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k|:tfjgfM नेपालको संिवधानको धारा २२७ अनसुार �दशे काननू बमोिजम 

�थानीय तहको बैठक स�चालन काय�िविध �वीकृत भई लागू नभएस&मको लािग 

कोटहीमाई गाउँसभाको काय� स�चालन गन�, बैठकको स'ुयव�था कायम रा(न, 

आव*यक सिमितह+को गठन गन� र अ,य काम कारवाही िनयिमत एवं �भावकारी 

बनाउन कोटहीमाई गाउँ काय�पािलकाबाट �वीकृत गरी यो काय�िविध जारी 

ग0रएको छ । 
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प�र�छेद –१ 

�ारि�भक 

१. सिं� नाम र �ार�भः  

(१)  यस िनयमावलीको नाम “कोटहीमाई गाउँसभा स� चालन काय�िविध, 
२०७५ रहकेो छ । 

(२)  यो काय�िविध त1ु,त �ार&भ ह2नेछ । 

२. प�रभाषाः िवषय वा �सङ्गले अक8 अथ� नलागेमा यस काय�िविधमा,- 

(क) “संिवधान” भ,नाले नेपालको संिवधान स&झन ुपछ� । 
(ख) “�थानीय तह” भ, नाले नेपालको संिवधानको धारा ५६ को उपधारा 

४ बमोिजमका गाउँपािलका सभा स&झन ुपद�छ । 
(ग)  “सभा” भ, नाले गाउँपािलकाको हकमा संिवधानको धारा २२२ 

बमोिजमको गाउँसभा स&झन ुपद�छ ।  
(घ) “काय�पािलका” भ, नाले गाउँ काय�पािलका स&झन ुपद�छ । 
(ङ) “अ<य=” भ,नाले सभाको अ<य=लाई स&झन ुपछ� ।  
(च) “उपा<य=” भ,नाले गाउँपािलकाको उपा<य=लाई स&झनु पद�छ । 
(छ) “िवधेयक” भ,नाले �थानीय काननूको मसौदा वा काननूको संशोधन 

मसौदा समेत स&झन ुपछ� । 
(ज) “सद�य” भ,नाले गाउँ काय�पािलकाको अ<य=, उपा<य=, 

काय�पािलकाको सद�य वा वडा सद�य स&झन ुपछ� । 
(झ) “सभाको सिचव” भ,नाले गाउँपािलकाको अ<य=ले सभाको 

सिचव भई काम गन� तोकेको कम�चारी समेतलाई स&झन ुपछ� । 
(ञ) “बैठक” भ,नाले गाउँसभाको अिधवेशन स&झन ु पछ� । सो श@दले 

सिमितको वैठक समेतलाई स&झन ुपद�छ । 
(ट) “��ताव” भ,नाले सभाको िवचाराथ� पेश ग0रएको कुनै ��ताव वा 

सो ��तावसँग स&बि,धत संशोधन ��ताव समेत स&झन ुपछ� । 
(ठ) “��ततुकता� सद�य” भ,नाले सभाको िवधेयक वा ��ताव 

��ततुकता� सभाको सद�य स&झन ुपछ� । 
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(ड) “बैठक क=” भ,नाले सभाको बैठक क= स&झन ुपछ� र सो श@दले 

बैठक क=सँग जोिडएको दश�कदीघा� तथा बरBडा समेतलाई 
जनाउँछ । 

(ढ) “िवषयगत शाखा” भ,नाल े गाउँपािलका वा नगरपािलकाको काय� 
िवभाजन िनयमावली बमोिजमको िवषयगत शाखा संझन ुपछ� ।  

(ण) “सिमित” भ,नाले यस काय�िविध बमोिजम गठन ह2ने सभाको 
सिमित स&झन ुपछ� । 

(त) “संयोजक” भ,नाले यस काय�िविध बमोिजम गिठत सिमितको 
संयोजक स&झन ुपछ� । 

प�र�छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक स�चालन स�ब�धी �यव�था 

३. सभाको अिधवेशन बोलाउने:  

(१) अ<य=ले गाउँपािलका वा नगरपािलकाको िनवा�चनको अि,तम 
प0रणाम घोषणा भएको िमितले एक मिहना िभE सभाको पिहलो 
अिधवेशन बोलाउनेछ । Fयसपिछ यस काय�िविध बमोिजम अ<य=ल े
समय समयमा अ,य अिधवेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अिधवेशनको समािG र अक8 बैठकको �ार&भका 
बीचको अविध छ महीना भ,दा बढी ह2ने छैन । 

(२) अ<य=ले काय�सचूी बमोिजम सभाको बैठकको संचालन र अ,Fय 
गनIछ । 

(३) सभाको अिधवेशन चाल ूनरहकेो वा बैठक �थिगत भएको अव�थामा 
बैठक बोलाउन वा�छनीय छ भनी सभाको स&पणू� सद�य सं(याको 
एक चौथाइ सद�यह+ले िलिखत अनरुोध गरेमा अ<य=ले Fय�तो 
बठैक ब�ने िमित, �थान तोKनेछ । Fयसरी तोिकएको िमित, समय र 
�थानमा सभाको अिधवेशन ब�नेछ । 
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(४) सभाको अिधवेशन काय�पािलकाको के,L रहकेो �थानमा अ<य=ल े

तोके बमोिजम ब�नेछ । 

(५) सामा,यतः िनवा�चन पिछको पिहलो अिधवेशनको अविध बढीमा 
प,N िदन र सोपिछको �Fयके अिधवेशनको अविध बढीमा सात 
िदनको ह2नेछ । 

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोिजम सभाको अिधवेशन बोलाएको सचूना 
अ<य=ले सद�यह1लाई िदनेछ । Fय�तो सचूना आव*यकता अनसुार 
साव�जिनक स�चार मा<यमबाट समेत �चार �सार गनु� पनIछ ।       

४. सद�यह�को उपि�थित र आसनः  

(१)  बैठकमा आसन Oहण गनु� अिघ सबै सद�यले अ<य=ल ेतोकेको Pम 
अनसुार अिधवेशनको उपि�थित पिु�तकामा ह�ता=र गनु�पनIछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम उपि�थत सद�यले अ<य=ले तोके अनसुारको 
�थानमा िनधा�0रत समय अगावै आQनो आसन Oहण गनु�पनIछ ।  

(३)  अपांगता भएका सद�यको हकमा अ<य=ले िनधा�0रत गरेको �थानमा 
िनजको साथमा एक जना सहयोगी आव*यक भएमा सो को समेत 
'यव�था गन� सKनेछ ।  

५. सभाको गणपूरक स#ंया:  

(१)  सभामा तFकाल कायम रहकेा सद�य सं(याको पचास �ितशत भ,दा 
बढी सद�य उपि�थत भएमा अिधवेशनको लािग गणपरूक सं(या 
पगेुको मािननेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोिजम गणपरुक सं(या नपगेुमा अ<य=ले तीन िदन 
िभE अक8 बैठकका लािग दफा ३ बमोिजम सिूचत गनु�पनIछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम आ'हान गरेको अिधवेशनमा गणपरुक सं(या 
नपगेुमा दईु िदन िभE अिधवेशन ब�ने गरी दफा ३ बमोिजम सचूना 
गनु�पनIछ ।  
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(४)  उपदफा (३) बमोिजम पनुः सूचना गदा� गणपरुक सं(या नपगेुमा 

क&तीमा पSचीस �ितशत सद�यह1को उपि�थितमा अिधवेशन 
ब�नेछ ।  

६. बैठकको स$चालन र �थगन:  

(१)  अ<य=ले सभाको काय�बोझलाई <यानमा राखी काय�सचूी �वीकृत 
गरी सभाको बैठक संचालन गनु�पनIछ ।  

(२)  सभाको बैठक अ<य=ले िनधा�रण गरेको समय तािलका बमोिजम 
ह2नेछ ।  

(३)  अ<य=ले �Fयेक बैठकको �ार&भ तथा �थगनको घोषणा गनIछ । 

(४)  सभाको अ<य= वैठकमा उपि�थत ह2न नसKने अव�थामा उपा<य= 
वा उप�मखुले बैठकको अ<य=ता गनIछ । उपा<य= वा उप�मखु 
पिन उपि�थत ह2न नसकेमा अ<य=ले तोकेको सभाको सद�यल े
बैठकको अ<य=ता गनI गरी काय�सचूीमा तोKन ुपनIछ । 

७. काय'सचूी र समयाविध �काशनः  

(१)  अ<य=को िनदIशानसुार सभाको सिचवले काय�सचूी र समय तािलका 
अनसुचूी-१ बमोिजम तयार गनIछ र Fयसको एक �ित सामा,यतया 
अड्चालीस घBटा अगावै �Fयेक सद�यलाई उपल@ध गराइनेछ । 

तर िवशेष प0रि�थितमा अ<य=को िनदIशानसुार बैठक ब�न ेचौवीस 
घBटा अगावै काय�सचूी तयार गरी Fयसको एक �ित सद�यलाई 
सभाको सिचवले उपल@ध गराउन सKनेछ । 

८. समयाविध िनधा'रण:  

(१) अ<य=ले बैठकमा पेश ह2ने िवषयमािथ छलफल गन� समयाविध 
तोKनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको समयाविध समाG भएपिछ यस 
काय�िविधमा अ,यथा लेिखएकोमा बाहके अ<य=ले अ,य िवषयमा 
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छलफल ह2न निदई सो िवषयको टुङ्गो लगाउन आव*यक सब ै
िवधेयक वा ��ताव िनण�याथ� बैठकमा ��ततु गनIछ । 

९. सभामा मतदान:  

(१) सभामा िनण�यका लािग ��ततु ग0रएको सबै  िवधेयक वा ��तावको 
िनण�य उपि�थत सद�यह+को बह2मतबाट ह2नेछ ।  

(२) अ<य=ता गनI 'यिTलाई मत िदने अिधकार ह2ने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अ<य=ता गनI 'यिTले आQनो िनणा�यक मत 
िदनेछ ।  

१०. मया'िदत सशंोधनः कुनै सद�यले ��ततु गनI िवधेयक वा ��तावमा कुनै 

आपिUजनक, 'यंVयाFमक, अनाव*यक, अनपुयTु वा अस&बW श@द वा 
वाKयांश �योग भएको लागेमा अ<य=ले Fय�ता िवषय िवतरण ह2नभु,दा 
अिघ उपयTु संशोधन गन� वा गराउन सKनेछ । 

११. बैठकको �ार�भः सभाको बैठक क=मा अ<य= आगमन भई रािXYय धनु 

बजे पिछ बैठक �ार&भ ह2नेछ । 
१२. बैठकमा पालना गनु'पन0 आचरणह1ः  

(१)  बैठकमा दहेायका आचरणह+ पालना गनु� पनIछः 

(क) अ<य= बैठक क=मा �वेश ह2दँा सबैले स&मान �कट गन� उठ्न ु
पनIछ । 

(ख) अ<य=ले बैठक�ित स&मान �कट गरी आQनो आसन Oहण 
गनु�पनIछ । 

(ग) बैठक �थिगत भई अ<य= सभाबाट बािहर िन�के पिछ माE 
अ1 सद�यह+ले बैठक क= छाड्न ुपनIछ । 

(घ) बैठकमा भाग िलने सद�यले बोZदा अ<य=लाई स&बोधन गरेर 
माE बोZन ु पछ� र अ<य=ले अ,यथा आदशे िदएमा बाहके 
उिभएर बोZन ुपनIछ । 
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(ङ) अ<य=ले बैठकलाई स&बोधन ग0ररहकेो समयमा कुनै पिन 

सद�यले �थान छाड्न ु ह2दँनै र अ<य=ले बोलेको कुरा 
शाि,तपवू�क स,ुन ुपनIछ । 

(च) अ<य=ले आसन Oहण ग0ररहकेो र बोिलरहकेो अव�थामा 
सद�यको बीचबाट िहड्ँन ुह2दँनै । 

(छ) कुनै सद�यले बोिलरहकेो समयमा अशाि,त गन� वा बैठकको 
मया�दा भंग ह2ने वा अ'यव�था उFप,न ह2ने कुनै काम गनु� ह2दँनै । 

(ज) बैठक क=मा अ<य=को साम,ुनेबाट वारपार गरी िहड्ँन वा 
अ<य=को आसनतफ�  िपठ्य ूफका�एर ब�न ह2दँनै । 

(झ) बैठकको काय�सँग �Fय= 1पले स&बि,धत िवषय बाहके अ,य 
िवषयको प�ुतक, समाचारपE वा अ,य कागजपEह+ पढ्न ु
ह2दँनै । 

(ञ) बैठकको अविधभर बैठक क=मा मोबाईल फोन ब,द गनु�  
पनIछ । 

(२)  सभामा पालना गनु�पनI अ,य आचरणह+ समय समयमा सभाले तोके 
बमोिजम ह2नेछ । 

१३. बैठकमा भाग िलने सद�यले पालन गनु' पन0 िनयमह1ः बैठकमा ह2ने 

छलफलमा भाग िलने सद�यले दहेायका िनयमह+को पालन गनु� पनIछः 

(क) अ<य=को <यानाकष�ण गन�को िनिमU उठ्न ुपनIछ र अ<य= िनजको 
नाम बोलाएपिछ वा इशारा गरेपिछ माE बोZन ुपनIछ । 

(ख) यस काय�िविधको दफा ३५ बमोिजमका िवषयमा छलफल गनु� ह2दँनै । 

(ग) अशी[, अ\ील, अपमानजनक वा कुनै आपिUजनक श@द बोZन ु
ह2दँनै । 

(घ) 'यिTगत आ=ेप लगाउन ह2दँनै । 
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(ङ) बोZन पाउने अिधकारलाई सभाको काय�मा बाधा पानI मनसायल े

द1ुपयोग गनु� ह2दँनै । 

(च) सभा वा अ<य=को कुनै िनण�य बदर ग0रयोस ् भ,ने ��तावमािथ 
बोZदाको अव�थामा बाहके सभा अ<य=को कुनै पिन िनण�यको 
आलोचना गनु� ह2दँनै । 

(छ) अ<य=ले पद अनकूुल आचरण गरेको छैन भ,ने ��तावको 
छलफलको Pममा बाहके अ<य=को आचरणको आलोचना गनु� 
ह2दँनै । 

(ज) वैठकमा पालना गनु�पनI अ,य िनयमह+ सभाले तोके बमोिजम ह2नेछ । 

१४. छलफलमा बो3ने 4मः बैठकमा बोZने Pम दहेाय बमोिजम ह2नेछः 

(क) ��ताव पेश गनI सद�यले बोिलसकेपिछ अ<य=ले नाम बोलाएको वा 
इशारा गरेको Pम बमोिजमको सद�यले बोZन पाउनेछन ्। 

(ख) अ<य=को अनमुित िबना कुनै सद�यले एउटै ��तावमा एक पटक 
भ,दा बढी बोZन पाउने छैन । 

(ग) ��ताव पेश गनI सद�यले उUर िदनको िनिमU छलफलको अ,Fयमा 
फे0र बोZन पाउनेछ । सो ��तावको स&ब,धमा छलफलमा पिहल े
भाग िलएको वा निलएको जेसुकै भए तापिन ��तावक सद�यले उUर 
िदई सकेपिछ अ<य=को अनमुित निलई फे0र बोZन पाउने छैन । 

१५. �प5 पान' माग गन' सिकनेः  

(१) बैठकमा छलफल चिलरहकेो समयमा स&बि,धत िवषयमा कुनै 
सद�यले कुनै कुरा �प[ पान� माग गन� अ<य= माफ� त अनरुोध गन� 
सKनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अ<य=को 
अनमुित िलई कुनै सद�यले सभाको जानकारीको लािग आफूसँग 
स&बि,धत अ,य िवषयमा �प[ जानकारी िदन सKनेछ । 
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तर Fय�तो �प[ जानकारी िददँा कुनै िववाद�पद िवषय उठाउन पाइने छैन 

र सो �प[ जानकारी मािथ कुनै छलफल गन� पाइने छैन ।  

१६. िनण'याथ' ��ताव पेश गन0ः  

(१)  सभाको काय�सचूीको कुनै ��तावमािथ छलफल समाG भएपिछ सो 
��तावको प=मा ह2ने सद�यह+लाई “ह2,छ, िवप=मा ह2न े
सद�यह+लाई “ह2,न” र तट�थ रहन चाहने सद�यह+लाई “मत 
िद,न” भ,ने श@द सिुनने गरी उSचारण गनु� भनी अ<य=ल े
काय�सचुीका िवषयह+ Pमशः िनण�याथ� पेश गनIछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम ��तावलाई िनण�याथ� पेश गरेपिछ अ<य=ल े
“ह2,छ” वा “ह2,न” भ,ने सद�यह+म<ये जनु प=को बह2मत भएको 
ठह] याउँछ सो कुराको घोषणा गनIछ ।  

(३)  अ<य=^ारा कुनै ��ताव िनण�याथ� पेश ग0रसकेपिछ सो ��तावमािथ 
छलफल गन� वा संशोधन ��ततु गन� पाइने छैन ।  

१७. सभा6य�ले िनद0शन िदनेः  

(१)  बैठकमा अभL 'यवहार गनI सद�यलाई आQनो 'यवहार िनय,Eण गन� 
अ<य=ले चेतावनी िदए पिछ Fय�तो सद�यले आQनो 'यवहारमािथ 
त1ु,त िनय,Eण गनु� पनIछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको आदशे पालना नगनI सद�यलाई अ<य=ल े
बैठकबाट बािहर जान आदशे िदन सKनेछ । आदशे पाएपिछ Fय�तो 
सद�यले बठैक क=बाट त1ु,त बािहर जान ुपनIछ र िनजले सो िदनको 
बाँक_ अविधको बैठकमा उपि�थत ह2न पाउने छैन । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजमको आदेश पाएपिछ पिन Fय�तो सद�य बैठक 
क=बाट त1ु,त बािहर नगएमा अ<य=ले िनजलाई कम�चारी वा 
सरु=ाकम`को सहयोग िलई बािहर िनकाZन सKनेछ । Fयसरी 
िनकािलएकोमा Fय�तो सद�यले Fयसपिछको तीन िदनस&म सभाको 
बैठक वा कुनै सिमितको बैठकमा भाग िलन पाउने छैन । यसरी 
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िनकािलएकोमा सभाको सिचवले सो कुराको सचूना सबै सिमितलाई 
िदनेछ । 

(४)  यस काय�िविधमा अ,यE जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै 
सद�यले बैठक क=मा शाि,त, स'ुयव�था तथा अनशुासन भङ्ग 
गरेमा वा गन� लागेमा वा सभाको �ितaामा धKका लाVने िकिसमल े
बैठक क= िभE <वंसाFमक काय� गरेमा वा बल �योग गरेमा वा गन� 
लागेमा वा कुनै भौितक हानी नोKसानी प]ु याएमा अ<य=ले िनजलाई 
बैठक क=बाट तFकाल िनXकाशन गरी सद�यलाई बढीमा सात िदन 
स&मको लािग सभामा आउन नपाउने गरी र =ित भएको भौितक 
सामाOीको यथाथ� =ितपिूत� िनजबाट भराउने आदशे िदन सKनेछ । 

(५) दफा (४) बमोिजम िनXकािसत भएको सद�यले सो अविधभर 
सभाको वा कुनै सिमितको बैठकमा उपि�थत ह2न पाउने छैन । 
िनजलाई तोिकएको =ितपिूत� अ<य=ले तोकेको समयिभE दािखला 
गनI दाियFव स&बि,धत सद�यको ह2नेछ । 

(६)  यस दफा बमोिजम कुनै सद�य िनXकािशत भएको वा फुकुवा भएको 
सचूना सभाको सिचवले सबै सिमितलाई िदनेछ ।  

१८. कारवाही िफता' ह7न स8नेः यस काय�िविधमा अ,यE जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भए तापिन िनXकािशत वा कारवाहीमा परेको सद�यले िचU 
बbुदो सफाई पेश गरेमा वा आQनो भलू �वीकार गरी माफ_ मागेमा 
अ<य=ले बैठकको राय बझुी Fय�तो सद�यलाई माफ_ िदई कारवाही िफता� 
िलन सKनेछ । 

१९. बैठक �थिगत गन0 अिधकारः बैठक क=िभE अ'यव�था भई वा ह2न 

लािग बैठक िनयिमत 1पले स�चालन गन� बाधा पनI दिेखएमा अ<य=ले सो 
िदनको कुनै समयस&म वा आफूले तोकेको अविधस&मको लािग सचूना 
टाँस गरी बैठक �थिगत गन� सKनेछ । अ<य= गरेको Fय�तो �थगन मािथ 
कुनै सद�यले �c उठाउन पाउने छैन ्। 
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२०. सद�यको �थान �र: रहेको अव�थामा सभाको काय' स$चालन: 

सभाको कुनै सद�यको �थान 0रT रहकेो अव�थामा समेत सभाले आQनो 
काय� स�चालन गन� सKनेछ र सभाको कारबाहीमा भाग िलन नपाउने कुनै 
'यिTले भाग िलएको कुरा पिछ पUा लागेमा �चिलत कानून िवप0रत 
बाहकेको काय� अमा,य ह2ने छैन ।   

२१. सभाको िनण'यको अिभलेख र काया'<वयन:  

(१)  सभा र यसको सिमितको िनण�य तथा कारबाहीको अिभलेख सभाको 
सिचवले 'यवि�थत र सरुि=त रा(न ुपनIछ । 

(२)  सभा तथा यसका सिमितको िनण�यको सKकल अ<य=को आदशे 
िबना सभा वा सभा भवन बािहर लैजान ह2दँनै । 

२२. िनण'य �मािणत गन0:  

(१)  सभाको बैठकल ेगरेका िनण�य अ<य=ल े�मािणत गनIछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको िनण�य सरुि=त रा(ने र काया�,वयन गनI 
गराउने काय� सभाको सिचवले गनIछ । 

प�र�छेद-३ 

�थानीय कानून िनमा�ण गन  �ि!या 

२३. �थानीय कानून िनमा'ण गदा' िवचार गनु' पन0 प�ह�ः  

(१) सभाले �थानीय काननू िनमा�ण वा संशोधन गदा� अ,य कुराको 
अित0रT दहेायको िवषयमा िवचार गनु� पनIछ,- 

(क) संिवधान बमोिजम आQनो अिधकारको िवषयमा पनI वा नपनI, 

(ख) संिवधान, संघीय काननू तथा �देश काननूको 'यव�था, 

(ग) Fय�तो काननू, �वSछ, ,यायपणू� तथा तक�  संगत ह2न वा नह2न,े  

(घ)  िनमा�ण गन� लािगएको �थानीय काननूको 'यवहा0रक 
काया�,वयन ह2न सKने वा नसKन,े 
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(ङ) काननू काया�,वयनको लािग आव*यक पनI आिथ�क dोत तथा 

सं�थागत संरचना, 

(च) सव8Sच अदालतबाट �ितपािदत िसWा,त वा भएको आदशे, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद,् �दशे सरकार वा �दशे सभाले 
Fय�तै िवषयमा आधारभतू काननू िनमा�ण गरेको भए सोमा 
भएको 'यव�था 

(ज) नेपाल सरकार वा �ादिेशक सरकारले नमनूा काननू उपल@ध 
गराएको भए सोमा भएको 'यव�था, 

(झ) नेपालले अ,तरािXYय �तरमा जनाएको �ितवWता, 

(ञ) स&बि,धत �थानीय तहले िनमा�ण गरेको अ,य �थानीय 
काननूह1सँगको तालमेल तथा सौहाLता, 

(ट) िजZलािभEका अ,य �थानीय तह वा अ,य िजZलासँग िसमाना 
जोिडएका �थानीय तहको हकमा Fय�ता िजZलाका �थानीय 
तहले बनाएको �थानीय काननूको 'यव�था,  

(ठ) गाउँकाय�पािलका वा नगरकाय�पािलकाले िनधा�रण गरेका अ,य 
आव*यक िवषयह1 ।  

(२)  सभाले संिवधानको अनसुचूी-९ को िवषयमा �थानीय काननू िनमा�ण 
गदा� Fय�तो िवषयमा संघीय संसद वा �दशे सभाले बनाएको 
काननूको �ितकूल नह2ने गरी िनमा�ण गनIछ । 

(३)  एक �थानीय तहबाट अक8 �थानीय तहको =ेEमा ह2ने व�त ु वा 
सेवाको िव�तारमा कुनै िकिसमको बाधा अवरोध गनI वा कुन ै
िकिसमको भेदभाव गनI गरी �थानीय काननू िनमा�ण गन� ह2दँनै ।   

(४)  सभा वा काय�पािलकाले एक आपसमा बािझने गरी �थानीय काननू 
िनमा�ण गन� ह2दँनै । 
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(५)  सभाले िदएको अिधकार �योग गरी काय�पािलकाले िनदIिशका वा 

िदVदश�न बनाई लाग ूगनIछ ।  

२४. आव=यकताको पिहचान गन0:  

(१)  काय�पािलकाले िवधेयक तजु�मा गनु� अिघ Fय�तो िवषयको काननू 
िनमा�ण गन� आव*यक रह ेनरहकेो िवषयमा आव*यकताको पिहचान 
गनु� पनIछ । 

(२)  उपदफा (१) को �योजनको लािग स&बि,धत काय�पािलकाल े
�थानीय काननू बनाउन ुपनI आधार र कारण, Fय�तो िवषयमा संघीय 
वा �दशे काननू भए नभएको, िजZला िभEका र अ,य िछमेक_ 
�थानीय तहमा Fयस स&ब,धी �थानीय काननू िनमा�ण भए नभएको, 
�थानीय काननू तजु�माबाट हािसल गन� खोिजएको लाभ लागत र 
उपल@धी, �थानीय काननू काया�,वयनको लािग आव*यक पनI संय,E 
तथा आिथ�क dोत, Fय�तो dोत जटुाउनको लािग आव*यक 
'यव�था र िवधेयकमा रहने म(ुय म(ुय �ावधानको समेत िव\ेषण 
गरी संि=G अवधारणापE तयार गनु� पनIछ ।  

(३)  काननूको संशोधनको लािग िवधेयक तजु�मा गदा� संशोधन गनु� परेको 
आधार र कारण सिहतको दफाबार तीन महले िववरण तयार गनु� 
पनIछ ।  

२५. ��ताव �वीकारयो>य छ वा छैन भ<ने िनण'य गन0ः कुनै ��ताव �वीकार 

योVय छ वा छैन भ,ने कुराको िनण�य अ<य=ले गनIछ र Fयसरी िनण�य गदा� 
अ<य=ले कारण खलुाई ��तावको कुनै अशं वा परैू ��ताव अ�वीकार गन� 
सKनेछ । 

२६. िवधेयक वा ��ताव ��तुत:  

(१)  वािष�क आय र 'ययको अनमुान सिहतको बजेट तथा सोसँग 
स&बि,धत िविनयोजन वा आिथ�क िवधेयकह+ अ<य=बाट िनधा�0रत 
िमित र समयमा सभाको बैठकमा ��ततु गनु�पनIछ ।  
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(२)  वािष�क बजेट तथा अथ� स&ब,धी िवधेयक वा ��ताव 

काय�पािलकाको �मखु आफe ले वा िनजले तोके बमोिजम उपा<य= 
वा काय�पािलकाको सद�यले माE ��ततु गनु�पनIछ । अ<य=ल े
वािष�क बजेट आय 'यय िववरण तथा बजेट सभामा आँफै पेश गनI 
भएमा सो समयमा उपा<य= वा उप�मखुले बैठकको अ<य=ता  
गनIछ ।  

(३)  कुनै िवधेयक वा ��ताव अथ� स&ब,धी हो वा होइन भ,ने �c उठेमा 
सो �cको अि,तम िनण�य गनI अिधकार अ<य=को ह2नेछ ।   

(४)  अथ� स&ब,धी िवधेयक वा ��तावको अ,य �िPया दहेाय बमोिजम 
ह2नेछ,-   

(क) अथ� स&ब,धी िवधेयक वा ��तावमा छलफलका लािग 
अ<य=ले �वीकृत गरेको काय�तािलका (िमित र समय) सबै 
सद�यलाई सभाको सिचवले उपल@ध गराउनपुनIछ 

(ख) वािष�क बजेट स&ब,धी िवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए 
पfात माE सबै सद�यलाई उपल@ध गराइनेछ । 

(ग) अथ� स&ब,धी िवधेयक वा ��तावका स&ब,धमा यस 
काय�िविधमा उZलेख भएका िवषय बाहके अ<य=ले उपयTु 
ठहया�एको �िPया अपनाइनेछ ।  

(५)  अथ� स&ब,धी िवधेयक वा ��ताव बाहकेका िवधेयक वा ��ताव कुनै 
सद�यले क&तीमा सात िदन अिघ दता� गनु�पनIछ । 

(६)  अथ� स&ब,धी िवधेयक वा ��ताव बाहकेका िवधेयक वा ��ताव दता� 
भए पfात सभाको सिचवले सबै सद�यलाई उपल@ध गराउन ु
गनु�पनIछ ।  

(७)  िवधेयक वा ��ताव माथी छलफल र िनण�य ह2ने समयतािलका 
अनसुचूी -१ बमोिजम अ<य=ले िनधा�रण गरे बमोिजम ह2नेछ । 
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२७. अथ' स�ब<धी पुरक अनुमान:  

(१)  सभाबाट पा0रत चाल ुआिथ�क वष�का लािग अथ� स&ब,धी ऐनले कुन ै
सेवाका लािग खच� गन� अि(तयारी िदएको रकम अपया�G भएमा वा 
Fयस वष�का लािग अथ� स&ब,धी ऐनले अि(तयारी नदिएको सेवामा 
खच� गन� आव*यक भएमा वा अथ� स&ब,धी ऐनले अि(तयारी 
िदएको रकमभ,दा बढी खच� ह2न गएमा काय�पािलकाको अ<य=ल े
सभामा यस अिघ ��ततु ग0रएको बजेटको िसWा,त र माग�दशनको 
�ितकूल नह2ने गरी परुक अनमुान पेश गन� सKनेछ । 

२८. िवधेयक सभामा पेश गदा' सलं>न गनु' पन0 िववरण: सभामा पेश गनI 

िवधेयकका साथमा दहेायको िववरण संलVन गनु� पनIछ,- 

(क) िवधेयकको उh*ेय र कारण सिहतको िववरण, 

(ख) िवधेयक ऐन बनेपिछ आिथ�क 'ययभार ह2ने रहछे भने Fयसको िव�ततृ 
िववरण सिहतको आिथ�क िटiपणी, 

(ग) कुनै िवधेयकमा िनयम, काय�िविध, िनदIिशका बनाउने वा अिधकार 
�Fयायोजन गनI �ावधान रहकेो भए Fयसको कारण, �Fयायोिजत 
अिधकार अ,तग�त बनाइने िनयम, काय�िविध वा िनदIिशकाको �कृित 
र सीमा तथा Fयसबाट पन� सKने �भाव स&ब,धी िटiपणी । 

२९. िवधेयक दता' गराउनु पन0:  

(१)  सभाको अिधकार=ेE िभE पनI कुनै िवषयमा कुनै सद�यले िवधेयक 
पेश गन� चाहमेा िवधेयक तयार गरी सभाको बैठक ब�ने िमित भ,दा 
क&तीमा प,N िदन अगावै अ<य=लाई उपल@ध गराई दता� गराउन ु
पनIछ ।  

तर िनवा�चनपिछको �थम सभामा िवधेयक पेश गनI समयाविध 
अ<य=ले तोके बमोिजम ह2नेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोिजमको िवधेयक �चिलत काननू अनकूुल 

नदिेखएमा वा यो काय�िविध अनकुुल नभएमा अ<य=ल े उT 
िवधेयक िविधस&मत 1पमा पेश गन� ��तावक सद�यलाई िदन ुपनIछ ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अ<य=ले आदशे िदए बमोिजम 
सभाको सिचवले ��ताव दता� गनु� पनIछ । 

(४)  सभाको सिचवले अ<य=ले आदशे िदएका िवधेयक अनसुूची-२ 
बमोिजम दता�को अिभलेख छुjै रा(न ुपनIछ । 

३०. ��ताव दता' गराउनु पन0:  

(१) सभाको अिधकार=ेE िभE पनI कुनै िवषयमा ��ताव पेश गन� चाहन े
सद�यले ��ताव तयार गरी सभाको बैठक ब�न ुभ,दा क&तीमा सात 
िदन अगावै अ<य= सम= पेश गनु�पनेछ ।  

तर िनवा�चनपिछको �थम सभामा ��ताव पेश गनI समयाविध 
अ<य=ले तोके बमोिजम ह2नेछ । 

(२)  Fय�तो ��ताव �चिलत काननू अनकूुल नदिेखएमा वा यो काय�िविध 
अनकुुल नभएमा अ<य=ले उT ��ताव िविधस&मत 1पमा पेश गन� 
��तावक सद�यलाई िदन ुपनIछ ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अ<य=ले आदशे िदए बमोिजम 
सभाको सिचवले ��ताव दता� गनु� पनIछ । 

(४) सभाको सिचवले अ<य=ले आदशे िदएका ��तावह1 दता�को 
अिभलेख अनसुचूी-२ बमोिजम छुjै रा(न ुपनIछ ।  

३१. सचूना िबना पिन ��ताव पेश गन' सिकनेः  

(१) यस प0रSछेदमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अ<य=को 
अनमुित िलई दहेायको कुनै ��ताव सचूना िबना पिन पेश गन� 
सिकनेछ र Fय�तो ��ताव^ारा कुनै िववाद�पद िवषय उठाउन पाइन े
छैनः 
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(क) ध,यवाद kापन गनI, 

(ख) ��ताव तथा संशोधन िफता� िलने, 

(ग) बधाइ िदने वा शोक �कट गनI, 

(घ) छलफल वा बैठक �थिगत गनI, 

(ङ) बैठकको अविध बढाउने वा  

(च) छलफल समाG गनI । 

(२)  उपदफा (१) मा उZलेिखत ��तावका स&ब,धमा अ<य= अनुमित 
�ाG भई बैठकमा ��ताव पेश भएपिछ अ<य=ले उT ��तावलाई 
बैठकको िनण�याथ� पेश गनIछ । 

३२. िवधेयक र ��ताव िवतरण: वािष�क बजेट स&ब,धी िवधेयक 

काय�पािलकाबाट �वीकृत गरी िसधै सभामा पेश ग0रनेछ । अ,य सब ै
िवधेयक वा ��ताव सभामा पेश गनु� भ,दा क&तीमा चौवीस घBटा अगावै 
सबै सद�यलाई सभाको सिचवले उपल@ध गराउन ुपनIछ । 

३३. सझुाब सकंलन र प�रमाज'न:  

(१) िवधेयक मसौदा भएपिछ अ<य=लाई उपयTु लागेमा Fय�तो 
िवधेयकमा साव�जिनक 1पमा वा वडाबाट वडाबासीको सझुाब 
संकलन गन� सKनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम �ाG ह2न आएको सझुाबह1 सिहतको �ितवेदन 
स&बि,धत वडा सिमितले काय�पािलकालाई िदन ुपनIछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम िवधेयकमा वडा सिमित माफ� त �ाG ह2न 
आएका सझुाबह1को अ<ययन गरी काय�पािलकाले िवधेयकलाई 
आव*यकता अनसुार प0रमाज�न गनIछ ।  

३४. िवधेयक वा ��ताव सभामा पेश गन0:  

(१) अ<य=बाट �वीकृत काय�तािलका बमोिजम िवधेयक वा ��ताव 
��ततुकता� सद�यले सभाको बैठकमा पेश गनIछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक पेश गदा� िवधेयक ��ततुकता� 

सद�यले िवधेयक पेश गनु� परेको कारण, िवधेयकबाट गन� खोिजएको 
'यव�था र Fयसबाट �ाG गन� खोिजएको उपलि@धको बारेमा संि=G 
जानकारी िददं ैिवधेयकमा छलफल ग0रयोस ्भ,ने ��ताव सभामा पेश 
गनु� पनIछ । 

(३) िवधेयक वा ��ताव पेश गन� तोिकएको सद�य सभामा �वयं उपि�थत 
ह2न असमथ� भएमा अ<य=ले तोकेको कुनै सद�यले िवधेयक वा 
��ताव पेश गन� सKनेछ । 

३५. सशंोधन स�ब<धी शत'ह1ः कुनै िवधेयक वा ��तावको स&ब,धमा 

दहेायका शत�का अधीनमा रही सद�यले संशोधन पेश गन� सKनेछः 

(क) मलू ��तावको िसWा,त िवपरीत ह2न ुह2दँनै । 

(ख) मलू ��तावको कुरासँग स&बW तथा Fयसको =ेEिभEको ह2न ुपनIछ । 

(ग) बैठकले पिहले ग0रसकेको िनण�यसँग बािझने ह2न ुह2दँनै । 

(घ) अ�प[ वा िनरथ�क ह2न ुह2दँनै । 

३६. िवधेयकमा दफाबार छलफल:  

(१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोिजमको िवधेयक वा ��ताव बैठकमा 
दफावार छलफलका लािग अ<य=ले आव*यक 'यव�था गनु�पनIछ । 
य�तो छलफलमा अ<य=ल े �ाG भई सकेका संशोधन िवधेयक वा 
��तावलाई समेत समावेश गराउन सKनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छलफल समाG भए पfात िवधेयक वा ��ताव 
��ततुकता� सद�यले अ<य=को अनमुितले सभामा दहेायको कुनै एक 
��ताव ��ततु गनु�पनIछ,-  

(क) िव�ततृ छलफलको लािग िवधेयक वा ��तावलाई सभाका 
सिमितमा पठाइयोस ्भ,ने वा  

(ख) िवधेयक वा ��ताव बैठकबाट पा0रत गन� िनण�याथ� पेश गनI ।  
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तर सिमितको बैठकमा पठाइने िवधेयक वा ��ताव सभाको 
बैठकमा दफाबार छलफल ग0रने छैन । 

३७. सभामा छलफल गन' नपाइने िवषयह1ः  

(१) दहेायका िवषयमा सभा वा सिमितको कुनै बैठकमा छलफल गन� 
पाइने छैनः 

(क) संिवधान वा �चिलत काननूबाट िनषधे ग0रएको िवषय, 

(ख) काननूत: गोiय रहने कुराह+ वा �काशन गदा� रािXYय िहत 
िवप0रत ह2ने काय�,  

(ग) काय�पािलकाको कुनै सिमितको िनण�यको आलोचना ग0रएका 
िवषय, 

(ग) सभाको छलफल^ारा �प[ भएसकेको िवषय, 

(घ) �Fय= वा अ�Fय= 1पमा �चारको लािग कुनै 'यिT वा 
सं�थाको नाम आिद भएको िवषय, 

(ङ) �चिलत काननू बमोिजम �थािपत भएको ,याियक वा वा 
Fयसको पदािधकारी, �चिलत काननु बमोिजम जाँचबझु गन�, 
सझुाव िदन वा �ितवेदन पेश गन� गिठत आयोग वा सिमितमा 
िवचारधीन रहकेो िवषय, 

(च) ऐितहािसक तlय वा काननूको 'या(या स&ब,धी िवषय, 

(छ) गैर सरकारी 'यिTको कुनै वT'य सFय हो वा होइन भ,न े
िवषय,  

(ज) अिश[ भाषा �योग ग0रएको,  

(झ) काय�पािलकाको कुनै िनण�य वा कुनै कारवाही स&ब,धी 
िवषयमा छलफल गदा� रािXYय सरु=ा, अखBडता वा 
कूटनीितक स&ब,ध ज�ता संवेदनशील िवषयह+मा आँच 
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आउन सKने भनी काय�पािलकाबाट �मािणत ग0रएको िवषय 
समावेश भएको, र 

३८. सिमितमा छलफल:  

(१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोिजम िव�ततृ छलफल गन� सभाको 
सिमितमा पठाइएकोमा सिमितले Fय�तो िवधेयक वा ��तावमा 
छलफल गदा� िवधेयकमा संशोधन पेश गनI सद�यह1लाई संशोधन 
पेश गनु� परेको आधार र कारण समेत खलुाई आQनो संशोधनको 
िवषयमा �[ गन� सिमितको बैठकमा समय िदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधनकता�ले संशोधनको िवषयमा आQनो 
धारणा राखेपिछ पेश भएका संशोधनका िवषयमा समेत सिमितल े
दफाबार छलफल गरी Fय�तो संशोधन �वीकार गनI वा नगनI 
स&ब,धमा िवधेयक ��ततुकता� सद�यको समेत राय िलई आव*यक 
िनण�य गनIछ । 

३९. सिमितको �ितवेदन र बैठकमा ��तुत:  

(१)  सिमितमा िवधेयक वा ��ताव उपर छलफल समाG भएपिछ 
सिमितले गरेको िनण�य अन1ुप �ितवेदन तयार गरी सिमितको 
संयोजक वा िनजको अनपुि�थितमा सिमितले तोकेको सद�यल े
�ितवेदन सिहतको िवधेयक वा ��ताव अ<य=को अनमुितले 
सभाको बैठकमा पेश गनIछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ितवेदन उपर छलफल समाG भए पfात 
िवधेयक वा ��ताव ��ततुकता� सद�यले अ<य=को अनमुितमा 
िवधेयक वा ��ताव बैठकबाट पा0रत गन� िनण�याथ� पेश गनIछ । 

४०. िवधेयक िफता' िलन स8ने:  

(१) िवधेयक ��ततुकता� सद�यले सभाको �वीकृित िलई जनुसकैु 
अव�थामा िवधेयक वा ��ताव िफता� िलन सKनेछ ।  
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तर वािष�क बजेट तथा आिथ�क ऐन स&ब,धी िवधेयक िफता�िलन 
सKने छैन ्।  

(२) िवधेयक वा ��ताव ��ततुकता� सद�यले िवधेयक िफता� िलन 
अनमुित माVने ��ताव पेश चाहमेा िलिखत सचूना िदन ुपनIछ । 

(३) िवधेयक वा ��ताव िफता� िलने ��तावको कसैले िवरोध गरेमा 
��ताव गनI तथा िवरोध गनI सद�यलाई अ<य=ले आ-आQनो 
कुराह+ �प[ पान� संि=G वT'य िदन अनमुित िदन सKनेछ र 
Fयसपिछ अ1 छलफल ह2न निदई ��तावलाई िनण�याथ� पेश गनIछ । 

(३) िवधेयक वा ��ताव िफता� िलने अ,य �िPया अ<य=ले िनधा�रण गरे 
बमोिजम ह2नेछ । 

४१. सशंोधन ��ताव �वीकृत गन0 वा नगन0 अिधकारः  

(१)  दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोिजम दता� भएको िवधेयक वा 
��ताव उपर कुनै सद�यले संशोधन पेश गन� चाहमेा सभाको बैठक 
ह2नभु,दा क&तीमा चौवीस घBटा िदन अगावै संशोधनको ��ताव 
अ<य= सम= पेश गन� सKनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश ग0रने संशोधन �वीकृत गनI वा नगनI 
अिधकार अ<य=को ह2नेछ । 

(३)  अ<य=ले �वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सिहतको ��ताव वा 
मलू ��तावलाई िनण�याथ� पेश गनु�भ,दा पिहले बैठकमा पढेर 
सनुाउनेछ । यसरी िनण�याथ� पशे गदा� एकभ,दा बढी संशोधनह1 
भएमा अ<य=ले उपयTु ठहया�एको कुनै एक संशोधन वा संशोधन 
सिहतको ��ताव वा मलू ��तावलाई �ाथिमकता िदइ पेश गन� 
सKनेछ । 

(२)  सभाको सिचवले अ<य=ले अनमुित िदएका संशोधनह+को िववरण 
सद�यह+लाई उपल@ध गराउनेछ । 
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४२. िवधेयक पा�रत गन0 ��ताव सभाको िनण'याथ' पेश गन0:  

(१)  सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाG भएपिछ र सिमितमा 
िव�ततृ छलफल भएकोमा सिमितको �ितवेदन उपर सभाको बैठकमा 
छलफल समाG भएपfात अ<य=को अनमुित िलई सभामा िनण�याथ� 
िवधेयक ��ततुकता� सद�यले िवधेयक पा0रत ग0रयोस ्भ,ने ��ताव 
��ततु गनIछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवधेयक वा ��तावमा पेश भएका 
संशोधनह+लाई अ<य=को अनमुितले बैठकमा िनण�याथ� छुjै पेश 
गन� सKनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम सभाको बैठकमा बह2मत सद�यल े
�वीकृत गरेमा िवधेयक वा ��ताव पा0रत भएको मािननेछ ।   

४३. िवधेयकको पुनः ��तुितः एक पटक आ'हान गरी बसेको सभाको 

बैठकमा पेश गरी अ�वीकृत भएको िवधेयक सोही सभाको बैठकमा पनुः 
��ताव ग0रने छैन । 

४४. िवधेयक दता' अिभलेख रा#ने: सभामा पेश गनI �योजनाको लािग 

अ<य= सम= पेश भएका िवधेयक सभाको सिचवल े अनसुचूी -२ 
बमोिजम दता� गरी िवधेयकमा भएको कारबाहीको अmाविधक लगत तयार 
गरी रा(न ुपनIछ ।  

४५. सामा<य Cुटी सधुार: अ<य=ले सभाबाट पा0रत भएको िवधेयक वा 

��तावमा दफाह+को सं(याको Pम िमलाउने तथा भाषागत शुWता कायम 
रा(न ुपनIछ ।  

४६. िवधेयक �माणीकरणको लािग अEाविधक �ित तयार पान0:  

(१)  दफा ४२ बमोिजम सभाबाट पा0रत भएको िवधेयकलाई सभाको 
सिचवले पा0रत भएका संशोधन तथा आनषुिंगक िमलान भए Fय�तो 
िमलान गरी िवधेयक पा0रत भएको िमित समेत उZलेख गरी 
�माणीकरणको लािग नेपाली कागजमा चार �ित तयार गनपुनIछ ।  
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(२)  उपदफा (१) बमोिजम तयार ग0रएको िवधेयकमा वष�गत न&बर समेत 

उZलेख गरी सभाको सिचवले �माणीकरणको लािग अ<य= सम= 
पेश गनु� पनIछ ।  

४७. िवधेयक �माणीकरण र �काशन तथा िब4F िवतरण:  

(१)  सभाबाट पा0रत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको 
िवधेयकको पिहलो र अि,तम पaृमा परूा नाम, थर तथा पद समेत 
उZलेख गरी �Fयेक पaृमा ह�ता=र गरी अ<य=ले �माणीकरण  
गनIछ । Fयसरी �माणीकरण गदा� िमित र िवधेयकको पaृ सं(या समेत 
खलुाउन ुपनIछ ।  

(२)  सभाबाट पा0रत िवधेयक उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएपिछ 
लाग ूह2नेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक �माणीकरण भएको जानकारी सभामा 
िदन ुपनIछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएको िवधेयकको एक �ित 
सभाको अिभलेखमा राखी अक8 एक–एक �ित काय�पािलकाको 
काया�लय, वडा सिमित र संघ र �दशेको स&पक�  म,Eालयमा पठाउन ु
पनIछ ।  

(५)  उपदफा (१) बमोिजम �माणीकरण भएको िवधेयक �काशन गरी 
काय�पािलकाको वेवसाईटमा समेत रा(न ुपनIछ ।  

(६)  सभाले पा0रत गरेको िवधेयक �माणीकरण भएपिछ Fयसका म(ुय 
म(ुय 'यव�थाको बारेमा �थानीय स�चार मा<यम वा अ,य कुनै 
त0रकाबाट �चार �सार गनु� पनIछ । 

(७) कसैले �थानीय काननू ख0रद गन� चाहमेा काय�पािलकाको काया�लय र 
वडा सिमितको काया�लयबाट लागत द�तरु ितरी ख0रद गन� सKनेछ । 
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४८. सिमित गठन गन' स8ने:  

(१)  काय�पािलकालाई सभा�ित उUरदािय बनाउन, �थानीय काननू िनमा�ण 
�िPयालाई 'यवि�थत बनाउन तथा काय�पािलकाबाट भएका 
कारवाहीको अनगुमन र मZूयाङ्कन गरी आव*यक िनदIशन िदन 
समेत �योजनको लािग दहेाय बमोिजमको सिमित गठन गन� सKनेछः  

क. िवधेयक सिमित   ख. लेखा सिमित 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको �Fयेक सिमितमा बढीमा तीन जना 
सद�यह1 रहनेछन ् । सिमितमा रहने सद�यह1 िवषयगत अनभुव वा 
िवkताका आधारमा अ<य=को ��ताव बमोिजम सभाले िनधा�रण गरे 
बमोिजम ह2नेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम गठन ह2ने सिमितको संयोजक अ<य=ले तोके 
बमोिजम ह2नेछ । संयोजक बठैकमा उपि�थत नभएमा सिमितले 
तोकेको सद�यले बैठकको अ<य=ता गनIछ ।  

(४)  सिमितको सिचवको काय� काय�पािलकाको िवषयगत शाखा �मुखल े
गनIछ ।  

(४)  सिमितको बैठकको गणपरुक सं(या क&तीमा दईु जना ह2नपुनIछ । 

(५)  सिमितको िनण�य बह2मतबाट ह2नेछ ।  

(६)  उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले आव*यकतानसुार िवषयगत िवk 
वा कम�चारीलाई आम,Eण गन� सKनेछ । आमि,Eत सद�यल े
बैठकको िनण�यमा मत िदन पाउने छैन।  

(७)  �उपदफा (१) बमोिजमका सिमितले आफूले गरेको कामको वािष�क 
�ितवेदन सभासम= पेश गनु� पनIछ । 

४९. �थानीय कानूनको एकFकृत र अEाविधक अिभलेख रा#नुपन0:  

(१)  सभाको सिचवले अनसुचूी–३ बमोिजमको ढाँचामा सभाले बनाएको 
काननूको एक_कृत र अmाविधक अिभलेख रा(न ुपनIछ । 



 

 

25 

v08 !_ sf]6xLdfO{, cfiff9 dlxgf @* ut], @)&% ;fn ;+VofM * 

 
(२)  काय�पािलकाले �थानीय काननूको वष�गत र वणा�नPुममा 

अmाविधक िववरण तयार गरी रा(न ुपनIछ ।   

(३)  �थानीय काननूमा संशोधन भएमा Fय�तो संशोधन समेत िमलाइ 
काय�पािलकाले अmाविधक िववरण तयार गरी रा(न ुपनIछ । Fयसरी 
अmाविधक ग0रएको �थानीय काननू �थानीय तहको वेवसाईटमा 
समेत रा(न ुपनIछ ।  

(४)  उपदफा (१) बमोिजम रािखएको अिभलेख कसैले अवलोकन गन� 
चाहमेा सरुि=त 1पमा अवलोकन गन� िदन ुपनIछ ।  

५०. कानून िनमा'ण �ि4या स�ब<धी अ<य Hयव�था: �थानीय काननू 

िनमा�ण वा संशोधन स&ब,धी अ,य �िPया �चिलत काननू अनकूुल सभाले 
आँफै िनधा�रण गरे बमोिजम ह2नेछ ।  

५१. सभाको सिचवको अिधकारः सभाको सिचवले सभाको वा कुनै सिमित 

वा उपसिमितको बैठकमा �वेश गन� र बैठकमा काय�रत कम�चारीलाई 
िनदIशन िदन वा िनय,Eण गन� वा बैठकले मागेको काय�िविध स&ब,धी 
सZलाह िदन सKनेछ । 

प�र�छेद-४ 

िज#ला सभा तथा िज#ला सम�वय सिमित स�ब�धी �यव�था 

५२. िज3ला सभाको गणपुरक स#ंया: िजZला सभाको बैठकमा सभामा 

तFकाल कायम रहकेा सद�य सं(याको पचास �ितशतभ,दा बढी सद�य 
उपि�थत भएमा बैठकको लािग गणपरुक सं(या पगेुको मािननेछ । 

५३. िज3ला सभाको काय'स$ चालन स�ब<धी काय'िविध: िजZला सभाको 

बैठक तथा काय� स� चालन स&ब,धी अ,य 'यव�था िजZला सभा आफe ल े
िनधा�रण गरे बमोिजम ह2नेछ । 

५४. िज3ला सम<वय सिमितको बैठक:  

(१)  िजZला सम,वय सिमितको बैठक आव*यकता अनसुार ब�नेछ । 
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(२)  िजZला सम,वय सिमितको बैठक सिमितको �मखुले तोकेको िमित, 

समय र �थानमा ब�नेछ । 
(३)  िजZला सम,वय सिमितको सिचवले सिमितको बैठक ब�ने सचूना 

क&तीमा सात िदन अगावै सिमितका सद�यह+लाई िदन ु पनIछ र 
Fय�तो सचूनाको साथमा बैठकमा छलफल ह2ने िवययषह1को सचूी 
समेत संलVन गनु� पनIछ । 

(४)  िजZला सम,वय सिमितका तFकाल कायम रहकेो सद�य सं(याको 
पचास �ितशत भ,दा बढी सद�यको उपि�थित भएमा सिमितको 
गणपरूक सं(या पगेुको मािननेछ । 

(५)  िजZला सम,वय सिमितको बैठकको अ<य=ता सिमितको �मुखल े
गनIछ र िनजको अनपुि�थितमा वा िनजको पद 0रT रहकेो अव�थामा 
िजZला सम,वय सिमितको उप�मखुले बैठकको अ<य=ता गनIछ । 

(६)  िजZला सम,वय सिमितको बैठकमा वह2मतको राय मा,य ह2नेछ र मत 
बराबर भएमा बठैकको अ<य=ता गनI 'यिTले िनणा�यक मत िदनेछ । 

(७) िजZला सम,वय सिमितको िनण�य सिमतको �मखु^ारा �मािणत 
ग0रनेछ । 

(८)  िजZला सम,वय सिमितको बैठक स&ब,धी अ,य काय�िविध सो 
सिमित आफe ले िनधा�रण गरे बमोिजम ह2नेछ । 

५५. िज3ला सभा तथा िज3ला सम<वय सिमितको िनण'यको अिभलेख 
र काया'<वयन:  

(१)  िजZला सभा तथा िजZला सम,वय सिमितको िनण�य तथा 
कारवाहीको अिभलेखह+ िजZला सम,वय सिमितको अ<य= वा 
�मखुले तोकेको पदािधकारी वा सभाको सिचवल े सरुि=त रा( न ु
पनIछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम रािखने अिभलेखह+ सम,वय सिमित �मुखको 
आदशे िवना िजZला सम,वय सिमितको सिचवालय भवनबाट बािहर 
लैजान ह2दँनै । 
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प�र�छेद-५ 

िविवध 

५६. सभालाई सबंोधनः  

(१) नेपाल सरकारका मि,Eप0रषदक्ा सद�य, �दशे �मखु तथा �दशे 
सरकारका मि,Eप0रषदक्ा सद�यलाई सभा अ<य=ले सभाको 
बैठकलाई िवशेष संवोधन गन� अनरुोध गन� सKनेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोिजम स&बोधनको लािग अपनाइने �िPया अ<य=ल े
तोके बमोिजम ह2नेछ । 

५७. �वेश िनयिमत गन0 अिधकारः  

(१)  सभाको बैठकमा �वेश िनयिमत गनI अिधकार अ<य=को ह2नेछ ।  
५८. आ<त�रक िद>दश'नः सभाको �वीकृित िलई अ<य=ले आव*यकता 

अनसुार आ,त0रक िदVदश�न बनाउन सKनेछ । 
(१)  यस काय�िविधको अि,तम 'या(या गनI अिधकार अ<य=लाई ह2नेछ र 

िनजको िनण�य अि,तम ह2नेछ ।  
(२)  Fय�तो िनण�यको जानकारी बैठकलाई िदन ुपनIछ ।  

(३)  यो काय�िविधको �योग गदा� �िPयागत बाधा अड्काउह+ फुकाउने 
अि,तम अिधकार अ<य=लाई ह2नेछ । यसरी जारी भएका आदशे वा 
िनदIशनह+ यस काय�िविधमा परे सरह मािन काया�,वयनमा आउनेछ । 

५९. सभाको सिचवको काम लगाउन स8नेः सभाको सिचव उपि�थत 

नभएमा यस काय�िविधमा सभाको सिचवले गनI भनी तोिकएको काय�ह+ 
अ<य=ले तोकेको अ,य अिधकृत �तरका कम�चारीले गनIछ ।  

६०. अनुपि�थितको सचूनाः  

(१)  कुनै सद�य लगातार दईू वटा वा सो भ,दा बढी सभाको बैठकमा 
अनपुि�थत रहन ु पनI भएमा तFस&ब,धी अOीम सचूना अ<य=लाई 
िदन ुपनIछ । 
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 (२)  उपदफा (१) बमोिजम िदइने सूचनामा आफू अनपुि�थत रहने अविध 

र कारण समेत उZलेख गनु� पनIछ ।  

६१. पालना गनु' पन0 आचार सिंहताः सभाका पदािधकारी तथा सद�यह+ल े

संिवधान तथा काननू बमोिजमको उUरदाियFव परूा गनI तथा िनजह+को 
काम कारवाहीमा साव�जिनक िवnास कायम गन� सभाबाट �वीकृत आचार 
संिहताको पालना गनIछन ्। आचार संिहताको नमनूा �थानीय तहको स&पक�  
म,Eालय माफ� त उपल@ध गराउनेछ । य�तो आचारसंिहता सभाले पा0रत 
गरी लाग ूगनु� �थानीय तहको कत�'य ह2नेछ । 

६२. अिधवेशनको अंग नमािनने: सभाको अिधवेशन �ार&भ ह2न ु पवू� र 

भैसकेपिछ अ,Fय नभएस&मको अविधमा आयोजना ह2ने उदघ्ाटन, �वागत, 
स&मान तथा अिभन,दन ज�ता िPयाकलापलाई सभाको अगं मािनने छैन ।  

६३. शाि<त सरु�ा सHुयव�था कायम रा#ने: गाउँसभा वा नगरसभा 

स�चालन अविधभर सभाको सरु=ारथ् अ<य=ल ेसरु=ा िनकायको सहयोग 
अनरुोध गरेमा अिवल&ब सरु=ा उपल@ध गराउन ु स&बि,धत सरु=ा 
िनकायको कत�'य ह2नेछ । 
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अनसुचूी - १ 

(काय�िविधको दफा ७ को उपदफा (१) सँग स&बि,धत) 

कोटहीमाई गाउँपािलका 

...... सभा 

काय'सचूी र समयतािलका 

बैठक सं(या  बैठक �थानः  

अ<य=ताः  

िमित 
बैठक ब�ने 

समय 
काय�सचूी 

काय�सचूी 
��ततुकता� 

कैिफयत 

     

     
     

छलफलको समय तािलका 

िमित 
बैठक 
ब�ने 
समय 

काय�सू
ची 

��ता 
��ततुकता�को 

नाम 

छलफलमा बोZने 
सद�यको नाम र 
तोिकएको समय कै

िफ
यत
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अनसुचूी - २ 

(काय�िविधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग स&बि,धत) 

कोटहीमाई गाउँपािलकाको 

...... सभामा ��ततु काननूको अिभलेख 

.................... गाउँसभा 

दत
ा� न

.ं 

िव
धेय

क
क

ो न
ाम

 

दत
ा� ि

मि
त 

मलू
÷स

ंश
ोध

न 


�
ततु

क
ता

� 

िव
तर

ण
 िम

ित
 

स
भ

ाम
ा 


�त
तु 

दफ
ाव

ार 
छ

ल
फ

ल
 

पा
�र

त 
िम

ित
 


म
ाण

ीक
रण

 िम
ित

 

कै
िफ

यत
 

           
           
           

           
           

 

अिभलेख तयार गन0को अिभलेख जाँच गन0को 

द�तखतः द�तखतः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

िमित: िमित: 
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अनसुचूी - ३ 

(काय�िविधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग स&बि,धत) 

कोटहीमाई गाउँपािलकाको 

...... सभामा �वीकृत काननूको अिभलेख 

.................... गाउँसभा 

दत
ा� न

ं. 

िव
धेय

क
क

ो न
ाम

 

स
भ

ाब
ाट

 �
वी

कृ
त 

भ
एक

ो ि
मि

त 

स ंश
ोध

न 
भ

एक
ो भ

ए 
सो

क
ो ि

मि
त 

स
भ

ाम
ा 


�त
तु 

िम
ित

 

पा
�र

त 
िम

ित
 


म
ाण

ीक
रण

 िम
ित

 

कै
िफ

यत
 

        
        
        
        

        

अिभलेख तयार गन0को अिभलेख जाँच गन0को 

द�तखतः द�तखतः  
नाम, थर: नाम, थर: 
पद: पद: 
िमित: िमित: 
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