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प्रस्तावनाःनेपालको संववधानको धारा २२७ ऄनसुार प्रदशे काननू बमोवजम 

स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन काययवववध स्वीकृतभइ लाग ूनभए सम्मको लावग 

gu/ सभाकोकायय सञ्चालन गनय, बैठकको सवु्यवस्था कायम राख्न, अवश्यक 

सवमवतहरूको गठन गनय र ऄन्य काम कारवाही वनयवमत एव ंप्रभावकारी बनाईन  

a]bsf]6 gu/kflnsf gu/ काययपावलका बाट स्वीकृत गरी यो काययवववध जारी 

गररएको छ । 

पररच्छेद – ! 

प्रारम्भभक 

१. समं्िप्त नाम र प्रारभभः  (1) यस वनयमावलीको नाम “a]bsf]6gu/kflnsfgu/सभा सञ्चागलन काययवववध-

२०७४” रहकेो छ। 

(2) यो काययवववध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययवववधमा,- 

(क) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपछय । 

(ख) “स्थानीय तह” भन्नाेेले नेपालको संववधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ बमोवजमका गाईँपावलका, 

नगरपावलका र वजल्ला सभा सम्झन ुपदयछ  



 

 
 

(ग)  “सभा” भन्नानलेनगरपावलकाको हकमा संववधानको धारा २२३ बमोवजमको नगर 

सभाबमोवजमको gu/ सभा सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “काययपावलका” भन्नाले्  नगर काययपावलका सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) “ऄध्यक्ष” भन्नाले सभाकोऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपछय । 

(च) “ईपाध्यक्ष”भन्नाले नगरपावलकाको ईपप्रमखुलाइसम्झनपुदयछ । 

(छ) “ववधेयक” भन्नाले स्थानीय काननूको मसौदा वा काननूको संशोधन मसौदा समेत सम्झन ुपछय।  

(ज)  “सदस्य” भन्नाले  नगर काययपावलकाको प्रमखु , ईपप्रमखु, काययपावलकाको सदस्य वा वडा 

सदस्य सम्झन ुपछय । 

(झ) “सभाकोसवचव” भन्नाले नगरपावलकाको काययकारी ऄवधकृत वा ऄध्यक्षले सभाको सवचव भइ 

काम गनय तोकेको कमयचारी समेतलाइ सम्झन ुपछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नाले  नगर सभाको ऄवधवेशन सम्झन ुपछय । सो शब्दले सवमवतको वैठक समेतलाइ 

सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको ववचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव 

वासोप्रस्तावसँगसम्बवन्धतसंशोधनप्रस्तावसमेतसम्झन ुपछय । 

(ठ) “प्रस्तुतकताय सदस्य” भन्नाले सभाको ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सभाकोसदस्य सम्झन ुपछय । 

(ड) “बैठक कक्ष ” भन्नाले सभाको बैठक कक्ष सम्झन ुपछय र सो शब्दले बैठक कक्षसँग जोवडएको 

दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतलाइ जनाईँछ । 

(ढ) “ववषयगत शाखा ” भन्नालेनगरपावलकाकोकायय ववभाजन वनयमावली बमोवजमको ववषयगत 

शाखा संझन ुपछय ।  

(ण) “सवमवत” भन्नाले यस काययवववध बमोवजम गठन हुने सभाको सवमवत सम्झन ुपछय ।  

(त) “संयोजक” भन्नाले यस काययवववध बमोवजम गवठत सवमवतको संयोजक सम्झन ुपछय ।  

पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्धी व्यवस्था 

 

३. सभाको ऄम्धवेशन बोलाईने: (१ ) नगरपावलकाको वनवायचनको ऄवन्तम पररणाम घोषणा भएको वमवतले एक 

मवहना वभत्र सभाको पवहलो ऄवधवेशन बोलाईनेछ । त्यसपवछ यस काययवववध बमोवजम ऄध्यक्षले समय 

समयमा ऄन्य ऄवधवेशन बोलाईनेछ ।  

तर सभाको एईटा ऄवधवेशनको समावि र ऄको बैठकको प्रारम्भका बीचको ऄववध छ महीना भन्दा 

बढी हुने छैन । 

(२) ऄध्यक्षले काययसचूी बमोवजम सभाकोबैठकको संचालन र ऄन्त्य गनेछ । 

-३) सभाको ऄवधवेशन चालू नरहकेो वा बैठक स्थवगत भएको ऄवस्थामा बैठक 

बोलाईनवाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पणूय सदस्य संख्याको एक चौथाआ सदस्यहरूले वलवखत 

ऄनरुोध गरेमा ऄध्यक्षले त्यस्तो बैठक बस्ने वमवत,स्थानतोक्नेछ । त्यसरी तोवकएको वमवत, 

समयरस्थानमा सभाको ऄवधवेशन बस्नेछ । 

(४) सभाकोऄवधवेशनकाययपावलकाकोकेन्ररहकेोस्थानमाऄध्यक्षलेतोकेबमोवजमबस्नेछ। 

(५) सामान्यतः वनवायचन पवछको पवहलो ऄवधवेशनकोऄववध बढीमा पन्र वदन र 

सोपवछको प्रत्येक ऄवधवेशनको ऄववध बढीमा सात वदनको हुनेछ । 

(५) ईपदफा (१) वा (३) बमोवजम सभाको ऄवधवेशन बोलाएको सचूना ऄध्यक्षले 

सदस्यहरुलाइ वदनेछ । त्यस्तो सचूना अवश्यकता ऄनसुार सावयजवनक सञ्चार माध्यमबाट 

समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको ईपम्स्थम्त र असनः (१ ) बैठकमा असन ग्रहण गनुय ऄवघ सबै 

सदस्यलेऄध्यक्षलेतोकेको क्रम ऄनसुार ऄवधवेशनको ईपवस्थवत पवुस्तकामा हस्ताक्षर गनुयपनेछ 

। 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम ईपवस्थत सदस्यले ऄध्यक्षले तोके ऄनसुारको स्थानमा 

वनधायररत समय ऄगावै अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) ऄपांगता भएका सदस्यको हकमा ऄध्यक्षले वनधायररत गरेको स्थानमा वनजको 

साथमा एक जना सहयोगी अवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनयसक्नेछ ।  

५. सभाको गणपूरक सखं्या १: सभामा तत्काल कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रवतशत 

भन्दा बढी सदस्य ईपवस्थत भएमा ऄवधवेशनको लावग गणपरूक संख्या पगुेको मावननेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम गणपरुक संख्या नपगुेमा ऄध्यक्षले तीन वदन वभत्र ऄको 

बैठकका लावग दफा ३ बमोवजम सवूचत गनुयपनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोवजम अव्हान गरेको ऄवधवेशनमा गणपरुक संख्या नपगुेमा दइु 

वदन वभत्र ऄवधवेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोवजम सचूना गनुयपनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोवजम पनुः सचूना गदाय गणपरुक संख्या नपगुेमा कम्तीमा पच्चीस 

प्रवतशत सदस्यहरुको ईपवस्थवतमा ऄवधवेशन बस्नेछ ।  



 

 
 

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन  १ ऄध्यक्षले सभाको काययबोझलाइ ध्यानमा राखी काययसचूी 

स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक ऄध्यक्षले वनधायरण गरेको समयतावलका बमोवजम हुनेछ ।  

(३) ऄध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) 

सभाकोऄध्यक्षवैठकमाईपवस्थतहुननसक्नेऄवस्थामाईपप्रमखुलेबैठककोऄध्यक्षतागनेछ।ईपप्र

मखुपवनईपवस्थतहुननसकेमाऄध्यक्षलेतोकेकोसभाकोसदस्यलेबैठककोऄध्यक्षता 

गनेगरीकाययसचूीमातोक्नपुनेछ। 

७. काययसचूी र समयावम्ध प्रकाशनः( १  )ऄध्यक्षको वनदशेानसुार सभाको सवचवले काययसचूी 

र समयतावलका ऄनसुचूी -१ बमोवजम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रवत सामान्यतया 

ऄड्चालीसघण्टा ऄगावै प्रत्येक सदस्यलाइ ईपलब्ध गराआनेछ । 

तर ववशेष पररवस्थवतमा ऄध्यक्षको वनदशेानसुार बैठक बस्नेचौवीस घण्टा ऄगावै 

काययसचूी तयार गरी त्यसको एक प्रवत सदस्यलाइ सभाकोसवचवलेईपलब्ध गराईनसक्नेछ । 

८. समयावम्ध म्नधायरण: (१ )ऄध्यक्षले बैठकमा पेश हुने ववषयमावथ छलफल गनय समयाववध 

तोक्नेछ । 

२) ईपदफा (१) बमोवजम तोवकएको समयाववध समाि भएपवछ यस काययवववधमा 

ऄन्यथा लेवखएकोमा बाहके ऄध्यक्षले ऄन्यववषयमाछलफल हुन नवदइ सो ववषयको टुङ्गो 

लगाईन अवश्यक सबै ववधेयकवाप्रस्ताव वनणययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ  

९. सभामा मतदान : ( १ )सभामा वनणययका लावग प्रस्तुत गररएको सबै ववधेयकवाप्रस्तावको 

वनणयय ईपवस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।  

(२) ऄध्यक्षता गने व्यविलाइ मत वदने ऄवधकार हुने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा ऄध्यक्षता गने व्यविले अफ्नो वनणाययक मत वदनेछ ।  

१०. मयायम्दत सशंोधनः  कुनै सदस्यले प्रस्तुत गने ववधेयकवाप्रस्तावमाकुनै अपविजनक , 

व्यंग्यात्मक, ऄनावश्यक, ऄनपुयिु वा ऄसम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा 

ऄध्यक्षले त्यस्ता ववषय ववतरण हुनभुन्दा ऄवघ ईपयिु संशोधन गनय वा गराईन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रारभभः  सभाको बैठक कक्षमा ऄध्यक्ष अगमन भइ रावरिय धनु बजे पवछ बैठक 

प्रारम्भ हुनेछ । 

१२. बैठकमा पालना गननयपने अचरणहरः(१) बैठकमा दहेायका अचरणहरू पालना गनुय पनेछः 

(क) ऄध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुदँा सबैले सम्मान प्रकट गनय ईठ्न ुपनेछ ।  

(ख) ऄध्यक्षले बैठकप्रवत सम्मान प्रकट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(ग) बैठक स्थवगत भइ ऄध्यक्ष सभाबाट बावहर वनस्के पवछ मात्र ऄरु सदस्यहरूले 

बैठककक्ष छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग वलने सदस्यले बोल्दा ऄध्यक्षलाइ सम्बोधन गरेर मात्र बोल्न ु

पछय र ऄध्यक्षले ऄन्यथा अदशे वदएमा बाहके ईवभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) ऄध्यक्षले बैठकलाइ सम्बोधन गरररहकेो समयमा कुनै पवन सदस्यले स्थान 

छाड्न ुहुदँनै र ऄध्यक्षले बोलेको कुरा शावन्तपवूयक सनु्न ुपनेछ । 

(च) ऄध्यक्षले असनग्रहणगरररहकेो र बोवलरहकेो ऄवस्थामासदस्यको बीचबाट 

वहड्ँन ुहुदँनै । 

(छ) कुनै सदस्यले बोवलरहकेो समयमा ऄशावन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने 

वा ऄव्यवस्था ईत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हुदँनै । 

(ज) बैठक कक्षमा ऄध्यक्षको सामनु्नेबाट वारपार गरी वहड्ँन वा ऄध्यक्षको 

असनतफय  वपठ्य ूफकायएर बस्न हुदँनै । 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बवन्धत ववषय बाहके ऄन्य ववषयको 

पसु्तक, समाचारपत्र वा ऄन्य कागजपत्रहरू पढ्न ुहुदँनै । 

(ञ) बैठकको ऄववधभर बैठक कक्षमा मोबाइल फोन बन्द गनुय पनेछ ।  

(२) सभामा पालना गनुयपनेऄन्य अचरणहरू समयसमयमासभाले तोके बमोवजम हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग म्लने सदस्यले पालन गननय पने म्नयमहरः  बैठकमा हुने छलफलमा भाग 

वलनेसदस्यले दहेायका वनयमहरूको पालन गनुय पनेछः 



 

 
 

(क) ऄध्यक्षको ध्यानाकषयण गनयको वनवमि ईठ्न ुपनेछ र ऄध्यक्ष वनजको नाम 

बोलाएपवछ वा आशारा गरेपवछ मात्र बोल्न ुपनेछ । 

(ख) यस काययवववधको दफा ३५ बमोवजमका ववषयमा छलफल गनुय हुदँनै ।  

(ग) ऄशीष्ट , ऄश्लील, ऄपमानजनक वा कुनै अपविजनक शब्द बोल्न ुहुदँनै । 

(घ) व्यविगत अक्षेप लगाईन हुदँनै ।  

(ङ) बोल्न पाईने ऄवधकारलाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दरुुपयोग गनुय हुदँनै।  

(च) सभा वा ऄध्यक्षको कुनै वनणयय बदर गररयोस ्भन्ने प्रस्तावमावथ बोल्दाको 

ऄवस्थामा बाहके सभा ऄध्यक्षको कुनै पवन वनणययको अलोचना गनुय हुदँनै । 

(छ) ऄध्यक्षले पद ऄनकूुल अचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा 

बाहके ऄध्यक्षको अचरणको अलोचना गनुय हुदँनै । 

(ज) वैठकमा पालना गनुयपनेऄन्य वनयमहरू सभाले तोके बमोवजम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम दहेाय बमोवजम हुनेछः 

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोवलसकेपवछ ऄध्यक्षले नाम बोलाएको वा आशारा गरेको क्रम 

बमोवजमको सदस्यले बोल्न पाईनेछन ्। 

(ख) ऄध्यक्षको ऄनमुवत वबना कुनै सदस्यले एईटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाईने छैन ।  

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले ईिर वदनको वनवमि छलफलको ऄन्त्यमा फेरर बोल्न पाईनेछ । सो 

प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलमा पवहले भाग वलएको वा नवलएको जेसकैु भए तापवन प्रस्तावक 

सदस्यले ईिर वदइ सकेपवछ ऄध्यक्षको ऄनमुवत नवलइ फेरर बोल्न पाईने छैन ।  

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सम्कनेः ( १ )बैठकमा छलफल चवलरहकेो समयमा सम्बवन्धत ववषयमा कुनै सदस्यले 

कुनै कुरास्पष्टपानयमाग गनयऄध्यक्ष माफय त ऄनरुोध गनय सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन ऄध्यक्षको ऄनमुवत वलइ कुनै सदस्यले 

सभाको जानकारीको लावग अफूसँग सम्बवन्धत ऄन्य ववषयमा स्पष्ट जानकारी वदन सक्नेछ ।  

तर त्यस्तो स्पष्ट जानकारी वदँदा कुनै वववादस्पद ववषय ईठाईन पाआने छैन र सो स्पष्ट जानकारी मावथ 

कुनै छलफल गनय पाआने छैन ।  

१६. म्नणययाथय प्रस्ताव पेश गनेः ( १ )सभाको काययसचूीको कुनै प्रस्तावमावथ छलफल समाि भएपवछ सो 

प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूलाइ “हुन्छ, ववपक्षमा हुने सदस्यहरूलाइ “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने 

सदस्यहरूलाइ “मत वदन्न” भन्ने शब्द सवुनने गरी ईच्चारण गनुय भनी ऄध्यक्षले काययसचुीका ववषयहरू क्रमशः 

वनणययाथय पेश गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम प्रस्तावलाइ वनणययाथय पेश गरेपवछ ऄध्यक्षले “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने 

सदस्यहरूमध्ये जनु पक्षको बहुमत भएको ठहयाय ईँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) ऄध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव वनणययाथय पेश गररसकेपवछ सो प्रस्तावमावथ छलफल गनय वा संशोधन 

प्रस्तुत गनयपाआने छैन ।  

१७. सभाध्यिले म्नदेशन म्दनेः ( १ )बैठकमा ऄभर व्यवहार ग ने सदस्यलाइ अफ्नो व्यवहार वनयन्त्रण गनय 

ऄध्यक्षले चेतावनी वदए पवछ त्यस्तो सदस्यले अफ्नो व्यवहारमावथ तुरुन्त वनयन्त्रण गनुय पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको अदेश पालना नगने सदस्यलाइ ऄध्यक्षले बैठकबाट बावहर जान अदेश 

वदन सक्नेछ । अदेश पाएपवछ त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरुन्त बावहर जान ुपनेछ र वनजले सो वदनको 

बाँकी ऄववधको बैठकमा ईपवस्थत हुन पाईने छैन ।  

(३) ईपदफा (२) बमोवजमको अदेश पाएपवछ पवन त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बावहर नगएमा 

ऄध्यक्षले वनजलाइ कमयचारी वा सरुक्षाकमीको सहयोग वलइ बावहर वनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी वनकावलएकोमा 

त्यस्तो सदस्यले त्यसपवछको तीन वदनसम्म सभाको बैठक वा कुनै सवमवतको बैठकमा भाग वलन पाईने छैन । 

यसरी वनकावलएकोमा सभाको सवचवले सो कुराको सचूना सबै सवमवतलाइ वदनेछ ।  

(४) यस काययवववधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा शावन्त , 

सवु्यवस्था तथा ऄनशुासन भङ्ग गरेमा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रवतष्ठामा धक्का लाग्ने वकवसमले बैठक 

कक्ष वभत्र ध्वंसात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गनय लागेमा वा कुनै भौवतक हानी नोक्सानी पु याय एमा 

ऄध्यक्षले वनजलाइ बैठक कक्षबाट तत्काल वनरकाशन गरी सदस्यलाइ बढीमा सात वदन सम्मको लावग सभामा 

अईन नपाईने गरी र क्षवत भएको भौवतक सामाग्रीको यथाथय क्षवतपवूतय वनजबाट भराईने अदेश वदन सक्नेछ ।  

(५) दफा (४) बमोवजम वनरकावसत भएको सदस्यले सो ऄववधभर सभाको वा कुनै सवमवतको बैठकमा 

ईपवस्थत हुन पाईने छैन । वनजलाइ तोवकएको क्षवतपवूतय ऄध्यक्षले तोकेको समयवभत्र दावखला गने दावयत्व 

सम्बवन्धत सदस्यको हुनेछ । 

(६) यस दफा बमोवजम कुनै सदस्य वनरकावशत भएको वा फुकुवा भएको सचूना सभाको सवचवले सबै 

सवमवतलाइ वदनेछ ।  



 

 
 

१८. कारवाही म्फताय हुन सकनेः  यस काययवववधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन वनरकावशत वा 

कारवाहीमा परेको सदस्यले वचि बुझ्दो सफाइ पेश गरेमा वा अफ्नो भलू स्वीकार गरी माफी मागेमा ऄध्यक्षले 

बैठकको राय बुझी त्यस्तो सदस्यलाइ माफी वदइ कारवाही वफताय वलन सक्नेछ ।  

१९. बैठक स्थम्गत गने ऄम्धकारः  बैठक कक्षवभत्र ऄव्यवस्था भइ वा हुन लावग बैठक वनयवमत रुपले सञ्चालन 

गनय बाधा पने देवखएमा ऄध्यक्षले सो वदनको कुनै समयसम्म वा अफूले तोकेको ऄववधसम्मको लावग 

सचूनाटाँसगरीबैठक स्थवगत गनय सक्नेछ । ऄध्यक्ष गरेको त्यस्तो स्थगन मावथ कुनै सदस्यले प्रश्न ईठाईन पाईने 

छैन।् 

२०. सदस्यको स्थान ररक्त रहेको ऄवस्थामा सभाको कायय सञ्चालन :सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि 

रहकेो ऄवस्थामा समेत सभाले अफ्नो कायय सञ्चालन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग वलन नपाईने 

कुनै व्यविले भाग वलएको कुरा पवछ पिा लागेमा प्रचवलत काननू ववपररत बाहकेको कायय ऄमान्य हुने छैन ।   

२१. सभाको म्नणययको ऄम्भलेख र कायायन्वयन : (१ )सभा र यसको सवमवतको वनणयय तथा कारबाहीको 

ऄवभलेख सभाको सवचवले व्यववस्थत र सरुवक्षत राख्न ुपनेछ । 

 

(२) सभा तथा यसका सवमवतको वनणययको सक्कल ऄध्यक्षको अदेश वबना सभा वा सभा  

भवन बावहर लैजान हुदँैन । 

२२. म्नणयय प्रमाम्णतगने:(१) सभाकोबैठकलेगरेका वनणययऄध्यक्षलेप्रमावणत गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमकोवनणययसुरवक्षतराख्नेरकायायन्वयनगनेगराईनेकाययसभाकोसवचवलेगनेछ। 

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून म्नमायण गने प्रम्क्रया 

२३. स्थानीय कानून म्नमायण गदाय म्वचार गननय पने पिहरुः ( १ )सभाले स्थानीय काननू वनमायण वा संशोधन गदाय 

ऄन्य कुराको ऄवतररि देहायको ववषयमा ववचार गनुय पनेछ,- 

(क) संववधान बमोवजम अफ्नो ऄवधकारको ववषयमा पने वा नपने , 

(ख) संववधान , संघीय काननू तथा प्रदेश काननूको व्यवस्था, 

(ग) त्यस्तो काननू , स्वच्छ, न्यायपणूय तथा तकय संगत हुन वा नहुने,  

(घ)  वनमायण गनय लावगएको स्थानीय काननूको व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने , 

(ङ) काननू कायायन्वयनको लावग अवश्यक पने अवथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना , 

(च) स वोच्च ऄदालतबाट प्रवतपावदत वसद्धान्त वा भएको अदेश, 

(छ) नेपाल सरकार , संघीय संसद् , प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले त्यस्तै ववषयमा अधारभतू काननू 

वनमायण गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था 

(ज) नेपाल सरकार वा प्रादेवशक सरकारले नमनूा काननू ईपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यवस्था , 

(झ) नेपालले ऄन्तरावरिय स्तरमा जनाएको प्रवतवद्धता, 

(ञ) सम्बवन्धत स्थानीय तहले वनमायण गरेको ऄन्य स्थानीय काननूहरुसँगको तालमेल तथा सौहा रता, 

(ट) वजल्लावभत्रका ऄन्य स्थानीय तह वा ऄन्य वजल्लासँग वसमाना जोवडएका स्थानीय तहको हकमा 

त्यस्ता वजल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय काननूको व्यवस्था ,  

(ठ)  नगरकाययपावलकाले वनधायरण गरेका ऄन्य अवश्यक ववषयहरु ।  

(२) सभाले संववधानको ऄनसुचूी -९ को ववषयमा स्थानीय काननू वनमायण गदाय त्यस्तो ववषयमा संघीय 

संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको काननूको प्रवतकूल नहुने गरी वनमायण गनछे । 

(३) 

एकस्थानीयतहबाटऄकोस्थानीयतहकोके्षत्रमाहुनेवस्तवुासेवाकोववस्तारमाकुनैवकवसमकोबाधाऄवरोधगनेवाकुनैवकवसम

कोभेदभावगनेगरीस्थानीयकाननूवनमायणगनयहुदँैन। 

(४) सभावाकाययपावलकालेएकअपसमाबावझनेगरीस्थानीयकाननूवनमायणगनयहुदँैन। 

(५) सभाले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी काययपावलकाले वनदेवशका वा वदग्दशयन बनाइ लागू गनेछ ।  

२४. अवश्यकताको पम्हचान गने : ( १ )काययपावलकाले ववधेयक तजुयमा गनुय ऄवघ त्यस्तो ववषयको काननू 

वनमायण गनय अवश्यक रह ेनरहकेो ववषयमा अवश्यकताको पवहचान गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनको लावग सम्बवन्धत काययपावलकाले स्थानीय काननू बनाईन ुपने अधार र 

कारण, त्यस्तो ववषयमा संघीय वा प्रदेश काननू भए नभएको , वजल्ला वभत्रका र ऄन्य वछमेकी स्थानीय तहमा 

त्यस सम्बन्धी स्थानीय काननू वनमायण भए नभएको , स्थानीय काननू तजुयमाबाट हावसल गनय खोवजएको लाभ 

लागत र ईपलब्धी , स्थानीय काननू कायायन्वयनको लावग अवश्यक पने संयन्त्र तथा अवथयक स्रोत , त्यस्तो 

स्रोत जटुाईनको लावग अवश्यक व्यवस्था र ववधेयकमा रहने मखु्य मखु्य प्रावधानको समेत ववशे्लषण गरी 

संवक्षि ऄवधारणापत्र तयार गनुय पनेछ ।  

(३) काननूको संशोधनको लावग ववधेयक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको अधार र कारण सवहतको 

दफाबार तीन महले वववरण तयार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने म्नणयय गनेः  कुनै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको 

वनणयय ऄध्यक्षले गनेछ र त्यसरी वनणयय गदाय ऄध्यक्षले कारण खलुाइ प्रस्तावको कुनै ऄंश वा परैू प्रस्ताव 

ऄस्वीकार गनय सक्नेछ । 

२६. म्वधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तनत : १  )वावषयक अय र व्ययको ऄनमुान सवहतको बजेट तथा सोसँग सम्बवन्धत 

वववनयोजन वा अवथयक ववधेयकहरू ऄध्यक्षबाट वनधायररत वमवत र समयमा सभाको बैठकमा प्रस्तुत गनुयपनेछ ।  



 

 
 

(२) वावषयक बजेट तथा ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव काययपावलकाको प्रमखु अफैं ले वा वनजले 

तोके बमोवजम ईपप्रमखु वा काययपावलकाको सदस्यले मात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । ऄध्यक्षले वा वषयक बजेट अय 

व्यय वववरण तथा बजेट सभामा अँफै पेश गने भएमा सो समयमा ईपप्रमखुले बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।  

(३) कुनै ववधेयक वा प्रस्ताव ऄथय सम्बन्धी हो वा होआन भन्ने प्रश्न ईठेमा सो प्रश्नको ऄवन्तम वनणयय गने 

ऄवधकार ऄध्यक्षको हुनेछ ।   

(४) ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावको ऄन्य प्रवक्रया देहाय बमोवजम हुनेछ ,- 

(क) ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लावग ऄध्यक्षले स्वीकृत गरेको 

काययतावलका (वमवत र समय) सबै सदस्यलाइ सभाको सवचवले ईपलब्ध गराईनपुनेछ  

(ख) वावषयक बजेट सम्बन्धी ववधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाइ 

ईपलब्ध गराआनेछ । 

(ग) ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस काययवववधमा ईल्लेख भएका ववषय 

बाहके ऄध्यक्षले ईपयिु ठहयायएको प्रवक्रया ऄपनाआनेछ ।  

(५) ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहकेका ववधेयक वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले कम्तीमा सात वदन 

ऄवघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) ऄथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहकेका ववधेयक वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात सभाको सवचवले 

सबै सदस्यलाइ ईपलब्ध गराईन ुगनुयपनेछ ।  

(७) ववधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र वनणयय हुने समयतावलका ऄनसुूची -१बमोवजमऄध्यक्षले 

वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

२७. ऄथय सभबन्धी पनरक ऄननमान : ( १ )सभाबाट पाररत चाल ुअवथयक वषयका लावग ऄथय सम्बन्धी ऐनले कुनै 

सेवाका लावग खचय गनय ऄवख्तयारी वदएको रकम ऄपयायि भएमा वा त्यस वषयका लावग ऄथय सम्बन्धी ऐनले 

ऄवख्तयारी नदवएको सेवामा खचय गनय अवश्यक भएमा वा ऄथय सम्बन्धी ऐनले ऄवख्तयारी वदएको रकमभन्दा 

बढी खचय हुन गएमा काययपावलकाको ऄध्यक्ष /प्रमखुले सभामा यस ऄवघ प्रस्तुत गररएको बजेटकोवसद्धान्त र 

मागयदशनको प्रवतकूल नहुने गरी परुक ऄनमुान पेश गनय सक्नेछ ।  

२८. म्वधेयक सभामा पेश गदाय सलंग्न गननय पने म्ववरण : सभामा पेश गने ववधेयकका साथमा देहायको वववरण 

संलग्न गनुय पनेछ,- 

(क) ववधेयकको ईद्देश्य र कारण सवहतको वववरण , 

(ख) ववधेयक ऐन बनेपवछ अवथयक व्ययभार हुने रहछे भने त्यसको ववस्ततृ वववरण सवहतको 

अवथयक वटप्पणी, 

(ग) कुनै ववधेयकमा वनयम , काययवववध, वनदेवशका बनाईने वा ऄवधकार प्रत्यायोजन गने 

प्रावधान रहकेो भए त्यसको कारण , प्रत्यायोवजत ऄवधकार ऄन्तगयत बनाआने वनयम , 

काययवववध वा वनदेवशकाको प्रकृवत र सीमा तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्धी वटप्पणी 

। 

२९. म्वधेयक दताय गराईनन पने :(१) सभाको ऄवधकारके्षत्र वभत्र पने कुनै ववषयमा कुनै सदस्यले ववधेयक पेश गनय 

चाहमेा ववधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने वमवत भन्दा कम्तीमा पन्रवदन ऄगावै ऄध्यक्षलाइ ईपलब्ध 

गराइ दताय गराईन ुपनेछ ।  

तर वनवायचनपवछको प्रथमसभामाववधेयक पेश गने समयाववध ऄध्यक्षलेतोकेबमोवजमहुनेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमकोववधेयकप्रचवलत काननू ऄनकूुल नदेवखएमा वा यो काययवववध ऄनकुुल 

नभएमा ऄध्यक्षले ईि ववधेयक वववधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ वदन ुपनेछ ।  

(३)ईपदफा (१) वा (२) बमोवजम ऄध्यक्षले अदेश वदए बमोवजम सभाको सवचवले प्रस्ताव दताय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको सवचवले ऄध्यक्षले अदेश वदएका ववधेयकऄनसुूची-२बमोवजम दतायको ऄवभलेख छुटै्ट 

राख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस्ताव दताय गराईनन पने : सभाको ऄवधकारके्षत्र वभत्र पने कुनै ववषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने सदस्यले 

प्रस्ताव तयार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीमा सात वदन ऄगावै ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

तर वनवायचनपवछको प्रथमसभामा प्रस्तावपेश गने समयाववध ऄध्यक्षलेतोकेबमोवजमहुनेछ। 

(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचवलत काननू ऄनकूुल नदेवखएमा वा यो काययवववध ऄनकुुल नभएमा ऄध्यक्षले 

ईि प्रस्ताव वववधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ वदन ुपनेछ ।  

(३)ईपदफा (१) वा (२) बमोवजम ऄध्यक्षले अदशे वदए बमोवजम सभाको सवचवले 

प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सवचवले ऄध्यक्षले अदशे वदएका प्रस्तावहरु दतायको ऄवभलेखऄनसुचूी -

२बमोवजम छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  

३१. सचूना म्बना पम्न प्रस्ताव पेश गनय सम्कनेः ( १ )यस पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेवखएको 

भए तापवन ऄध्यक्षको ऄनमुवत वलइ दहेायको कुनै प्रस्ताव सचूना वबना पवन पेश गनय सवकनेछ 

र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै वववादस्पद ववषय ईठाईन पाआने छैनः 

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने , 



 

 
 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन वफताय वलने , 

(ग) बधाआ वदने वा शोक प्रकट गने , 

(घ) छलफल वा बैठक स्थवगत गने , 

(ङ) बैठकको ऄववध बढाईने वा  

(च) छलफल समाि गने ।  

(२) ईपदफा (१) मा ईल्लेवखत प्रस्तावका सम्बन्धमा ऄध्यक्ष ऄनमुवत प्राि भइ बैठकमा 

प्रस्ताव पेश भएपवछ ऄध्यक्षले ईि प्रस्तावलाइ बैठकको वनणययाथय पेश गनेछ । 

३२. म्वधेयक र प्रस्ताव म्वतरण :वावषयक बजेट सम्बन्धी ववधेयक काययपावलकाबाट स्वीकृत गरी 

वसधै सभामा पेश गररनेछ । ऄन्य सबै ववधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा 

चौवीस घण्टा ऄगावै सबै सदस्यलाइ सभाको सवचवले ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

३३. सनझाब सकंलन र पररमाजयन : ( १ )ववधेयक मसौदा भएपवछ ऄध्यक्षलाइ ईपयिु लागेमा 

त्यस्तो ववधेयकमा सावयजवनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासेीको सझुाब संकलन गनय सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम प्राि हुन अएको सझुाबहरु सवहतको प्रवतवेदन सम्बवन्धत 

वडा सवमवतले काययपावलकालाइ वदन ुपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोवजम ववधेयकमा वडा सवमवत माफय त प्राि हुन अएका 

सझुाबहरुको ऄध्ययन गरी काययपावलकाले ववधेयकलाइ अवश्यकता ऄनसुार पररमाजयन गनेछ 

।  

३४. म्वधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गने : ( १ )ऄध्यक्षबाट स्वीकृत काययतावलका बमोवजम 

ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम ववधेयक पेश गदाय ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक 

पेश गनुय परेको कारण , ववधेयकबाट गनय खोवजएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राि गनय खोवजएको 

ईपलवब्धको बारेमा संवक्षि जानकारी वददं ैववधेयकमा छलफल गररयोस ्भन्ने प्रस्ताव सभामा 

पेश गनुय पनेछ । 

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोवकएको सदस्य सभामा स्वयं ईपवस्थत हुन ऄसमथय 

भएमा ऄध्यक्षले तोकेको कुनै सदस्यले ववधेयकवा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ । 

३५. सशंोधन सभबन्धी शतयहरः  कुनै ववधेयक वा प्रस्तावको सम्बन्धमा दहेायका शतयका 

ऄधीनमा रही सदस्यले संशोधन पेश गनय सक्नेछः 

(क) मलू प्रस्तावको वसद्धान्त ववपरीत हुन ुहुदँनै ।  

(ख) मलू प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको क्षेत्रवभत्रको हुन ुपनेछ ।  

(ग) बैठकले पवहले गररसकेको वनणययसँग बावझने हुन ुहुदँनै ।  

(घ) ऄस्पष्ट वा वनरथयक हुन ुहुदँनै ।  

३६. म्वधेयकमा दफाबार छलफल : ( १ )दफा २६, २७, २९र३० बमोवजमको ववधेयक वा 

प्रस्ताव बैठकमादफावार छलफलका लावग ऄध्यक्षले अवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ । 

यस्तोछलफलमाऄध्यक्षलेप्रािभइसकेकासंशोधनववधेयकवाप्रस्तावलाइसमेतसमावेशगराईनस

क्नेछ। 

 (२) ईपदफा (१) बमोवजम छलफल समाि भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताव 

प्रस्तुतकताय सदस्यले ऄध्यक्षको ऄनमुवतले सभामा दहेायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत 

गनुयपनेछ,-  

(क) ववस्ततृ छलफलको लावग ववधेयक वा प्रस्तावलाइ सभाका सवमवतमा पठाआयोस ्

भन्ने वा  

(ख) ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय वनणययाथय पेश गने ।  

तरसवमवतकोबैठकमापठाआनेववधेयकवाप्रस्तावसभाकोबैठकमादफाबारछलफलगररनेछैन। 

३७. सभामा छलफल गनय नपाआने म्वषयहरः ( १ )दहेायका ववषयमा सभा वा स वमवतको कुनै 

बैठकमाछलफल गनय पाआने छैनः 

(क) संववधान वा प्रचवलत काननूबाट वनषेध गररएको ववषय , 

(ख) काननूत: गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रावरिय वहत ववपररत हुनेकायय, 

(ग) काययपावलकाको कुनै सवमवतको वनणययको अलोचना गररएका ववषय , 

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको ववषय , 

(घ) प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लावग कुनै व्यवि वा संस्थाको नाम अवद भएको ववषय , 



 

 
 

(ङ) प्रचवलत काननू बमोवजम स्थावपत भएको न्यावयक वा वात्यसकोपदावधकारी, प्रचवलत काननु 

बमोवजम जाँचबुझ गनय , सझुाव वदन वा प्रवतवेदन पेश गनय गवठत अयोग वा सवमवतमा ववचारधीन 

रहकेो ववषय, 

(च) ऐवतहावसक तथ्यवा काननूको व्याख्या सम्बन्धी ववषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यविको कुनै विव्य सत्य हो वा होआन भन्ने ववषय ,  

(ज) ऄवशष्ट भाषा प्रयोग गररएको ,  

(झ) काययपावलकाको कुनै वनणयय वा कुनै कारवाही सम्बन्धी ववषयमा छलफल गदाय रावरिय सरुक्षा , 

ऄखण्डता वा कूटनीवतक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील ववषयहरूमा अँच अईन सक्ने भनी 

काययपावलकाबाट प्रमावणत गररएको ववषय समावेश भएको , र 

३८. सम्मम्तमा छलफल : ( १ )दफा ३६ को ईपदफा २ (क) बमोवजम ववस्ततृ छलफल गनय सभाको सवमवतमा 

पठाआएकोमा सवमवतले त्यस्तो ववधेयक वा प्रस्तावमा छलफल गदाय ववधेयकमा संशोधन पेश गने 

सदस्यहरुलाइ संशोधन पेश गनुय परेको अधार र कारण समेत खलुाइ अफ्नो संशोधनको ववषयमा प्रष्ट गनय 

सवमवतको बैठकमा समय वदनेछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोवजम संशोधनकतायले संशोधनको ववषयमा अफ्नो धारणा राखेपवछ पेश भएका 

संशोधनका ववषयमा समेत सवमवतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धमा 

ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यको समेत राय वलइ अवश्यक वनणयय गनेछ । 

३९. सम्मम्तको प्रम्तवेदन र बैठकमा प्रस्तनत : ( १ )सवमवतमा ववधेयक वा प्रस्ताव ईपर छलफल समाि भएपवछ 

सवमवतलेगरेकोवनणययऄनरुुपप्रवतवेदन तयार गरी सवमवतको संयोजक वा वनजको ऄनपुवस्थवतमा सवमवतले 

तोकेको सदस्यले प्रवतवेदन सवहतको ववधेयक वा प्रस्ताव ऄध्यक्षको ऄनमुवतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ  । 

 (२) ईपदफा (१) बमोवजमको प्रवतवेदन ईपर छलफल समाि भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताव 

प्रस्तुतकताय सदस्यले ऄध्यक्षको ऄनमुवतमा ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय वनणययाथय पेश गनेछ ।  

४०. म्वधेयक म्फताय म्लन सकने : ( १ )ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्य ले सभाको स्वीकृवत वलइ जनुसकैु ऄवस्थामा 

ववधेयक वाप्रस्ताववफताय वलन सक्नेछ ।  

तर वावषयक बजेट तथा अवथयक ऐन सम्बन्धी ववधेयकवफतायवलन सक्ने छैन ्।  

(२) ववधेयक वाप्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक वफताय वलन ऄनमुवत माग्ने प्रस्ताव पेश चाहमेा 

वलवखत सचूना वदन ुपनेछ । 

(३) ववधेयक वाप्रस्ताव वफताय वलने प्रस्तावको कसैले ववरोध गरेमा प्रस्ताव गने तथा ववरोध गने 

सदस्यलाइ ऄध्यक्षले अ-अफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संवक्षि विव्य वदन ऄनमुवत वदन सक्नेछ र त्यसपवछ ऄरु 

छलफल हुन नवदइ प्रस्तावलाइ वनणययाथय पेश गनेछ । 

(३)ववधेयक वाप्रस्ताव वफताय वलने ऄन्य प्रवक्रया ऄध्यक्षले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।  

४१. सशंोधन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने ऄम्धकारः ( १ )दफा २६, २७, २९, ३०र३६बमोवजम दताय भएको 

ववधेयक वाप्रस्तावईपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनय चाहमेा सभाको बैठक हुनभुन्दा कम्तीमा चौवीसघण्टा 

वदन ऄगावै संशोधनको प्रस्ताव ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनय सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने ऄवधकार ऄध्यक्षको हुनेछ ।  

(३) ऄध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सवहतको प्रस्ताव वा मलू प्रस्तावलाइ वनणययाथय पेश 

गनुयभन्दा पवहले बैठकमा पढेर सनुाईनेछ । यसरी वनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा ऄध्यक्षले 

ईपयिु ठहयायएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सवहतको प्रस्ताव वा मलू प्रस्तावलाइ प्राथवमकता वदआ पेश 

गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सवचवले ऄध्यक्षले ऄनमुवत वदएका संशोधनहरूको वववरण सदस्यहरूलाइ ईपलब्ध 

गराईनेछ । 

४२. म्वधेयक पाररत गने प्रस्ताव सभाको म्नणययाथय पेश गने : ( १ )सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो 

समाि भएपवछ र सवमवतमा ववस्ततृ छलफल भएकोमा सवमवतको प्रवतवेदन ईपर सभाको बैठकमा छलफल 

समाि भएपश्चात ऄध्यक्षको ऄनमुवत वलइ सभामा वनणययाथय ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक पाररत 

गररयोस ्भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको ववधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाइ ऄध्यक्षको 

ऄनमुवतलेबैठकमा वनणययाथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोवजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा ववधेयक वा प्रस्ताव 

पाररत भएको मावननेछ ।   

४३. म्वधेयकको पननः  प्रस्तनम्तः  एक पटक अव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी ऄस्वीकृत भएको 

ववधेयक सोही सभाको बैठकमा पनुः प्रस्ताव गररने छैन ।  

४४. म्वधेयक दताय ऄम्भलेख राख्ने : सभामा पेश गने प्रयोजनाको लावग ऄध्यक्ष समक्ष पेश भएका ववधेयक 

सभाको सवचवलेऄनसुचूी -२बमोवजम दताय गरी ववधेयकमा भएको कारबाहीको ऄद्याववधक लगत तयार गरी 

राख्न ुपनेछ ।  

४५. सामान्य त्रनटी सनधार : ऄध्यक्षले सभाबाट पाररत भएको ववधेयक वा प्रस्तावमा दफाहरूको संख्याको क्रम 

वमलाईने तथा भाषागत शदु्धता कायम राख्न ुपनेछ ।  



 

 
 

४६. म्वधेयक प्रमाणीकरणको लाम्ग ऄद्यावम्धक प्रम्त तयार पाने : ( १ )द फा ४२ बमोवजम सभाबाट पाररत 

भएको ववधेयकलाइ सभाको सवचवले पाररत भएका संशोधन तथा अनषंुवगक वमलान भए त्यस्तो वमलान गरी 

ववधेयक पाररत भएको वमवत समेत ईल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लावग नेपाली कागजमा चार प्रवत तयार 

गनपुनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम तयार गररएको ववधेयकमा वषयगत नम्बर समेत ईल्लेख गरी सभाको 

सवचवले प्रमाणीकरणको लावग ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४७. म्वधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा म्बक्री म्वतरण : ( १ )सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ को ईपदफा 

(२ )बमोवजम पेश भएको ववधेयकको पवहलो र ऄवन्तम पषृ्ठमा परूा नाम , थर तथा पद समेत ईल्लेख गरी 

प्रत्येक पषृ्ठमा हस्ताक्षर गरी ऄध्यक्षले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गदाय वमवत र ववधेयकको पषृ्ठ 

संख्या समेत खलुाईन ुपनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत ववधेयक ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएपवछ लागू हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोवजम ववधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा वदन ुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएको ववधेयकको एक प्रवत सभाको ऄवभलेखमा राखी ऄको 

एक–एक प्रवत काययपावलकाको कायायलय, वडा सवमवत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्रालयमा पठाईन ुपनेछ  ।  

(५) ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएको ववधेयक प्रकाशन गरी काययपावलकाको वेवसाइटमा 

समेत राख्न ुपनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको ववधेयक प्रमाणीकरण भएपवछ त्यसका मखु्य मखु्य व्यवस्थाको बारेमा 

स्थानीय सञ्चार माध्यम वा ऄन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीय काननू खररद गनय चाहमेा काययपावलकाको कायायलय र वडा सवमवतको 

कायायलयबाट लागत दस्तुर वतरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सम्मम्त गठन गनय सकने : ( १ )काययपावलकालाइ सभाप्रवत ईिरदावय बनाईन , स्थानीय काननू वनमायण 

प्रवक्रयालाइ व्यववस्थत बनाईन तथा काययपावलकाबाट भएका कारवाहीको ऄनगुमन र मलू्याङ्कन गरी 

अवश्यक वनदेशन वदन समेत प्रयोजनको लावग देहाय बमोवजमको सवमवत गठन गनय सक्नेछः  

क. ववधेयक सवमवत 

ख. लेखा सवमवत 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको प्रत्येक सवमवतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन ्। सवमवतमा रहने 

सदस्यहरु ववषयगत ऄनभुव वा ववज्ञताका अधारमा ऄध्यक्षको प्रस्ताव बमोवजम सभाले वनधायरण गरे 

बमोवजम हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोवजम गठन हुने सवमवतको संयोजक ऄध्यक्षले तोके बमोवजम हुनेछ । संयोजक 

बैठकमा ईपवस्थत नभएमा सवमवतले तोकेको सदस्यले बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।  

(४) सवमवतको सवचवको कायय काययपावलकाको ववषयगत शाखा प्रमखुले गनेछ ।  

(४) सवमवतको बैठकको गणपरुक संख्या कम्तीमा दइु जना हुनपुनेछ । 

(५) सवमवतको वनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।  

(6) ईपदफा (१) बमोवजमको सवमवतले अवश्यकतानसुार ववषयगत ववज्ञ वा कमयचारीलाइ अमन्त्रण 

गनय सक्नेछ । अमवन्त्रत सदस्यले बैठकको वनणययमा मत वदन पाईने छैन।  

(7) प्रईपदफा (१) बमोवजमकासवमवतलेअफूलेगरेकोकामकोवावषयकप्रवतवेदनसभासमक्ष पेश गनुयपनेछ। 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र ऄद्यावम्धक ऄम्भलेखराख्ननपने : ( १ )सभाको सवचवले ऄनसुचूी –३ 

बमोवजमको ढाँचामा सभाले बनाएको काननूको एकीकृत र ऄद्याववधक ऄवभलेख राख्न ुपनेछ ।  

(२) काययपावलकाले स्थानीय काननूको वषयगत र वणायनकु्रममा ऄद्याववधक वववरण तयार गरी राख्न ु

पनेछ ।   

(३) स्थानीय काननूमा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत वमलाआ काययपावलकाले ऄद्याववधक 

वववरण तयार गरी राख्न ुपनेछ । त्यसरी ऄद्याववधक गररएको स्थानीय काननू स्थानीय तहको वेवसाइटमा 

समेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोवजम रावखएको ऄवभलेख कसैले ऄवलोकन गनय चाहमेा सरुवक्षत रुपमा 

ऄवलोकन गनय वदन ुपनेछ ।  

५०. कानून म्नमायण प्रम्क्रया सभबन्धी ऄन्य व्यवस्था : स्थानीय काननू वनमायण वा संशोधन सम्बन्धी ऄन्य 

प्रवक्रया प्रचवलत काननू ऄनकूुल सभाले अँफै वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।  

५१. सभाको सम्चवको ऄम्धकारः  सभाको सवचवले सभाको वा कुनै सवमवत वा ईपसवमवतको बैठकमा प्रवेश 

गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीलाइ वनदेशन वदन वा वनयन्त्रण गनय वा बैठकले मागेको काययवववध सम्बन्धी 

सल्लाह वदन सक्नेछ । 

पररच्छेद-५ 

म्वम्वध 

५२. सभालाइ सबंोधनः ( १ )नेपाल सरकारका मवन्त्रपररषदक्ा सदस्य , प्रदेश प्रमखु तथा प्रदेश सरकारका 

मवन्त्रपररषदक्ा सदस्यलाइ सभा ऄध्यक्षले सभाको बैठकलाइ ववशेषसंवोधन गनय ऄनरुोध गनय सक्नेछ ।   

(२) ईपदफा (१) बमोवजम सम्बोधनको लावग ऄपनाआने प्रवक्रया ऄध्यक्षले तोके बमोवजम हुनेछ ।  



 

 
 

५३. प्रवेश म्नयम्मत गने ऄम्धकारः ( १ )सभाको बैठकमा प्रवेश वनयवमत गने ऄवधकार ऄध्यक्षको हुनेछ ।  

५४. अन्तररक म्दग्दशयनः  सभाको स्वीकृवत वलइ ऄध्यक्षले अवश्यकता ऄनसुार अन्तररक वदग्दशयन बनाईन 

सक्नेछ । 

(१ )यस काययवववधको ऄवन्तम व्याख्या गने ऄवधकार ऄध्यक्षलाइ हुनेछ र वनजको वनणयय ऄवन्तम हुनेछ ।  

(२) त्यस्तो वनणययको जानकारी बैठकलाइ वदन ुपनेछ ।  

(३) यो काययवववधको प्रयोग गदाय प्रवक्रयागत बाधा ऄड्काईहरू फुकाईने ऄवन्तम ऄवधकार ऄध्यक्षलाइ 

हुनेछ । यसरी जारी भएका अदेश वा वनदेशनहरू यस काययवववधमा परे सरह मावन कायायन्वयनमा अईनेछ ।  

५५. सभाको सम्चवको काम लगाईन सकनेः  सभाको सवचव ईपवस्थत नभएमा यस काययवववधमा सभाको 

सवचवले गने भनी तोवकएको काययहरू ऄध्यक्षले तोकेको ऄन्य ऄवधकृत स्तरका कमयचारीले गनेछ ।  

५६. ऄननपम्स्थम्तको सचूनाः ( १ )कुनै सदस्य लगातार दइू वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा ऄनपुवस्थत 

रहन ुपने भएमा तत्सम्बन्धी ऄग्रीम सचूना ऄध्यक्षलाइ वदन ुपनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोवजम वदआने सचूनामा अफू ऄनपुवस्थत रहने ऄववध र कारण समेत ईल्लेख गनुय 

पनेछ ।  

५७. पालना गननय पने अचार समं्हताः  सभाका पदावधकारी तथा सदस्यहरूले संववधान तथा काननू बमोवजमको 

ईिरदावयत्व परूा गने तथा वनजहरूको काम कारवाहीमा सावयजवनक ववश्वास कायम गनय सभाबाट स्वीकृत 

अचार संवहताको पालना गनेछन ्। अचार संवहताको नमनूा स्थानीय तहको सम्पकय  मन्त्रालय माफय त ईपलब्ध 

गराईनेछ । यस्तो अचारसंवहता सभाले पाररत गरी लागू गनुय स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ ।  

५८. ऄम्धवेशनको ऄंग नमाम्नने :सभाको ऄवधवेशन प्रारम्भ हुनपुवूयरभैसकेपवछ ऄन्त्य नभएसम्मको ऄववधमा 

अयोजना हुने ईद्घाटन , स्वागत, सम्मान तथा ऄवभनन्दन जस्ता वक्रयाकलापलाइ सभाको ऄंग मावनने छैन ।  

५९. शाम्न्त सनरिा 

सनव्यवस्थाकायमराख्ने:गाईँसभावानगरसभासञ्चालनऄववधभरसभाकोसरुक्षाथयऄध्यक्षलेसरुक्षावनकायकोस

हयोगऄनरुोधगरेमाऄववलम्बसरुक्षाईपलब्धगराईनसुम्बवन्धतसरुक्षावनकायकोकतयव्यहुनेछ। 
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ऄनसुचूी - १ 

(काययवववधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सम्बवन्धत) 

a]bsf]6gu/kflnsf 

gu/सभा 

काययसूची र समयताम्लका 

बैठकसंख्या  बैठक स्थानः  

ऄध्यक्षताः  

वमवत बैठकबस्नेसमय काययसचूी काययसचूीप्रस्ततुकताय कैवफयत 

     

     

     

छलफलकोसमयतावलका 

वमवत बैठकबस्ने

समय 

काययसचूी प्रस्ताप्रस्ततुक

तायकोनाम 

छलफलमाबोल्ने

सदस्यकोनामरतो

वकएकोसमय 

कैवफयत 

      

      

      

      

 

ऄनसुचूी - २ 

                                            (काययवववधको दफा २९ को ईपदफा (४) सँग सम्बवन्धत) 

a]bsf]6gu/kflnsfsf]gu/ ;efdf 

k|:t'tsfg'gsf] clen]v 

a]bsf]6gu/kflnsfgu/;ef 
दताय 

नं. 

 

म्वधेयकको 

नाम 

 

दताय म्मम्त 

 

मूलसंशो

धन 

 

प्रस्तनतकताय 

 

म्वतरण 

म्मम्त 

 

सभामा 

प्रस्तनत 

म्मम्त 

 

दफावार 

छलफ

ल 

 

पाररत 

म्मम्त 

 

प्रमाणी

करण 

म्मम्त 

 

कै

म्फ

यत 
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ऄम्भलेख तयार गनेको

 ऄ

म्भलेख जााँच गनेको 

दस्तखतः

 दस्त

खतः  

नाम, थर:

 नाम

, थर: 

पद: पद: 



 

 
 

वमवत:

 वम

वत: 



 

 
 

ऄनसुूची - ३ 

(काययवववधको दफा ४९ को ईपदफा (१) सँग सम्बवन्धत) 

a]bsf]6gu/kflnsfको .gu/सभामा स्वीकृत काननूको ऄवभलेख 

a]bsf]6gu/kflnsfनगरसभा 

 

दताय 

नं. 

 

ववधयेकको 

नाम 

 

सभाबाटस्वीकृतभएको 

वमवत 

सशंोधनभएकोभएसोकोवमवत 

 

सभामा 

प्रस्तुत 

वमवत 

 

पाररत 

वमवत 

 

प्रमाणीकरण 

वमवत 

 

कैवफयत 

 

        

        

        

        

        

 

ऄम्भलेख तयार गनेकोऄम्भलेख जााँच गनेको 

दस्तखतदस्तखतः  

नाम, थर:नाम, थर: 

पद:पद: 

वमवत:वमवत: 

 

 

 

 

 

 

 


