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गाउँ सभा सञ्चािन कार्यविवि, २०७४  

विरुिा गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत: २०७४/०३/२८ 

 

प्रस्तािनािः नेपािको संलवधानको धारा २२७ अनुसार प्रदशे कानून बिोलिि स्थानीर् तहको बैठक 

सञ्चािन कार्यलवलध स्वीकृत भई िाग ूनभएसम्िको िालग विरुिा गाउँ सभाको कार्य सञ्चािन गनय, बैठकको 

सुव्यिस्था कार्ि राख्न, आिश्र्क सविवतहरूको गठन गनय र अन्र् काि कारिाही वनर्वित एिं प्रभािकारी 

बनाउन विरुिा गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी र्ो कार्यलवलध िारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारवभभक 

१. सवंिप्त नाि र प्रारभभिः (१) र्स वनर्िाििीको नाि “विरुिा गाउँ सभा सञ् चािन कार्यविवि-२०७४” 

रहकेो छ । 

(२) र्ो कार्यविवि तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ । 

२. पररभाषािः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविवििािः 

(क) “संवििान” भन्नािे नेपािको संवििान सभझनु पछय । 

(ख) “स्थानीर् तह” भन् नािे नेपािको संवििानको िारा ५६ को उपिारा ४ बिोवजिका गाउँपाविका, 

नगरपाविका र वजल्िा सभा सभझनु पदयछ । 

(ग)  “सभा” भन् नािे संवििानको िारा २२२ बिोवजिको गाउँसभा सभझनु पदयछ ।  

(घ) “कार्यपाविका” भन् नािे गाउँ कार्यपालिका सभझनु पदयछ । 

(ङ) “अध्र्ि” भन्नािे सभाको अध्र्क्षिाई सभझन ुपछय ।  

(च) “उपाध्र्ि” भन्नािे गाउँपाविकाको उपाध्र्ििाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) “वििेर्क” भन्नािे स्थानीर् कानूनको िसौदा िा कानूनको संशोिन िसौदा सिेत सभझनु पछय । 

(ज)  “सदस्र्” भन्नािे गाउँ कार्यपाविकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि, कार्यपाविकाको सदस्र् िा िडा सदस्र् 

सभझनु पछय । 

(झ) “सभाको सलिव” भन्नािे गाउँपाविकाको कार्यकारी अविकृत िा अध्र्ििे सभाको सवचि भई काि 

गनय तोकेको कियचारी सिेतिाई सभझनु पछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नािे गाउँ सभाको अवििेशन सभझन ुपछय । सो शब्दिे सविवतको िैठक सिेतिाई सभझन ु

पदयछ । 

(ट) “प्रस्ताि” भन्नािे सभाको विचाराथय पेश गररएको कुन ै प्रस्ताि वा सो प्रस्तावसगँ सम्बलधधत 

संशोधन प्रस्ताव सिेत सभझनु पछय । 

(ठ) “प्रस्तुतकताय सदस्र्” भन्नािे सभाको वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सभाको सदस्र् सभझनु पछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सभझनु पछय र सो शब्दिे बैठक किसगँ जोवडएको 

दशयकदीघाय तथा बरण्डा सिेतिाई जनाउँछ । 
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(ढ) “विषर्गत शाखा” भन्नािे गाउँपाविका कार्य विभाजन वनर्िाििी बिोवजिको विषर्गत शाखा 

संझनु पछय ।  

(ण) “सविवत” भन्नािे र्स कार्यविवि बिोवजि गठन हुने सभाको सविवत सभझनु पछय । 

(त) “संर्ोजक” भन्नािे र्स कार्यविवि बिोवजि गरठत सविवतको संर्ोजक सभझनु पछय । 

 

 

पररच्छेद -२ 

सभाको बठैक तथा बठैक सञ्चािन सभबन्िी व्यिस्था 

 

३. सभाको अवििशेन बोिाउन:े (१) अध्र्ििे गाउँपालिका वनिायचनको अवन्ति पररणाि घोषणा भएको 

विवतिे एक िवहना वभत्र सभाको पवहिो अवििेशन बोिाउनेछ । त्र्सपवछ र्स कार्यविवि बिोवजि 

अध्र्ििे सिर् सिर्िा अन्र् अवििेशन बोिाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अवििेशनको सिावप्त र अको बैठकको प्रारभभका बीचको अिवि छ िहीना भन्दा 

बढी हुने छैन । 

(२) अध्र्ििे कार्यसूची बिोवजि सभाको बैठकको संचािन र अन्त्र् गनेछ । 

(३) सभाको अवििेशन चाि ूनरहकेो िा बैठक स्थवगत भएको अिस्थािा बैठक बोिाउन िाञ्छनीर् छ 

भनी सभाको सभपूणय सदस्र् संख्र्ाको एक चौथाइ सदस्र्हरूिे विवखत अनुरोि गरेिा अध्र्ििे त्र्स्तो 

बैठक बस्ने विवत, स्थान तोके्नछ । त्र्सरी तोककएको विवत, सिर् र स्थानिा सभाको अवििेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अलधवेशन कार्यपालिकाको केधर रहकेो स्थानिा अध्र्क्षिे तोके बिोलिि बस्नेछ । 

(५) सािान्र्तिः वनिायचन पवछको पवहिो अवििेशनको अवलध बढीिा पन्र कदन र सोपवछको प्रत्र्ेक 

अवििेशनको अिवि बढीिा सात कदनको हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) िा (३) बिोवजि सभाको अवििेशन बोिाएको सूचना अध्र्ििे सदस्र्हरुिाई 

कदनेछ । त्र्स्तो सूचना आिश्र्कता अनसुार साियजवनक सञ्चार िाध्र्िबाट सिेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्र्हरुको उपवस्थवत र आसनिः (१) बैठकिा आसन ग्रहण गनुय अवघ सबै सदस्र्िे अध्र्क्षिे तोकेको क्रि 

अनुसार अवििेशनको उपवस्थवत पुवस्तकािा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोवजि उपवस्थत सदस्र्ि े अध्र्ििे तोके अनुसारको स्थानिा वनिायररत सिर् 

अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपांगता भएका सदस्र्को हकिा अध्र्ििे वनिायररत गरेको स्थानिा वनजको साथिा एक जना 

सहर्ोगी आिश्र्क भएिा सो को सिेत व्यिस्था गनय सके्नछ ।  

५. सभाको गणपरूक सखं्र्ा: (१) सभािा तत्काि कार्ि रहकेा सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रवतशत भन्दा बढी 

सदस्र् उपवस्थत भएिा अवििेशनको िावग गणपूरक संख्र्ा पुगेको िावननेछ ।   
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(२) उपदफा (१) बिोवजि गणपुरक संख्र्ा नपुगेिा अध्र्ििे तीन कदन वभत्र अको बैठकका िावग दफा 

३ बिोवजि सूवचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोवजि आव्हान गरेको अवििेशनिा गणपुरक संख्र्ा नपुगेिा दईु कदन वभत्र 

अवििेशन बस्ने गरी दफा ३ बिोवजि सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोवजि पुनिः सूचना गदाय गणपुरक संख्र्ा नपुगेिा कभतीिा पच्चीस प्रवतशत 

सदस्र्हरुको उपवस्थवतिा अवििेशन बस्नेछ ।  

६. बैठकको सञ्चािन र स्थगन: (१) अध्र्िि े सभाको कार्यबोझिाई ध्र्ानिा राखी कार्यसूची स्िीकृत गरी 

सभाको बैठक सचंािन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्र्ििे वनिायरण गरेको सिर् ताविका बिोवजि हुनेछ ।  

(३) अध्र्ििे प्रत्र्ेक बैठकको प्रारभभ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्र्क्ष वैठकिा उपलस्थत हुन नसके्न अवस्थािा उपाध्र्क्षिे बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

उपाध्र्क्ष पलन उपलस्थत हुन नसकेिा अध्र्क्षिे तोकेको सभाको सदस्र्िे बैठकको अध्र्क्षता गने गरी 

कार्यसूिीिा तोकु्न पनेछ । 

७. कार्यसचूी र सिर्ािवि प्रकाशनिः (१) अध्र्िको वनदशेानसुार सभाको सवचििे कार्यसचूी र सिर् ताविका 

अनुसूची-१ बिोवजि तर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रवत सािान्र्तर्ा अड्िािीस घण्टा अगािै प्रत्र्ेक 

सदस्र्िाई उपिब्ि गराइनेछ । 

तर विशेष पररवस्थवतिा अध्र्िको वनदशेानुसार बैठक बस्ने िौवीस घण्टा अगािै कार्यसूची तर्ार गरी 

त्र्सको एक प्रवत सदस्र्िाई सभाको सलिविे उपिब्ि गराउन सके्नछ । 

८. सिर्ािवि वनिायरण: (१) अध्र्ििे बैठकिा पेश हुने विषर्िावथ छिफि गनय सिर्ािवि तोके्नछ । 

२) उपदफा (१) बिोवजि तोककएको सिर्ािवि सिाप्त भएपवछ र्स कार्यलवलधिा अन्र्था 

िेवखएकोिा बाहके अध्र्िि ेअधर् लवषर्िा छिफि हुन नकदई सो विषर्को टुङ्गो िगाउन आिश्र्क सब ै

लवधेर्क वा प्रस्ताव वनणयर्ाथय बैठकिा प्रस्तुत गनेछ । 

९. सभािा ितदान: (१) सभािा वनणयर्का िावग प्रस्तुत गररएको सब ै लवधेर्क वा प्रस्तािको वनणयर् उपवस्थत 

सदस्र्हरूको बहुितबाट हुनछे ।  

(२) अध्र्िता गने व्यवििाई ित कदने अविकार हुने छैन ।  

तर ित बराबर भएिा अध्र्िता गने व्यवििे आफ्नो वनणायर्क ित कदनेछ ।  

१०. िर्ायकदत सशंोिनिः कुन ै सदस्र्िे प्रस्तुत गन े वििेर्क वा प्रस्ताििा कुनै आपविजनक, व्यंग्र्ात्िक, 

अनािश्र्क, अनुपर्ुि िा असभबद्ध शब्द िा िाकर्ांश प्रर्ोग भएको िागेिा अध्र्ििे त्र्स्ता विषर् 

वितरण हुनुभन्दा अवघ उपर्ुि संशोिन गनय िा गराउन सके्नछ । 

११. बैठकको प्रारभभिः सभाको बैठक कििा अध्र्ि आगिन भई राविर् िुन बजे पवछ बैठक प्रारभभ हुनेछ । 

१२. बैठकिा पािना गनुयपन ेआिरणहरूिः (१) बैठकिा दहेार्का आिरणहरू पािना गनुय पनेछिः 



4 
 

(क) अध्र्ि बैठक कििा प्रिेश हुदँा सबैिे सभिान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

(ख) अध्र्ििे बैठकप्रवत सभिान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थवगत भई अध्र्ि सभाबाट बावहर वनस्के पवछ िात्र अरु सदस्र्हरूिे बैठक कि छाड्न ु

पनेछ । 

(घ) बैठकिा भाग विने सदस्र्िे बोल्दा अध्र्ििाई सभबोिन गरेर िात्र बोल्नु पछय र अध्र्ििे 

अन्र्था आदशे कदएिा बाहके उवभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) अध्र्ििे बैठकिाई सभबोिन गरररहकेो सिर्िा कुनै पवन सदस्र्िे स्थान छाड्न ु हुदँनै र 

अध्र्ििे बोिेको कुरा शावन्तपूियक सुनु्न पनेछ । 

(च) अध्र्ििे आसन ग्रहण गरररहकेो र बोविरहकेो अवस्थािा सदस्र्को बीचबाट हहडँ्न ुहुदँनै । 

(छ) कुनै सदस्र्िे बोविरहकेो सिर्िा अशावन्त गनय िा बैठकको िर्ायदा भंग हुने िा अव्यिस्था 

उत्पन्न हुने कुनै काि गनुय हुदँनै । 

(ज) बैठक कििा अध्र्िको सािुने्नबाट िारपार गरी हहडँ्न िा अध्र्िको आसनतफय  वपठ्य ू

फकायएर बस्न हुदँनै । 

(झ) बैठकको कार्यसँग प्रत्र्ि रुपिे सभबवन्ित विषर् बाहके अन्र् विषर्को पुस्तक, सिाचारपत्र िा 

अन्र् कागजपत्रहरू पढ्नु हुदँनै । 

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

(२) सभािा पािना गनुयपने अधर् आिरणहरू सिर् सिर्िा सभािे तोके बिोवजि हुनेछ । 

१३. बैठकिा भाग विन ेसदस्र्ि ेपािन गनुय पन ेवनर्िहरूिः बठैकिा हुने छिफििा भाग विने सदस्र्िे दहेार्का 

वनर्िहरूको पािन गनुय पनछेिः 

(क) अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको वनविि उठ्न ुपनेछ र अध्र्ि वनजको नाि बोिाएपवछ िा इशारा 

गरेपवछ िात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) र्स कार्यलवलधको दफा ३५ बिोलििका विषर्िा छिफि गनुय हुदँनै । 

(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपिानजनक िा कुन ैआपविजनक शब्द बोल्नु हुदँनै । 

(घ) व्यविगत आिेप िगाउन हुदँनै । 

(ङ) बोल्न पाउने अविकारिाई सभाको कार्यिा बािा पाने िनसार्िे दरुुपर्ोग गनुय हुदँनै । 

(च) सभा िा अध्र्िको कुनै वनणयर् बदर गररर्ोस् भने्न प्रस्ताििावथ बोल्दाको अिस्थािा बाहके सभा 

अध्र्िको कुन ैपवन वनणयर्को आिोचना गनुय हुदँनै । 

(छ) अध्र्ििे पद अनुकूि आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तािको छिफिको क्रििा बाहके अध्र्िको 

आचरणको आिोचना गनुय हुदँनै । 

(ि) िैठकिा पािना गनुयपने अधर् वनर्िहरू सभािे तोके बिोवजि हुनेछ । 
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१४. छिफििा बोल्न ेक्रििः बैठकिा बोल्ने क्रि दहेार् बिोवजि हुनेछिः 

(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्िे बोविसकेपवछ अध्र्ििे नाि बोिाएको िा इशारा गरेको क्रि 

बिोवजिको सदस्र्िे बोल्न पाउनेछन् । 

(ख) अध्र्िको अनुिवत वबना कुन ैसदस्र्िे एउटै प्रस्ताििा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्िे उिर कदनको वनविि छिफिको अन्त्र्िा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो 

प्रस्तािको सभबन्ििा छिफििा पवहिे भाग विएको िा नविएको जेसुकै भए तापवन प्रस्तािक 

सदस्र्िे उिर कदई सकेपवछ अध्र्िको अनुिवत नविई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय िाग गनय सककनिेः (१) बैठकिा छिफि चविरहकेो सिर्िा सभबवन्ित विषर्िा कुन ैसदस्र्िे कुन ै

कुरा स्पष्ट पानय िाग गनय अध्र्ि िाफय त अनरुोि गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेवखएको भए तापवन अध्र्िको अनुिवत विई कुन ैसदस्र्िे सभाको 

जानकारीको िावग आफूसँग सभबवन्ित अन्र् विषर्िा स्पष्ट जानकारी कदन सके्नछ । 

तर त्र्स्तो स्पष्ट जानकारी दददँा कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट जानकारी िावथ 

कुनै छिफि गनय पाइने छैन ।  

१६. वनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनिेः (१) सभाको कार्यसूचीको कुनै प्रस्ताििावथ छिफि सिाप्त भएपवछ सो 

प्रस्तािको पििा हुने सदस्र्हरूिाई “हुन्छ, विपििा हुने सदस्र्हरूिाई “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहन े

सदस्र्हरूिाई “ित कदन्न” भने्न शब्द सुवनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्र्िि ेकार्यसुचीका विषर्हरू क्रिशिः 

वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोवजि प्रस्ताििाई वनणयर्ाथय पेश गरेपवछ अध्र्ििे “हुन्छ” िा “हुन्न” भने्न 

सदस्र्हरूिध्र्े जुन पिको बहुित भएको ठहर्र्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्र्िद्वारा कुन ै प्रस्ताि वनणयर्ाथय पेश गररसकेपवछ सो प्रस्ताििावथ छिफि गनय िा संशोिन 

प्रस्तुत गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्र्िि े वनदशेन कदनिेः (१) बैठकिा अभद्र व्यिहार गन े सदस्र्िाई आफ्नो व्यिहार वनर्न्त्रण गनय 

अध्र्ििे चेतािनी कदए पवछ त्र्स्तो सदस्र्िे आफ्नो व्यिहारिावथ तुरुन्त वनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोवजिको आदशे पािना नगने सदस्र्िाई अध्र्ििे बैठकबाट बावहर जान आदशे 

कदन सके्नछ । आदशे पाएपवछ त्र्स्तो सदस्र्िे बैठक किबाट तुरुन्त बावहर जानु पनेछ र वनजिे सो कदनको 

बाँकी अिविको बैठकिा उपवस्थत हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बिोवजिको आदशे पाएपवछ पवन त्र्स्तो सदस्र् बैठक किबाट तुरुन्त बावहर 

नगएिा अध्र्ििे वनजिाई कियचारी िा सरुिाकिीको सहर्ोग विई बावहर वनकाल्न सके्नछ । त्र्सरी 

वनकाविएकोिा त्र्स्तो सदस्र्िे त्र्सपवछको तीन कदनसभि सभाको बैठक िा कुनै सविवतको बैठकिा भाग 

विन पाउने छैन । र्सरी वनकाविएकोिा सभाको सवचििे सो कुराको सूचना सबै सविवतिाई कदनेछ । 

(४) र्स कार्यविवििा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेवखएको भए तापवन कुनै सदस्र्िे बैठक कििा शावन्त, 

सुव्यिस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेिा िा गनय िागेिा िा सभाको प्रवतष्ठािा िक्का िाग्ने ककवसििे बैठक 

कि वभत्र ध्िंसात्िक कार्य गरेिा िा बि प्रर्ोग गरेिा िा गनय िागेिा िा कुन ै भौवतक हानी नोकसानी 
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पुर्र्ाएिा अध्र्ििे वनजिाई बैठक किबाट तत्काि वनष्काशन गरी सदस्र्िाई बढीिा सात कदन सभिको 

िावग सभािा आउन नपाउने गरी र िवत भएको भौवतक सािाग्रीको र्थाथय िवतपूर्तय वनजबाट भराउन े

आदशे कदन सके्नछ । 

(५) दफा (४) बिोवजि वनष्कावसत भएको सदस्र्िे सो अिविभर सभाको िा कुनै सविवतको बैठकिा 

उपवस्थत हुन पाउने छैन । वनजिाई तोककएको िवतपूर्तय अध्र्ििे तोकेको सिर्वभत्र दावखिा गने दावर्त्ि 

सभबवन्ित सदस्र्को हुनेछ । 

(६) र्स दफा बिोवजि कुन ैसदस्र् वनष्कावशत भएको िा फुकुिा भएको सूचना सभाको सवचििे सब ै

सविवतिाई कदनेछ ।  

१८. कारिाही कफताय हुन सके्निः र्स कार्यविवििा अन्र्त्र जनुसुकै कुरा िेवखएको भए तापवन वनष्कावशत िा 

कारिाहीिा परेको सदस्र्िे वचि बुझ्दो सफाई पेश गरेिा िा आफ्नो भूि स्िीकार गरी िाफी िागेिा 

अध्र्ििे बैठकको रार् बुझी त्र्स्तो सदस्र्िाई िाफी कदई कारिाही कफताय विन सके्नछ । 

१९. बैठक स्थवगत गन ेअविकारिः बैठक किवभत्र अव्यिस्था भई िा हुन िावग बैठक वनर्वित रुपिे सञ्चािन गनय 

बािा पने दवेखएिा अध्र्ििे सो कदनको कुनै सिर्सभि िा आफूिे तोकेको अिविसभिको िावग सूिना 

टाँस गरी बैठक स्थवगत गनय सके्नछ । अध्र्ि गरेको त्र्स्तो स्थगन िावथ कुनै सदस्र्िे प्रश्न उठाउन पाउने 

छैन् । 

२०. सदस्र्को स्थान ररि रहकेो अिस्थािा सभाको कार्य सञ्चािन: सभाको कुन ैसदस्र्को स्थान ररि रहकेो 

अिस्थािा सिेत सभािे आफ्नो कार्य सञ्चािन गनय सके्नछ र सभाको कारबाहीिा भाग विन नपाउने कुन ै

व्यवििे भाग विएको कुरा पवछ पिा िागेिा प्रचवित कानून विपररत बाहकेको कार्य अिान्र् हुने छैन ।   

२१. सभाको वनणयर्को अवभिखे र कार्ायन्िर्न: (१) सभा र र्सको सविवतको वनणयर् तथा कारबाहीको 

अवभिेख सभाको सवचििे व्यिवस्थत र सुरवित राख्नु पनेछ । 

(२) सभा तथा र्सका सविवतको वनणयर्को सक्कि अध्र्िको आदशे वबना सभा िा सभा  

भिन बावहर िैजान हुदँनै । 

२२. वनणयर् प्रिावणत गन:े (१) सभाको बैठकिे गरेका वनणयर् अध्र्क्षिे प्रिालणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलििको लनणयर् सुरलक्षत राख्ने र कार्ायधवर्न गने गराउने कार्य सभाको सलिवि े

गनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीर् काननू वनिायण गन ेप्रकक्रर्ा 

२३. स्थानीर् काननू वनिायण गदाय विचार गनुय पन ेपिहरुिः (१) सभािे स्थानीर् काननू वनिायण िा संशोिन गदाय 

अन्र् कुराको अवतररि दहेार्को विषर्िा विचार गनुय पनछे,- 

(क) संवििान बिोवजि आफ्नो अविकारको विषर्िा पन ेिा नपने, 

(ख) संवििान, सघंीर् कानून तथा प्रदशे कानूनको व्यिस्था, 
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(ग) त्र्स्तो काननू, स्िच्छ, न्र्ार्पूणय तथा तकय  संगत हुन िा नहुने,  

(घ)  वनिायण गनय िावगएको स्थानीर् काननूको व्यिहाररक कार्ायन्िर्न हुन सके्न िा नसके्न, 

(ङ) कानून कार्ायन्िर्नको िावग आिश्र्क पने आर्थयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सवोच्च अदाितबाट प्रवतपाकदत वसद्धान्त िा भएको आदशे, 

(छ) नेपाि सरकार, संघीर् ससंद,् प्रदशे सरकार िा प्रदशे सभािे त्र्स्त ै विषर्िा आिारभूत काननू 

वनिायण गरेको भए सोिा भएको व्यिस्था 

(ि) नेपाि सरकार िा प्रादवेशक सरकारिे निूना काननू उपिब्ि गराएको भए सोिा भएको व्यिस्था, 

(झ) नेपाििे अन्तराविर् स्तरिा जनाएको प्रवतिद्धता, 

(ञ) सभबवन्ित स्थानीर् तहिे वनिायण गरेको अन्र् स्थानीर् कानूनहरुसँगको ताििेि तथा सौहारता, 

(ट) वजल्िावभत्रका अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् वजल्िासँग वसिाना जोवडएका स्थानीर् तहको हकिा 

त्र्स्ता वजल्िाका स्थानीर् तहिे बनाएको स्थानीर् काननूको व्यिस्था,  

(ठ) गाउँकार्यपाविका िा नगरकार्यपाविकािे वनिायरण गरेका अन्र् आिश्र्क विषर्हरु ।  

(२) सभािे संवििानको अनसुूची-९ को विषर्िा स्थानीर् काननू वनिायण गदाय त्र्स्तो विषर्िा संघीर् 

संसद िा प्रदशे सभािे बनाएको कानूनको प्रवतकूि नहुने गरी वनिायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको क्षेत्रिा हुने वस्तु वा सेवाको लवस्तारिा कुनै ककलसिको 

बाधा अवरोध गने वा कुनै ककलसिको भेदभाव गने गरी स्थानीर् कानून लनिायण गनय हुदँनै ।   

(४) सभा वा कार्यपालिकािे एक आपसिा बालझने गरी स्थानीर् कानून लनिायण गनय हुदँनै । 

(५) सभािे कदएको अविकार प्रर्ोग गरी कार्यपाविकािे वनदवेशका िा कदग्दशयन बनाई िागू गनेछ ।  

२४. आिश्र्कताको पवहचान गन:े (१) कार्यपाविकािे वििेर्क तजुयिा गनुय अवघ त्र्स्तो विषर्को काननू वनिायण 

गनय आिश्र्क रह ेनरहकेो विषर्िा आिश्र्कताको पवहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको िावग सभबवन्ित कार्यपाविकािे स्थानीर् कानून बनाउनु पने आिार 

र कारण, त्र्स्तो विषर्िा संघीर् िा प्रदशे कानून भए नभएको, वजल्िा वभत्रका र अन्र् वछिेकी स्थानीर् 

तहिा त्र्स सभबन्िी स्थानीर् कानून वनिायण भए नभएको, स्थानीर् कानून तजुयिाबाट हावसि गनय 

खोवजएको िाभ िागत र उपिब्िी, स्थानीर् काननू कार्ायन्िर्नको िावग आिश्र्क पने संर्न्त्र तथा 

आर्थयक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत जुटाउनको िावग आिश्र्क व्यिस्था र वििेर्किा रहने िुख्र् िुख्र् प्राििानको 

सिेत विशे्लषण गरी संविप्त अििारणापत्र तर्ार गनुय पनछे ।  

(३) कानूनको संशोिनको िावग वििेर्क तजुयिा गदाय सशंोिन गनुय परेको आिार र कारण सवहतको 

दफाबार तीन िहिे वििरण तर्ार गनुय पनेछ ।  
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२५. प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छैन भन्न ेवनणयर् गनिेः कुनै प्रस्ताि स्िीकार र्ोग्र् छ िा छैन भने्न कुराको वनणयर् 

अध्र्ििे गनेछ र त्र्सरी वनणयर् गदाय अध्र्ििे कारण खिुाई प्रस्तािको कुनै अंश िा पूरै प्रस्ताि अस्िीकार 

गनय सके्नछ । 

२६. वििरे्क िा प्रस्ताि प्रस्ततु: १) िार्षयक आर् र व्यर्को अनुिान सवहतको बजेट तथा सोसँग सभबवन्ित 

विवनर्ोजन िा आर्थयक वििेर्कहरू अध्र्िबाट वनिायररत विवत र सिर्िा सभाको बैठकिा प्रस्तुत 

गनुयपनेछ ।  

(२) िार्षयक बजेट तथा अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि कार्यपाविकाको प्रिुख आफैं िे िा वनजि े

तोके बिोवजि उपाध्र्ि/उपप्रिुख िा कार्यपाविकाको सदस्र्िे िात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । अध्र्ििे िार्षयक 

बजेट आर् व्यर् वििरण तथा बजेट सभािा आँफै पेश गने भएिा सो सिर्िा उपाध्र्ििे बैठकको 

अध्र्िता गनेछ ।  

(३) कुनै वििेर्क िा प्रस्ताि अथय सभबन्िी हो िा होइन भने्न प्रश्न उठेिा सो प्रश्नको अवन्ति वनणयर् गन े

अविकार अध्र्िको हुनेछ ।   

(४) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्तािको अन्र् प्रकक्रर्ा दहेार् बिोवजि हुनेछ,-   

(क) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताििा छिफिका िावग अध्र्ििे स्िीकृत गरेको कार्यताविका 

(विवत र सिर्) सबै सदस्र्िाई सभाको सवचििे उपिब्ि गराउनुपनेछ 

(ख) िार्षयक बजेट सभबन्िी वििेर्क सभाको बैठकिा पेश भए पश्चात िात्र सबै सदस्र्िाई 

उपिब्ि गराइनेछ । 

(ग) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्तािका सभबन्ििा र्स कार्यविवििा उल्िेख भएका विषर् बाहके 

अध्र्ििे उपर्ुि ठहर्ायएको प्रकक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहकेका वििेर्क िा प्रस्ताि कुनै सदस्र्िे कभतीिा सात कदन 

अवघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहकेका वििेर्क िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभाको सवचिि े

सबै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउनु गनुयपनेछ ।  

(७) वििेर्क िा प्रस्ताि िाथी छिफि र वनणयर् हुन ेसिर्ताविका अनसुूिी -१ बिोलिि अध्र्िि े

वनिायरण गरे बिोवजि हुनेछ । 

२७. अथय सभबन्िी परुक अनिुान: (१) सभाबाट पाररत चािु आर्थयक िषयका िावग अथय सभबन्िी ऐनिे कुन ै

सेिाका िावग खचय गनय अवख्तर्ारी कदएको रकि अपर्ायप्त भएिा िा त्र्स िषयका िावग अथय सभबन्िी ऐनि े

अवख्तर्ारी नदवएको सेिािा खचय गनय आिश्र्क भएिा िा अथय सभबन्िी ऐनिे अवख्तर्ारी कदएको 

रकिभन्दा बढी खचय हुन गएिा कार्यपाविकाको अध्र्ििे सभािा र्स अवघ प्रस्तुत गररएको बजेटको 

वसद्धान्त र िागयदशनको प्रवतकूि नहुने गरी पुरक अनुिान पेश गनय सके्नछ । 

२८. वििरे्क सभािा पशे गदाय सिंग्न गनुय पन ेवििरण: सभािा पेश गने वििेर्कका साथिा दहेार्को वििरण 

संिग्न गनुय पनेछ,- 

(क) वििेर्कको उद्दशे्र् र कारण सवहतको वििरण, 
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(ख) वििेर्क ऐन बनेपवछ आर्थयक व्यर्भार हुन े रहछे भन े त्र्सको विस्ततृ वििरण सवहतको 

आर्थयक रटप्पणी, 

(ग) कुनै वििेर्किा वनर्ि, कार्यविवि, वनदवेशका बनाउने िा अविकार प्रत्र्ार्ोजन गन ेप्राििान 

रहकेो भए त्र्सको कारण, प्रत्र्ार्ोवजत अविकार अन्तगयत बनाइने वनर्ि, कार्यविवि िा 

वनदवेशकाको प्रकृवत र सीिा तथा त्र्सबाट पनय सके्न प्रभाि सभबन्िी रटप्पणी । 

२९. वििरे्क दताय गराउन ुपने: (१) सभाको अविकारिेत्र वभत्र पने कुनै विषर्िा कुन ैसदस्र्िे वििेर्क पेश गनय 

चाहिेा वििेर्क तर्ार गरी सभाको बैठक बस्न ेविवत भन्दा कभतीिा पधर कदन अगािै अध्र्ििाई उपिब्ि 

गराई दताय गराउनु पनेछ ।  

तर वनिायचनपवछको प्रथि सभािा वििेर्क पेश गने सिर्ािवि अध्र्क्षिे तोके बिोलिि हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलििको लवधेर्क प्रचवित काननू अनुकूि नदवेखएिा िा र्ो कार्यलवलध अनुकुि 

नभएिा अध्र्ििे उि लवधेर्क विविसभित रुपिा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्िाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोवजि अध्र्ििे आदशे कदए बिोवजि सभाको सवचििे प्रस्ताि दताय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको सवचििे अध्र्ििे आदशे कदएका लवधेर्क अनुसूिी-२ बिोलिि दतायको अवभिेख छुटै्ट 

राख्नु पनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गराउन ुपने: सभाको अविकारिेत्र वभत्र पने कुनै विषर्िा प्रस्ताि पेश गनय चाहन ेसदस्र्ि े

प्रस्ताि तर्ार गरी सभाको बठैक बस्नु भन्दा कभतीिा सात कदन अगािै अध्र्ि सिि पेश गनुयपनेछ ।  

तर वनिायचनपवछको प्रथि सभािा प्रस्ताि पेश गने सिर्ािवि अध्र्क्षिे तोके बिोलिि हुनेछ । 

(२) त्र्स्तो प्रस्ताि प्रचवित कानून अनुकूि नदवेखएिा िा र्ो कार्यलवलध अनुकुि नभएिा अध्र्िि े

उि प्रस्ताि विविसभित रुपिा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्िाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोवजि अध्र्ििे आदशे कदए बिोवजि सभाको सवचििे प्रस्ताि दताय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको सवचििे अध्र्ििे आदशे कदएका प्रस्तािहरु दतायको अवभिेख अनुसूिी-२ बिोलिि छुटै्ट 

राख्नु पनेछ ।  

३१. सचूना वबना पवन प्रस्ताि पेश गनय सककनिेः (१) र्स पररच्छेदिा जुनसुकै कुरा िेवखएको भए तापवन 

अध्र्िको अनुिवत विई दहेार्को कुनै प्रस्ताि सूचना वबना पवन पेश गनय सककनेछ र त्र्स्तो प्रस्तािद्वारा 

कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैनिः 

(क) िन्र्िाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताि तथा संशोिन कफताय विने, 

(ग) बिाइ कदने िा शोक प्रकट गने, 
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(घ) छिफि िा बैठक स्थवगत गने, 

(ङ) बैठकको अिवि बढाउने िा  

(च) छिफि सिाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेवखत प्रस्तािका सभबन्ििा अध्र्ि अनुिवत प्राप्त भई बैठकिा प्रस्ताि पेश 

भएपवछ अध्र्ििे उि प्रस्ताििाई बैठकको वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२. वििरे्क र प्रस्ताि वितरण: िार्षयक बजेट सभबन्िी वििेर्क कार्यपाविकाबाट स्िीकृत गरी वसि ैसभािा 

पेश गररनेछ । अन्र् सबै वििेर्क िा प्रस्ताि सभािा पेश गनुय भन्दा कभतीिा चौिीस घण्टा अगािै सब ै

सदस्र्िाई सभाको सवचििे उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

३३. सझुाब सकंिन र पररिाजयन: (१) वििेर्क िसौदा भएपवछ अध्र्ििाई उपर्ुि िागेिा त्र्स्तो वििेर्किा 

साियजवनक रुपिा िा िडाबाट िडाबासीको सुझाब संकिन गनय सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोवजि प्राप्त हुन आएको सुझाबहरु सवहतको प्रवतिेदन सभबवन्ित िडा सविवति े

कार्यपाविकािाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोवजि वििेर्किा िडा सविवत िाफय त प्राप्त हुन आएका सुझाबहरुको अध्र्र्न 

गरी कार्यपाविकािे वििेर्किाई आिश्र्कता अनुसार पररिाजयन गनेछ ।  

३४. वििरे्क िा प्रस्ताि सभािा पेश गने: (१) अध्र्िबाट स्िीकृत कार्यताविका बिोवजि वििेर्क िा प्रस्ताि 

प्रस्तुतकताय सदस्र्िे सभाको बैठकिा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोवजि वििेर्क पेश गदाय वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे वििेर्क पेश गनुय परेको 

कारण, वििेर्कबाट गनय खोवजएको व्यिस्था र त्र्सबाट प्राप्त गनय खोवजएको उपिवब्िको बारेिा संविप्त 

जानकारी दददं ैवििेर्किा छिफि गररर्ोस् भने्न प्रस्ताि सभािा पेश गनुय पनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय तोककएको सदस्र् सभािा स्िर्ं उपवस्थत हुन असिथय भएिा 

अध्र्ििे तोकेको कुनै सदस्र्िे वििेर्क वा प्रस्ताि पेश गनय सके्नछ । 

३५. सशंोिन सभबन्िी शतयहरूिः कुनै वििेर्क िा प्रस्तािको सभबन्ििा दहेार्का शतयका अिीनिा रही सदस्र्ि े

संशोिन पेश गनय सके्नछिः 

(क) िूि प्रस्तािको वसद्धान्त विपरीत हुनु हुदँनै । 

(ख) िूि प्रस्तािको कुरासँग सभबद्ध तथा त्र्सको िेत्रवभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग) बैठकिे पवहिे गररसकेको वनणयर्सँग बावझने हुनु हुदँनै । 

(घ) अस्पष्ट िा वनरथयक हुनु हुदँनै । 

३६. वििरे्किा दफाबार छिफि: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बिोवजिको वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकिा 

दफािार छिफिका िावग अध्र्ििे आिश्र्क व्यिस्था गनुयपनेछ । र्स्तो छिफििा अध्र्क्षिे प्राप्त भई 

सकेका संशोधन लवधेर्क वा प्रस्ताविाई सिेत सिावेश गराउन सके्नछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोवजि छिफि सिाप्त भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्ि े

अध्र्िको अनुिवतिे सभािा दहेार्को कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुयपनेछ,-  

(क) विस्तृत छिफिको िावग वििेर्क िा प्रस्ताििाई सभाका सविवतिा पठाइर्ोस् भने्न िा  

(ख) वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय वनणयर्ाथय पेश गने ।  

तर सलिलतको बैठकिा पठाइने लवधेर्क वा प्रस्ताव सभाको बैठकिा दफाबार छिफि गररने छैन । 

३७. सभािा छिफि गनय नपाइन ेविषर्हरूिः (१) दहेार्का विषर्िा सभा िा सलिवतको कुनै बैठकिा छिफि 

गनय पाइने छैनिः 

(क) संवििान िा प्रचवित काननूबाट वनषेि गररएको विषर्, 

(ख) कानूनत: गोप्र् रहने कुराहरू िा प्रकाशन गदाय राविर् वहत विपररत हुने कार्य,  

(ग) कार्यपाविकाको कुनै सविवतको वनणयर्को आिोचना गररएका विषर्, 

(ग) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको विषर्, 

(घ) प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपिा प्रचारको िावग कुनै व्यवि िा संस्थाको नाि आकद भएको विषर्, 

(ङ) प्रचवित कानून बिोवजि स्थावपत भएको न्र्ावर्क िा वा त्र्सको पदालधकारी, प्रचवित काननु 

बिोवजि जाँचबुझ गनय, सुझाि कदन िा प्रवतिेदन पेश गनय गरठत आर्ोग िा सविवतिा विचारिीन 

रहकेो विषर्, 

(च) ऐवतहावसक तथ्र् िा कानूनको व्याख्र्ा सभबन्िी विषर्, 

(छ) गैर सरकारी व्यविको कुन ैििव्य सत्र् हो िा होइन भने्न विषर्,  

(ज) अवशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपाविकाको कुनै वनणयर् िा कुनै कारिाही सभबन्िी विषर्िा छिफि गदाय राविर् सुरिा, 

अखण्डता िा कूटनीवतक सभबन्ि जस्ता संिेदनशीि विषर्हरूिा आँच आउन सके्न भनी 

कार्यपाविकाबाट प्रिावणत गररएको विषर् सिािेश भएको, र 

३८. सविवतिा छिफि: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बिोवजि विस्तृत छिफि गनय सभाको सविवतिा 

पठाइएकोिा सविवतिे त्र्स्तो वििेर्क िा प्रस्ताििा छिफि गदाय वििेर्किा संशोिन पेश गन े

सदस्र्हरुिाई संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण सिेत खुिाई आफ्नो संशोिनको विषर्िा प्रष्ट गनय 

सविवतको बैठकिा सिर् कदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोवजि संशोिनकतायि ेसंशोिनको विषर्िा आफ्नो िारणा राखपेवछ पेश भएका 

संशोिनका विषर्िा सिेत सविवतिे दफाबार छिफि गरी त्र्स्तो संशोिन स्िीकार गने िा नगन े

सभबन्ििा वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्को सिेत रार् विई आिश्र्क वनणयर् गनेछ । 

३९. सविवतको प्रवतिदेन र बठैकिा प्रस्ततु: (१) सविवतिा वििेर्क िा प्रस्ताि उपर छिफि सिाप्त भएपवछ 

सविवतिे गरेको लनणयर् अनुरुप प्रवतिेदन तर्ार गरी सविवतको संर्ोजक िा वनजको अनुपवस्थवतिा 
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सविवतिे तोकेको सदस्र्ि ेप्रवतिेदन सवहतको वििेर्क िा प्रस्ताि अध्र्िको अनुिवतिे सभाको बैठकिा 

पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोवजिको प्रवतिेदन उपर छिफि सिाप्त भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि 

प्रस्तुतकताय सदस्र्िे अध्र्िको अनुिवतिा वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

४०. वििरे्क कफताय विन सके्न: (१) वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे सभाको स्िीकृवत विई जुनसुकै अिस्थािा 

वििेर्क वा प्रस्ताव कफताय विन सके्नछ ।  

तर िार्षयक बजेट तथा आर्थयक ऐन सभबन्िी वििेर्क कफतायविन सके्न छैन् ।  

(२) वििेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्र्िे वििेर्क कफताय विन अनुिवत िाग्न ेप्रस्ताि पेश चाहिेा 

विवखत सूचना कदनु पनेछ । 

(३) वििेर्क वा प्रस्ताव कफताय विने प्रस्तािको कसैि े विरोि गरेिा प्रस्ताि गने तथा विरोि गन े

सदस्र्िाई अध्र्ििे आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संविप्त ििव्य कदन अनुिवत कदन सके्नछ र त्र्सपवछ अरु 

छिफि हुन नकदई प्रस्ताििाई वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३) वििेर्क वा प्रस्ताव कफताय विने अन्र् प्रकक्रर्ा अध्र्िि ेवनिायरण गरे बिोवजि हुनछे । 

४१. सशंोिन प्रस्ताि स्िीकृत गन ेिा नगन ेअविकारिः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोवजि दताय भएको 

वििेर्क िा प्रस्ताव उपर कुनै सदस्र्िे संशोिन पेश गनय चाहिेा सभाको बैठक हुनुभन्दा कभतीिा िौवीस 

घण्टा कदन अगािै संशोिनको प्रस्ताि अध्र्ि सिि पेश गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोवजि पेश गररने संशोिन स्िीकृत गने िा नगन ेअविकार अध्र्िको हुनेछ । 

(३) अध्र्ििे स्िीकृत गरेको संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा िूि प्रस्ताििाई वनणयर्ाथय पेश 

गनुयभन्दा पवहिे बैठकिा पढेर सुनाउनेछ । र्सरी वनणयर्ाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोिनहरु भएिा 

अध्र्ििे उपर्ुि ठहर्ायएको कुनै एक संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा िूि प्रस्ताििाई 

प्राथविकता कदइ पेश गनय सके्नछ । 

(२) सभाको सवचििे अध्र्ििे अनुिवत कदएका संशोिनहरूको वििरण सदस्र्हरूिाई उपिब्ि 

गराउनेछ । 

४२. वििरे्क पाररत गन ेप्रस्ताि सभाको वनणयर्ाथय पशे गने: (१) सभािा दफािार छिफि भएकोिा सो सिाप्त 

भएपवछ र सविवतिा विस्ततृ छिफि भएकोिा सविवतको प्रवतिेदन उपर सभाको बैठकिा छिफि सिाप्त 

भएपश्चात अध्र्िको अनुिवत विई सभािा वनणयर्ाथय वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे वििेर्क पाररत 

गररर्ोस् भने्न प्रस्ताि प्रस्तुत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोवजिको वििेर्क िा प्रस्ताििा पेश भएका संशोिनहरूिाई अध्र्िको अनुिवति े

बैठकिा वनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय सके्नछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोवजि सभाको बैठकिा बहुित सदस्र्िे स्िीकृत गरेिा वििेर्क िा प्रस्ताि 

पाररत भएको िावननेछ ।   
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४३. वििरे्कको पनुिः प्रस्तवुतिः एक पटक आव्हान गरी बसकेो सभाको बैठकिा पेश गरी अस्िीकृत भएको 

वििेर्क सोही सभाको बैठकिा पुनिः प्रस्ताि गररने छैन । 

४४. वििरे्क दताय अवभिखे राख्ने: सभािा पेश गने प्रर्ोजनाको िावग अध्र्ि सिि पेश भएका वििेर्क सभाको 

सवचिि ेअनुसूिी -२ बिोलिि दताय गरी वििेर्किा भएको कारबाहीको अद्यािविक िगत तर्ार गरी राख्न ु

पनेछ ।  

४५. सािान्र् त्रटुी सिुार: अध्र्ििे सभाबाट पाररत भएको वििेर्क िा प्रस्ताििा दफाहरूको संख्र्ाको क्रि 

वििाउने तथा भाषागत शुद्धता कार्ि राख्न ुपनेछ ।  

४६. वििरे्क प्रिाणीकरणको िावग अद्यािविक प्रवत तर्ार पाने: (१) दफा ४२ बिोवजि सभाबाट पाररत 

भएको वििेर्किाई सभाको सवचििे पाररत भएका संशोिन तथा आनषुंवगक वििान भए त्र्स्तो वििान 

गरी वििेर्क पाररत भएको विवत सिेत उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िावग नेपािी कागजिा चार प्रवत 

तर्ार गनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोवजि तर्ार गररएको वििेर्किा िषयगत नभबर सिेत उल्िेख गरी सभाको 

सवचििे प्रिाणीकरणको िावग अध्र्ि सिि पेश गनुय पनछे ।  

४७. वििरे्क प्रिाणीकरण र प्रकाशन तथा वबक्री वितरण: (१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को उपदफा (२) 

बिोवजि पेश भएको वििेर्कको पवहिो र अवन्ति पृष्ठिा पूरा नाि, थर तथा पद सिेत उल्िेख गरी प्रत्र्ेक 

पृष्ठिा हस्तािर गरी अध्र्ििे प्रिाणीकरण गनेछ । त्र्सरी प्रिाणीकरण गदाय विवत र वििेर्कको पृष्ठ 

संख्र्ा सिेत खुिाउनु पनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत वििेर्क उपदफा (१) बिोवजि प्रिाणीकरण भएपवछ िागू हुनछे । 

(३) उपदफा (१) बिोवजि वििेर्क प्रिाणीकरण भएको जानकारी सभािा कदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोवजि प्रिाणीकरण भएको वििेर्कको एक प्रवत सभाको अवभिखेिा राखी अको 

एक–एक प्रवत कार्यपाविकाको कार्ायिर्, िडा सविवत र संघ र प्रदशेको सभपकय  िन्त्रािर्िा पठाउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोवजि प्रिाणीकरण भएको वििेर्क प्रकाशन गरी कार्यपाविकाको िेिसाईटिा 

सिेत राख्नु पनेछ ।  

(६) सभािे पाररत गरेको वििेर्क प्रिाणीकरण भएपवछ त्र्सका िुख्र् िुख्र् व्यिस्थाको बारेिा 

स्थानीर् सञ्चार िाध्र्ि िा अन्र् कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैिे स्थानीर् काननू खररद गनय चाहिेा कार्यपाविकाको कार्ायिर् र िडा सविवतको 

कार्ायिर्बाट िागत दस्तुर वतरी खररद गनय सके्नछ । 

४८. सविवत गठन गनय सके्न: (१) कार्यपाविकािाई सभाप्रवत उिरदावर् बनाउन, स्थानीर् कानून वनिायण 

प्रकक्रर्ािाई व्यिवस्थत बनाउन तथा कार्यपाविकाबाट भएका कारिाहीको अनुगिन र िूल्र्ाङ्कन गरी 

आिश्र्क वनदशेन कदन सिेत प्रर्ोजनको िावग दहेार् बिोवजिको सविवत गठन गनय सके्नछिः  

क. वििेर्क सविवत 

ख. िेखा सविवत 
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(२) उपदफा (१) बिोवजिको प्रत्र्ेक सविवतिा बढीिा तीन जना सदस्र्हरु रहनेछन् । सविवतिा रहन े

सदस्र्हरु विषर्गत अनुभि िा विज्ञताका आिारिा अध्र्िको प्रस्ताि बिोवजि सभािे वनिायरण गरे 

बिोवजि हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोवजि गठन हुन ेसविवतको संर्ोजक अध्र्िि ेतोके बिोवजि हुनेछ । संर्ोजक 

बैठकिा उपवस्थत नभएिा सविवतिे तोकेको सदस्र्िे बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  

(४) सविवतको सवचिको कार्य कार्यपाविकाको विषर्गत शाखा प्रिुखिे गनेछ ।  

(४) सविवतको बैठकको गणपुरक संख्र्ा कभतीिा दईु जना हुनुपनेछ । 

(५) सविवतको वनणयर् बहुितबाट हुनेछ ।  

(6) उपदफा (१) बिोवजिको सविवतिे आिश्र्कतानुसार विषर्गत विज्ञ िा कियचारीिाई आिन्त्रण 

गनय सके्नछ । आिवन्त्रत सदस्र्िे बैठकको वनणयर्िा ित कदन पाउने छैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बिोलििका सलिलतिे आफूि ेगरेको कािको वार्षयक प्रलतवेदन सभासिि पेश गनुय 

पनेछ । 

४९. स्थानीर् काननूको एकीकृत र अद्यािविक अवभिखे राख्नुपन:े (१) सभाको सवचििे अनुसूची–३ 

बिोवजिको ढाँचािा सभािे बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यािविक अवभिेख राख्नु पनेछ । 

(२) कार्यपाविकािे स्थानीर् काननूको िषयगत र िणायनकु्रििा अद्यािविक वििरण तर्ार गरी राख्न ु

पनेछ ।   

(३) स्थानीर् काननूिा संशोिन भएिा त्र्स्तो संशोिन सिेत वििाइ कार्यपाविकािे अद्यािविक 

वििरण तर्ार गरी राख्नु पनछे । त्र्सरी अद्यािविक गररएको स्थानीर् काननू स्थानीर् तहको िेिसाईटिा 

सिेत राख्नु पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोवजि रावखएको अवभिेख कसैिे अििोकन गनय चाहिेा सुरवित रुपिा 

अििोकन गनय कदनु पनेछ ।  

५०. काननू वनिायण प्रकक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्यिस्था: स्थानीर् कानून वनिायण िा संशोिन सभबन्िी अन्र् प्रकक्रर्ा 

प्रचवित काननू अनुकूि सभािे आँफै वनिायरण गरे बिोवजि हुनेछ ।  

५१. सभाको सवचिको अविकारिः सभाको सवचििे सभाको िा कुन ैसविवत िा उपसविवतको बैठकिा प्रिेश गनय 

र बैठकिा कार्यरत कियचारीिाई वनदशेन कदन िा वनर्न्त्रण गनय िा बैठकिे िागेको कार्यविवि सभबन्िी 

सल्िाह कदन सके्नछ । 

 

पररच्छेद-४ 

विविि 

५२. सभािाई सबंोिनिः (१) नपेाि सरकारका िवन्त्रपररषद्का सदस्र्, प्रदशे प्रिुख तथा प्रदशे सरकारका 

िवन्त्रपररषद्का सदस्र्िाई सभा अध्र्ििे सभाको बैठकिाई लवशेष संिोिन गनय अनरुोि गनय सके्नछ ।   
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(२) उपदफा (१) बिोवजि सभबोिनको िावग अपनाइने प्रकक्रर्ा अध्र्ििे तोके बिोवजि हुनेछ । 

५३. प्रिशे वनर्वित गन ेअविकारिः (१) सभाको बैठकिा प्रिेश वनर्वित गने अविकार अध्र्िको हुनेछ ।  

५४. आन्तररक कदग्दशयनिः सभाको स्िीकृवत विई अध्र्िि े आिश्र्कता अनुसार आन्तररक कदग्दशयन बनाउन 

सके्नछ । 

(१) र्स कार्यविविको अवन्ति व्याख्र्ा गने अविकार अध्र्ििाई हुनेछ र वनजको वनणयर् अवन्ति हुनेछ ।  

(२) त्र्स्तो वनणयर्को जानकारी बैठकिाई कदनु पनेछ ।  

(३) र्ो कार्यलवविको प्रर्ोग गदाय प्रकक्रर्ागत बािा अड्काउहरू फुकाउन ेअवन्ति अविकार अध्र्ििाई 

हुनेछ । र्सरी जारी भएका आदशे िा वनदशेनहरू र्स कार्यलवलधिा परे सरह िावन कार्ायन्िर्निा आउनेछ । 

५५. सभाको सवचिको काि िगाउन सके्निः सभाको सवचि उपवस्थत नभएिा र्स कार्यलववििा सभाको सवचिि े

गने भनी तोककएको कार्यहरू अध्र्ििे तोकेको अन्र् अविकृत स्तरका कियचारीिे गनछे ।  

५६. अनपुवस्थवतको सचूनािः (१) कुनै सदस्र् िगातार दईू िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकिा अनुपवस्थत 

रहनु पन ेभएिा तत्सभबन्िी अग्रीि सूचना अध्र्ििाई कदनु पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोवजि कदइने सूचनािा आफू अनुपवस्थत रहने अिवि र कारण सिेत उल्िेख गनुय 

पनेछ ।  

५७. पािना गनुय पन ेआचार सवंहतािः सभाका पदाविकारी तथा सदस्र्हरूिे संवििान तथा काननू बिोवजिको 

उिरदावर्त्ि पूरा गने तथा वनजहरूको काि कारिाहीिा साियजवनक विश्वास कार्ि गनय सभाबाट स्िीकृत 

आचार संवहताको पािना गनेछन् । आचार संवहताको निूना स्थानीर् तहको सभपकय  िन्त्रािर् िाफय त 

उपिब्ि गराउनेछ । र्स्तो आचारसंवहता सभािे पाररत गरी िागू गनुय स्थानीर् तहको कतयव्य हुनेछ । 

५८. अवििशेनको अगं निावनने: सभाको अवििेशन प्रारभभ हुन ु पूवय र भैसकेपवछ अन्त्र् नभएसभिको अिवििा 

आर्ोजना हुने उदघ्ाटन, स्िागत, सभिान तथा अवभनन्दन जस्ता कक्रर्ाकिापिाई सभाको अंग िावनने छैन ।  

५९. शावन्त सरुिा सवु्यिस्था कार्ि राख्न:े गाउँसभा सञ्चािन अवलधभर सभाको सरुक्षाथय अध्र्क्षि े सरुक्षा 

लनकार्को सहर्ोग अनुरोध गरेिा अलविम्ब सुरक्षा उपिब्ध गराउन ुसम्बलधधत सुरक्षा लनकार्को कतयव्य 

हुनेछ । 

-०- 
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अनुसूची - १ 

(कार्यविविको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सभबवन्ित) 

विरुिा गाउँपाविका 

... सभा 

कार्यसचूी र सिर्ताविका 

बैठक संख्र्ा  बैठक स्थानिः  

अध्र्ितािः  

लिलत बैठक बसे्न सिर् कार्यसूिी कार्यसूिी प्रस्तुतकताय कैकफर्त 

     

     

     

 

छिफिको सिर् तालिका 

लिलत बैठक बसे्न सिर् कार्यसूिी प्रस्ता 

प्रस्तुतकतायको 

नाि 

छिफििा बोल्ने सदस्र्को नाि र 

तोककएको सिर् 

कैकफर्त 
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अनुसूची - २ 

(कार्यविविको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सभबवन्ित) 

 

विरुिा गाउँपाविकाको गाउँ सभािा प्रस्तुत कानूनको अवभिेख 

..... गाउँसभा 

 

दताय 

नं. 

 

वििेर्कको 

नाि 

 

दताय 

विवत 

 

िूि/संशोिन 

 

प्रस्तुतकताय 

 

वितरण 

विवत 

 

सभािा 

प्रस्तुत 

विवत 

 

दफािार 

छिफि 

 

पाररत 

विवत 

 

प्रिाणीकरण 

विवत 

 

कैकफर्त 

 

           

           

           

           

           

 

अवभिेख तर्ार गनकेो अवभिेख जाचँ गनकेो 

दस्तखतिः दस्तखतिः  

नाि, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

विवत: लिलत: 
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अनुसूची - ३ 

(कार्यविविको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सभबवन्ित) 

 

विरुिा गाउँपाविकाको गाउँ सभािा स्वीकृत कानूनको अवभिेख 

...... गाउँसभा 

 

दताय 

नं. 

 

वििेर्कको नाि 

 

सभाबाट 

स्वीकृत 

भएको विवत 

 

संशोधन भएको भए 

सोको लिलत 

 

सभािा 

प्रस्तुत 

विवत 

 

पाररत 

विवत 

 

प्रिाणीकरण विवत 

 

कैकफर्त 

 

        

        

        

        

        

 

अवभिेख तर्ार गनकेो अवभिेख जाचँ गनकेो 

दस्तखतिः दस्तखतिः  

नाि, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

विवत: लिलत: 

 


