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लङु्ग्री गाउपाललका सभा सञ्चालन लनयमावली, २०७९  
स्वीकृत लमलत: २०७9/10/१५ 

प्रस्तावनााः  

गाउँसभा/नगरसभा(काययसञ्चालन) काययववलि ऐन २०७६ को दफा ९३ को अलिकार प्रयोग गरी 
गाउसभाको कायय सञ्चालन गनय, बैठकको सवु्यवस्था कायम राख्न, आवश्यक सलमलतहरूको गठन 
गनय र अन्य काम कारवाही लनयलमत एवं प्रभावकारी बनाउन गाउँसभाबाट स्वीकृत गरी यो 
लनयमावली जारी गररएको छ । 

 

 पररच्छेद – 1 

प्रारम्भभक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभभाः (1) यस लनयमावलीको नाम “ लङु्ग्री गाउपाललका सभा सञ् चालन 
लनयामावली-२०७४” रहेको छ। 

(2) यो काययववलि तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववलिमा,- 
(क) “संवविान” भन्नाले नेपालको संवविान सभझन ुपछय । 
(ख) “स्थानीय तह” भन् नाले नेपालको संवविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोम्जमका 

गाउँपाललका, र म्जल्ला सभा सभझन ुपदयछ । 
(ग)  “सभा” भन् नाले गाउँपाललकाको हकमा संवविानको िारा २२२ बमोम्जमको गाउँसभा, 

सभझन ुपदयछ ।  
(घ) “काययपाललका” भन् नाले गाउँ काययपाललका सभझन ुपदयछ । 
(ङ) “अध्यि” भन्नाले सभाको अध्यिलाई सभझन ुपछय ।  
(च) “उपाध्यि” भन्नाले गाउँपाललकाको उपाध्यिलाई सभझन ुपदयछ । 
(छ) “वविेयक” भन्नाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोिन मसौदा समेत सभझन ु

पछय। 
(ज)  “सदस्य” भन्नाले गाउँ काययपाललकाको अध्यि, काययपाललकाको सदस्य वा वडा सदस्य 

सभझन ुपछय । 
(झ) “सभाको सम्चव” भन्नाले गाउँपाललकाको काययकारी अलिकृत वा अध्यिले सभाको सम्चव 

भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतलाई सभझन ुपछय । 
(ञ) “बैठक” भन्नाले गाउँ सभाको अलिवेशन सभझन ु पछय । सो शब्दले सलमलतको वैठक 

समेतलाई सभझन ुपदयछ । 
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(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको ववचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसँग सभबम्न्ित 
संशोिन प्रस्ताव समेत सभझन ुपछय । 

(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्य” भन्नाले सभाको वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सभाको सदस्य 
सभझन ुपछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सभझन ु पछय र सो शब्दले बैठक किसँग 
जोलडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतलाई जनाउँछ । 

(ढ) “ववषयगत शाखा” भन्नाले गाउँपाललकाको कायय ववभाजन लनयमावली बमोम्जमको ववषयगत 
शाखा संझन ुपछय ।  

(ण) “सलमलत” भन्नाले यस काययववलि बमोम्जम गठन हनुे सभाको सलमलत सभझन ुपछय । 
(त) “संयोजक” भन्नाले यस काययववलि बमोम्जम गठठत सलमलतको संयोजक सभझन ुपछय । 

 

 

पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्िी व्यवस्था 

 

३. सभाको अलिवेशन बोलाउने: (१) अध्यिले गाउँपाललकाको लनवायचनको अम्न्तम पररणाम घोषणा 
भएको लमलतले एक मवहना लभत्र सभाको पवहलो अलिवेशन बोलाउनेछ । त्यसपलछ यस काययववलि 
बमोम्जम अध्यिले समय समयमा अन्य अलिवेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अलिवेशनको समालप्त र अको बैठकको प्रारभभका बीचको अवलि छ 
महीना भन्दा बढी हनुे छैन । 

(२) अध्यिले काययसूची बमोम्जम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गनेछ । 

(३) सभाको अलिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थलगत भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन 
वाञ्छनीय छ भनी सभाको सभपूणय सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले ललम्खत अनरुोि 
गरेमा अध्यिले त्यस्तो बैठक बस्ने लमलत, स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोवकएको लमलत, समय र 
स्थानमा सभाको अलिवेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अलिवेशन काययपाललकाको केन्र रहेको स्थानमा अध्यिले तोके बमोम्जम 
बस्नेछ । 

(५) सामान्यताः लनवायचन पलछको पवहलो अलिवेशनको अवलि बढीमा पन्र ठदन र सोपलछको 
प्रत्येक अलिवेशनको अवलि बढीमा सात ठदनको हनुेछ । 
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(५) उपदफा (१) वा (३) बमोम्जम सभाको अलिवेशन बोलाएको सूचना अध्यिले 
सदस्यहरुलाई ठदनेछ । त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनसुार सावयजलनक सञ्चार माध्यमबाट समेत 
प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको उपम्स्थलत र आसनाः (१) बैठकमा आसन रहण गनुय अम्घ सबै सदस्यले अध्यिले 
तोकेको क्रम अनसुार अलिवेशनको उपम्स्थलत पमु्स्तकामा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम उपम्स्थत सदस्यले अध्यिले तोके अनसुारको स्थानमा लनिायररत 
समय अगावै आफ्नो आसन रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यिले लनिायररत गरेको स्थानमा लनजको साथमा 
एक जना सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनय सक्नेछ ।  

५. सभाको गणपूरक संख्या: (१) सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत 
भन्दा बढी सदस्य उपम्स्थत भएमा अलिवेशनको लालग गणपूरक संख्या पगेुको मालननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गणपरुक संख्या नपगेुमा अध्यिले तीन ठदन लभत्र अको 
बैठकका लालग दफा ३ बमोम्जम सूम्चत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम आव्हान गरेको अलिवेशनमा गणपरुक संख्या नपगेुमा दईु ठदन 
लभत्र अलिवेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोम्जम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जम पनुाः सूचना गदाय गणपरुक संख्या नपगेुमा कभतीमा पच्चीस 
प्रलतशत सदस्यहरुको उपम्स्थलतमा अलिवेशन बस्नेछ ।  

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्यिले सभाको काययबोझलाई ध्यानमा राखी काययसूची 
स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्यिले लनिायरण गरेको समय ताललका बमोम्जम हनुेछ ।  

(३) अध्यिले प्रत्येक बैठकको प्रारभभ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्यि वैठकमा उपम्स्थत हनु नसक्न े अवस्थामा उपाध्यिले बैठकको 
अध्यिता गनेछ । उपाध्यि वा उपप्रमखु पलन उपम्स्थत हनु नसकेमा अध्यिले तोकेको सभाको 
सदस्यले बैठकको अध्यिता गने गरी काययसूचीमा तोक्न ुपनेछ । 

७. काययसूची र समयावलि प्रकाशनाः (१) अध्यिको लनदेशानसुार सभाको सम्चवले काययसूची र समय 
ताललका अनसूुची-१ बमोम्जम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रलत सामान्यतया अड्चालीस घण्टा 
अगावै प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ि गराइनेछ । 

तर ववशेष पररम्स्थलतमा अध्यिको लनदेशानसुार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै काययसूची 
तयार गरी त्यसको एक प्रलत सदस्यलाई सभाको सम्चवले उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 
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८. समयावलि लनिायरण: (१) अध्यिले बैठकमा पेश हनुे ववषयमालथ छलफल गनय समयावलि 
तोक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोम्जम तोवकएको समयावलि समाप्त भएपलछ यस काययववलिमा अन्यथा 
लेम्खएकोमा बाहेक अध्यिले अन्य ववषयमा छलफल हनु नठदई सो ववषयको टुङ्गो लगाउन 
आवश्यक सबै वविेयक वा प्रस्ताव लनणययाथय बैठकमा प्रस्ततु गनेछ । 

९. सभामा मतदान: (१) सभामा लनणययका लालग प्रस्ततु गररएको सबै  वविेयक वा प्रस्तावको लनणयय 
उपम्स्थत सदस्यहरूको बहमुतबाट हनुेछ ।  

(२) अध्यिता गने व्यम्िलाई मत ठदने अलिकार हनुे छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्यिता गने व्यम्िले आफ्नो लनणाययक मत ठदनेछ ।  

१०. मयायठदत संशोिनाः कुन ै सदस्यले प्रस्ततु गने वविेयक वा प्रस्तावमा कुनै आपम्िजनक, 
व्यंग्यात्मक, अनावश्यक, अनपुयिु वा असभबद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा 
अध्यिले त्यस्ता ववषय ववतरण हनुभुन्दा अम्घ उपयिु संशोिन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रारभभाः सभाको बैठक किमा अध्यि आगमन भई राविय िनु बजे पलछ बैठक प्रारभभ 
हनुेछ । 

१२. बैठकमा पालना गनुयपने आचरणहरूाः (१) बैठकमा देहायका आचरणहरू पालना गनुय पनेछाः 

(क) अध्यि बैठक किमा प्रवेश हुँदा सबैले सभमान प्रकट गनय उठ्न ुपनेछ । 

(ख) अध्यिले बैठकप्रलत सभमान प्रकट गरी आफ्नो आसन रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थलगत भई अध्यि सभाबाट बावहर लनस्के पलछ मात्र अरु सदस्यहरूले बैठक 
कि छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग ललने सदस्यले बोल्दा अध्यिलाई सभबोिन गरेर मात्र बोल्न ुपछय र 
अध्यिले अन्यथा आदेश ठदएमा बाहेक उलभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्यिले बैठकलाई सभबोिन गरररहेको समयमा कुनै पलन सदस्यले स्थान छाड्न ु
हुँदैन र अध्यिले बोलेको कुरा शाम्न्तपूवयक सनुु्न पनेछ । 

(च) अध्यिले आसन रहण गरररहेको र बोललरहेको अवस्थामा सदस्यको बीचबाट वहँड्न ु
हुँदैन । 

(छ) कुनै सदस्यले बोललरहेको समयमा अशाम्न्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हनुे वा 
अव्यवस्था उत्पन्न हनुे कुनै काम गनुय हुँदैन । 

(ज) बैठक किमा अध्यिको सामनेु्नबाट वारपार गरी वहँड्न वा अध्यिको आसनतफय  
वपठ्यू फकायएर बस्न हुँदैन । 
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(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपले सभबम्न्ित ववषय बाहेक अन्य ववषयको पसु्तक, 
समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्रहरू पढ्न ुहुँदैन । 

(ञ) बैठकको अवलिभर बैठक किमा मोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभामा पालना गनुयपने अन्य आचरणहरू समय समयमा सभाले तोके बमोम्जम हनुेछ । 

१३. बैठकमा भाग ललने सदस्यले पालन गनुय पने लनयमहरूाः बैठकमा हनुे छलफलमा भाग ललन े
सदस्यले देहायका लनयमहरूको पालन गनुय पनेछाः 

(क) अध्यिको ध्यानाकषयण गनयको लनलमि उठ्न ुपनेछ र अध्यि लनजको नाम बोलाएपलछ वा 
इशारा गरेपलछ मात्र बोल्न ुपनेछ । 

(ख) यस काययववलिको दफा ३५ बमोम्जमका ववषयमा छलफल गनुय हुँदैन । 

(ग) अशीष्ट, अश्लील, अपमानजनक वा कुनै आपम्िजनक शब्द बोल्न ुहुँदैन । 

(घ) व्यम्िगत आिपे लगाउन हुँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अलिकारलाई सभाको काययमा बािा पाने मनसायले दरुुपयोग गनुय हुँदैन । 

(च) सभा वा अध्यिको कुन ै लनणयय बदर गररयोस ् भने्न प्रस्तावमालथ बोल्दाको अवस्थामा 
बाहेक सभा अध्यिको कुनै पलन लनणययको आलोचना गनुय हुँदैन । 

(छ) अध्यिले पद अनकूुल आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक 
अध्यिको आचरणको आलोचना गनुय हुँदैन । 

(ज) वैठकमा पालना गनुयपने अन्य लनयमहरू सभाले तोके बमोम्जम हनुेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमाः बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोम्जम हनुेछाः 

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोललसकेपलछ अध्यिले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको क्रम 
बमोम्जमको सदस्यले बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्यिको अनमुलत लबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न 
पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उिर ठदनको लनलमि छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ 
। सो प्रस्तावको सभबन्िमा छलफलमा पवहले भाग ललएको वा नललएको जेसकैु भए 
तापलन प्रस्तावक सदस्यले उिर ठदई सकेपलछ अध्यिको अनमुलत नललई फेरर बोल्न 
पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सवकनेाः (१) बैठकमा छलफल चललरहेको समयमा सभबम्न्ित ववषयमा कुनै 
सदस्यले कुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्यि माफय त अनरुोि गनय सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापलन अध्यिको अनमुलत ललई कुन ै
सदस्यले सभाको जानकारीको लालग आफूसँग सभबम्न्ित अन्य ववषयमा स्पष्ट जानकारी ठदन 
सक्नेछ । 

तर त्यस्तो स्पष्ट जानकारी ठदँदा कुनै वववादस्पद ववषय उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट 
जानकारी मालथ कुनै छलफल गनय पाइने छैन ।  

१६. लनणययाथय प्रस्ताव पेश गनेाः (१) सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्तावमालथ छलफल समाप्त भएपलछ 
सो प्रस्तावको पिमा हनुे सदस्यहरूलाई “हनु्छ, ववपिमा हनुे सदस्यहरूलाई “हनु्न” र तटस्थ 
रहन चाहने सदस्यहरूलाई “मत ठदन्न” भने्न शब्द सलुनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्यिले 
काययसचुीका ववषयहरू क्रमशाः लनणययाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रस्तावलाई लनणययाथय पेश गरेपलछ अध्यिले “हनु्छ” वा “हनु्न” 
भन्ने सदस्यहरूमध्ये जनु पिको बहमुत भएको ठहर् याउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताव लनणययाथय पेश गररसकेपलछ सो प्रस्तावमालथ छलफल गनय वा 
संशोिन प्रस्ततु गनय पाइन ेछैन ।  

१७. सभाध्यिले लनदेशन ठदनेाः (१) बैठकमा अभर व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार लनयन्त्रण 
गनय अध्यिले चेतावनी ठदए पलछ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमालथ तरुुन्त लनयन्त्रण गनुय 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको आदेश पालना नगने सदस्यलाई अध्यिले बैठकबाट बावहर 
जान आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश पाएपलछ त्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट तरुुन्त बावहर जान ु
पनेछ र लनजले सो ठदनको बाँकी अवलिको बैठकमा उपम्स्थत हनु पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको आदेश पाएपलछ पलन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तरुुन्त 
बावहर नगएमा अध्यिले लनजलाई कमयचारी वा सरुिाकमीको सहयोग ललई बावहर लनकाल्न 
सक्नेछ । त्यसरी लनकाललएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपलछको तीन ठदनसभम सभाको बैठक वा 
कुनै सलमलतको बैठकमा भाग ललन पाउने छैन । यसरी लनकाललएकोमा सभाको सम्चवले सो 
कुराको सूचना सबै सलमलतलाई ठदनेछ । 

(४) यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापलन कुनै सदस्यले बैठक 
किमा शाम्न्त, सवु्यवस्था तथा अनशुासन भङ्ग गरेमा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रलतष्ठामा िक्का 
लाग्ने वकलसमले बैठक कि लभत्र ध्वंसात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गनय लागेमा 
वा कुनै भौलतक हानी नोक्सानी परु् याएमा अध्यिले लनजलाई बैठक किबाट तत्काल लनष्काशन 
गरी सदस्यलाई बढीमा सात ठदन सभमको लालग सभामा आउन नपाउने गरी र िलत भएको 
भौलतक सामारीको यथाथय िलतपलूतय लनजबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 
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(५) दफा (४) बमोम्जम लनष्कालसत भएको सदस्यले सो अवलिभर सभाको वा कुनै 
सलमलतको बैठकमा उपम्स्थत हनु पाउने छैन । लनजलाई तोवकएको िलतपूलतय अध्यिले तोकेको 
समयलभत्र दाम्खला गने दावयत्व सभबम्न्ित सदस्यको हनुेछ । 

(६) यस दफा बमोम्जम कुनै सदस्य लनष्काम्शत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको 
सम्चवले सबै सलमलतलाई ठदनेछ ।  

१८. कारवाही वफताय हनु सक्नेाः यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापलन 
लनष्काम्शत वा कारवाहीमा परेको सदस्यले म्चि बझु्दो सफाई पेश गरेमा वा आफ्नो भलू 
स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्यिले बैठकको राय बझुी त्यस्तो सदस्यलाई माफी ठदई कारवाही 
वफताय ललन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थलगत गने अलिकाराः बैठक किलभत्र अव्यवस्था भई वा हनु लालग बैठक लनयलमत रुपले 
सञ्चालन गनय बािा पने देम्खएमा अध्यिले सो ठदनको कुनै समयसभम वा आफूले तोकेको 
अवलिसभमको लालग सूचना टाँस गरी बैठक स्थलगत गनय सक्नेछ । अध्यि गरेको त्यस्तो 
स्थगन मालथ कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छैन ्। 

२०. सदस्यको स्थान ररि रहेको अवस्थामा सभाको कायय सञ्चालन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान 
ररि रहेको अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायय सञ्चालन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा 
भाग ललन नपाउने कुनै व्यम्िले भाग ललएको कुरा पलछ पिा लागेमा प्रचललत कानून ववपररत 
बाहेकको कायय अमान्य हनुे छैन ।   

२१. सभाको लनणययको अलभलेख र कायायन्वयन: (१) सभा र यसको सलमलतको लनणयय तथा कारबाहीको 
अलभलेख सभाको सम्चवले व्यवम्स्थत र सरुम्ित राख्न ुपनेछ । 

(२) सभा तथा यसका सलमलतको लनणययको सक्कल अध्यिको आदेश लबना सभा वा सभा  

भवन बावहर लैजान हुँदैन । 

२२. लनणयय प्रमाम्णत गने: (१) सभाको बैठकले गरेका लनणयय अध्यिले प्रमाम्णत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको लनणयय सरुम्ित राख्न ेर कायायन्वयन गने गराउन ेकायय सभाको 
सम्चवले गनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून लनमायण गने प्रवक्रया 

२३. स्थानीय कानून लनमायण गदाय ववचार गनुय पने पिहरुाः (१) सभाले स्थानीय कानून लनमायण वा 
संशोिन गदाय अन्य कुराको अलतररि देहायको ववषयमा ववचार गनुय पनेछ,- 

(क) संवविान बमोम्जम आफ्नो अलिकारको ववषयमा पने वा नपने, 

(ख) संवविान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यवस्था, 
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(ग) त्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यायपूणय तथा तकय  संगत हनु वा नहनुे,  

(घ)  लनमायण गनय लालगएको स्थानीय कानूनको व्यवहाररक कायायन्वयन हनु सक्ने वा नसक्न,े 

(ङ) कानून कायायन्वयनको लालग आवश्यक पने आलथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सवोच्च अदालतबाट प्रलतपाठदत लसद्धान्त वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद्, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले त्यस्तै ववषयमा आिारभतू 
कानून लनमायण गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था 

(ज) नेपाल सरकार वा प्रादेम्शक सरकारले नमूना कानून उपलब्ि गराएको भए सोमा भएको 
व्यवस्था, 

(झ) नेपालले अन्तराविय स्तरमा जनाएको प्रलतवद्धता, 

(ञ) सभबम्न्ित स्थानीय तहले लनमायण गरेको अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तालमेल तथा 
सौहारता, 

(ट) म्जल्लालभत्रका अन्य स्थानीय तह वा अन्य म्जल्लासँग लसमाना जोलडएका स्थानीय तहको 
हकमा त्यस्ता म्जल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,  

(ठ) गाउँकाययपाललका वा नगरकाययपाललकाले लनिायरण गरेका अन्य आवश्यक ववषयहरु ।  

(२) सभाले संवविानको अनसूुची-९ को ववषयमा स्थानीय कानून लनमायण गदाय त्यस्तो 
ववषयमा संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रलतकूल नहनुे गरी लनमायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको िते्रमा हनु ेवस्त ुवा सेवाको ववस्तारमा कुन ै
वकलसमको बािा अवरोि गने वा कुनै वकलसमको भेदभाव गने गरी स्थानीय कानून लनमायण गनय 
हुँदैन ।   

(४) सभा वा काययपाललकाले एक आपसमा बाम्झने गरी स्थानीय कानून लनमायण गनय हुँदैन । 

(५) सभाले ठदएको अलिकार प्रयोग गरी काययपाललकाले लनदेम्शका वा ठदग्दशयन बनाई लागू 
गनेछ ।  

२४. आवश्यकताको पवहचान गने: (१) काययपाललकाले वविेयक तजुयमा गनुय अम्घ त्यस्तो ववषयको 
कानून लनमायण गनय आवश्यक रहे नरहेको ववषयमा आवश्यकताको पवहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लालग सभबम्न्ित काययपाललकाले स्थानीय कानून बनाउन ु
पने आिार र कारण, त्यस्तो ववषयमा संघीय वा प्रदेश कानून भए नभएको, म्जल्ला लभत्रका र 
अन्य लछमेकी स्थानीय तहमा त्यस सभबन्िी स्थानीय कानून लनमायण भए नभएको, स्थानीय कानून 
तजुयमाबाट हालसल गनय खोम्जएको लाभ लागत र उपलब्िी, स्थानीय कानून कायायन्वयनको लालग 
आवश्यक पने संयन्त्र तथा आलथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत जटुाउनको लालग आवश्यक व्यवस्था र 
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वविेयकमा रहने मखु्य मखु्य प्राविानको समेत ववश्लषेण गरी संम्िप्त अविारणापत्र तयार गनुय 
पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोिनको लालग वविेयक तजुयमा गदाय संशोिन गनुय परेको आिार र कारण 
सवहतको दफाबार तीन महले वववरण तयार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने लनणयय गनेाः कुनै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन भने्न 
कुराको लनणयय अध्यिले गनेछ र त्यसरी लनणयय गदाय अध्यिले कारण खुलाई प्रस्तावको कुन ै
अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

२६. वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततु: १) वावषयक आय र व्ययको अनमुान सवहतको बजेट तथा सोसँग 
सभबम्न्ित ववलनयोजन वा आलथयक वविेयकहरू अध्यिबाट लनिायररत लमलत र समयमा सभाको 
बैठकमा प्रस्ततु गनुयपनेछ ।  

(२) वावषयक बजेट तथा अथय सभबन्िी वविेयक वा प्रस्ताव काययपाललकाको प्रमखु आफैं ले वा 
लनजले तोके बमोम्जम उपाध्यि वा काययपाललकाको सदस्यले मात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । अध्यिले 
वावषयक बजेट आय व्यय वववरण तथा बजेट सभामा आफैँ पेश गने भएमा सो समयमा 
उपाध्यिले बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(३) कुनै वविेयक वा प्रस्ताव अथय सभबन्िी हो वा होइन भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको 
अम्न्तम लनणयय गने अलिकार अध्यिको हनुेछ ।   

(४) अथय सभबन्िी वविेयक वा प्रस्तावको अन्य प्रवक्रया देहाय बमोम्जम हनुेछ,-   

(क) अथय सभबन्िी वविेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लालग अध्यिले स्वीकृत गरेको 
काययताललका (लमलत र समय) सबै सदस्यलाई सभाको सम्चवले उपलब्ि 
गराउनपुनेछ 

(ख) वावषयक बजेट सभबन्िी वविेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै 
सदस्यलाई उपलब्ि गराइनेछ । 

(ग) अथय सभबन्िी वविेयक वा प्रस्तावका सभबन्िमा यस काययववलिमा उल्लेख भएका 
ववषय बाहेक अध्यिले उपयिु ठहयायएको प्रवक्रया अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सभबन्िी वविेयक वा प्रस्ताव बाहेकका वविेयक वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले कभतीमा 
सात ठदन अम्घ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सभबन्िी वविेयक वा प्रस्ताव बाहेकका वविेयक वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात 
सभाको सम्चवले सबै सदस्यलाई उपलब्ि गराउन ुगनुयपनेछ ।  

(७) वविेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र लनणयय हनुे समयताललका अनसूुची -१ बमोम्जम 
अध्यिले लनिायरण गरे बमोम्जम हनुेछ । 
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२७. अथय सभबन्िी परुक अनमुान: (१) सभाबाट पाररत चाल ुआलथयक वषयका लालग अथय सभबन्िी 
ऐनले कुनै सेवाका लालग खचय गनय अम्ख्तयारी ठदएको रकम अपयायप्त भएमा वा त्यस वषयका लालग 
अथय सभबन्िी ऐनले अम्ख्तयारी नदम्एको सेवामा खचय गनय आवश्यक भएमा वा अथय सभबन्िी 
ऐनले अम्ख्तयारी ठदएको रकमभन्दा बढी खचय हनु गएमा काययपाललकाको अध्यिले सभामा यस 
अम्घ प्रस्ततु गररएको बजेटको लसद्धान्त र मागयदशनको प्रलतकूल नहनुे गरी परुक अनमुान पशे 
गनय सक्नेछ । 

२८. वविेयक सभामा पेश गदाय संलग्न गनुय पने वववरण: सभामा पेश गने वविेयकका साथमा देहायको 
वववरण संलग्न गनुय पनेछ,- 

(क) वविेयकको उदे्दश्य र कारण सवहतको वववरण, 

(ख) वविेयक ऐन बनेपलछ आलथयक व्ययभार हनुे रहेछ भने त्यसको ववस्ततृ वववरण 
सवहतको आलथयक वटप्पणी, 

(ग) कुनै वविेयकमा लनयम, काययववलि, लनदेम्शका बनाउने वा अलिकार प्रत्यायोजन गने 
प्राविान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोम्जत अलिकार अन्तगयत बनाइने लनयम, 
काययववलि वा लनदेम्शकाको प्रकृलत र सीमा तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव सभबन्िी 
वटप्पणी । 

२९. वविेयक दताय गराउन ु पने: (१) सभाको अलिकारिेत्र लभत्र पने कुन ै ववषयमा कुनै सदस्यले 
वविेयक पेश गनय चाहेमा वविेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने लमलत भन्दा कभतीमा पन्र ठदन 
अगावै अध्यिलाई उपलब्ि गराई दताय गराउन ुपनेछ ।  

तर लनवायचनपलछको प्रथम सभामा वविेयक पेश गने समयावलि अध्यिले तोके बमोम्जम 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको वविेयक प्रचललत कानून अनकूुल नदेम्खएमा वा यो काययववलि 
अनकुुल नभएमा अध्यिले उि वविेयक ववलिसभमत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाई ठदन ु
पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम अध्यिले आदेश ठदए बमोम्जम सभाको सम्चवले 
प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सम्चवले अध्यिले आदेश ठदएका वविेयक अनसूुची-२ बमोम्जम दतायको 
अलभलेख छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस्ताव दताय गराउन ुपने: सभाको अलिकारिेत्र लभत्र पने कुनै ववषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहन े
सदस्यले प्रस्ताव तयार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कभतीमा सात ठदन अगावै अध्यि समि 
पेश गनुयपनेछ ।  
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तर लनवायचनपलछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावलि अध्यिले तोके बमोम्जम हनुेछ 
। 

(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचललत कानून अनकूुल नदेम्खएमा वा यो काययववलि अनकुुल नभएमा 
अध्यिले उि प्रस्ताव ववलिसभमत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्जम अध्यिले आदेश ठदए बमोम्जम सभाको सम्चवले 
प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सम्चवले अध्यिले आदेश ठदएका प्रस्तावहरु दतायको अलभलेख अनसूुची-२ 
बमोम्जम छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  

३१. सूचना लबना पलन प्रस्ताव पेश गनय सवकनेाः (१) यस पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापलन अध्यिको अनमुलत ललई देहायको कुनै प्रस्ताव सूचना लबना पलन पेश गनय सवकनेछ र 
त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै वववादस्पद ववषय उठाउन पाइने छैनाः 

(क) िन्यवाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोिन वफताय ललने, 

(ग) बिाइ ठदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छलफल वा बैठक स्थलगत गने, 

(ङ) बैठकको अवलि बढाउने वा  

(च) छलफल समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेम्खत प्रस्तावका सभबन्िमा अध्यि अनमुलत प्राप्त भई बैठकमा 
प्रस्ताव पेश भएपलछ अध्यिले उि प्रस्तावलाई बैठकको लनणययाथय पेश गनेछ । 

३२. वविेयक र प्रस्ताव ववतरण: वावषयक बजेट सभबन्िी वविेयक काययपाललकाबाट स्वीकृत गरी लसिै 
सभामा पेश गररनेछ । अन्य सबै वविेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कभतीमा चौवीस 
घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सभाको सम्चवले उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

३३. सझुाब संकलन र पररमाजयन: (१) वविेयक मसौदा भएपलछ अध्यिलाई उपयिु लागेमा त्यस्तो 
वविेयकमा सावयजलनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझुाब संकलन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त हनु आएको सझुाबहरु सवहतको प्रलतवेदन सभबम्न्ित वडा 
सलमलतले काययपाललकालाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम वविेयकमा वडा सलमलत माफय त प्राप्त हनु आएका सझुाबहरुको 
अध्ययन गरी काययपाललकाले वविेयकलाई आवश्यकता अनसुार पररमाजयन गनेछ ।  

३४. वविेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गने: (१) अध्यिबाट स्वीकृत काययताललका बमोम्जम वविेयक 
वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्यले सभाको बैठकमा पशे गनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम वविेयक पेश गदाय वविेयक प्रस्ततुकताय सदस्यले वविेयक पशे 
गनुय परेको कारण, वविेयकबाट गनय खोम्जएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोम्जएको 
उपलम्ब्िको बारेमा संम्िप्त जानकारी ठदंदै वविेयकमा छलफल गररयोस ्भने्न प्रस्ताव सभामा पशे 
गनुय पनेछ । 

(३) वविेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोवकएको सदस्य सभामा स्वयं उपम्स्थत हनु असमथय 
भएमा अध्यिले तोकेको कुनै सदस्यले वविेयक वा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोिन सभबन्िी शतयहरूाः कुनै वविेयक वा प्रस्तावको सभबन्िमा देहायका शतयका अिीनमा रही 
सदस्यले संशोिन पेश गनय सक्नेछाः 

(क) मूल प्रस्तावको लसद्धान्त ववपरीत हनु ुहुँदैन । 

(ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सभबद्ध तथा त्यसको िेत्रलभत्रको हनु ुपनेछ । 

(ग) बैठकले पवहले गररसकेको लनणययसँग बाम्झने हनु ुहुँदैन । 

(घ) अस्पष्ट वा लनरथयक हनु ुहुँदैन । 

३६. वविेयकमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोम्जमको वविेयक वा प्रस्ताव 
बैठकमा दफावार छलफलका लालग अध्यिले आवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ । यस्तो छलफलमा 
अध्यिले प्राप्त भई सकेका संशोिन वविेयक वा प्रस्तावलाई समेत समावेश गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम छलफल समाप्त भए पश्चात वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय 
सदस्यले अध्यिको अनमुलतले सभामा देहायको कुन ैएक प्रस्ताव प्रस्ततु गनुयपनेछ,-  

(क) ववस्ततृ छलफलको लालग वविेयक वा प्रस्तावलाई सभाका सलमलतमा पठाइयोस ्भने्न वा  

(ख) वविेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेश गने ।  

तर सलमलतको बैठकमा पठाइने वविेयक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल 
गररने छैन । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइने ववषयहरूाः (१) देहायका ववषयमा सभा वा सलमलतको कुनै बैठकमा 
छलफल गनय पाइने छैनाः 

(क) संवविान वा प्रचललत कानूनबाट लनषेि गररएको ववषय, 

(ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय राविय वहत ववपररत हनु ेकायय,  

(ग) काययपाललकाको कुनै सलमलतको लनणययको आलोचना गररएका ववषय, 

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको ववषय, 

(घ) प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा प्रचारको लालग कुनै व्यम्ि वा संस्थाको नाम आठद भएको 
ववषय, 



 13 

(ङ) प्रचललत कानून बमोम्जम स्थावपत भएको न्यावयक वा वा त्यसको पदालिकारी, प्रचललत 
काननु बमोम्जम जाँचबझु गनय, सझुाव ठदन वा प्रलतवेदन पेश गनय गठठत आयोग वा 
सलमलतमा ववचारिीन रहेको ववषय, 

(च) ऐलतहालसक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सभबन्िी ववषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यम्िको कुनै विव्य सत्य हो वा होइन भने्न ववषय,  

(ज) अम्शष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

(झ) काययपाललकाको कुनै लनणयय वा कुन ै कारवाही सभबन्िी ववषयमा छलफल गदाय राविय 
सरुिा, अखण्डता वा कूटनीलतक सभबन्ि जस्ता संवेदनशील ववषयहरूमा आचँ आउन 
सक्ने भनी काययपाललकाबाट प्रमाम्णत गररएको ववषय समावेश भएको, र 

३८. सलमलतमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोम्जम ववस्ततृ छलफल गनय सभाको 
सलमलतमा पठाइएकोमा सलमलतले त्यस्तो वविेयक वा प्रस्तावमा छलफल गदाय वविेयकमा संशोिन 
पेश गने सदस्यहरुलाई संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण समेत खलुाई आफ्नो 
संशोिनको ववषयमा प्रष्ट गनय सलमलतको बैठकमा समय ठदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जम संशोिनकतायले संशोिनको ववषयमा आफ्नो िारणा राखेपलछ पशे 
भएका संशोिनका ववषयमा समेत सलमलतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोिन स्वीकार गने 
वा नगने सभबन्िमा वविेयक प्रस्ततुकताय सदस्यको समेत राय ललई आवश्यक लनणयय गनेछ । 

३९. सलमलतको प्रलतवेदन र बैठकमा प्रस्ततु: (१) सलमलतमा वविेयक वा प्रस्ताव उपर छलफल समाप्त 
भएपलछ सलमलतले गरेको लनणयय अनरुुप प्रलतवेदन तयार गरी सलमलतको संयोजक वा लनजको 
अनपुम्स्थलतमा सलमलतले तोकेको सदस्यले प्रलतवेदन सवहतको वविेयक वा प्रस्ताव अध्यिको 
अनमुलतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रलतवेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चात वविेयक वा 
प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्यले अध्यिको अनमुलतमा वविेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय 
लनणययाथय पेश गनेछ । 

४०. वविेयक वफताय ललन सक्ने: (१) वविेयक प्रस्ततुकताय सदस्यले सभाको स्वीकृलत ललई जनुसकैु 
अवस्थामा वविेयक वा प्रस्ताव वफताय ललन सक्नेछ ।  

तर वावषयक बजेट तथा आलथयक ऐन सभबन्िी वविेयक वफतायललन सक्ने छैन ्।  

(२) वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्यले वविेयक वफताय ललन अनमुलत माग्ने प्रस्ताव 
पेश चाहेमा ललम्खत सूचना ठदन ुपनेछ । 

(३) वविेयक वा प्रस्ताव वफताय ललने प्रस्तावको कसैले ववरोि गरेमा प्रस्ताव गने तथा ववरोि 
गने सदस्यलाई अध्यिले आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संम्िप्त विव्य ठदन अनमुलत ठदन 
सक्नेछ र त्यसपलछ अरु छलफल हनु नठदई प्रस्तावलाई लनणययाथय पेश गनेछ । 
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(३) वविेयक वा प्रस्ताव वफताय ललने अन्य प्रवक्रया अध्यिले लनिायरण गरे बमोम्जम हनुेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने अलिकाराः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ 
बमोम्जम दताय भएको वविेयक वा प्रस्ताव उपर कुनै सदस्यले संशोिन पेश गनय चाहेमा सभाको 
बैठक हनुभुन्दा कभतीमा चौवीस घण्टा ठदन अगावै संशोिनको प्रस्ताव अध्यि समि पशे गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम पेश गररने संशोिन स्वीकृत गने वा नगने अलिकार अध्यिको 
हनुेछ । 

(३) अध्यिले स्वीकृत गरेको संशोिन वा संशोिन सवहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई 
लनणययाथय पेश गनुयभन्दा पवहले बैठकमा पढेर सनुाउनेछ । यसरी लनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा 
बढी संशोिनहरु भएमा अध्यिले उपयिु ठहयायएको कुनै एक संशोिन वा संशोिन सवहतको 
प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथलमकता ठदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सम्चवले अध्यिले अनमुलत ठदएका संशोिनहरूको वववरण सदस्यहरूलाई 
उपलब्ि गराउनेछ । 

४२. वविेयक पाररत गने प्रस्ताव सभाको लनणययाथय पेश गने: (१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा 
सो समाप्त भएपलछ र सलमलतमा ववस्ततृ छलफल भएकोमा सलमलतको प्रलतवेदन उपर सभाको 
बैठकमा छलफल समाप्त भएपश्चात अध्यिको अनमुलत ललई सभामा लनणययाथय वविेयक प्रस्ततुकताय 
सदस्यले वविेयक पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको वविेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोिनहरूलाई अध्यिको 
अनमुलतले बैठकमा लनणययाथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम सभाको बैठकमा बहमुत सदस्यले स्वीकृत गरेमा 
वविेयक वा प्रस्ताव पाररत भएको मालननेछ ।   

४३. वविेयकको पनुाः प्रस्तलुताः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृत 
भएको वविेयक सोही सभाको बैठकमा पनुाः प्रस्ताव गररने छैन । 

४४. वविेयक दताय अलभलेख राख्न:े सभामा पेश गने प्रयोजनाको लालग अध्यि समि पेश भएका 
वविेयक सभाको सम्चवले अनसूुची -२ बमोम्जम दताय गरी वविेयकमा भएको कारबाहीको 
अद्यावलिक लगत तयार गरी राख्न ुपनेछ ।  

४५. सामान्य त्रटुी सिुार: अध्यिले सभाबाट पाररत भएको वविेयक वा प्रस्तावमा दफाहरूको 
संख्याको क्रम लमलाउने तथा भाषागत शदु्धता कायम राख्न ुपनेछ ।  

४६. वविेयक प्रमाणीकरणको लालग अद्यावलिक प्रलत तयार पाने: (१) दफा ४२ बमोम्जम सभाबाट 
पाररत भएको वविेयकलाई सभाको सम्चवले पाररत भएका संशोिन तथा आनषंुलगक लमलान भए 
त्यस्तो लमलान गरी वविेयक पाररत भएको लमलत समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लालग नेपाली 
कागजमा चार प्रलत तयार गनपुनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम तयार गररएको वविेयकमा वषयगत नभबर समेत उल्लेख गरी 
सभाको सम्चवले प्रमाणीकरणको लालग अध्यि समि पेश गनुय पनेछ ।  

४७. वविेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा लबक्री ववतरण: (१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को 
उपदफा (२) बमोम्जम पेश भएको वविेयकको पवहलो र अम्न्तम पषृ्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद 
समेत उल्लेख गरी प्रत्येक पषृ्ठमा हस्तािर गरी अध्यिले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी 
प्रमाणीकरण गदाय लमलत र वविेयकको पषृ्ठ संख्या समेत खलुाउन ुपनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत वविेयक उपदफा (१) बमोम्जम प्रमाणीकरण भएपलछ लागू हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम वविेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्जम प्रमाणीकरण भएको वविेयकको एक प्रलत सभाको अलभलेखमा 
राखी अको एक–एक प्रलत काययपाललकाको कायायलय, वडा सलमलत र संघ र प्रदेशको सभपकय  
मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोम्जम प्रमाणीकरण भएको वविेयक प्रकाशन गरी काययपाललकाको 
वेवसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको वविेयक प्रमाणीकरण भएपलछ त्यसका मखु्य मखु्य व्यवस्थाको 
बारेमा स्थानीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीय कानून खररद गनय चाहेमा काययपाललकाको कायायलय र वडा सलमलतको 
कायायलयबाट लागत दस्तरु लतरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सलमलत गठन गनय सक्ने: (१) काययपाललकालाई सभाप्रलत उिरदावय बनाउन, स्थानीय कानून 
लनमायण प्रवक्रयालाई व्यवम्स्थत बनाउन तथा काययपाललकाबाट भएका कारवाहीको अनगुमन र 
मूल्याङ्कन गरी आवश्यक लनदेशन ठदन समेत प्रयोजनको लालग देहाय बमोम्जमको सलमलत गठन 
गनय सक्नेछाः  

क. वविेयक सलमलत 

ख. लेखा सलमलत 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रत्येक सलमलतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन ्। 
सलमलतमा रहने सदस्यहरु ववषयगत अनभुव वा ववज्ञताका आिारमा अध्यिको प्रस्ताव बमोम्जम 
सभाले लनिायरण गरे बमोम्जम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम गठन हनुे सलमलतको संयोजक अध्यिले तोके बमोम्जम हनुेछ 
। संयोजक बैठकमा उपम्स्थत नभएमा सलमलतले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(४) सलमलतको सम्चवको कायय काययपाललकाको ववषयगत शाखा प्रमखुले गनेछ ।  

(४) सलमलतको बैठकको गणपरुक संख्या कभतीमा दईु जना हनुपुनेछ । 
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(५) सलमलतको लनणयय बहमुतबाट हनुेछ ।  

(6) उपदफा (१) बमोम्जमको सलमलतले आवश्यकतानसुार ववषयगत ववज्ञ वा कमयचारीलाई 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमम्न्त्रत सदस्यले बैठकको लनणययमा मत ठदन पाउने छैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बमोम्जमका सलमलतले आफूले गरेको कामको वावषयक प्रलतवेदन 
सभासमि पेश गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यावलिक अलभलेख राख्नपुने: (१) सभाको सम्चवले अनसूुची–३ 
बमोम्जमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यावलिक अलभलेख राख्न ुपनेछ । 

(२) काययपाललकाले स्थानीय कानूनको वषयगत र वणायनकु्रममा अद्यावलिक वववरण तयार गरी 
राख्न ुपनेछ ।   

(३) स्थानीय कानूनमा संशोिन भएमा त्यस्तो संशोिन समेत लमलाइ काययपाललकाले 
अद्यावलिक वववरण तयार गरी राख्न ु पनेछ । त्यसरी अद्यावलिक गररएको स्थानीय कानून 
स्थानीय तहको वेवसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोम्जम राम्खएको अलभलेख कसैले अवलोकन गनय चाहेमा सरुम्ित 
रुपमा अवलोकन गनय ठदन ुपनेछ ।  

५०. कानून लनमायण प्रवक्रया सभबन्िी अन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून लनमायण वा संशोिन सभबन्िी 
अन्य प्रवक्रया प्रचललत कानून अनकूुल सभाले आफैँ लनिायरण गरे बमोम्जम हनुेछ ।  

५१. सभाको सम्चवको अलिकाराः सभाको सम्चवले सभाको वा कुनै सलमलत वा उपसलमलतको बैठकमा 
प्रवेश गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीलाई लनदेशन ठदन वा लनयन्त्रण गनय वा बैठकले मागेको 
काययववलि सभबन्िी सल्लाह ठदन सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

ववववि 

५२. सभालाई संबोिनाः (१) नेपाल सरकारका मम्न्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदेश प्रमखु तथा प्रदेश 
सरकारका मम्न्त्रपररषद्का सदस्यलाई सभा अध्यिले सभाको बैठकलाई ववशेष संवोिन गनय 
अनरुोि गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सभबोिनको लालग अपनाइने प्रवक्रया अध्यिले तोके बमोम्जम 
हनुेछ । 

५३. प्रवेश लनयलमत गने अलिकाराः (१) सभाको बैठकमा प्रवेश लनयलमत गने अलिकार अध्यिको 
हनुेछ ।  

५४. आन्तररक ठदग्दशयनाः सभाको स्वीकृलत ललई अध्यिले आवश्यकता अनसुार आन्तररक ठदग्दशयन 
बनाउन सक्नेछ । 
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(१) यस काययववलिको अम्न्तम व्याख्या गने अलिकार अध्यिलाई हनुेछ र लनजको लनणयय 
अम्न्तम हनुेछ ।  

(२) त्यस्तो लनणययको जानकारी बैठकलाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) यो काययववलिको प्रयोग गदाय प्रवक्रयागत बािा अड्काउहरू फुकाउने अम्न्तम अलिकार 
अध्यिलाई हनुेछ । यसरी जारी भएका आदेश वा लनदेशनहरू यस काययववलिमा परे सरह मालन 
कायायन्वयनमा आउनेछ । 

५५. सभाको सम्चवको काम लगाउन सक्नेाः सभाको सम्चव उपम्स्थत नभएमा यस काययववलिमा सभाको 
सम्चवले गने भनी तोवकएको काययहरू अध्यिले तोकेको अन्य अलिकृत स्तरका कमयचारीले गनेछ 
।  

५६. अनपुम्स्थलतको सूचनााः (१) कुनै सदस्य लगातार दूई वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा 
अनपुम्स्थत रहन ुपने भएमा तत्सभबन्िी अरीम सूचना अध्यिलाई ठदन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम ठदइने सूचनामा आफू अनपुम्स्थत रहने अवलि र कारण समेत 
उल्लेख गनुय पनेछ ।  

५७. पालना गनुय पने आचार संवहतााः सभाका पदालिकारी तथा सदस्यहरूले संवविान तथा कानून 
बमोम्जमको उिरदावयत्व पूरा गने तथा लनजहरूको काम कारवाहीमा सावयजलनक ववश्वास कायम 
गनय सभाबाट स्वीकृत आचार संवहताको पालना गनेछन ् । आचार संवहताको नमूना स्थानीय 
तहको सभपकय  मन्त्रालय माफय त उपलब्ि गराउनेछ । यस्तो आचारसंवहता सभाले पाररत गरी 
लागू गनुय स्थानीय तहको कतयव्य हनुेछ । 

५८. अलिवेशनको अंग नमालनन:े सभाको अलिवेशन प्रारभभ हनु ुपूवय र भैसकेपलछ अन्त्य नभएसभमको 
अवलिमा आयोजना हनुे उद् घाटन, स्वागत, सभमान तथा अलभनन्दन जस्ता वक्रयाकलापलाई 
सभाको अंग मालनने छैन ।  

५९. शाम्न्त सरुिा सवु्यवस्था कायम राख्न:े गाउँसभा सञ्चालन अवलिभर सभाको सरुिाथय अध्यिले 
सरुिा लनकायको सहयोग अनरुोि गरेमा अववलभब सरुिा उपलब्ि गराउन ुसभबम्न्ित सरुिा 
लनकायको कतयव्य हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

(काययववलिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्ित) 
लङु्ग्री गाउपाललका  

गाउसभा 

काययसूची र समयताललका 

बैठक संख्या  बैठक स्थानाः  

अध्यितााः  

लमलत बैठक बस्ने समय काययसूची काययसूची प्रस्ततुकताय कैवफयत 

     

     

     

 

छलफलको समय ताललका 

लमलत बैठक बस्न े
समय 

काययसूची प्रस्ता 
प्रस्ततुकतायको 
नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम 
र तोवकएको समय 

कैवफयत 
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अनसूुची - २ 

(काययववलिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सभबम्न्ित) 

 

लङु्ग्री गाउपाललकाको गाउ सभामा प्रस्ततु कानूनको अलभलेख 

लङु्ग्री गाउपाललका गाउँसभा 

 

दताय 
नं. 

 

वविेयकको 
नाम 

 

दताय 
लमलत 

 

मूल÷संशोिन 

 

प्रस्ततुकताय 

 

ववतरण 
लमलत 

 

सभामा 
प्रस्ततु 
लमलत 

 

दफावार 
छलफल 

 

पाररत 
लमलत 

 

प्रमाणीकरण 
लमलत 

 

कैवफयत 

 

           

           

           

           

           

 

अलभलेख तयार गनेको अलभलेख जाचँ गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 
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अनसूुची - ३ 

(काययववलिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्ित) 

 

          लङु्ग्री गाउपाललकाको गाउ सभामा स्वीकृत कानूनको अलभलेख 

      लङु्ग्री गाउपाललका गाउँसभा 

 

दताय 
नं. 

 

वविेयकको नाम 

 

सभाबाट 
स्वीकृत 
भएको लमलत 

 

संशोिन भएको 
भए सोको लमलत 

 

सभामा 
प्रस्ततु 
लमलत 

 

पाररत 
लमलत 

 

प्रमाणीकरण लमलत 

 

कैवफयत 

 

        

        

        

        

        

 

अलभलेख तयार गनेको अलभलेख जाचँ गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 

 


