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ठाटीकााँध गाउाँपालिका गाउाँसभा सञ्चािन कार्यलिलध, २०७५ 

प्रस्तावनााः नेपालको संविधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानून बमोविम स्थानीय तहको बैठक 

सञ्चालन काययविवध स्वीकृत भई लागू नभएसम्मको लावग ufpF सभाको कार्य सञ्चालन गनय, बैठकको 
सुव्यवस्था कार्म /fVg आवश्यक समममिहरूको गठन गनय र अन्य काम कारवाही मनर्ममि एवं 
प्रभावकारी बनाउन 7f6LsfwF ufpF काययपावलका बाट स्वीकृत गरी यो काययविवध िारी गररएको छ 
। 

 

परिचे्छद – 1 

प्रािम्भिक 

१. संलिप्त नाम ि प्राििः (1) र्स मनर्मावलीको नाम 7f6LsfwF गाउँ सभा सञ् चालन 

कार्यमवमि-@)&५ रहेको छ। 

(2) र्ो कार्यमवमि िुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः मवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यमवमिमा,- 
s_ “संमविान” भन्नाले नेपालको संमविान सम्झनु पछय  । 

v_ “स्थानीर् िह” भन् नाले नेपालको संमविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोमिमका स्थानीर् 
िह सम्झनु पर्यछ । 

u_ “सभा” भन् नाले गाउँपामलका को हकमा संमविानको िारा २२२ बमोमिमको 7fटीक ाँध 
गाउँसभा, सम्झनु पर्यछ ।  

3_ “कार्यपामलका” भन् नाले गाउँ काययपावलका सम्झनु पर्यछ । 

ª_ “अध्यक्ष” भन्नाले सभाको अध्यक्ष लाई सम्झनु पछय  ।  

r_ “उपाध्यक्ष” भन्नाले गाउँपामलका को उपाध्यक्ष सम्झनु पदयछ । 



 2 

5_ “मविेर्क” भन्नाले स्थानीर् कानूनको मसौर्ा वा कानूनको संशोिन मसौर्ा समेि सम्झनु 
पछय । 

h_ “सर्स्य” भन्नाले गाउँ क र्यपामलकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपामलकाको सर्स्य र वडा 
सर्स्य समेत सम्झनु पछय  । 

em_ “सभाको सविि” भन्नाले गाउँपामलकाको प्रमुख प्रशासकीर् अमिकृि वा अध्यक्षले सभाको 
समचव भई काम गनय िोकेको कमयचारी समेिलाई सम्झनु पछय  । 

`_ “बैठक” भन्नाले गाउँ सभाको अमिवेशन सम्झनु पछय  । सो शब्दले समममिको वैठक 
समेिलाई सम्झनु पर्यछ । 

6_ “प्रस्ताव” भन्नाले सभामा मवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव िा सो प्रस्तािसँग सम्बन्धित 

संशोधन प्रस्ताि समेत सम्झनु पछय  । 

7_ “प्रसु्तिकिाय सर्स्य” भन्नाले सभाको मविेर्क वा प्रस्ताव प्रसु्तिकिाय सभाको सर्स्य सम्झनु 
पछय  । 

8_ “बैठक कक्ष” भन्नाले सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय  र सो शब्दले बैठक कक्षसँग 
िोमडएको र्शयकर्ीर्ाय िथा बरण्डा समेिलाई िनाउँछ । 

9_ “मवषर्गि शाखा” भन्नाले गाउँपामलकाको कार्य मवभािन मनर्मावली बमोमिमको मवषर्गि 
शाखा संझनु पछय  ।  

0f_ “समममि” भन्नाले र्स कार्यमवमि बमोमिम गठन हुने सभाको समममि सम्झनु पछय  । 

t_ “संर्ोिक” भन्नाले र्स कार्यमवमि बमोमिम गमठि समममिको संर्ोिक सम्झनु पछय  । 

परिचे्छद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्था 

 

३) सभाको अलधिेशन बोिाउनेM (१) अध्यक्षले गाउँपावलकाको मनवायचनको अन्तन्तम पररणाम 
र्ोषणा भएको मममिले एक ममहना मभत्र सभाको पमहलो अमिवेशन बोलाउनेछ । त्यसपमछ र्स 
कार्यमवमि बमोमिम अध्यक्षले समर् समर्मा अन्य अमिवेशन बोलाउनेछ ।  

िर सभाको एउटा अमिवेशनको समान्ति र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवमि छ 
महीना भन्दा बढी हुने छैन । 

!_ अध्यक्षले कार्यसूची बमोमिम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गनेछ । 

     @_ सभाको अमिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थमगि भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन 

वाञ्छनीर् छ भनी सभाको समू्पणय सर्स्य संख्याको एक चौथाइ सर्स्यहरूले मलन्तखि अनुरोि 
गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक बसे्न मममि, समर् र स्थान िोके्नछ । त्यसरी िोमकएको मममि, समर् 

र स्थानमा सभाको अमिवेशन बसे्नछ । 

#_ सभाको अवधिेशन काययपावलकाको केन्द्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोविम बसे्नछ । 

$_ सामान्यिाः मनवायचन पमछको पमहलो अमिवेशनको अिवध बढीमा पन्ध्र मर्न र सोपमछको 
प्रते्यक अमिवेशनको अवमि बढीमा साि मर्नको हुनेछ । 

%_ उपर्फा (१) वा (३) बमोमिम सभाको अमिवेशन बोलाएको सूचना अध्यक्षले 
सर्स्यहरुलाई मर्नेछ । त्यस्तो सूचना आवश्यकिा अनुसार सावयिमनक सञ्चार माध्यमबाट समेि 
प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       
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४)   उपम्भस्थलत ि आसनः  

१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अमर् सबै सर्स्यले अध्यक्षले तोकेको क्रम अनुसार 
अमिवेशनको उपन्तस्थमि पुन्तस्तकामा हस्ताक्षर गनुयपनेछ ।  

२) उपर्फा (१) बमोमिम उपन्तस्थि सर्स्यले अध्यक्षले िोके अनुसारको स्थानमा मनिायररि 
समर् अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

३) अपांगिा भएका सर्स्यको हकमा अध्यक्षले मनिायररि गरेको स्थानमा मनिको साथमा 
एक िना सहर्ोगी आवश्यक भएमा सो को समेि व्यवस्था गनय सके्नछ ।  

 

 

५) सभाको गणपूिक संख्याM  

(१) सभामा ित्काल कार्म रहेका सर्स्य संख्याको पचास प्रमिशि भन्दा बढी सर्स्य 
उपन्तस्थि भएमा अमिवेशनको लामग गणपूरक संख्या पुगेको मामननेछ ।   

२) उपर्फा (१) बमोमिम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले िीन मर्न मभत्र अको 
बैठकका लामग र्फा ३ बमोमिम सूमचि गनुयपनेछ । 

    ३) उपर्फा (२) बमोमिम आव्हान गरेको अमिवेशनमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दुई मर्न 
मभत्र अमिवेशन बसे्न गरी र्फा ३ बमोमिम सूचना गनुयपनेछ ।  

   ४) उपर्फा (३) बमोमिम पुनाः सूचना गर्ाय गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस 
प्रमिशि सर्स्यहरुको उपन्तस्थमिमा अमिवेशन बसे्नछ ।  

६) बैठकको सञ्चािन ि स्थगनM  

(१) अध्यक्षले सभाको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृि गरी सभाको बैठक 
संचालन गनुयपनेछ ।  

 २) सभाको बैठक अध्यक्षले मनिायरण गरेको समर् िामलका बमोमिम हुनेछ ।  

 ३) अध्यक्षले प्रते्यक बैठकको प्रारम्भ िथा स्थगनको र्ोषणा गनेछ । 

 ४) सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपन्धस्थत हुन नसके्न अिस्थामा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

उपाध्यक्ष पवन उपन्धस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गने 

गरी काययसूिीमा तोकु्न पनेछ । 

७) कार्यसूची ि समर्ािलध प्रकाशनः  

(१) अध्यक्षको मनरे्शानुसार सभाको समचवले कार्यसूची र समर् िामलका अनुसूची (१) बमोमिम 
िर्ार गनेछ र त्यसको एक प्रमि सामान्यिर्ा c7\rfln; घण्टा अगावै प्रते्यक सर्स्यलाई 
उपलब्ध गराइनेछ । 

िर मवशेष पररन्तस्थमिमा अध्यक्षको मनरे्शानुसार बैठक बसे्न िौिीस र्ण्टा अगावै कार्यसूची 
िर्ार गरी त्यसको एक प्रमि सर्स्यलाई सभाको सवििले उपलब्ध गराउन सके्नछ । 

८) समर्ािलध लनधायिणM  

(१) अध्यक्षले बैठकमा पेश हुने मवषर्मामथ छलफल गनय समर्ावमि िोके्नछ । 
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२) उपर्फा (१) बमोमिम िोमकएको समर्ावमि समाि भएपमछ र्स काययविवधमा अन्यथा 
लेन्तखएकोमा बाहेक अध्यक्षले अन्य विषयमा छलफल हुन नमर्ई सो मवषर्को टुङ्गो लगाउन 
आवश्यक सबै विधेयक िा प्रस्ताि मनणयर्ाथय बैठकमा प्रसु्ति गनेछ । 

९) सभामा मतदानM 

 (१) सभामा मनणयर्का लामग प्रसु्ति गररएको सबै  विधेयक िा प्रस्तावको मनणयर् उपन्तस्थि 
सर्स्यहरूको बहुमिबाट हुनेछ ।  

२) अध्यक्षिा गने व्यन्तिलाई मि मर्ने अमिकार हुने छैन ।  

िर मि बराबर भएमा अध्यक्षिा गने व्यन्तिले आफ्नो मनणायर्क मि मर्नेछ ।  

 

 

 

१०) मर्ायलदत संशोधनः  

कुनै सर्स्यले प्रसु्ति गने मविेर्क िा प्रस्तावमा कुनै आपमििनक, वं्यग्यात्मक, अनावश्यक, 

अनुपरु्ि वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्ांश प्रर्ोग भएको लागेमा अध्यक्षले त्यस्ता मवषर् मविरण 
हुनुभन्दा अमर् उपरु्ि संशोिन गनय वा गराउन सके्नछ । 

११) बैठकको प्राििः  

सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई रामरि र् िुन बिे पमछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

१२) बैठकमा पािना गननयपने आचरणहरः  

१_ बैठकमा रे्हार्का आिरणहरू पालना गनुय पनेछाः 

क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हँुर्ा सबैले सम्मान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

ख) अध्यक्षले बैठकप्रमि सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

ग) बैठक स्थमगि भई अध्यक्ष सभाबाट बामहर मनसे्क पमछ मात्र अरु सर्स्यहरूले 
बैठक कक्ष छाड्नु पनेछ । 

र्) बैठकमा भाग मलने सर्स्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोिन गरेर मात्र बोल्नु पछय  र 
अध्यक्षले अन्यथा आरे्श मर्एमा बाहेक उमभएर बोल्नु पनेछ । 

ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोिन गरररहेको समर्मा कुनै पमन सर्स्यले स्थान छाड्नु 
हँुरै्न र अध्यक्षले बोलेको कुरा शान्तन्तपूवयक सुनु्न पनेछ । 

च) अध्यक्षले आसन ग्रहण गरररहेको र बोमलरहेको अिस्थामा सर्स्यको बीचबाट महँड्नु 
हँुरै्न । 

छ) कुनै सर्स्यले बोमलरहेको समर्मा अशान्तन्त गनय वा बैठकको मर्ायर्ा भंग हुने वा 
अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हँुरै्न । 

ि) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुने्नबाट वारपार गरी महँड्न वा अध्यक्षको आसनिफय  
मपठू्य फकायएर बस्न हँुरै्न । 

झ) बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्तिि मवषर् बाहेक अन्य मवषर्को पुस्तक, 

समाचारपत्र वा अन्य कागिपत्रहरू पढ्नु हँुरै्न । 

ञ) बैठकको अवमिभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 
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२. सभामा पालना गनुयपने अन्य आिरणहरू समय समयमा सभाले िोके बमोमिम हुनेछ । 

१३) बैठकमा भाग लिने सदस्यिे पािन गननय पने लनर्महरः 

 बैठकमा हुने छलफलमा भाग मलने सर्स्यले रे्हार्का मनर्महरूको पालन गनुय पनेछाः 

क) अध्यक्षको ध्यानाकषयण गनयको मनममि उठ्नु पनेछ र अध्यक्ष मनिको नाम बोलाएपमछ वा 
इशारा गरेपमछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

ख) र्स कार्यविवधको र्फा ३५ बमोविमका मवषर्मा छलफल गनुय हँुरै्न । 

ग) अशीर, अश्लील, अपमानिनक वा कुनै आपमििनक शब्द बोल्नु हँुरै्न । 

र्) व्यन्तिगि आके्षप लगाउन हँुरै्न । 

ङ) बोल्न पाउने अमिकारलाई सभाको कार्यमा बािा पाने मनसार्ले रु्रुपर्ोग गनुय हँुरै्न । 

च) सभा वा अध्यक्षको कुनै मनणयर् बर्र गररर्ोस् भने्न प्रस्तावमामथ बोल्दाको अवस्थामा 
बाहेक सभा अध्यक्षको कुनै पमन मनणयर्को आलोचना गनुय हँुरै्न । 

छ) अध्यक्षले पर् अनुकूल आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक 
अध्यक्षको आचरणको आलोचना गनुय हँुरै्न । 

ि_ वैठकमा पालना गनुयपने अन्य मनर्महरू सभाले िोके बमोमिम हुनेछ । 

१४) छिफिमा बोल्ने क्रमः  

बैठकमा बोल्ने क्रम रे्हार् बमोमिम हुनेछाः 

क) प्रस्ताव पेश गने सर्स्यले बोमलसकेपमछ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको क्रम 
बमोमिमको सर्स्यले बोल्न पाउनेछन् । 

ख) अध्यक्षको अनुममि मबना कुनै सर्स्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न 
पाउने छैन । 

ग) प्रस्ताव पेश गने सर्स्यले उिर मर्नको मनममि छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ 
।सो प्रस्तावको सम्बिमा छलफलमा पमहले भाग मलएको वा नमलएको िेसुकै भए िापमन 
प्रस्तावक सर्स्यले उिर मर्ई सकेपमछ अध्यक्षको अनुममि नमलई फेरर बोल्न पाउने छैन 
। 

१५) स्पष्ट पानय माग गनय सलकनेः  

(१) बैठकमा छलफल चमलरहेको समर्मा सम्बन्तिि मवषर्मा कुनै सर्स्यले कुनै कुरा स्पष्ट पानय 

माग गनय अध्यक्ष माफय ि अनुरोि गनय सके्नछ । 

२) उपर्फा (१) मा िुनसुकै कुरा लेन्तखएको भए िापमन अध्यक्षको अनुममि मलई कुनै सर्स्यले 
सभाको िानकारीको लामग आफूसँग सम्बन्तिि अन्य मवषर्मा स्पर िानकारी मर्न सके्नछ । 

िर त्यस्तो स्पर िानकारी मरँ्र्ा कुनै मववार्स्पर् मवषर् उठाउन पाइने छैन र सो स्पर 
िानकारी मामथ कुनै छलफल गनय पाइने छैन ।  

१६) लनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेः  

(१) सभाको कार्यसूचीको कुनै प्रस्तावमामथ छलफल समाि भएपमछ सो प्रस्तावको पक्षमा हुने 
सर्स्यहरूलाई “हुन्छ, मवपक्षमा हुने सर्स्यहरूलाई “हुन्न” र िटस्थ रहन चाहने सर्स्यहरूलाई 
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“मि मर्न्न” भने्न शब्द सुमनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्यक्षले कार्यसुचीका मवषर्हरू क्रमशाः 
मनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

२) उपर्फा (१) बमोमिम प्रस्तावलाई मनणयर्ाथय पेश गरेपमछ अध्यक्षले “हुन्छ” वा “हुन्न” भने्न 
सर्स्यहरूमधे्य िुन पक्षको बहुमि भएको ठहर्याउँछ सो कुराको र्ोषणा गनेछ ।  

३) अध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव मनणयर्ाथय पेश गररसकेपमछ सो प्रस्तावमामथ छलफल गनय वा 
संशोिन प्रसु्ति गनय पाइने छैन ।  

१७) सभाध्यििे लनदेशन लदनेः \\ 

(१) बैठकमा अभद्र व्यवहार गने सर्स्यलाई आफ्नो व्यवहार मनर्न्त्रण गनय अध्यक्षले चेिावनी 
मर्ए पमछ त्यस्तो सर्स्यले आफ्नो व्यवहारमामथ िुरुन्त मनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 

२) उपर्फा (१) बमोमिमको आरे्श पालना नगने सर्स्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बामहर िान 
आरे्श मर्न सके्नछ । आरे्श पाएपमछ त्यस्तो सर्स्यले बैठक कक्षबाट िुरुन्त बामहर िानु 
पनेछ र मनिले सो मर्नको बाँकी अवमिको बैठकमा उपन्तस्थि हुन पाउने छैन । 

३) उपर्फा (२) बमोमिमको आरे्श पाएपमछ पमन त्यस्तो सर्स्य बैठक कक्षबाट िुरुन्त बामहर 
नगएमा अध्यक्षले मनिलाई कमयचारी वा सुरक्षाकमीको सहर्ोग मलई बामहर मनकाल्न सके्नछ । 
त्यसरी मनकामलएकोमा त्यस्तो सर्स्यले त्यसपमछको िीन मर्नसम्म सभाको बैठक वा कुनै 
समममिको बैठकमा भाग मलन पाउने छैन । र्सरी मनकामलएकोमा सभाको समचवले सो कुराको 
सूचना सबै समममिलाई मर्नेछ । 

(४) र्स कार्यमवमिमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेन्तखएको भए िापमन कुनै सर्स्यले बैठक कक्षमा 
शान्तन्त, सुव्यवस्था िथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रमिष्ठामा िक्का लागे्न 
मकमसमले बैठक कक्ष मभत्र धं्वसात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रर्ोग गरेमा वा गनय लागेमा वा कुनै 
भौमिक हानी नोक्सानी पुर्याएमा अध्यक्षले मनिलाई बैठक कक्षबाट ित्काल मनष्काशन गरी 
सर्स्यलाई बढीमा सात मर्न सम्मको लामग सभामा आउन नपाउने गरी र क्षमि भएको भौमिक 
सामाग्रीको र्थाथय क्षमिपूमिय मनिबाट भराउने आरे्श मर्न सके्नछ । 

५) र्फा (४) बमोमिम मनष्कामसि भएको सर्स्यले सो अवमिभर सभाको वा कुनै समममिको 
बैठकमा उपन्तस्थि हुन पाउने छैन । मनिलाई िोमकएको क्षमिपूमिय अध्यक्षले िोकेको समर्मभत्र 
र्ान्तखला गने र्ामर्त्व सम्बन्तिि सर्स्यको हुनेछ । 

६) र्स र्फा बमोमिम कुनै सर्स्य मनष्कामशि भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको 
समचवले सबै समममिलाई मर्नेछ ।  

१८) काििाही लफताय हुन सके्ः र्स कार्यमवमिमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेन्तखएको भए िापमन 
मनष्कामशि वा कारवाहीमा परेको सर्स्यले मचि बुझ्र्ो सफाई पेश गरेमा वा आफ्नो भूल 
स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको रार् बुझी त्यस्तो सर्स्यलाई माफी मर्ई कारवाही 
मफिाय मलन सके्नछ । 

१९) बैठक स्थलगत गने अलधकािः  

बैठक कक्षमभत्र अव्यवस्था भई वा हुन लामग बैठक मनर्ममि रुपले सञ्चालन गनय बािा पने 
रे्न्तखएमा अध्यक्षले सो मर्नको कुनै समर्सम्म वा आफूले िोकेको अवमिसम्मको लामग सूिना 
टाँस गरी बैठक स्थमगि गनय सके्नछ । अध्यक्षले गरेको त्यस्तो स्थगन मामथ कुनै सर्स्यले प्रश्न 
उठाउन पाउने छैन् । 

२०) सदस्यको स्थान रिक्त िहेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चािनM  
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सभाको कुनै सर्स्यको स्थान ररि रहेको अवस्थामा समेि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गनय 
सके्नछ र सभाको कारबाहीमा भाग मलन नपाउने कुनै व्यन्तिले भाग मलएको कुरा पमछ पिा 
लागेमा प्रचमलि कानून मवपररि बाहेकको कार्य अमान्य हुने छैन ।   

२१) सभाको लनणयर्को अलभिेख ि कार्ायन्वर्नM  

(१) सभा र र्सको समममिको मनणयर् िथा कारबाहीको अमभलेख सभाको समचवले व्यवन्तस्थि र 
सुरमक्षि राख्नु पनेछ । 

२) सभा िथा र्सका समममिको मनणयर्को सक्कल अध्यक्षको आरे्श मबना सभा वा सभा  

भवन बामहर लैिान हँुरै्न । 

 

 

२२) लनणयर् प्रमालणत गरे्नM 

 १_ सभाको बैठकले गरेका मनणयय अध्यक्षले प्रमावणत गनेछ । 

२_ उपदफा -१_ बमोविमको वनणयय सुरवक्षत राखे्न र कायायन्वयन गने गराउने कायय सभाको सवििले 

गनेछ । 

परिचे्छद-३ 

स्थानीर् कानून लनमायण गने प्रलक्रर्ा 

२३) स्थानीर् कानून लनमायण गदाय लिचाि गननय पने पिहरः 

 (१) सभाले स्थानीर् कानून मनमायण वा संशोिन गर्ाय अन्य कुराको अमिररि रे्हार्को मवषर्मा 
मवचार गनुय पनेछ, 

क) संमविान बमोमिम आफ्नो अमिकारको मवषर्मा पने वा नपने, 

ख) संमविान, संर्ीर् कानून िथा प्ररे्श कानूनको व्यवस्था, 

ग) त्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यार्पूणय िथा िकय  संगि हुन वा नहुने,  

र्)  मनमायण गनय लामगएको स्थानीर् कानूनको व्यवहाररक कार्ायन्वर्न हुन सके्न वा नसके्न, 

ङ) कानून कार्ायन्वर्नको लामग आवश्यक पने आमथयक स्रोि िथा संस्थागि संरचना, 

च) सिोच्च अर्ालिबाट प्रमिपामर्ि मसद्धान्त वा भएको आरे्श, 

छ) नेपाल सरकार, संर्ीर् संसर््, प्ररे्श सरकार वा प्ररे्श सभाले त्यसै्त मवषर्मा आिारभूि 
कानून मनमायण गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था 

ि_ नेपाल सरकार वा प्रारे्मशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको 
व्यवस्था, 

झ_ नेपालले अन्तरामरि र् स्तरमा िनाएको प्रमिवद्धिा, 

ञ_ सम्बन्तिि स्थानीर् िहले मनमायण गरेको अन्य स्थानीर् कानूनहरुसँगको िालमेल िथा 
सौहाद्रिा, 

6_ मिल्लामभत्रका अन्य स्थानीर् िह वा अन्य मिल्लासँग मसमाना िोमडएका स्थानीर् िहको 
हकमा त्यस्ता मिल्लाका स्थानीर् िहले बनाएको स्थानीर् कानूनको व्यवस्था,  
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7_ गाउँकार्यपामलकाले मनिायरण गरेका अन्य आवश्यक मवषर्हरु ।  

@_ सभाले संमविानको अनुसूची -९) को मवषर्मा स्थानीर् कानून मनमायण गर्ाय त्यस्तो मवषर्मा 
संर्ीर् संसर् वा प्ररे्श सभाले बनाएको कानूनको प्रमिकूल नहुने गरी मनमायण गनेछ । 

३_ एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको के्षत्रमा हुने िसु्त िा सेिाको विस्तारमा कुनै वकवसमको 

बाधा अिरोध गने िा कुनै वकवसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून वनमायण गनय हँुदैन ।   

४_  सभा िा काययपावलकले एक आपसमा बावझने गरी स्थानीय कानून वनमायण गनय हँुदैन । 

५) सभाले मर्एको अमिकार प्रर्ोग गरी कार्यपामलकाले मनरे्मशका वा मर्ग्दशयन बनाई लागू 
गनेछ ।  

 

 

२४) आिश्यकताको पलहचान गनेM 

(१) कार्यपामलकाले मविेर्क ििुयमा गनुय अमर् त्यस्तो मवषर्को कानून मनमायण गनय आवश्यक रहे 
नरहेको मवषर्मा आवश्यकिाको पमहचान गनुय पनेछ । 

२) उपर्फा (१) को प्रर्ोिनको लामग सम्बन्तिि कार्यपामलकाले स्थानीर् कानून बनाउनु पने 
आिार र कारण, त्यस्तो मवषर्मा संर्ीर् वा प्ररे्श कानून भए नभएको, मिल्ला मभत्रका र अन्य 
मछमेकी स्थानीर् िहमा त्यस सम्बिी स्थानीर् कानून मनमायण भए नभएको, स्थानीर् कानून 
ििुयमाबाट हामसल गनय खोमिएको लाभ लागि र उपलब्धी, स्थानीर् कानून कार्ायन्वर्नको लामग 
आवश्यक पने संर्न्त्र िथा आमथयक स्रोि, त्यस्तो स्रोि िुटाउनको लामग आवश्यक व्यवस्था र 
मविेर्कमा रहने मुख्य मुख्य प्राविानको समेि मवशे्लषण गरी संमक्षि अविारणापत्र िर्ार गनुय 
पनेछ ।  

३) कानूनको संशोिनको लामग मविेर्क ििुयमा गर्ाय संशोिन गनुय परेको आिार र कारण 
समहिको र्फाबार िीन महले मववरण िर्ार गनुय पनेछ ।  

२५) प्रस्ताि स्वीकािर्ोग्य छ िा छैन भने्न लनणयर् गनेः  

कुनै प्रस्ताव स्वीकार र्ोग्य छ वा छैन भने्न कुराको मनणयर् अध्यक्षले गनेछ र त्यसरी मनणयर् गर्ाय 
अध्यक्षले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनय सके्नछ । 

२६) लिधेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तनतM 

 १) वामषयक आर् र व्यर्को अनुमान समहिको बिेट िथा सो सँग सम्बन्तिि मवमनर्ोिन वा 
आमथयक मविेर्कहरू अध्यक्षबाट मनिायररि मममि र समर्मा सभाको बैठकमा प्रसु्ति गनुयपनेछ ।  

२) वामषयक बिेट िथा अथय सम्बिी मविेर्क वा प्रस्ताव कार्यपामलकाको cWoIf आफैं ले वा 
मनिले िोके बमोमिम उपाध्यक्ष jf कार्यपामलकाको सर्स्यले मात्र प्रसु्ति गनुयपनेछ । अध्यक्षले 
वावषयक बिेट आर् व्यर् मववरण िथा बिेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समर्मा 
उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ ।  

३) कुनै मविेर्क वा प्रस्ताव अथय सम्बिी हो वा होइन भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अन्तन्तम 
मनणयर् गने अमिकार अध्यक्षको हुनेछ ।   

४) अथय सम्बिी मविेर्क वा प्रस्तावको अन्य प्रमक्रर्ा रे्हार् बमोमिम हुनेछ,  
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क_ अथय सम्बिी मविेर्क वा प्रस्तावमा छलफलका लामग अध्यक्षले स्वीकृि गरेको 
कार्यिामलका (मममि र समर्) सबै सर्स्यलाई सभाको समचवले उपलब्ध 
गराउनुपनेछ 

ख_ वामषयक बिेट सम्बिी मविेर्क सभाको बैठकमा पेश भए पश्चाि मात्र सबै 
सर्स्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

ग_ अथय सम्बिी मविेर्क वा प्रस्तावका सम्बिमा र्स कार्यमवमिमा उले्लख भएका मवषर् 
बाहेक अध्यक्षले उपरु्ि ठहर्ायएको प्रमक्रर्ा अपनाइने छ ।  

५) अथय सम्बिी मविेर्क वा प्रस्ताव बाहेकका मविेर्क वा प्रस्ताव कुनै सर्स्यले कम्तीमा 
सात मर्न अमर् र्िाय गनुयपनेछ । 

६) अथय सम्बिी मविेर्क वा प्रस्ताव बाहेकका मविेर्क वा प्रस्ताव र्िाय भए पश्चाि सभाको 
समचवले सबै सर्स्यलाई उपलब्ध गराउनु गनुयपनेछ ।  

७) मविेर्क वा प्रस्ताव माथी छलफल र मनणयर् हुने समर् िामलका अनुसूिी -१) बमोविम 

अध्यक्षले मनिायरण गरे बमोमिम हुनेछ । 

२७) अथय सम्बन्धी पनिक अननमानM 

(१) सभाबाट पाररि चालु आमथयक वषयका लामग अथय सम्बिी ऐनले कुनै सेवाका लामग खचय गनय 
अन्तिर्ारी मर्एको रकम अपर्ायि भएमा वा त्यस वषयका लामग अथय सम्बिी ऐनले अन्तिर्ारी 
नर्मएको सेवामा खचय गनय आवश्यक भएमा वा अथय सम्बिी ऐनले अन्तिर्ारी मर्एको 
रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा कार्यपामलकाको अध्यक्षले सभामा र्स अमर् प्रसु्ति गररएको 
बिेटको मसद्धान्त र मागयर्शनको प्रमिकूल नहुने गरी पुरक अनुमान पेश गनय सके्नछ । 

२८) लिधेर्क सभामा पेश गदाय संिग्न गननय पने लिििणM  

सभामा पेश गने मविेर्कका साथमा रे्हार्को मववरण संलग्न गनुय पनेछ, 

क) मविेर्कको उदे्दश्य र कारण समहिको मववरण, 

ख) मविेर्क ऐन बनेपमछ आमथयक व्यर्भार हुने रहेछ भने त्यसको मवसृ्ति मववरण 
समहिको आमथयक मटप्पणी, 

ग) कुनै मविेर्कमा मनर्म, कार्यमवमि, मनरे्मशका बनाउने वा अमिकार प्रत्यार्ोिन गने 
प्राविान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यार्ोमिि अमिकार अन्तगयि बनाइने मनर्म, 

कार्यमवमि वा मनदेमशकाको प्रकृमि र सीमा िथा त्यसबाट पनय सके्न प्रभाव सम्बिी 
मटप्पणी । 

२९) लिधेर्क दताय गिाउनन पनेM  

१) सभाको अमिकार के्षत्र मभत्र पने कुनै मवषर्मा कुनै सर्स्यले मविेर्क पेश गनय चाहेमा मविेर्क 
िर्ार गरी सभाको बैठक बसे्न मममि भन्दा कम्तीमा पन्ध्र वदन अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ध गराई 
र्िाय गराउनु पनेछ ।  

तर मनवायचनपमछको प्रथम सभामा मविेर्क पेश गने समर्ावमि अध्यक्षले तोके बमोविम हुनेछ 

। 

२) उपदफा -१_ बमोविमको विधेयक प्रचमलि कानून अनुकूल नरे्न्तखएमा वा र्ो काययविवध 
अनुकुल नभएमा अध्यक्षले उि विधेयक मवमिसम्मि रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सर्स्यलाई मर्नु 
पनेछ ।  
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३) उपर्फा (१) वा (२) बमोमिम अध्यक्षले आरे्श मर्ए बमोमिम सभाको समचवले प्रस्ताव 
र्िाय गनुय पनेछ । 

४) सभाको समचवले अध्यक्षले आरे्श मर्एका विधेयक अनुसूिी -२) बमोविम र्िायको 
अमभलेख छुटै्ट राख्नु पनेछ । 

३०) प्रस्ताि दताय गिाउनन पनेM  

सभाको अमिकार के्षत्र मभत्र पने कुनै मवषर्मा प्रस्ताव पेश गनय चाहने सर्स्यले प्रस्ताव िर्ार 
गरी सभाको बैठक बसु्न भन्दा कम्तीमा सात मर्न अगावै अध्यक्ष समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

तर मनवायचनपमछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समर्ावमि अध्यक्षले तोके बमोविम हुनेछ 

। 

२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचमलि कानून अनुकूल नरे्न्तखएमा वा र्ो काययविवध अनुकुल नभएमा 
अध्यक्षले उि प्रस्ताव मवमिसम्मि रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सर्स्यलाई मर्नु पनेछ ।  

३) उपर्फा (१) वा (२) बमोमिम अध्यक्षले आरे्श मर्ए बमोमिम सभाको समचवले प्रस्ताव 
र्िाय गनुय पनेछ । 

४) सभाको समचवले अध्यक्षले आरे्श मर्एका प्रस्तावहरु र्िायको अमभलेख अनुसूिी 

-२ _बमोविम छुटै्ट राख्नु पनेछ ।  

३१) सूचना लबना पलन प्रस्ताि पेश गनय सलकनेः  

(१) र्स पररचे्छर्मा िुनसुकै कुरा लेन्तखएको भए िापमन अध्यक्षको अनुममि मलई रे्हार्को कुनै 
प्रस्ताव सूचना मबना पमन पेश गनय समकनेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै मववार्स्पर् मवषर् 
उठाउन पाइने छैनाः 

क) िन्यवार् ज्ञापन गने, 

ख) प्रस्ताव िथा संशोिन मफिाय मलने, 

ग) बिाइ मर्ने वा शोक प्रकट गने, 

र्) छलफल वा बैठक स्थमगि गने, 

ङ) बैठकको अवमि बढाउने वा  

च) छलफल समाि गने । 

२) उपर्फा (१) मा उले्लन्तखि प्रस्तावका सम्बिमा अध्यक्ष अनुममि प्राि भई बैठकमा 
प्रस्ताव पेश भएपमछ अध्यक्षले उि प्रस्तावलाई बैठकको मनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२) लिधेर्क ि प्रस्ताि लितिणM  

वामषयक बिेट सम्बिी मविेर्क कार्यपामलका बाट स्वीकृि गरी मसिै सभामा पेश गररनेछ । अन्य 
सबै मविेर्क वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौवीस र्ण्टा अगावै सबै सर्स्यलाई 
सभाको समचवले उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

३३) सनझाब संकिन ि परिमार्यनM  

(१) मविेर्क मसौर्ा भएपमछ अध्यक्षलाई उपरु्ि लागेमा त्यस्तो मविेर्कमा सावयिमनक रुपमा 
वा वडाबाट वडा वासीको सुझाब संकलन गनय सके्नछ ।  
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२) उपर्फा (१) बमोमिम प्राि हुन आएको सुझाबहरु समहिको प्रमिवेर्न सम्बन्तिि वडा 
समममिले कार्यपामलकालाई मर्नु पनेछ ।  

३) उपर्फा (२) बमोमिम मविेर्कमा वडा समममि माफय ि प्राि हुन आएका सुझाबहरुको 
अध्यर्न गरी कार्यपामलकाले मविेर्कलाई आवश्यकिा अनुसार पररमाियन गनेछ ।  

३४) लिधेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गनेM  

(१) अध्यक्षबाट स्वीकृि कार्यिामलका बमोमिम मविेर्क वा प्रस्ताव प्रसु्तिकिाय सर्स्यले सभाको 
बैठकमा पेश गनेछ ।  

२) उपर्फा (१) बमोमिम मविेर्क पेश गर्ाय मविेर्क प्रसु्तिकिाय सर्स्यले मविेर्क पेश 
गनुय परेको कारण, मविेर्कबाट गनय खोमिएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राि गनय खोमिएको 
उपलन्तब्धको बारेमा संमक्षि िानकारी मरं्रै् मविेर्कमा छलफल गररर्ोस् भने्न प्रस्ताव सभामा 
पेश गनुय पनेछ । 

३) मविेर्क वा प्रस्ताव पेश गनय िोमकएको सर्स्य सभामा स्वरं् उपन्तस्थि हुन असमथय 
भएमा अध्यक्षले िोकेको कुनै सर्स्यले मविेर्क िा प्रस्ताव पेश गनय सके्नछ । 

३५) संशोधन सम्बन्धी शतयहरः  

कुनै मविेर्क वा प्रस्तावको सम्बिमा रे्हार्का शियका अिीनमा रही सर्स्यले संशोिन पेश गनय 
सके्नछाः 

क) मूल प्रस्तावको मसद्धान्त मवपरीि हुनु हँुरै्न । 

ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध िथा त्यसको के्षत्र मभत्रको हुनु पनेछ । 

ग) बैठकले पमहले गररसकेको मनणयर्सँग बामझने हुनु हँुरै्न । 

र्) अस्पर वा मनरथयक हुनु हँुरै्न । 

३६) लिधेर्कमा दफाबाि छिफिM  

(१) र्फा २६, २७, २९ र ३० बमोमिमको मविेर्क वा प्रस्ताव बैठकमा र्फावार छलफलका लामग 
अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ । यस्तो छलफलमा अध्यक्षले प्राप्त भई सकेका संशोधन 

विधेयक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सके्नछ । 

२) उपर्फा (१) बमोमिम छलफल समाि भए पश्चाि मविेर्क वा प्रस्ताव प्रसु्तिकिाय सर्स्यले 
अध्यक्षको अनुममिले सभामा रे्हार्को कुनै एक प्रस्ताव प्रसु्ति गनुयपनेछ, 

क) मवसृ्ति छलफलको लामग मविेर्क वा प्रस्तावलाई सभाका समममिमा पठाइर्ोस् भने्न वा   

ख) मविेर्क वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररि गनय मनणयर्ाथय पेश गने ।  

तर सवमवतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने 

छैन । 

३७) सभामा छिफि गनय नपाइने लिषर्हरः  

(१) रे्हार्का मवषर्मा सभा वा सवममिको कुनै बैठकमा छलफल गनय पाइने छैनाः 

क) संमविान वा प्रचमलि कानूनबाट मनषेि गररएको मवषर्, 

ख) कानूनतM गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गर्ाय रामरि र् महि मवपररि हुने कायय,  
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ग_ कार्यपामलकाको कुनै समममिको मनणयर्को आलोचना गररएका मवषर्, 

र्) सभाको छलफलद्वारा स्पर भइसकेको मवषर्, 

ª) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लामग कुनै व्यन्ति वा संस्थाको नाम आमर् भएको 
मवषर्, 

च) प्रचमलि कानून बमोमिम स्थामपि भएको न्यामर्क वा त्यसको पदावधकारी, प्रचमलि कानुन 
बमोमिम िाँचबुझ गनय, सुझाव मर्न वा प्रमिवेर्न पेश गनय गमठि आर्ोग वा समममिमा 
मवचारिीन रहेको मवषर्, 

छ) ऐमिहामसक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बिी मवषर्, 

ि) गैर सरकारी व्यन्तिको कुनै विव्य सत्य हो वा होइन भने्न मवषर्,  

झ) अमशर भाषा प्रर्ोग गररएको,  

`) कार्यपामलकाको कुनै मनणयर् वा कुनै कारवाही सम्बिी मवषर्मा छलफल गर्ाय रामरि र् 
सुरक्षा, अखण्डिा वा कूटनीमिक सम्बि िस्ता संवेर्नशील मवषर्हरूमा आँच आउन 
सके्न भनी कार्यपामलका बाट प्रमामणि गररएको मवषर् समावेश भएको  

३८) सलमलतमा छिफिM  

(१) र्फा ३६ को उपर्फा २-क_ बमोमिम मवसृ्ति छलफल गनय सभाको समममिमा पठाइएकोमा 
समममिले त्यस्तो मविेर्क वा प्रस्तावमा छलफल गर्ाय मविेर्कमा संशोिन पेश गने सर्स्यहरुलाई 
संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण समेि खुलाई आफ्नो संशोिनको मवषर्मा प्रर गनय 
समममिको बैठकमा समर् मर्नेछ ।   

२) उपर्फा (१) बमोमिम संशोिन किायले संशोिनको मवषर्मा आफ्नो िारणा राखेपमछ पेश 
भएका संशोिनका मवषर्मा समेि समममिले र्फाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोिन स्वीकार गने 
वा नगने सम्बिमा मविेर्क प्रसु्तिकिाय सर्स्यको समेि रार् मलई आवश्यक मनणयर् गनेछ । 

३९) सलमलतको प्रलतिेदन ि बैठकमा प्रस्तनतM  

(१) समममिमा मविेर्क वा प्रस्ताव उपर छलफल समाि भएपमछ समममिले गरेको वनणयय अनुरुप 

प्रमिवेर्न िर्ार गरी समममिको संर्ोिक वा मनिको अनुपन्तस्थमिमा समममिले िोकेको सर्स्यले 
प्रमिवेर्न समहिको मविेर्क वा प्रस्ताव अध्यक्षको अनुममिले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

२) उपर्फा (१) बमोमिमको प्रमिवेर्न उपर छलफल समाि भए पश्चाि मविेर्क वा प्रस्ताव 
प्रसु्तिकिाय सर्स्यले अध्यक्षको अनुममिमा मविेर्क वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररि गनय मनणयर्ाथय 
पेश गनेछ । 

४०) लिधेर्क लफताय लिन सके्M  

(१) मविेर्क प्रसु्तिकिाय सर्स्यले सभाको स्वीकृमि मलई िुनसुकै अवस्थामा मविेर्क िा प्रस्ताि 

मफिाय मलन सके्नछ ।  

िर वामषयक बिेट िथा आमथयक ऐन सम्बिी मविेर्क वफतायमलन सके्न छैन् ।  

२) मविेर्क िा प्रस्ताि प्रसु्तिकिाय सर्स्यले मविेर्क मफिाय मलन अनुममि मागे्न प्रस्ताव पेश 
चाहेमा मलन्तखि सूचना मर्नु पनेछ । 
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३) मविेर्क िा प्रस्ताि मफिाय मलने प्रस्तावको कसैले मवरोि गरेमा प्रस्ताव गने िथा मवरोि गने 
सर्स्यलाई अध्यक्षले आ–आफ्नो कुराहरू स्पर पानय संमक्षि विव्य मर्न अनुममि मर्न सके्नछ 
र त्यसपमछ अरु छलफल हुन नमर्ई प्रस्तावलाई मनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

४) मविेर्क िा प्रस्ताि मफिाय मलने अन्य प्रमक्रर्ा अध्यक्षले मनिायरण गरे बमोमिम हुनेछ । 

४१) संशोधन प्रस्ताि स्वीकृत गने िा नगने अलधकािः  

(१) र्फा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोमिम र्िाय भएको मविेर्क वा प्रस्ताि उपर कुनै सर्स्यले 
संशोिन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा िौिीस घण्टा मर्न अगावै संशोिनको 
प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गनय सके्नछ । 

२) उपर्फा (१) बमोमिम पेश गररने संशोिन स्वीकृि गने वा नगने अमिकार अध्यक्षको हुनेछ 
। 

३) अध्यक्षले स्वीकृि गरेको संशोिन वा संशोिन समहिको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई मनणयर्ाथय 
पेश गनुयभन्दा पमहले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । र्सरी मनणयर्ाथय पेश गर्ाय एकभन्दा बढी 
संशोिनहरु भएमा अध्यक्षले उपरु्ि ठहर्ायएको कुनै एक संशोिन वा संशोिन समहिको 
प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथममकिा मर्इ पेश गनय सके्नछ । 

४२) लिधेर्क पारित गने प्रस्ताि सभाको लनणयर्ाथय पेश गनेM  

(१) सभामा र्फावार छलफल भएकोमा सो समाि भएपमछ र समममिमा मवसृ्ति छलफल 
भएकोमा समममिको प्रमिवेर्न उपर सभाको बैठकमा छलफल समाि भएपश्चाि अध्यक्षको 
अनुममि मलई सभामा मनणयर्ाथय मविेर्क प्रसु्तिकिाय सर्स्यले मविेर्क पाररि गररर्ोस् भने्न 
प्रस्ताव प्रसु्ति गनेछ । 

२) उपर्फा (१) बमोमिमको मविेर्क वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोिनहरूलाई अध्यक्षको 
अनुममिले बैठकमा मनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय सके्नछ ।  

३) उपर्फा (१) र (२) बमोमिम सभाको बैठकमा बहुमि सर्स्यले स्वीकृि गरेमा मविेर्क वा 
प्रस्ताव पाररि भएको मामननेछ ।   

४३) लिधेर्कको पननः प्रस्तनलतः  

एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृि भएको मविेर्क सोही 
सभाको बैठकमा पुनाः प्रस्ताव गररने छैन । 

४४) लिधेर्क दताय अलभिेख िाखे्नM  

सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको लामग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका मविेर्क सभाको समचवले अनुसूिी 

-२) बमोविम र्िाय गरी मविेर्कमा भएको कारबाहीको अद्यावमिक लगि िर्ार गरी राख्नु पनेछ 
।  

४५) सामान्य त्रनटी सनधािM 

 अध्यक्षले सभाबाट पाररि भएको मविेर्क वा प्रस्तावमा र्फाहरूको संख्याको क्रम ममलाउने 
िथा भाषागि शुद्धिा कार्म राख्नु पनेछ ।  

४६) लिधेर्क प्रमाणीकिणको िालग अद्यािलधक प्रलत तर्ाि पानेM 

 (१) र्फा ४२ बमोमिम सभाबाट पाररि भएको मविेर्कलाई सभाको समचवले पाररि भएका 
संशोिन िथा आनुषंमगक ममलान भए त्यस्तो ममलान गरी मविेर्क पाररि भएको मममि समेि 
उले्लख गरी प्रमाणीकरणको लामग नेपाली कागिमा चार प्रमि िर्ार गनुपनेछ ।  

२) उपर्फा (१) बमोमिम िर्ार गररएको मविेर्कमा वषयगि नम्बर समेि उले्लख गरी सभाको 
समचवले प्रमाणीकरणको लामग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  
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४७) लिधेर्क प्रमाणीकिण ि प्रकाशन तथा लबक्री लितिणM 

 (१) सभाबाट पाररि भई र्फा ४६ को उपर्फा (२) बमोमिम पेश भएको मविेर्कको पमहलो 
र अन्तन्तम पृष्ठमा पूरा नाम, थर िथा पर् समेि उले्लख गरी प्रते्यक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरी 
अध्यक्षले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गर्ाय मममि र मविेर्कको पृष्ठ संख्या समेि 
खुलाउनु पनेछ ।  

२) सभाबाट पाररि मविेर्क उपर्फा (१) बमोमिम प्रमाणीकरण भएपमछ लागू हुनेछ । 

३) उपर्फा (१) बमोमिम मविेर्क प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा मर्नु पनेछ । 

४) उपर्फा (१) बमोमिम प्रमाणीकरण भएको मविेर्कको एक प्रमि सभाको अमभलेखमा राखी 
अको एक–एक प्रमि कार्यपामलकाको कार्ायलर्, वडा समममि र संर् र प्ररे्शको सम्पकय  
मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।  

५) उपर्फा (१) बमोमिम प्रमाणीकरण भएको मविेर्क प्रकाशन गरी कार्यपामलकाको 
वेवसाईटमा समेि राख्नु पनेछ ।  

६) सभाले पाररि गरेको मविेर्क प्रमाणीकरण भएपमछ त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको 
बारेमा स्थानीर् सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै िररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

७) कसैले स्थानीर् कानून खररर् गनय चाहेमा कार्यपामलकाको कार्ायलर् र वडा समममिको 
कार्ायलर्बाट लागि र्सु्तर मिरी खररर् गनय सके्नछ । 

४८) सलमलत गठन गनय सके्M 

(१) कार्यपामलकालाई सभाप्रमि उिरर्ामर् बनाउन, स्थानीर् कानून मनमायण प्रमक्रर्ालाई व्यवन्तस्थि 
बनाउन िथा कार्यपामलकाबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक मनरे्शन 
मर्न समेि प्रर्ोिनको लामग रे्हार् बमोमिमको समममि गठन गनय सके्नछाः  

क. मविेर्क समममि 

ख. लेखा समममि 

२) उपर्फा (१) बमोमिमको प्रते्यक समममिमा बढीमा िीन िना सर्स्यहरु रहनेछन् । 
समममिमा रहने सर्स्यहरु मवषर्गि अनुभव वा मवज्ञिाका आिारमा अध्यक्षको प्रस्ताव बमोमिम 
सभाले मनिायरण गरे बमोमिम हुनेछ ।  

३) उपर्फा (२) बमोमिम गठन हुने समममिको संर्ोिक अध्यक्षले िोके बमोमिम हुनेछ । 
संर्ोिक बैठकमा उपन्तस्थि नभएमा समममिले िोकेको सर्स्यले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 
समममिको समचवको कार्य कार्यपामलकाको मवषर्गि शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

४) समममिको बैठकको गणपुरक संख्या कम्तीमा दुई िना हुनुपनेछ । 

५) समममिको मनणयर् बहुमिबाट हुनेछ ।  

^) उपर्फा (१) बमोमिमको समममिले आवश्यकिानुसार मवषर्गि मवज्ञ वा कमयचारीलाई 
आमन्त्रण गनय सके्नछ । आमन्तन्त्रि सर्स्यले बैठकको मनणयर्मा मि मर्न पाउने छैन।  

&_ उपदफा (१) बमोविमका सवमवतले आफूले गरेको कामको िावषयक प्रवतिेदन सभासमक्ष पेश गनुय 

पनेछ । 
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४९) स्थानीर् कानूनको एकीकृत ि अद्यािलधक अलभिेख राख्रु्नपरे्नM  

(१) सभाको समचवले अनुसूची–३ बमोमिमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृि 
र अद्यावमिक अमभलेख राख्नु पनेछ । 

२) कार्यपामलकाले स्थानीर् कानूनको वषयगि र वणायनुक्रममा अद्यावमिक मववरण िर्ार गरी 
राख्नु पनेछ ।   

३) स्थानीर् कानूनमा संशोिन भएमा त्यस्तो संशोिन समेि ममलाइ कार्यपामलकाले 
अद्यावमिक मववरण िर्ार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अद्यावमिक गररएको स्थानीर् कानून 
स्थानीर् िहको वेवसाईटमा समेि राख्नु पनेछ ।  

४) उपर्फा (१) बमोमिम रान्तखएको अमभलेख कसैले अवलोकन गनय चाहेमा सुरमक्षि 
रुपमा अवलोकन गनय मर्नु पनेछ ।  

५०) कानून लनमायण प्रलक्रर्ा सम्बन्धी अन्य व्यिस्थाM 

 स्थानीर् कानून मनमायण वा संशोिन सम्बिी अन्य प्रमक्रर्ा प्रचमलि कानून अनुकूल सभाले 
आँफै मनिायरण गरे बमोमिम हुनेछ ।  

५१) सभाको सलचिको अलधकािः  

सभाको समचवले सभाको वा कुनै समममि वा उपसमममिको बैठकमा प्रवेश गनय र बैठकमा 
कार्यरि कमयचारीलाई मनरे्शन मर्न वा मनर्न्त्रण गनय वा बैठकले मागेको कार्यमवमि सम्बिी 
सल्लाह मर्न सके्नछ । 

परिचे्छद-४) 
लिलिध 

५२) सभािाई संबोधनः  

(१) नेपाल सरकारका मन्तन्त्रपररषर्का सर्स्य, प्ररे्श प्रमुख िथा प्ररे्श सरकारका मन्तन्त्रपररषर्का  
सर्स्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई विशेष संवोिन गनय अनुरोि गनय सके्नछ ।   

२) उपर्फा (१) बमोमिम सम्बोिनको लामग अपनाइने प्रमक्रर्ा अध्यक्षले िोके बमोमिम हुनेछ । 

५३) प्रिेश लनर्लमत गने अलधकािः  

(१) सभाको बैठकमा प्रवेश मनर्ममि गने अमिकार अध्यक्षको हुनेछ ।  

५४) आन्तरिक लदग्दशयनः 

 सभाको स्वीकृमि मलई अध्यक्षले आवश्यकिा अनुसार आन्तररक मर्ग्दशयन बनाउन सके्नछ । 

(१) र्स कार्यमवमिको अन्तन्तम व्याख्या गने अमिकार अध्यक्षलाई हुनेछ र मनिको मनणयर् 
अन्तन्तम हुनेछ ।  

२_ त्यस्तो मनणयर्को िानकारी बैठकलाई मर्नु पनेछ ।  

३) र्ो कार्यविमिको प्रर्ोग गर्ाय प्रमक्रर्ागि बािा अड्काउहरू फुकाउने अन्तन्तम अमिकार 
अध्यक्षलाई हुनेछ । र्सरी िारी भएका आरे्श वा मनरे्शनहरू र्स काययविवधमा परे सरह मामन 
कार्ायन्वर्नमा आउनेछ । 

५५) सभाको सलचिको काम िगाउन सके्ः 

 सभाको समचव उपन्तस्थि नभएमा र्स काययविमिमा सभाको समचवले गने भनी िोमकएको 
कार्यहरू अध्यक्षले िोकेको अन्य अमिकृि स्तरका कमयचारीले गनेछ ।  

५६) अननपम्भस्थलतको सूचनाः 



 16 

 (१) कुनै सर्स्य लगािार रू्ई वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा अनुपन्तस्थि रहनु पने 
भएमा ित्सम्बिी अग्रीम सूचना अध्यक्षलाई मर्नु पनेछ । 

२) उपर्फा (१) बमोमिम मर्इने सूचनामा आफू अनुपन्तस्थि रहने अवमि र कारण समेि 
उले्लख गनुय पनेछ ।  

५७) पािना गननय पने आचाि संलहताः  

सभाका पर्ामिकारी िथा सर्स्यहरूले संमविान िथा कानून बमोमिमको उिरर्ामर्त्व पूरा गने 
िथा मनिहरूको काम कारवाहीमा सावयिमनक मवश्वास कार्म गनय सभाबाट स्वीकृि आचार 
संमहिाको पालना गनेछन् । आचार संमहिाको नमूना स्थानीर् िहको सम्पकय  मन्त्रालर् माफय ि 
उपलब्ध गराउनेछ । र्स्तो आचारसंमहिा सभाले पाररि गरी लागू गनुय स्थानीर् िहको कियव्य 
हुनेछ । 

 

 
 

५८) अलधिेशनको अंग नमालनने:  

सभाको अमिवेशन प्रारम्भ हुनु पूिय र भैसकेपमछ अन्त्य नभएसम्मको अवमिमा आर्ोिना हुने 
उर्् घाटन, स्वागि, सम्मान िथा अमभनन्दन िस्ता मक्रर्ाकलापलाई सभाको अंग मामनने छैन ।  

५९) शाम्भन्त सनििा सनव्यिस्था कायम राखे्नM  

गाउँसभा सञ्चालन अिवधभर सभाको सुरक्षाथय अध्यक्षले सुरक्षा वनकायको सहयोग अनुरोध गरेमा 

अविलम्ब सुरक्षा उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरक्षा वनकायको कतयव्य हुनेछ । 
 

६०)o; cl3 ;+rfng ePsf] ;ef o;} sfo{ljlw cGtu{t ;+rfng ePsf] dflgg] 5 . 
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                               अनुसूची - १ 

कार्यमवमिको र्फा ७ को उपर्फा (१) सँग सम्बन्तिि 

7f6LsfFw ufpFपामलका 

ufpFसभा 

कार्यसूची ि समर्तालिका 

बैठक संख्या  बैठक स्थानाः  

अध्यक्षिााः  

वमवत बैठक बसे्न समय काययसूिी काययसूिी प्रसु्ततकताय कैवफयत 

     

     

     

 

छलफलको समय तावलका 

वमवत बैठक बसे्न 

समय 

काययसूिी प्रस्ता 

प्रसु्ततकतायको 

नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम 

र तोवकएको समय 

कैवफयत 
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अनुसूची - २ 

कार्यमवमिको र्फा २९ को उपर्फा (४) सँग सम्बन्तित 

 

        7f6LsfFw पामलकाको ufpF सभामा प्रसु्ति कानूनको अमभलेख 

        7f6LsfFw गाउँसभा 

र्िाय 
नं. 
 

मविेर्कको 
नाम 

 

र्िाय 
मममि 

 

मूल÷संशोिन 

 

प्रसु्तिकिाय 

 

मविरण 
मममि 

 

सभामा 
प्रसु्ति 
मममि 

 

र्फावार 
छलफल 

 

पाररि 
मममि 

 

प्रमाणीकरण 
मममि 

 

कैमफर्ि 

 

           

           

           

           

           

 

अलभिेख तर्ाि गनेको अलभिेख र्ााँच गनेको 

र्स्तखिाः र्स्तखिाः  

नाम, थरM नाम, थरM 

पर्M पदM 

मममिM वमवतM 
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अनुसूची  ३ 

कार्यमवमिको र्फा ४९ को उपर्फा (१) सँग सम्बन्तिि 

 

         7f6LsfFw पामलकाको ufpF सभामा स्वीकृत कानूनको अमभलेख 

         7f6LsfFw गाउँसभा 

 

र्िाय 
नं. 
 

मविेर्कको नाम 

 

सभाबाट 

स्वीकृत 

भएको 
मममि 

 

संशोधन भएको 

भए सोको वमवत 

 

सभामा 
प्रसु्ति 
मममि 

 

पाररि 
मममि 

 

प्रमाणीकरण मममि 

 
कैमफर्ि 

 

        

        

        

        

        

 

अलभिेख तर्ाि गनेको अलभिेख र्ााँच गनेको 

र्स्तखिाः र्स्तखिाः  

नाम, थरM नाम, थरM 

पर्M पदM 

मममिM वमवतM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      cf1fn] 

                                                                  lbk]Gb| axfb'/ zfxL 

k|df0fLs/0f ldlt @)&%.)#.@*                                    lg=k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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