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   लिक्िाखोिा गाउँपालिका 

ताप्िेजुङ, नेपाि 

२०७४ 

गाउँ सभा सञ् चालन कार्यविधि, २०७४ 

कार्यपालिकाबाट स्िीकृत भएको  लितताः२०७४\०५\३० 

प्रस्तािना 

नेपािको संवििानको िारा २२७ अनुसार प्रदेश कानून बिोजजि स्थानीर् तहको बैठक सञ् चािन कार्यविधि स्िीकृत भई 
िागु नभएसम्िको  िाधग गाउँ सभाको कार्य सञ् चािन गनय, बैठकको सुव्र्िस्था कार्ि राख न, आिश्र्क सलिततहरुको 
गठन गनय र अन्र् काि कारिाही गनय तनर्लित एिं प्रभािकारी बनाउन गाउँ कार्यपालिकाबाट स्िीकृत गरी र्ो कार्यविधि 
जारी गररएको छ । 

परिच्छेद -१ 

प्रािम्भभक 

१.  संक्षिप्त  नाम ि प्रािभभः (१) र्स कार्यविधिको नाि 'गाउँ सभा सञ् चािन कार्यविधि, २०७४' रहेको छ । 

 (२) र्ो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः बबषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा, र्स कार्यविधििा,- 

 (क) 'संवििान' भन् नािे नेपािको संवििान सम्झनुपछय । 

 (ख) 'स्थानीर् तह' भन् नािे नेपािको संवििानको िारा २२२ बिोजजिको गाउँ सभा सम्झनुपछय । 

 (ग) 'सभा' भन् नािे संवििानको िारा २२२ बिोजजिको गाउँसभा सम्झनुपदयछ । 

 (घ) 'कार्यपालिका' भन् नािे गाउँ कार्यपालिका सम्झनुपदयछ । 

 (ङ) 'अध्र्क्ष' भन् नािे सभाको अध्र्क्ष सम्झनुपदयछ । 

 (च) 'उपाध्र्क्ष' भन् नािे गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष सम्झनुपदयछ  

 (छ) 'वििेर्क' भन् नािे स्थानीर् कानूनको िस्र्ौदा िा कानूनको संशोिन िस्र्ौदा सिेत सम्झनजुपछय । 

 (ज) 'सदस्र्' भन् नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कार्यपालिकाको सदस्र् िा िडा सदस्र्िाई 
सम्झनुपछय । 



 
 

 (झ) 'सभाको सधचि' भन् नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृत िा अध्र्क्षिे सभाको सधचि भई काि 
गनय तोकेको कियचारी सिेतिाई सम्झनुपछय । 

 (ञ) 'बैठक' भन् नािे गाउँ सभाको अधििेशन सम्झनुपछय सो शब्दिे सलिततको बैठक सिेतिाई सम्झनुपछय । 

 (ट) 'प्रस्ताि' भन् नािे सभाको विचाराथय पेश गररएको कुनै पतन प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग सम्बजन्ित संशोिन 
प्रस्ताि सिेत सम्झनुपछय । 

 (ठ) 'प्रस्तुकताय सदस्र्' भन् नािे सभाको वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सभाको सदस्र् सम्झनुपछय । 

 (ड) 'बैठक कक्ष' भन् नािे सभाको बैठक कक्ष सम्झनुपछय र सो शब्दिे बैठक कक्षसँग जोडडएको दशयकदीघाय िा 
बरण्डा सिेतिाई जनाउँछ । 

 (ढ) 'विषर्गत शाखा' भन् नािे गाउँपालिकाको कार्यविभाजन तनर्िाििी, २०७४ बिोजजिको विषर्गत शाखा 
सम्झनुपछय । 

 (ण) 'सलितत' भन् नािे र्स कार्यविधि बिोजजि गठन हुने सभाको सलितत सम्झनुपछय । 

 (त) 'संर्ोजक' भन् नािे र्स कार्यविधि बिोजजि गठठत सलिततको संर्ोजक सम्झनुपछय । 

परिच्छेद – २ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ् चालन सभबन्िी व्र्िस्था 

३. सभाको अधििेशन बोलाउनेः (१) अध्र्क्षिे गाउँपालिकाको तनिायचनको अजन्ति पररणाि घोषणा भएको लिततिे 
तीन िठहनालभत्र सभाको पठहिो अधििेशन बोिाउनेछ । त्र्सपतछ र्स कार्यविधि बिोजजि अध्र्क्षिे सिर् 
सिर्िा अन्र् अधििेशन बोिानेछ । तर सभाको एउटा अधििेशको सिाजप्त र अको बैठकको प्रारम्भको 
अिधि छ िठहनाभन्दा बढी हुने छैन । 

(२) अध्र्क्षिे कार्यसूची बिोजजि बैठकको सञ् चािन र अन्त्र् गनेछ । 

(३) सभाको अधििेशन चािु नरहेको िा बैठक स्थधगत भएको अिस्थािा बैठक बोिाउन िाञ्छनीर् छ भनी 
सभाको सम्पूणय सदस्र्हरुको सदस्र् सङ्खर्ाको एक चौथाई सदस्र्िे लिखखत अनुरोि गरेिा अध्र्क्षिे त्र्स्तो 
बैठक बस्ने लितत, स्थान तोक्नेछ । त्र्सरी तोककएको लितत, सिर् र स्थानिा सभाको अधििेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अधििेशन कार्यपालिकाको केन्र रहेको स्थानिा अध्र्क्षिे तोके बिोजजि बस्नेछ । 

(५) सािान्र्ताः तनिायचन पतछको पठहिो अधििेशनको अिधि बढीिा पन्र ठदन र सो पतछको प्रत्रे्क 
अधििेशनको अिधि बढीिा सात ठदनको हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) िा (३) बिोजजि सभाको अधििेशन बोिाएको सूचना अध्र्क्षिे सदस्र्हरुिाई ठदनेछ । त्र्स्तो 
सूचना आिश्र्कता अनुसार साियजतनक सञ् चार िाध्र्िबाट सिेत प्रचार प्रसार गनुयपनेछ । 



 
 

४. सदस्र्हरुको उपम्स्थतत ि आसनः (१) बैठकिा  आसन ग्रहण गनुय अतघ सबै सदस्र्िे अध्र्क्षिे तोकेको 
क्रिानुसार अधििेशनको उपजस्थतत पुजस्तकािा हस्ताक्षर गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि उपजस्थत सदस्र्हरुिे अध्र्क्षिे तोकेको स्थानिा तनिायररत सिर् अगािै आफ्नो 
आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(३) अपाङ्गता भएको सदस्र्को हकिा अध्र्क्षिे तनिायरण गरेको स्थानिा तनजको एकजना सहर्ोगी आिश्र्क 
भएिा  सो को  सिेत व्र्िस्था गनुयपनेछ । 

५. सभाको गणपुिक सङ्खर्ाः (१) सभािा  तत्काि कार्ि रहेका सदस्र् सङ्खर्ाको पचास प्रततशत भन्दा बढी 
सदस्र् उपजस्थत भएिा अधििेशनको िाधग गणपुरक सङ्खर्ा पुगेको िातननेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि गणपुरक सङ्खर्ा नुपगेिा  अध्र्क्षिे तीन ठदनलभत्र अको बैठकको िाधग दफा (३) 
बिोजजि सूधचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि आव्हान गरेको अधििेशनिा गरणपुरक सङ्खर्ा नपुगेिा दईु ठदनलभत्र अधििेशन 
बस्ने गरी दफा (३) बिोजजि सूधचत गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि पुनाः सूचना गदाय गणपुरक सङ्खर्ा नपुगेिा कम्तीिा  पच्चीस प्रततशत सदस्र्को 
उपजस्थततिा अधििेशन बस्नेछ । 

६. बैठकको सञ् चालन ि स्थगनः (१) अध्र्क्षिे सभाको कार्यबोझिाई ध्र्ानिा राखी कार्यसूची स्िीकृत गरी 
सभाको बैठक सञ् चािन गनुयपनेछ । 

(२) सभाको बैठक अध्र्क्षिे तनिायरण गरेको सिर् तालिका बिोजजि हुनेछ । 

(३) अध्र्क्षिे प्रत्रे्क बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्र्क्ष बैठकिा उपजस्थत हुने नसक्ने अिस्थािा  उपाध्र्क्षिे बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।उपाध्र्क्ष  
पतन उपजस्थत हुन नसकेिा  अध्र्क्षिे तोकेको सभाको सदस्र्िे बैठकको अध्र्क्षता गने गरी कार्यसूधचिा 
तोक्नुपनेछ । 

७. कार्यसूची ि समर्ािधि प्रकाशनः (१) अध्र्क्षको तनदेशनानुसार सभाको कार्यसूची र सिर् तालिका अनुसूची 
१ बिोजजि तर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रतत सािान्र्तर्ा ४८ घण्टा अगािै प्रत्रे्क सदस्र्िाई उपिब्ि 
गराइनेछ । तर बबशेष पररजस्थततिा अध्र्क्षको तनदेशन अनुसार बैठक बस्नुभन्दा २४ घण्टा अगािै  कार्यसूची 
तर्ार गरी त्र्सको एक एक प्रतत सदस्र्िाई सभाको सधचििे उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

८. समर्ािधि तनिायिणः (१) अध्र्क्षिे बैठकिा पेश हुने विषर् िाधथ छिफि गनय सिर्ािधि तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बिोजजि तोककएको सिर्ािधि सिाप्त भएपतछ र्स कार्यविधििा अन्र्था  िेखखएको बाहेक 
अध्र्क्षिे अन्र् विषर्िा छिफि हुन नठदई सो बबषर्िा छिफि हुन नठदई सो विषर्को टंुगो िगाउन 
आिश्र्क सबै वििेर्क िा प्रस्ताि तनणयर्ाथय बैठकिा प्रस्तुत गनेछ । 



 
 

९. सभामा मतदानः (१) सभािा तनणयर्को िाधग प्रस्तुत गररएको सबै वििेर्क िा प्रस्तािको तनणयर् उपजस्थत 
सदस्र्हरुको बहुितबाट हुनेछ । 

(२) अध्र्क्षता गने व्र्जक्तिाई ित ठदने अधिकार हुने छैन । 

तर ित बराबर भएिा अध्र्क्षता गने व्र्जक्तिे आफ्नो  तनणायर्क ित ठदनेछ । 

१०. मर्ायददत संशोिनः (१) कुनै सदस्र्िे प्रस्तुत गने बबिेर्क िा प्रस्ताििा कुनै आपविजनक, व्र्ङ््र्ात्िक, 
अनािश्र्क, अनुपरु्क्त िा असम्बद्ि िा िाक्र्ांश प्रर्ोग भएको िागेिा अध्र्क्षिे त्र्स्ता विषर् वितरण 
हुनुभन्दा अतघ उपरु्क्त संशोिन गनय िा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रािभभः सभाको बैठक कक्षिा अध्र्क्षको आगिन भई राजरिर् िुन बजेपतछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

१२.  बैठकमा पालना गनुयपने आचिणहरुः (१) बैठकिा देहार्का आचारहरु पािना गनुयपनेछ । 

(क) अध्र्क्ष बैठक कक्षिा प्रिशे हँुदा सबैिे सम्िान प्रकट गनय उठ्नुपनेछ । 

(ख) अध्र्क्षिे बैठकप्रतत सम्िान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थधगत भई अध्र्क्ष सभाबाट बाठहर तनस्केपतछ िात्र अरु सदस्र्िे बैठक कक्ष छाड्नुपनेछ । 

(घ) बैठकिा भाग लिने सदस्र्िे बोल्दा अध्र्क्षिाई सम्बोिन गरेर िात्र बोल्नुपनेछ र अध्र्क्षिे अन्र्था 
आदेश ठदएिा बाहेक उलभएर बोल्नुपनेछ । 

(ङ) अध्र्क्षिे बैठकिाई सम्बोिन गरररहेको सिर्िा कुनै पतन सदस्र्िे स्थान छोड्नु हँुदैन  र अध्र्क्षिे 
बोिेको कुरा शाजन्तपूियक सुन् नुपनेछ । 

(च) अध्र्क्षिे आसन ग्रहण गरररहेको र बोलिरहेको अिस्थािा सदस्र्को िीचबाट ठहड्नुहँुदैन । 

(छ) कुनै सदस्र्िे बोलिरहेको सिर्िा अशाजन्त गनय िा बैठकको िर्ायदा भङ्ग हुने िा अव्र्िस्था उत्पन् न हुने 
कुनै काि गनुय हँुदैन । 

(ज) बैठक कक्षिा अध्र्क्षको सािुन् नेबाट िारपार गरी ठहड्न िा अध्र्क्षको आसन तफय  वपठ्रु् फकायएर 
बस्नुहँुदैन । 

(झ) बैठकको कार्यसँग प्रत्र्क्ष रुपिे सम्बजन्ित बबषर् बाहेक अन्र् विषर्को पुस्तक, सिाचारपत्र िा अन्र् 
कागजहरु पढ्नु हँुदैन । 

(ञ) बैठकको अिधिभर बैठक कक्षिा िोबाईि फोन बन्द गनुयपनेछ । 

(२) सभािा पािन गनुयपने अन्र् आचरणहरु सिर् सिर्िा सभािे तोके बिोजजि हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग ललने सदस्र्हरुले पालना गनुयपने तनर्महरुः बैठकिा हुने छिफि हुने विषर्िा भाग लिने 
सदस्र्हरुिे देहार्का तनर्िहरुको पािना गनुयपनेछाः 



 
 

(क) अध्र्क्षको ध्र्ानाकषयण गनयको तनलिि उठ्नुपनेछ र अध्र्क्षिे तनजको नाि बोिाएपतछ िा ईशारा गरेपतछ 
िात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) र्स कार्यविधिको दफा ३५ बिोजजिका बबषर्िा छिफि गनुय हँुदैन । 

(ग) अलशरट, अजश् िि, अपिानजनक िा कुनै पतन आपविजनक शब्द बोल्नुहँुदैन । 

(घ) व्र्जक्तगत आक्षेप िगाउनु हँुदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अधिकारिाई सभाको कार्यिा  बािा पने िनाशर्िे दरुुपर्ोग गनुयहँुदैन । 

(च) सभा िा अध्र्क्षको कुनै तनणयर् बदर गररर्ोस ्भन् ने प्रस्ताि िाधथ बोल्दाको अिस्थािा बाहेक सभाध्र्क्षको 
कुनै पतन तनणयर्को आिोचना गनुयहँुदैन ।  

(छ) अध्र्क्षिे पद अनुकुि आचरण गरेको छैन भनी प्रस्तािको छिफिको क्रििा बाहेक अध्र्क्षको आचरणको 
आिोचना गनुयहँुदैन । 

(ज) बैठकिा पािना गनुयपने अन्र् तनर्िहरु सभािे तोकेबिोजजि हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकिा  बोल्ने क्रि देहार् बिोजजि हुनेछाः 

 (क) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्िे बोलिसकेपतछ अध्र्क्षिे नाि बोिाएको िा इशारा गरको क्रि बिोजजिको 
सदस्र्िे बोल्न पाउनेछन ्। 

 (ख) अध्र्क्षको अनुितत बबना कुनै सदस्र्िे एउटै प्रस्ताििा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन । 

 (ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्िे  उिर ठदनको तनलिि छिफिको अन्त्र्िा फेरी बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तािको 
सम्बन्ििा छिफििा पठहिे भाग लिएको िा नलिएको  जेसुकै भएतापतन प्रस्तािक सदस्र्िे उिर ठदईसकेपतछ 
अध्र्क्षको अनुितत नलिई फेरी बोल्न पाउनेछैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सककनेः (१) बैठकिा छिफि चलिरहको सिर्िा सम्बजन्ित बबषर्िा कुनै सदस्र्िे 
कुनै कुरा स्परट पानय िाग गनय अध्र्क्ष िाफय त अनुरोि गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन अध्र्क्षको अनुितत लिई कुनै सदस्र्िे सभाको 
जानकारीको िाधग आफूसँग सम्बजन्ित अन्र् विषर्िा स्परट जानकारी ठदन सक्नेछ । तर त्र्स्तो स्परट 
जानकारी ठदँदा कुनै वििादास्पद बबषर् उठाउन पाइनेछैन र सो स्परट जानकारी िाधथ कुनै छिफि गनय 
पाइनेछैन । 

१६. तनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेः (१) सभाको कार्यसूचीको कुनै प्रस्ताििाधथ छिफि सिाप्त भएपतछ सो प्रस्तािको 
पक्षिा हुने सदस्र्हरुिाई 'हुन्छ', बबपक्षिा हुने सदस्र्हरुिाई 'हुन् न' र तटस्थ रहने चाहने सदस्र्हरुिाई 'ित 
ठदन् न' भन् ने शब्द सुतनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्र्क्षिे कार्यसूधचको विषर्हरु क्रिशाः तनणयर्ाथय पेश गनेछ 
। 



 
 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि प्रस्ताििाई तनणायर्थय पेश गररसकेपतछ अध्र्क्षिे हुन्छ िा हुन् न सदस्र्हरुिध्रे् 
जुन पक्षको बहुित भएको ठहर् र्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ । 

 (३) अध्र्क्षद्िारा कुनै प्रस्ताि तनणयर्ाथय पेश गररसकेपतछ सो प्रस्ताििाधथ छिफि गनय िा संशोिन प्रस्तुत 
गनय पाइनेछैन । 

१७. सभाध्र्िले तनदेशन ददनेः (१) बैठकिा अभर व्र्िहार गने सदस्र्िाई आफ्नो व्र्िहार तनर्न्त्रण गनय 
अध्र्क्षिे चेतािनी ठदएपतछ त्र्स्तो सदस्र्िे आफ्नो व्र्िहारिाधथ तुरुन्त तनर्न्त्रण गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजिको आदेश पािना नगने सदस्र्िाई अध्र्क्षिे बैठकबाट बाठहर जान आदेश ठदन 
सक्नेछ । आदेश पाएपतछ त्र्स्तो सदस्र्िे बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाठहर जानुपनेछ र तनजिे सो ठदनको बाँकी 
अिधिको बैठकिा उपजस्थत हुन पाउनेछैन ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजिको आदेश पाएपतछ पतन त्र्स्तो सदस्र् बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाठहर नगएिा 
अध्र्क्षिे कियचारी िा सुरक्षाकिीको सहर्ोग लिई बाठहर तनकाल्न सक्नेछ । त्र्सरी तनकालिएकोिा त्र्स्तो 
सदस्र्िे त्र्सपतछको तीन ठदनसम्ि सभाको बैठक िा कुनै सलिततको बैठकिा  भाग लिन पाउनेछैन । र्सरी 
तनकालिएकोिा सभाको सधचििे सो कुराको सूचना सबै सलिततिाई ठदनेछ । 

 (४) र्स कार्यविधििा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन कुनै सदस्र्िे बैठक कक्षिा  शाजन्त, सुव्र्िस्था 
तथा अनुशासन भङ्ग गरेिा िा गनय िागेिा िा सभाको प्रततरठािा िक् का िा्ने ककलसििे बैठक कक्षलभत्र 
ध्िंसात्िक कार्य गरेिा िा बि प्रर्ोग गरेिा िा गनय िागेिा िा कुनै भौततक हानी नोक्सानी पुर् र्ाएिा 
अध्र्क्षिे तनजिाई बैठक कक्षबाट तत्काि तनस्काशन गरी सदस्र्िाई बढीिा सात ठदन सम्िको िाधग सभािा 
आउन  नपाउने गरी र क्षतत भएको भौततक सािाग्रीक र्थाथय क्षततपूततय भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

 (५) उपदफा (४) बिोजजि तनरकालशत भएको सदस्र्िे सो अिधिभर सभाको िा कुनै सलिततको बैठकिा 
पाउनेछैन । तनजिाई तोककएको क्षततपूततय अध्र्क्षिे तोकेको सिर्लभत्र दाखखिा गने दातर्त्ि सम्बजन्ित 
सदस्र्को हुनेछ । 

 (६) र्स दफा बिोजजि कुनै सदस्र् तनरकालशत भएको िा फुकुिा भएको  सूचना सभाको सधचििे सब ै
सलिततिाई ठदनेछ । 

१८. कािबाही कफताय हुन सकनेः र्स  कार्यविधििा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन तनरकालशत िा 
कारिाहीिा परेको सदस्र्िे धचि बुझ्दो सफाई पेश गरेिा िा आफ्नो भुि स्िीकार गरी िाफी िागेिा अध्र्क्षिे 
बैठकको रार् बुझी त्र्स्तो सदस्र्िाई िाफी ठदई कारिाही कफताय लिन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थधगत गने अधिकािः बैठक कक्षलभत्र अव्र्िस्था भई िा हुन िाधग बैठक तनर्लित रुपिे सञ् चािन 
गनय िािा पने देखखएिा अध्र्क्षिे सो ठदनको कुनै सिर्सम्ि िा आफूिे तोकेको अिधिसम्िको िाधग सूचना 
टाँस गरी बैठक स्थधगत गनय सक्नेछ । अध्र्क्षिे गरेको त्र्स्तो स्थगन िाधथ कुनै प्रश् न उठाउन पाउने छैन 
। 



 
 

२०. सदस्र्को स्थान रिकत िहेको अिस्थामा कार्यसञ् चालनः सभाको कुनै सदस्र्को स्थान ररक्त रहको अिस्थािा 
सिेत सभािे आफ्नो कार्यसञ् चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारिाहीिा भाग लिन नपाउने कुनै व्र्जक्तिे भाग 
लिएको कुरा पतछ पिा िागेिा प्रचलित कानून बबपररत बाहकको कार्य अिान्र् हुने छैन । 

२१. सभाको तनणयर्को अलभलेख ि कार्ायन्िर्नः (१) सभा र्सको सलिततको तनणयर् तथा कारिाहीको अलभिेख 
सभाको सधचििे व्र्िजस्थर र सुरक्षक्षत राख न पनेछ । 

 (२) सभा तथा र्सका सलिततको तनणयर्को सक् कि अध्र्क्षको आदेशबबना सभा िा सभा भिन िाठहर िैजान 
हुदैँन । 

२२. तनणयर्  प्रमाणणत गनेः (१) सभाको बैठकिे गरेका तनणयर् अध्र्क्षिे प्रिाखण गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजिको तननयर् सुरक्षक्षत राख ने र कार्ायन्िर्न गने गराउने कार्य सभाको सधचििे गनेछ 
। 

परिच्छेद – ३ 

स्थानीर् कानून तनमायण गने प्रकक्रर्ा 

२३. स्थानीर् कानून तनमायण गदाय विचाि गनुयपने पिहरुः (१) सभािे स्थानीर् कानून तनिायण िा संशोिन  गदाय 
अन्र् कुराको अततररक्त देहार्को विषर्िा विचार गनुयपनेछाः 

(क)  संवििान बिोजजि आफ्नो अधिकारको विषर्िा पने िा नपने, 

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

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

(घ)  तनिायण गनय िाधगएको स्थानीर् कानूनको व्र्िहाररक कार्ायन्र्िन हुन सक्ने िा नसक्ने, 

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

(च)  सिोच्च अदाितबाट प्रततपाठदत लसद्दान्त िा भएको आदेश, 

(छ)  नेपाि सरकार, संघीर् संसद, प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभािे त्र्स्तो विषर्िा आिारभूत कानून 
तनिायण गरेको भए सोिा भएको  व्र्िस्था   

(ज)  नेपाि सरकार िा प्रादेलशक सरकारिे निुना कानून उपिब्ि गराएको भए सोिा भएको व्र्िस्था,  

(झ) नेपाििे अन्तराजरिर् जगतिा जनाएको प्रततिद्िता, 

(ञ) सम्बजन्ित स्थानीर् तहिे तनिायण गरेको अन्र् स्थानीर् कानूनसँगको ताििेि तथा सौहादयता, 

(ट) जजल्िालभत्रका अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् जजल्िासँग लसिाना जोडडएका स्थानीर् तहका हकिा 
त्र्स्ता जजल्िाका स्थानीर् तहिे बनाएको स्थानीर् कानूनको व्र्िस्था, 



 
 

(ठ) गाउँ कार्यपालिका िा नगर कार्यपालिकािे तनिायरण गरेका अन्र् आिश्र्क विषर्हरु, 

(२) सभािे संवििानको अनुसूची ९ को विषर्िा स्थानीर् कानून तनिायण गदाय त्र्स्तो बबषर्िा संघीर् 
संसद िा प्रदेश सभािे बनाएको कानूनको प्रततकूि नहुने गरी तनिायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको क्षेत्रिा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तारिा कुनै  ककलसिको 
बािा अिरोि गने िा अको ककलसिको भेदभाि गने गरी स्थानीर् कानून तनिायण गनय हँुदैन । 

(४) सभा िा कार्यपालिकािे एक आपसिा बाखझने गरी स्थानीर् कानून तनिायण गनय हँुदैन । 

(५) सभािे ठदएको अधिकार प्रर्ोग गरी कार्यपालिकािे तनदेलशका िा ठद्दशयन बनाई िागु गनेछ । 

२४. आिश्र्कताको पदहचान गनेः (१) कार्यपालिकािे वििेर्क तजुयिा गनुयअतघ त्र्स्तो विषर्को कानून तनिायण 
गनय आिश्र्क रहे नरहेको बबषर्िा आिश्र्कताको पठहचान गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको िाधग सम्बजन्ित कार्यपालिकािे स्थानीर् कानून बनाउनुपने आिार र कारण, 
त्र्स्तो बबषर्िा संघीर् िा प्रदेश कानून भए नभएको, जजल्िालभत्र र अन्र् तछिेकी स्थानीर् तहिा त्र्स 
सम्बन्िी स्थानीर् कानून भए नभएको, स्थानीर् कानून तजुयिाबाट हालसि गनय खोजजएको िाभ, िागत र 
उपिब्िी, स्थानीर् कानून कार्ायन्र्िनको िाधग आिश्र्क पने संर्न्त्र तथा आधथयक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत 
जुटाउनका िाधग आिश्र्क व्र्िस्था र वििेर्किा रहने िुखर् िुखर् प्राििानको सिेत विश् िेषण गरी संक्षक्षप्त 
अििारणापत्र तर्ार गनुयपनेछ । 

 (३) कानूनको संशोिनको िाधग बबिेर्क तजुयिा गदाय संशोिन गनुयपरेको आिार र कारण सठहतको दफाबार 
तीन िहिे वििरण तर्ार गनुयपनेछ । 

२५. प्रस्ताि स्िीकािर्ोग्र् छ िा छैन भन् ने तनणयर् गनेः कुनै प्रस्ताि स्िीकारर्ो्र् छ िा छैन भन् ने कुराको तनणयर् 
अध्र्क्षिे गनेछ र त्र्सरी तनणयर् गदाय अध्र्क्षिे कारण खुिाई प्रस्तािको कुनै अंश िा पुरै प्रस्ताि अस्िीकार 
गनय सक्नेछ । 

२६. बबिेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतः (१) िावषयक आर् र व्र्र्को अनुिान सठहतको बजेट तथा सो सँग सम्बजन्ित 
वितनर्ोजन िा आधथयक विधिर्कहरु अध्र्क्षबाट तनिायररत लितत र सिर्िा सभाको बैठकिा प्रस्तुत गनुयपनेछ 
। 

 (२) िावषयक बजेट तथा अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि कार्यपालिकाको प्रिुख आफैं िे िा तनजिे तोके 
बिोजजि उपाध्र्क्ष िा कार्यपालिकाको  सदस्र्िे िात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ ।अध्र्क्षिे िावषयक बजेट आर् व्र्र् 
वििरण तथा बजेट सभािा आफैं  पेश गने भएिा सो सिर्िा उपाध्र्क्षिे बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

 (३) कुनै वििेर्क िा प्रस्ताि अथय सम्बन्िी हो िा होइन भन् ने विषर्िा प्रश् न उठेिा सो प्रश् नको अजन्ति 
तनणयर् गने अधिकार अध्र्क्षको हुनेछ । 

 (४) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािको अन्र् प्रककर्ा देहार् बिोजजि हुनेछाः 



 
 

(क)  अथय सम्बन्िी बबिेर्क िा प्रस्ताििा छिफिको िाधग अध्र्क्षिे स्िीकृत गरेको कार्यतालिका (लितत 
र सिर्) सबै सदस्र्िाई सभाको सधचििे उपिब्ि गराउनुपनेछ ।  

(ख) िावषयक बजेट सम्बन्िी बबिेर्क सभाको बैठकिा पेश भए पश् चात िात्र सबै सदस्र्िाई उपिब्ि 
गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािका सम्बन्ििा र्स कार्यविधििा उल्िेख भएका विषर् बाहेक 
अध्र्क्षिे उपरु्क्त ठहर् र्ाएको छ । 

(५) अथय सम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि कुनै सदस्र्िे कजम्तिा सात ठदन 
अतघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बजन्ि वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि दताय भए पश् चात सभाको सधचििे 
सबै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउनुपनेछ । 

(७) वििेर्क िा प्रस्ताि िाधथ छिफि र तनणयर् हुने सिर् तालिका अनुसूधच १ बिोजजि अध्र्क्षिे 
तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 

२७. अथय सभबन्िी पुिक अनुमानः (१) सभाबाट पाररत चािु आधथयक िषयको िाधग अथय सम्बन्िी ऐनिे कुनै सेिाको 
िाधग खचय गनय अजखतर्ारी ठदएको रकि अपर्ायप्त भएिा िा त्र्स िषयको िाधग अथय सम्बन्िी ऐनिे अजखतर्ारी 
नठदएको सेिािा खचय गनय आिश्र्क भएिा िा अथय सम्बन्िी ऐनिे अजखतर्ारी ठदएको रकि भन्दा बढी खचय 
हुन गएिा कार्यपालिकाको अध्र्क्षिे सभािा र्स अतघ प्रस्तुत गररएको बजेटको लसद्दान्त र िागयदशयनको 
प्रततकुि नहुने गरी पुरक अनुिान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. बबिेर्क सभामा पेश गदाय सलंग्न गनुयपने विििणः सभािा पेश गने वििेर्कका साथिा देहार्का वििरण 
संि्न गनुयपनेछाः 

(क) वििेर्कको उद्देश्र् र कारण सठहतको वििरण, 

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

(ग)  कुनै वििेर्किा तनर्ि, कार्यविधि, तनदेलशका बनाउने िा अधिकार प्रत्र्ार्ोजन गने प्राििान रहेको 
भए त्र्सको कारण प्रत्र्ार्ोजजत अधिकार अन्तगयत बनाइने तनर्ि, कार्यविधि िा तनदेलशकाको प्रकृतत 
र सीिा तथा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाि सम्बन्िी ठटप्पणी, 

२९. वििेर्क दताय गिाउनुपनेः (१) सभाको अधिकारक्षेत्र लभत्र कुनै विषर्िा कुनै सदस्र्िे वििेर्क पेश गनय चाहेिा 
वििेर्क तर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने लिततभन्दा कजम्तिा पन्र ठदन अगािै अध्र्क्षिाई उपिब्ि गराई 
दताय गराउनुपने, 

 तर तनिायचन पतछको प्रथि सभािा वििेर्क पेश गने सिर्ािधि अध्र्क्षिे तोके बिोजजि हुनेछ । 



 
 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको वििेर्क प्रचलित कानून अनुकूि नदेखखएिा  िा र्ो कार्यविधि अनुकुि नभएिा 
अध्र्क्षिे उक्त वििेर्क विधिसम्ित रुपिा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्िाई ठदनुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि अध्र्क्षिे आदेश ठदए बिोजजि सभाको सधचििे प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सधचििे अध्र्क्षिे आदेश ठदएका वििेर्क अनुसूची २ बिोजजि दतायको अलभिेख छुट्टै राख नुपनेछ 
। 

३०. प्रस्ताि दताय गिाउनुपनेः (१) सभाको अधिकारक्षेत्र लभत्र कुनै  विषर्िा प्रस्ताि पेश गनय चाहने      सदस्र्िे 
प्रस्ताि तर्ार गरी सभाको बैठक बस्नुभन्दा कजम्तिा सात ठदन अगािै अध्र्क्ष सिक्ष  पेश गनुयपनेछ । तर 
तनिायचनपतछक प्रथि सभािा प्रस्ताि पेश  गने सिर्ािधि अध्र्क्षिे तोके बिोजजि हुनेछ । 

 (२)  त्र्स्तो प्रस्ताि प्रचलित  कानून अनुकुि नदेखखएिा िा र्ो कार्यविधि अनुकूि नभएिा अध्र्क्षिे उक्त 
प्रस्ताि विधिसम्ित रुपिा पेश  गनय प्रस्तािक सदस्र्िाई ठदनुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजजि अध्र्क्षिे  आदेश ठदएबिोजजि सभाको सधचििे प्रस्ताि दताय गनुयपनेछ । 

(४) सभाको सधचििे अध्र्क्षिे आदेश ठदजका प्रस्तािहरु दतायको अलभिेख अनुसुची २ बिोजजि छुट्टै 
राख नुपनेछ । 

३१. सूचना विना पतन प्रस्ताि पेश गनय सककनेः (१) र्स पररच्छेदिा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन अध्र्क्षको 
अनुितत लिई देहार्को  कुनै प्रस्ताि सूचना बबना पतन पेश गनय सककने छ र त्र्स्तो प्रस्तािद्िारा कुनै 
वििादास्पद विषर् उठाउन पाइने छैन । 

(क) िन्र्िाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताि तथा संशोिन कफताय लिने, 

(ग) बिाई ठदने िा शोक प्रकट गने, 

(घ) छिफि िा बैठक स्थधगत गने, 

(ङ) बैठकको अिधि बढाउने, िा 

(च) छिफि सिाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेखखत प्रस्तािका सम्बन्ििा अध्र्क्षको अनुितत प्राप्त भई बैठकिा प्रस्ताि पेश 
भएपतछ अध्र्क्षिे उक्त प्रस्ताििाई बैठकको तनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२. वििेर्क ि प्रस्ताि वितिणः िावषयक बजेट सम्बन्िी वििेर्क कार्यपालिकाबाट स्िीकृत गरी लसिै सभािा पेश 
गररनेछ । अन्र् सबै वििेर्क िा प्रस्ताि सभािा पेश गनुयभन्दा कजम्तिा २४ घण्टा अगािै सबै सदस्र्िाई 
सभाको सधचििे उपिब्ि गराउनु पनेछ । 



 
 

३३. सुझाि संकलन ि परिमार्यनः (१) वििेर्क िस्र्ौदा भएपतछ अध्र्क्षिाई उपरु्क्त िागेिा त्र्स्तो वििेर्किा 
साियजतनक रुपिा िा िडाबाट िडािासीको सुझाि संकिन गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त हुन आएको सुझािहरु सठहतको प्रततिेदन सम्बजन्ित िडा सलिततिे 
कार्यपालिकािाई ठदनुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बिोजजि वििेर्किा िडा सलिततिाफय त प्राप्त हुन आएका सुझािहरुको अध्र्र्न गरी 
कार्यपालिकािे वििेर्किाई आिश्र्क अनुसार पररिाजयन गनेछ । 

३४. वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गनेः (१) अध्र्क्षबाट स्िीकृत कार्यतालिका बिोजजि वििेर्क िा प्रस्ताि 
प्रस्तुतकताय  सदस्र्िे सभाको बैठकको पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि वििेर्क पेश गदाय प्रस्तुतकताय सदस्र्िे वििेर्क पेश गनुय परेको कारण, वििेर्कबाट 
गनय खोजजएको व्र्िस्था र त्र्सबाट प्राप्त गनय खोजजएको उपिब्िीको बारेिा संक्षक्षप्त जानकारी ठदँदै वििेर्किा 
छिफि गररर्ोस ्भन् ने प्रस्ताि सभािा पेश गनयपनेछ । 

 (३) वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय तोककएको सदस्र् सभािा स्िरं् उपजस्थत हुन असिथय भएिा अध्र्क्षिे 
तोकेको कुनै सदस्र्िे वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोिन सभबन्िी शतयहरुः कुनै वििेर्क िा प्रस्तािको सम्बन्ििा देहार्का सतयका अिीनिा रही सदस्र्िे 
संशोिन गनय सक्नेछाः 

(क) िुि प्रस्तािको लसद्दान् त विपरीत हुनुहँुदैन । 

(ख) िुि प्रस्तािको कुरासँग सम्बद्ि तथा त्र्सको क्षेत्रलभत्रको हुनुपनेछ । 

(ग) बैठकिे पठहिे गररसकेको तनणयर्सँग बाखझने हुनुहँुदैन । 

(घ) अस्परट िा तनरथयक हुनुहँुदैन । 

३६. बबिेर्कमा दफािाि छलफलः (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बिोजजिको वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकिा दफािार 
छिफिको िाधग अध्र्क्षिे आिश्र्क व्र्िस्था गनुयपनेछ । त्र्स्तो छिफििा अध्र्क्षिे प्राप्त भईसकेका 
संशोिन वििेर्क िा प्रस्ताििाई सिािेश गराउन सक् नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि छिफि सिाप्त भएपश् चात वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्िे अध्र्क्षको 
अनुिततिे सभािा देहार्को कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुयपनेछ । 

 (क) विस्ततृ छिफिको िाधग वििेर्क िा प्रस्ताििाई सभाका सलिततिा पठाइर्ोस ्भन् ने िा 

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

 तर, सलिततको बैठकिा पठाइने वििेर्क िा प्रस्ताि सभाको बैठकिा दफािार छिफि गररने छैन । 



 
 

३७. सभामा छलफल गनय नपाईने विषर्हरुः (१) देहार्का विषर्िा सभा िा सलिततको कुनै बैठकिा छिफि गनय 
पाइने छैनाः 

 (क) संवििान िा प्रचलित कानूनबाट तनषेि गररएको विषर्, 

 (ख) कानूनताः गोप्र् रहने कुराहरु िा प्रकाशन गदाय राजरिर् ठहत विपररत हुने कार्य, 

 (ग) कार्यपालिकाको कुनै सलिततको तनणयर्को आिोचना गररएका विषर्, 

 (घ) सभाको छिफिद्िारा स्परट भइसकेको विषर्, 

 (ङ) प्रत्र्क्ष िा अप्रत्र्क्ष रुपिा प्रचारको िाधग कुनै व्र्जक्त िा संस्थाको नाि आठद भएको विषर् 

 (च) ऐततहालसक तथ्र् िा कानूनको व्र्ाखर्ा सम्बन्िी विषर्, 

 (छ) गैरसरकारी व्र्जक्तको कुनै िक्तव्र् सत्र्  हो िा होइन भन् ने विषर्, 

 (ज) अलशरट भाषा प्रर्ोग गररएको, 

(झ) कार्यपालिकाको कुनै तनणयर् िा कुनै कारिाही सम्बन्िी विषर्िा  छिफि गदाय राजरिर् सुरक्षा, अखण्डता 
िा कुटनीततक सम्बन्ि जस्ता संिेदनशीि विषर्हरुिा आँच आउन सक्ने भनी कार्यपालिकाबाट प्रिाखणत 
गररएको विषर् सिािेश भएको, 

३८. सलमततमा छलफलः (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बिोजजि विस्ततृ छिफि गनय सभाको सलिततिा 
पठाइएकोिा सलिततिे त्र्स्तो वििेर्क िा प्रस्ताििा छिफि गदाय वििेर्किा संशोिन गने सदस्र्हरुिाई 
संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारनण सिेत खुिाई आफ्नो संशोिनको विषर्िा प्ररट गनय सलिततको 
बैठकिा सिर् ठदनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि संशोिनकतायिे विषर्िा आफ्नो िारणा राखेपतछ पेश भएका संशोिनका विषर्िा 
सिेत सलिततिे दफाबार छिफि गरी त्र्स्तो संशोिन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्ििा वििेर्क प्रस्तुतकताय 
सदस्र्को सिेत रार् लिई आिश्र्क तनणयर् गनेछ । 

३९. सलमततको प्रततिेदन ि बैठकमा प्रस्तुतः (१) सलिततिा वििरे्क िा प्रस्ताि उपर छिफि सिाप्त भएपतछ 
सलिततिे गरेको तनणयर् अनुरुप प्रततिेदन तर्ार गरी सलिततको संर्ोजक िा तनजको अनुपजस्थततिा सलिततिे 
तोकेको सदस्र्िे प्रततिेदन सठहतको वििेर्क िा प्रस्ताि अध्र्क्षको अनुिततिे सभाको बैठकिा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रततिेदन उपर छिफि सिाप्त भए पश् चात वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय 
सदस्र्िे अध्र्क्षको अनुिततिा वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय तनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

४०. वििेर्क कफताय ललन सकनेः (१) वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे सभाको स्िीकृतत लिई जुनसुके अिस्थािा 
वििेर्क िा प्रस्ताि कफताय लिन सक्नेछ । 

 तर िावषयक बजेट तथा आधथयक ऐन सम्बन्िी वििेर्क कफताय लिन सक्ने छैन ्। 



 
 

 (२) वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्िे वििेर्क कफताय लिन अनुितत िा्ने प्रस्ताि पेश गनय चाहेिा 
लिखखत सूचना ठदनु पनेछ । 

 (३) वििेर्क िा प्रस्ताि  कफताय लिने प्रस्तािको कसैिे विरोि गरेिा प्रस्ताि गने तथा विरोि गने सदस्र्िाई 
आ-आफ्नो कुराहरु स्परट पानय संक्षक्षप्त िक्तव्र् ठदन अनुितत ठदन सक्नेछ र त्र्सपतछ अरु छिफि हुन 
नठदई प्रस्ताििाई तनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

 (४) वििेर्क िा प्रस्ताि कफताय लिने अन्र् प्रकक्रर्ा अध्र्क्षिे तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने  अधिकािः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोजजि दताय भएको 
वििेर्क िा दताय उपर कुनै सदस्र्िे संशोिन पेश गनय चाहेिा सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीिा चौबबस घण्टा 
अगािै संशोिनको प्रस्ताि अध्र्क्ष सिक्ष पेश गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि पेश गररने संशोिन स्िीकृत गने िा नगने अधिकार अध्र्क्षको हुनेछ । 

 (३) अध्र्क्षिे स्िीकृत गरेको संशोिन िा संशोिन सठहतको प्रस्ताि िा िुि प्रस्ताििाई तनणयर्ाथय पेश गनुयपूिय 
बैठकिा पढेर सुनाउनेछ । र्सरी तनणयर्ाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोिनहरु भएिा अध्र्क्षिे उपरु्क्त 
ठहर् र्ाएको कुनै एक संशोिन िा संशोिन सठहतको प्रस्ताि िा िूि प्रस्ताििाई प्राथलिकता ठदई पेश गनय 
सक्नेछ । 

 (४) सभाको सधचििे अध्र्क्षिे अनुितत ठदएका संशोिनहरुको वििरण सदस्र्हरुिाई उपिब्ि गराउनेछ । 

४२. वििेर्क पारित गने प्रस्ताि सभामा तनणयर्ाथय पेश गनेः (१) सभािा दफािार छिफि भएकोिा सो सिाप्त 
भएपतछ र सलिततिा विस्ततृ छिफि भएकोिा सलिततको प्रततिेदन उपर सभाको बैठकिा छिफि सिाप्त 
भएपश् चात अध्र्क्षको अनुितत लिई सभािा तनणयर्ाथय वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे वििेर्क पाररत गररर्ोस ्
भन् ने प्रस्ताि पेश गनेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बिोजजिको वििेर्क िा प्रस्ताििा पेश भएका संशोिनहरुिाई अध्र्क्षको अनुिततिे बैठकिा 
तनणयर्ाथय छुट्टै पेश गनय सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) बिोजजि सभाको बैठकिा बहुित सदस्र्िे स्िीकृत गरेिा वििेर्क िा प्रस्ताि पाररत 
भएको िातननेछ । 

४३. वििेर्कको पुनः प्रस्तुततः एकपटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकिा पेश गरी अस्िीकृत भएको वििेर्क 
सोही सभाको बैठकिा पुनाः प्रस्ताि गररने छैन । 

४४. वििेर्क दताय अलभलेख िाख नेाः सभािा  पेश गने प्रर्ोजनको िाधग अध्र्क्ष सिक्ष पेश भएका वििेर्क सभाको 
सधचििे अनुसूची २ बिोजजि दताय गरी वििेर्किा भएको कारिाहीको अद्र्ािधिक िागत तर्ार गरी 
राख नुपनेछ । 

४५. सामान्र् त्रुटी सुिािः अध्र्क्षिे सभाबाट पाररत भएको वििेर्क िा प्रस्ताििा दफाहरुको सङ्खर्ाको क्रि 
लििाउने तथा भाषागत शुद्िता कार्ि राख नुपनेछ । 



 
 

४६. वििेर्क प्रमाणणकिणको लाधग अद्र्ािधिक प्रतत तर्ाि गनेः (१) दफा ४२ बिोजजि सभाबाट पाररत भएको 
वििेर्किाई सभाको सधचििे पाररत भएका संशोिन तथा अनुषांधगक लििान भए त्र्स्तो लििान गरी वििेर्क 
पाररत भएको लितत सिेत उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िाधग नेपािी कागजिा चार प्रतत तर्ार गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि तर्ार गररएको वििेर्किा िषयगत नम्बर सिेत उल्िेख  गरी सभाको सधचििे 
प्रिाणीकरणको िाधग अध्र्क्ष सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

४७. वििेर्क प्रमाणणकिण ि प्रकाशन  तथा विकक्र वितिणः (१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को उपदफा (२) 
बिोजजि पेश भएको वििेर्कको पठहिो र अजन्ति परृठिा पुरा नाि थर तथा पद सिेत उल्िेख गरी प्रत्रे्क 
परृठिा हस्ताक्षार गरी प्रिाणीकरण गनेछ । त्र्सरी प्रिाणीकरण गदाय लितत र वििेर्कको परृठ सङ्ख र्ा सिेत 
खुिाउनु पनेछ । 

 (२) सभाबाट पाररत वििेर्क उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएपतछ िागु हुनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बिोजजि वििरे्क प्रिाणीकरण भएको जानकारी सभािा ठदनुपनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएको वििेर्कको एक प्रतत सभाको अलभिेखिा राखी अको एक-एक 
प्रतत कार्यपालिकाको कार्ायिर्, िडा सलितत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  िन्त्रािर्िा पठाउनुपनेछ । 

 (५) उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएको वििेर्क प्रकाशन गरी कार्यपालिकाको ििेसाइटिा  सिेत 
राख नुपनेछ । 

 (६) सभािे पाररत गरेको वििेर्क प्रिाणीकरण भएपतछ त्र्सका िुखर् िुखर् व्र्िस्थाको बारेिा स्थानीर् 
सञ् चार िाध्र्ि िा अन्र् कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुयपनेछ । 

 (७) कसैिे स्थानीर् कानून खररद गनय  चाहेिा कार्यपालिकाको कार्ायिर् र िडा सलिततको कार्ायिर्बाट िागत 
दस्तुर  ततरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सलमतत गठन गनय सकनेः (१) कार्यपालिकािाई सभाप्रतत उिरदार्ी बनाउन स्थानीर् कानून तनिायण प्रकक्रर्ािाई 
व्र्िजस्थत बनाउन तथा कार्यपालिकाबाट भएका कारिारहीको अनुगिन र िूल्र्ाङ्कन गरी आिश्र्क तनदेशन 
ठदने सिेतको प्रर्ोजनको िाधग देहार् बिोजजिको सलितत गठन गनय सक्नेछ । 

(क) वििेर्क सलितत 

(ख) िेखा सलितत 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रत्रे्क सलिततिा बढीिा तीन जना सदस्र्हरु रहनेछन ् । सलिततिा रहने 
सदस्र्हरु विषर्गत अनुभि िा विज्ञताको आिारिा अध्र्क्षको प्रस्ताि बिोजजि सभािे तनिायरण गरे बिोजजि  
हुनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि गठन हुने सलिततको संर्ोजक अध्र्क्षिे तोके बिोजजि हुनेछ । संर्ोजक बैठजकिा 
उपजस्थत नभएिा सलिततिे तोकेको सदस्र्िे बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 



 
 

(४) सलिततको सधचिको कार्य कार्यपालिकाको विषर्गत शाखा प्रिुखिे गनेछ । 

(५) सलिततको बैठकको गणपुरक सङ्खर्ा कजम्तिा दईु जना हुनुपनेछ । 

(६) सलिततको तनणयर् बहुितबाट हुनेछ । 

(७) उपदफा (१) बिोजजिको सलिततिे आिश्र्कता अनुसार विषर्गत विज्ञ िा कियचारीिाई आिन्त्रण गनय 
सक्नेछ । आिजन्त्रत सदस्र्िे बैठकको तनणयर्िा ित ठदन पाउने छैन। 

(८) उपदफा (१) बिोजजिका सलिततिे आफूिे गरेको कािको बावषयक प्रततिेदन सभासिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

४९. स्थानीर् कानूनको एकककृत ि अद्र्ािधिक अलभलेख िाख नुपनेः (१) सभाको सधचििे अनुसूची ३  बिोजजिको 
ढाँचािा  सभािे बनाएको कानूनको एकककृत र अद्र्ािधिक अलभिेख राख नुपनेछ । 

 (२) कार्यपालिकािे स्थानीर् कानूनको िषयगत र िणायनुक्रििा अद्र्ािधिक वििरण तर्ार गरी राख नुपनेछ । 

 (३) स्थानीर् कानूनिा  संशोिन भएिा त्र्स्तो संशोिन सिेत लििाई कार्यपालिकािे अद्र्ािधिक वििरण 
तर्ार गरी राख नुपनेछ । त्र्सरी अद्र्ािधिक गररएको स्थानीर् कानून स्थानीर् तहको िेिसाइटिा सिेत 
राख नुपनेछ । 

 (४) उपदफा (१) बिोजजि राखखएको अलभिेख कसैिे अििोकन गनय चाहेिा सुरक्षक्षत रुपिा अििोकन गनय 
ठदनुपनेछ । 

५०. कानून तनमायण प्रकक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्थाः स्थानीर् कानून तनिायण िा संशोिन सम्बन्िी अन्र् प्रकक्रर्ा 
प्रचलित कानून अनुकूि सभािे आफैं  तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 

५१. सभाको सधचिको अधिकािः सभाको सधचििे सभाको िा कुनै सलितत िा उपसलिततको बैठकिा प्रिेश गनय र 
बैठकिा कार्यरत कियचारीिाई तनदेशन ठदन िा तनर्न्त्रण गनय िा बैठकिे िागेको कार्यविधि सम्बन्िी सल्िाह 
ठदन सक्नेछ । 

परिच्छेद ४ 

विविि 

५२. सभालाई सभबोिनः (१) नेपाि सरकारका िजन्त्रपररषदका सदस्र्, प्रदेश प्रिुख तथा प्रदेश सरकारका 
िजन्त्रपररषदका सदस्र्िाई सभाध्र्क्षिे सभाको बैठकिाई विशेष सम्बोिन गनय अनुरोि गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि सम्बोिनको िाधग अपनाइने प्रकक्रर्ा अध्र्क्षिे तोके बिोजजि हुनेछ । 

५३. प्रिेश तनर्लमत गने अधिकािः सभाको बैठकिा प्रिेश तनर्लित गने अधिकार अध्र्क्षको हुनेछ । 

५४. आन्तरिक ददग्दशयनः (१) सभाको स्िीकृतत लिई अध्र्क्षिे आिश्र्कता अनुसार आन्तररक ठद्दशयन बनाउन 
सक्नेछ । 

 (२) र्स कार्यविधिको अजन्ति व्र्ाख र्ा गने अधिकार अध्र्क्षिाई हुनेछ र तनजको तनणयर् अजन्ति हुनेछ । 



 
 

 (३) त्र्स्तो तनणयर्को जानकारी बैठकिाई ठदनु पनेछ । 

 (४) र्ो कार्यविधिको प्रर्ोग गदाय प्रकक्रर्ागत िािा अड्काउ फुकाउने अजन्ति अधिकार अध्र्क्षिाई हुनेछ । 
र्सरी जारी भएका आदेश िा तनदेशनहरु र्स कार्यविधििा परे सरह िानी कार्ायन्िर्निा आउनेछ । 

५५. सभाको सधचिको काम लगाउन सकनेः सभाको सधचि उपजस्थत नभएिा र्स कार्यविधििा सभाको सधचििे 
गने भनी तोककएका कार्यहरु अध्र्क्षिे तोकेको अन्र् अधिकृत स्तरका कियचारीिे गनेछ । 

५६. अनुपम्स्थततको सूचनाः (१) कुनै सदस्र् िगातार दईुिटा िा सोभन्दा बढी सभाको बैठकिा अनुपजस्थत रहनु 
पने भएिा तत्सम्बन्िी अधग्रि सूचना अध्र्क्षिाई ठदनु पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि ठदइने सूचनािा आफू अनुपजस्थत रहने अिधि र कारण सिेत उल्िेख गनुयपनेछ । 

५७. पालना गनुयपने आचािसंदहताः सभाका पदाधिकारी तथा सदस्र्हरुिे संवििान तथा कानून बिोजजिको 
उिरदातर्त्ि पुरा गने तथा तनजहरुको काि कारिाहीिा साियजतनक विश् िास कार्ि गनय सभाबाट स्िीकृत 
आचारसंठहताको पािना गनेछन ्।  

५८. अधििेशनको अङ्ग नमातननेः सभाको अधििेशन प्रारम्भ हुनुपूिय र भइसकेपतछ अन्त्र् नभएसम्िको अिधििा 
आर्ोजना हुने उद् घाटन, स्िागत, सम्िान तथा अलभनन्दन जस्ता कक्रर्ाकिापिाई सभाको अङ्ग िातनने छैन 
। 

५९. शाम्न्त सुििा सुव्र्िस्था कार्म िाख नेः गाउँ सभा सञ् चािन अिधिभर सभाको सुरक्षाथय अध्र्क्षिे सुरक्षा 
तनकार्को सहर्ोग अनुरोि गरेिा अवििम्ब सुरक्षा उपिब्ि गराउनु सम्बजन्ित सुरक्षा तनकार्को कतयव्र् हुनेछ 
। 

  



 
 

अनुसूची १ 

(कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा १ सँग सम्बजन्ित) 
लिक्िाखोिा गाउँपालिका 

गाउँसभा 
कार्यसूची ि समर्ताललका 

बैठक सङ्खर्ााः         बैठक स्थानाः 

अध्र्क्षतााः 

लितत बैठक बस्ने सिर् कार्यसूधच कार्यसूची प्रस्तुतकताय कैकफर्त 

     
     

 

छलफलको समर् ताललका 

लितत बैठक बस्ने  
सिर् 

कार्यसूची प्रस्ताि 
प्रस्तुतकतायको 

नाि 

छिफििा  बोल्ने सदस्र्को 
नाि र तोककएको सिर् 

कैकफर्त 

       
       

 

  



 
 

अनुसूची २ 

(कार्यविधिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्ित) 
लिक् िाखोिा गाउँपालिकाको गाउँसभािा प्रस्तुत कानूनको अलभिेख 

लमक िाखोला गाउँसभा 

द
ताय 
न.ं 

वििेर्क
को नाि 

दताय 
लि
तत 

ििु 
सशंोि
न 

प्रस्ततुक
ताय 

वििर
ण 

लितत 

सभा
ि 

प्रस्तु
त 

लितत 

दफाबा
र 

छिफ
ि 

पारर
त 

लितत 

प्रिाणीकर
ण लितत 

कैकफर्
त 

           
 

अलभिेख तर्ार गनेको 
दस्तखताः 
नाि, थराः 
पदाः 
लितीाः  

अलभिेख जाँच गनेको 
दस्तखताः 
नाि, थर 

पदाः 
लितताः 



 
 

अनुसूची ३ 

(कार्यविधिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 
लिक् िाखोिा गाउँपालिकाको गाउँसभािा स्िीकृत कानूनको अलभिेख 

लिक् िाखोिा गाउँपालिका 

लमकिाखोला गाउँसभा 

दताय 
नं. 

वििेर्कको 
नाि 

सभाबाट 
स्िीकृत भएको 

लितत 

संशोिन भएको 
भए सोको लितत 

सभािा 
प्रस्तुत  
लितत 

पाररत 
लितत 

प्रिाणीकरण 
लितत 

कैकफर्त 

        
        
        

 

अलभिेख तर्ार गनेको 
दस्तखताः 
नाि, थराः 
पदाः 
लितीाः 
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अलभिेख जाँच गनेको 
दस्तखताः 
नाि, थर 

पदाः 
लितताः 


