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गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविवि, २०७४ (नमनूा) 

सुनकोशी गाउँपावलका गाउँ कार्यपाजलकाबाट स्वीकृत जमजत: २०७४/०४/२९ 

 

प्रस्तािनााः नेपालको संजवधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीर् तहको बैठक सञ्चालन 

कार्यजवजध स्वीकृत भई लागू नभएसम्मको लाजग गाउँ सभाको कार्य सञ्चालन गनय, बैठकको सुव्यिस्था 

कार्म राख्न, आिश्र्क सवमवतहरूको गठन गनय र अन्र् काम कारिाही वनर्वमत एिं प्रभािकारी बनाउन 

सुनकोशी गाउँपावलका गाउँ कार्यपाजलकाबाट स्वीकृत गरी र्ो कार्यजवजध िारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारवभभक 

१. सवंिप्त नाम र प्रारभभाः (1) र्स वनर्मािलीको नाम “सुनकोशी गाउँपावलका सभा सञ् चालन कार्यविवि-

२०७४” रहेको छ। 

(2) र्ो कार्यविवि तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ । 

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गल ेअको अथय नलागमेा र्स कार्यविविमा,- 

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

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

नगरपावलका र विल्ला सभा सभझनु पदयछ । 

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

नगरपावलकाको हकमा संवििानको िारा २२३ बमोविमको नगर सभा र जिल्ला समन्वर् 

सजमजतको हकमा धारा २२० बमोजिमको जिल्ला सभा सभझनु पदयछ ।  

(घ) “कार्यपावलका” भन् नाले गाउँ कार्यपाजलका िा नगर कार्यपावलका सभझन ुपदयछ । 

(ङ) “अध्र्ि” भन्नाले सभाको अध्र्क्षलाई सभझनु पछय ।  

(च) “उपाध्र्ि” भन्नाले गाउँपावलकाको उपाध्र्ि िा नगरपावलकाको उपप्रमुखलाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “वििेर्क” भन्नाले स्थानीर् कानूनको मसौदा िा कानूनको संशोिन मसौदा समेत सभझनु पछय। 

(ि)  “सदस्र्” भन्नाल े गाउँ तथा नगर कार्यपावलकाको अध्र्ि/प्रमुख, उपाध्र्ि/उपप्रमुख, 

कार्यपावलकाको सदस्र् िा िडा सदस्र् सभझन ुपछय । 

(झ) “सभाको सजिव” भन्नाले गाउँ िा नगरपावलकाको कार्यकारी अविकृत र विल्ला समन्िर् सवमवतको 

स्थानीर् विकास अविकारी िा अध्र्िले सभाको सवचि भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतलाई 

सभझनु पछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नाले गाउँ िा नगर सभाको अवििेशन सभझनु पछय । सो शब्दले सवमवतको िठैक 

समेतलाई सभझन ुपदयछ । 
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(ट) “प्रस्ताि” भन्नाले सभाको विचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि वा सो प्रस्तावसँग सम्बजन्धत 

संशोधन प्रस्ताव समेत सभझनु पछय । 

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

(ड) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सभझनु पछय र सो शब्दले बैठक किसगँ िोवडएको 

दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतलाई िनाउँछ । 

(ढ) “विषर्गत शाखा” भन्नाले गाउँपावलका वा नगरपाजलकाको कार्य विभािन वनर्मािली 

बमोविमको विषर्गत शाखा संझनु पछय ।  

(ण) “सवमवत” भन्नाले र्स कार्यविवि बमोविम गठन हुने सभाको सवमवत सभझनु पछय । 

(त) “संर्ोिक” भन्नाले र्स कार्यविवि बमोविम गरठत सवमवतको संर्ोिक सभझनु पछय । 

 

 

पररच्छेद -२ 

सभाको बठैक तथा बठैक सञ्चालन सभबन्िी व्यिस्था 

 

३. सभाको अवििशेन बोलाउन:े (१) अध्र्िल ेगाउँपाजलका वा नगरपावलकाको वनिायचनको अवन्तम पररणाम 

घोषणा भएको वमवतले एक मवहना वभत्र सभाको पवहलो अवििेशन बोलाउनेछ । त्र्सपवछ र्स कार्यविवि 

बमोविम अध्र्िले समर् समर्मा अन्र् अवििेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अवििेशनको समावप्त र अको बैठकको प्रारभभका बीचको अिवि छ महीना भन्दा 

बढी हुने छैन । 

(२) अध्र्िले कार्यसूची बमोविम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्र् गनछे । 

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

भनी सभाको सभपूणय सदस्र् संख्र्ाको एक चौथाइ सदस्र्हरूले वलवखत अनुरोि गरेमा अध्र्िले त्र्स्तो 

बैठक बस्न ेवमवत, स्थान तोके्नछ । त्र्सरी तोककएको वमवत, समर् र स्थानमा सभाको अवििेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अजधवेशन कार्यपाजलकाको केन्र रहकेो स्थानमा अध्र्क्षल ेतोके बमोजिम बस्नेछ । 

(५) सामान्र्ताः वनिायचन पवछको पवहलो अवििेशनको अवजध बढीमा पन्र कदन र सोपवछको प्रत्र्ेक 

अवििेशनको अिवि बढीमा सात कदनको हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) िा (३) बमोविम सभाको अवििेशन बोलाएको सूचना अध्र्िले सदस्र्हरुलाई 

कदनेछ । त्र्स्तो सूचना आिश्र्कता अनुसार साियिवनक सञ्चार माध्र्मबाट समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्र्हरुको उपवस्थवत र आसनाः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अवघ सब ैसदस्र्ले अध्र्क्षले तोकेको क्रम 

अनुसार अवििेशनको उपवस्थवत पुवस्तकामा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम उपवस्थत सदस्र्ले अध्र्िले तोके अनुसारको स्थानमा वनिायररत समर् 

अगाि ैआफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  
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(३) अपांगता भएका सदस्र्को हकमा अध्र्िले वनिायररत गरेको स्थानमा वनिको साथमा एक िना 

सहर्ोगी आिश्र्क भएमा सो को समेत व्यिस्था गनय सके्नछ ।  

५. सभाको गणपरूक सखं्र्ा: (१) सभामा तत्काल कार्म रहेका सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रवतशत भन्दा बढी 

सदस्र् उपवस्थत भएमा अवििेशनको लावग गणपूरक संख्र्ा पुगेको मावननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोविम गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा अध्र्िले तीन कदन वभत्र अको बैठकका लावग दफा 

३ बमोविम सूवचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम आव्हान गरेको अवििेशनमा गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा दईु कदन वभत्र 

अवििेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोविम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोविम पुनाः सूचना गदाय गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा कभतीमा पच्चीस प्रवतशत 

सदस्र्हरुको उपवस्थवतमा अवििेशन बस्नेछ ।  

६. बठैकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्र्िल े सभाको कार्यबोझलाई ध्र्ानमा राखी कार्यसूची स्िीकृत गरी 

सभाको बैठक संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्र्िले वनिायरण गरेको समर् तावलका बमोविम हुनेछ ।  

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

(४) सभाको अध्र्क्ष वैठकमा उपजस्थत हुन नसके्न अवस्थामा उपाध्र्क्ष वा उपप्रमुखले बठैकको 

अध्र्क्षता गनेछ । उपाध्र्क्ष वा उपप्रमुख पजन उपजस्थत हुन नसकेमा अध्र्क्षले तोकेको सभाको सदस्र्ले 

बैठकको अध्र्क्षता गन ेगरी कार्यसूिीमा तोकु्न पनेछ । 

७. कार्यसचूी र समर्ािवि प्रकाशनाः (१) अध्र्िको वनदेशानुसार सभाको सवचिले कार्यसूची र समर् तावलका 

अनुसूची-१ बमोविम तर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रवत सामान्र्तर्ा अड्िालीस घण्टा अगािै प्रत्र्ेक 

सदस्र्लाई उपलब्ि गराइनेछ । 

तर विशेष पररवस्थवतमा अध्र्िको वनदेशानुसार बैठक बस्न ेिौवीस घण्टा अगािै कार्यसूची तर्ार गरी 

त्र्सको एक प्रवत सदस्र्लाई सभाको सजिवल ेउपलब्ि गराउन सके्नछ । 

८. समर्ािवि वनिायरण: (१) अध्र्िले बैठकमा पेश हुने विषर्मावथ छलफल गनय समर्ािवि तोके्नछ । 

२) उपदफा (१) बमोविम तोककएको समर्ािवि समाप्त भएपवछ र्स कार्यजवजधमा अन्र्था 

लेवखएकोमा बाहेक अध्र्िल ेअन्र् जवषर्मा छलफल हुन नकदई सो विषर्को टुङ्गो लगाउन आिश्र्क सब ै

जवधेर्क वा प्रस्ताव वनणयर्ाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ । 

९. सभामा मतदान: (१) सभामा वनणयर्का लावग प्रस्तुत गररएको सबै  जवधेर्क वा प्रस्तािको वनणयर् उपवस्थत 

सदस्र्हरूको बहुमतबाट हुनेछ ।  

(२) अध्र्िता गने व्यविलाई मत कदने अविकार हुने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्र्िता गने व्यविले आफ्नो वनणायर्क मत कदनेछ ।  
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१०. मर्ायकदत सशंोिनाः कुनै सदस्र्ले प्रस्तुत गन े वििेर्क वा प्रस्तािमा कुनै आपवििनक, व्यंग्र्ात्मक, 

अनािश्र्क, अनुपर्ुि िा असभबद्ध शब्द िा िाकर्ांश प्रर्ोग भएको लागेमा अध्र्िल े त्र्स्ता विषर् 

वितरण हुनुभन्दा अवघ उपर्ुि संशोिन गनय िा गराउन सके्नछ । 

११. बठैकको प्रारभभाः सभाको बैठक किमा अध्र्ि आगमन भई राविर् िुन बिे पवछ बैठक प्रारभभ हुनेछ । 

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

(क) अध्र्ि बैठक किमा प्रिेश हुँदा सबैल ेसभमान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

(ख) अध्र्िले बैठकप्रवत सभमान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थवगत भई अध्र्ि सभाबाट बावहर वनस्के पवछ मात्र अरु सदस्र्हरूले बैठक कि छाड्नु 

पनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग वलने सदस्र्ले बोल्दा अध्र्िलाई सभबोिन गरेर मात्र बोल्नु पछय र अध्र्िले 

अन्र्था आदेश कदएमा बाहेक उवभएर बोल्नु पनछे । 

(ङ) अध्र्िले बैठकलाई सभबोिन गरररहेको समर्मा कुनै पवन सदस्र्ले स्थान छाड्नु हुँदैन र 

अध्र्िले बोलेको कुरा शावन्तपूियक सुन्नु पनेछ । 

(च) अध्र्िले आसन ग्रहण गरररहेको र बोवलरहेको अवस्थामा सदस्र्को बीचबाट हहँड्नु हुँदैन । 

(छ) कुनै सदस्र्ल ेबोवलरहेको समर्मा अशावन्त गनय िा बैठकको मर्ायदा भंग हुने िा अव्यिस्था 

उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हुँदैन । 

(ि) बैठक किमा अध्र्िको सामुन्नबेाट िारपार गरी हहँड्न िा अध्र्िको आसनतफय  वपठ्य ू

फकायएर बस्न हुदँैन । 

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

अन्र् कागिपत्रहरू पढ्नु हुँदैन । 

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

(२) सभामा पालना गनुयपने अन्र् आिरणहरू समर् समर्मा सभाले तोके बमोविम हुनेछ । 

१३. बठैकमा भाग वलन ेसदस्र्ल ेपालन गनुय पन ेवनर्महरूाः बैठकमा हुने छलफलमा भाग वलन ेसदस्र्ले देहार्का 

वनर्महरूको पालन गनुय पनेछाः 

(क) अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको वनवमि उठ्नु पनेछ र अध्र्ि वनिको नाम बोलाएपवछ िा इशारा 

गरेपवछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) र्स कार्यजवजधको दफा ३५ बमोजिमका विषर्मा छलफल गनुय हुँदैन । 

(ग) अशीष्ट, अश्लील, अपमानिनक िा कुनै आपवििनक शब्द बोल्नु हुँदैन । 

(घ) व्यविगत आिेप लगाउन हुँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अविकारलाई सभाको कार्यमा बािा पाने मनसार्ले दरुुपर्ोग गनुय हुँदैन । 
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(च) सभा िा अध्र्िको कुन ैवनणयर् बदर गररर्ोस् भन्ने प्रस्तािमावथ बोल्दाको अिस्थामा बाहेक सभा 

अध्र्िको कुनै पवन वनणयर्को आलोचना गनुय हुँदनै । 

(छ) अध्र्िले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तािको छलफलको क्रममा बाहेक अध्र्िको 

आचरणको आलोचना गनुय हुँदैन । 

(ि) िैठकमा पालना गनुयपन ेअन्र् वनर्महरू सभाले तोके बमोविम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्न ेक्रमाः बैठकमा बोल्ने क्रम दहेार् बमोविम हुनेछाः 

(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ले बोवलसकेपवछ अध्र्िले नाम बोलाएको िा इशारा गरेको क्रम 

बमोविमको सदस्र्ले बोल्न पाउनेछन् । 

(ख) अध्र्िको अनुमवत वबना कुनै सदस्र्ल ेएउटै प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ल े उिर कदनको वनवमि छलफलको अन्त्र्मा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो 

प्रस्तािको सभबन्िमा छलफलमा पवहल े भाग वलएको िा नवलएको िेसुकै भए तापवन प्रस्तािक 

सदस्र्ले उिर कदई सकेपवछ अध्र्िको अनुमवत नवलई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सककनाेः (१) बैठकमा छलफल चवलरहेको समर्मा सभबवन्ित विषर्मा कुनै सदस्र्ले कुनै 

कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्र्ि माफय त अनुरोि गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन अध्र्िको अनुमवत वलई कुनै सदस्र्ले सभाको 

िानकारीको लावग आफूसँग सभबवन्ित अन्र् विषर्मा स्पष्ट िानकारी कदन सके्नछ । 

तर त्र्स्तो स्पष्ट िानकारी िँदँदा कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट िानकारी मावथ 

कुनै छलफल गनय पाइने छैन ।  

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

प्रस्तािको पिमा हुने सदस्र्हरूलाई “हुन्छ, विपिमा हुने सदस्र्हरूलाई “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने 

सदस्र्हरूलाई “मत कदन्न” भन्ने शब्द सुवनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्र्िले कार्यसुचीका विषर्हरू क्रमशाः 

वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम प्रस्तािलाई वनणयर्ाथय पेश गरेपवछ अध्र्िले “हुन्छ” िा “हुन्न” भन्ने 

सदस्र्हरूमध्र्े िुन पिको बहुमत भएको ठहर्र्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्र्िद्वारा कुनै प्रस्ताि वनणयर्ाथय पेश गररसकेपवछ सो प्रस्तािमावथ छलफल गनय िा सशंोिन 

प्रस्ततु गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्र्िल े वनदेशन कदनाेः (१) बैठकमा अभद्र व्यिहार गने सदस्र्लाई आफ्नो व्यिहार वनर्न्त्रण गनय 

अध्र्िले चेतािनी कदए पवछ त्र्स्तो सदस्र्ले आफ्नो व्यिहारमावथ तुरुन्त वनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको आदेश पालना नगने सदस्र्लाई अध्र्िले बैठकबाट बावहर िान आदेश 

कदन सके्नछ । आदेश पाएपवछ त्र्स्तो सदस्र्ले बठैक किबाट तुरुन्त बावहर िानु पनेछ र वनिल ेसो कदनको 

बाँकी अिविको बठैकमा उपवस्थत हुन पाउने छैन । 
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(३) उपदफा (२) बमोविमको आदेश पाएपवछ पवन त्र्स्तो सदस्र् बैठक किबाट तुरुन्त बावहर 

नगएमा अध्र्िल े वनिलाई कमयचारी िा सुरिाकमीको सहर्ोग वलई बावहर वनकाल्न सके्नछ । त्र्सरी 

वनकावलएकोमा त्र्स्तो सदस्र्ले त्र्सपवछको तीन कदनसभम सभाको बैठक िा कुनै सवमवतको बठैकमा भाग 

वलन पाउने छैन । र्सरी वनकावलएकोमा सभाको सवचिले सो कुराको सूचना सबै सवमवतलाई कदनेछ । 

(४) र्स कार्यविविमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन कुनै सदस्र्ले बैठक किमा शावन्त, 

सुव्यिस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा िा गनय लागेमा िा सभाको प्रवतष्ठामा िक्का लागे्न ककवसमले बैठक 

कि वभत्र ध्िंसात्मक कार्य गरेमा िा बल प्रर्ोग गरेमा िा गनय लागेमा िा कुनै भौवतक हानी नोकसानी 

पर्ुर्ाएमा अध्र्िले वनिलाई बैठक किबाट तत्काल वनष्काशन गरी सदस्र्लाई बढीमा सात कदन सभमको 

लावग सभामा आउन नपाउने गरी र िवत भएको भौवतक सामाग्रीको र्थाथय िवतपूर्तय वनिबाट भराउने 

आदेश कदन सके्नछ । 

(५) दफा (४) बमोविम वनष्कावसत भएको सदस्र्ले सो अिविभर सभाको िा कुनै सवमवतको बठैकमा 

उपवस्थत हुन पाउने छैन । वनिलाई तोककएको िवतपूर्तय अध्र्िले तोकेको समर्वभत्र दावखला गने दावर्त्ि 

सभबवन्ित सदस्र्को हुनेछ । 

(६) र्स दफा बमोविम कुनै सदस्र् वनष्कावशत भएको िा फुकुिा भएको सूचना सभाको सवचिले सब ै

सवमवतलाई कदनेछ ।  

१८. कारिाही कफताय हुन सके्नाः र्स कार्यविविमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन वनष्कावशत िा 

कारिाहीमा परेको सदस्र्ले वचि बुझ्दो सफाई पेश गरेमा िा आफ्नो भूल स्िीकार गरी माफी मागेमा 

अध्र्िले बैठकको रार् बुझी त्र्स्तो सदस्र्लाई माफी कदई कारिाही कफताय वलन सके्नछ । 

१९. बठैक स्थवगत गन ेअविकाराः बैठक किवभत्र अव्यिस्था भई िा हुन लावग बैठक वनर्वमत रुपले सञ्चालन गनय 

बािा पने देवखएमा अध्र्िले सो कदनको कुन ैसमर्सभम िा आफूले तोकेको अिविसभमको लावग सूिना 

टाँस गरी बैठक स्थवगत गनय सके्नछ । अध्र्ि गरेको त्र्स्तो स्थगन मावथ कुन ैसदस्र्ल ेप्रश्न उठाउन पाउने 

छैन् । 

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

अिस्थामा समेत सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गनय सके्नछ र सभाको कारबाहीमा भाग वलन नपाउने कुनै 

व्यविले भाग वलएको कुरा पवछ पिा लागेमा प्रचवलत कानून विपररत बाहेकको कार्य अमान्र् हुने छैन ।   

२१. सभाको वनणयर्को अवभलखे र कार्ायन्िर्न: (१) सभा र र्सको सवमवतको वनणयर् तथा कारबाहीको 

अवभलेख सभाको सवचिले व्यिवस्थत र सुरवित राख्नु पनेछ । 

(२) सभा तथा र्सका सवमवतको वनणयर्को सक्कल अध्र्िको आदेश वबना सभा िा सभा  

भिन बावहर लैिान हुँदैन । 

२२. वनणयर् प्रमावणत गन:े (१) सभाको बैठकल ेगरेका वनणयर् अध्र्क्षल ेप्रमाजणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जनणयर् सुरजक्षत राख्ने र कार्ायन्वर्न गन ेगराउन ेकार्य सभाको सजिवल े

गनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 
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स्थानीर् काननू वनमायण गन ेप्रकक्रर्ा 

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

अन्र् कुराको अवतररि देहार्को विषर्मा विचार गनुय पनेछ,- 

(क) संवििान बमोविम आफ्नो अविकारको विषर्मा पने िा नपने, 

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

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

(घ)  वनमायण गनय लावगएको स्थानीर् कानूनको व्यिहाररक कार्ायन्िर्न हुन सके्न िा नसके्न, 

(ङ) कानून कार्ायन्िर्नको लावग आिश्र्क पन ेआर्थयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सवोच्च अदालतबाट प्रवतपाकदत वसद्धान्त िा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीर् संसद,् प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभाल े त्र्स्तै विषर्मा आिारभूत कानून 

वनमायण गरेको भए सोमा भएको व्यिस्था 

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

(झ) नेपालले अन्तराविर् स्तरमा िनाएको प्रवतिद्धता, 

(ञ) सभबवन्ित स्थानीर् तहले वनमायण गरेको अन्र् स्थानीर् कानूनहरुसँगको तालमेल तथा सौहारता, 

(ट) विल्लावभत्रका अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् विल्लासँग वसमाना िोवडएका स्थानीर् तहको हकमा 

त्र्स्ता विल्लाका स्थानीर् तहले बनाएको स्थानीर् कानूनको व्यिस्था,  

(ठ) गाउँकार्यपावलका िा नगरकार्यपावलकाले वनिायरण गरेका अन्र् आिश्र्क विषर्हरु ।  

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

संसद िा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रवतकूल नहुने गरी वनमायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको के्षत्रमा हुने वस्त ुवा सेवाको जवस्तारमा कुन ैककजसमको 

बाधा अवरोध गन ेवा कुनै ककजसमको भेदभाव गन ेगरी स्थानीर् कानून जनमायण गनय हुँदैन ।   

(४) सभा वा कार्यपाजलकाले एक आपसमा बाजझने गरी स्थानीर् कानून जनमायण गनय हुँदैन । 

(५) सभाले कदएको अविकार प्रर्ोग गरी कार्यपावलकाले वनदेवशका िा कदग्दशयन बनाई लाग ूगनछे ।  

२४. आिश्र्कताको पवहचान गन:े (१) कार्यपावलकाले वििेर्क तिुयमा गनुय अवघ त्र्स्तो विषर्को कानून वनमायण 

गनय आिश्र्क रह ेनरहेको विषर्मा आिश्र्कताको पवहचान गनुय पनेछ । 

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

र कारण, त्र्स्तो विषर्मा संघीर् िा प्रदेश कानून भए नभएको, विल्ला वभत्रका र अन्र् वछमकेी स्थानीर् 

तहमा त्र्स सभबन्िी स्थानीर् कानून वनमायण भए नभएको, स्थानीर् कानून तिुयमाबाट हावसल गनय 
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खोविएको लाभ लागत र उपलब्िी, स्थानीर् कानून कार्ायन्िर्नको लावग आिश्र्क पन े संर्न्त्र तथा 

आर्थयक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िुटाउनको लावग आिश्र्क व्यिस्था र वििेर्कमा रहन ेमुख्र् मुख्र् प्राििानको 

समेत विश्लेषण गरी संविप्त अििारणापत्र तर्ार गनुय पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोिनको लावग वििेर्क तिुयमा गदाय संशोिन गनुय परेको आिार र कारण सवहतको 

दफाबार तीन महले वििरण तर्ार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छैन भन्न ेवनणयर् गनाेः कुनै प्रस्ताि स्िीकार र्ोग्र् छ िा छैन भन्ने कुराको वनणयर् 

अध्र्िले गनछे र त्र्सरी वनणयर् गदाय अध्र्िले कारण खुलाई प्रस्तािको कुन ैअंश िा पूरै प्रस्ताि अस्िीकार 

गनय सके्नछ । 

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

विवनर्ोिन िा आर्थयक वििेर्कहरू अध्र्िबाट वनिायररत वमवत र समर्मा सभाको बैठकमा प्रस्तुत 

गनुयपनेछ ।  

(२) िार्षयक बिेट तथा अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि कार्यपावलकाको प्रमुख आफैं ले िा वनिले 

तोके बमोविम उपाध्र्ि/उपप्रमुख िा कार्यपावलकाको सदस्र्ले मात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । अध्र्िले िार्षयक 

बिेट आर् व्यर् वििरण तथा बिेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समर्मा उपाध्र्ि वा उपप्रमुखले 

बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  

(३) कुनै वििेर्क िा प्रस्ताि अथय सभबन्िी हो िा होइन भन्न ेप्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अवन्तम वनणयर् गन े

अविकार अध्र्िको हुनेछ ।   

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

(क) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्तािमा छलफलका लावग अध्र्िले स्िीकृत गरेको कार्यतावलका 

(वमवत र समर्) सब ैसदस्र्लाई सभाको सवचिले उपलब्ि गराउनुपनेछ 

(ख) िार्षयक बिेट सभबन्िी वििेर्क सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्र्लाई 

उपलब्ि गराइनेछ । 

(ग) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्तािका सभबन्िमा र्स कार्यविविमा उल्लेख भएका विषर् बाहेक 

अध्र्िले उपर्ुि ठहर्ायएको प्रकक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि कुनै सदस्र्ले कभतीमा सात कदन 

अवघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सभबन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभाको सवचिल े

सबै सदस्र्लाई उपलब्ि गराउनु गनुयपनेछ ।  

(७) वििेर्क िा प्रस्ताि माथी छलफल र वनणयर् हुने समर्तावलका अनुसूिी -१ बमोजिम अध्र्िले 

वनिायरण गरे बमोविम हुनेछ । 

२७. अथय सभबन्िी परुक अनमुान: (१) सभाबाट पाररत चालु आर्थयक िषयका लावग अथय सभबन्िी ऐनले कुन ै

सेिाका लावग खचय गनय अवख्तर्ारी कदएको रकम अपर्ायप्त भएमा िा त्र्स िषयका लावग अथय सभबन्िी ऐनल े

अवख्तर्ारी नदवएको सेिामा खचय गनय आिश्र्क भएमा िा अथय सभबन्िी ऐनले अवख्तर्ारी कदएको 
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रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा कार्यपावलकाको अध्र्ि/प्रमुखले सभामा र्स अवघ प्रस्तुत गररएको बिेटको 

वसद्धान्त र मागयदशनको प्रवतकूल नहुने गरी पुरक अनुमान पेश गनय सके्नछ । 

२८. वििरे्क सभामा पशे गदाय सलंग्न गनुय पने वििरण: सभामा पेश गने वििेर्कका साथमा देहार्को वििरण 

संलग्न गनुय पनेछ,- 

(क) वििेर्कको उद्देश्र् र कारण सवहतको वििरण, 

(ख) वििेर्क ऐन बनेपवछ आर्थयक व्यर्भार हुन े रहेछ भन े त्र्सको विस्तृत वििरण सवहतको 

आर्थयक रटप्पणी, 

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

रहेको भए त्र्सको कारण, प्रत्र्ार्ोवित अविकार अन्तगयत बनाइने वनर्म, कार्यविवि िा 

वनदेवशकाको प्रकृवत र सीमा तथा त्र्सबाट पनय सके्न प्रभाि सभबन्िी रटप्पणी । 

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

चाहेमा वििेर्क तर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने वमवत भन्दा कभतीमा पन्र कदन अगािै अध्र्िलाई उपलब्ि 

गराई दताय गराउनु पनेछ ।  

तर वनिायचनपवछको प्रथम सभामा वििेर्क पेश गने समर्ािवि अध्र्क्षल ेतोके बमोजिम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जवधेर्क प्रचवलत कानून अनुकूल नदेवखएमा िा र्ो कार्यजवजध अनुकुल 

नभएमा अध्र्िले उि जवधेर्क विविसभमत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्लाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोविम अध्र्िले आदेश कदए बमोविम सभाको सवचिले प्रस्ताि दताय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको सवचिल े अध्र्िले आदेश कदएका जवधेर्क अनुसूिी-२ बमोजिम दतायको अवभलेख छुटै्ट 

राख्नु पनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गराउन ुपन:े सभाको अविकारिेत्र वभत्र पने कुनै विषर्मा प्रस्ताि पेश गनय चाहने सदस्र्ल े

प्रस्ताि तर्ार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कभतीमा सात कदन अगाि ैअध्र्ि समि पेश गनुयपनछे ।  

तर वनिायचनपवछको प्रथम सभामा प्रस्ताि पेश गने समर्ािवि अध्र्क्षल ेतोके बमोजिम हुनेछ । 

(२) त्र्स्तो प्रस्ताि प्रचवलत कानून अनुकूल नदेवखएमा िा र्ो कार्यजवजध अनुकुल नभएमा अध्र्िले 

उि प्रस्ताि विविसभमत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्लाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोविम अध्र्िले आदेश कदए बमोविम सभाको सवचिले प्रस्ताि दताय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको सवचिले अध्र्िले आदेश कदएका प्रस्तािहरु दतायको अवभलेख अनुसूिी-२ बमोजिम छुटै्ट 

राख्नु पनेछ ।  
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३१. सचूना वबना पवन प्रस्ताि पशे गनय सककनाेः (१) र्स पररच्छेदमा िुनसुकै कुरा लेवखएको भए तापवन 

अध्र्िको अनुमवत वलई देहार्को कुनै प्रस्ताि सूचना वबना पवन पेश गनय सककनेछ र त्र्स्तो प्रस्तािद्वारा 

कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैनाः 

(क) िन्र्िाद ज्ञापन गन,े 

(ख) प्रस्ताि तथा संशोिन कफताय वलने, 

(ग) बिाइ कदने िा शोक प्रकट गन,े 

(घ) छलफल िा बैठक स्थवगत गन,े 

(ङ) बैठकको अिवि बढाउने िा  

(च) छलफल समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेवखत प्रस्तािका सभबन्िमा अध्र्ि अनुमवत प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताि पेश 

भएपवछ अध्र्िले उि प्रस्तािलाई बैठकको वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२. वििरे्क र प्रस्ताि वितरण: िार्षयक बिेट सभबन्िी वििेर्क कार्यपावलकाबाट स्िीकृत गरी वसिै सभामा 

पेश गररनेछ । अन्र् सबै वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गनुय भन्दा कभतीमा चौिीस घण्टा अगािै सब ै

सदस्र्लाई सभाको सवचिले उपलब्ि गराउनु पनेछ । 

३३. सझुाब सकंलन र पररमाियन: (१) वििेर्क मसौदा भएपवछ अध्र्िलाई उपर्ुि लागेमा त्र्स्तो वििेर्कमा 

साियिवनक रुपमा िा िडाबाट िडाबासीको सुझाब संकलन गनय सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम प्राप्त हुन आएको सझुाबहरु सवहतको प्रवतिेदन सभबवन्ित िडा सवमवतले 

कार्यपावलकालाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोविम वििेर्कमा िडा सवमवत माफय त प्राप्त हुन आएका सुझाबहरुको अध्र्र्न 

गरी कार्यपावलकाले वििेर्कलाई आिश्र्कता अनुसार पररमाियन गनेछ ।  

३४. वििरे्क िा प्रस्ताि सभामा पशे गन:े (१) अध्र्िबाट स्िीकृत कार्यतावलका बमोविम वििेर्क िा प्रस्ताि 

प्रस्तुतकताय सदस्र्ले सभाको बैठकमा पेश गनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम वििेर्क पेश गदाय वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्ले वििेर्क पेश गनुय परेको 

कारण, वििेर्कबाट गनय खोविएको व्यिस्था र त्र्सबाट प्राप्त गनय खोविएको उपलवब्िको बारेमा संविप्त 

िानकारी ददंदै वििेर्कमा छलफल गररर्ोस् भन्न ेप्रस्ताि सभामा पेश गनुय पनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय तोककएको सदस्र् सभामा स्िर्ं उपवस्थत हुन असमथय भएमा 

अध्र्िले तोकेको कुनै सदस्र्ले वििेर्क वा प्रस्ताि पेश गनय सके्नछ । 

३५. सशंोिन सभबन्िी शतयहरूाः कुन ैवििेर्क िा प्रस्तािको सभबन्िमा देहार्का शतयका अिीनमा रही सदस्र्ल े

संशोिन पेश गनय सके्नछाः 

(क) मूल प्रस्तािको वसद्धान्त विपरीत हुन ुहुँदैन । 

(ख) मूल प्रस्तािको कुरासँग सभबद्ध तथा त्र्सको िेत्रवभत्रको हुनु पनेछ । 
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(ग) बैठकले पवहल ेगररसकेको वनणयर्सँग बावझने हुनु हुँदैन । 

(घ) अस्पष्ट िा वनरथयक हुनु हुँदैन । 

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

दफािार छलफलका लावग अध्र्िले आिश्र्क व्यिस्था गनुयपनेछ । र्स्तो छलफलमा अध्र्क्षले प्राप्त भई 

सकेका संशोधन जवधेर्क वा प्रस्तावलाई समेत समावेश गराउन सके्नछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोविम छलफल समाप्त भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्ले 

अध्र्िको अनुमवतले सभामा देहार्को कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुयपनेछ,-  

(क) विस्तृत छलफलको लावग वििेर्क िा प्रस्तािलाई सभाका सवमवतमा पठाइर्ोस् भन्ने िा  

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

तर सजमजतको बैठकमा पठाइन ेजवधेर्क वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने छैन । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइन ेविषर्हरूाः (१) दहेार्का विषर्मा सभा िा सजमवतको कुनै बैठकमा छलफल 

गनय पाइने छैनाः 

(क) संवििान िा प्रचवलत कानूनबाट वनषेि गररएको विषर्, 

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

(ग) कार्यपावलकाको कुनै सवमवतको वनणयर्को आलोचना गररएका विषर्, 

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको विषर्, 

(घ) प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा प्रचारको लावग कुन ैव्यवि िा संस्थाको नाम आकद भएको विषर्, 

(ङ) प्रचवलत कानून बमोविम स्थावपत भएको न्र्ावर्क िा वा त्र्सको पदाजधकारी, प्रचवलत कानुन 

बमोविम िाँचबुझ गनय, सुझाि कदन िा प्रवतिेदन पेश गनय गरठत आर्ोग िा सवमवतमा विचारिीन 

रहेको विषर्, 

(च) ऐवतहावसक तथ्र् िा कानूनको व्याख्र्ा सभबन्िी विषर्, 

(छ) गैर सरकारी व्यविको कुनै ििव्य सत्र् हो िा होइन भन्ने विषर्,  

(ि) अवशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपावलकाको कुनै वनणयर् िा कुनै कारिाही सभबन्िी विषर्मा छलफल गदाय राविर् सुरिा, 

अखण्डता िा कूटनीवतक सभबन्ि िस्ता संिेदनशील विषर्हरूमा आँच आउन सके्न भनी 

कार्यपावलकाबाट प्रमावणत गररएको विषर् समािेश भएको, र 

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

पठाइएकोमा सवमवतल े त्र्स्तो वििेर्क िा प्रस्तािमा छलफल गदाय वििेर्कमा संशोिन पेश गन े
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सदस्र्हरुलाई संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण समेत खुलाई आफ्नो संशोिनको विषर्मा प्रष्ट गनय 

सवमवतको बैठकमा समर् कदनेछ ।   

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

संशोिनका विषर्मा समेत सवमवतले दफाबार छलफल गरी त्र्स्तो संशोिन स्िीकार गने िा नगन े

सभबन्िमा वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्को समेत रार् वलई आिश्र्क वनणयर् गनेछ । 

३९. सवमवतको प्रवतिदेन र बठैकमा प्रस्ततु: (१) सवमवतमा वििेर्क िा प्रस्ताि उपर छलफल समाप्त भएपवछ 

सवमवतले गरेको जनणयर् अनुरुप प्रवतिेदन तर्ार गरी सवमवतको संर्ोिक िा वनिको अनुपवस्थवतमा 

सवमवतले तोकेको सदस्र्ले प्रवतिेदन सवहतको वििेर्क िा प्रस्ताि अध्र्िको अनुमवतले सभाको बैठकमा 

पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोविमको प्रवतिेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि 

प्रस्तुतकताय सदस्र्ले अध्र्िको अनुमवतमा वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय वनणयर्ाथय पशे गनेछ । 

४०. वििरे्क कफताय वलन सके्न: (१) वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्ले सभाको स्िीकृवत वलई िुनसुकै अिस्थामा 

वििेर्क वा प्रस्ताव कफताय वलन सके्नछ ।  

तर िार्षयक बिेट तथा आर्थयक ऐन सभबन्िी वििेर्क कफतायवलन सके्न छैन् ।  

(२) वििेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्र्ले वििेर्क कफताय वलन अनुमवत मागे्न प्रस्ताि पेश चाहेमा 

वलवखत सूचना कदनु पनेछ । 

(३) वििेर्क वा प्रस्ताव कफताय वलने प्रस्तािको कसैले विरोि गरेमा प्रस्ताि गने तथा विरोि गन े

सदस्र्लाई अध्र्िले आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संविप्त ििव्य कदन अनुमवत कदन सके्नछ र त्र्सपवछ अरु 

छलफल हुन नकदई प्रस्तािलाई वनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३) वििेर्क वा प्रस्ताव कफताय वलने अन्र् प्रकक्रर्ा अध्र्िले वनिायरण गरे बमोविम हुनेछ । 

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

वििेर्क िा प्रस्ताव उपर कुनै सदस्र्ले संशोिन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हुनुभन्दा कभतीमा िौवीस 

घण्टा कदन अगािै संशोिनको प्रस्ताि अध्र्ि समि पेश गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम पेश गररने संशोिन स्िीकृत गने िा नगने अविकार अध्र्िको हुनेछ । 

(३) अध्र्िले स्िीकृत गरेको संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई वनणयर्ाथय पेश 

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

अध्र्िले उपर्ुि ठहर्ायएको कुन ै एक संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई 

प्राथवमकता कदइ पेश गनय सके्नछ । 

(२) सभाको सवचिले अध्र्िले अनुमवत कदएका संशोिनहरूको वििरण सदस्र्हरूलाई उपलब्ि 

गराउनेछ । 

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

भएपवछ र सवमवतमा विस्तृत छलफल भएकोमा सवमवतको प्रवतिेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समाप्त 



 13 

भएपश्चात अध्र्िको अनुमवत वलई सभामा वनणयर्ाथय वििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्ले वििेर्क पाररत 

गररर्ोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको वििेर्क िा प्रस्तािमा पेश भएका संशोिनहरूलाई अध्र्िको अनमुवतल े

बैठकमा वनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय सके्नछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोविम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्र्ले स्िीकृत गरेमा वििेर्क िा प्रस्ताि 

पाररत भएको मावननेछ ।   

४३. वििरे्कको पनुाः प्रस्तवुताः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्िीकृत भएको 

वििेर्क सोही सभाको बैठकमा पुनाः प्रस्ताि गररने छैन । 

४४. वििरे्क दताय अवभलखे राख्न:े सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको लावग अध्र्ि समि पेश भएका वििेर्क सभाको 

सवचिल ेअनुसूिी -२ बमोजिम दताय गरी वििेर्कमा भएको कारबाहीको अद्यािविक लगत तर्ार गरी राख्नु 

पनेछ ।  

४५. सामान्र् त्रटुी सिुार: अध्र्िले सभाबाट पाररत भएको वििेर्क िा प्रस्तािमा दफाहरूको सखं्र्ाको क्रम 

वमलाउने तथा भाषागत शुद्धता कार्म राख्नु पनेछ ।  

४६. वििरे्क प्रमाणीकरणको लावग अद्यािविक प्रवत तर्ार पान:े (१) दफा ४२ बमोविम सभाबाट पाररत 

भएको वििेर्कलाई सभाको सवचिल ेपाररत भएका संशोिन तथा आनुषंवगक वमलान भए त्र्स्तो वमलान 

गरी वििेर्क पाररत भएको वमवत समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लावग नेपाली कागिमा चार प्रवत 

तर्ार गनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोविम तर्ार गररएको वििेर्कमा िषयगत नभबर समेत उल्लेख गरी सभाको 

सवचिले प्रमाणीकरणको लावग अध्र्ि समि पशे गनुय पनेछ ।  

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

बमोविम पेश भएको वििेर्कको पवहलो र अवन्तम पृष्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत उल्लेख गरी प्रत्र्ेक 

पृष्ठमा हस्तािर गरी अध्र्िले प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्सरी प्रमाणीकरण गदाय वमवत र वििेर्कको पृष्ठ 

संख्र्ा समेत खुलाउनु पनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत वििेर्क उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएपवछ लागू हुनेछ । 

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

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

एक–एक प्रवत कार्यपावलकाको कार्ायलर्, िडा सवमवत र संघ र प्रदेशको सभपकय  मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।  

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

समेत राख्नु पनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको वििेर्क प्रमाणीकरण भएपवछ त्र्सका मुख्र् मुख्र् व्यिस्थाको बारेमा 

स्थानीर् सञ्चार माध्र्म िा अन्र् कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीर् कानून खररद गनय चाहेमा कार्यपावलकाको कार्ायलर् र िडा सवमवतको 

कार्ायलर्बाट लागत दस्तुर वतरी खररद गनय सके्नछ । 
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४८. सवमवत गठन गनय सके्न: (१) कार्यपावलकालाई सभाप्रवत उिरदावर् बनाउन, स्थानीर् कानून वनमायण 

प्रकक्रर्ालाई व्यिवस्थत बनाउन तथा कार्यपावलकाबाट भएका कारिाहीको अनुगमन र मूल्र्ाङ्कन गरी 

आिश्र्क वनदेशन कदन समेत प्रर्ोिनको लावग देहार् बमोविमको सवमवत गठन गनय सके्नछाः  

क. वििेर्क सवमवत 

ख. लेखा सवमवत 

(२) उपदफा (१) बमोविमको प्रत्र्ेक सवमवतमा बढीमा तीन िना सदस्र्हरु रहनेछन् । सवमवतमा रहने 

सदस्र्हरु विषर्गत अनुभि िा विज्ञताका आिारमा अध्र्िको प्रस्ताि बमोविम सभाले वनिायरण गरे 

बमोविम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोविम गठन हुने सवमवतको संर्ोिक अध्र्िले तोके बमोविम हुनेछ । सरं्ोिक 

बैठकमा उपवस्थत नभएमा सवमवतले तोकेको सदस्र्ले बैठकको अध्र्िता गनछे ।  

(४) सवमवतको सवचिको कार्य कार्यपावलकाको विषर्गत शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

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

(५) सवमवतको वनणयर् बहुमतबाट हुनेछ ।  

(6) उपदफा (१) बमोविमको सवमवतले आिश्र्कतानुसार विषर्गत विज्ञ िा कमयचारीलाई आमन्त्रण 

गनय सके्नछ । आमवन्त्रत सदस्र्ले बैठकको वनणयर्मा मत कदन पाउने छैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बमोजिमका सजमजतले आफूले गरेको कामको वार्षयक प्रजतवेदन सभासमि पेश गनुय 

पनेछ । 

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

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

(२) कार्यपावलकाले स्थानीर् कानूनको िषयगत र िणायनुक्रममा अद्यािविक वििरण तर्ार गरी राख्न ु

पनेछ ।   

(३) स्थानीर् कानूनमा संशोिन भएमा त्र्स्तो संशोिन समेत वमलाइ कार्यपावलकाले अद्यािविक 

वििरण तर्ार गरी राख्नु पनेछ । त्र्सरी अद्यािविक गररएको स्थानीर् कानून स्थानीर् तहको िेिसाईटमा 

समेत राख्नु पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोविम रावखएको अवभलेख कसैले अिलोकन गनय चाहेमा सुरवित रुपमा 

अिलोकन गनय कदनु पनेछ ।  

५०. कानून वनमायण प्रकक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्यिस्था: स्थानीर् कानून वनमायण िा संशोिन सभबन्िी अन्र् प्रकक्रर्ा 

प्रचवलत कानून अनुकूल सभाले आँफै वनिायरण गरे बमोविम हुनेछ ।  

५१. सभाको सवचिको अविकाराः सभाको सवचिले सभाको िा कुनै सवमवत िा उपसवमवतको बैठकमा प्रिेश गनय 

र बैठकमा कार्यरत कमयचारीलाई वनदेशन कदन िा वनर्न्त्रण गनय िा बैठकले मागेको कार्यविवि सभबन्िी 

सल्लाह कदन सके्नछ । 

पररच्छेद-४ 
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विल्ला सभा तथा विल्ला समन्िर् सवमवत सभबन्िी व्यिस्था 

५२. विल्ला सभाको गणपरुक सखं्र्ा: विल्ला सभाको बैठकमा सभामा तत्काल कार्म रहेका सदस्र् संख्र्ाको 

पचास प्रवतशतभन्दा बढी सदस्र् उपवस्थत भएमा बैठकको लावग गणपुरक संख्र्ा पुगेको मावननेछ । 

५३. विल्ला सभाको कार्यसञ् चालन सभबन्िी कार्यविवि: विल्ला सभाको बैठक तथा कार्य सञ् चालन सभबन्िी 

अन्र् व्यिस्था विल्ला सभा आफैं ले वनिायरण गरे बमोविम हुनेछ । 

५४. विल्ला समन्िर् सवमवतको बठैक: (१) विल्ला समन्िर् सवमवतको बैठक आिश्र्कता अनुसार बस्नछे । 

(२) विल्ला समन्िर् सवमवतको बैठक सवमवतको प्रमुखले तोकेको वमवत, समर् र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) विल्ला समन्िर् सवमवतको सवचिल ेसवमवतको बैठक बस्न ेसूचना कभतीमा सात कदन अगाि ै

सवमवतका सदस्र्हरूलाई कदनु पनेछ र त्र्स्तो सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विर्र्षहरुको सूची 

समेत संलग्न गनुय पनेछ । 

(४) विल्ला समन्िर् सवमवतका तत्काल कार्म रहेको सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रवतशत भन्दा बढी 

सदस्र्को उपवस्थवत भएमा सवमवतको गणपूरक संख्र्ा पुगेको मावननेछ । 

(५) विल्ला समन्िर् सवमवतको बैठकको अध्र्िता सवमवतको प्रमुखल े गनेछ र वनिको 

अनुपवस्थवतमा िा वनिको पद ररि रहेको अिस्थामा विल्ला समन्िर् सवमवतको उपप्रमुखले बठैकको 

अध्र्िता गनेछ । 

(६) विल्ला समन्िर् सवमवतको बैठकमा िहुमतको रार् मान्र् हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको 

अध्र्िता गने व्यविले वनणायर्क मत कदनेछ । 

(७) विल्ला समन्िर् सवमवतको वनणयर् सवमतको प्रमुखद्वारा प्रमावणत गररनेछ । 

(८) विल्ला समन्िर् सवमवतको बैठक सभबन्िी अन्र् कार्यविवि सो सवमवत आफैं ल े वनिायरण गरे 

बमोविम हुनेछ । 

५५. विल्ला सभा तथा विल्ला समन्िर् सवमवतको वनणयर्को अवभलखे र कार्ायन्िर्न: (१) विल्ला सभा तथा 

विल्ला समन्िर् सवमवतको वनणयर् तथा कारिाहीको अवभलेखहरू विल्ला समन्िर् सवमवतको अध्र्ि िा 

प्रमुखले तोकेको पदाजधकारी वा सभाको सजिवले सुरवित राख् नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम रावखने अवभलेखहरू समन्िर् सवमवत प्रमुखको आदेश विना विल्ला 

समन्िर् सवमवतको सवचिालर् भिनबाट बावहर लैिान हुँदैन । 

 

पररच्छेद-५ 

विविि 

५६. सभालाई सबंोिनाः (१) नेपाल सरकारका मवन्त्रपररषद्का सदस्र्, प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका 

मवन्त्रपररषद्का सदस्र्लाई सभा अध्र्िले सभाको बैठकलाई जवशषे संिोिन गनय अनुरोि गनय सके्नछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोविम सभबोिनको लावग अपनाइने प्रकक्रर्ा अध्र्िले तोके बमोविम हुनेछ । 

५७. प्रिशे वनर्वमत गन ेअविकाराः (१) सभाको बैठकमा प्रिेश वनर्वमत गने अविकार अध्र्िको हुनेछ ।  

५८. आन्तररक कदग्दशयनाः सभाको स्िीकृवत वलई अध्र्िले आिश्र्कता अनुसार आन्तररक कदग्दशयन बनाउन 

सके्नछ । 

(१) र्स कार्यविविको अवन्तम व्याख्र्ा गने अविकार अध्र्िलाई हुनेछ र वनिको वनणयर् अवन्तम हुनेछ 

।  

(२) त्र्स्तो वनणयर्को िानकारी बैठकलाई कदनु पनेछ ।  
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(३) र्ो कार्यजवविको प्रर्ोग गदाय प्रकक्रर्ागत बािा अड्काउहरू फुकाउने अवन्तम अविकार अध्र्िलाई 

हुनेछ । र्सरी िारी भएका आदेश िा वनदेशनहरू र्स कार्यजवजधमा परे सरह मावन कार्ायन्िर्नमा आउनेछ 

। 

५९. सभाको सवचिको काम लगाउन सके्नाः सभाको सवचि उपवस्थत नभएमा र्स कार्यजवविमा सभाको सवचिल े

गने भनी तोककएको कार्यहरू अध्र्िले तोकेको अन्र् अविकृत स्तरका कमयचारीले गनेछ ।  

६०. अनपुवस्थवतको सचूनााः (१) कुनै सदस्र् लगातार दईू िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा अनुपवस्थत 

रहनु पने भएमा तत्सभबन्िी अग्रीम सूचना अध्र्िलाई कदनु पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोविम कदइने सूचनामा आफू अनुपवस्थत रहने अिवि र कारण समेत उल्लेख गनुय 

पनेछ ।  

६१. पालना गनुय पन ेआचार सवंहतााः सभाका पदाविकारी तथा सदस्र्हरूले संवििान तथा कानून बमोविमको 

उिरदावर्त्ि पूरा गने तथा वनिहरूको काम कारिाहीमा साियिवनक विश्वास कार्म गनय सभाबाट स्िीकृत 

आचार संवहताको पालना गनेछन् । आचार संवहताको नमूना स्थानीर् तहको सभपकय  मन्त्रालर् माफय त 

उपलब्ि गराउनेछ । र्स्तो आचारसंवहता सभाल ेपाररत गरी लागू गनुय स्थानीर् तहको कतयव्य हुनछे । 

६२. अवििशेनको अगं नमावनन:े सभाको अवििेशन प्रारभभ हुनु पूवय र भैसकेपवछ अन्त्र् नभएसभमको अिविमा 

आर्ोिना हुने उदघ्ाटन, स्िागत, सभमान तथा अवभनन्दन िस्ता कक्रर्ाकलापलाई सभाको अंग मावनने छैन 

।  

६३. शावन्त सरुिा सवु्यिस्था कार्म राख्न:े गाउँसभा वा नगरसभा सञ्चालन अवजधभर सभाको सुरक्षाथय 

अध्र्क्षले सुरक्षा जनकार्को सहर्ोग अनुरोध गरेमा अजवलम्ब सुरक्षा उपलब्ध गराउन ु सम्बजन्धत सुरक्षा 

जनकार्को कतयव्य हुनेछ । 
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अनसुूची - १ 

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

सुनकोशी गाउँपावलका 

गाउँ सभा 

कार्यसचूी र समर्तावलका 

बैठक संख्र्ा  बैठक स्थानाः  

अध्र्ितााः  

जमजत बैठक बसे्न समर् कार्यसूिी कार्यसूिी प्रस्तुतकताय कैकफर्त 

     

     

     

 

छलफलको समर् ताजलका 

जमजत बैठक बसे्न समर् कार्यसूिी प्रस्ता 

प्रस्तुतकतायको 

नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्र्को नाम र 

तोककएको समर् 

कैकफर्त 
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अनसुूची - २ 

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

 

सुनकोशी गाउँपावलकाको गाउँ सभामा प्रस्तुत कानूनको अवभलेख 

सुनकोशी गाउँसभा 

 

दताय 

नं. 

 

वििेर्कको 

नाम 

 

दताय 

वमवत 

 

मूल÷संशोिन 

 

प्रस्तुतकताय 

 

वितरण 

वमवत 

 

सभामा 

प्रस्तुत 

वमवत 

 

दफािार 

छलफल 

 

पाररत 

वमवत 

 

प्रमाणीकरण 

वमवत 

 

कैकफर्त 

 

           

           

           

           

           

 

अवभलखे तर्ार गनकेो अवभलखे िाचँ गनकेो 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

वमवत: जमजत: 
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अनसुूची - ३ 

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

 

सुनकोशी गाउँपावलकाको गाउँ सभामा स्वीकृत कानूनको अवभलेख 

सुनकोशी गाउँपावलकाको गाउँसभा 

 

दताय 

नं. 

 

वििेर्कको नाम 

 

सभाबाट 

स्वीकृत 

भएको वमवत 

 

संशोधन भएको भए 

सोको जमजत 

 

सभामा 

प्रस्तुत 

वमवत 

 

पाररत 

वमवत 

 

प्रमाणीकरण वमवत 

 

कैकफर्त 

 

        

        

        

        

        

 

अवभलखे तर्ार गनकेो अवभलखे िाचँ गनकेो 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

वमवत: जमजत: 

 


