स्वीकृत आचार सं �हताको पालना गन�छन् । आचार सं �हताको नमूना
स्थानीय तहको सम्पकर् मन्�ालय माफर्त उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो आचारसं �हता सभाले
पा�रत गर� लागू गनुर् स्थानीय तहको कतर्व्य हुनेछ ।
५८. अ�धवेशनको अं ग नमा�नने: सभाको अ�धवेशन �ारम्भ हुन ु पूवर् र भैसकेप�छ अन्त्य
नभएसम्मको अव�धमा आयोजना हुने उद्घाटन, स्वागत, सम्मान तथा अ�भनन्दन जस्ता
��याकलापलाई सभाको अंग मा�नने छै न ।

५९. शािन्त सुरक्षा सुव्यवस्था कायम रा�े: गाउँसभा स�ालन अव�धभर सभाको सुरक्षाथर्
अध्यक्षले सुरक्षा �नकायको सहयोग अनुरोध गरे मा अ�वलम्ब सुरक्षा उपलब्ध गराउनु
सम्बिन्धत सुरक्षा �नकायको कतर्व्य हुनछ
े ।

६०. �नयम, �नद� िशका बनाउने: यस कायर्�व�धको कायार्न्वयन गनर्को ला�ग गाउँपा�लकाले
आवश्यक �नयमावल�, �नद� िशका बनाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची - १

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
हे लम्बु गाउँपा�लका
गाउँ सभा

कायर्सूची र समयता�लका
बैठक सं ख्या

बैठक स्थानः

अध्यक्षताः
�म�त

बैठक बस्ने समय

कायर्सूची

कायर्सूची �स्तुतकतार्

कै�फयत

छलफलको समय ता�लका
�म�त

बैठक
समय

बस्ने

कायर्सूची

�स्ताव

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम

�स्तुतकतार्को

र तो�कएको समय

नाम
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कै�फयत

अनुसूची - २

(दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत)
हेलम्बु गाउँपा�लका

गाउँ सभामा �स्तुत कानूनको अ�भलेख
दतार्

�वधेयकको

दतार्

नं.

नाम

�म�त

मूल÷सं शोधन

�स्तुतकतार्

�वतरण

सभामा

दफावार

पा�रत

�माणीकरण

�म�त

�स्तुत

छलफल

�म�त

�म�त

�म�त

अ�भलेख तयार गन�को

अ�भले ख जाँच गन�को

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

�म�त:

�म�त:
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कै�फयत

अनुसूची - ३
(दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
हे लम्बु गाउँ पा�लकाको गाउँ सभामा स्वीकृत कानूनको अ�भलेख हे लम्बु गाउँ सभा

दतार्

�वधेयकको नाम

नं.

सभाबाट

सं शोधन

भएको

स्वीकृत

भए सोको �म�त

भएको �म�त

सभामा

पा�रत

�स्तुत

�म�त

�माणीकरण �म�त

कै�फयत

�म�त

अ�भलेख तयार गन�को

अ�भले ख जाँच गन�को

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

�म�त:

�म�त:

आज्ञाले
भीमराज कोइराला
�मुख �शासक�य अ�धकृत
मूल्य रु. १०।- मा�
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