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dfnf/fgL गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविवि, २०७४  

ufpF कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत: २०७४/)$÷@) 

 

प्रस्तािनााः नेपािको संलिधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानून बिोलिि स्थानीर् तहको बैठक सञ्चािन 

कार्यलिलध स्वीकृत भई िागू नभएसम्मको िालग dfnf/fgL ufpF सभाको कार्य सञ्चालन गनय, बैठकको 

सुव्यिस्था कार्म राख्न, आिश्यक सवमविहरूको गठन गनय र अन्य काम कारिाही वनर्वमि एि ं

प्रभािकारी बनाउन dfnf/fgL ufpF कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी र्ो कार्यलिलध िारी गररएको छ । 

 

पररचे्छद – 1 

प्रारम्भिक 

१. संविप्त नाम र प्रारिाः (1) र्स वनर्मािलीको नाम “ dfnf/fgL ufpF सभा सञ् चालन कार्यविवि-

२०७४” रहेको छ। 

(2) र्ो कार्यविवि िुरुन्त प्रारि हुनेछ । 

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

(क) “संवििान” भन्नाले नेपालको संवििान सम्झनु पछय  । 

(ख) “स्थानीर् िह” भन् नाले नेपालको संवििानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोविमका गाउँपावलका, 

नगरपावलका र विल्ला सभा सम्झनु पदयछ । 

(ग)  “सभा” भन् नाले गाउँपावलकाको हकमा संवििानको िारा २२२ बमोविमको गाउँसभा, सम्झन ु

पदयछ ।  

(घ) “कार्यपावलका” भन् नाले गाउँ कार्यपालिका सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “अध्यि” भन्नाले सभाको अध्यक्षिाई सम्झनु पछय  ।  

(च) “उपाध्यि” भन्नाले गाउँपावलकाको उपाध्यि सम्झनु पदयछ । 

(छ) “वििेर्क” भन्नाले स्थानीर् कानूनको मसौदा िा कानूनको संशोिन मसौदा समेि सम्झनु पछय । 

(ि)  “सदस्य” भन्नाले गाउँ  कार्यपावलकाको अध्यि, उपाध्यि,कार्यपावलकाको सदस्य िा िडा सदस्य 

सम्झनु पछय  । 

(झ) “सभाको सलिि” भन्नाले गाउँपावलकाको कार्यकारी अविकृि र  अध्यिले सभाको सवचि भई 

काम गनय िोकेको कमयचारी समेिलाई सम्झनु पछय  । 

(ञ) “बैठक” भन्नाले गाउँ सभाको अवििेशन सम्झनु पछय  । सो शब्दले सवमविको िैठक समेिलाई 

सम्झनु पदयछ । 

(ट) “प्रस्ताि” भन्नाले सभाको विचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग सम्बन्धित संशोधन 

प्रस्ताि सिेत सम्झनु पछय  । 

(ठ) “प्रसु्तिकिाय सदस्य” भन्नाले सभाको वििेर्क िा प्रस्ताि प्रसु्तिकिाय सभाको सदस्य सम्झनु पछय  । 

(ड) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सम्झनु पछय  र सो शब्दले बैठक किसँग िोवडएको 

दशयकदीघाय िथा बरण्डा समेिलाई िनाउँछ । 
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(ढ) “विषर्गि शाखा” भन्नाले गाउँपावलकाको कार्य विभािन वनर्मािली बमोविमको विषर्गि शाखा 

संझनु पछय  ।  

(ण) “सवमवि” भन्नाले र्स कार्यविवि बमोविम गठन हुने सभाको सवमवि सम्झनु पछय  । 

(ि) “संर्ोिक” भन्नाले र्स कार्यविवि बमोविम गवठि सवमविको संर्ोिक सम्झनु पछय  । 

 

 

पररचे्छद -२ 

सभाको बठैक िथा बठैक सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था 

 

३. सभाको अवििशेन बोलाउन:े (१) अध्यिले गाउँपालिकाको वनिायचनको अम्भन्तम पररणाम घोषणा भएको 

वमविले एक मवहना वभत्र सभाको पवहलो अवििेशन बोलाउनेछ । त्यसपवछ र्स कार्यविवि बमोविम 

अध्यिले समर् समर्मा अन्य अवििेशन बोलाउनेछ ।  

िर सभाको एउटा अवििेशनको समाम्भप्त र अको बैठकको प्रारिका बीचको अिवि छ महीना भन्दा 

बढी हुने छैन । 

(२) अध्यिले कार्यसूची बमोविम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गनेछ । 

(३) सभाको अवििेशन चालू नरहेको िा बैठक स्थवगि भएको अिस्थामा बैठक बोलाउन िाञ्छनीर् 

छ भनी सभाको समू्पणय सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले वलम्भखि अनुरोि गरेमा अध्यिले त्यस्तो 

बैठक बस्ने वमवि, स्थान िोक्नेछ । त्यसरी िोवकएको वमवि, समर् र स्थानमा सभाको अवििेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अलधिेशन कार्यपालिकाको केन्द्र रहेको स्थानिा अध्यक्षिे तोके बिोलिि बस्नेछ । 

(५) सामान्यिाः वनिायचन पवछको पवहलो अवििेशनको अिलध बढीमा पन्ध्र वदन र सोपवछको प्रत्येक 

अवििेशनको अिवि बढीमा साि वदनको हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) िा (३) बमोविम सभाको अवििेशन बोलाएको सूचना अध्यिले सदस्यहरुलाई 

वदनेछ । त्यस्तो सूचना आिश्यकिा अनुसार साियिवनक सञ्चार माध्यमबाट समेि प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको उपम्भस्थवि र आसनाः (१) बैठकिा आसन ग्रहण गनुय अवघ सबै सदस्यले अध्यक्षिे तोकेको क्रम 

अनुसार अवििेशनको उपम्भस्थवि पुम्भस्तकामा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम उपम्भस्थि सदस्यले अध्यिले िोके अनुसारको स्थानमा वनिायररि समर् 

अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपांगिा भएका सदस्यको हकमा अध्यिले वनिायररि गरेको स्थानमा वनिको साथमा एक िना 

सहर्ोगी आिश्यक भएमा सो को समेि व्यिस्था गनय सक्नेछ ।  

५. सभाको गणपरूक संख्या: (१) सभामा ित्काल कार्म रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रविशि भन्दा बढी 

सदस्य उपम्भस्थि भएमा अवििेशनको लावग गणपूरक संख्या पुगेको मावननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोविम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यिले िीन वदन वभत्र अको बैठकका लावग 

दफा ३ बमोविम सूवचि गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम आव्हान गरेको अवििेशनमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दुई वदन वभत्र 

अवििेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोविम सूचना गनुयपनेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोविम पुनाः सूचना गदाय गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस प्रविशि 

सदस्यहरुको उपम्भस्थविमा अवििेशन बस्नेछ ।  

६. बठैकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्यिले सभाको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची स्वीकृि गरी 

सभाको बैठक संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्यिले वनिायरण गरेको समर् िावलका बमोविम हुनेछ ।  

(३) अध्यिले प्रत्येक बैठकको प्रारि िथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्यक्ष िैठकिा उपन्धस्थत हुन नसक्ने अिस्थािा उपाध्यक्ष िा उपप्रिुखिे बैठकको 

अध्यक्षता गनेछ । उपाध्यक्ष िा उपप्रिुख पलन उपन्धस्थत हुन नसकेिा अध्यक्षिे तोकेको सभाको सदस्यिे 

बैठकको अध्यक्षता गने गरी कार्यसूिीिा तोक्नु पनेछ । 

७. कार्यसूची र समर्ािवि प्रकाशनाः (१) अध्यिको वनदेशानसुार सभाको सवचिले कार्यसूची र समर् िावलका 

अनुसूची-१ बमोविम िर्ार गनेछ र त्यसको एक प्रवि सामान्यिर्ा अड्िािीस घण्टा अगािै प्रत्येक 

सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

िर विशेष पररम्भस्थविमा अध्यिको वनदेशानुसार बैठक बस्ने िौिीस घण्टा अगािै कार्यसूची िर्ार गरी 

त्यसको एक प्रवि सदस्यलाई सभाको सलिििे उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

८. समर्ािवि वनिायरण: (१) अध्यिले बैठकमा पेश हुने विषर्मावथ छलफल गनय समर्ािवि िोक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोविम िोवकएको समर्ािवि समाप्त भएपवछ र्स कार्यलिलधमा अन्यथा 

लेम्भखएकोमा बाहेक अध्यिले अन्य लिषर्िा छलफल हुन नवदई सो विषर्को टुङ्गो लगाउन आिश्यक सबै 

लिधेर्क िा प्रस्ताि वनणयर्ाथय बैठकमा प्रसु्ति गनेछ । 

९. सभामा मिदान: (१) सभामा वनणयर्का लावग प्रसु्ति गररएको सबै  लिधेर्क िा प्रस्तािको वनणयर् उपम्भस्थि 

सदस्यहरूको बहुमिबाट हुनेछ ।  

(२) अध्यििा गने व्यम्भिलाई मि वदने अविकार हुने छैन ।  

िर मि बराबर भएमा अध्यििा गने व्यम्भिले आफ्नो वनणायर्क मि वदनेछ ।  

१०. मर्ायवदि संशोिनाः कुनै सदस्यले प्रसु्ति गने वििेर्क िा प्रस्ताििा कुनै आपवििनक, व्यंग्यात्मक, 

अनािश्यक, अनुपर्ुि िा असम्बद्ध शब्द िा िाक्ांश प्रर्ोग भएको लागेमा अध्यिले त्यस्ता विषर् 

वििरण हुनुभन्दा अवघ उपर्ुि संशोिन गनय िा गराउन सक्नेछ । 

११. बठैकको प्रारिाः सभाको बठैक किमा अध्यि आगमन भई रावरि र् िुन बिे पवछ बैठक प्रारि हुनेछ । 

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

(क) अध्यि बैठक किमा प्रिेश हँुदा सबैले सम्मान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

(ख) अध्यिले बैठकप्रवि सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थवगि भई अध्यि सभाबाट बावहर वनसे्क पवछ मात्र अरु सदस्यहरूले बैठक कि 

छाड्नु पनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग वलने सदस्यले बोल्दा अध्यिलाई सम्बोिन गरेर मात्र बोल्नु पछय  र अध्यिले 

अन्यथा आदेश वदएमा बाहेक उवभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) अध्यिले बैठकलाई सम्बोिन गरररहेको समर्मा कुनै पवन सदस्यले स्थान छाड्नु हँुदैन र 

अध्यिले बोलेको कुरा शाम्भन्तपूियक सुनु्न पनेछ । 

(च) अध्यििे आसन ग्रहण गरररहेको र बोवलरहेको अिस्थािा सदस्यको बीचबाट वहँड्नु हँुदैन । 
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(छ) कुनै सदस्यले बोवलरहेको समर्मा अशाम्भन्त गनय िा बैठकको मर्ायदा भंग हुने िा अव्यिस्था 

उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हँुदैन । 

(ि) बैठक किमा अध्यिको सामुने्नबाट िारपार गरी वहँड्न िा अध्यिको आसनिफय  वपठ्यू 

फकायएर बस्न हँुदैन । 

(झ) बैठकको कार्यसँग प्रत्यि रुपले सम्बम्भन्धि विषर् बाहेक अन्य विषर्को पुस्तक, समाचारपत्र 

िा अन्य कागिपत्रहरू पढ्नु हँुदैन । 

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

(२) सभामा पालना गनुयपने अन्य आिरणहरू सिर् सिर्िा सभाले िोके बमोविम हुनेछ । 

१३. बठैकमा भाग वलन े सदस्यल े पालन गनुय पन े वनर्महरूाः बैठकमा हुने छलफलमा भाग वलने सदस्यले 

देहार्का वनर्महरूको पालन गनुय पनेछाः 

(क) अध्यिको ध्यानाकषयण गनयको वनवमि उठ्नु पनेछ र अध्यि वनिको नाम बोलाएपवछ िा इशारा 

गरेपवछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) र्स कार्यलिलधको दफा ३५ बिोलििका विषर्मा छलफल गनुय हँुदैन । 

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

(घ) व्यम्भिगि आिेप लगाउन हँुदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अविकारलाई सभाको कार्यमा बािा पाने मनसार्ले दुरुपर्ोग गनुय हँुदैन । 

(च) सभा िा अध्यिको कुनै वनणयर् बदर गररर्ोस् भने्न प्रस्तािमावथ बोल्दाको अिस्थामा बाहेक सभा 

अध्यिको कुनै पवन वनणयर्को आलोचना गनुय हँुदैन । 

(छ) अध्यिले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तािको छलफलको क्रममा बाहेक अध्यिको 

आचरणको आलोचना गनुय हँुदैन । 

(ि) िैठकमा पालना गनुयपने अन्य वनर्महरू सभाले िोके बमोविम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्न ेक्रमाः बैठकमा बोल्ने क्रम देहार् बमोविम हुनेछाः 

(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्यले बोवलसकेपवछ अध्यिले नाम बोलाएको िा इशारा गरेको क्रम 

बमोविमको सदस्यले बोल्न पाउनेछन् । 

(ख) अध्यिको अनुमवि वबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्यले उिर वदनको वनवमि छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो 

प्रस्तािको सम्बन्धमा छलफलमा पवहले भाग वलएको िा नवलएको िेसुकै भए िापवन प्रस्तािक 

सदस्यले उिर वदई सकेपवछ अध्यिको अनुमवि नवलई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पर पानय माग गनय सवकनाेः (१) बैठकमा छलफल चवलरहेको समर्मा सम्बम्भन्धि विषर्मा कुनै सदस्यले 

कुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्यि माफय ि अनुरोि गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्भखएको भए िापवन अध्यिको अनुमवि वलई कुनै सदस्यले 

सभाको िानकारीको लावग आफूसँग सम्बम्भन्धि अन्य विषर्मा स्पर िानकारी वदन सक्नेछ । 

िर त्यस्तो स्पर िानकारी वदँदा कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैन र सो स्पर िानकारी मावथ 

कुनै छलफल गनय पाइने छैन ।  
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१६. वनणयर्ाथय प्रस्ताि पशे गनाेः (१) सभाको कार्यसूचीको कुनै प्रस्तािमावथ छलफल समाप्त भएपवछ सो 

प्रस्तािको पिमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्छ, विपिमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्न” र िटस्थ रहन चाहन े

सदस्यहरूलाई “मि वदन्न” भने्न शब्द सुवनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्यिले कार्यसुचीका विषर्हरू 

क्रमशाः वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम प्रस्तािलाई वनणयर्ाथय पेश गरेपवछ अध्यिले “हुन्छ” िा “हुन्न” भने्न 

सदस्यहरूमध्ये िुन पिको बहुमि भएको ठहर्र्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताि वनणयर्ाथय पेश गररसकेपवछ सो प्रस्तािमावथ छलफल गनय िा संशोिन 

प्रसु्ति गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्यिल े वनदेशन वदनाेः (१) बैठकमा अभद्र व्यिहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यिहार वनर्न्त्रण गनय 

अध्यिले चेिािनी वदए पवछ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यिहारमावथ िुरुन्त वनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको आदेश पालना नगने सदस्यलाई अध्यिले बैठकबाट बावहर िान आदेश 

वदन सक्नेछ । आदेश पाएपवछ त्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट िुरुन्त बावहर िानु पनेछ र वनिले सो 

वदनको बाँकी अिविको बैठकमा उपम्भस्थि हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोविमको आदेश पाएपवछ पवन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट िुरुन्त बावहर 

नगएमा अध्यिले वनिलाई कमयचारी िा सुरिाकमीको सहर्ोग वलई बावहर वनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी 

वनकावलएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपवछको िीन वदनसम्म सभाको बैठक िा कुनै सवमविको बैठकमा 

भाग वलन पाउने छैन । र्सरी वनकावलएकोमा सभाको सवचिले सो कुराको सूचना सबै सवमविलाई वदनेछ 

। 

(४) र्स कार्यविविमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेम्भखएको भए िापवन कुनै सदस्यले बैठक किमा शाम्भन्त, 

सुव्यिस्था िथा अनुशासन भङ्ग गरेमा िा गनय लागेमा िा सभाको प्रविष्ठामा िक्का लाग्ने वकवसमले बैठक 

कि वभत्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा िा बल प्रर्ोग गरेमा िा गनय लागेमा िा कुनै भौविक हानी नोक्सानी 

पुर्र्ाएमा अध्यिले वनिलाई बैठक किबाट ित्काल वनष्काशन गरी सदस्यलाई बढीमा सात वदन सम्मको 

लावग सभामा आउन नपाउने गरी र िवि भएको भौविक सामाग्रीको र्थाथय िविपूविय वनिबाट भराउने 

आदेश वदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बिोविम वनष्कावसि भएको सदस्यले सो अिविभर सभाको िा कुनै सवमविको बैठकमा 

उपम्भस्थि हुन पाउने छैन । वनिलाई िोवकएको िविपूविय अध्यिले िोकेको समर्वभत्र दाम्भखला गने दावर्त्व 

सम्बम्भन्धि सदस्यको हुनेछ । 

(६) र्स दफा बमोविम कुनै सदस्य वनष्कावशि भएको िा फुकुिा भएको सूचना सभाको सवचिले 

सबै सवमविलाई वदनेछ ।  

१८. कारिाही वफिाय हुन सक्नाेः र्स कार्यविविमा अन्यत्र िनुसुकै कुरा लेम्भखएको भए िापवन वनष्कावशि िा 

कारिाहीमा परेको सदस्यले वचि बुझ्दो सफाई पेश गरेमा िा आफ्नो भूल स्वीकार गरी माफी मागेमा 

अध्यिले बैठकको रार् बुझी त्यस्तो सदस्यलाई माफी वदई कारिाही वफिाय वलन सक्नेछ । 

१९. बठैक स्थवगि गन ेअविकाराः बैठक किवभत्र अव्यिस्था भई िा हुन लावग बैठक वनर्वमि रुपले सञ्चालन 

गनय बािा पने देम्भखएमा अध्यिले सो वदनको कुनै समर्सम्म िा आफूले िोकेको अिविसम्मको लावग 

सूिना टाँस गरी बैठक स्थवगि गनय सक्नेछ । अध्यि गरेको त्यस्तो स्थगन मावथ कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन 

पाउने छैन् । 

२०. सदस्यको स्थान ररि रहेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहेको 

अिस्थामा समेि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग वलन नपाउने कुन ै

व्यम्भिले भाग वलएको कुरा पवछ पिा लागेमा प्रचवलि कानून विपररि बाहेकको कार्य अमान्य हुने छैन ।   
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२१. सभाको वनणयर्को अवभलखे र कार्ायन्वर्न: (१) सभा र र्सको सवमविको वनणयर् िथा कारबाहीको अवभलेख 

सभाको सवचिले व्यिम्भस्थि र सुरविि राख्नु पनेछ । 

(२) सभा िथा र्सका सवमविको वनणयर्को सक्कल अध्यिको आदेश वबना सभा िा सभा  

भिन बावहर लैिान हँुदैन । 

२२. वनणयर् प्रमावणत गन:े (१) सभाको बैठकिे गरेका वनणयर् अध्यक्षिे प्रिालणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलििको लनणयर् सुरलक्षत राखे्न र कार्ायन्वर्न गने गराउने कार्य सभाको सलििि े

गनेछ । 

  

 

 

 

पररचे्छद-३ 

स्थानीर् काननू वनमायण गन ेप्रवक्रर्ा 

२३. स्थानीर् काननू वनमायण गदाय विचार गनुय पन ेपिहरुाः (१) सभाले स्थानीर् कानून वनमायण िा संशोिन गदाय 

अन्य कुराको अविररि देहार्को विषर्मा विचार गनुय पनेछ,- 

(क) संवििान बमोविम आफ्नो अविकारको विषर्मा पने िा नपने, 

(ख) संवििान, संघीर् कानून िथा प्रदेश कानूनको व्यिस्था, 

(ग) त्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यार्पूणय िथा िकय  संगि हुन िा नहुने,  

(घ)  वनमायण गनय लावगएको स्थानीर् कानूनको व्यिहाररक कार्ायन्वर्न हुन सक्ने िा नसक्ने, 

(ङ) कानून कार्ायन्वर्नको लावग आिश्यक पने आवथयक स्रोि िथा संस्थागि संरचना, 

(च) सिोच्च अदालिबाट प्रविपावदि वसद्धान्त िा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीर् संसद्, प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभाले त्यस्तै विषर्मा आिारभूि कानून 

वनमायण गरेको भए सोमा भएको व्यिस्था 

(ि) नेपाल सरकार िा प्रादेवशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यिस्था, 

(झ) नेपालले अन्तरावरि र् स्तरमा िनाएको प्रवििद्धिा, 

(ञ) सम्बम्भन्धि स्थानीर् िहले वनमायण गरेको अन्य स्थानीर् कानूनहरुसँगको िालमेल िथा सौहाद्रिा, 

(ट) विल्लावभत्रका अन्य स्थानीर् िह िा अन्य विल्लासँग वसमाना िोवडएका स्थानीर् िहको हकमा 

त्यस्ता विल्लाका स्थानीर् िहले बनाएको स्थानीर् कानूनको व्यिस्था,  

(ठ) गाउँकार्यपावलकाले वनिायरण गरेका अन्य आिश्यक विषर्हरु ।  

(२) सभाले संवििानको अनुसूची-९ को विषर्मा स्थानीर् कानून वनमायण गदाय त्यस्तो विषर्मा संघीर् 

संसद िा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रविकूल नहुने गरी वनमायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको के्षत्रिा हुने िसु्त िा सेिाको लिस्तारिा कुनै लकलसिको 

बाधा अिरोध गने िा कुनै लकलसिको भेदभाि गने गरी स्थानीर् कानून लनिायण गनय हँुदैन ।   
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(४) सभा िा कार्यपालिकािे एक आपसिा बालझने गरी स्थानीर् कानून लनिायण गनय हँुदैन । 

(५) सभाले वदएको अविकार प्रर्ोग गरी कार्यपावलकाले वनदेवशका िा वदग्दशयन बनाई लागू गनेछ ।  

२४. आिश्यकिाको पवहचान गन:े (१) कार्यपावलकाले वििेर्क ििुयमा गनुय अवघ त्यस्तो विषर्को कानून वनमायण 

गनय आिश्यक रहे नरहेको विषर्मा आिश्यकिाको पवहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोिनको लावग सम्बम्भन्धि कार्यपावलकाले स्थानीर् कानून बनाउनु पने आिार र 

कारण, त्यस्तो विषर्मा संघीर् िा प्रदेश कानून भए नभएको, विल्ला वभत्रका र अन्य वछमेकी स्थानीर् 

िहमा त्यस सम्बन्धी स्थानीर् कानून वनमायण भए नभएको, स्थानीर् काननू ििुयमाबाट हावसल गनय 

खोविएको लाभ लागि र उपलब्धी, स्थानीर् कानून कार्ायन्वर्नको लावग आिश्यक पने संर्न्त्र िथा 

आवथयक स्रोि, त्यस्तो स्रोि िुटाउनको लावग आिश्यक व्यिस्था र वििेर्कमा रहने मुख्य मुख्य प्राििानको 

समेि विश्लेषण गरी संविप्त अििारणापत्र िर्ार गनुय पनछे ।  

(३) कानूनको संशोिनको लावग वििेर्क ििुयमा गदाय संशोिन गनुय परेको आिार र कारण सवहिको 

दफाबार िीन महले वििरण िर्ार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्वीकारर्ोग्य छ िा छैन भने्न वनणयर् गनाेः कुनै प्रस्ताि स्वीकार र्ोग्य छ िा छैन भने्न कुराको वनणयर् 

अध्यिले गनेछ र त्यसरी वनणयर् गदाय अध्यिले कारण खुलाई प्रस्तािको कुनै अंश िा पूरै प्रस्ताि अस्वीकार 

गनय सक्नेछ । 

२६. वििरे्क िा प्रस्ताि प्रसु्ति: १) िावषयक आर् र व्यर्को अनुमान सवहिको बिेट िथा सोसँग सम्बम्भन्धि 

विवनर्ोिन िा आवथयक वििेर्कहरू अध्यिबाट वनिायररि वमवि र समर्मा सभाको बैठकमा प्रसु्ति 

गनुयपनेछ ।  

(२) िावषयक बिेट िथा अथय सम्बन्धी वििेर्क िा प्रस्ताि कार्यपावलकाको प्रमुख आफैं ले िा वनिले 

िोके बमोविम उपाध्यि िा कार्यपावलकाको सदस्यले मात्र प्रसु्ति गनुयपनेछ । अध्यिले िालषयक बिेट आर् 

व्यर् वििरण िथा बिेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समर्मा उपाध्यि िा उपप्रमुखले बैठकको 

अध्यििा गनेछ ।  

(३) कुनै वििेर्क िा प्रस्ताि अथय सम्बन्धी हो िा होइन भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अम्भन्तम वनणयर् गन े

अविकार अध्यिको हुनेछ ।   

(४) अथय सम्बन्धी वििेर्क िा प्रस्तािको अन्य प्रवक्रर्ा देहार् बमोविम हुनेछ,-   

(क) अथय सम्बन्धी वििेर्क िा प्रस्तािमा छलफलका लावग अध्यिले स्वीकृि गरेको 

कार्यिावलका (वमवि र समर्) सबै सदस्यलाई सभाको सवचिले उपलब्ध गराउनुपनेछ  . 

(ख) िावषयक बिेट सम्बन्धी वििेर्क सभाको बैठकमा पेश भए पश्चाि मात्र सबै सदस्यलाई 

उपलब्ध गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्धी वििेर्क िा प्रस्तािका सम्बन्धमा र्स कार्यविविमा उले्लख भएका विषर् बाहेक 

अध्यिले उपर्ुि ठहर्ायएको प्रवक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बन्धी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि कुनै सदस्यले कम्तीमा सात वदन 

अवघ दिाय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्धी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि दिाय भए पश्चाि सभाको सवचिल े

सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गनुयपनेछ ।  

(७) वििेर्क िा प्रस्ताि माथी छलफल र वनणयर् हुने समर्िावलका अनुसूिी -१ बिोलिि अध्यिले 

वनिायरण गरे बमोविम हुनेछ । 
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२७. अथय सम्बन्धी पुरक अनमुान: (१) सभाबाट पाररि चालु आवथयक िषयका लावग अथय सम्बन्धी ऐनले कुनै 

सेिाका लावग खचय गनय अम्भिर्ारी वदएको रकम अपर्ायप्त भएमा िा त्यस िषयका लावग अथय सम्बन्धी ऐनले 

अम्भिर्ारी नदवएको सेिामा खचय गनय आिश्यक भएमा िा अथय सम्बन्धी ऐनले अम्भिर्ारी वदएको 

रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा कार्यपावलकाको अध्यि/प्रमुखले सभामा र्स अवघ प्रसु्ति गररएको 

बिेटको वसद्धान्त र मागयदशनको प्रविकूल नहुने गरी पुरक अनुमान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. वििरे्क सभामा पशे गदाय संलग्न गनुय पन े वििरण: सभामा पेश गने वििेर्कका साथमा देहार्को वििरण 

संलग्न गनुय पनेछ,- 

(क) वििेर्कको उदे्दश्य र कारण सवहिको वििरण, 

(ख) वििेर्क ऐन बनेपवछ आवथयक व्यर्भार हुने रहेछ भन े त्यसको विस्तृि वििरण सवहिको 

आवथयक वटप्पणी, 

(ग) कुनै वििेर्कमा वनर्म, कार्यविवि, वनदेवशका बनाउने िा अविकार प्रत्यार्ोिन गने प्राििान 

रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यार्ोविि अविकार अन्तगयि बनाइन े वनर्म, कार्यविवि िा 

वनदेवशकाको प्रकृवि र सीमा िथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाि सम्बन्धी वटप्पणी । 

२९. वििरे्क दिाय गराउन ुपन:े (१) सभाको अविकारिेत्र वभत्र पने कुनै विषर्मा कुनै सदस्यले वििेर्क पेश गनय 

चाहेमा वििेर्क िर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने वमवि भन्दा कम्तीमा पन्ध्र लदन अगािै अध्यिलाई उपलब्ध 

गराई दिाय गराउनु पनेछ ।  

तर वनिायचनपवछको प्रथि सभामा वििेर्क पेश गने समर्ािवि अध्यक्षिे तोके बिोलिि हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलििको लिधेर्क प्रचवलि कानून अनुकूल नदेम्भखएमा िा र्ो कार्यलिलध अनुकुल 

नभएमा अध्यिले उि लिधेर्क विविसम्मि रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यलाई वदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोविम अध्यिले आदेश वदए बमोविम सभाको सवचिले प्रस्ताि दिाय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको सवचिले अध्यिले आदेश वदएका लिधेर्क अनुसूिी-२ बिोलिि दिायको अवभलेख छुटै्ट 

राख्नु पनेछ । 

३०. प्रस्ताि दिाय गराउन ुपन:े सभाको अविकारिेत्र वभत्र पने कुनै विषर्मा प्रस्ताि पेश गनय चाहने सदस्यले 

प्रस्ताि िर्ार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात वदन अगािै अध्यि समि पेश गनुयपनेछ ।  

तर वनिायचनपवछको प्रथि सभामा प्रस्ताि पेश गने समर्ािवि अध्यक्षिे तोके बिोलिि हुनेछ । 

(२) त्यस्तो प्रस्ताि प्रचवलि कानून अनुकूल नदेम्भखएमा िा र्ो कार्यलिलध अनुकुल नभएमा अध्यिले 

उि प्रस्ताि विविसम्मि रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यलाई वदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोविम अध्यिले आदेश वदए बमोविम सभाको सवचिले प्रस्ताि दिाय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको सवचिले अध्यिले आदेश वदएका प्रस्तािहरु दिायको अवभलेख अनुसूिी-२ बिोलिि छुटै्ट 

राख्नु पनेछ ।  

३१. सूचना वबना पवन प्रस्ताि पशे गनय सवकनाेः (१) र्स पररचे्छदमा िुनसुकै कुरा लेम्भखएको भए िापवन 

अध्यिको अनुमवि वलई देहार्को कुनै प्रस्ताि सूचना वबना पवन पेश गनय सवकनेछ र त्यस्तो प्रस्तािद्वारा 

कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैनाः 

(क) िन्यिाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताि िथा संशोिन वफिाय वलने, 
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(ग) बिाइ वदने िा शोक प्रकट गने, 

(घ) छलफल िा बैठक स्थवगि गने, 

(ङ) बैठकको अिवि बढाउने िा  

(च) छलफल समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उले्लम्भखि प्रस्तािका सम्बन्धमा अध्यि अनुमवि प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताि पेश 

भएपवछ अध्यिले उि प्रस्तािलाई बैठकको वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२. वििरे्क र प्रस्ताि वििरण: िावषयक बिेट सम्बन्धी वििेर्क कार्यपावलकाबाट स्वीकृि गरी वसिै सभामा पेश 

गररनेछ । अन्य सबै वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौिीस घण्टा अगािै सब ै

सदस्यलाई सभाको सवचिले उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

३३. सुझाब संकलन र पररमाियन: (१) वििेर्क मसौदा भएपवछ अध्यिलाई उपर्ुि लागेमा त्यस्तो वििेर्कमा 

साियिवनक रुपमा िा िडाबाट िडाबासीको सुझाब संकलन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम प्राप्त हुन आएको सुझाबहरु सवहिको प्रवििेदन सम्बम्भन्धि िडा सवमविल े

कार्यपावलकालाई वदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोविम वििेर्कमा िडा सवमवि माफय ि प्राप्त हुन आएका सुझाबहरुको अध्यर्न 

गरी कार्यपावलकाले वििेर्कलाई आिश्यकिा अनुसार पररमाियन गनेछ ।  

३४. वििरे्क िा प्रस्ताि सभामा पशे गन:े (१) अध्यिबाट स्वीकृि कार्यिावलका बमोविम वििेर्क िा प्रस्ताि 

प्रसु्तिकिाय सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम वििेर्क पेश गदाय वििेर्क प्रसु्तिकिाय सदस्यले वििेर्क पेश गनुय परेको 

कारण, वििेर्कबाट गनय खोविएको व्यिस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोविएको उपलम्भब्धको बारेमा संविप्त 

िानकारी वदंदै वििेर्कमा छलफल गररर्ोस् भने्न प्रस्ताि सभामा पेश गनुय पनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय िोवकएको सदस्य सभामा स्वर्ं उपम्भस्थि हुन असमथय भएमा 

अध्यिले िोकेको कुनै सदस्यले वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोिन सम्बन्धी शियहरूाः कुनै वििेर्क िा प्रस्तािको सम्बन्धमा देहार्का शियका अिीनमा रही सदस्यले 

संशोिन पेश गनय सक्नेछाः 

(क) मूल प्रस्तािको वसद्धान्त विपरीि हुनु हँुदैन । 

(ख) मूल प्रस्तािको कुरासँग सम्बद्ध िथा त्यसको िेत्रवभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग) बैठकले पवहले गररसकेको वनणयर्सँग बावझने हुनु हँुदैन । 

(घ) अस्पर िा वनरथयक हुनु हँुदैन । 

३६. वििरे्कमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोविमको वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकिा 

दफािार छलफलका लावग अध्यिले आिश्यक व्यिस्था गनुयपनेछ । र्स्तो छिफििा अध्यक्षिे प्राप्त भई 

सकेका संशोधन लिधेर्क िा प्रस्ताििाई सिेत सिािेश गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोविम छलफल समाप्त भए पश्चाि वििेर्क िा प्रस्ताि प्रसु्तिकिाय सदस्यले 

अध्यिको अनुमवििे सभामा देहार्को कुनै एक प्रस्ताि प्रसु्ति गनुयपनेछ,-  

(क) विस्तृि छलफलको लावग वििेर्क िा प्रस्तािलाई सभाका सवमविमा पठाइर्ोस् भने्न िा  

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

तर सलिलतको बैठकिा पठाइने लिधेर्क िा प्रस्ताि सभाको बैठकिा दफाबार छिफि गररने छैन । 



 11 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइन ेविषर्हरूाः (१) देहार्का विषर्मा सभा िा सलिविको कुनै बैठकिा छलफल 

गनय पाइने छैनाः 

(क) संवििान िा प्रचवलि कानूनबाट वनषेि गररएको विषर्, 

(ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराहरू िा प्रकाशन गदाय रावरि र् वहि विपररि हुने कार्य,  

(ग) कार्यपावलकाको कुनै सवमविको वनणयर्को आलोचना गररएका विषर्, 

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पर भएसकेको विषर्, 

(घ) प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपमा प्रचारको लावग कुनै व्यम्भि िा संस्थाको नाम आवद भएको विषर्, 

(ङ) प्रचवलि कानून बमोविम स्थावपि भएको न्यावर्क िा िा त्यसको पदालधकारी, प्रचवलि कानुन 

बमोविम िाँचबुझ गनय, सुझाि वदन िा प्रवििेदन पेश गनय गवठि आर्ोग िा सवमविमा विचारिीन 

रहेको विषर्, 

(च) ऐविहावसक तथ्य िा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी विषर्, 

(छ) गैर सरकारी व्यम्भिको कुनै ििव्य सत्य हो िा होइन भने्न विषर्,  

(ि) अवशर भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपावलकाको कुनै वनणयर् िा कुनै कारिाही सम्बन्धी विषर्मा छलफल गदाय रावरि र् सुरिा, 

अखण्डिा िा कूटनीविक सम्बन्ध िस्ता संिेदनशील विषर्हरूमा आँच आउन सक्ने भनी 

कार्यपावलकाबाट प्रमावणि गररएको विषर् समािेश भएको, र 

३८. सवमविमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोविम विस्तृि छलफल गनय सभाको सवमविमा 

पठाइएकोमा सवमविले त्यस्तो वििेर्क िा प्रस्तािमा छलफल गदाय वििेर्कमा संशोिन पेश गन े

सदस्यहरुलाई संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण समेि खुलाई आफ्नो संशोिनको विषर्मा प्रर गनय 

सवमविको बैठकमा समर् वदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोविम संशोिनकिायले संशोिनको विषर्मा आफ्नो िारणा राखेपवछ पेश भएका 

संशोिनका विषर्मा समेि सवमविले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोिन स्वीकार गने िा नगन े

सम्बन्धमा वििेर्क प्रसु्तिकिाय सदस्यको समेि रार् वलई आिश्यक वनणयर् गनेछ । 

३९. सवमविको प्रवििदेन र बठैकमा प्रसु्ति: (१) सवमविमा वििेर्क िा प्रस्ताि उपर छलफल समाप्त भएपवछ 

सवमविले गरेको लनणयर् अनुरुप प्रवििेदन िर्ार गरी सवमविको संर्ोिक िा वनिको अनुपम्भस्थविमा 

सवमविले िोकेको सदस्यले प्रवििेदन सवहिको वििेर्क िा प्रस्ताि अध्यिको अनुमविले सभाको बैठकमा 

पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोविमको प्रवििेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चाि वििरे्क िा प्रस्ताि 

प्रसु्तिकिाय सदस्यले अध्यिको अनुमविमा वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररि गनय वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

४०. वििरे्क वफिाय वलन सक्न:े (१) वििेर्क प्रसु्तिकिाय सदस्यले सभाको स्वीकृवि वलई िुनसुकै अिस्थामा 

वििेर्क िा प्रस्ताि वफिाय वलन सक्नेछ ।  

िर िावषयक बिेट िथा आवथयक ऐन सम्बन्धी वििेर्क लफतायवलन सक्ने छैन् ।  

(२) वििेर्क िा प्रस्ताि प्रसु्तिकिाय सदस्यले वििेर्क वफिाय वलन अनुमवि माग्न ेप्रस्ताि पेश चाहेमा 

वलम्भखि सूचना वदनु पनेछ । 
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(३) वििेर्क िा प्रस्ताि वफिाय वलने प्रस्तािको कसैले विरोि गरेमा प्रस्ताि गने िथा विरोि गन े

सदस्यलाई अध्यिले आ-आफ्नो कुराहरू स्पर पानय संविप्त ििव्य वदन अनुमवि वदन सक्नेछ र त्यसपवछ 

अरु छलफल हुन नवदई प्रस्तािलाई वनणयर्ाथय पेश गनछे । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि वफिाय वलने अन्य प्रवक्रर्ा अध्यिले वनिायरण गरे बमोविम हुनेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्वीकृि गन ेिा नगन ेअविकाराः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोविम दिाय भएको 

वििेर्क िा प्रस्ताि उपर कुनै सदस्यले संशोिन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा िौिीस 

घण्टा  अगािै संशोिनको प्रस्ताि अध्यि समि पेश गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम पेश गररने संशोिन स्वीकृि गने िा नगने अविकार अध्यिको हुनेछ । 

(३) अध्यिले स्वीकृि गरेको संशोिन िा संशोिन सवहिको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई वनणयर्ाथय पशे 

गनुयभन्दा पवहले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । र्सरी वनणयर्ाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोिनहरु भएमा 

अध्यिले उपर्ुि ठहर्ायएको कुनै एक संशोिन िा संशोिन सवहिको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई 

प्राथवमकिा वदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सवचिले अध्यिले अनुमवि वदएका संशोिनहरूको वििरण सदस्यहरूलाई उपलब्ध 

गराउनेछ । 

४२. वििरे्क पाररि गन ेप्रस्ताि सभाको वनणयर्ाथय पशे गन:े (१) सभामा दफािार छलफल भएकोमा सो समाप्त 

भएपवछ र सवमविमा विस्तृि छलफल भएकोमा सवमविको प्रवििेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल 

समाप्त भएपश्चाि अध्यिको अनुमवि वलई सभािा वनणयर्ाथय वििेर्क प्रसु्तिकिाय सदस्यले वििेर्क पाररि 

गररर्ोस् भने्न प्रस्ताि प्रसु्ति गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको वििेर्क िा प्रस्तािमा पेश भएका संशोिनहरूलाई अध्यिको 

अनुमवििे बैठकिा वनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोविम सभाको बैठकमा बहुमि सदस्यले स्वीकृि गरेमा वििेर्क िा प्रस्ताि 

पाररि भएको मावननेछ ।   

४३. वििरे्कको पुनाः प्रसु्तविाः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृि भएको 

वििेर्क सोही सभाको बैठकमा पुनाः प्रस्ताि गररने छैन । 

४४. वििरे्क दिाय अवभलखे राखे्न: सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको लावग अध्यि समि पेश भएका वििेर्क 

सभाको सवचिले अनुसूिी -२ बिोलिि दिाय गरी वििेर्कमा भएको कारबाहीको अद्यािविक लगि िर्ार 

गरी राख्नु पनेछ ।  

४५. सामान्य त्रटुी सुिार: अध्यिले सभाबाट पाररि भएको वििेर्क िा प्रस्तािमा दफाहरूको संख्याको क्रम 

वमलाउने िथा भाषागि शुद्धिा कार्म राख्नु पनेछ ।  

४६. वििरे्क प्रमाणीकरणको लावग अद्यािविक प्रवि िर्ार पान:े (१) दफा ४२ बमोविम सभाबाट पाररि भएको 

वििेर्कलाई सभाको सवचिले पाररि भएका संशोिन िथा आनुषंवगक वमलान भए त्यस्तो वमलान गरी 

वििेर्क पाररि भएको वमवि समेि उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लावग नेपाली कागिमा चार प्रवि िर्ार 

गनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम िर्ार गररएको वििरे्कमा िषयगि नम्बर समेि उले्लख गरी सभाको 

सवचिले प्रमाणीकरणको लावग अध्यि समि पेश गनुय पनेछ ।  

४७. वििरे्क प्रमाणीकरण र प्रकाशन िथा वबक्री वििरण: (१) सभाबाट पाररि भई दफा ४६ को उपदफा (२) 

बमोविम पेश भएको वििेर्कको पवहलो र अम्भन्तम पषृ्ठमा पूरा नाम, थर िथा पद समेि उले्लख गरी 

प्रत्येक पृष्ठमा हस्तािर गरी अध्यिले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गदाय वमवि र वििेर्कको 

पृष्ठ संख्या समेि खुलाउनु पनेछ ।  
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(२) सभाबाट पाररि वििेर्क उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएपवछ लागू हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविम वििेर्क प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा वदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएको वििेर्कको एक प्रवि सभाको अवभलेखमा राखी अको 

एक–एक प्रवि कार्यपावलकाको कार्ायलर्, िडा सवमवि र संघ र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्रालर्मा पठाउनु 

पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएको वििेर्क प्रकाशन गरी कार्यपावलकाको िेिसाईटमा 

समेि राख्नु पनेछ ।  

(६) सभाले पाररि गरेको वििेर्क प्रमाणीकरण भएपवछ त्यसका मुख्य मुख्य व्यिस्थाको बारेमा 

स्थानीर् सञ्चार माध्यम िा अन्य कुनै िररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीर् काननू खररद गनय चाहेमा कार्यपावलकाको कार्ायलर् र िडा सवमविको 

कार्ायलर्बाट लागि दसु्तर विरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सवमवि गठन गनय सक्न:े (१) कार्यपावलकालाई सभाप्रवि उिरदावर् बनाउन, स्थानीर् कानून वनमायण 

प्रवक्रर्ालाई व्यिम्भस्थि बनाउन िथा कार्यपावलकाबाट भएका कारिाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी 

आिश्यक वनदेशन वदन समेि प्रर्ोिनको लावग देहार् बमोविमको सवमवि गठन गनय सक्नेछाः  

क. वििेर्क सवमवि 

ख. लेखा सवमवि 

(२) उपदफा (१) बमोविमको प्रत्येक सवमविमा बढीमा िीन िना सदस्यहरु रहनेछन् । सवमविमा 

रहने सदस्यहरु विषर्गि अनुभि िा विज्ञिाका आिारमा अध्यिको प्रस्ताि बमोविम सभाले वनिायरण गरे 

बमोविम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोविम गठन हुने सवमविको संर्ोिक अध्यिले िोके बमोविम हुनेछ । संर्ोिक 

बैठकमा उपम्भस्थि नभएमा सवमविले िोकेको सदस्यले बैठकको अध्यििा गनेछ ।  

(४) सवमविको सवचिको कार्य कार्यपावलकाको विषर्गि शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

(४) सवमविको बैठकको गणपुरक संख्या कम्तीमा दुई िना हुनुपनेछ । 

(५) सवमविको वनणयर् बहुमिबाट हुनेछ ।  

(6) उपदफा (१) बमोविमको सवमविले आिश्यकिानुसार विषर्गि विज्ञ िा कमयचारीलाई आमन्त्रण 

गनय सक्नेछ । आमम्भन्त्रि सदस्यले बैठकको वनणयर्मा मि वदन पाउने छैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बिोलििका सलिलतिे आफूिे गरेको कािको िालषयक प्रलतिेदन सभासमि पेश 

गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीर् काननूको एकीकृि र अद्यािविक अवभलखे राख्नपुन:े (१) सभाको सवचिले अनुसूची–३ 

बमोविमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृि र अद्यािविक अवभलेख राख्नु पनेछ । 

(२) कार्यपावलकाले स्थानीर् कानूनको िषयगि र िणायनुक्रममा अद्यािविक वििरण िर्ार गरी राख्न ु

पनेछ ।   

(३) स्थानीर् कानूनमा संशोिन भएमा त्यस्तो संशोिन समेि वमलाइ कार्यपावलकाले अद्यािविक 

वििरण िर्ार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अद्यािविक गररएको स्थानीर् कानून स्थानीर् िहको िेिसाईटमा 

समेि राख्नु पनेछ ।  
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(४) उपदफा (१) बमोविम राम्भखएको अवभलेख कसैले अिलोकन गनय चाहेमा सुरविि रुपमा 

अिलोकन गनय वदनु पनेछ ।  

५०. काननू वनमायण प्रवक्रर्ा सम्बन्धी अन्य व्यिस्था: स्थानीर् कानून वनमायण िा संशोिन सम्बन्धी अन्य प्रवक्रर्ा 

प्रचवलि कानून अनुकूल सभाले आँफै वनिायरण गरे बमोविम हुनेछ ।  

५१. सभाको सवचिको अविकाराः सभाको सवचिले सभाको िा कुनै सवमवि िा उपसवमविको बैठकमा प्रिेश गनय 

र बैठकमा कार्यरि कमयचारीलाई वनदेशन वदन िा वनर्न्त्रण गनय िा बैठकले मागेको कार्यविवि सम्बन्धी 

सल्लाह वदन सक्नेछ । 

 

 

 

 

पररचे्छद-५ 

विविि 

५२. सभालाई संबोिनाः (१) नेपाल सरकारका मम्भन्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदेश प्रमुख िथा प्रदेश सरकारका 

मम्भन्त्रपररषद्का सदस्यलाई सभा अध्यिले सभाको बैठकलाई लिशेष संिोिन गनय अनुरोि गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोविम सम्बोिनको लावग अपनाइने प्रवक्रर्ा अध्यिले िोके बमोविम हुनेछ । 

५३. प्रिशे वनर्वमि गन ेअविकाराः (१) सभाको बैठकमा प्रिेश वनर्वमि गने अविकार अध्यिको हुनेछ ।  

५४. आन्तररक वदग्दशयनाः सभाको स्वीकृवि वलई अध्यिले आिश्यकिा अनुसार आन्तररक वदग्दशयन बनाउन 

सक्नेछ । 

(१) र्स कार्यविविको अम्भन्तम व्याख्या गने अविकार अध्यिलाई हुनेछ र वनिको वनणयर् अम्भन्तम हुनेछ 

।  

(२) त्यस्तो वनणयर्को िानकारी बैठकलाई वदनु पनेछ ।  

(३) र्ो कार्यलिविको प्रर्ोग गदाय प्रवक्रर्ागि बािा अड्काउहरू फुकाउने अम्भन्तम अविकार 

अध्यिलाई हुनेछ । र्सरी िारी भएका आदेश िा वनदेशनहरू र्स कार्यलिलधमा परे सरह मावन 

कार्ायन्वर्नमा आउनेछ । 

५५. सभाको सवचिको काम लगाउन सक्नाेः सभाको सवचि उपम्भस्थि नभएमा र्स कार्यलिविमा सभाको सवचिले 

गने भनी िोवकएको कार्यहरू अध्यिले िोकेको अन्य अविकृि स्तरका कमयचारीले गनेछ  

५६. अनपुम्भस्थविको सूचनााः (१) कुनै सदस्य लगािार दूई िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा अनुपम्भस्थि 

रहनु पने भएमा ित्सम्बन्धी अग्रीम सूचना अध्यिलाई वदनु पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोविम वदइने सूचनामा आफू अनुपम्भस्थि रहने अिवि र कारण समेि उले्लख गनुय 

पनेछ ।  

५७. पालना गनुय पन ेआचार संवहिााः सभाका पदाविकारी िथा सदस्यहरूले संवििान िथा कानून बमोविमको 

उिरदावर्त्व पूरा गने िथा वनिहरूको काम कारिाहीमा साियिवनक विश्वास कार्म गनय सभाबाट स्वीकृि 

आचार संवहिाको पालना गनेछन् । आचार संवहिाको नमूना स्थानीर् िहको सम्पकय  मन्त्रालर् माफय ि 

उपलब्ध गराउनेछ । र्स्तो आचारसंवहिा सभाले पाररि गरी लागू गनुय स्थानीर् िहको कियव्य हुनेछ । 

५८. अवििशेनको अगं नमावनन:े सभाको अवििेशन प्रारि हुनु पूिय र भैसकेपवछ अन्त्य नभएसम्मको अिविमा 

आर्ोिना हुने उद्घाटन, स्वागि, सम्मान िथा अवभनन्दन िस्ता वक्रर्ाकलापलाई सभाको अंग मावनने छैन 

।  
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५९. शाम्भन्त सुरिा सुव्यिस्था कार्ि राखे्न: गाउँसभा  सञ्चािन अिलधभर सभाको सुरक्षाथय अध्यक्षिे सुरक्षा 

लनकार्को सहर्ोग अनुरोध गरेिा अलििम्ब सुरक्षा उपिब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरक्षा लनकार्को कतयव्य 

हुनेछ । 

 

 

 

 

 

अनसुूची - १ 

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

dfnf/fgL ufpFपावलका 

dfnf/fgL ufpF सभा 

कार्यसूची र समर्िावलका 

बैठक संख्या  बैठक स्थानाः  

अध्यििााः  

लिलत बैठक बस्ने सिर् कार्यसूिी कार्यसूिी प्रसु्ततकताय कैलफर्त 

     

     

     

 

छिफिको सिर् तालिका 

लिलत बैठक बस्न े

सिर् 

कार्यसूिी प्रस्ता 

प्रसु्ततकतायको 

नाि 

छिफििा बोल्ने सदस्यको नाि र 

तोलकएको सिर् 

कैलफर्त 
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अनसूुची - २ 

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

 

          dfnf/fgL ufpFपावलकाको  ufpF सभामा प्रसु्ति कानूनको अवभलेख 

        dfnf/fgL ufpFkflnsf 

         dfnf/fgL ufpF सभा 

 

दिाय 

नं. 

 

वििेर्कको 

नाम 

 

दिाय 

वमवि 

 

मूल÷संशोिन 

 

प्रसु्तिकिाय 

 

वििरण 

वमवि 

 

सभामा 

प्रसु्ति 

वमवि 

 

दफािार 

छलफल 

 

पाररि 

वमवि 

 

प्रमाणीकरण 

वमवि 

 

कैवफर्ि 

 

           

           

           

           

           

 

अवभलखे िर्ार गनकेो अवभलखे िाचँ गनकेो 

दस्तखिाः दस्तखिाः  

नाम, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

वमवि: लिलत: 
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अनुसूची - ३ 

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

 

         dfnf/fgL ufpFपावलकाको  ufpF सभामा स्वीकृत कानूनको अवभलेख 

          dfnf/fgL ufpFkflnsf 

         dfnf/fgL ufpF सभा 

 

 

दिाय नं. 

 

वििेर्कको नाम 

 

सभाबाट 

स्वीकृत 

भएको वमवि 

 

संशोधन भएको भए 

सोको लिलत 

 

सभामा 

प्रसु्ति 

वमवि 

 

पाररि 

वमवि 

 

प्रमाणीकरण वमवि 

 

कैवफर्ि 

 

        

        

        

        

        

 

अवभलखे िर्ार गनकेो अवभलखे िाचँ गनकेो 

दस्तखिाः दस्तखिाः  

नाम, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

वमवि: लिलत: 

 


