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भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको कायवविगध नं.०१ 

सानीभेरी गाउँ सभा सञ्चालन कायवविगध, २०७४ 

;fgLe]/L ufpFkflnsf l;DnL ?s'd -klZrd_ s0ff{nL k|b]z g]kfn  

                                   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/२७                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

प्रस्तािनााः 

        नेपालको संविधानको धारा २२७ अनसुार प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कायवविगध स्िीकृत भई 
लागू नभएसम्मको लागग सानीभेरी गाउँ सभाको कायव सञ्चालन गनव, बैठकको सवु्यिस्था कायम राख्न, आिश्यक सगमगतहरुको 
गठन गनव र अन्य काम कारिाही गनयगमत एिं प्रभािकारी बनाउन सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाबाट स्िीकृत गरी यो कायवविगध 
िारी गररएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस कायवविगधको नाम “सानीभेरी गाउँसभा सञ्चालन कायवविगध २० ७४” रहेको छ । 

(२) यो कायवविगध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायवविगधमा,– 

(१) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झन ुपछव । 



(२) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोजिमको 
गाउँपागलकायवपागलका  सम्झन ुपदवछ । 

(३) “सभा” भन्नाले गाउँपागलकाको हकमा संविधानको धारा २२२ बमोजिमको गाउँसभा सम्झन ुपदवछ ।  

(४) “कायवपागलका” भन्नाले गाउँ कायवपागलका सम्झन ुपदवछ । 

(५) “अध्यि” भन्नाले सभाको अध्यिलाई सम्झन ुपदवछ । 

(६) “उपाध्यि” भन्नाले गाउँपागलकाको उपाध्यिलाई सम्झन ुपदवछ । 

(७) “विधेयक” भन्नाले स्थानीय काननुको मसौदा िा कानूनको संशोधन मसौदा समेत सम्झन ुपदवछ । 

(८) “सदस्य” भन्नाले गाउँ कायवपागलकाको अध्यि, उपाध्यि, कायवपागलकाको सदस्य िा िडा सदस्य सम्झन ु
पदवछ । 

(९) “सभाको सजिि” भन्नाले गाउँपागलकाको प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत सभाको सजिि भई काम गनव 
तोकेको कमविारी समेतलाईव सम्झन ुपदवछ । 

(१०) “बैठक” भन्नाले गाउँ सभाको अगधिेशन सम्झन ुपदवछ । सो शब्दले सगमगतको बैठक समेतलाई 
सम्झन ुपदवछ । 

(११) “प्रस्ताि” भन्नाले सभाको वििाराथव पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग सम्बजन्धत संशोधन 
प्रस्ताि समेत सम्झन ुपदवछ । 

 

(१२) “प्रस्ततुकताव सदस्य” भन्नाले सभाको विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताव सभाको सदस्य सम्झन ुपदवछ । 

(१३) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सम्झन ु पछव र सो शब्दले बैठक किसँग िोगडएको 
दशवकदीर्ाव तथा बरण्डा समेलाई िनाउँछ । 

(१४) “विषयगत शािा” भन्नाले गाउँपागलकाको कायव विभािन गनयमािली बमोजिमको विषयगत शािा 
सम्झन ुपदवछ । 

(१५) “सगमगत” भन्नाले यस कायवविगध बमोजिम गठन हनु ेसभाको सगमगत सम्झन ुपदवछ। 

(१६) “संयोिक” भन्नाले कायवविगध बमोजिम गठठत सगमगतको संयोिक सम्झन ुपदवछ। 

पररच्छेद-२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था 

३. सभाको अगधिेशन बोलाउनाेः (१) अध्यिले गाउँपागलको गनिाविनको अजन्तम पररणाम र्ोषणा भएको गमगतले एक मवहना 
गभत्र सभाको पवहलो अगधिेशन बोलाउनछे । त्यसपगछ यस कायवविगध बमोजिम अध्यिले समय समयमा अन्य अगधिेशन 
बोलाउने छ । तर सभाको एउटा अगधिेशन समागप्त र अको बैठकको प्रारम्भका बीिको अिगध छ महीना भन्दा बढी 
हनुे छैन । 

(२) अध्यिले कायवसूिी बमोजिम सभाको बैठकको संिालन र अन्त्य गनेछ । 

(३) सभाको अगधिेशन िालू नरहेको िा बैठक स्थगगत भएको अिस्थामा बैठक बोलाउन िाञ्छनीय छ भनी सभाको 
सम्पूणव सदस्य संख्याको एक िौथाइ सदस्यहरुले गलजित अनरुोध गरेमा अध्यिले त्यस्तो बैठक बस्ने गमगत, स्थान तोक्नछे 
। त्यसरी तोवकएको गमगत, समय र स्थानमा सभाको अगधिेशन बस्नेछ । 



(४) सभाको अगधिेशन कायवपागलकाको केन्र  रहेको  स्थानमा अध्यिले तोके बमोजिम बस्नेछ । 

(५) सामान्यताः गनिाविन पगछको पवहलो अगधिेशनको अिगध बढीमा पन्र ठदन र सोपगछको प्रत्येक अगधिेशनको अिगध 
बढीमा सात ठदनको हनु ेछ । 

(६) उपदफा (१) िा (३) बमोजिम सभाको अगधिेशन बोलाएको सूिना अध्यिले सदस्यहरुलाई ठदनछे । त्यस्तो सूिना 
आिश्यकता अनसुार सािविगनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रिार प्रसार गनुव पनेछ । 

४. सदस्यहरुको उपजस्थगत र आसनाः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुव अजर् सबै सदस्यले अध्यिले तोकेको क्रम अनसुार 
अगधिेशनको उपजस्थगत पजुस्तकामा हस्तािर गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपजस्थत सदस्यले अध्यिले तोके अनसुारको स्थानमा गनधावररत समय अगािै आफ्नो आसन 
ग्रहण गनुवपनेछ । 

 

(३) अपांगता भएका सदस्यले हकमा अध्यिले गनधावररत गरेको स्थानमा गनिको साथमा एक िना सहयोगग आिश्यक 
भएमा सो को समेत व्यिस्था गनव सक्नेछ । 

५. सभाको गणपूरक संख्यााः  (१) सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पिास प्रगतशत भन्दा बढी सदस्य 
उपजस्थत भएमा अगधिेशनको लागग गणपूरक संख्या पगेुको मागननछे। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गणपूरक संख्या नपगेुमा अध्यिले तीन ठदन गभत्र अको बैठकका लागग दफा (३) बमोजिम 
सूजित गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम आव्हान गरेको अगधिेशनमा गणपूरक संख्या नपगेुमा दईु ठदन गभत्र अगधिेशन बस्ने गरी दफा 
(३) िमोजिम सूिना गनुवपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम पनुाः सूिना गदाव गणपूरक संख्या नपगेुमा कम्तीमा पच्िीस प्रगतशत सदस्यहरुको उपजस्थगतमा 
अगधिेशन बस्नेछ । 

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगनाः (१) अध्यिले सभाको कायवबोझलाई ध्यानमा रािी कायवसूिी स्िीकृत गरी सभाको बैठक 
संिालन गनुवपनेछ । 

(२) सभाको बैठक अध्यिले गनधावरण गरेको समय तागलका बमोजिम हनुेछ । 

(३) अध्यिले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको र्ोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्यि बैठकमा उपजस्थत हनु नसक्ने अिस्थामा उपाध्यिले बैठकको अध्यिता गनेछ । उपाध्यिपगन 
उपजस्थत हनु नसकेमा अध्यिले ताकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यिता गने गरी कायवसूिीमा तोक्न ुपनेछ । 

७. कायवसूिी र समयािगध प्रकाशनाः अध्यिको गनदेशानसुार सभाको सजििले कायवसूिी र समय तागलका अनसूुिी-१ 
बमोजिम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रगत समान्यतया अड्िालीस र्ण्टा अगािै प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइनछे 
। तर, विशेष पररजस्थगतमा अध्यिको गनदेशानसुार बैठक बस्न ेिौिीस र्ण्टा अगािै कायवसूिी तयार गरी त्यसको एक 
प्रगत सदस्यलाई सभाको सजििले उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

८. समयािगध गनधावरणाः (१) अध्यिले बैठकमा पेश हनुे विषयमागथ छलफल गनव समयािगध तोक्नेछ। 



(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको समयािगध समाप्त भएपगछ यस कायवविगधमा अन्यथा लेजिएकोमा बाहेक अध्यिले 
अन्य विषयमा छलफल हनु नठदई सो विषयको टुङ्गो लागउन आिश्यक सबै विधेयक िा प्रस्ताि गनणवयाथव बैठकमा 
प्रस्ततु गनेछ ।  

९. सभामा मतदानाः (१) सभामा गनणवयका लागग प्रस्ततु गररएको सबै विधेयक िा प्रस्तािको गनणवय उपजस्थत सदस्यहरुको 
बहमुतबाट हनुेछ । 

(२) अध्यिता गने व्यजिलाई मत ठदने अगधकार हनुे छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यिता गने व्यजिले आफ्नो 
गनणावयक मत ठदनछे । 

१०. मयावठदत संशोधनाः कुनै सदस्यले प्रस्ततु गने विधेयक िा प्रस्तािमा कुनै आपजििनक, व्यंग्यात्मक, अनािश्यक, 

अनपुयुि् िा असम्बद्ध शब्द िा िाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा अध्यिले त्यस्तत विषय वितरण हनुभुन्दा अगध उपयुि् 
संसोधन गनव िा राउन सक्नछे ।  

११. बैठकको प्रारम्भाः सभाको बैठक किमा अध्यि आगमन भई राविय धनु बिे पगछ बैठक प्रारम्भ हनुछे । 

१२. बैठकमा पालना गनुवपने आिरणहरुाः  (१) बैठकमा देहायका आिरणहरु पालना गनुव पनेछाः 
(क) अध्यि बैठक किमा प्रिेश हुँदा सबैले सम्मान प्रकट गनव उठ्न ुपनेछ । 

(ि) अध्यिले बैठकप्रगत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुवपनेछ । 

(ग) बैठक स्थगगत भई अध्यि सभाबाट बावहर गनस्के पगछ मात्र अरु सदस्यहरुले बैठक कि छाड्न ुपनेछ । 

(र्) बैठकमा भाग गलन ेसदस्यले बोल्दा अध्यिलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्न ुपछव र अध्यिले अन्यथा आदेश 
ठदएमा बाहेक उगभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्यिले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको समयमा कुनै पगन सदस्यले स्थान छाड्न ुहुँदैन र अध्यिले बोलेका 
कुरा शाजन्तपूिवक सनुु्न पनेछ । 

(ि) अध्यिले आसन ग्रहण  गरररहेको र बोगलरहेको अिस्थामा सदस्यको बीिबाट वहँड्न ुहुँदैन। 

(छ) कुनै सदस्यले बोगलरहेको समयमा अशाजन्त गनव िा बैठकको मयावदा भंग हनु ेिा अव्यिस्था उत्पन्न हनु ेकुनै 
काम गनव हुँदैन । 

(ि) बैठक किमा अध्यिको सामनेु्नबाट िारपार गरी वहँड्न िा अध्यिको आसनतफव  वपठ्यू फकावएर बस्न हुँदैन 
। 

(झ) बैठको कायवसँग प्रत्यि रुपले सम्बजन्धत विषय बाहेक अन्य विषयको पसु्तक, समािारपत्र िा अन्य कागिपत्रहरु 
पढ्न ुहुँदैन । 

(ञ) बैठकको अिगधभर बैठक किमा मोबाईल फोन बन्द गनुव पनेछ । 

(२) सभामा पालना गनुवपने अन्य आिरणहरु समय समयमा सभाले तोके बमोजिम हनुेछ। 

१३. बैठकमा भाग गलन ेसदस्यले पालन गनुव पने गनयमहरुाः बैठकमा हनु ेछलफलमा भाग गलन ेसदस्यले देहायका 
गनयमहरुको पालन गनुव पनेछाः 

(क) अध्यिको ध्यानकषवण गनवको गनगमि उठ्न ुपनेछ र अध्यि गनिको नाम बोलाएपगछ िा इशारा गरेपगछ मात्र 
बोल्न ुपनेछ । 

(ि) यस कायवविगधको दफा ३५ बमोजिमका विषयमा छलफल गनुव हुदैँन । 

(ग) अशीष्ट, अश्र्लील, अपमानिनक िा कुनै आपजििनक शब्द बोल्न ुहुदैँन । 



(र्) व्यजिगत आिेप लगाउन हुदैँन । 

(ङ) बोल्न पाउने अगधकारलाई सभाको कायवमा बाधा पाने मनसायले दरुुपयोग गनुव हुदैँन । 

(ि) सभा िा अध्यिको कुनै गनणवय बदर गररयोस ्भने्न प्रस्तािमागथ बोल्दाको अिस्थामा बाहेक सभा अध्यिको 
कुनै पगन गनणवयको आलोिना गनुव हुँदैन । 

(छ) अध्यिले पद अनकूुल आिरण गरेको छैन भने्न प्रस्तािको छलफलको क्रममा बाहेक अध्यिको आिरणको 
आलोिना गनुव हुँदैन । 

(ि) बैठकमा पालना गनुवपने अन्य गनयमहरु सभाले तोके बमोजिम हनुेछ । 

१४. छलफलमा बोल्न ेक्रमाः बैठकमा बोल्न ेक्रम देहाय बमोजिम हनुछेाः 
(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्यले बोगलसकेपगछ अध्यिले नाम बोलाएको िा इशारा गरेको क्रम बमोजिमको सदस्यले 
बोल्न पाउनेछन ्। 

(ि) अध्यिको अनमुगत गबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्यले उिर ठदनको गनगमि छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तािको 
सम्बन्धमा छलफलमा पवहले भाग गलएको िा नगलएको िेसकैु भए तापगन प्रस्तािक सदस्यले उिर  ठदई  
सकेपगछ  अध्यिको अनमुगत नगलई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानव माग गनव सवकनाेः (१) बैठकमा छलफल िगलरहेको समयमा सम्बजन्धत विषयमा कुनै सदस्यले कुनै 
कुरा स्पष्ट पानव माग गनव अध्यि माफव त अनरुोध गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन अध्यिको अनमुगत गलई कुनै सदस्यले सभाको िानकारीको 
लागग आफूसँग सम्बजन्धत अन्य विषयमा स्पष्ट िानकारी  ठदन सक्नेछ । 

 तर, त्यस्तो स्पष्ट िानकारी ठदँदा कुनै वििादस्पद विषय उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट िानकारी मागथ कुनै छलफल 
गनव पाइने छैन । 

१६. गनणवयाथव प्रस्ताि पेश गनेाः (१) सभाको कायवसूिीको कुनै प्रस्तािमागथ छलफल समाप्त भएपगछ सो प्रस्तािको 
पिमा हनुे सदस्यहरुलाई “मत ठदन्न” भने्न शब्द सगुनेने गरी उच्िारण गनुव भनी अध्यिले कायवसिुीका विषयहरु क्रमशाः 
गनणवयाथव पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तािलाई गनणवयाथव पेश गरेपगछ अध्यिले “हनु्छ” िा “हनु्न” भने्न सदस्यहरुमध्ये िनु पिको 
बहमुत भएको ठहयावउँछ सो कुराको र्ोषणा गनेछ । 

(३) अध्यिद्धारा कुनै प्रस्ताि गनणवयाथव पेश गररसकेपगछ सो प्रस्तािमागथ छलफल गनव िा संशोधन प्रस्ततु गनव पाइने छैन 
। 

१७. सभाध्यिले गनदेशन ठदनाेः (१) बैठकमा अभर व्यिहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यिहार गनयन्त्रण गनव अध्यिले 
िेतािनी ठदए पगछ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यिहारमागथ तरुुन्त गनयन्त्रण गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगने सदस्यलाई अध्यिले बैठकबाट बावहर िान आदेश ठदन सक्नेछ । 
आदेश पाएपगछ त्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट तरुुन्त बावहर िान ुपनेछ र गनिले सो ठदनको बाँकी अिगधको बैठकमा 
उपजस्थत हनु पाउने छैन । 



(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पाएपगछ पगन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तरुुन्त बावहर नगएमा अध्यिले 
गनिलाई कमविारी िा सरुिाकमीको सहयोग गलई बावहर गनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी गनकागलएकोमा त्यस्तो सदस्यले 
त्यसपगछको तीन ठदनसम्म सभाको बैठक िा कनै सगमगतको बैठकमा भाग गलन पाउने छैन । यसरी गनकागलएकोमा 
सभाको सजििले सो कुराको सूिना सबै सगमगतलाई ठदनछे । 

(४) यस कायवविगधमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन कुनै सदस्यले बैठक किमा शाजन्त, सवु्यिस्था तथा 
अनशुासन भङ्ग गरेमा िा गनव लागेमा िा सभाको प्रगतष्ठामा  लाग्ने वकगसमले बैठक कि गभत्र ध्िंसात्मक कायव गरेमा 
िा बल प्रयोग गरेमा िा गनव लागेमा िा कुनै भौगतक हानी नोक्सानी पयुावएमा अध्यिले गनिलाई बैठक किबाट तत्काल 
गनष्काशन गरी सदस्यलाई बढीमा सात ठदन सम्मको लागग सभामा आउन  नपाउने गरी र िगत भएको भौगतक सामाग्रीको 
यथाथव िगतपूगतव गनिबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बमोजिम गनष्कागसत भएको सदस्यले सो अिगधभर सभाको िा कुनै सगमगतको बैठकमा उपजस्थत हनु पाउन े
छैन । गनिलाई तोवकएको िगतपूगतव अध्यिले तोकेको समयगभत्र दाजिला गने दावयत्ि सम्बजन्धत सदस्यको हनुछे ।  

(६) यस दफा बमोजिम कुनै सदस्य गनष्काजशत भएको िा फुकुिा भएको सूिना सभाको सजििले सबै सगमगतलाई ठदनछे 
।  

१८. कारिाही वफताव हनु सक्नाेः यस कायवविगधमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन गनष्काजशत िा 
कारिाहीमा परेको सदस्यले जिि बझु्दो सफाई पेश गरेमा िा आफ्नो भलू स्िीकार गरी माफी मागेमा अध्यिले बैठकको 
राय बझुी त्यस्तो सदस्यलाई माफी ठदई कारिाही वफताव गलन सक्नेछ। 

१९. बैठक स्थगगत गने अगधकाराः बैठक किगभत्र अव्यिस्था भई िा हनु लागग बैठक गनयगमत रुपले सञ्चालन गनव 
बाधा पने देजिएमा अध्यिले सो ठदनको कुनै समयसम्म िा आफूले तोकेको अिगधसम्मको लागग सूिना टाँस गरी बैठक 
स्थगगत गनव सक्नेछ । अध्यि गरेको त्यस्तो स्थगन मागथ कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउन ेछैन ्। 

२०. सदस्यको स्थान ररि रहेको अिस्थामा सभाको कायव सञ्चालनाः सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहेको 
अिस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायव सञ्चालन गनव सक्नछे र सभाको कारबाहीमा भाग गलन नपाउने कुनै व्यजिले भाग 
गलएको कुरा पगछ पिा लागेमा प्रिगलत कानून विपररत बाहेकको कायव अमान्य हनुे छैन । 

२१. सभाको गनणवयको अगभलेि र कायावन्ियनाः (१) सभा र यसको सगमगतको गनणवय तथा कारबाहीको अगभलेि 
सभाको सजििले व्यिजस्थत र सरुजित राख्न ुपनेछ । 

(२) सभा तथा यसका सगमगतको गनणवयको सक्कल अध्यिको आदेश गबना सभा िा सभा भिन बावहर लैिान हदैुन । 

२२. गनणवय प्रमाजणत गनेाः (१) सभाको बैठकले गरेको गनणवय अध्यिले प्रमाजणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गनणवय सरुजित राख्न ेर कायावन्ियन गने गराउने कायव सभाको सजििले गनेछ । 

पररच्छेद - ३ 

स्थानीय कानून गनमावण गने प्रवक्रया 

२३. स्थानीय कानून गनमावण गदाव वििार गनुव पने पिहरुाः  (१) सभाले स्थानीय कानून गनमावण िा संशोधन गदाव 
अन्य कुराको अगतररि देहायको विषयमा वििार गनुव पनेछ, 

(क) संविधान बमोजिम आफ्नो अगधकारको विषयमा पने िा नपने, 



(ि) संविधान, संर्ीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यिस्था, 
(ग) त्यस्तो कानून, स्िच्छ, न्यापूणव तथा तकव  संगत हनु िा नहनुे, 
(र्) गनमावण गनव लागगएको स्थानीय कानूनको व्यिहाररक कायावन्ियन हनु सक्न ेिा नसक्ने,  
(ङ) कानून कायावन्ियनको लागग आिश्यक पने आगथवक स्रोत तथा संस्थागत संरिना, 
(ि) सिोच्ि अदालतबाट प्रगतपाठदत गसद्धान्त िा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संर्ीय संसद्, प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभाले त्यस्तै विषयमा आधारभतू कानून गनमावण गरेको 
भए सोमा भएको व्यिस्था, 

(ि) नेपाल सरकार िा प्रादेजशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यिस्था, 
(झ) नेपालले अन्तराविय स्तरमा िनाएको प्रगतिद्धता, 
(ञ) सम्बजन्धत स्थानीय तहले गनमावण गरेको अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तालमेल तथा सौहादवता, 
(ट) जिल्लागभत्रका अन्य स्थानीय तह िा अन्य जिल्लासँग गसमाना िोगडएका स्थानीय तहको हकमा त्यस्ता जिल्लाका 
स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यिस्था, 

(ठ) गाउँकायवपागलकाले गनधावरण गरेका अन्य आिश्यक विषयहरु । 

(२) सभाले संविधानको अनसूुिी-९ को विषयमा स्थानीय कानून गनमावण गदाव त्यस्तो विषयमा संर्ीय संसद िा प्रदेश सभाले 
बनाएको कानूनको प्रगतकूल नहनुे गरी गनमावण गनेछ । 

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको िेत्रमा हनुे िस्त ुिा सेिाको विस्तारमा कुनै वकगसमको बाधा अिरोध गने 
िा कुनै वकगसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून गनमाणव गनव हुँदैन । 

(४) सभा िा कायवपागलकाले एक आपसमा बाजझने गरी स्थानीय कानून गनमावण गनव हदैुन। 

(५) सभाले ठदएको अगधकार प्रयोग गरी कायवपागलकाले गनदेजशका िा ठदग्दशवन बनाई लागू  गनेछ । 

२४. आिश्यकताको पवहिान गनेाः (१) कायवपागलकाले विधेयक तिुवमा गनुव अजर् त्यस्तो विषयको कानून गनमावण 
गनव आिश्यक रहे नरहेको विषयमा आिश्यकताको पवहिान गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लागग सम्बजन्धत कायवपागलकाले स्थानीय कानून बनाउन ुपने आधार र कारण, त्यस्तो 
विषयमा संर्ीय िा प्रदेश कानून भए नभएको, जिल्ला गभत्रका र अन्य गछमेकी स्थानीय तहमा त्यस सम्बन्धी स्थानीय 
कानून गनमावण भए नभएको, स्थानीय कानून तिुवमाबाट हागसल गनव िोजिएको लाभ लागत र उपलब्धी, स्थानीय कानून 
कायावन्ियनको लागग आिश्यक पने संयन्त्र तथा आगथवक स्रोत, त्यस्तो स्रोत िटुाउनको लागग आिश्यक व्यिस्था र 
विधेयकमा रहने मखु्य मखु्य प्रािधानको समेत विश्लषेण गरी संजिप्त अिधारणापत्र तयार गनुव पनेछ । 

(३) कानूनको संशोधनको लागग विधेयक तिुवमा गदाव संशोधन गनुव परेको आधार र कारण सवहतको दफाबार तीन महले 
वििरण तयार गनुव पनेछ । 

२५. प्रस्ताि स्िीकारयोग्य छ िा छैन भन्न ेगनणय गनेाः कुनै प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छैन भने्न कुराको गनणवय 
अध्यिले गनेछ र त्यसरी गनणवय गदाव अध्यिले कारण िलुाई प्रस्तािको कुनै अंश िा पूरै प्रस्ताि अस्िीकार गनव सक्नेछ 
। 

२६. विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततुाः (१) बावषवक आय र व्ययको अनमुान सवहतको बिेट तथा सोसँग सम्बजन्धत 
विगनयोिन िा आगथवक विधेयकहरु अध्यिबाट गनधावररत गमगत र समयमा सभाको बैठकमा प्रस्ततु गनुवपनेछ । 



(२) बावषवक बिेट तथा अथव सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्ताि कायवपागलकाको प्रमिु आफैं ले िा गनिले तोके बमोजिम उपाध्यि 
िा कायवपागलकाको सदस्यले मात्र प्रस्ततु गनुवपनेछ । अध्यिले िावषवक बिेट आय व्यय वििरण तथा बिेट सभामा 
आफैँ पेश गने भएमा सो समयमा उपाध्यिले बैठकको अध्यिता गनेछ । 

(३) कुनै विधेयक िा प्रस्ताि अथव सम्बन्धी हो िा होइन भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अजन्तम गनणवय गने अगधकार अध्यिको 
हनुेछ । 

(४) अथव सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्तािको अन्य प्रवक्रया देहाय बमोजिम हनुेछ,– 

(क) अथव सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्तािमा छलफलका लागग अध्यिले स्िीकृत गरेको कायवतागलका (गमगत 
र समय) सबै सदस्यलाई सभाको सजििले उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

(ि) बावषवक बिेट सम्बन्धी विधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाई उपलब्ध 
गराइनेछ । 

(ग) अथव सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्तािका सम्बन्धमा यस कायवविगधमा उल्लेि भएका विषय बाहेक अध्यिले 
उपयिु ठहयावएको प्रवक्रया अपनाइनछे। 

(५) अथव सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्ताि बाहेकका विधेयक िा प्रस्ताि कुनै सदस्यले कम्तीमा सात ठदन अजर् दताव गनुवपनेछ 
। 

(६) अथव सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्ताि बाहेकका विधेयक िा प्रस्ताि दताव भए पश्चात सभाको सजििले सबै सदस्यलाई 
उपलब्ध गनुवपनेछ । 

(७) विधेयक िा प्रस्ताि माथी छलफल र गनणवय हनुे समयतागलका अनसूुिी-१ बमोजिम अध्यिले गनधावरण गरे बमोजिम 
हनुेछ । 

२७. अथव सम्बन्धी परुक अनमुानाः (१) सभाबाट पाररत िाल ुआगथवक बषवका लागग अथव सम्बन्धी ऐनले कुनै सेिाका 
लागग ििव गनव अजख्तयारी ठदएको रकम अपयावप्त भएमा िा त्यस िषवका लागग अथव सम्बन्धी ऐनले अजख्तयारी ठदएको 
रकमभन्दा बढी ििव हनु गएमा कायवपागलकाको अध्यिले सभामा यस अजर् प्रस्ततु गररएको बिेटको गसद्धान्त र 
मागवदशवनको प्रगतकूल नहनुे गरी परुक अनमुान पेश गनव सक्नेछ । 

२८. विधेयक सभामा पेश गदाव संलग्न गनुव पने वििरणाः सभामा पेश गने विधेयकका साथमा देहायको विरण संलग्न 
गनुव पनेछ,– 

(क) विधेयकको उद्देश्य र कारण सवहतको वििरण, 

(ि) विधेयक ऐन बनेपगछ आगथवक व्ययभार हनुे रहेछ भन ेत्यसको विस्ततृ वििरण सवहतको आगथवक वटप्पणी, 
(ग) कुनै विधेयकमा गनयम, कायवविगध, गनदेजशका बनाउने िा अगधकार प्रत्यायोिन गने प्रािधान रहेको भए त्यसको 
कारण, प्रत्यायोजित अगधकार अन्तगवत बनाइन ेगनयम, कायवविगध िा गनदेजशकाको प्रकृगत र सीमा  तथा  त्यसबाट 
पनव सक्ने प्रभाि सम्बन्धी वटप्पणी । 

२९. विधेयक दताव गराउन ुपनेाः (१) सभाको अगधकारिेत्र गभत्र पने कुनै विषयमा कुनै सदस्यले विधेयक पेश गनव 
िाहेमा विधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने गमगत भन्दा कम्तीमा पन्र ठदन अगािै अध्यिलाई उपलब्ध गराई दताव 
गराउन ुपनेछ । तर गनिाविनपगछको प्रथम विधेयक पेश गने समयािगध अध्यिले तोके बमोजिम हनुछे । 



(२) उपदफा (१) बमोजिमको विधेयक प्रिगलत कानून अनूकूल नदेजिएमा िा यो कायवविगध अनकुुल नभएमा अध्यिले 
उि विधेयक विगधसम्मत रुपमा पेश गनव प्रस्तािक सदस्यलाई ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम अध्यिले आदेश ठदए बमोजिम सभाको सजििले प्रस्ताि दताव गनुव पनेछ । 

(४) सभाको सजििले अध्यिले आदेश ठदएका विधेयक अनसूुिी- २ बमोजिम दतावको अगभलेि छुटै्ट िाख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताव गराउन ुपनेाः (१) सभाको अगधकारिेत्र गभत्र पने कुनै विषयमा प्रस्ताि पेश गनव िाहनेसदस्यले 
प्रस्ताि तयार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीमा सात ठदन अगािै अध्यि समि पेश गनुवपनेछ । तर गनिाविनपगछको 
प्रथम सभामा प्रस्ताि पेश गने समयािगध अध्यिले तोके बमोजिम हनुेछ। 

(२) त्यस्तो प्रस्ताि प्रिगलत कानून अनकूुल नदेजिएमा िा यो कायवविगध अनकुुल नभएमा अध्यिले उि प्रस्ताि विगधसम्मत 
रुपमा पेश गनव प्रस्तािक सदस्यलाई ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम अध्यिले आदेश ठदए बमोजिम सभाको सजििले प्रस्ताि दताव गनुव पनेछ । 

(४) सभाको सजििले अध्यिले आदेश ठदएका प्रस्तािहरु दतावको अगभलेि अनसूुिी- २ बमोजिम छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

३१. सिुना गबना पगन प्रस्ताि पेश गनव सवकनाेः  (१) यस पररच्छेदमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन अध्यिको 
अनमुगत गलई देहायको कुनै प्रस्ताि सूिना गबना पगन पेश गनव सवकनछे र त्यस्तो प्रस्तािद्धारा कुनै विविदस्पद विषय 
उठाउन पाइने छैनाः 

(क) धन्यिाद ज्ञापन गने,  

(ि) प्रस्ताि तथा संशोधन वफताव गलने, 
(ग) बधाइ ठदने िा शोक प्रकट गने, 

(र्) छलफल िा बैठक स्थगगत गने, 

(ङ) बैठकको अिगध बढाउने िा  

(ि) छलफल समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेजित प्रस्तािका सम्बन्धमा अध्यि अनमुगत प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताि पेश भएपगछ अध्यिले 
उि प्रस्तािलाई बैठकको गनणवयाथव पेश गनेछ । 

३२. विधेयक र प्रस्ताि वितरणाः बावषवक बिेट सम्बन्धी विधेयक कायवपागलकाबाट स्िीकृत गरी गसधै सभामा पेश 
गररनेछ । अन्य सबै विधेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गनुव भन्दा कम्तीमा िौिीस र्ण्टा अगािै सबै सदस्यलाई सभाको 
सजििले उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

३३. सझुाब संकलन र पररमािवनाः (१) विधेयक मसौदा भएपगछ अध्यिलाई उपयिु लागेमा त्यस्तो विधेयकमा 
सािविगनक रुपमा िा िडाबाट िडाबासीको सझुाब संकलन गनव सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हनु आएको सझुाबहरु सवहतको प्रगतिेदन सम्बजन्धत िडा सगमगतले कायवपागलकालाई ठदन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम विधेयकमा िडा सगमगत माफव त प्राप्त हनु आएका सझुाबहरुको अध्ययन गरी कायवपागलकाले 
विधेयकलाई आिश्यकता अनसुार पररमािवन गनेछ । 



३४. विधेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गनेाः (१) अध्यिबाट स्िीकृत कायवतागलका बमोजिम विधेयक िा प्रस्ताि 
प्रस्ततुकताव सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम विधेयक पेश गदाव विधेयक प्रस्ततुकताव सदस्यले विधेयक पेश गनव परेको कारण, विधेयकबाट 
गनव िोजिएको व्यिस्था र त्यसबाट प्राप्त गनव िोजिएको उपलजब्धको बारेमा संजिप्त िानकारी ठदंदै विधेयकमा छलफल 
गररयोस ्भने्न प्रस्ताि सभामा पेश गनुव पनेछ ।  

(३) विधेयक िा प्रस्ताि पेश गनव तोवकएको सदस्य सभामा स्ियं उपजस्थत हनु असमथव भएमा अध्यिले तोकेको कुनै 
सदस्यले विधेयक िा प्रस्ताि पेश गनव सक्नेछ । 

३५. संशोधन सम्बन्धी शतवहरुाः कुनै विधेयक िा प्रस्तािको सम्बन्धमा देहायका शतवका अधीनमा रही सदस्यले 
संशोधन पेश गनव सक्नछेाः 

(क) मूल प्रस्तािको गसद्धान्त विपरीत हनु ुहुँदैन । 

(ि) मलु प्रस्तािको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको िेत्रगभत्रको हनु ुपनेछ ।  

(ग) बैठकले पवहले गररसकेको गनणवयसँग बाजझने हनु ुहुँदैन । 

(र्) अस्पष्ट िा गनरथवक हनु ुहुदैँन । 

३६. विधेयकमा दफाबार छलफलाः  (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोजिमको विधेयक िा प्रस्ताि बैठकमा 
दफाबार छलफलका लागग अध्यिले आिश्यक व्यिस्था गनुवपनेछ । यस्तो छलफलमा अध्यिले प्राप्त भई सकेका 
संशोधन विधेयक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल समाप्त भए पश्चात िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताव सदस्यले अध्यिको अनमुगतले सभामा 
देहायको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्ततु गनुवपनेछ,– 

(क) विस्ततृ छलफलको लागग विधेयक िा प्रस्तािलाई सभाका सगमगतमा पठाइयोस ्भने्न िा  

(ि) विधेयक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनव गनणवयाथव गने । 

तर, सगमगतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने छैन । 

३७. सभामा छलफल गनव नपाइन ेविषयहरुाः (१) देहायका विषयमा सभा िा सगमगतको कुनै बैठकमा छलफल गनव 
पाइने छैनाः 

(क) संविधान िा प्रिगलत कानूनबाट गनषेध गररएको विषय, 

(ि) कानूनताः गोप्य रहने कुराहरु िा प्रकाशन गदाव राविय वहत विपररत हनुे कायव,  
(ग) कायवपागलकाको कुनै सगमगतको गनणवयको आलोिना गररएको विषय, 

(र्) प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपमा प्रिारको लागग कुनै व्यजि िा संस्थाको नाम आठद भएको विषय, 

(ङ) प्रिगलत कानून बमोजिम स्थावपत भएको न्यावयक िा त्यसको पदागधकारी, प्रिगलत कानून बमोजिम िाँिबझु 
गनव, सझुाि ठदन िा प्रगतिेदन पेश गनव गठठत आयोग िा सगमगतमा वििारधीन रहेको विषय, 

(ि) ऐगतहागसक तथ्य िा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी विषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यजिको कुनै ििव्य सत्य हो िा होइन भने्न विषय, 

(ि) अजशष्ट भाषा प्रयोग गररएको, 



(झ) कायवपागलकाको कुनै गनणवय िा कुनै कारिाही सम्बन्धी विषयमा छलफल गदाव राविय सरुिा, अिण्डता िा 
कूटनीगतक सम्बन्ध िस्ता संिेदनशील विषयहरुमा आिँ आउन सक्ने भनी कायवपागलकाबाट प्रमाजणत गररएको 
विषय समािेश भएको,  

३८. सगमगतमा छलफलाः (१) दफा ३६ को उपदफा २ (क) बमोजिम विस्ततृ छलफल गनव सभाको सगमगतमा 
पठाइएकोमा सगमगतले त्यस्तो विधेयक िा प्रस्तािमा छलफल गदाव विधेयकमा संशोधन पेश गने सदस्यहरुलाई संशोधन 
पेश गनुव परेको आधार र कारण समेत िलुाई आफ्नो संशोधनको विषयमा प्रष्ट गनव सगमगतको बैठकमा समय ठदनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोधनकतावले संशोधनको विषयमा आफ्नो धारणा रािेपगछ पेश भएका संशोधनका विषयमा 
समेत सगमगतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोधन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्ततुकताव सदस्यको 
समेत राय गलई आिश्यक गनणवय गनेछ। 

३९. सगमगतको प्रगतिेदन र बैठकमा प्रस्ततुाः (१) सगमगतमा विधेयक िा प्रस्ताि उपर छलफल समाप्त भएपगछ 
सगमगतले गरेको गनणवय अनरुुप प्रगतिेदन तयार गरी सगमगतको संयोिक िा गनिको अनपुजस्थगतमा सगमगतले ताकेको 
सदस्यले प्रगतिेदन सवहतको विधेयक िा प्रस्ताि अध्यिको अनमुगतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रगतिेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चात विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताव सदस्यले 
अध्यिको अनमुगतमा विधेयक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनव गनणवयाथव पेश गनेछ । 

४०. विधेयक वफताव गलन सक्नाेः (१) विधेयक प्रस्ततुकताव सदस्यले सभाको स्िीकृगत गलई िनुसकैु अिस्थामा 
विधेयक िा प्रस्ताि वफताव गलन सक्नेछ । तर, िावषवक बिेट तथा आगथवक ऐन सम्बन्धी विधेयक वफतावगलन सक्ने छैन ्
। 

(२) विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताव सदस्यले विधेयक वफताव गलन अनमुगत माग्न ेप्रस्ताि पेश िाहेमा गलजित सूिना ठदन ु
पनेछ । 

(३) विधेयक िा प्रस्ताि वफताव गलने प्रस्तािको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताि गने तथा विरोध गने सदस्यलाई अध्यिले आ—
आफ्नो कुराहरु स्पष्ट पानव संजिप्त ििव्य ठदन अनमुगत ठदन सक्नछे र त्यसपगछ अरु छलफल हनु ठदई प्रस्तािलाई 
गनणवयाथव पेश गनेछ । 

(४) विधेयक िा प्रस्ताि वफताव गलने अन्य प्रवक्रया अध्यिले गनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ। 

४१. संशोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अगधकाराः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६  बमोजिम दताव भएको 
विधेयक िा प्रस्ताि उपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनव िाहेमा सभाको बैठक हनुभुन्दा कम्तीमा िौिीस र्ण्टा ठदन 
अगािै संशोधनको प्रस्ताि अध्यि समि पेश गनव सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गररने संशोधन स्िीकृत गने िा नगने अगधकार अध्यिको हनुेछ । 

(३) अध्यिले स्िीकृत गरेको संशोधन िा संशोधन सवहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई गनणवयाथव पेश गनुवभन्दा पवहले 
बैठकमा पढेर सनुाउनेछ । यसरी गनणवयाथव पेश गदाव एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा अध्यिले उपयिु ठहयावएको 
कुनै एक संशोधन सवहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई प्राथगमकता ठदई पेश गनव सक्नेछ । 

(४) सभाको सजििले अध्यिले अनमुगत ठदएका संशोधनहरुको वििरण सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ । 



४२. विधेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको गनणवयाथव पेश गनेाः (१) सभामा दफािार छलफल भएकोमा सो समाप्त 
भएपगछ र सगमगतमा विस्ततृ छलफल भएकोमा सगमगतको प्रगतिेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समाप्त भएपश्चात 
अध्यिको अनमुगत गलई सभामा गनणवयाथव विधेयक प्रस्ततुकताव सदस्यले विधेयक पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्ताि प्रस्ततु गनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विधेयक िा प्रस्तािमा पेश भएका संशोधनहरुलाई अध्यिको अनमुगतले बैठकमा गनणवयाथव 
छुटै्ट पेश गनव सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहमुत सदस्यले स्िीकृत गरेमा विधेयक िा प्रस्ताि पाररत भएको 
मागननेछ । 

४३. विधेयकको पनुाः प्रस्तगुताः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्िीकृत भएको विधेयक 
सोही सभाको बैठकमा पनुाः प्रस्ताि गररन ेछैन । 

४४. विधेयक दताव अगभलेि राख्नाेः सभामा पेश गने प्रयोिनाको लागग अध्यि समि पेश भएका विधेयक सभाको 
सजििले अनसूुिी-२ बमोजिम दताव गरी विधेयकमा भएको कारबाहीको अद्यािगधक लगत तयार गरी राख्न ुपनेछ । 

४५. सामान्य त्रटुी सधुाराः अध्यिले सभाबाट पाररत भएको विधेयक िा प्रस्तािमा दफाहरुको संख्याको क्रम 
गमलाउने तथा भाषागत शदु्धता कायम राख्न ुपनेछ । 

४६. विधेयक प्रमाणीकरणको लागग अद्यािगधक प्रगत तयार पानेाः (१) दफा ४२ बमोजिम सभाबाट पाररत भएको 
विधेयकलाई सभाको सजििले पाररत भएका संशोधन तथा आनषंुगगक गमलान भए त्यस्तो गमलान गरी विधेयक पाररत 
भएको गमगत समेत उल्लेि गरी प्रमाणीकरण लागग नेपाली कागिमा िार प्रगत तयार गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गररएको विधेयकमा िषवगत नम्बर समेत उल्लेि गरी सभाको सजििले प्रमाणीकरणको 
लागग अध्यि समि पेश गनुव पनेछ । 

४७. विधेयक प्रमाणीकराण र प्रकाशन तथा गबवक्र वितरणाः (१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को उपदफा २ 
बमोजिम पेश भएको विधेयकको पवहलो र अजन्तम पषृ्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत उल्लेि गरी प्रत्येक पषृ्ठ संख्या 
समेत िलुाउन ुपनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत विधेयक उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपगछ िागू हनुछे ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको विधेयकको एक प्रगत सभाको अगभलेिमा रािी अको एक-एक प्रगत 
कायवपागलकाको कायावलय, िडा सगमगत र संर् र प्रदेशको सम्पकव  मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको विधेयक प्रकाशन गरी कायवपागलकाको िेिसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ । 

(६) सभाले पाररत गरेको विधेयक प्रमाणीकरण भएपगछ त्यसका मखु्य-मखु्य व्यिस्थाको बारेमा स्थानीय सञ्चार माध्यम िा 
अन्य कुनै तररकाबाट प्रिार प्रसार गनुव पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीय कानून िररद गनव िाहेमा कायवपागलकाको कायावलय र िडा सगमगतको कायावलयबाट लागत दस्तरु गतरी 
िररद गनव सक्नछे ।  



४८. सगमगत गठन गनव सक्नाेः  (१) कायवपागलकालाई सभाप्रगत उिरदावय बनाउन, स्थानीय कानून गनमावण प्रवक्रयालाई 
व्यिजस्थत बनाउन तथा कायवपागलकाबाट भएका कारिाहीको अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी आिश्यक गनदेशन ठदन समेत 
प्रयोिनको लागग देहाय बमोजिमको सगमगत गठन गनव सक्नेछाः 

(क) विधेयक सगमगत 

(ि) लेिा सगमगत 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रत्येक सगमगतमा बढीमा तीन िना सदस्यहरु रहनेछन ्। सगमगतमा रहने सदस्यहरु 
विषयगत अनभुि िा विज्ञताका आधारमा अध्यिको प्रस्ताि बमोजिम सभाले गनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन हनुे सगमगतको संयोिक अध्यिले तोके बमोजिम हनुेछ। संयोिक बैठकमा उपजस्थत 
नभएमा सगमगतले ताकेको सदस्यले बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(४) सगमगतको सजििको कायव कायवपागलकाको विषयगत शािा प्रमिुले गनेछ ।  

(५) सगमगतको बैठकको गणपरुक संख्या कम्तीमा दईु िना हनुपुनेछ । 

(६) सगमगतको गनणवय बहमुतबाट हनुेछ । 

(७) उपदफा (१) बमोजिमको सगमगतले आिश्यकतानसुार विषयगत विज्ञ िा कमविारीलाई आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 
आमजन्त्रत सदस्यले बैठकको गनणवयमा मत ठदन पाउने छैन । 

(८) उपदफा (१) बमोजिमका सगमगतले आफुले गरेको कामको िावषवक प्रगतिेदन सभासमि पेश गनुव पनेछ । 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यािगधक अगभलेि राख्नपुनेाः (१) सभाको सजििले अनसुिुी-३ बमोजिमको 
ढाँिामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यािगधक अगभलेि राख्न ुपनेछ ।  

(२) कायवपागलको स्थानीय कानूनको िषवगत र िणावनकु्रममा अद्यािगधक वििरण तयार गरी राख्न ुपनेछ ।  

(३) स्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत गमलाई कायवपागलकाले अद्यािगधक वििरण तयार गरी राख्न ु
पनेछ । त्यसरी अद्यािगधक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको िेिसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम राजिएको अगभलेि कसैले अिलोकन गनव िाहेमा सरुजित रुपमा अिलोकन गनव ठदन ुपनेछ 
। 

५०. कानून गनमावण प्रवक्रया सम्बन्धी अन्य व्िस्थााः स्थानीय कानून गनमावण िा संशोधन सम्बन्धी अन्य प्रवक्रया 
प्रिगलत कानून अनकूुल सभाले आफैँ गनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

५१. सभाको सजििको अगधकाराः सभाको सजििले सभाको िा कुनै सगमगत िा उपसगमगतको बैठकमा प्रिेश गनव र 
बैठकमा कायवरत कमविारीलाई गनदेशन ठदन िा गनयन्त्रण गनव िा बैठकले मागेको कायवविगध सम्बन्धी सल्लाह ठदन 
सक्नेछ । 

पररच्छेद - ४ 

विविध 

५२. सभालाई संबोधनाः (१) नपेाल सरकारका मजन्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदेश प्रमिु तथा प्रदेश सरकारका 
मजन्त्रपररषद्का सदस्यलाई सभा अध्यिले सभाको बैठकलाई विशेष संिोधन गनव अनरुोध गनव सक्नेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बोधनका लागग अपनाइन ेप्रवक्रया अध्यिले तोके बमोजिम हनुेछ । 

५३. प्रिेश गनयगमत गने अगधकाराः सभाको  बैठकमा  प्रिेश गनयगमत गने अगधकार अध्यिको हनुेछ । 

५४. आन्तररक ठदग्दशवनाः सभाको स्िीकृगत गलई अध्यिले आिश्यकता अनसुार आन्तररक ठदग्दशवन बनाउन सक्नेछ 
। 

(१) यस कायवविगधको अजन्तम व्याख्या गने अगधकार अध्यिलाई हनुेछ र गनिको गनणवय अजन्तम हनुेछ । 

(२) त्यस्तो गनणवयको िानकारी बैठकलाई ठदन ुपनेछ । 

(३) यो कायवविगधको प्रयोग गदाव प्रवक्रयागत बाधा अड्काउहरु फुकाउने अजन्तम अगधकार अध्यिलाई 
हनुेछ । यसरी िारी भएको आदेश िा गनदेशनहरु यस कायवविगधमा परे सरह मागन कायावन्ियनमा आउनेछ 
। 

५५. सभाको सजििको काम लगाउन सक्नाेः सभाको सजिि उपजस्थत नभएमा यस कायवविगधमा सभाको सजििले गने 
भनी तोवकएको कायवहरु अध्यिले ताकेको अन्य अगधकृत स्तरका कमविारीले गनेछ। 

५६. अनपुजस्थगतको सूिनााः (१) कुनै सदस्य लगातार दूई िटा िा सो भन्दा सभाको बैठकमा अनपुजस्थत रहन ुपने 
भएमा त्यस सम्बन्धी अग्रीम सूिना अध्यिलाई ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ठदइने सूिनामा आफु अनपुजस्थत रहने अिगध र कारण समेत उल्लेि गनुव पनेछ । 

५७. पालाना गनुव पने आिार संवहतााः सभाका पदागधकारी तथा सदस्यहरुले संविधान तथा कानून बमोजिमको 
उिरदावयत्ि पूरा गने तथा गनिहरुको काम कारिाहीमा सािविगनक विश्वास कायम गनव सभाबाट स्िीकृत आिार संवहताको 
पालना गनेछन ्।  

५८. अगधिेशनको अंग नमागननाेः सभाको अगधिेशन प्रारम्भ हनु ु पूिव र भैसकेपगछ अन्त्य नभएसम्मको अिगधमा 
आयोिना हनुे उद्घाटन, स्िागत, सम्मान तथा अगभनन्दन िस्ता वक्रयाकलापलाई सभाको अंग मागनन ेछैन । 

५९. शाजन्त सरुिा सवु्यिस्था कायम राख्नाेः गाउँसभा सञ्चालन अिगधभर सभाको सरुिाथव अध्यिले सरुिा गनकायको 
सहयोग अनरुोध गरेमा अविलम्ब सरुिा उपलब्ध गराउन ुसम्बजन्धत सरुिा गनकायको कतवव्य हनुछे । 

सानीभेरी गाँउसभाद्धारा पाररत आगथवक बषव २०७४/०७५ को सानीभेरी गाँउपागलकाको नेपालको संविधानको धारा 
२२७ अनरुार प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कायवविगध स्िीकृत भई लागू नभएसम्मको लागग 
यस सानीभेरी गाँउपागलका अध्यि श्री नरबहादरु पनु बाट प्रमाजणकरण  गररएको छ ।  

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


