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गौमलु गाउँपालीकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि-२०७४ 
  

 

प्रस्तािना 
नेपालको संवििानको िारा २२७ अनसुार प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीर् तहको 

बैठक सञ्चालन कार्यविधि स्िीकृत भई लागू नभएसम्मको लागी सभाको कार्य सञ्चालन 
गनय, बैठकको सवु्र्िस्था कार्म राख्न, आिश्र्क सधमधतहरूको गठन गनय र अन्र् काम 
कारिाही धनर्धमत एिं प्रभािकारी बनाउन गाउँकार्यपालीको धमती 2074/04/२० बाट 
स्िीकृत गरी र्ो कार्यविधि िारी गररएको छ । 

पररच्छेद – 1 
प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भः  
(1) र्स कार्यिीिीको नाम “गौमलु गाउँपालीकाको गाउँ सभा सञ् चालन कार्यविधि-

२०७४” रहेको छ। 
(2) र्ो कार्यविधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा,- 
(क) “संवििान” भन्नाले नेपालको संवििान सम्झन ुपछय । 
(ख) “स्थानीर् तह” भन् नाले नेपालको संवििानको िारा ५६ को उपिारा ४ 

बमोजिमका गाउँपाधलका सभा सम्झन ुपदयछ । 
(ग)  “सभा” भन् नाले गाउँपाधलकाको हकमा संवििानको िारा २२२ बमोजिमको 

गाउँसभा सम्झन ुपदयछ ।  
(घ) “कार्यपाधलका” भन् नाले गाउँ कार्यपाधलका सम्झन ुपदयछ । 
(ङ) “अध्र्ि” भन्नाले सभाको अध्र्िलाई सम्झन ुपछय ।  
(च) “उपाध्र्ि” भन्नाले गाउँपाधलकाको उपाध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 
(छ) “वििेर्क” भन्नाले स्थानीर् कानूनको मसौदा िा कानूनको संशोिन मसौदा समेत 

सम्झन ुपछय। 
(ि)  “सदस्र्” भन्नाले गाउँ कार्यपाधलकाको अध्र्ि उपाध्र्ि कार्यपाधलकाको सदस्र् 

िा िडा सदस्र् सम्झन ुपछय । 
(झ) “सभाको सजचि” भन्नाले गाउँ पाधलकाको प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत अध्र्िले 

सभाको सजचि भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतलाई सम्झन ुपछय । 
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(ञ) “बैठक” भन्नाले गाउँ सभाको अधििेशन सम्झन ु पछय । सो शब्दले सधमधतको 
िैठक समेतलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “प्रस्ताि” भन्नाले सभाको विचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग 
सम्बजन्ित संशोिन प्रस्ताि समेत सम्झन ुपछय । 

(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्र्” भन्नाले सभाको वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सभाको 
सदस्र् सम्झन ुपछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सम्झन ु पछय र सो शब्दले बैठक 
किसँग िोधडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतलाई िनाउँछ । 

(ढ) “विषर्गत शाखा” भन्नाले गाउँपाधलकाको कार्य विभािन धनर्मािली बमोजिमको 
विषर्गत शाखा संझन ुपछय।  

(ण) “सधमधत” भन्नाले र्स कार्यविधि बमोजिम गठन हनुे सभाको सधमधत सम्झन ुपछय 
। 

(त) “संर्ोिक” भन्नाले र्स कार्यविधि बमोजिम गठठत सधमधतको संर्ोिक सम्झन ु
पछय । 

पररच्छेद -२ 
सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्िी व्र्िस्था 

३. सभाको अधििेशन बोलाउन:े  
(१) अध्र्िले गाउँपाधलकाको धनिायचनको अजन्तम पररणाम घोषणा भएको धमधतले 

एक मवहना धभत्र सभाको पवहलो अधििेशन बोलाउनेछ । त्र्सपधछ र्स 
कार्यविधि बमोजिम अध्र्िले समर् समर्मा अन्र् अधििेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अधििेशनको समाधप्त र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अिधि 
छ महीना भन्दा बढी हनुे छैन । 

(२) अध्र्िले कार्यसूची बमोजिम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्र् गनेछ । 
(३) सभाको अधििेशन चालू नरहेको िा बैठक स्थधगत भएको अिस्थामा बैठक 

बोलाउन िाञ्छनीर् छ भनी सभाको सम्पूणय सदस्र् संख्र्ाको एक चौथाइ 
सदस्र्हरूले धलजखत अनरुोि गरेमा अध्र्िले त्र्स्तो बैठक बस्ने धमधत, स्थान 
तोक्नेछ । त्र्सरी तोवकएको धमधत, समर् र स्थानमा सभाको अधििेशन 
बस्नेछ । 

(४) सभाको अधििेशन कार्यपाधलकाको केन्र रहेको स्थानमा अध्र्िले तोके 
बमोजिम बस्नेछ । 



v08 !                         c+s @                    @)&$ ;fpg dlxgf @) ut]  z'qmaf/ 

 

4 

 

(५) सामान्र्तः धनिायचन पधछको पवहलो अधििेशनको अिधि बढीमा पन्र ठदन र 
सोपधछको प्रत्रे्क अधििेशनको अिधि बढीमा सात ठदनको हनुेछ । 

(६) उपदफा (१) िा (३) बमोजिम सभाको अधििेशन बोलाएको सूचना अध्र्िले 
सदस्र्हरुलाई ठदनेछ । त्र्स्तो सूचना आिश्र्कता अनसुार साियिधनक सञ्चार 
माध्र्मबाट समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्र्हरुको उपजस्थधत र आसनः  
(१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अजघ सबै सदस्र्ले अध्र्िले तोकेको क्रम अनसुार 

अधििेशनको उपजस्थधत पजुस्तकामा हस्तािर गनुयपनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपजस्थत सदस्र्ले अध्र्िले तोके अनसुारको स्थानमा 

धनिायररत समर् अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  
(३) अपांगता भएका सदस्र्को हकमा अध्र्िले धनिायररत गरेको स्थानमा धनिको 

साथमा एक िना सहर्ोगी आिश्र्क भएमा सो को समेत व्र्िस्था गनय 
सक्नेछ।  

५. सभाको गणपूरक संख्र्ा:  
(१) सभामा तत्काल कार्म रहेका सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रधतशत भन्दा बढी 

सदस्र् उपजस्थत भएमा अधििेशनको लाधग गणपूरक संख्र्ा पगुेको माधननेछ ।   
(२) उपदफा (१) बमोजिम गणपरुक संख्र्ा नपगुेमा अध्र्िले तीन ठदन धभत्र अको 

बैठकका लाधग दफा ३ बमोजिम सूजचत गनुयपनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोजिम आव्हान गरेको अधििेशनमा गणपरुक संख्र्ा नपगुेमा 

दईु ठदन धभत्र अधििेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोजिम सूचना गनुयपनेछ ।  
(४) उपदफा (३) बमोजिम पनुः सूचना गदाय गणपरुक संख्र्ा नपगुेमा कम्तीमा 

पच्चीस प्रधतशत सदस्र्हरुको उपजस्थधतमा अधििेशन बस्नेछ ।  
६. बैठकको सञ्चालन र स्थान:  

(१) अध्र्िले सभाको कार्यबोझलाई ध्र्ानमा राखी कार्यसूची स्िीकृत गरी सभाको 
बैठक संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्र्िले धनिायरण गरेको समर् ताधलका बमोजिम हनुेछ ।  
(३) अध्र्िले प्रत्रे्क बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 
(४) सभाको अध्र्ि िैठकमा उपजस्थत हनु नसक्ने अिस्थामा उपाध्र्ि बैठकको 

अध्र्िता गनेछ । उपाध्र्ि पधन उपजस्थत हनु नसकेमा अध्र्िले तोकेको 
सभाको सदस्र्ले बैठकको अध्र्िता गने गरी कार्यसूचीमा तोक्न ुपनेछ । 
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७. कार्यसूची र समर्ािधि प्रकाशनः (१) अध्र्िको धनदेशानसुार सभाको सजचिले 
कार्यसूची र समर् ताधलका अनसूुची-१ बमोजिम तर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रधत 
सामान्र्तर्ा अठ्चालीस घण्टा अगािै प्रत्रे्क सदस्र्लाई उपलब्ि गराइनेछ । 

तर विशेष पररजस्थधतमा अध्र्िको धनदेशानसुार बैठक बस्ने चौिीस घण्टा अगािै कार्यसूची 
तर्ार गरी त्र्सको एक प्रधत सदस्र्लाई सभाको सजचिले उपलब्ि गराउन सक्नेछ। 

८. समर्ािधि धनिायरण:  
(१) अध्र्िले बैठकमा पेश हनुे विषर्माधथ छलफल गनय समर्ािधि तोक्नेछ । 
२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको समर्ािधि समाप्त भएपधछ र्स कार्यविधिमा 

अन्र्था लेजखएकोमा बाहेक अध्र्िले अन्र् विषर्मा छलफल हनु नठदई सो 
विषर्को टुङ्गो लगाउन आिश्र्क सबै वििेर्क िा प्रस्ताि धनणयर्ाथय बैठकमा 
प्रस्ततु गनेछ । 

९. सभामा मतदान:  
(१) सभामा धनणयर्का लाधग प्रस्ततु गररएको सबै वििेर्क िा प्रस्तािको धनणयर् 

उपजस्थत सदस्र्हरूको बहमुतबाट हनुेछ।  
(२) अध्र्िता गने व्र्जिलाई मत ठदने अधिकार हनुे छैन।  
तर मत बराबर भएमा अध्र्िता गने व्र्जिले आफ्नो धनणायर्क मत ठदनेछ ।  

१०. मर्ायठदत संशोिनः कुनै सदस्र्ले प्रस्ततु गने वििेर्क िा प्रस्तािमा कुनै 
आपजििनक, व्रं्ग्र्ात्मक, अनािश्र्क, अनपुर्िु िा असम्बद्ध शब्द िा िाक्ांश 
प्रर्ोग भएको लागेमा अध्र्िले त्र्स्ता विषर् वितरण हनुभुन्दा अजघ उपर्िु 
संशोिन गनय िा गराउन सक्नछे । 

११. बैठकको प्रारम्भः सभाको बैठक किमा अध्र्ि आगमन भई राविर् िनु बिे पधछ 
बैठक प्रारम्भ हनुेछ । 

१२. बैठकमा पालना गनुयपने आचरणहरूः 
(१) बैठकमा देहार्का आचरणहरू पालना गनुय पनेछः 

(क) अध्र्ि बैठक किमा प्रिेश हुँदा सबैले सम्मान प्रकट गनय उठ्न ुपनेछ । 
(ख) अध्र्िले बैठकप्रधत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 
(ग) बैठक स्थधगत भई अध्र्ि सभाबाट बावहर धनस्के पधछ मात्र अरु 

सदस्र्हरूले बैठक कि छाड्न ुपनेछ। 
(घ) बैठकमा भाग धलने सदस्र्ले बोल्दा अध्र्िलाई सम्बोिन गरेर मात्र बोल्न ु

पछय र अध्र्िले अन्र्था आदेश ठदएमा बाहेक उधभएर बोल्न ुपनेछ । 
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(ङ) अध्र्िले बैठकलाई सम्बोिन गरररहेको समर्मा कुनै पधन सदस्र्ले स्थान 
छाड्न ुहुँदैन र अध्र्िले बोलेको कुरा शाजन्तपूियक सनु्नु पनेछ । 

(च) अध्र्िले आसन ग्रहण गरररहेको र बोधलरहेको अिस्थामा सदस्र्को 
बीचबाट वहँड्न ुहुँदैन । 

(छ) कुनै सदस्र्ले बोधलरहेको समर्मा अशाजन्त गनय िा बैठकको मर्ायदा भंग 
हनुे िा अव्र्िस्था उत्पन्न हनुे कुनै काम गनुय हुँदैन । 

(ि) बैठक किमा अध्र्िको सामनु्नेबाट िारपार गरी वहँड्न िा अध्र्िको 
आसनतफय  वपठ्यू फकायएर बस्न हुँदैन । 

(झ) बैठकको कार्यसँग प्रत्र्ि रुपले सम्बजन्ित विषर् बाहेक अन्र् विषर्को 
पसु्तक, समाचारपत्र िा अन्र् कागिपत्रहरू पढ्न ुहुँदैन । 

(ञ) बैठकको अिधिभर बैठक किमा मोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 
(२) सभामा पालना गनुयपने अन्र् आचरणहरू समर् समर्मा सभाले तोके बमोजिम 

हनुेछ । 
१३. बैठकमा भाग धलन े सदस्र्ले पालन गनुय पने धनर्महरूः बैठकमा हनु े

छलफलमा भाग धलने सदस्र्ले देहार्का धनर्महरूको पालन गनुय पनेछः 
(क) अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको धनधमि उठ्न ु पनेछ र अध्र्ि धनिको नाम 

बोलाएपधछ िा इशारा गरेपधछ मात्र बोल्न ुपनेछ । 
(ख) र्स कार्यविधिको दफा ३५ बमोजिमका विषर्मा छलफल गनुय हुँदैन । 
(ग) अशीष्ट, अश्लील, अपमानिनक िा कुनै आपजििनक शब्द बोल्न ुहुँदैन । 
(घ) व्र्जिगत आिेप लगाउन हुँदैन । 
(ङ) बोल्न पाउने अधिकारलाई सभाको कार्यमा बािा पाने मनसार्ले दरुुपर्ोग गनुय 

हुँदैन । 
(च) सभा िा अध्र्िको कुनै धनणयर् बदर गररर्ोस ् भन्ने प्रस्तािमाधथ बोल्दाको 

अिस्थामा बाहेक सभा अध्र्िको कुनै पधन धनणयर्को आलोचना गनुय हुँदैन । 
(छ) अध्र्िले पद अनकूुल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तािको छलफलको क्रममा 

बाहेक अध्र्िको आचरणको आलोचना गनुय हुँदैन । 
(ि) िैठकमा पालना गनुयपने अन्र् धनर्महरू सभाले तोके बमोजिम हनुेछ । 

१४. छलफलमा बोल्न ेक्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम देहार् बमोजिम हनुेछः 
(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ले बोधलसकेपधछ अध्र्िले नाम बोलाएको िा इशारा 

गरेको क्रम बमोजिमको सदस्र्ले बोल्न पाउनेछन ्। 
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(ख) अध्र्िको अनमुधत धबना कुनै सदस्र्ले एउटै प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी 
बोल्न पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ले उिर ठदनको धनधमि छलफलको अन्त्र्मा फेरर बोल्न 
पाउनेछ । सो प्रस्तािको सम्बन्िमा छलफलमा पवहले भाग धलएको िा 
नधलएको िेसकैु भए तापधन प्रस्तािक सदस्र्ले उिर ठदई सकेपधछ अध्र्िको 
अनमुधत नधलई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सवकनःे  
(१) बैठकमा छलफल चधलरहेको समर्मा सम्बजन्ित विषर्मा कुनै सदस्र्ले कुनै 

कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्र्ि माफय त अनरुोि गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन अध्र्िको अनमुधत धलई 

कुनै सदस्र्ले सभाको िानकारीको लाधग आफूसँग सम्बजन्ित अन्र् विषर्मा 
स्पष्ट िानकारी ठदन सक्नेछ । 

तर त्र्स्तो स्पष्ट िानकारी ठदँदा कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैन र सो 
स्पष्ट िानकारी माधथ कुनै छलफल गनय पाइने छैन ।  

१६. धनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेः  
(१) सभाको कार्यसूचीको कुनै प्रस्तािमाधथ छलफल समाप्त भएपधछ सो प्रस्तािको 

पिमा हनुे सदस्र्हरूलाई “हनु्छ, विपिमा हनु े सदस्र्हरूलाई “हनु्न” र 
तटस्थ रहन चाहने सदस्र्हरूलाई “मत ठदन्न” भन्न ेशब्द सधुनने गरी उच्चारण 
गनुय भनी अध्र्िले कार्यसचुीका विषर्हरू क्रमशः धनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तािलाई धनणयर्ाथय पेश गरेपधछ अध्र्िले “हनु्छ” िा 
“हनु्न” भन्ने सदस्र्हरूमध्रे् िनु पिको बहमुत भएको ठहर् र्ाउँछ सो कुराको 
घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्र्िद्वारा कुनै प्रस्ताि धनणयर्ाथय पेश गररसकेपधछ सो प्रस्तािमाधथ छलफल 
गनय िा संशोिन प्रस्ततु गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्र्िले धनदेशन ठदनःे  
(१) बैठकमा अभर व्र्िहार गने सदस्र्लाई आफ्नो व्र्िहार धनर्न्त्रण गनय 

अध्र्िले चेतािनी ठदए पधछ त्र्स्तो सदस्र्ले आफ्नो व्र्िहारमाधथ तरुुन्त 
धनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगने सदस्र्लाई अध्र्िले बैठकबाट 
बावहर िान आदेश ठदन सक्नछे । आदेश पाएपधछ त्र्स्तो सदस्र्ले बैठक 
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किबाट तरुुन्त बावहर िान ु पनेछ र धनिले सो ठदनको बाँकी अिधिको 
बैठकमा उपजस्थत हनु पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पाएपधछ पधन त्र्स्तो सदस्र् बैठक किबाट 
तरुुन्त बावहर नगएमा अध्र्िले धनिलाई कमयचारी िा सरुिाकमीको सहर्ोग 
धलई बावहर धनकाल्न सक्नेछ । त्र्सरी धनकाधलएकोमा त्र्स्तो सदस्र्ले 
त्र्सपधछको तीन ठदनसम्म सभाको बैठक िा कुनै सधमधतको बैठकमा भाग 
धलन पाउन ेछैन । र्सरी धनकाधलएकोमा सभाको सजचिले सो कुराको सूचना 
सबै सधमधतलाई ठदनेछ । 

(४) र्स कार्यविधिमा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन कुनै सदस्र्ले 
बैठक किमा शाजन्त, सवु्र्िस्था तथा अनशुासन भङ्ग गरेमा िा गनय लागेमा 
िा सभाको प्रधतष्ठामा िक्का लाग्ने वकधसमले बैठक कि धभत्र ध्िंसात्मक कार्य 
गरेमा िा बल प्रर्ोग गरेमा िा गनय लागेमा िा कुनै भौधतक हानी नोक्सानी 
परु् र्ाएमा अध्र्िले धनिलाई बैठक किबाट तत्काल धनष्काशन गरी 
सदस्र्लाई बढीमा सात ठदन सम्मको लाधग सभामा आउन नपाउने गरी र 
िधत भएको भौधतक सामाग्रीको र्थाथय िधतपूधतय धनिबाट भराउने आदेश ठदन 
सक्नेछ। 

(५) दफा (४) बमोजिम धनष्काधसत भएको सदस्र्ले सो अिधिभर सभाको िा कुनै 
सधमधतको बैठकमा उपजस्थत हनु पाउन ेछैन । धनिलाई तोवकएको िधतपूधतय 
अध्र्िले तोकेको समर्धभत्र दाजखला गने दावर्त्ि सम्बजन्ित सदस्र्को हनुेछ 
। 

(६) र्स दफा बमोजिम कुनै सदस्र् धनष्काजशत भएको िा फुकुिा भएको सूचना 
सभाको सजचिले सबै सधमधतलाई ठदनेछ ।  

१८. कारिाही वफताय हनु सक्नःे र्स कार्यविधिमा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापधन धनष्काजशत िा कारिाहीमा परेको सदस्र्ले जचि बझु्दो सफाई पेश गरेमा िा 
आफ्नो भलू स्िीकार गरी माफी मागेमा अध्र्िले बैठकको रार् बझुी त्र्स्तो 
सदस्र्लाई माफी ठदई कारिाही वफताय धलन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थधगत गने अधिकारः बैठक किधभत्र अव्र्िस्था भई िा हनु लाधग बैठक 
धनर्धमत रुपले सञ्चालन गनय बािा पने देजखएमा अध्र्िले सो ठदनको कुनै 
समर्सम्म िा आफूले तोकेको अिधिसम्मको लाधग सूचना टाँस गरी बैठक स्थधगत 
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गनय सक्नेछ । अध्र्िले गरेको त्र्स्तो स्थगन माधथ कुनै सदस्र्ले प्रश्न उठाउन 
पाउने छैन ्। 

२०. सदस्र्को स्थान ररि रहेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुनै 
सदस्र्को स्थान ररि रहेको अिस्थामा समेत सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गनय 
सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग धलन नपाउने कुनै व्र्जिले भाग धलएको कुरा 
पधछ पिा लागेमा प्रचधलत कानून विपररत बाहेकको कार्य अमान्र् हनुे छैन ।   

२१. सभाको धनणयर्को अधभलेख र कार्ायन्िर्न:  
(१) सभा र र्सको सधमधतको धनणयर् तथा कारबाहीको अधभलेख सभाको सजचिले 

व्र्िजस्थत र सरुजित राख्न ुपनेछ । 
(२) सभा तथा र्सका सधमधतको धनणयर्को सक्कल अध्र्िको आदेश धबना सभा िा 

सभा भिन बावहर लैिान हुँदैन । 
२२. धनणयर् प्रमाजणत गने:  

(१) सभाको बैठकले गरेका धनणयर् अध्र्िले प्रमाजणत गनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिमको धनणयर् सरुजित राख्न ेर कार्ायन्िर्न गने गराउने कार्य 

सभाको सजचिले गनेछ । 
पररच्छेद-३ 

स्थानीर् कानून धनमायण गने प्रवक्रर्ा 
२३. स्थानीर् कानून धनमायण गदाय विचार गनुय पने पिहरुः  

(१) सभाले स्थानीर् कानून धनमायण िा संशोिन गदाय अन्र् कुराको अधतररि 
देहार्को विषर्मा विचार गनुय पनेछ,- 
(क) संवििान बमोजिम आफ्नो अधिकारको विषर्मा पने िा नपने, 
(ख) संवििान, संघीर् कानून तथा प्रदेश कानूनको व्र्िस्था, 
(ग) त्र्स्तो कानून, स्िच्छ, न्र्ार्पूणय तथा तकय  संगत हनुे िा नहनुे,  
(घ) धनमायण गनय लाधगएको स्थानीर् कानूनको व्र्िहाररक कार्ायन्िर्न हनु सक्ने 

िा नसक्न,े 
(ङ) कानून कार्ायन्िर्नको लाधग आिश्र्क पने आधथयक स्रोत तथा संस्थागत 

संरचना, 
(च) सिोच्च अदालतबाट प्रधतपाठदत धसद्धान्त िा भएको आदेश, 
(छ) नेपाल सरकार, संघीर् संसद्, प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभाले त्र्स्तै विषर्मा 

आिारभतू कानून धनमायण गरेको भए सोमा भएको व्र्िस्था 
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(ि) नेपाल सरकार िा प्रादेजशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ि गराएको भए 
सोमा भएको व्र्िस्था, 

(झ) नेपालले अन्तराविर् स्तरमा िनाएको प्रधतिद्धता, 
(ञ) सम्बजन्ित स्थानीर् तहले धनमायण गरेको अन्र् स्थानीर् कानूनहरुसँगको 

तालमेल तथा सौहारता, 
(ट) जिल्ला धभत्रका अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् जिल्लासँग धसमाना िोधडएका 

स्थानीर् तहको हकमा त्र्स्ता जिल्लाका स्थानीर् तहले बनाएको स्थानीर् 
कानूनको व्र्िस्था,  

(ठ) गाउँकार्यपाधलकाले धनिायरण गरेका अन्र् आिश्र्क विषर्हरु ।  
(२) सभाले संवििानको अनसूुची-९ को विषर्मा स्थानीर् कानून धनमायण गदाय त्र्स्तो 

विषर्मा संघीर् संसद िा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रधतकूल नहनुे गरी 
धनमायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको िेत्रमा हनु े िस्त ु िा सेिाको 
विस्तारमा कुनै वकधसमको बािा अिरोि गने िा कुनै वकधसमको भेदभाि गने 
गरी स्थानीर् कानून धनमायण गनय हुँदैन ।   

(४) सभा िा कार्यपाधलकाले एक आपसमा बाजझने गरी स्थानीर् कानून धनमायण गनय 
हुँदैन । 

(५) सभाले ठदएको अधिकार प्रर्ोग गरी कार्यपाधलकाले धनदेजशका िा ठदग्दशयन बनाई 
लागू गनेछ ।  

२४. आिश्र्कताको पवहचान गने:  
(१) कार्यपाधलकाले वििेर्क तिुयमा गनुय अजघ त्र्स्तो विषर्को कानून धनमायण गनय 

आिश्र्क रहे नरहेको विषर्मा आिश्र्कताको पवहचान गनुय पनेछ । 
(२) उपदफा (१) को प्रर्ोिनको लाधग सम्बजन्ित कार्यपाधलकाले स्थानीर् कानून 

बनाउन ु पने आिार र कारण, त्र्स्तो विषर्मा संघीर् िा प्रदेश कानून भए 
नभएको, जिल्ला धभत्रका र अन्र् धछमेकी स्थानीर् तहमा त्र्स सम्बन्िी 
स्थानीर् कानून धनमायण भए नभएको, स्थानीर् कानून तिुयमाबाट हाधसल गनय 
खोजिएको लाभ लागत र उपलब्िी, स्थानीर् कानून कार्ायन्िर्नको लाधग 
आिश्र्क पने संर्न्त्र तथा आधथयक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िटुाउनको लाधग 
आिश्र्क व्र्िस्था र वििेर्कमा रहने मखु्र् मखु्र् प्राििानको समेत विश्लषेण 
गरी संजिप्त अििारणापत्र तर्ार गनुय पनेछ ।  
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(३) कानूनको संशोिनको लाधग वििेर्क तिुयमा गदाय संशोिन गनुय परेको आिार र 
कारण सवहतको दफाबार तीन महले वििरण तर्ार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छैन भन्न े धनणयर् गनेः कुनै प्रस्ताि स्िीकार र्ोग्र् 
छ िा छैन भन्न े कुराको धनणयर् अध्र्िले गनेछ र त्र्सरी धनणयर् गदाय अध्र्िले 
कारण खलुाई प्रस्तािको कुनै अंश िा पूरै प्रस्ताि अस्िीकार गनय सक्नेछ । 

२६. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततु:  
१) िावषयक आर् र व्र्र्को अनमुान सवहतको बिेट तथा सोसँग सम्बजन्ित 

विधनर्ोिन िा आधथयक वििेर्कहरू अध्र्िबाट धनिायररत धमधत र समर्मा 
सभाको बैठकमा प्रस्ततु गनुयपनेछ ।  

(२) िावषयक बिेट तथा अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि कार्यपाधलकाको प्रमखु 
आफैं ले िा धनिले तोके बमोजिम उपाध्र्ि कार्यपाधलकाको सदस्र्ले मात्र 
प्रस्ततु गनुयपनेछ । अध्र्िले िावषयक बिेट आर् व्र्र् वििरण तथा बिेट 
सभामा आफैँ पेश गने भएमा सो समर्मा उपाध्र्िले बैठकको अध्र्िता 
गनेछ ।  

(३) कुनै वििेर्क िा प्रस्ताि अथय सम्बन्िी हो िा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको 
अजन्तम धनणयर् गने अधिकार अध्र्िको हनुेछ ।   

(४) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािको अन्र् प्रवक्रर्ा देहार् बमोजिम हनुेछ,-   
(क) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािमा छलफलका लाधग अध्र्िले स्िीकृत 

गरेको कार्यताधलका (धमधत र समर्) सबै सदस्र्लाई सभाको सजचिले 
उपलब्ि गराउनपुनेछ 

(ख) िावषयक बिेट सम्बन्िी वििेर्क सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै 
सदस्र्लाई उपलब्ि गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािका सम्बन्िमा र्स कार्यविधिमा उल्लेख 
भएका विषर् बाहेक अध्र्िले उपर्िु ठहर्ायएको प्रवक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि कुनै सदस्र्ले 
कम्तीमा सात ठदन अजघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात 
सभाको सजचिले सबै सदस्र्लाई उपलब्ि गराउन ुगनुयपनेछ ।  

(७) वििेर्क िा प्रस्ताि माथी छलफल र धनणयर् हनुे समर्ताधलका अनसूुची -१ 
बमोजिम अध्र्िले धनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ । 
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२७. अथय सम्बन्िी परुक अनमुान: (१) सभाबाट पाररत चाल ुआधथयक िषयका लाधग 
अथय सम्बन्िी ऐनले कुनै सेिाका लाधग खचय गनय अजख्तर्ारी ठदएको रकम अपर्ायप्त 
भएमा िा त्र्स िषयका लाधग अथय सम्बन्िी ऐनले अजख्तर्ारी नदजएको सेिामा खचय 
गनय आिश्र्क भएमा िा अथय सम्बन्िी ऐनले अजख्तर्ारी ठदएको रकमभन्दा बढी 
खचय हनु गएमा कार्यपाधलकाको अध्र्िले सभामा र्स अजघ प्रस्ततु गररएको 
बिेटको धसद्धान्त र मागयदशनको प्रधतकूल नहनुे गरी परुक अनमुान पेश गनय 
सक्नेछ । 

२८. वििेर्क सभामा पेश गदाय संलग्न गनुय पने वििरण: सभामा पेश गने वििेर्कका 
साथमा देहार्को वििरण संलग्न गनुय पनेछ,- 
(क) वििेर्कको उद्देश्र् र कारण सवहतको वििरण, 
(ख) वििेर्क ऐन बनेपधछ आधथयक व्र्र्भार हनुे रहेछ भने त्र्सको विस्ततृ वििरण 

सवहतको आधथयक वटप्पणी, 
(ग) कुनै वििेर्कमा धनर्म, कार्यविधि, धनदेजशका बनाउने िा अधिकार प्रत्र्ार्ोिन 

गने प्राििान रहेको भए त्र्सको कारण, प्रत्र्ार्ोजित अधिकार अन्तगयत 
बनाइने धनर्म, कार्यविधि िा धनदेजशकाको प्रकृधत र सीमा तथा त्र्सबाट पनय 
सक्ने प्रभाि सम्बन्िी वटप्पणी । 

२९. वििेर्क दताय गराउन ुपने:  
(१) सभाको अधिकारिेत्र धभत्र पने कुनै विषर्मा कुनै सदस्र्ले वििेर्क पेश गनय 

चाहेमा वििेर्क तर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने धमधत भन्दा कम्तीमा पन्र 
ठदन अगािै अध्र्िलाई उपलब्ि गराई दताय गराउन ुपनेछ।  

तर धनिायचनपधछको प्रथम सभामा वििेर्क पेश गने समर्ािधि अध्र्िले तोके 
बमोजिम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वििेर्क प्रचधलत कानून अनकूुल नदेजखएमा िा र्ो 
कार्यविधि अनकुुल नभएमा अध्र्िले उि वििेर्क विधिसम्मत रुपमा पेश 
गनय प्रस्तािक सदस्र्लाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम अध्र्िले आदेश ठदए बमोजिम सभाको सजचिले 
प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सजचिले अध्र्िले आदेश ठदएका वििेर्क अनसूुची-२ बमोजिम दतायको 
अधभलेख छुटै्ट राख्न ुपनेछ। 

 



v08 !                         c+s @                    @)&$ ;fpg dlxgf @) ut]  z'qmaf/ 

 

13 

 

३०. प्रस्ताि दताय गराउन ुपने:  
१) सभाको अधिकारिेत्र धभत्र पने कुनै विषर्मा प्रस्ताि पेश गनय चाहने सदस्र्ले 

प्रस्ताि तर्ार गरी सभाको बैठक बस्न ु भन्दा कम्तीमा सात ठदन अगािै 
अध्र्ि समि पेश गनुयपनेछ ।  

तर धनिायचनपधछको प्रथम सभामा प्रस्ताि पेश गने समर्ािधि अध्र्िले तोके 
बमोजिम हनुेछ । 

(२) त्र्स्तो प्रस्ताि प्रचधलत कानून अनकूुल नदेजखएमा िा र्ो कार्यविधि अनकुुल 
नभएमा अध्र्िले उि प्रस्ताि विधिसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक 
सदस्र्लाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम अध्र्िले आदेश ठदए बमोजिम सभाको सजचिले 
प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सजचिले अध्र्िले आदेश ठदएका प्रस्तािहरु दतायको अधभलेख अनसूुची-
२ बमोजिम छुटै्ट राख्न ुपनेछ।  

३१. सूचना धबना पधन प्रस्ताि पेश गनय सवकनःे  
(१) र्स पररच्छेदमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन अध्र्िको अनमुधत धलई 

देहार्को कुनै प्रस्ताि सूचना धबना पधन पेश गनय सवकनेछ र त्र्स्तो 
प्रस्तािद्वारा कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैनः 

(क) िन्र्िाद ज्ञापन गने, 
(ख) प्रस्ताि तथा संशोिन वफताय धलने, 
(ग) बिाइ ठदने िा शोक प्रकट गने, 
(घ) छलफल िा बैठक स्थधगत गने, 
(ङ) बैठकको अिधि बढाउने िा  
(च) छलफल समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेजखत प्रस्तािका सम्बन्िमा अध्र्ि अनमुधत प्राप्त भई 
बैठकमा प्रस्ताि पेश भएपधछ अध्र्िले उि प्रस्तािलाई बैठकको धनणयर्ाथय 
पेश गनेछ । 

३२. वििेर्क र प्रस्ताि वितरण: िावषयक बिेट सम्बन्िी वििेर्क कार्यपाधलकाबाट 
स्िीकृत गरी धसिै सभामा पेश गररनेछ । अन्र् सबै वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा 
पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौिीस घण्टा अगािै सबै सदस्र्लाई सभाको सजचिले 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 
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३३. सझुाब संकलन र पररमाियन:  
(१) वििेर्क मसौदा भएपधछ अध्र्िलाई उपर्िु लागेमा त्र्स्तो वििेर्कमा 

साियिधनक रुपमा िा िडाबाट िडाबासीको सझुाब संकलन गनय सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हनु आएको सझुाबहरु सवहतको प्रधतिेदन 

सम्बजन्ित िडा सधमधतले कार्यपाधलकालाई ठदन ुपनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोजिम वििेर्कमा िडा सधमधत माफय त प्राप्त हनु आएका 

सझुाबहरुको अध्र्र्न गरी कार्यपाधलकाले वििेर्कलाई आिश्र्कता अनसुार 
पररमाियन गनेछ ।  

३४. वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गने:  
(१) अध्र्िबाट स्िीकृत कार्यताधलका बमोजिम वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय 

सदस्र्ले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम वििेर्क पेश गदाय वििेर्क प्रस्ततुकताय सदस्र्ले वििेर्क 

पेश गनुय परेको कारण, वििेर्कबाट गनय खोजिएको व्र्िस्था र त्र्सबाट प्राप्त 
गनय खोजिएको उपलजब्िको बारेमा संजिप्त िानकारी ठदंदै वििेर्कमा छलफल 
गररर्ोस ्भन्ने प्रस्ताि सभामा पेश गनुय पनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय तोवकएको सदस्र् सभामा स्िरं् उपजस्थत हनु 
असमथय भएमा अध्र्िले तोकेको कुनै सदस्र्ले वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय 
सक्नेछ । 

३५. संशोिन सम्बन्िी शतयहरूः कुनै वििेर्क िा प्रस्तािको सम्बन्िमा देहार्का 
शतयका अिीनमा रही सदस्र्ले संशोिन पेश गनय सक्नेछः 
(क) मूल प्रस्तािको धसद्धान्त विपरीत हनु ुहुँदैन । 
(ख) मूल प्रस्तािको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्र्सको िेत्रधभत्रको हनु ुपनेछ । 
(ग)  बैठकले पवहले गररसकेको धनणयर्सँग बाजझने हनु ुहुँदैन। 
(घ) अस्पष्ट िा धनरथयक हनु ुहुँदैन । 

३६. वििेर्कमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोजिमको 
वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकमा दफािार छलफलका लाधग अध्र्िले आिश्र्क 
व्र्िस्था गनुयपनेछ । र्स्तो छलफलमा अध्र्िले प्राप्त भई सकेका संशोिन 
वििेर्क िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल समाप्त भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि 
प्रस्ततुकताय सदस्र्ले अध्र्िको अनमुधतले सभामा देहार्को कुनै एक प्रस्ताि प्रस्ततु 
गनुयपनेछ,-  
(क) विस्ततृ छलफलको लाधग वििेर्क िा प्रस्तािलाई सभाका सधमधतमा पठाइर्ोस ्

भन्ने िा  
(ख) वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय धनणयर्ाथय पेश गने ।  

तर सधमधतको बैठकमा पठाइने वििेर्क िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल 
गररने छैन । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइन े विषर्हरूः (१) देहार्का विषर्मा सभा िा 
सधमधतको कुनै बैठकमा छलफल गनय पाइन ेछैनः 
(क) संवििान िा प्रचधलत कानूनबाट धनषिे गररएको विषर्, 
(ख) कानूनत: गोप्र् रहने कुराहरू िा प्रकाशन गदाय राविर् वहत विपररत हनुे कार्य,  
(ग)  कार्यपाधलकाको कुनै सधमधतको धनणयर्को आलोचना गररएका विषर्, 
(ग)  सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको विषर्, 
(घ) प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा प्रचारको लाधग कुनै व्र्जि िा संस्थाको नाम आठद 

भएको विषर्, 
(ङ)  प्रचधलत कानून बमोजिम स्थावपत भएको न्र्ावर्क िा त्र्सको पदाधिकारी, 

प्रचधलत काननु बमोजिम िाँचबझु गनय, सझुाि ठदन िा प्रधतिेदन पेश गनय 
गठठत आर्ोग िा सधमधतमा विचारिीन रहेको विषर्, 

(च) ऐधतहाधसक तथ्र् िा कानूनको व्र्ाख्र्ा सम्बन्िी विषर्, 
(छ) गैर सरकारी व्र्जिको कुनै ििव्र् सत्र् हो िा होइन भन्ने विषर्,  
(ि) अजशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  
(झ) कार्यपाधलकाको कुनै धनणयर् िा कुनै कारिाही सम्बन्िी विषर्मा छलफल गदाय 

राविर् सरुिा, अखण्डता िा कूटनीधतक सम्बन्ि िस्ता संिेदनशील 
विषर्हरूमा आचँ आउन सक्न ेभनी कार्यपाधलकाबाट प्रमाजणत गररएको विषर् 
समािेश भएको विषर् । 

३८. सधमधतमा छलफल:  
(१) दफा ३६ को उपदफा २ (क) बमोजिम विस्ततृ छलफल गनय सभाको 

सधमधतमा पठाइएकोमा सधमधतले त्र्स्तो वििेर्क िा प्रस्तािमा छलफल गदाय 
वििेर्कमा संशोिन पेश गने सदस्र्हरुलाई संशोिन पेश गनुय परेको आिार र 
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कारण समेत खलुाई आफ्नो संशोिनको विषर्मा प्रष्ट गनय सधमधतको बैठकमा 
समर् ठदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोिनकतायले संशोिनको विषर्मा आफ्नो िारणा 
राखेपधछ पेश भएका संशोिनका विषर्मा समेत सधमधतले दफाबार छलफल 
गरी त्र्स्तो संशोिन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्िमा वििेर्क प्रस्ततुकताय 
सदस्र्को समेत रार् धलई आिश्र्क धनणयर् गनेछ । 

३९. सधमधतको प्रधतिेदन र बैठकमा प्रस्ततु:  
(१) सधमधतमा वििेर्क िा प्रस्ताि उपर छलफल समाप्त भएपधछ सधमधतले गरेको 

धनणयर् अनरुुप प्रधतिेदन तर्ार गरी सधमधतको संर्ोिक िा धनिको 
अनपुजस्थधतमा सधमधतले तोकेको सदस्र्ले प्रधतिेदन सवहतको वििेर्क िा 
प्रस्ताि अध्र्िको अनमुधतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रधतिेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चात 
वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्र्ले अध्र्िको अनमुधतमा वििेर्क िा 
प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय धनणयर्ाथय पेश गनेछ। 

४०. वििेर्क वफताय धलन सक्न:े  
(१) वििेर्क प्रस्ततुकताय सदस्र्ले सभाको स्िीकृधत धलई िनुसकैु अिस्थामा वििेर्क 

िा प्रस्ताि वफताय धलन सक्नेछ ।  
तर िावषयक बिेट तथा आधथयक ऐन सम्बन्िी वििेर्क वफतायधलन सक्ने छैन ्।  
(२) वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्र्ले वििेर्क वफताय धलन अनमुधत माग्न े

प्रस्ताि पेश चाहेमा धलजखत सूचना ठदन ुपनेछ । 
(३) वििेर्क िा प्रस्ताि वफताय धलने प्रस्तािको कसैले विरोि गरेमा प्रस्ताि गने तथा 

विरोि गने सदस्र्लाई अध्र्िले आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संजिप्त ििव्र् 
ठदन अनमुधत ठदन सक्नेछ र त्र्सपधछ अरु छलफल हनु नठदई प्रस्तािलाई 
धनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि वफताय धलने अन्र् प्रवक्रर्ा अध्र्िले धनिायरण गरे बमोजिम 
हनुेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अधिकारः  
(१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोजिम दताय भएको वििेर्क िा प्रस्ताि 

उपर कुनै सदस्र्ले संशोिन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हनुभुन्दा कम्तीमा 
चौिीस घण्टा अगािै संशोिनको प्रस्ताि अध्र्ि समि पेश गनय सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गररने संशोिन स्िीकृत गने िा नगने अधिकार 
अध्र्िको हनुेछ । 

(३) अध्र्िले स्िीकृत गरेको संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा मूल 
प्रस्तािलाई धनणयर्ाथय पेश गनुयभन्दा पवहले बैठकमा पढेर सनुाउनेछ । र्सरी 
धनणयर्ाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोिनहरु भएमा अध्र्िले उपर्िु 
ठहर्ायएको कुनै एक संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा मूल 
प्रस्तािलाई प्राथधमकता ठदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(४) सभाको सजचिले अध्र्िले अनमुधत ठदएका संशोिनहरूको वििरण 
सदस्र्हरूलाई उपलब्ि गराउनेछ । 

४२. वििेर्क पाररत गने प्रस्ताि सभाको धनणयर्ाथय पेश गने: 
(१) सभामा दफािार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपधछ र सधमधतमा विस्ततृ 

छलफल भएकोमा सधमधतको प्रधतिेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समाप्त 
भएपश्चात अध्र्िको अनमुधत धलई सभामा धनणयर्ाथय वििेर्क प्रस्ततुकताय 
सदस्र्ले वििेर्क पाररत गररर्ोस ्भन्न ेप्रस्ताि प्रस्ततु गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वििेर्क िा प्रस्तािमा पेश भएका संशोिनहरूलाई 
अध्र्िको अनमुधतले बैठकमा धनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहमुत सदस्र्ले स्िीकृत गरेमा 
वििेर्क िा प्रस्ताि पाररत भएको माधननेछ ।   

४३. वििेर्कको पनुः प्रस्तधुतः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश 
गरी अस्िीकृत भएको वििेर्क सोही सभाको बैठकमा पनुः प्रस्ताि गररने छैन । 

४४. वििेर्क दताय अधभलेख राख्न:े सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको लाधग अध्र्ि समि 
पेश भएका वििेर्क सभाको सजचिले अनसूुची -२ बमोजिम दताय गरी वििेर्कमा 
भएको कारबाहीको अद्यािधिक लगत तर्ार गरी राख्न ुपनेछ।  

४५. सामान्र् त्रटुी सिुार: अध्र्िले सभाबाट पाररत भएको वििेर्क िा प्रस्तािमा 
दफाहरूको संख्र्ाको क्रम धमलाउन ेतथा भाषागत शदु्धता कार्म राख्न ुपनेछ ।  

४६. वििेर्क प्रमाणीकरणको लाधग अद्यािधिक प्रधत तर्ार पाने: 
(१) दफा ४२ बमोजिम सभाबाट पाररत भएको वििेर्कलाई सभाको सजचिले पाररत 

भएका संशोिन तथा आनषंुधगक धमलान भए त्र्स्तो धमलान गरी वििेर्क 
पाररत भएको धमधत समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लाधग नेपाली कागिमा 
चार प्रधत तर्ार गनपुनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजिम तर्ार गररएको वििेर्कमा िषयगत नम्बर समेत उल्लेख 
गरी सभाको सजचिले प्रमाणीकरणको लाधग अध्र्ि समि पेश गनुय पनेछ ।  

४७. वििेर्क प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा धबक्री वितरण:  
(१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको 

वििेर्कको पवहलो र अजन्तम पषृ्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत उल्लेख 
गरी प्रत्रे्क पषृ्ठमा हस्तािर गरी अध्र्िले प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्सरी 
प्रमाणीकरण गदाय धमधत र वििेर्कको पषृ्ठ संख्र्ा समेत खलुाउन ुपनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत वििेर्क उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपधछ लागू 
हनुेछ । 

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

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको वििेर्कको एक प्रधत सभाको 
अधभलेखमा राखी अको एक–एक प्रधत कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, िडा सधमधत 
र संघ र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको वििेर्क प्रकाशन गरी 
कार्यपाधलकाको िेिसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको वििेर्क प्रमाणीकरण भएपधछ त्र्सका मखु्र् मखु्र् 
व्र्िस्थाको बारेमा स्थानीर् सञ्चार माध्र्म िा अन्र् कुनै तररकाबाट प्रचार 
प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीर् कानून खररद गनय चाहेमा कार्यपाधलकाको कार्ायलर् र िडा 
सधमधतको कार्ायलर्बाट लागत दस्तरु धतरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सधमधत गठन गनय सक्न:े  
(१) कार्यपाधलकालाई सभाप्रधत उिरदावर् बनाउन, स्थानीर् कानून धनमायण 

प्रवक्रर्ालाई व्र्िजस्थत बनाउन तथा कार्यपाधलकाबाट भएका कारिाहीको 
अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी आिश्र्क धनदेशन ठदन समेत प्रर्ोिनको लाधग 
देहार् बमोजिमको सधमधत गठन गनय सक्नेछः  
क. वििेर्क सधमधत 
ख. लेखा सधमधत 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रत्रे्क सधमधतमा बढीमा तीन िना सदस्र्हरु 
रहनेछन ् । सधमधतमा रहने सदस्र्हरु विषर्गत अनभुि िा विज्ञताका 
आिारमा अध्र्िको प्रस्ताि बमोजिम सभाले धनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन हनुे सधमधतको संर्ोिक अध्र्िले तोके बमोजिम 
हनुेछ । संर्ोिक बैठकमा उपजस्थत नभएमा सधमधतले तोकेको सदस्र्ले 
बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  

(४) सधमधतको सजचिको कार्य कार्यपाधलकाको विषर्गत शाखा प्रमखुले गनेछ ।  
(४) सधमधतको बैठकको गणपरुक संख्र्ा कम्तीमा दईु िना हनुपुनेछ । 
(५) सधमधतको धनणयर् बहमुतबाट हनुेछ ।  
(६) उपदफा (१) बमोजिमको सधमधतले आिश्र्कतानसुार विषर्गत विज्ञ िा 

कमयचारीलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमजन्त्रत सदस्र्ले बैठकको धनणयर्मा 
मत ठदन पाउने छैन।  

(७) प्रउपदफा (१) बमोजिमका सधमधतले आफूले गरेको कामको िावषयक प्रधतिेदन 
सभासमि पेश गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीर् कानूनको एकीकृत र अद्यािधिक अधभलेख राख्नपुने:  
(१) सभाको सजचिले अनसूुची–३ बमोजिमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको 

एकीकृत र अद्यािधिक अधभलेख राख्न ुपनेछ । 
(२) कार्यपाधलकाले स्थानीर् कानूनको िषयगत र िणायनकु्रममा अद्यािधिक वििरण 

तर्ार गरी राख्न ुपनेछ।   
(३) स्थानीर् कानूनमा संशोिन भएमा त्र्स्तो संशोिन समेत धमलाइ कार्यपाधलकाले 

अद्यािधिक वििरण तर्ार गरी राख्न ु पनेछ । त्र्सरी अद्यािधिक गररएको 
स्थानीर् कानून स्थानीर् तहको िेिसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिम राजखएको अधभलेख कसैले अिलोकन गनय चाहेमा 
सरुजित रुपमा अिलोकन गनय ठदन ुपनेछ ।  

५०. कानून धनमायण प्रवक्रर्ा सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् कानून धनमायण िा 
संशोिन सम्बन्िी अन्र् प्रवक्रर्ा प्रचधलत कानून अनकूुल सभाले आफैँ धनिायरण गरे 
बमोजिम हनुेछ ।  

५१. सभाको सजचिको अधिकारः सभाको सजचिले सभाको िा कुनै सधमधत िा 
उपसधमधतको बैठकमा प्रिेश गनय र बैठकमा कार्यरत कमयचारीलाई धनदेशन ठदन िा 
धनर्न्त्रण गनय िा बैठकले मागकेो कार्यविधि सम्बन्िी सल्लाह ठदन सक्नेछ । 
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पररच्छेद-४ 
विविि 

५२. सभालाई संबोिनः  
(१) नेपाल सरकारका मजन्त्रपररषद्का सदस्र्, प्रदेश प्रमखु तथा प्रदेश सरकारका 

मजन्त्रपररषद्का सदस्र्लाई सभा अध्र्िले सभाको बैठकलाई विशेष संिोिन 
गनय अनरुोि गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बोिनको लाधग अपनाइने प्रवक्रर्ा अध्र्िले तोके 
बमोजिम हनुेछ । 

५३. प्रिेश धनर्धमत गने अधिकारः (१) सभाको बैठकमा प्रिेश धनर्धमत गने अधिकार 
अध्र्िको हनुेछ ।  

५४. आन्तररक ठदग्दशयनः सभाको स्िीकृधत धलई अध्र्िले आिश्र्कता अनसुार 
आन्तररक ठदग्दशयन बनाउन सक्नेछ । 
(१) र्स कार्यविधिको अजन्तम व्र्ाख्र्ा गने अधिकार अध्र्िलाई हनुेछ र धनिको 

धनणयर् अजन्तम हनुेछ ।  
(२) त्र्स्तो धनणयर्को िानकारी बैठकलाई ठदन ुपनेछ ।  
(३) र्ो कार्यविधिको प्रर्ोग गदाय प्रवक्रर्ागत बािा अड्काउहरू फुकाउने अजन्तम 

अधिकार अध्र्िलाई हनुेछ । र्सरी िारी भएका आदेश िा धनदेशनहरू र्स 
कार्यविधिमा परे सरह माधन कार्ायन्िर्नमा आउनेछ । 

५५. सभाको सजचिको काम लगाउन सक्नःे सभाको सजचि उपजस्थत नभएमा र्स 
कार्यविधिमा सभाको सजचिले गने भनी तोवकएको कार्यहरू अध्र्िले तोकेको अन्र् 
अधिकृत स्तरका कमयचारीले गनेछ ।  

५६. अनपुजस्थधतको सूचनाः  
(१) कुनै सदस्र् लगातार दूई िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा अनपुजस्थत 

रहन ुपने भएमा तत्सम्बन्िी अग्रीम सूचना अध्र्िलाई ठदन ुपनेछ । 
 (२) उपदफा (१) बमोजिम ठदइने सूचनामा आफू अनपुजस्थत रहने अिधि र कारण 

समेत उल्लेख गनुय पनेछ।  
५७. पालना गनुय पने आचार संवहताः सभाका पदाधिकारी तथा सदस्र्हरूले संवििान 

तथा कानून बमोजिमको उिरदावर्त्ि पूरा गने तथा धनिहरूको काम कारिाहीमा 
साियिधनक विश्वास कार्म गनय सभाबाट स्िीकृत आचार संवहताको पालना गनेछन ्
। आचार संवहताको नमूना स्थानीर् तहको सम्पकय  मन्त्रालर् माफय त उपलब्ि 
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गराउनेछ । र्स्तो आचारसंवहता सभाले पाररत गरी लागू गनुय स्थानीर् तहको 
कतयव्र् हनुेछ । 

५८. अधििेशनको अंग नमाधनन:े सभाको अधििेशन प्रारम्भ हनु ुपूिय र भैसकेपधछ अन्त्र् 
नभएसम्मको अिधिमा आर्ोिना हनुे उद् घाटन, स्िागत, सम्मान तथा अधभनन्दन 
िस्ता वक्रर्ाकलापलाई सभाको अंग माधनन ेछैन ।  

५९. शाजन्त सरुिा सवु्र्िस्था कार्म राख्न:े गाउँसभा सञ्चालन अिधिभर सभाको 
सरुिाथय अध्र्िले सरुिा धनकार्को सहर्ोग अनरुोि गरेमा अविलम्ब सरुिा 
उपलब्ि गराउन ुसम्बजन्ित सरुिा धनकार्को कतयव्र् हनुेछ। 
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अनसूुची - १ 
(कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

....पाधलका 
...... सभा 

कार्यसूची र समर् ताधलका 
बैठक संख्र्ा                                   बैठक स्थानः  
अध्र्िताः  
धमधत बैठक बस्ने समर् कार्यसूची कार्यसूची  प्रस्ततुकताय कैवफर्त 
     
     
     

छलफलको समर् ताधलका 

धम
धत
 

बैठ
क
 ब

स्न
े  

सम
र् 

क
ार्
यसूच

ी 

प्रस्
ता
ि 

प्रस्
ततु

क
ता
यक
ो 

ना
म 

छल
फ
लम

ा 
बो
ल्न

े 
सद

स्र्
क
ो 

ना
म 

र 
तो
वक

एक
ो 

सम
र् 

कै
वफ

र्त
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अनसूुची - २ 

(कार्यविधिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्ित) 
...पाधलकाको ...... सभामा प्रस्ततु कानूनको अधभलेख 

.................... गाउँसभा 

दत
ाय नं

. 
 

वििे
र्क

क
ो न

ाम
 

 
दत

ाय ध
मध
त 

 
मूल

÷सं
शो
िन

 
 

प्रस्
ततु

क
ता
य 

 
वित

रण
 धम

धत
 

 
सभ

ाम
ा प्र

स्त
तु 

धम
धत
 

 
दफ

ाि
ार 

छल
फ
ल 

 
पार

रत
 धम

धत
 

 

प्रम
ाण
ीक

रण
 धम

धत
 

 
कै
वफ

र्त
 

 

           

           

अधभलेख तर्ार गनेको                           अधभलेख िाचँ गनेको 
दस्तखतः                                   दस्तखतः  
नाम, थर:                                  नाम, थर: 
पद:                                       पद: 
धमधत:                                      धमधत: 
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अनसूुची - ३ 
(कार्यविधिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 
...पाधलकाको ...... सभामा स्िीकृत कानूनको अधभलेख 

.................... गाउँसभा 

दत
ाय नं

. 
 वििे

र्क
क
ो 

ना
म 

 सभ
ाब
ाट
 

स्ि
ीकृ

त 
 

भए
क
ो ध
मध
त 

 संश
ोि
न 

भए
क
ो 

 भ
ए 

सो
क
ो 

धम
धत
 

 सभ
ाम
ा 

प्रस्
ततु

 
धम
धत
 

 पार
रत

 धम
धत
 

 प्रम
ाण
ीक

रण
 

धम
धत
 

 कै
वफ

र्त
 

 

        

        

अधभलेख तर्ार गनेको                          अधभलेख िाचँ गनेको 
दस्तखतः                                   दस्तखतः  
नाम, थर:                                  नाम, थर: 
पद:                                       पद: 
धमधत:                                     धमधत: 
 
 

cf1fn] 

8Dd/ axfb'/ yfkf 

k|d'v k|zf;lso clws[t 

 
 

          


