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u08sL गाउँपालिकाको गाउँ सभा सञ्चािन कार्यविलि, २०७४ 

                  कार्यपालिकाबाट स्िीकृत लिलत: २०७४/7/30 
प्रस्तािनााः नेपािको संवििानको िारा २२७ अनसुार प्रदेश कानून बिोजिि 
स्थानीर् तहको बैठक सञ्चािन कार्यविलि स्िीकृत भई िागू नभएसम्िको 
िालग u08sL सभाको कार्य सञ्चािन गनय, बैठकको सवु्र्िस्था कार्ि राख्न, 
आिश्र्क सलिलतहरूको गठन गनय र अन्र् काि कारिाही लनर्लित एिं 
प्रभािकारी बनाउन गण्डकी कार्यपालिकाबाट स्िीकृत गरी र्ो कार्यविलि िारी 
गररएको छ । 
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पररच्छेद – 1 
प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्स लनर्िाििीको नाि u08sL सभा सञ् चािन 
कार्यविलि-२०७४” रहेको छ। 

(2) र्ो कार्यविलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलििा,- 

(क) “संवििान” भन्नािे नेपािको संवििान सम्झन ुपछय । 
(ख) “स्थानीर् तह” भन् नािे नेपािको संवििानको िारा ५६ को उपिारा 

४ बिोजििका गाउँपालिका, सभा सम्झन ुपदयछ । 
(ग)  “सभा” भन् नािे गाउँपालिकाको हकिा संवििानको िारा २२२ 

बिोजििको गाउँसभा,  सभा सम्झन ुपदयछ ।  
(घ) “कार्यपालिका” भन् नािे गाउँ कार्यपालिका  सम्झन ुपदयछ । 
(ङ) “अध्र्ि” भन्नािे सभाको अध्र्ििाई सम्झन ुपछय ।  
(च) “उपाध्र्ि” भन्नािे गाउँपालिकाको उपाध्र्ििाई सम्झन ुपदयछ । 
(छ) “वििेर्क” भन्नािे स्थानीर् कानूनको िसौदा िा कानूनको संशोिन 

िसौदा सिेत सम्झन ुपछय। 
(ि)  “सदस्र्” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ि उपाध्र्ि 

कार्यपालिकाको सदस्र् िा िडा सदस्र् सम्झन ुपछय । 
(झ) “सभाको सजचि” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलिकृतिे 

सभाको सजचि भई काि गनय तोकेको कियचारी सिेतिाई सम्झन ु
पछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नािे गाउँ सभाको अलििेशन सम्झन ु पछय । सो शब्दिे 
(कार्यविलिको दफा ४९ को उपदफा (१) सगँ सम्बजन्ित)सलिलतको 
िैठक सिेतिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “प्रस्ताि” भन्नािे सभाको विचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा 
सो प्रस्तािसँग सम्बजन्ित संशोिन प्रस्ताि सिेत सम्झन ुपछय । 
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(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्र्” भन्नािे सभाको वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय 
सभाको सदस्र् सम्झन ुपछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सम्झन ु पछय र सो 
शब्दिे बैठक किसँग िोलडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा 
सिेतिाई िनाउँछ । 

(ढ) “विषर्गत शाखा” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्य विभािन लनर्िाििी 
बिोजििको विषर्गत शाखा संझन ुपछय ।  

(ण) “सलिलत” भन्नािे र्स कार्यविलि बिोजिि गठन हनुे सभाको सलिलत 
सम्झन ुपछय । 

(त) “संर्ोिक” भन्नािे र्स कार्यविलि बिोजिि गठठत सलिलतको 
संर्ोिक सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद -२ 
सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सम्बन्िी व्र्िस्था 

 
३. सभाको अलििेशन बोिाउन:े (१) अध्र्ििे गाउँपालिका िा 

नगरपालिकाको लनिायचनको अजन्ति पररणाि घोषणा भएको लिलतिे एक 
िवहना लभत्र सभाको पवहिो अलििेशन बोिाउनेछ । त्र्सपलछ र्स 
कार्यविलि बिोजिि अध्र्ििे सिर् सिर्िा अन्र् अलििेशन बोिाउनेछ 
। तर सभाको एउटा अलििेशनको सिालप्त र अको बैठकको प्रारम्भका 
बीचको अिलि छ िहीना भन्दा बढी हनुे छैन । 
(२) अध्र्ििे कार्यसूची बिोजिि सभाको बैठकको संचािन र अन्त्र् 

गनेछ । 
(२) अध्र्ििे कार्यसूची बिोजिि लिजखत अनरुोि गरेिा अध्र्ििे 

त्र्स्तो बैठक बस्ने लिलत, स्थान तोक्नेछ । त्र्सरी तोवकएको लिलत, सिर् 
र स्थानिा सभाको अलििेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अलििेशन कार्यपालिकाको केन्र रहेको स्थानिा अध्र्ििे 
तोके बिोजिि बस्नेछ । 
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(५) सािान्र्ताः लनिायचन पलछको पवहिो अलििेशनको अिलि बढीिा 
पन्र ठदन र सोपलछको प्रत्रे्क अलििेशनको अिलि बढीिा सात ठदनको 
हनुेछ । 
४. (५) उपदफा (१) िा (३) बिोजिि सभाको अलििेशन बोिाएको 

सूचना अध्र्ििे सदस्र्हरुिाई ठदनेछ । त्र्स्तो सूचना आिश्र्कता 
अनसुार साियिलनक सञ्चार िाध्र्िबाट सिेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ 
। 

५. सदस्र्हरुको उपजस्थलत र आसनाः (१) बैठकिा आसन ग्रहण गनुय अजघ 
सबै सदस्र्िे अध्र्ििे तोकेको क्रि अनसुार अलििेशनको उपजस्थलत 
पजुस्तकािा हस्तािर गनुयपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोजिि उपजस्थत सदस्र्िे अध्र्ििे तोके 

अनसुारको स्थानिा लनिायररत सिर् अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ 
।  
(३) अपांगता भएका सदस्र्को हकिा अध्र्ििे लनिायररत गरेको स्थानिा 
लनिको साथिा एक िना सहर्ोगी आिश्र्क भएिा सो को सिेत व्र्िस्था 
गनय सक्नेछ । 
६. सभाको गणपूरक संख्र्ा: (१) सभािा तत्काि कार्ि रहेका सदस्र् 

संख्र्ाको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र् उपजस्थत भएिा 
अलििेशनको िालग गणपूरक संख्र्ा पगेुको िालननेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजिि गणपरुक संख्र्ा नपगेुिा अध्र्ििे तीन 

ठदन लभत्र अको बैठकका िालग दफा ३ बिोजिि सूजचत गनुयपनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बिोजिि आव्हान गरेको अलििेशनिा गणपरुक 

संख्र्ा नपगेुिा दईु ठदन लभत्र अलििेशन बस्न ेगरी दफा ३ बिोजिि सूचना 
गनुयपनेछ ।  
(४) उपदफा (३) बिोजिि पनुाः सूचना गदाय गणपरुक संख्र्ा नपगेुिा 
कम्तीिा पच्चीस प्रलतशत सदस्र्हरुको उपजस्थलतिा अलििेशन बस्नेछ । 
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७. बैठकको सञ्चािन र स्थगन: (१) अध्र्ििे सभाको कार्यबोझिाई 
ध्र्ानिा राखी कार्यसूची स्िीकृत गरी सभाको बैठक संचािन गनुयपनेछ 
। 
(२) सभाको बैठक अध्र्ििे लनिायरण गरेको सिर् तालिका बिोजिि 

हनुेछ ।  
(३) अध्र्ििे प्रत्रे्क बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ 

।  
(४) सभाको अध्र्ि िैठकिा उपजस्थत हनु नसक्ने अिस्थािा 

उपाध्र्ि िा उपप्रिखुिे बैठकको अध्र्िता गनेछ । उपाध्र्ि िा 
उपप्रिखु पलन उपजस्थत हनु नसकेिा अध्र्ििे तोकेको सभाको सदस्र्िे 
बैठकको अध्र्िता गने गरी कार्यसूचीिा तोक्न ुपनेछ । 

८. कार्यसूची र सिर्ािलि प्रकाशनाः (१) अध्र्िको लनदेशानसुार सभाको 
सजचििे कार्यसूची र सिर् तालिका अनसूुची-१ बिोजिि तर्ार गनेछ र 
त्र्सको एक प्रलत सािान्र्तर्ा अड्चािीस घण्टा अगािै प्रत्रे्क सदस्र्िाई 
उपिब्ि गराइनेछ ।तर विशेष पररजस्थलतिा अध्र्िको लनदेशानसुार बैठक 
बस्ने चौिीस घण्टा अगािै कार्यसूची तर्ार गरी त्र्सको एक प्रलत सदस्र्िाई 
सभाको सजचििे उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 
९. सिर्ािलि लनिायरण: (१) अध्र्ििे बैठकिा पेश हनुे विषर्िालथ 

छिफि गनय सिर्ािलि तोक्नेछ । 
२) उपदफा (१) बिोजिि तोवकएको सिर्ािलि सिाप्त भएपलछ र्स 

कार्यविलििा अन्र्था िेजखएकोिा बाहेक अध्र्ििे अन्र् विषर्िा छिफि 
हनु नठदई सो विषर्को टुङ्गो िगाउन आिश्र्क सबै वििेर्क िा प्रस्ताि 
लनणयर्ाथय बैठकिा प्रस्ततु गनेछ । 
१०. सभािा ितदान: (१) सभािा लनणयर्का िालग प्रस्ततु गररएको सबै 

वििेर्क िा प्रस्तािको लनणयर् उपजस्थत सदस्र्हरूको बहिुतबाट हनुेछ 
।  



6 
 

(२) अध्र्िता गने व्र्जििाई ित ठदने अलिकार हनुे छैन ।तर ित 
बराबर भएिा अध्र्िता गने व्र्जििे आफ्नो लनणायर्क ित ठदनेछ ।  

११. िर्ायठदत संशोिनाः कुन ैसदस्र्िे प्रस्ततु गने वििेर्क िा प्रस्ताििा कुन ै
आपजििनक, व्रं्ग्र्ात्िक, अनािश्र्क, अनपुर्िु िा असम्बद्ध शब्द िा 
िाक्र्ांश प्रर्ोग भएको िागेिा अध्र्ििे त्र्स्ता विषर् वितरण हनुभुन्दा 
अजघ उपर्िु संशोिन गनय िा गराउन सक्नेछ । 

१२. बैठकको प्रारम्भाः सभाको बैठक कििा अध्र्ि आगिन भई राविर् िनु 
बिे पलछ बैठक प्रारम्भ हनुेछ । 

१३. बैठकिा पािना गनुयपने आचरणहरूाः (१) बैठकिा देहार्का आचरणहरू 
पािना गनुय पनेछाः 

(क) अध्र्ि बैठक कििा प्रिेश हुँदा सबैिे सम्िान प्रकट गनय 
उठ्न ुपनेछ । 

(ख) अध्र्ििे बैठकप्रलत सम्िान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण 
गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थलगत भई अध्र्ि सभाबाट बावहर लनस्के पलछ िात्र 
अरु सदस्र्हरूिे बैठक कि छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैठकिा भाग लिने सदस्र्िे बोल्दा अध्र्ििाई सम्बोिन 
गरेर िात्र बोल्न ु पछय र अध्र्ििे अन्र्था आदेश ठदएिा 
बाहेक उलभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्र्ििे बैठकिाई सम्बोिन गरररहेको सिर्िा कुन ैपलन 
सदस्र्िे स्थान छाड्न ु हुँदैन र अध्र्ििे बोिेको कुरा 
शाजन्तपूियक सनु्नु पनेछ । 

(च) अध्र्ििे आसन ग्रहण गरररहेको र बोलिरहेको अिस्थािा 
सदस्र्को बीचबाट वहँड्न ुहुँदैन । 
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(छ) कुनै सदस्र्िे बोलिरहेको सिर्िा अशाजन्त गनय िा बैठकको 
िर्ायदा भंग हनुे िा अव्र्िस्था उत्पन्न हनुे कुनै काि गनुय 
हुँदैन । 

(ि) बैठक कििा अध्र्िको सािनु्नेबाट िारपार गरी वहँड्न िा 
अध्र्िको आसनतफय  वपठ्य ूफकायएर बस्न हुँदैन । 

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

(ञ) बैठकको अिलिभर बैठक कििा िोबाईि फोन बन्द गनुय 
पनेछ । 

(२) सभािा पािना गनुयपने अन्र् आचरणहरू सिर् सिर्िा सभािे तोके 
बिोजिि हनुेछ । 

१४. बैठकिा भाग लिन े सदस्र्िे पािन गनुय पने लनर्िहरूाः बैठकिा हनु े
छिफििा भाग लिने सदस्र्िे देहार्का लनर्िहरूको पािन गनुय पनेछाः 
(क) अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको लनलिि उठ्न ु पनेछ र अध्र्ि 

लनिको नाि बोिाएपलछ िा इशारा गरेपलछ िात्र बोल्न ुपनेछ । 
(ख) र्स कार्यविलिको दफा ३५ बिोजििका विषर्िा छिफि गनुय 

हुँदैन । 
(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपिानिनक िा कुन ैआपजििनक शब्द बोल्न ु

हुँदैन । 
(घ) व्र्जिगत आिेप िगाउन हुँदैन । 
(ङ) बोल्न पाउन ेअलिकारिाई सभाको कार्यिा बािा पाने िनसार्िे 

दरुुपर्ोग गनुय हुँदैन । 
(च) सभा िा अध्र्िको कुन ै लनणयर् बदर गररर्ोस ् भन्न े प्रस्ताििालथ 

बोल्दाको अिस्थािा बाहेक सभा अध्र्िको कुनै पलन लनणयर्को 
आिोचना गनुय हुँदैन । 
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(छ) अध्र्ििे पद अनकूुि आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तािको 
छिफिको क्रििा बाहेक अध्र्िको आचरणको आिोचना गनुय 
हुँदैन । 

(ि) िैठकिा पािना गनुयपने अन्र् लनर्िहरू सभािे तोके बिोजिि 
हनुेछ । 

१५. छिफििा बोल्न ेक्रिाः बैठकिा बोल्न ेक्रि देहार् बिोजिि हनुेछाः 
(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्िे बोलिसकेपलछ अध्र्ििे नाि बोिाएको 

िा इशारा गरेको क्रि बिोजििको सदस्र्िे बोल्न पाउनेछन ्। 
(ख) अध्र्िको अनिुलत लबना कुनै सदस्र्िे एउटै प्रस्ताििा एक पटक 

भन्दा बढी बोल्न पाउन ेछैन । 
(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्िे उिर ठदनको लनलिि छिफिको 

अन्त्र्िा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तािको सम्बन्ििा 
छिफििा पवहिे भाग लिएको िा नलिएको िेसकैु भए तापलन 
प्रस्तािक सदस्र्िे उिर ठदई सकेपलछ अध्र्िको अनिुलत नलिई 
फेरर बोल्न पाउन ेछैन । 

१६. स्पष्ट पानय िाग गनय सवकनाेः (१) बैठकिा छिफि चलिरहेको 
सिर्िा सम्बजन्ित विषर्िा कुनै सदस्र्िे कुन ैकुरा स्पष्ट पानय िाग 
गनय अध्र्ि िाफय त अनरुोि गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन अध्र्िको 

अनिुलत लिई कुनै सदस्र्िे सभाको िानकारीको िालग आफूसँग सम्बजन्ित 
अन्र् विषर्िा स्पष्ट िानकारी ठदन सक्नेछ ।तर त्र्स्तो स्पष्ट िानकारी 
ठदँदा कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट िानकारी िालथ 
कुनै छिफि गनय पाइने छैन ।  
१७. लनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेाः (१) सभाको कार्यसूचीको कुन ै

प्रस्ताििालथ छिफि सिाप्त भएपलछ सो प्रस्तािको पििा हनु े
सदस्र्हरूिाई “हनु्छ, विपििा हनुे सदस्र्हरूिाई “हनु्न”  र तटस्थ 
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रहन चाहने सदस्र्हरूिाई “ित ठदन्न”  भन्ने शब्द सलुनने गरी उच्चारण 
गनुय भनी अध्र्ििे कार्यसचुीका विषर्हरू क्रिशाः लनणयर्ाथय पेश गनेछ 
। 
(२) उपदफा (१) बिोजिि प्रस्ताििाई लनणयर्ाथय पेश गरेपलछ 

अध्र्ििे “हनु्छ” िा “हनु्न” भन्ने सदस्र्हरूिध्रे् िनु पिको बहिुत भएको 
ठहर् र्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ।  

(३) अध्र्िद्वारा कुन ै प्रस्ताि लनणयर्ाथय पेश गररसकेपलछ सो 
प्रस्ताििालथ छिफि गनय िा संशोिन प्रस्ततु गनय पाइने छैन ।  
१८. सभाध्र्ििे लनदेशन ठदनाेः(१) बैठकिा अभर व्र्िहार गने 

सदस्र्िाई आफ्नो व्र्िहार लनर्न्त्रण गनय अध्र्ििे चेतािनी ठदए पलछ 
त्र्स्तो सदस्र्िे आफ्नो व्र्िहारिालथ तरुुन्त लनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजििको आदेश पािना नगने सदस्र्िाई 

अध्र्ििे बैठकबाट बावहर िान आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश पाएपलछ 
त्र्स्तो सदस्र्िे बैठक किबाट तरुुन्त बावहर िान ुपनेछ र लनििे सो 
ठदनको बाँकी अिलिको बैठकिा उपजस्थत हनु पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बिोजििको आदेश पाएपलछ पलन त्र्स्तो सदस्र् 
बैठक किबाट तरुुन्त बावहर नगएिा अध्र्ििे लनििाई कियचारी िा 
सरुिाकिीको सहर्ोग लिई बावहर लनकाल्न सक्नेछ । त्र्सरी 
लनकालिएकोिा त्र्स्तो सदस्र्िे त्र्सपलछको तीन ठदनसम्ि सभाको बैठक 
िा कुन ैसलिलतको बैठकिा भाग लिन पाउने छैन । र्सरी लनकालिएकोिा 
सभाको सजचििे सो कुराको सूचना सबै सलिलतिाई ठदनेछ । 

(४) र्स कार्यविलििा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन कुन ै
सदस्र्िे बैठक कििा शाजन्त, सवु्र्िस्था तथा अनशुासन भङ्ग गरेिा िा 
गनय िागेिा िा सभाको प्रलतष्ठािा िक्का िाग्ने वकलसििे बैठक कि लभत्र 
ध्िंसात्िक कार्य गरेिा िा बि प्रर्ोग गरेिा िा गनय िागेिा िा कुनै 
भौलतक हानी नोक्सानी परुर््ाएिा अध्र्ििे लनििाई बैठक किबाट 
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तत्काि लनष्काशन गरी सदस्र्िाई बढीिा सात ठदन सम्िको िालग सभािा 
आउन नपाउन े गरी र िलत भएको भौलतक सािाग्रीको र्थाथय िलतपूलतय 
लनिबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बिोजिि लनष्कालसत भएको सदस्र्िे सो अिलिभर 
सभाको िा कुनै सलिलतको बैठकिा उपजस्थत हनु पाउने छैन । लनििाई 
तोवकएको िलतपूलतय अध्र्ििे तोकेको सिर्लभत्र दाजखिा गने दावर्त्ि 
सम्बजन्ित सदस्र्को हनुेछ । 

(६) र्स दफा बिोजिि कुनै सदस्र् लनष्काजशत भएको िा फुकुिा 
भएको सूचना सभाको सजचििे सबै सलिलतिाई ठदनेछ ।  

१९. कारिाही वफताय हनु सक्नाेः र्स कार्यविलििा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भए तापलन लनष्काजशत िा कारिाहीिा परेको सदस्र्िे जचि बझु्दो सफाई 
पेश गरेिा िा आफ्नो भिू स्िीकार गरी िाफी िागेिा अध्र्ििे बैठकको 
रार् बझुी त्र्स्तो सदस्र्िाई िाफी ठदई कारिाही वफताय लिन सक्नेछ । 

२०. बैठक स्थलगत गने अलिकाराः बैठक किलभत्र अव्र्िस्था भई िा हनु िालग 
बैठक लनर्लित रुपिे सञ्चािन गनय बािा पने देजखएिा अध्र्ििे सो ठदनको 
कुनै सिर्सम्ि िा आफूिे तोकेको अिलिसम्िको िालग सूचना टाँस गरी 
बैठक स्थलगत गनय सक्नेछ । अध्र्ि गरेको त्र्स्तो स्थगन िालथ कुन ै
सदस्र्िे प्रश्न उठाउन पाउन ेछैन ्। 

२१. सदस्र्को स्थान ररि रहेको अिस्थािा सभाको कार्य सञ्चािन: सभाको कुनै 
सदस्र्को स्थान ररि रहेको अिस्थािा सिेत सभािे आफ्नो कार्य सञ्चािन 
गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीिा भाग लिन नपाउने कुन ैव्र्जििे भाग 
लिएको कुरा पलछ पिा िागेिा प्रचलित कानून विपररत बाहेकको कार्य 
अिान्र् हनुे छैन ।   

२२. सभाको लनणयर्को अलभिेख र कार्ायन्िर्न: (१) सभा र र्सको सलिलतको 
लनणयर् तथा कारबाहीको अलभिेख सभाको सजचििे व्र्िजस्थत र सरुजित राख्न ु
पनेछ । 
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(२) सभा तथा र्सका सलिलतको लनणयर्को सक्कि अध्र्िको आदेश 
लबना सभा िा सभा भिन बावहर िैिान हुँदैन । 

२३. लनणयर् प्रिाजणत गने: (१) सभाको बैठकिे गरेका लनणयर् अध्र्ििे प्रिाजणत 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको लनणयर् सरुजित राख्न ेर कार्ायन्िर्न 
गने गराउने कार्य सभाको सजचििे गनेछ । 
  

पररच्छेद-३ 
स्थानीर् कानून लनिायण गने प्रवक्रर्ा 

२४. स्थानीर् कानून लनिायण गदाय विचार गनुय पने पिहरुाः (१) सभािे 
स्थानीर् कानून लनिायण िा संशोिन गदाय अन्र् कुराको अलतररि 
देहार्को विषर्िा विचार गनुय पनेछ,-  
(क) संवििान बिोजिि आफ्नो अलिकारको विषर्िा पने िा नपने, 
(ख) संवििान, संघीर् कानून तथा प्रदेश कानूनको व्र्िस्था,  
(ग) त्र्स्तो कानून, स्िच्छ, न्र्ार्पूणय तथा तकय  संगत हनु िा नहनु,े   
(घ)  लनिायण गनय िालगएको स्थानीर् कानूनको व्र्िहाररक कार्ायन्िर्न 
हनु सक्ने िा नसक्न,े  
(ङ) कानून कार्ायन्िर्नको िालग आिश्र्क पने आलथयक स्रोत तथा 
संस्थागत संरचना, 
(च) सिोच्च अदाितबाट प्रलतपाठदत लसद्धान्त िा भएको आदेश, (छ) 
नेपाि सरकार, संघीर् संसद्, प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभािे त्र्स्तै 
विषर्िा आिारभतू कानून लनिायण गरेको भए सोिा भएको व्र्िस्था  

(ि) नेपाि सरकार िा प्रादेजशक सरकारिे निूना कानून उपिब्ि 
गराएको भए सोिा भएको व्र्िस्था, 
(झ) नेपाििे अन्तराविर् स्तरिा िनाएको प्रलतिद्धता, 
(ञ) सम्बजन्ित स्थानीर् तहिे लनिायण गरेको अन्र् स्थानीर् 

कानूनहरुसँगको ताििेि तथा सौहारता, 
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(ट) जिल्िालभत्रका अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् जिल्िासँग लसिाना 
िोलडएका स्थानीर् तहको हकिा त्र्स्ता जिल्िाका स्थानीर् तहिे 
बनाएको स्थानीर् कानूनको व्र्िस्था,  

(ठ) गाउँकार्यपालिका िा नगरकार्यपालिकािे लनिायरण गरेका अन्र् 
आिश्र्क विषर्हरु ।  

(२) सभािे संवििानको अनसूुची-९ को विषर्िा स्थानीर् कानून 
लनिायण गदाय त्र्स्तो विषर्िा संघीर् संसद िा प्रदेश सभािे बनाएको 
कानूनको प्रलतकूि नहनुे गरी लनिायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको िेत्रिा हनु ेिस्त ुिा 
सेिाको विस्तारिा कुन ै वकलसिको बािा अिरोि गने िा कुनै वकलसिको 
भेदभाि गने गरी स्थानीर् कानून लनिायण गनय हुँदैन ।   

(४) सभा िा कार्यपालिकािे एक आपसिा बाजझने गरी स्थानीर् कानून 
लनिायण गनय हुँदैन । 

(५) सभािे ठदएको अलिकार प्रर्ोग गरी कार्यपालिकािे लनदेजशका िा 
ठदग्दशयन बनाई िागू गनेछ । 

२५. आिश्र्कताको पवहचान गने: (१) कार्यपालिकािे वििेर्क तिुयिा 
गनुय अजघ त्र्स्तो विषर्को कानून लनिायण गनय आिश्र्क रहे नरहेको 
विषर्िा आिश्र्कताको पवहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोिनको िालग सम्बजन्ित कार्यपालिकािे 
स्थानीर् कानून बनाउन ुपने आिार र कारण, त्र्स्तो विषर्िा संघीर् िा 
प्रदेश कानून भए नभएको, जिल्िा लभत्रका र अन्र् लछिेकी स्थानीर् तहिा 
त्र्स सम्बन्िी स्थानीर् कानून लनिायण भए नभएको, स्थानीर् कानून 
तिुयिाबाट हालसि गनय खोजिएको िाभ िागत र उपिब्िी, स्थानीर् कानून 
कार्ायन्िर्नको िालग आिश्र्क पने संर्न्त्र तथा आलथयक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत 
िटुाउनको िालग आिश्र्क व्र्िस्था र वििेर्किा रहने िखु्र् िखु्र् 
प्राििानको सिेत विश्लषेण गरी संजिप्त अििारणापत्र तर्ार गनुय पनेछ ।  
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(३) कानूनको संशोिनको िालग वििेर्क तिुयिा गदाय संशोिन गनुय 
परेको आिार र कारण सवहतको दफाबार तीन िहिे वििरण तर्ार गनुय 
पनेछ।  

२६. प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छैन भन्न े लनणयर् गनेाः कुनै प्रस्ताि स्िीकार 
र्ोग्र् छ िा छैन भन्न ेकुराको लनणयर् अध्र्ििे गनेछ र त्र्सरी लनणयर् 
गदाय अध्र्ििे कारण खुिाई प्रस्तािको कुन ैअंश िा पूरै प्रस्ताि अस्िीकार 
गनय सक्नेछ । 
२७. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततु: १) िावषयक आर् र व्र्र्को अनिुान 

सवहतको बिेट तथा सोसँग सम्बजन्ित विलनर्ोिन िा आलथयक 
वििेर्कहरू अध्र्िबाट लनिायररत लिलत र सिर्िा सभाको बैठकिा 
प्रस्ततु गनुयपनेछ ।  
(२) िावषयक बिेट तथा अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि 

कार्यपालिकाको प्रिखु आफैं िे िा लनििे तोके बिोजिि उपाध्र्ि/उपप्रिखु 
िा कार्यपालिकाको सदस्र्िे िात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । अध्र्ििे िावषयक 
बिेट आर् व्र्र् वििरण तथा बिेट सभािा आफैँ पेश गने भएिा सो 
सिर्िा उपाध्र्ि िा उपप्रिखुिे बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  
(३) कुनै वििेर्क िा प्रस्ताि अथय सम्बन्िी हो िा होइन भन्ने प्रश्न उठेिा 
सो प्रश्नको अजन्ति लनणयर् गने अलिकार अध्र्िको हनुेछ ।  

(४) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािको अन्र् प्रवक्रर्ा देहार् बिोजिि 
हनुेछ,-  

(क) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताििा छिफिका िालग 
अध्र्ििे स्िीकृत गरेको कार्यतालिका )लिलत र सिर् (
सबै सदस्र्िाई सभाको सजचििे उपिब्ि गराउनपुनेछ 

(ख) िावषयक बिेट सम्बन्िी वििेर्क सभाको बैठकिा पेश भए 
पश्चात िात्र सबै सदस्र्िाई उपिब्ि गराइनेछ । 
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(ग) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािका सम्बन्ििा र्स 
कार्यविलििा उल्िेख भएका विषर् बाहेक अध्र्ििे उपर्िु 
ठहर्ायएको प्रवक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि 
कुनै सदस्र्िे कम्तीिा सात ठदन अजघ दताय गनुयपनेछ । 

 (६) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि 
दताय भए पश्चात सभाको सजचििे सबै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउन ुगनुयपनेछ 
।  

(७) वििेर्क िा प्रस्ताि िाथी छिफि र लनणयर् हनुे सिर्तालिका 
अनसूुची -१ बिोजिि अध्र्ििे लनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ । 
२८. अथय सम्बन्िी परुक अनिुान: (१) सभाबाट पाररत चाि ुआलथयक 

िषयका िालग अथय सम्बन्िी ऐनिे कुनै सेिाका िालग खचय गनय अजख्तर्ारी 
ठदएको रकि अपर्ायप्त भएिा िा त्र्स िषयका िालग अथय सम्बन्िी ऐनिे 
अजख्तर्ारी नदजएको सेिािा खचय गनय आिश्र्क भएिा िा अथय सम्बन्िी 
ऐनिे अजख्तर्ारी ठदएको रकिभन्दा बढी खचय हनु गएिा 
कार्यपालिकाको अध्र्ि/प्रिखुिे सभािा र्स अजघ प्रस्ततु गररएको 
बिेटको लसद्धान्त र िागयदशनको प्रलतकूि नहनुे गरी परुक अनिुान 
पेश गनय सक्नेछ । 

२९. वििेर्क सभािा पेश गदाय संिग्न गनुय पने वििरण: सभािा पेश गने 
वििेर्कका साथिा देहार्को वििरण संिग्न गनुय पनेछ,- 

(क) वििेर्कको उद्दशे्र् र कारण सवहतको वििरण, 
(ख) वििेर्क ऐन बनेपलछ आलथयक व्र्र्भार हनुे रहेछ भन ेत्र्सको 

विस्ततृ वििरण सवहतको आलथयक वटप्पणी, 
(ग) कुनै वििेर्किा लनर्ि, कार्यविलि, लनदेजशका बनाउने िा 

अलिकार प्रत्र्ार्ोिन गने प्राििान रहेको भए त्र्सको कारण, 
प्रत्र्ार्ोजित अलिकार अन्तगयत बनाइन ेलनर्ि, कार्यविलि िा 



15 
 

लनदेजशकाको प्रकृलत र सीिा तथा त्र्सबाट पनय सक्न ेप्रभाि 
सम्बन्िी वटप्पणी । 

३०. वििेर्क दताय गराउन ुपने: (१) सभाको अलिकारिेत्र लभत्र पने कुन ैविषर्िा 
कुनै सदस्र्िे वििेर्क पेश गनय चाहेिा वििेर्क तर्ार गरी सभाको बैठक 
बस्ने लिलत भन्दा कम्तीिा पन्र ठदन अगािै अध्र्ििाई उपिब्ि गराई 
दताय गराउन ुपनेछ । तर लनिायचनपलछको प्रथि सभािा वििेर्क पेश गने 
सिर्ािलि अध्र्ििे तोके बिोजिि हनुेछ । 

(२ (उपदफा (१) बिोजििको वििेर्क प्रचलित कानून अनकूुि 
नदेजखएिा िा र्ो कार्यविलि अनकुुि नभएिा अध्र्ििे उि वििेर्क 
विलिसम्ित रुपिा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्िाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजिि अध्र्ििे आदेश ठदए बिोजिि 
सभाको सजचििे प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सजचििे अध्र्ििे आदेश ठदएका वििेर्क अनसूुची-२ 
बिोजिि दतायको अलभिेख छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

३१. प्रस्ताि दताय गराउन ु पने: सभाको अलिकारिते्र लभत्र पने कुन ै
विषर्िा प्रस्ताि पेश गनय चाहन ेसदस्र्िे प्रस्ताि तर्ार गरी सभाको 
बैठक बस्न ु भन्दा कम्तीिा सात ठदन अगािै अध्र्ि सिि पेश 
गनुयपनेछ । तर लनिायचनपलछको प्रथि सभािा प्रस्ताि पेश गने 
सिर्ािलि अध्र्ििे तोके बिोजिि हनुेछ । 
(२) त्र्स्तो प्रस्ताि प्रचलित कानून अनकूुि नदेजखएिा िा र्ो 

कार्यविलि अनकुुि नभएिा अध्र्ििे उि प्रस्ताि विलिसम्ित रुपिा पेश 
गनय प्रस्तािक सदस्र्िाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजिि अध्र्ििे आदेश ठदए बिोजिि 
सभाको सजचििे प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सजचििे अध्र्ििे आदेश ठदएका प्रस्तािहरु दतायको 
अलभिेख अनसूुची-२ बिोजिि छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  
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३२. सूचना लबना पलन प्रस्ताि पेश गनय सवकनाेः (१) र्स पररच्छेदिा 
िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन अध्र्िको अनिुलत लिई देहार्को 
कुनै प्रस्ताि सूचना लबना पलन पेश गनय सवकनेछ र त्र्स्तो प्रस्तािद्वारा 
कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैनाः 

(क) िन्र्िाद ज्ञापन गने, 
(ख) प्रस्ताि तथा संशोिन वफताय लिने, 
(ग) बिाइ ठदने िा शोक प्रकट गने, 
(घ) छिफि िा बैठक स्थलगत गने, 
(ङ) बैठकको अिलि बढाउने िा  
(च) छिफि सिाप्त गने । 
(२) उपदफा (१) िा उल्िेजखत प्रस्तािका सम्बन्ििा अध्र्ि 
अनिुलत प्राप्त भई बैठकिा प्रस्ताि पेश भएपलछ अध्र्ििे उि 
प्रस्ताििाई बैठकको लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

वििेर्क र प्रस्ताि वितरण: िावषयक बिेट सम्बन्िी वििेर्क कार्यपालिकाबाट 
स्िीकृत गरी लसिै सभािा पेश गररनेछ । अन्र् सबै वििेर्क िा प्रस्ताि 
सभािा पेश गनुय भन्दा कम्तीिा चौिीस घण्टा अगािै सबै सदस्र्िाई 
सभाको सजचििे उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 
३३. सझुाब संकिन र पररिाियन: (१) वििेर्क िसौदा भएपलछ 

अध्र्ििाई उपर्िु िागेिा त्र्स्तो वििेर्किा साियिलनक रुपिा िा 
िडाबाट िडाबासीको सझुाब संकिन गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजिि प्राप्त हनु आएको सझुाबहरु सवहतको 

प्रलतिेदन सम्बजन्ित िडा सलिलतिे कार्यपालिकािाई ठदन ुपनेछ ।  
 (३) उपदफा (२) बिोजिि वििेर्किा िडा सलिलत िाफय त प्राप्त हनु 

आएका सझुाबहरुको अध्र्र्न गरी कार्यपालिकािे वििेर्किाई 
आिश्र्कता अनसुार पररिाियन गनेछ। 
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वििेर्क िा प्रस्ताि सभािा पेश गने: (१) अध्र्िबाट स्िीकृत कार्यतालिका 
बिोजिि वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्र्िे सभाको बैठकिा पेश 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि वििेर्क पेश गदाय वििेर्क प्रस्ततुकताय 
सदस्र्िे वििेर्क पेश गनुय परेको कारण, वििेर्कबाट गनय खोजिएको 
व्र्िस्था र त्र्सबाट प्राप्त गनय खोजिएको उपिजब्िको बारेिा संजिप्त 
िानकारी ठदंदै वििेर्किा छिफि गररर्ोस ्भन्ने प्रस्ताि सभािा पेश गनुय 
पनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय तोवकएको सदस्र् सभािा स्िरं् 
उपजस्थत हनु असिथय भएिा अध्र्ििे तोकेको कुन ैसदस्र्िे वििेर्क िा 
प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ । 
३४. संशोिन सम्बन्िी शतयहरूाः कुन ैवििेर्क िा प्रस्तािको सम्बन्ििा 

देहार्का शतयका अिीनिा रही सदस्र्िे संशोिन पेश गनय सक्नेछाः 
(क) िूि प्रस्तािको लसद्धान्त विपरीत हनु ुहुँदैन । 
(ख) िूि प्रस्तािको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्र्सको िते्रलभत्रको 
हनु ुपनेछ । 
(ग) बैठकिे पवहिे गररसकेको लनणयर्सँग बाजझने हनु ुहुँदैन । 
(घ) अस्पष्ट िा लनरथयक हनु ुहुँदैन । 

३५. वििेर्किा दफाबार छिफि: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० 
बिोजििको वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकिा दफािार छिफिका िालग 
अध्र्ििे आिश्र्क व्र्िस्था गनुयपनेछ । र्स्तो छिफििा अध्र्ििे 
प्राप्त भई सकेका संशोिन वििेर्क िा प्रस्ताििाई सिेत सिािेश 
गराउन सक्नेछ । 
 (२) उपदफा (१) बिोजिि छिफि सिाप्त भए पश्चात वििेर्क 

िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्र्िे अध्र्िको अनिुलतिे सभािा देहार्को कुन ै
एक प्रस्ताि प्रस्ततु गनुयपनेछ,- 
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(क) विस्ततृ छिफिको िालग वििेर्क िा प्रस्ताििाई सभाका 
सलिलतिा पठाइर्ोस ्भन्ने िा   

 (ख) वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणयर्ाथय पेश गने 
।तर सलिलतको बैठकिा पठाइन े वििेर्क िा प्रस्ताि सभाको बैठकिा 
दफाबार छिफि गररने छैन । 
३६. सभािा छिफि गनय नपाइन े विषर्हरूाः (१) देहार्का विषर्िा 

सभा िा सलिलतको कुनै बैठकिा छिफि गनय पाइन ेछैनाः 
(क) संवििान िा प्रचलित कानूनबाट लनषेि गररएको विषर्, 
(ख) कानूनत: गोप्र् रहने कुराहरू िा प्रकाशन गदाय राविर् वहत विपररत 

हनुे कार्य,  
(ग) कार्यपालिकाको कुन ैसलिलतको लनणयर्को आिोचना गररएका विषर्, 
(घ) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको विषर्, 
(ङ) प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपिा प्रचारको िालग कुनै व्र्जि िा संस्थाको 

नाि आठद भएको विषर्, 
(च) प्रचलित कानून बिोजिि स्थावपत भएको न्र्ावर्क िा िा त्र्सको 

पदालिकारी, प्रचलित काननु बिोजिि िाँचबझु गनय, सझुाि ठदन 
िा प्रलतिेदन पेश गनय गठठत आर्ोग िा सलिलतिा विचारिीन रहेको 
विषर्, 

(छ) ऐलतहालसक तथ्र् िा कानूनको व्र्ाख्र्ा सम्बन्िी विषर्, 
(ि) गैर सरकारी व्र्जिको कुन ैििव्र् सत्र् हो िा होइन भन्न ेविषर्,  
(झ) अजशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  
(ञ) कार्यपालिकाको कुनै लनणयर् िा कुनै कारिाही सम्बन्िी विषर्िा 

छिफि गदाय राविर् सरुिा, अखण्डता िा कूटनीलतक सम्बन्ि 
िस्ता संिेदनशीि विषर्हरूिा आचँ आउन सक्ने भनी 
कार्यपालिकाबाट प्रिाजणत गररएको विषर् सिािेश भएको, र 
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३७. सलिलतिा छिफि:दफा (१)  ३६ को उपदफा २(क) बिोजिि विस्ततृ 
छिफि गनय सभाको सलिलतिा पठाइएकोिा सलिलतिे त्र्स्तो वििेर्क िा 
प्रस्ताििा छिफि गदाय वििेर्किा संशोिन पेश गने सदस्र्हरुिाई 
संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण सिेत खुिाई आफ्नो संशोिनको 
विषर्िा प्रष्ट गनय सलिलतको बैठकिा सिर् ठदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजिि संशोिनकतायिे संशोिनको विषर्िा 
आफ्नो िारणा राखेपलछ पेश भएका संशोिनका विषर्िा सिेत सलिलतिे 
दफाबार छिफि गरी त्र्स्तो संशोिन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्ििा 
वििेर्क प्रस्ततुकताय सदस्र्को सिेत रार् लिई आिश्र्क लनणयर् गनेछ । 
३८. सलिलतको प्रलतिेदन र बैठकिा प्रस्ततु: (१) सलिलतिा वििेर्क िा 

प्रस्ताि उपर छिफि सिाप्त भएपलछ सलिलतिे गरेको लनणयर् अनरुुप 
प्रलतिेदन तर्ार गरी सलिलतको संर्ोिक िा लनिको अनपुजस्थलतिा 
सलिलतिे तोकेको सदस्र्िे प्रलतिेदन सवहतको वििेर्क िा प्रस्ताि 
अध्र्िको अनिुलतिे सभाको बैठकिा पेश गनेछ । 
 (२) उपदफा (१) बिोजििको प्रलतिेदन उपर छिफि सिाप्त 

भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्र्िे अध्र्िको अनिुलतिा 
वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 
३९. वििेर्क वफताय लिन सक्न:े (१) वििेर्क प्रस्ततुकताय सदस्र्िे 

सभाको स्िीकृलत लिई िनुसकैु अिस्थािा वििेर्क िा प्रस्ताि वफताय 
लिन सक्नेछ ।तर िावषयक बिेट तथा आलथयक ऐन सम्बन्िी वििेर्क 
वफतायलिन सक्ने छैन ्।  
(२) वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्र्िे वििेर्क वफताय लिन 

अनिुलत िाग्ने प्रस्ताि पेश चाहेिा लिजखत सूचना ठदन ुपनेछ । 
(३) वििेर्क िा प्रस्ताि वफताय लिने प्रस्तािको कसैिे विरोि गरेिा 

प्रस्ताि गने तथा विरोि गने सदस्र्िाई अध्र्ििे आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट 
पानय संजिप्त ििव्र् ठदन अनिुलत ठदन सक्नेछ र त्र्सपलछ अरु छिफि 
हनु नठदई प्रस्ताििाई लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 
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(३) वििेर्क िा प्रस्ताि वफताय लिने अन्र् प्रवक्रर्ा अध्र्ििे लनिायरण 
गरे बिोजिि हनुेछ । 
४०. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अलिकाराः(१) दफा २६, 

२७, २९, ३० र ३६ बिोजिि दताय भएको वििेर्क िा प्रस्ताि उपर 
कुनै सदस्र्िे संशोिन पेश गनय चाहेिा सभाको बैठक हनुभुन्दा 
कम्तीिा चौिीस घण्टा ठदन अगािै संशोिनको प्रस्ताि अध्र्ि सिि 
पेश गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजिि पेश गररने संशोिन स्िीकृत गने िा नगने 

अलिकार अध्र्िको हनुेछ । 
(३) अध्र्ििे स्िीकृत गरेको संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि 

िा िूि प्रस्ताििाई लनणयर्ाथय पेश गनुयभन्दा पवहिे बैठकिा पढेर सनुाउनेछ 
। र्सरी लनणयर्ाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोिनहरु भएिा अध्र्ििे 
उपर्िु ठहर्ायएको कुन ैएक संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा 
िूि प्रस्ताििाई प्राथलिकता ठदइ पेश गनय सक्नछे । 

(२) सभाको सजचििे अध्र्ििे अनिुलत ठदएका संशोिनहरूको 
वििरण सदस्र्हरूिाई उपिब्ि गराउनेछ । 
४१. वििेर्क पाररत गने प्रस्ताि सभाको लनणयर्ाथय पेश गने: (१) सभािा 

दफािार छिफि भएकोिा सो सिाप्त भएपलछ र सलिलतिा विस्ततृ 
छिफि भएकोिा सलिलतको प्रलतिेदन उपर सभाको बैठकिा छिफि 
सिाप्त भएपश्चात अध्र्िको अनिुलत लिई सभािा लनणयर्ाथय वििेर्क 
प्रस्ततुकताय सदस्र्िे वििेर्क पाररत गररर्ोस ् भन्ने प्रस्ताि प्रस्ततु 
गनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजििको वििेर्क िा प्रस्ताििा पेश भएका 

संशोिनहरूिाई अध्र्िको अनिुलतिे बैठकिा लनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय 
सक्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) र (२) बिोजिि सभाको बैठकिा बहिुत सदस्र्िे 
स्िीकृत गरेिा वििेर्क िा प्रस्ताि पाररत भएको िालननेछ । 
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४२. वििेर्कको पनुाः प्रस्तलुताः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकिा 
पेश गरी अस्िीकृत भएको वििेर्क सोही सभाको बैठकिा पनुाः प्रस्ताि गररने 
छैन । 

४३. वििेर्क दताय अलभिेख राख्न:े सभािा पेश गने प्रर्ोिनाको िालग अध्र्ि 
सिि पेश भएका वििेर्क सभाको सजचििे अनसूुची -२ बिोजिि दताय 
गरी वििेर्किा भएको कारबाहीको अद्यािलिक िगत तर्ार गरी राख्न ु
पनेछ ।  

४४. सािान्र् त्रटुी सिुार: अध्र्ििे सभाबाट पाररत भएको वििेर्क िा प्रस्ताििा 
दफाहरूको संख्र्ाको क्रि लििाउने तथा भाषागत शदु्धता कार्ि राख्न ु
पनेछ ।  

४५. वििेर्क प्रिाणीकरणको िालग अद्यािलिक प्रलत तर्ार पाने: (१) दफा ४२ 
बिोजिि सभाबाट पाररत भएको वििेर्किाई सभाको सजचििे पाररत भएका 
संशोिन तथा आनषंुलगक लििान भए त्र्स्तो लििान गरी वििेर्क पाररत भएको 
लिलत सिेत उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िालग नपेािी कागििा चार प्रलत तर्ार 
गनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि तर्ार गररएको वििेर्किा िषयगत नम्बर 
सिेत उल्िेख गरी सभाको सजचििे प्रिाणीकरणको िालग अध्र्ि सिि 
पेश गनुय पनेछ ।  
४६. वििेर्क प्रिाणीकरण र प्रकाशन तथा लबक्री वितरण: (१) सभाबाट 

पाररत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बिोजिि पेश भएको वििेर्कको 
पवहिो र अजन्ति पषृ्ठिा पूरा नाि, थर तथा पद सिेत उल्िेख गरी 
प्रत्रे्क पषृ्ठिा हस्तािर गरी अध्र्ििे प्रिाणीकरण गनेछ । त्र्सरी 
प्रिाणीकरण गदाय लिलत र वििेर्कको पषृ्ठ संख्र्ा सिेत खुिाउन ुपनेछ 
।  
(२) सभाबाट पाररत वििेर्क उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण 

भएपलछ िागू हनुेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोजिि वििेर्क प्रिाणीकरण भएको िानकारी 
सभािा ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण भएको वििेर्कको एक प्रलत 
सभाको अलभिेखिा राखी अको एक–एक प्रलत कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 
िडा सलिलत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  िन्त्रािर्िा पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण भएको वििेर्क प्रकाशन 
गरी कार्यपालिकाको िेिसाईटिा सिेत राख्न ुपनेछ ।  

(६) सभािे पाररत गरेको वििेर्क प्रिाणीकरण भएपलछ त्र्सका िखु्र् 
िखु्र् व्र्िस्थाको बारेिा स्थानीर् सञ्चार िाध्र्ि िा अन्र् कुनै तररकाबाट 
प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

(७) कसैिे स्थानीर् कानून खररद गनय चाहेिा कार्यपालिकाको 
कार्ायिर् र िडा सलिलतको कार्ायिर्बाट िागत दस्तरु लतरी खररद 
गनय सक्नेछ । 

४७. सलिलत गठन गनय सक्न:े (१) कार्यपालिकािाई सभाप्रलत उिरदावर् 
बनाउन, स्थानीर् कानून लनिायण प्रवक्रर्ािाई व्र्िजस्थत बनाउन तथा 
कार्यपालिकाबाट भएका कारिाहीको अनगुिन र िूल्र्ाङ्कन गरी 
आिश्र्क लनदेशन ठदन सिेत प्रर्ोिनको िालग देहार् बिोजििको 
सलिलत गठन गनय सक्नेछाः  
क. वििेर्क सलिलत  
ख. िेखा सलिलत  
(२) उपदफा (१) बिोजििको प्रत्रे्क सलिलतिा बढीिा तीन िना 

सदस्र्हरु रहनेछन ् ।सलिलतिा रहने सदस्र्हरु विषर्गत अनभुि िा 
विज्ञताका आिारिा अध्र्िको प्रस्ताि बिोजिि सभािे लनिायरण गरे 
बिोजिि हनुेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बिोजिि गठन हनुे सलिलतको संर्ोिक अध्र्ििे 
तोके बिोजिि हनुेछ । संर्ोिक बैठकिा उपजस्थत नभएिा सलिलतिे 
तोकेको सदस्र्िे बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  

(४) सलिलतको सजचिको कार्य कार्यपालिकाको विषर्गत शाखा 
प्रिखुिे गनेछ । (४) सलिलतको बैठकको गणपरुक संख्र्ा कम्तीिा दईु 
िना हनुपुनेछ । 

(५) सलिलतको लनणयर् बहिुतबाट हनुेछ ।  
 (6) उपदफा (१) बिोजििको सलिलतिे आिश्र्कतानसुार विषर्गत 

विज्ञ िा कियचारीिाई आिन्त्रण गनयसक्नेछ । आिजन्त्रत सदस्र्िे बैठकको 
लनणयर्िा ित ठदन पाउन ेछैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बिोजििका सलिलतिे आफूिे गरेको कािको 
िावषयक प्रलतिेदन सभासिि पेश गनुय पनेछ । 
४८. स्थानीर् कानूनको एकीकृत र अद्यािलिक अलभिेख राख्नपुने: (१) 

सभाको सजचििे अनसूुची–३ बिोजििको ढाचँािा सभािे बनाएको 
कानूनको एकीकृत र अद्यािलिक अलभिेख राख्न ुपनेछ । 
(२) कार्यपालिकािे स्थानीर् कानूनको िषयगत र िणायनकु्रििा 

अद्यािलिक वििरण तर्ार गरी राख्न ुपनेछ ।   
(३) स्थानीर् कानूनिा संशोिन भएिा त्र्स्तो संशोिन सिेत लििाइ 

कार्यपालिकािे अद्यािलिक वििरण तर्ार गरी राख्न ु पनेछ । त्र्सरी 
अद्यािलिक गररएको स्थानीर् कानून स्थानीर् तहको िेिसाईटिा सिेत 
राख्न ुपनेछ ।  
(४) उपदफा (१) बिोजिि राजखएको अलभिेख कसैिे अििोकन गनय 
चाहेिा सरुजित रुपिा अििोकन गनय ठदन ुपनेछ । 
४९. कानून लनिायण प्रवक्रर्ा सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् कानून 

लनिायण िा संशोिन सम्बन्िी अन्र् प्रवक्रर्ा प्रचलित कानून अनकूुि 
सभािे आफैँ लनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ ।  
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५०. सभाको सजचिको अलिकाराः सभाको सजचििे सभाको िा कुन ै
सलिलत िा उपसलिलतको बैठकिा प्रिेश गनय र बैठकिा कार्यरत 
कियचारीिाई लनदेशन ठदन िा लनर्न्त्रण गनय िा बैठकिे िागेको 
कार्यविलि सम्बन्िी सल्िाह ठदन सक्नेछ । 

पररच्छेद-४ 
जिल्िा सभा तथा जिल्िा सिन्िर् सलिलत सम्बन्िी व्र्िस्था 

५१. जिल्िा सभाको गणपरुक संख्र्ा: जिल्िा सभाको बैठकिा सभािा 
तत्काि कार्ि रहेका सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रलतशतभन्दा बढी 
सदस्र् उपजस्थत भएिा बैठकको िालग गणपरुक संख्र्ा पगेुको 
िालननेछ । 

५२. जिल्िा सभाको कार्यसञ् चािन सम्बन्िी कार्यविलि: जिल्िा सभाको 
बैठक तथा कार्य सञ् चािन सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था जिल्िा सभा 
आफैं िे लनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ । 

५३. जिल्िा सिन्िर् सलिलतको बैठक: (१) जिल्िा सिन्िर् सलिलतको 
बैठक आिश्र्कता अनसुार बस्नेछ ।  
(२) जिल्िा सिन्िर् सलिलतको बैठक सलिलतको प्रिखुिे तोकेको 
लिलत, सिर् र स्थानिा बस्नेछ । 
 (३) जिल्िा सिन्िर् सलिलतको सजचििे सलिलतको बैठकबस्ने सूचना 
कम्तीिा सात ठदन अगािै सलिलतका सदस्र्हरूिाई ठदन ु पनेछ र 
त्र्स्तो सूचनाको साथिा बैठकिा छिफि हनुे विर्र्षहरुको सूची 
सिेत संिग्न गनुय पनेछ । 
(४) जिल्िा सिन्िर् सलिलतका तत्काि कार्ि रहेको सदस्र् संख्र्ाको 
पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र्को उपजस्थलत भएिा सलिलतको 
गणपूरक संख्र्ा पगेुको िालननेछ ।  
(५) जिल्िा सिन्िर् सलिलतको बैठकको अध्र्िता सलिलतको प्रिखुिे 
गनेछ र लनिको अनपुजस्थलतिा िा लनिको पद ररि रहेको अिस्थािा 
जिल्िा सिन्िर् सलिलतको उपप्रिखुिे बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  
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(६) जिल्िा सिन्िर् सलिलतको बैठकिा िहिुतको रार् िान्र् हनुेछ 
र ित बराबर भएिा बैठकको अध्र्िता गने व्र्जििे लनणायर्क ित 
ठदनेछ ।  
(७) जिल्िा सिन्िर् सलिलतको लनणयर् सलितको प्रिखुद्वारा प्रिाजणत 
गररनेछ ।  
(८) जिल्िा सिन्िर् सलिलतको बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्यविलि सो 
सलिलत आफैं िे लनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ । 
जिल्िा सभा तथा जिल्िा सिन्िर् सलिलतको लनणयर्को अलभिेख र 
कार्ायन्िर्न: (१) जिल्िा सभा तथा जिल्िा सिन्िर् सलिलतको लनणयर् 
तथा कारिाहीको अलभिेखहरू जिल्िा सिन्िर् सलिलतको अध्र्ि िा 
प्रिखुिे तोकेको पदालिकारी िा सभाको सजचििे सरुजित राख् न ुपनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि राजखने अलभिेखहरू सिन्िर् सलिलत 
प्रिखुको आदेश विना जिल्िा सिन्िर् सलिलतको सजचिािर् भिनबाट 
बावहर िैिान हुँदैन । 

 
पररच्छेद-५ 
विविि 

५४. सभािाई संबोिनाः(१) नपेाि सरकारका िजन्त्रपररषद्का सदस्र्, 
प्रदेश प्रिखु तथा प्रदेश सरकारका िजन्त्रपररषद्का सदस्र्िाई सभा 
अध्र्ििे सभाको बैठकिाई विशेष संिोिन गनय अनरुोि गनय सक्नेछ 
।   
(२) उपदफा (१) बिोजिि सम्बोिनको िालग अपनाइन े प्रवक्रर्ा 

अध्र्ििे तोके बिोजिि हनुेछ । 
५५. प्रिेश लनर्लित गने अलिकाराः (१) सभाको बैठकिा प्रिेश लनर्लित 

गने अलिकार अध्र्िको हनुेछ ।  
५६. आन्तररक ठदग्दशयनाः सभाको स्िीकृलत लिई अध्र्ििे आिश्र्कता 

अनसुार आन्तररक ठदग्दशयन बनाउन सक्नेछ । 
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(१) र्स कार्यविलिको अजन्ति व्र्ाख्र्ा गने अलिकार अध्र्ििाई हनुेछ 
र लनिको लनणयर् अजन्ति हनुेछ ।  
(२) त्र्स्तो लनणयर्को िानकारी बैठकिाई ठदन ुपनेछ ।  
(३) र्ो कार्यविलिको प्रर्ोग गदाय प्रवक्रर्ागत बािा अड्काउहरू 

फुकाउने अजन्ति अलिकार अध्र्ििाई हनुेछ । र्सरी िारी भएका आदेश 
िा लनदेशनहरू र्स कार्यविलििा परे सरह िालन कार्ायन्िर्निा आउनेछ । 
५७. सभाको सजचिको काि िगाउन सक्नाेः सभाको सजचि उपजस्थत 

नभएिा र्स कार्यविलििा सभाको सजचििे गने भनी तोवकएको 
कार्यहरू अध्र्ििे तोकेको अन्र् अलिकृत स्तरका कियचारीिे 
गनेछ ।  

५८. अनपुजस्थलतको सूचनााः(१) कुन ैसदस्र् िगातार दूई िटा िा सो 
भन्दा बढी सभाको बैठकिा अनपुजस्थत रहन ुपने भएिा तत्सम्बन्िी 
अग्रीि सूचना अध्र्ििाई ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि ठदइने सूचनािा आफू अनपुजस्थत रहने अिलि 
र कारण सिेत उल्िेख गनुय पनेछ ।  
५९. पािना गनुय पने आचार संवहतााः सभाका पदालिकारी तथा 

सदस्र्हरूिे संवििान तथा कानून बिोजििको उिरदावर्त्ि पूरा 
गने तथा लनिहरूको काि कारिाहीिा साियिलनक विश्वास कार्ि 
गनय सभाबाट स्िीकृत आचार संवहताको पािना गनेछन ्। आचार 
संवहताको निूना स्थानीर् तहको सम्पकय  िन्त्रािर् िाफय त उपिब्ि 
गराउनेछ । र्स्तो आचारसंवहता सभािे पाररत गरी िागू गनुय 
स्थानीर् तहको कतयव्र् हनुेछ । 

६०. अलििेशनको अंग निालनन:े सभाको अलििेशन प्रारम्भ हनु ुपूिय र 
भैसकेपलछ अन्त्र् नभएसम्िको अिलििा आर्ोिना हनुे उद्घाटन, 
स्िागत, सम्िान तथा अलभनन्दन िस्ता वक्रर्ाकिापिाई सभाको 
अंग िालनने छैन ।  
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६१. शाजन्त सरुिा सवु्र्िस्था कार्ि राख्न:े गाउँसभा िा नगरसभा 
सञ्चािन अिलिभर सभाको सरुिाथय अध्र्ििे सरुिा लनकार्को 
सहर्ोग अनरुोि गरेिा अवििम्ब सरुिा उपिब्ि गराउन ु
सम्बजन्ित सरुिा लनकार्को कतयव्र् हनुेछ । 

अनसूुची - १ 
(कार्यविलिको दफा ७ को उपदफा )१ (सँग सम्बजन्ित(  

u08sL गाउँपालिका 
गाउँ सभा 

कार्यसूची र सिर्तालिका 
बैठक संख्र्ा                              बैठक स्थानाः  
अध्र्ितााः  

लिलत बैठक बस्ने 
सिर् 

कार्यसूची कार्यसूची 
प्रस्ततुकताय 

कैवफर्त 

     
     
     

 
छिफिको सिर् तालिका 

लिलत बैठक 
बस्न े
सिर् 

कार्यसूची प्रस्ता 
प्रस्ततुकतायको 
नाि 

छिफििा बोल्ने 
सदस्र्को नाि र 
तोवकएको सिर् 

कैवफर्त 
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अनसूुची - २ 
(कार्यविलिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्ित) 
u08sL पालिकाको ufpF सभािा प्रस्ततु कानूनको अलभिेख 

u08sL गाउँसभा 
दताय 
नं. 
 

वििेर्क
को नाि 
 

दताय 
लिलत 
 

िूि÷सं
शोिन 
 

प्रस्ततु
कताय 
 

वितर
ण 
लिलत 
 

सभा
िा 
प्रस्त ु
त 
लिलत 
 

दफािार 
छिफ
ि 
 

पारर
त 
लिलत 
 

प्रिाणी
करण 
लिलत 
 

कै
वफ
र्त 
 

           

           

           

           

           

 
अलभिेख तर्ार गनेको                   अलभिेख िाचँ गनेको 
दस्तखताः                             दस्तखताः  
नाि,थर:                             नाि, थर: 
पद:                                 पद: 
लिलत:                                लिलत: 
 

अनसूुची - ३ 
(कार्यविलिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 
गण्डकी गाउँFपालिकाको गाउँ सभािा स्िीकृत कानूनको अलभिेख 

गण्डकी गाउँसभा 
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दताय 
नं. 
 

वििेर्कको 
नाि 
 

सभाबाट 
स्िीकृत 
भएको लिलत 
 

संशोिन 
भएको भए 
सोको 
लिलत 
 

सभािा 
प्रस्ततु 
लिलत 
 

पाररत 
लिलत 
 

प्रिाणीकरण 
लिलत 
 

कै
वफ
र्त 
 

        

        

        

        

        

 
अलभिेख तर्ार गनेको                           अलभिेख िाचँ गनेको 
दस्तखताः                              दस्तखताः  
नाि,थर:                               नाि, थर: 
पद                                   पद: 
लिलत:                                  लिलत: 
 

                                                                         
cf1fn],                                                                                          

b]j/fh rf}nfufO{                                                                 

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

 




