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गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 

 

प्रस्तािनााः नेपालको संविधानको धारा २२७ अनुसार सभाको कार्य सञ्चालन गनय, बैठकको सुव्र्िस्था 
कार्म राख्न, आिश्र्क सममततहरूको गठन गनय र अन्र् काम कारिाही तनर्ममत एि ं
प्रभािकारी बनाउन कार्यपावलकाबाट स्वीकृत गरी र्ो कार्यविवध जारी गररएको छ । 
 

पररच्छेद – 1 

प्रारम्भभक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभभाः (1) र्स तनर्मािलीको नाम “गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि-२०७४” 
रहेको छ। 

(2) र्ो कार्यविधि तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ । 

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा,- 

क )   “संवििान” भन्नाले नेपालको संवििान सभझनु पछय । 
ख) “स्थानीर् तह” भन्नाले नेपालको संवििानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोम्िमका 
गाउँपामलका सभझनु पदयछ । 
ग) “सभा” भन्नाले  संवििानको िारा २२२ बमोम्िमको गाउँसभा सभझनु पदयछ ।  

घ)“कार्यपामलका” भन्नाले गाउँ कार्यपामलका सभझनु पदयछ । 
ङ)“अध्र्ि” भन्नाले सभाको अध्यक्षलाई सभझनु पछय ।  
च)“उपाध्र्ि” भन्नाले गाउँपामलकाको उपाध्र्ि  सम्झनु पर्यछ । 
छ)“वििेर्क” भन्नाले स्थानीर् कानूनको मसौदा िा कानूनको संशोिन मसौदा समेत सभझनु 
पछय। 
ि) “सदस्र्” भन्नाले गाउँ तथा नगर कार्यपामलकाको अध्र्ि उपाध्र्ि कार्यपामलकाको सदस्र् 
िा िडा सदस्र् सभझनु पछय । 
झ)“सभाको सविि” भन्नाले गाउँ कार्यकारी अधिकृत अध्र्िले सभाको सधचि भई काम गनय 
तोकेको कमयचारी समेतलाई सभझनु पछय । 
ञ)“बैठक” भन्नाले गाउँ अधििेशन सभझनु पछय । सो शब्दले सममततको िैठक समेतलाई 
सभझन ुपदयछ । 

ट) “प्रस्ताि” भन्नाले सभाको विचाराथय पेश गररएको कुन ैप्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग सम्बन्धित 

संशोधन प्रस्ताि समेत सभझनु पछय । 
ठ) “प्रस्तुतकताय सदस्र्” भन्नाले सभाको वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सभाको सदस्र् 
सभझन ुपछय । 
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ड) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सभझनु पछय र सो शब्दले बैठक किसँग 
िोडडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतलाई िनाउँछ । 
ढ )“विषर्गत शाखा” भन्नाले गाउँपामलका कार्य विभािन तनर्मािली बमोम्िमको विषर्गत 
शाखा संझनु पछय ।  

ण)“सममतत” भन्नाले र्स कार्यविधि बमोम्िम गठन हुने सभाको सममतत सभझनु पछय । 
त)“संर्ोिक” भन्नाले र्स कार्यविधि बमोम्िम गठठत सममततको संर्ोिक सभझनु पछय । 
 

 

पररच्छेद -२ 

सभाको बठैक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्िी व्र्िस्था 
 

३. सभाको अधििेशन बोलाउने: (१) अध्र्िले गाउँपावलका को तनिायचनको अम्न्तम पररणाम घोषणा 
भएको ममततले एक मठहना मभत्र सभाको पठहलो अधििेशन बोलाउनेछ । त्र्सपतछ र्स 
कार्यविधि बमोम्िम अध्र्िले समर् समर्मा अन्र् अधििेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अधििेशनको समाम्प्त र अको बैठकको प्रारभभका बीचको अिधि छ 
महीना भन्दा बढी हुने छैन । 

(२) अध्र्िले कार्यसूची बमोम्िम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्र् गनेछ । 

(३) सभाको अधििेशन चालू नरहेको िा बैठक स्थधगत भएको अिस्थामा बैठक बोलाउन 

िाञ्छनीर् छ भनी सभाको सभपूणय सदस्र् संख्र्ाको एक चौथाइ सदस्र्हरूले मलखखत अनुरोि 
गरेमा अध्र्िले त्र्स्तो बैठक बस्ने ममतत, स्थान तोक्नेछ । त्र्सरी तोककएको ममतत, समर् र 

स्थानमा सभाको अधििेशन बस्नेछ । 
 

(४  सभाको अवधिेशन कार्यपावलकाको केन्द्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोवजम बसे्नछ । 

(५ सामान्र्ताः तनिायचन पतछको पठहलो अधििेशनको अिवध बढीमा पन्र ठदन र सोपतछको 
प्रत्रे्क अधििेशनको अिधि बढीमा सात ठदनको हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) िा (३) बमोम्िम सभाको अधििेशन बोलाएको सूचना अध्र्िले 
सदस्र्हरुलाई ठदनेछ । त्र्स्तो सूचना आिश्र्कता अनुसार साियितनक सञ्चार माध्र्मबाट 
समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्र्हरुको उपम्स्थतत र आसनाः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अतघ सबै सदस्र्ले अध्यक्षले 

तोकेको क्रम अनुसार अधििेशनको उपम्स्थतत पुम्स्तकामा हस्तािर गनुयपनछे ।  
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम उपम्स्थत सदस्र्ले अध्र्िले तोके अनुसारको स्थानमा 
तनिायररत समर् अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपांगता भएका सदस्र्को हकमा अध्र्िले तनिायररत गरेको स्थानमा तनिको साथमा 
एक िना सहर्ोगी आिश्र्क भएमा सो को समेत व्र्िस्था गनय सके्नछ ।  

५. सभाको गणपूरक संख्र्ा: (१) सभामा तत्काल कार्म रहेका सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रततशत 
भन्दा बढी सदस्र् उपम्स्थत भएमा अधििेशनको लाधग गणपूरक संख्र्ा पुगेको मातननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्िम गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा अध्र्िले तीन ठदन मभत्र अको 
बैठकका लाधग दफा ३ बमोम्िम सूधचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम आव्हान गरेको अधििशेनमा गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा रु्ई ठदन 
मभत्र अधििेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोम्िम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्िम पुनाः सूचना गदाय गणपुरक संख्र्ा नपगेुमा कभतीमा पच्चीस 
प्रततशत सदस्र्हरुको उपम्स्थततमा अधििेशन बस्नेछ ।  

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्र्िले सभाको कार्यबोझलाई ध्र्ानमा राखी कार्यसूची 
स्िीकृत गरी सभाको बैठक संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्र्िले तनिायरण गरेको समर् तामलका बमोम्िम हुनेछ ।  

(३) अध्र्िले प्रत्रे्क बैठकको प्रारभभ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 
(४ सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपन्धस्थत हुन नसके्न अिस्थामा उपाध्यक्ष ले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

उपाध्यक्ष  पवन उपन्धस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सर्स्यले बैठकको अध्यक्षता गने गरी 

कार्यसूिीमा तोकु्न पनेछ । 

७. कार्यसूची र समर्ािधि प्रकाशनाः (१) अध्र्िको तनदेशानुसार सभाको सधचिले कार्यसूची र 
समर् तामलका अनुसूची-१ बमोम्िम तर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रतत सामान्र्तर्ा अड्िालीस 

घण्टा अगािै प्रत्रे्क सदस्र्लाई उपलब्ि गराइनेछ । 

तर विशषे पररम्स्थततमा अध्र्िको तनदेशानुसार बैठक बस्ने िौिीस घण्टा अगािै कार्यसूची 
तर्ार गरी त्र्सको एक प्रतत सदस्र्लाई सभाको सवििले उपलब्ि गराउन सके्नछ । 

८. समर्ािधि तनिायरण: (१) अध्र्िले बैठकमा पेश हुने विषर्माधथ छलफल गनय समर्ािधि 
तोक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोम्िम तोककएको समर्ािधि समाप्त भएपतछ र्स कार्यविवधमा अन्र्था 
लेखखएकोमा बाहेक अध्र्िले अन्य विषर्मा छलफल हुन नठदई सो विषर्को टुङ्गो लगाउन 
आिश्र्क सबै विधेर्क िा प्रस्ताि तनणयर्ाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ । 

९. सभामा मतदान: (१) सभामा तनणयर्का लाधग प्रस्तुत गररएको सब ै  विधेर्क िा प्रस्तािको 
तनणयर् उपम्स्थत सदस्र्हरूको बहुमतबाट हुनेछ ।  
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(२) अध्र्िता गने व्र्म्क्तलाई मत ठदने अधिकार हुने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्र्िता गने व्र्म्क्तले आफ्नो तनणायर्क मत ठदनेछ ।  

१०. मर्ायठदत संशोिनाः कुन ै सदस्र्ले प्रस्तुत गने वििेर्क िा प्रस्तािमा कुनै आपवििनक, 

व्र्ंग्र्ात्मक, अनािश्र्क, अनुपर्ुक्त िा असभबद्ि शब्द िा िाक्र्ांश प्रर्ोग भएको लागेमा 
अध्र्िले त्र्स्ता विषर् वितरण हुनुभन्दा अतघ उपर्ुक्त संशोिन गनय िा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रारभभाः सभाको बैठक किमा अध्र्ि आगमन भई राम्रिर् िुन बि ेपतछ बैठक 
प्रारभभ हुनेछ । 

१२. बैठकमा पालना गनुयपन ेआचरणहरूाः (१ बठैकमा देहार्का आिरणहरू पालना गनुय पनेछाः 

(क) अध्र्ि बैठक किमा प्रिेश हँुदा सबैले सभमान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

(ख) अध्र्िले बैठकप्रतत सभमान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनछे । 

(ग) बैठक स्थधगत भई अध्र्ि सभाबाट बाठहर तनस्के पतछ मात्र अरु सदस्र्हरूले 
बैठक कि छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग मलने सदस्र्ले बोल्दा अध्र्िलाई सभबोिन गरेर मात्र बोल्नु पछय र 
अध्र्िले अन्र्था आदेश ठदएमा बाहेक उमभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) अध्र्िले बैठकलाई सभबोिन गरररहेको समर्मा कुन ैपतन सदस्र्ले स्थान छाड्नु 
हँुदैन र अध्र्िले बोलेको कुरा शाम्न्तपूियक सुन्नु पनेछ । 

(च) अध्र्िले आसन ग्रहण गरररहेको र बोमलरहेको अिस्थामा सदस्र्को बीचबाट ठहँड्न ु
हँुदैन । 

(छ) कुन ैसदस्र्ले बोमलरहेको समर्मा अशाम्न्त गनय िा बैठकको मर्ायदा भंग हुने िा 
अव्र्िस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हँुदैन । 

(ि) बैठक किमा अध्र्िको सामुन्नेबाट िारपार गरी ठहँड्न िा अध्र्िको आसनतफय  
वपठ्र्ू फकायएर बस्न हँुदैन । 

(झ) बैठकको कार्यसँग प्रत्र्ि रुपले सभबम्न्ित विषर् बाहेक अन्र् विषर्को पुस्तक, 

समाचारपत्र िा अन्र् कागिपत्रहरू पढ्नु हँुदैन । 

(ञ) बैठकको अिधिभर बैठक किमा मोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभामा पालना गनुयपने अन्य आिरणहरू समर् समर्मा सभाले तोके बमोम्िम हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग मलन ेसदस्र्ले पालन गनुय पन े तनर्महरूाः बैठकमा हुने छलफलमा भाग मलने 
सदस्र्ले देहार्का तनर्महरूको पालन गनुय पनेछाः 

(क) अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको तनममि उठ्नु पनेछ र अध्र्ि तनिको नाम बोलाएपतछ 
िा इशारा गरेपतछ मात्र बोल्नु पनेछ । 
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(ख) र्स कार्यविवधको दफा ३५ बमोवजमका विषर्मा छलफल गनुय हँुदैन । 

(ग) अशीरट, अश्लील, अपमानिनक िा कुनै आपवििनक शब्द बोल्नु हँुदैन । 

(घ) व्र्म्क्तगत आिेप लगाउन हँुदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अधिकारलाई सभाको कार्यमा बािा पाने मनसार्ले दरुुपर्ोग गनुय हँुदैन । 

(च) सभा िा अध्र्िको कुनै तनणयर् बदर गररर्ोस ्भन्ने प्रस्तािमाधथ बोल्दाको अिस्थामा 
बाहेक सभा अध्र्िको कुनै पतन तनणयर्को आलोचना गनुय हँुदैन । 

(छ) अध्र्िले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तािको छलफलको क्रममा बाहेक 
अध्र्िको आचरणको आलोचना गनुय हँुदैन । 

(ज) िैठकमा पालना गनुयपने अन्य तनर्महरू सभाले तोके बमोम्िम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमाः बठैकमा बोल्ने क्रम देहार् बमोम्िम हुनेछाः 

(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ले बोमलसकेपतछ अध्र्िले नाम बोलाएको िा इशारा गरेको 
क्रम बमोम्िमको सदस्र्ले बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्र्िको अनुमतत बबना कुनै सदस्र्ले एउटै प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न 
पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ले उिर ठदनको तनममि छलफलको अन्त्र्मा फेरर बोल्न 
पाउनेछ । सो प्रस्तािको सभबन्िमा छलफलमा पठहले भाग मलएको िा नमलएको 
िेसुकै भए तापतन प्रस्तािक सदस्र्ले उिर ठदई सकेपतछ अध्र्िको अनुमतत नमलई 
फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्परट पानय माग गनय सककनेाः (१) बैठकमा छलफल चमलरहेको समर्मा सभबम्न्ित विषर्मा 
कुन ैसदस्र्ले कुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्र्ि माफय त अनुरोि गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन अध्र्िको अनुमतत मलई कुन ै
सदस्र्ले सभाको िानकारीको लाधग आफूसँग सभबम्न्ित अन्र् विषर्मा स्परट िानकारी ठदन 
सक्नेछ । 

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

१६. तनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेाः (१) सभाको कार्यसूचीको कुन ै प्रस्तािमाधथ छलफल समाप्त 
भएपतछ सो प्रस्तािको पिमा हुने सदस्र्हरूलाई “हुन्छ, विपिमा हुने सदस्र्हरूलाई “हुन्न” र 
तटस्थ रहन चाहने सदस्र्हरूलाई “मत ठदन्न” भन्ने शब्द सुतनने गरी उच्चारण गनुय भनी 
अध्र्िले कार्यसुचीका विषर्हरू क्रमशाः तनणयर्ाथय पेश गनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम प्रस्तािलाई तनणयर्ाथय पेश गरेपतछ अध्र्िले “हुन्छ” िा “हुन्न” 

भन्ने सदस्र्हरूमध्रे् िुन पिको बहुमत भएको ठहर्र्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्र्िद्िारा कुनै प्रस्ताि तनणयर्ाथय पेश गररसकेपतछ सो प्रस्तािमाधथ छलफल गनय 
िा संशोिन प्रस्तुत गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्र्िले तनदेशन ठदनेाः (१) बठैकमा अभद्र व्र्िहार गने सदस्र्लाई आफ्नो व्र्िहार 
तनर्न्त्रण गनय अध्र्िले चतेािनी ठदए पतछ त्र्स्तो सदस्र्ले आफ्नो व्र्िहारमाधथ तुरुन्त 
तनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको आदेश पालना नगने सदस्र्लाई अध्र्िले बैठकबाट बाठहर 
िान आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश पाएपतछ त्र्स्तो सदस्र्ले बैठक किबाट तुरुन्त बाठहर 
िानु पनेछ र तनिले सो ठदनको बाँकी अिधिको बैठकमा उपम्स्थत हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िमको आदेश पाएपतछ पतन त्र्स्तो सदस्र् बैठक किबाट तुरुन्त 
बाठहर नगएमा अध्र्िले तनिलाई कमयचारी िा सुरिाकमीको सहर्ोग मलई बाठहर तनकाल्न 
सक्नेछ । त्र्सरी तनकामलएकोमा त्र्स्तो सदस्र्ले त्र्सपतछको तीन ठदनसभम सभाको बैठक 
िा कुन ैसममततको बैठकमा भाग मलन पाउन े छैन । र्सरी तनकामलएकोमा सभाको सधचिले 
सो कुराको सूचना सबै सममततलाई ठदनेछ । 

(४) र्स कार्यविधिमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन कुन ैसदस्र्ले बैठक 
किमा शाम्न्त, सुव्र्िस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा िा गनय लागेमा िा सभाको प्रततरठामा 
िक्का लाग्ने ककमसमले बैठक कि मभत्र ध्िंसात्मक कार्य गरेमा िा बल प्रर्ोग गरेमा िा गनय 
लागेमा िा कुन ैभौततक हानी नोक्सानी पुर्र्ाएमा अध्र्िले तनिलाई बैठक किबाट तत्काल 
तनरकाशन गरी सदस्र्लाई बढीमा सात ठदन सभमको लाधग सभामा आउन नपाउने गरी र 
ितत भएको भौततक सामाग्रीको र्थाथय िततपूतत य तनिबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बमोम्िम तनरकामसत भएको सदस्र्ले सो अिधिभर सभाको िा कुन ै
सममततको बैठकमा उपम्स्थत हुन पाउने छैन । तनिलाई तोककएको िततपूतत य अध्र्िले तोकेको 
समर्मभत्र दाखखला गने दातर्त्ि सभबम्न्ित सदस्र्को हुनेछ । 

(६) र्स दफा बमोम्िम कुन ैसदस्र् तनरकामशत भएको िा फुकुिा भएको सूचना सभाको 
सधचिले सबै सममततलाई ठदनेछ ।  

१८. कारिाही कफताय हुन सक्नेाः र्स कार्यविधिमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापतन 
तनरकामशत िा कारिाहीमा परेको सदस्र्ले धचि बुझ्दो सफाई पेश गरेमा िा आफ्नो भूल 
स्िीकार गरी माफी मागेमा अध्र्िले बठैकको रार् बुझी त्र्स्तो सदस्र्लाई माफी ठदई 
कारिाही कफताय मलन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थधगत गन ेअधिकाराः बैठक किमभत्र अव्र्िस्था भई िा हुन लाधग बैठक तनर्ममत 
रुपले सञ्चालन गनय बािा पने देखखएमा अध्र्िले सो ठदनको कुनै समर्सभम िा आफूले 
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तोकेको अिधिसभमको लाधग सूिना टाँस गरी बठैक स्थधगत गनय सक्नछे । अध्र्ि गरेको 
त्र्स्तो स्थगन माधथ कुनै सदस्र्ले प्रश्न उठाउन पाउने छैन ्। 

२०. सदस्र्को स्थान ररक्त रहेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुनै सदस्र्को स्थान 
ररक्त रहेको अिस्थामा समेत सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गनय सक्नेछ र सभाको 
कारबाहीमा भाग मलन नपाउने कुनै व्र्म्क्तले भाग मलएको कुरा पतछ पिा लागेमा प्रचमलत 
कानून विपररत बाहेकको कार्य अमान्र् हुने छैन ।   

२१. सभाको तनणयर्को अमभलेख र कार्ायन्िर्न: (१) सभा र र्सको सममततको तनणयर् तथा 
कारबाहीको अमभलेख सभाको सधचिले व्र्िम्स्थत र सुरक्षित राख्न ुपनेछ । 

(२) सभा तथा र्सका सममततको तनणयर्को सक्कल अध्र्िको आदेश बबना सभा िा सभा  

भिन बाठहर लैिान हँुदैन । 

२२. तनणयर् प्रमाखणत गरे्न: (१) सभाको बैठकले गरेका तनणयर् अध्यक्षले प्रमावणत गनेछ । 
(२) उपर्फा (१) बमोवजमको वनणयर् सुरवक्षत राखे्न र कार्ायन्वर्न गने गराउने कार्य सभाको सवििले 

गनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीर् कानून तनमायण गने प्रकक्रर्ा 

२३. स्थानीर् कानून तनमायण गदाय विचार गनुय पन ेपिहरुाः (१) सभाले स्थानीर् कानून तनमायण िा 
संशोिन गदाय अन्र् कुराको अततररक्त देहार्को विषर्मा विचार गनुय पनेछ,- 

(क) संवििान बमोम्िम आफ्नो अधिकारको विषर्मा पने िा नपने, 

(ख) संवििान, संघीर् कानून तथा प्रदेश कानूनको व्र्िस्था, 

(ग) त्र्स्तो कानून, स्िच्छ, न्र्ार्पूणय तथा तकय  संगत हुन िा नहुने,  

(घ)  तनमायण गनय लाधगएको स्थानीर् कानूनको व्र्िहाररक कार्ायन्िर्न हुन सक्न े िा 
नसक्ने, 

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

(च) सर्वोच्च अदालतबाट प्रततपाठदत मसद्िान्त िा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीर् संसद्, प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभाले त्र्स्तै विषर्मा 
आिारभूत कानून तनमायण गरेको भए सोमा भएको व्र्िस्था 

(ज) नेपाल सरकार िा प्रादेमशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ि गराएको भए सोमा भएको 
व्र्िस्था, 

(झ) नेपालले अन्तराम्रिर् स्तरमा िनाएको प्रततिद्िता 
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(ञ) सभबम्न्ित स्थानीर् तहले तनमायण गरेको अन्र् स्थानीर् कानूनहरुसँगको तालमेल तथा 
सौहाद्रता, 

(ट) म्िल्लामभत्रका अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् म्िल्लासँग मसमाना िोडडएका स्थानीर् 
तहको हकमा त्र्स्ता म्िल्लाका स्थानीर् तहले बनाएको स्थानीर् कानूनको व्र्िस्था 

(ठ) गाउँकार्यपामलका ले तनिायरण गरेका अन्र् आिश्र्क विषर्हरु ।  

(२) सभाले संवििानको अनुसूची-९ को विषर्मा स्थानीर् कानून तनमायण गदाय त्र्स्तो 
विषर्मा संघीर् संसद िा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रततकूल नहुन ेगरी तनमायण गर्नेछ 
। 

(३) एक स्थार्नीय तहबाट अको स्थार्नीय तहको क्षेत्रमा हुर्न ेर्वस्तु र्वा सेर्वाको वर्वस्तारमा 
कुर्न ै ककससमको बाधा अर्वरोध गर्ने र्वा कुर्न ै ककससमको भेदभार्व गर्ने गरी स्थार्नीय कार्नूर्न 
नर्नमााण गर्ना हुुँदैर्न ।   

(४) सभा र्वा कायापासिकािे एक आपसमा बाझझर्ने गरी स्थार्नीय कार्नूर्न नर्नमााण गर्ना हुुँदैर्न 
। 

(५) सभाले ठदएको अधिकार प्रर्ोग गरी कार्यपामलकाले तनदेमशका िा ठदग्दशयन बनाई 
लाग ूगनेछ ।  

२४. आिश्र्कताको पठहचान गने: (१) कार्यपामलकाले वििेर्क तिुयमा गनुय अतघ त्र्स्तो विषर्को 
कानून तनमायण गनय आिश्र्क रहे नरहेको विषर्मा आिश्र्कताको पठहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोिनको लाधग सभबम्न्ित कार्यपामलकाले स्थानीर् कानून बनाउन ु
पने आिार र कारण, त्र्स्तो विषर्मा संघीर् िा प्रदेश कानून भए नभएको, म्िल्ला मभत्रका र 
अन्र् तछमेकी स्थानीर् तहमा त्र्स सभबन्िी स्थानीर् कानून तनमायण भए नभएको, स्थानीर् 
कानून तिुयमाबाट हामसल गनय खोम्िएको लाभ लागत र उपलब्िी, स्थानीर् कानून 
कार्ायन्िर्नको लाधग आिश्र्क पने संर्न्त्र तथा आधथयक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िुटाउनको लाधग 
आिश्र्क व्र्िस्था र वििेर्कमा रहने मुख्र् मुख्र् प्राििानको समेत विश्लेषण गरी संक्षिप्त 
अििारणापत्र तर्ार गनुय पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोिनको लाधग वििेर्क तिुयमा गदाय संशोिन गनुय परेको आिार र 
कारण सठहतको दफाबार तीन महले वििरण तर्ार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छैन भन्न े तनणयर् गनेाः कुन ैप्रस्ताि स्िीकार र्ोग्र् छ िा छैन 
भन्ने कुराको तनणयर् अध्र्िले गनेछ र त्र्सरी तनणयर् गदाय अध्र्िले कारण खलुाई 
प्रस्तािको कुनै अशं िा पूरै प्रस्ताि अस्िीकार गनय सक्नेछ । 
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२६. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततु: १) िावषयक आर् र व्र्र्को अनुमान सठहतको बिेट तथा सोसँग 
सभबम्न्ित वितनर्ोिन िा आधथयक वििेर्कहरू अध्र्िबाट तनिायररत ममतत र समर्मा सभाको 
बैठकमा प्रस्तुत गनुयपनेछ ।  

(२) िावषयक बिेट तथा अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि कार्यपामलकाको प्रमुख आफैं ले 
िा तनिले तोके बमोम्िम उपाध्र्ि िा कार्यपामलकाको सदस्र्ले मात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । 
अध्र्िले िावषाक बिेट आर् व्र्र् वििरण तथा बिेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो 
समर्मा उपाध्र्ि ले बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  

(३) कुन ैवििेर्क िा प्रस्ताि अथय सभबन्िी हो िा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको 
अम्न्तम तनणयर् गने अधिकार अध्र्िको हुनेछ ।   

(४) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्तािको अन्र् प्रकक्रर्ा देहार् बमोम्िम हुनेछ,-   

(क) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्तािमा छलफलका लाधग अध्र्िले स्िीकृत गरेको 
कार्यतामलका (ममतत र समर्) सब ै सदस्र्लाई सभाको सधचिले उपलब्ि 
गराउनुपनेछ 

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

(ग) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्तािका सभबन्िमा र्स कार्यविधिमा उल्लेख भएका 
विषर् बाहेक अध्र्िले उपर्ुक्त ठहर्ायएको प्रकक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि कुनै सदस्र्ले 
कभतीमा सात ठदन अतघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात 
सभाको सधचिले सबै सदस्र्लाई उपलब्ि गराउनु गनुयपनेछ ।  

(७) वििेर्क िा प्रस्ताि माथी छलफल र तनणयर् हुने समर्तामलका अर्नुसूची -१ बमोजजम 
अध्र्िले तनिायरण गरे बमोम्िम हुनेछ । 

२७. अथय सभबन्िी पुरक अनमुान: (१) सभाबाट पाररत चालु आधथयक िषयका लाधग अथय सभबन्िी 
ऐनले कुन ैसेिाका लाधग खचय गनय अम्ख्तर्ारी ठदएको रकम अपर्ायप्त भएमा िा त्र्स िषयका 
लाधग अथय सभबन्िी ऐनले अम्ख्तर्ारी नदम्एको सेिामा खचय गनय आिश्र्क भएमा िा अथय 
सभबन्िी ऐनले अम्ख्तर्ारी ठदएको रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा कार्यपामलकाको अध्र्िले 
सभामा र्स अतघ प्रस्तुत गररएको बिेटको मसद्िान्त र मागयदशनको प्रततकूल नहुन ेगरी 
पुरक अनुमान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. वििेर्क सभामा पेश गदाय संलग्न गनुय पने वििरण: सभामा पेश गन े वििेर्कका साथमा 
देहार्को वििरण संलग्न गनुय पनेछ,- 
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(क) वििेर्कको उद्देश्र् र कारण सठहतको वििरण, 

(ख) वििेर्क ऐन बनेपतछ आधथयक व्र्र्भार हुने रहेछ भने त्र्सको विस्ततृ वििरण 
सठहतको आधथयक ठटप्पणी, 

(ग) कुन ै वििेर्कमा तनर्म, कार्यविधि, तनदेमशका बनाउने िा अधिकार प्रत्र्ार्ोिन 
गने प्राििान रहेको भए त्र्सको कारण, प्रत्र्ार्ोम्ित अधिकार अन्तगयत बनाइने 
तनर्म, कार्यविधि िा तनदेमशकाको प्रकृतत र सीमा तथा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाि 
सभबन्िी ठटप्पणी । 

२९. वििेर्क दताय गराउनु पने: (१) सभाको अधिकारिेत्र मभत्र पने कुनै विषर्मा कुन ैसदस्र्ले 
वििेर्क पेश गनय चाहेमा वििेर्क तर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने ममतत भन्दा कभतीमा पन्ध्र 
ददर्न अगाि ैअध्र्िलाई उपलब्ि गराई दताय गराउनु पनेछ ।  

तर तनिायचनपतछको प्रथम सभामा वििेर्क पेश गने समर्ािधि अध्यक्षिे तोके बमोजजम 
हुर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको वर्वधेयक प्रचमलत कानून अनुकूल नदेखखएमा िा र्ो 
कायावर्वधध अनुकुल नभएमा अध्र्िले उक्त वर्वधेयक विधिसभमत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक 
सदस्र्लाई ठदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्िम अध्र्िले आदेश ठदए बमोम्िम सभाको सधचिले 
प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सधचिले अध्र्िले आदेश ठदएका वर्वधेयक अर्नुसूची-२ बमोजजम दतायको 
अमभलेख छुट्टै राख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गराउन ुपने: सभाको अधिकारिेत्र मभत्र पने कुन ैविषर्मा प्रस्ताि पेश गनय चाहन े
सदस्र्ले प्रस्ताि तर्ार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कभतीमा सात ठदन अगाि ैअध्र्ि 
समि पेश गनुयपनेछ ।  

तर तनिायचनपतछको प्रथम सभामा प्रस्ताि पेश गने समर्ािधि अध्यक्षिे तोके बमोजजम 
हुर्नेछ । 

(२) त्र्स्तो प्रस्ताि प्रचमलत कानून अनुकूल नदेखखएमा िा र्ो कायावर्वधध अनुकुल 
नभएमा अध्र्िले उक्त प्रस्ताि विधिसभमत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्लाई ठदनु पनेछ 
।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्िम अध्र्िले आदेश ठदए बमोम्िम सभाको सधचिले 
प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सधचिले अध्र्िले आदेश ठदएका प्रस्तािहरु दतायको अमभलेख अर्नुसूची-२ 
बमोजजम छुट्टै राख्न ुपनेछ ।  
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३१. सूचना बबना पतन प्रस्ताि पेश गनय सककनेाः (१) र्स पररच्छेदमा िुनसुकै कुरा लेखखएको भए 
तापतन अध्र्िको अनुमतत मलई देहार्को कुनै प्रस्ताि सूचना बबना पतन पेश गनय सककनेछ र 
त्र्स्तो प्रस्तािद्िारा कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैनाः 

(क) िन्र्िाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताि तथा संशोिन कफताय मलने, 

(ग) बिाइ ठदने िा शोक प्रकट गने, 

(घ) छलफल िा बैठक स्थधगत गने, 

(ङ) बैठकको अिधि बढाउने िा  

(च) छलफल समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखखत प्रस्तािका सभबन्िमा अध्र्ि अनुमतत प्राप्त भई बैठकमा 
प्रस्ताि पेश भएपतछ अध्र्िले उक्त प्रस्तािलाई बैठकको तनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२. वििेर्क र प्रस्ताि वितरण: िावषयक बिेट सभबन्िी वििेर्क कार्यपामलकाबाट स्िीकृत गरी 
मसि ैसभामा पेश गररनेछ । अन्र् सबै वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गनुय भन्दा कभतीमा 
चौिीस घण्टा अगािै सबै सदस्र्लाई सभाको सधचिले उपलब्ि गराउनु पनेछ । 

३३. सुझाब संकलन र पररमाियन: (१) वििेर्क मसौदा भएपतछ अध्र्िलाई उपर्ुक्त लागेमा 
त्र्स्तो वििेर्कमा साियितनक रुपमा िा िडाबाट िडाबासीको सुझाब संकलन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम प्राप्त हुन आएको सुझाबहरु सठहतको प्रततिेदन सभबम्न्ित 
िडा सममततले कार्यपामलकालाई ठदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िम वििेर्कमा िडा सममतत माफय त प्राप्त हुन आएका सुझाबहरुको 
अध्र्र्न गरी कार्यपामलकाले वििेर्कलाई आिश्र्कता अनुसार पररमाियन गनेछ ।  

३४. वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गने: (१) अध्र्िबाट स्िीकृत कार्यतामलका बमोम्िम वििेर्क 
िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्ले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम वििेर्क पेश गदाय वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्ले वििेर्क पेश 
गनुय परेको कारण, वििेर्कबाट गनय खोम्िएको व्र्िस्था र त्र्सबाट प्राप्त गनय खोम्िएको 
उपलम्ब्िको बारेमा संक्षिप्त िानकारी ठददैं वििेर्कमा छलफल गररर्ोस ्भन्ने प्रस्ताि सभामा 
पेश गनुय पनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय तोककएको सदस्र् सभामा स्िर्ं उपम्स्थत हुन असमथय 
भएमा अध्र्िले तोकेको कुनै सदस्र्ले वििेर्क र्वा प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोिन सभबन्िी शतयहरूाः कुनै वििेर्क िा प्रस्तािको सभबन्िमा देहार्का शतयका अिीनमा 
रही सदस्र्ले संशोिन पेश गनय सक्नेछाः 
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(क) मूल प्रस्तािको मसद्िान्त विपरीत हुनु हँुदैन । 

(ख) मूल प्रस्तािको कुरासँग सभबद्ि तथा त्र्सको िेत्रमभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग) बैठकले पठहले गररसकेको तनणयर्सुँग बाखझन ेहुनु हँुदैन । 

(घ) अस्परट िा तनरथयक हुनु हँुदैन । 

३६. वििेर्कमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोम्िमको वििेर्क िा प्रस्ताि 
बैठकमा दफािार छलफलका लाधग अध्र्िले आिश्र्क व्र्िस्था गनुयपनेछ । यस्तो छिफिमा 
अध्यक्षिे प्राप्त भई सकेका संशोधर्न वर्वधेयक र्वा प्रस्तार्विाई समेत समार्वेश गराउर्न सक्र्नेछ 
। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्िम छलफल समाप्त भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि 
प्रस्तुतकताय सदस्र्ले अध्र्िको अनुमततिे सभामा देहार्को कुन ै एक प्रस्ताि प्रस्तुत 
गनुयपनेछ,-  

(क) विस्ततृ छलफलको लाधग वििेर्क िा प्रस्तािलाई सभाका सममततमा पठाइर्ोस ्भन्न े
िा  

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

तर ससमनतको बैठकमा पठाइर्ने वर्वधेयक र्वा प्रस्तार्व सभाको बैठकमा दफाबार छिफि 
गररर्ने छैर्न । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइने विषर्हरूाः (१) देहार्का विषर्मा सभा िा ससमततको कुन ै
बैठकमा छलफल गनय पाइने छैनाः 

(क) संवििान िा प्रचमलत कानूनबाट तनषेि गररएको विषर्, 

(ख) कार्नूर्नत: गोप्र् रहने कुराहरू िा प्रकाशन गदाय राम्रिर् ठहत विपररत हुर्ने काया,  

(ग) कार्यपामलकाको कुन ैसममततको तनणयर्को आलोचना गररएका विषर्, 

(ग) सभाको छलफलद्िारा स्परट भएसकेको विषर्, 

(घ) प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा प्रचारको लाधग कुनै व्र्म्क्त िा संस्थाको नाम आठद भएको 
विषर्, 

(ङ) प्रचमलत कानून बमोम्िम स्थावपत भएको न्र्ातर्क िा र्वा त्यसको पदाधधकारी, 
प्रचमलत कानुन बमोम्िम िाँचबुझ गनय, सुझाि ठदन िा प्रततिेदन पेश गनय गठठत 
आर्ोग िा सममततमा विचारिीन रहेको विषर्, 

(च) ऐततहामसक तथ्य िा काननूको व्र्ाख्र्ा सभबन्िी विषर्, 

(छ) गैर सरकारी व्र्म्क्तको कुनै िक्तव्र् सत्र् हो िा होइन भन्ने विषर्,  
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(ि) अमशरट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपामलकाको कुनै तनणयर् िा कुन ैकारिाही सभबन्िी विषर्मा छलफल गदाय राम्रिर् 
सुरिा, अखण्डता िा कूटनीततक सभबन्ि िस्ता संिेदनशील विषर्हरूमा आँच आउन 
सक्ने भनी कार्यपामलकाबाट प्रमाखणत गररएको विषर् समािेश भएको, र 

३८. सममततमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोम्िम विस्ततृ छलफल गनय सभाको 
सममततमा पठाइएकोमा सममततले त्र्स्तो वििेर्क िा प्रस्तािमा छलफल गदाय वििेर्कमा 
संशोिन पेश गने सदस्र्हरुलाई संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण समेत खलुाई 
आफ्नो संशोिनको विषर्मा प्ररट गनय सममततको बैठकमा समर् ठदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्िम संशोिनकतायले संशोिनको विषर्मा आफ्नो िारणा राखेपतछ 
पेश भएका संशोिनका विषर्मा समेत सममततले दफाबार छलफल गरी त्र्स्तो संशोिन 
स्िीकार गने िा नगने सभबन्िमा वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्को समेत रार् मलई आिश्र्क 
तनणयर् गनेछ । 

३९. सममततको प्रततिेदन र बैठकमा प्रस्तुत: (१) सममततमा वििेर्क िा प्रस्ताि उपर छलफल 
समाप्त भएपतछ सममततले गरेको नर्नणाय अर्नुरुप प्रततिेदन तर्ार गरी सममततको संर्ोिक िा 
तनिको अनुपम्स्थततमा सममततले तोकेको सदस्र्ले प्रततिेदन सठहतको वििेर्क िा प्रस्ताि 
अध्र्िको अनुमततले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रततिेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चात वििेर्क िा 
प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्ले अध्र्िको अनुमततमा वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय 
तनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

४०. वििेर्क कफताय मलन सक्ने: (१) वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्ले सभाको स्िीकृतत मलई िुनसुकै 
अिस्थामा वििेर्क र्वा प्रस्तार्व कफताय मलन सक्नेछ ।  

तर िावषयक बिेट तथा आधथयक ऐन सभबन्िी वििेर्क कफताामलन सक्ने छैन ्।  

(२) वििेर्क र्वा प्रस्तार्व प्रस्तुतकताय सदस्र्ले वििेर्क कफताय मलन अनुमतत माग्न े
प्रस्ताि पेश चाहेमा मलखखत सूचना ठदनु पनेछ । 

(३) वििेर्क र्वा प्रस्तार्व कफताय मलने प्रस्तािको कसैले विरोि गरेमा प्रस्ताि गन ेतथा 
विरोि गने सदस्र्लाई अध्र्िले आ-आफ्नो कुराहरू स्परट पानय संक्षिप्त िक्तव्र् ठदन 
अनुमतत ठदन सक्नेछ र त्र्सपतछ अरु छलफल हुन नठदई प्रस्तािलाई तनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३) वििेर्क र्वा प्रस्तार्व कफताय मलने अन्र् प्रकक्रर्ा अध्र्िले तनिायरण गरे बमोम्िम हुनेछ 
। 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गन ेिा नगन ेअधिकाराः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोम्िम 
दताय भएको वििेर्क िा प्रस्तार्व उपर कुनै सदस्र्ले संशोिन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक 
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हुनुभन्दा कभतीमा चौर्वीस घण्टा ठदन अगािै संशोिनको प्रस्ताि अध्र्ि समि पेश गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम पेश गररने संशोिन स्िीकृत गने िा नगने अधिकार 
अध्र्िको हुनेछ । 

(३) अध्र्िले स्िीकृत गरेको संशोिन िा संशोिन सठहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई 
तनणयर्ाथय पेश गनुयभन्दा पठहले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । र्सरी तनणयर्ाथय पेश गदाय एकभन्दा 
बढी संशोिनहरु भएमा अध्र्िले उपर्ुक्त ठहर्ायएको कुनै एक संशोिन िा संशोिन सठहतको 
प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई प्राथममकता ठदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सधचिले अध्र्िले अनुमतत ठदएका संशोिनहरूको वििरण सदस्र्हरूलाई 
उपलब्ि गराउनेछ । 

४२. वििेर्क पाररत गन े प्रस्ताि सभाको तनणयर्ाथय पेश गने: (१) सभामा दफािार छलफल 
भएकोमा सो समाप्त भएपतछ र सममततमा विस्ततृ छलफल भएकोमा सममततको प्रततिेदन 
उपर सभाको बैठकमा छलफल समाप्त भएपश्चात अध्र्िको अनुमतत मलई सभामा तनणयर्ाथय 
वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्ले वििेर्क पाररत गररर्ोस ्भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको वििेर्क िा प्रस्तािमा पेश भएका संशोिनहरूलाई 
अध्र्िको अनुमततिे बैठकमा तनणयर्ाथय छुट्टै पेश गनय सक्र्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्िम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्र्ले स्िीकृत गरेमा 
वििेर्क िा प्रस्ताि पाररत भएको मातननेछ ।   

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

४४. वििेर्क दताय अमभलेख राख्न:े सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको लाधग अध्र्ि समि पेश भएका 
वििेर्क सभाको सधचिले अर्नुसूची -२ बमोजजम दताय गरी वििेर्कमा भएको कारबाहीको 
अद्र्ािधिक लगत तर्ार गरी राख्न ुपनेछ ।  

४५. सामान्र् त्रटुी सुिार: अध्र्िले सभाबाट पाररत भएको वििेर्क िा प्रस्तािमा दफाहरूको 
संख्र्ाको क्रम ममलाउने तथा भाषागत शुद्िता कार्म राख्न ुपनेछ ।  

४६. वििेर्क प्रमाणीकरणको लाधग अद्र्ािधिक प्रतत तर्ार पाने: (१) दफा ४२ बमोम्िम सभाबाट 
पाररत भएको वििेर्कलाई सभाको सधचिले पाररत भएका संशोिन तथा आनुषंधगक ममलान 
भए त्र्स्तो ममलान गरी वििेर्क पाररत भएको ममतत समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको 
लाधग नेपाली कागिमा चार प्रतत तर्ार गनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम तर्ार गररएको वििेर्कमा िषयगत नभबर समेत उल्लेख गरी 
सभाको सधचिले प्रमाणीकरणको लाधग अध्र्ि समि पेश गनुय पनेछ ।  
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४७. वििेर्क प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा बबक्री वितरण: (१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को 
उपदफा (२) बमोम्िम पेश भएको वििेर्कको पठहलो र अम्न्तम परृठमा पूरा नाम, थर तथा 
पद समेत उल्लेख गरी प्रत्रे्क परृठमा हस्तािर गरी अध्र्िले प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्सरी 
प्रमाणीकरण गदाय ममतत र वििेर्कको परृठ संख्र्ा समेत खलुाउनु पनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत वििेर्क उपदफा (१) बमोम्िम प्रमाणीकरण भएपतछ लागू हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्िम वििेर्क प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा ठदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्िम प्रमाणीकरण भएको वििेर्कको एक प्रतत सभाको अमभलेखमा 
राखी अको एक–एक प्रतत कार्यपामलकाको कार्ायलर्, िडा सममतत र संघ र प्रदेशको सभपकय  
मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोम्िम प्रमाणीकरण भएको वििेर्क प्रकाशन गरी कार्यपामलकाको 
िेिसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ ।  

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

(७) कसैले स्थानीर् कानून खररद गनय चाहेमा कार्यपामलकाको कार्ायलर् र िडा सममततको 
कार्ायलर्बाट लागत दस्तुर ततरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सममतत गठन गनय सक्न:े (१) कार्यपामलकालाई सभाप्रतत उिरदातर् बनाउन, स्थानीर् कानून 
तनमायण प्रकक्रर्ालाई व्र्िम्स्थत बनाउन तथा कार्यपामलकाबाट भएका कारिाहीको अनुगमन र 
मूल्र्ाङ्कन गरी आिश्र्क तनदेशन ठदन समेत प्रर्ोिनको लाधग देहार् बमोम्िमको सममतत 
गठन गनय सक्नेछाः  

क. वििेर्क सममतत 

ख. लेखा सममतत 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रत्रे्क सममततमा बढीमा तीन िना सदस्र्हरु रहनेछन ्। 
सममततमा रहने सदस्र्हरु विषर्गत अनुभि िा विज्ञताका आिारमा अध्र्िको प्रस्ताि 
बमोम्िम सभाले तनिायरण गरे बमोम्िम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िम गठन हुने सममततको संर्ोिक अध्र्िले तोके बमोम्िम हुनेछ 
। संर्ोिक बैठकमा उपम्स्थत नभएमा सममततले तोकेको सदस्र्ले बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  

(४) सममततको सधचिको कार्य कार्यपामलकाको विषर्गत शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

(४) सममततको बैठकको गणपुरक संख्र्ा कभतीमा दईु िना हुनुपनेछ । 

(५) सममततको तनणयर् बहुमतबाट हुनेछ ।  
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(6) उपदफा (१) बमोम्िमको सममततले आिश्र्कतानुसार विषर्गत विज्ञ िा कमयचारीलाई 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमम्न्त्रत सदस्र्ले बैठकको तनणयर्मा मत ठदन पाउने छैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बमोजजमका ससमनतिे आफूिे गरेको कामको र्वावषाक प्रनतर्वेदर्न 
सभासमि पेश गर्नुा पर्नछे । 

४९. स्थानीर् कानूनको एकीकृत र अद्र्ािधिक अमभलेख राख्नपुर्ने: (१) सभाको सधचिले 
अनुसूची–३ बमोम्िमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्र्ािधिक अमभलेख 
राख्न ुपनेछ । 

(२) कार्यपामलकाले स्थानीर् कानूनको िषयगत र िणायनुक्रममा अद्र्ािधिक वििरण तर्ार 
गरी राख्न ुपनेछ ।   

(३) स्थानीर् कानूनमा संशोिन भएमा त्र्स्तो संशोिन समेत ममलाइ कार्यपामलकाले 
अद्र्ािधिक वििरण तर्ार गरी राख्न ुपनेछ । त्र्सरी अद्र्ािधिक गररएको स्थानीर् कानून 
स्थानीर् तहको िेिसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोम्िम राखखएको अमभलेख कसैले अिलोकन गनय चाहेमा सुरक्षित 
रुपमा अिलोकन गनय ठदन ुपनेछ ।  

५०. कानून तनमायण प्रकक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् कानून तनमायण िा संशोिन 
सभबन्िी अन्र् प्रकक्रर्ा प्रचमलत कानून अनुकूल सभाले आँफै तनिायरण गरे बमोम्िम हुनेछ ।  

५१. सभाको सधचिको अधिकाराः सभाको सधचिले सभाको िा कुनै सममतत िा उपसममततको 
बैठकमा प्रिेश गनय र बैठकमा कार्यरत कमयचारीलाई तनदेशन ठदन िा तनर्न्त्रण गनय िा 
बैठकले मागेको कार्यविधि सभबन्िी सल्लाह ठदन सक्नेछ । 

। 
 

पररच्छेद-५ 

विविि 

५२. सभालाई संबोिनाः (१) नेपाल सरकारका मम्न्त्रपररषद्का सदस्र्, प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश 
सरकारका मम्न्त्रपररषद्का सदस्र्लाई सभा अध्र्िले सभाको बैठकलाई वर्वशषे संिोिन गनय 
अनुरोि गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सभबोिनको लाधग अपनाइने प्रकक्रर्ा अध्र्िले तोके बमोम्िम 
हुनेछ । 

५३. प्रिेश तनर्ममत गन ेअधिकाराः (१) सभाको बठैकमा प्रिेश तनर्ममत गन ेअधिकार अध्र्िको 
हुनेछ ।  
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५४. आन्तररक ठदग्दशयनाः सभाको स्िीकृतत मलई अध्र्िले आिश्र्कता अनुसार आन्तररक ठदग्दशयन 
बनाउन सक्नेछ । 

(१) र्स कार्यविधिको अम्न्तम व्र्ाख्र्ा गने अधिकार अध्र्िलाई हुनेछ र तनिको तनणयर् 
अम्न्तम हुनेछ ।  

(२) त्र्स्तो तनणयर्को िानकारी बैठकलाई ठदनु पनेछ ।  

(३) र्ो कार्यवर्वधिको प्रर्ोग गदाय प्रकक्रर्ागत बािा अड्काउहरू फुकाउने अम्न्तम अधिकार 
अध्र्िलाई हुनेछ । र्सरी िारी भएका आदेश िा तनदेशनहरू र्स कायावर्वधधमा परे सरह 
मातन कार्ायन्िर्नमा आउनेछ । 

५५. सभाको सधचिको काम लगाउन सक्नेाः सभाको सधचि उपम्स्थत नभएमा र्स कायावर्वधिमा 
सभाको सधचिले गने भनी तोककएको कार्यहरू अध्र्िले तोकेको अन्र् अधिकृत स्तरका 
कमयचारीले गनेछ ।  

५६. अनुपम्स्थततको सूचनााः (१) कुन ैसदस्र् लगातार दईू िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा 
अनुपम्स्थत रहन ुपने भएमा तत्सभबन्िी अग्रीम सूचना अध्र्िलाई ठदनु पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोम्िम ठदइने सूचनामा आफू अनुपम्स्थत रहने अिधि र कारण 
समेत उल्लेख गनुय पनेछ ।  

५७. पालना गनुय पन ेआचार संठहतााः सभाका पदाधिकारी तथा सदस्र्हरूले संवििान तथा कानून 
बमोम्िमको उिरदातर्त्ि पूरा गने तथा तनिहरूको काम कारिाहीमा साियितनक विश्िास 
कार्म गनय सभाबाट स्िीकृत आचार संठहताको पालना गनेछन ् । आचार संठहताको नमूना 
स्थानीर् तहको सभपकय  मन्त्रालर् माफय त उपलब्ि गराउनेछ । र्स्तो आचारसंठहता सभाले 
पाररत गरी लागू गनुय स्थानीर् तहको कतयव्र् हुनेछ । 

५८. अधििेशनको अगं नमातनने: सभाको अधििेशन प्रारभभ हुर्नु पूर्वा र भैसकेपतछ अन्त्र् 
नभएसभमको अिधिमा आर्ोिना हुने उद्घाटन, स्िागत, सभमान तथा अमभनन्दन िस्ता 
कक्रर्ाकलापलाई सभाको अगं मातनने छैन ।  

५९. शाम्न्त सुरिा सुव्र्िस्था कायम राख्न:े गाउुँसभा र्वा र्नगरसभा सञ्चािर्न अर्वधधभर सभाको 
सुरक्षाथा अध्यक्षिे सुरक्षा नर्नकायको सहयोग अर्नरुोध गरेमा अवर्विम्ब सुरक्षा उपिब्ध गराउर्न ु
सम्बजन्ध्धत सुरक्षा नर्नकायको कताव्य हुर्नेछ । 
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अनुसूची - १ 

(कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्ित) 

भर्ागङगाऊंपामलका 

गउउंसभा 

कार्यसूची र समर्तामलका 

बैठक संख्या  बैठक स्थानाः  

अध्र्ितााः  

समनत बैठक बस्रे्न समय कायासूची कायासूची प्रस्तुतकताा कैकफयत 

     

     

     

 

छिफिको समय तासिका 

समनत बैठक बस्रे्न 
समय 

कायासूची प्रस्ता 
प्रस्तुतकतााको 
र्नाम 

छिफिमा बोल्रे्न सदस्यको 
र्नाम र तोककएको समय 

कैकफयत 
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अनुसूची - २ 

(कार्यविधिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सभबम्न्ित) 

 

भर्ागङगाउंपामलकाको गाउंसभामा प्रस्तुत कानूनको अमभलेख 

.................... गाउँसभा/नगरसभा 

 

दताय 
नं. 

 

वििेर्कको 
नाम 

 

दताय 
ममतत 

 

मूल÷संशोिन 

 

प्रस्तुतकताय 

 

वितरण 
ममतत 

 

सभामा 
प्रस्तुत 
ममतत 

 

दफािार 
छलफल 

 

पाररत 
ममतत 

 

प्रमाणीकरण 
ममतत 

 

कैकफर्त 

 

           

           

           

           

           

 

अमभलेख तर्ार गनेको अमभलेख िाचँ गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाम, थर: र्नाम, थर: 

पद: पद: 

ममतत: समनत: 
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अनुसूची - ३ 

(कार्यविधिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्ित) 

 

भर्ागङगाउंपामलकाको गाउंंसभामा स्र्वीकृत कानूनको अमभलेख 

 

दताय 
नं. 

 

वििेर्कको नाम 

 

सभाबाट 
स्र्वीकृत 
भएको 
ममतत 

 

संशोधर्न भएको 
भए सोको समनत 

 

सभामा 
प्रस्तुत 
ममतत 

 

पाररत 
ममतत 

 

प्रमाणीकरण 
ममतत 

 

कैकफर्त 

 

        

        

        

        

        

 

अमभलेख तर्ार गनेको अमभलेख िाचँ गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाम, थर: र्नाम, थर: 

पद: पद: 

ममतत: समनत: 
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