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किस्पाङ गाउँ सभा सञ्चालन िार्यकिधि, २०७४  

गाउँ िार्यपाधलिाबाट स्िीिृत धिधत : २०७४।३।२९ 

 

प्रस्तािनााः  

नेपालिो संकििानिो िारा २२७ अनसुार प्रदेश िानून बिोजिि स्थानीर् तहिो बैठि सञ्चालन 
िार्यकिधि स्िीिृत भई लागू नभएसम्ििो लाधग गाउँ सभािो िार्य सञ्चालन गनय, बैठििो सवु्र्िस्था 
िार्ि राख्न, आिश्र्ि सधिधतहरूिो गठन गनय र अन्र् िाि िारिाही धनर्धित एिं प्रभाििारी 
बनाउन गाउँ िार्यपाधलिाबाट स्िीिृत गरी र्ो िार्यकिधि िारी गररएिो छ । 

 

 



 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारजम्भि 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्स धनर्िािलीिो नाि “किस्पाङ गाउँ सभा सञ् चालन िार्यकिधि-२०७४” 
रहेिो छ। 

(2) र्ो िार्यकिधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः किषर् िा प्रसङ्गले अिो अथय नलागेिा र्स िार्यकिधििा,- 
(ि) “संकििान” भन्नाले नेपालिो संकििान सम्झन ुपछय । 
(ख) “स्थानीर् तह” भन् नाले नेपालिो संकििानिो िारा ५६ िो उपिारा ४ बिोजिििा गाउँपाधलिा, 

नगरपाधलिा र जिल्ला सभा सम्झन ुपदयछ । 
(ग)  “सभा” भन् नाले संकििानिो िारा २२२ बिोजिििो गाउँसभा सम्झन ुपदयछ ।  
(घ) “िार्यपाधलिा” भन् नाले गाउँ िार्यपाधलिा सम्झन ुपदयछ । 
(ङ) “अध्र्ि” भन्नाले सभािो अध्र्िलाई सम्झन ुपछय ।  
(च) “उपाध्र्ि” भन्नाले गाउँपाधलिािो उपाध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 
(छ) “कििेर्ि” भन्नाले स्थानीर् िानूनिो िसौदा िा िानूनिो संशोिन िसौदा सिेत सम्झन ुपछय। 
(ि)  “सदस्र्” भन्नाले गाउँ िार्यपाधलिािो अध्र्ि, उपाध्र्ि, िार्यपाधलिािो सदस्र् िा िडा 

सदस्र् सम्झन ुपछय । 
(झ) “सभािो सजचि” भन्नाले गाउँपाधलिािो िार्यिारी अधििृत िा अध्र्िले सभािो सजचि भई 

िाि गनय तोिेिो िियचारी सिेतलाई सम्झन ुपछय । 
(ञ) “बैठि” भन्नाले गाउँ सभािो अधििेशन सम्झन ुपछय । सो शब्दले सधिधतिो िैठि सिेतलाई 

सम्झन ुपदयछ । 
(ट) “प्रस्ताि” भन्नाले सभािो किचाराथय पेश गररएिो िुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग सम्बजन्ित 

संशोिन प्रस्ताि सिेत सम्झन ुपछय । 
(ठ) “प्रस्ततुिताय सदस्र्” भन्नाले सभािो कििेर्ि िा प्रस्ताि प्रस्ततुिताय सभािो सदस्र् सम्झन ु

पछय । 
(ड) “बैठि िि” भन्नाले सभािो बैठि िि सम्झन ुपछय र सो शब्दले बैठि ििसँग िोधडएिो 

दशयिदीघाय तथा बरण्डा सिेतलाई िनाउँछ । 
(ढ) “किषर्गत शाखा” भन्नाले गाउँपाधलिािो िार्य किभािन धनर्िािली बिोजिििो किषर्गत शाखा 

संझन ुपछय ।  
(ण) “सधिधत” भन्नाले र्स िार्यकिधि बिोजिि गठन हनुे सभािो सधिधत सम्झन ुपछय । 
(त) “संर्ोिि” भन्नाले र्स िार्यकिधि बिोजिि गठठत सधिधतिो संर्ोिि सम्झन ुपछय । 



 

 

पररच्छेद -२ 

सभािो बैठि तथा बैठि सञ्चालन सम्बन्िी व्र्िस्था 

 

३. सभािो अधििेशन बोलाउन:े  अध्र्िले (१)गाउँपाधलिािो धनिायचनिो अजन्ति पररणाि घोषणा भएिो 
धिधतले एि िकहना धभत्र सभािो पकहलो अधििेशन बोलाउनेछ । त्र्सपधछ र्स िार्यकिधि बिोजिि 
अध्र्िले सिर् सिर्िा अन्र् अधििेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभािो एउटा अधििेशनिो सिाधप्त र अिो बैठििो प्रारम्भिा बीचिो अिधि छ िहीना 
भन्दा बढी हनुे छैन । 

(२) अध्र्िले िार्यसूची बिोजिि सभािो बैठििो संचालन र अन्त्र् गनेछ । 

(३) सभािो अधििेशन चालू नरहेिो िा बैठि स्थधगत भएिो अिस्थािा बैठि बोलाउन िाञ्छनीर् 
छ भनी सभािो सम्पूणय सदस्र् संख्र्ािो एि चौथाइ सदस्र्हरूले धलजखत अनरुोि गरेिा अध्र्िले 
त्र्स्तो बैठि बस्ने धिधत, स्थान तोक्नेछ । त्र्सरी तोकिएिो धिधत, सिर् र स्थानिा सभािो अधििेशन 
बस्नेछ । 

(४) सभािो अधििेशन िार्यपाधलिािो िेन्र रहेिो स्थानिा अध्र्िले तोिे बिोजिि बस्नेछ । 

(५) सािान्र्ताः धनिायचन पधछिो पकहलो अधििेशनिो अिधि बढीिा पन्र ठदन र सोपधछिो प्रत्रे्ि 
अधििेशनिो अिधि बढीिा सात ठदनिो हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) िा (३) बिोजिि सभािो अधििेशन बोलाएिो सूचना अध्र्िले सदस्र्हरुलाई 
ठदनेछ । त्र्स्तो सूचना आिश्र्िता अनसुार साियिधनि सञ्चार िाध्र्िबाट सिेत प्रचार प्रसार गनुय 
पनेछ ।       

४. सदस्र्हरुिो उपजस्थधत र आसनाः (१) बैठििा आसन ग्रहण गनुय अजघ सबै सदस्र्ले अध्र्िले तोिेिो 
क्रि अनसुार अधििेशनिो उपजस्थधत पजुस्तिािा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि उपजस्थत सदस्र्ले अध्र्िले तोिे अनसुारिो स्थानिा धनिायररत सिर् 
अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपांगता भएिा सदस्र्िो हििा अध्र्िले धनिायररत गरेिो स्थानिा धनििो साथिा एि 
िना सहर्ोगी आिश्र्ि भएिा सो िो सिेत व्र्िस्था गनय सक्नेछ ।  



 

 

५. सभािो गणपूरि संख्र्ा:सभािा तत्िाल िार्ि रहेिा सदस्र् संख्र्ािो पचास प्रधतशत भन्दा  (१) 
बढी सदस्र् उपजस्थत भएिा अधििेशनिो लाधग गणपूरि संख्र्ा पगेुिो िाधननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजिि गणपरुि संख्र्ा नपगेुिा अध्र्िले तीन ठदन धभत्र अिो बैठििा 
लाधग दफा ३ बिोजिि सूजचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि आव्हान गरेिो अधििेशनिा गणपरुि संख्र्ा नपगेुिा दईु ठदन धभत्र 
अधििेशन बस्ने गरी दफा ३ बिोजिि सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोजिि पनुाः सूचना गदाय गणपरुि संख्र्ा नपगेुिा िम्तीिा पच्चीस प्रधतशत 
सदस्र्हरुिो उपजस्थधतिा अधििेशन बस्नेछ ।  

६. बैठििो सञ्चालन र स्थगन:अध्र्िले सभािो िार्यबोझलाई ध्र्ानिा राखी िार्यसूची स्िीिृत  (१) 
गरी सभािो बैठि संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभािो बैठि अध्र्िले धनिायरण गरेिो सिर् ताधलिा बिोजिि हनुेछ ।  

(३) अध्र्िले प्रत्रे्ि बैठििो प्रारम्भ तथा स्थगनिो घोषणा गनेछ । 

(४) सभािो अध्र्ि िैठििा उपजस्थत हनु नसक्न ेअिस्थािा उपाध्र्ि िा उपप्रिखुले बैठििो 
अध्र्िता गनेछ । उपाध्र्ि िा उपप्रिखु पधन उपजस्थत हनु नसिेिा अध्र्िले तोिेिो सभािो 
सदस्र्ले बैठििो अध्र्िता गने गरी िार्यसूचीिा तोक्न ुपनेछ । 

७. िार्यसूची र सिर्ािधि प्रिाशनाःअध्र्ििो धनदेशानसुार सभािो सजचिले िार्यसूची र सिर् (१)  
ताधलिा अनसूुची-१ बिोजिि तर्ार गनेछ र त्र्सिो एि प्रधत सािान्र्तर्ा अड्चालीस घण्टा अगािै 
प्रत्रे्ि सदस्र्लाई उपलब्ि गराइनेछ । 

तर किशेष पररजस्थधतिा अध्र्ििो धनदेशानसुार बैठि बस्ने चौिीस घण्टा अगािै िार्यसूची तर्ार 
गरी त्र्सिो एि प्रधत सदस्र्लाई सभािो सजचिले उपलब्ि गराउन सक्नेछ । 

८. सिर्ािधि धनिायरण: किषर्िाधथ छलफल गनय सिर्ािधि तोक्नेछ । अध्र्िले बैठििा पेश हनुे (१) 

२) उपदफा (१) बिोजिि तोकिएिो सिर्ािधि सिाप्त भएपधछ र्स िार्यकिधििा अन्र्था 
लेजखएिोिा बाहेि अध्र्िले अन्र् किषर्िा छलफल हनु नठदई सो किषर्िो टुङ्गो लगाउन आिश्र्ि 
सबै कििेर्ि िा प्रस्ताि धनणयर्ाथय बैठििा प्रस्ततु गनेछ । 

९. सभािा ितदान: सभािा धनणयर्िा लाधग प्रस्ततु गररएिो सबै (१)  कििेर्ि िा प्रस्ताििो धनणयर् 
उपजस्थत सदस्र्हरूिो बहिुतबाट हनुेछ ।  

(२) अध्र्िता गने व्र्जिलाई ित ठदने अधििार हनुे छैन ।  



 

 

तर ित बराबर भएिा अध्र्िता गने व्र्जिले आफ्नो धनणायर्ि ित ठदनेछ ।  

१०. िर्ायठदत संशोिनाः िुनै सदस्र्ले प्रस्ततु गने कििेर्ि िा प्रस्ताििा िुनै आपजििनि, व्रं्ग्र्ात्िि, 
अनािश्र्ि, अनपुर्िु िा असम्बद्ध शब्द िा िाक्ांश प्रर्ोग भएिो लागेिा अध्र्िले त्र्स्ता किषर् 
कितरण हनुभुन्दा अजघ उपर्िु संशोिन गनय िा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठििो प्रारम्भाः सभािो बैठि िििा अध्र्ि आगिन भई राकिर् िनु बिे पधछ बैठि प्रारम्भ हनुेछ 
। 

१२. बैठििा पालना गनुयपने आचरणहरूाः (१) बैठििा देहार्िा आचरणहरू पालना गनुय पनेछाः 

(ि) अध्र्ि बैठि िििा प्रिेश हुँदा सबैले सम्िान प्रिट गनय उठ्न ुपनेछ । 

(ख) अध्र्िले बैठिप्रधत सम्िान प्रिट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठि स्थधगत भई अध्र्ि सभाबाट बाकहर धनस्िे पधछ िात्र अरु सदस्र्हरूले बैठि िि 
छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैठििा भाग धलने सदस्र्ले बोल्दा अध्र्िलाई सम्बोिन गरेर िात्र बोल्न ुपछय र अध्र्िले 
अन्र्था आदेश ठदएिा बाहेि उधभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्र्िले बैठिलाई सम्बोिन गरररहेिो सिर्िा िुनै पधन सदस्र्ले स्थान छाड्न ुहुँदैन 
र अध्र्िले बोलेिो िुरा शाजन्तपूियि सनुु्न पनेछ । 

(च) अध्र्िले आसन ग्रहण गरररहेिो र बोधलरहेिो अिस्थािा सदस्र्िो बीचबाट कहँड्न ुहुँदैन 
। 

(छ) िुनै सदस्र्ले बोधलरहेिो सिर्िा अशाजन्त गनय िा बैठििो िर्ायदा भंग हनुे िा अव्र्िस्था 
उत्पन्न हनुे िुनै िाि गनुय हुँदैन । 

(ि) बैठि िििा अध्र्ििो सािनेु्नबाट िारपार गरी कहँड्न िा अध्र्ििो आसनतफय  कपठ्य ू
फिायएर बस्न हुँदैन । 

(झ) बैठििो िार्यसँग प्रत्र्ि रुपले सम्बजन्ित किषर् बाहेि अन्र् किषर्िो पसु्ति, सिाचारपत्र 
िा अन्र् िागिपत्रहरू पढ्न ुहुँदैन । 

(ञ) बैठििो अिधिभर बैठि िििा िोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभािा पालना गनुयपने अन्र् आचरणहरू सिर् सिर्िा सभाले तोिे बिोजिि हनुेछ । 



 

 

१३. बैठििा भाग धलन ेसदस्र्ले पालन गनुय पने धनर्िहरूाः बैठििा हनुे छलफलिा भाग धलने सदस्र्ले 
देहार्िा धनर्िहरूिो पालन गनुय पनेछाः 

(ि) अध्र्ििो ध्र्ानािषयण गनयिो धनधिि उठ्न ु पनेछ र अध्र्ि धनििो नाि बोलाएपधछ िा 
इशारा गरेपधछ िात्र बोल्न ुपनेछ । 

(ख) र्स िार्यकिधििो दफा ३५ बिोजिििा किषर्िा छलफल गनुय हुँदैन । 

(ग) अशीष्ट, अश्लील, अपिानिनि िा िुनै आपजििनि शब्द बोल्न ुहुँदैन । 

(घ) व्र्जिगत आिपे लगाउन हुँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अधििारलाई सभािो िार्यिा बािा पाने िनसार्ले दरुुपर्ोग गनुय हुँदैन । 

(च) सभा िा अध्र्ििो िुनै धनणयर् बदर गररर्ोस ्भने्न प्रस्ताििाधथ बोल्दािो अिस्थािा बाहेि सभा 
अध्र्ििो िुनै पधन धनणयर्िो आलोचना गनुय हुँदैन । 

(छ) अध्र्िले पद अनिूुल आचरण गरेिो छैन भने्न प्रस्ताििो छलफलिो क्रििा बाहेि अध्र्ििो 
आचरणिो आलोचना गनुय हुँदैन । 

(ि) िैठििा पालना गनुयपने अन्र् धनर्िहरू सभाले तोिे बिोजिि हनुेछ । 

१४. छलफलिा बोल्न ेक्रिाः बैठििा बोल्ने क्रि देहार् बिोजिि हनुेछाः 

(ि) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ले बोधलसिेपधछ अध्र्िले नाि बोलाएिो िा इशारा गरेिो क्रि 
बिोजिििो सदस्र्ले बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्र्ििो अनिुधत धबना िुनै सदस्र्ले एउटै प्रस्ताििा एि पटि भन्दा बढी बोल्न पाउने 
छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ले उिर ठदनिो धनधिि छलफलिो अन्त्र्िा फेरर बोल्न पाउनेछ । 
सो प्रस्ताििो सम्बन्ििा छलफलिा पकहले भाग धलएिो िा नधलएिो िेसिैु भए तापधन 
प्रस्तािि सदस्र्ले उिर ठदई सिेपधछ अध्र्ििो अनिुधत नधलई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय िाग गनय सकिनाेःबैठििा छलफल चधलरहेिो सिर्िा सि ् (१) बजन्ित किषर्िा िुनै 
सदस्र्ले िुनै िुरा स्पष्ट पानय िाग गनय अध्र्ि िाफय त अनरुोि गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसिैु िुरा लेजखएिो भए तापधन अध्र्ििो अनिुधत धलई िुनै सदस्र्ले 
सभािो िानिारीिो लाधग आफूसँग सम्बजन्ित अन्र् किषर्िा स्पष्ट िानिारी ठदन सक्नेछ । 



 

 

तर त्र्स्तो स्पष्ट िानिारी ठदँदा िुनै कििादस्पद किषर् उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट िानिारी 
िाधथ िुनै छलफल गनय पाइने छैन ।  

१६. धनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेाःसभािो िार्यसूचीिो िुनै प्रस्ताििाधथ छलफल सिाप्त भएपधछ सो  (१) 
प्रस्ताििो पििा हनुे सदस्र्हरूलाई “हनु्छ, किपििा हनुे सदस्र्हरूलाई “हनु्न”  र तटस्थ रहन चाहन े
सदस्र्हरूलाई “ित ठदन्न”  भने्न शब्द सधुनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्र्िले िार्यसचुीिा किषर्हरू 
क्रिशाः धनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्रस्तािलाई धनणयर्ाथय पेश गरेपधछ अध्र्िले “हनु्छ”  िा “हनु्न”  भन्ने 
सदस्र्हरूिध्रे् िनु पििो बहिुत भएिो ठहरर््ाउँछ सो िुरािो घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्र्िद्वारा िुनै प्रस्ताि धनणयर्ाथय पेश गररसिेपधछ सो प्रस्ताििाधथ छलफल गनय िा संशोिन 
प्रस्ततु गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्र्िले धनदेशन ठदनाेःबैठििा अभर व्र्िहार गर ्(१) ने सदस्र्लाई आफ्नो व्र्िहार धनर्न्त्रण गनय 
अध्र्िले चेतािनी ठदए पधछ त्र्स्तो सदस्र्ले आफ्नो व्र्िहारिाधथ तरुुन्त धनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिििो आदेश पालना नगने सदस्र्लाई अध्र्िले बैठिबाट बाकहर िान 
आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश पाएपधछ त्र्स्तो सदस्र्ले बैठि ििबाट तरुुन्त बाकहर िान ुपनेछ र 
धनिले सो ठदनिो बाँिी अिधििो बैठििा उपजस्थत हनु पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बिोजिििो आदेश पाएपधछ पधन त्र्स्तो सदस्र् बैठि ििबाट तरुुन्त बाकहर 
नगएिा अध्र्िले धनिलाई िियचारी िा सरुिाििीिो सहर्ोग धलई बाकहर धनिाल्न सक्नेछ । त्र्सरी 
धनिाधलएिोिा त्र्स्तो सदस्र्ले त्र्सपधछिो तीन ठदनसम्ि सभािो बैठि िा िुनै सधिधतिो बैठििा 
भाग धलन पाउने छैन । र्सरी धनिाधलएिोिा सभािो सजचिले सो िुरािो सूचना सबै सधिधतलाई 
ठदनेछ । 

(४) र्स िार्यकिधििा अन्र्त्र िनुसिैु िुरा लेजखएिो भए तापधन िुनै सदस्र्ले बैठि िििा 
शाजन्त, सवु्र्िस्था तथा अनशुासन भङ्ग गरेिा िा गनय लागेिा िा सभािो प्रधतष्ठािा िक्का लाग्ने किधसिले 
बैठि िि धभत्र ध्िंसात्िि िार्य गरेिा िा बल प्रर्ोग गरेिा िा गनय लागेिा िा िुनै भौधति हानी 
नोक्सानी परुर््ाएिा अध्र्िले धनिलाई बैठि ििबाट तत्िाल धनष्िाशन गरी सदस्र्लाई बढीिा सात 
ठदन सम्ििो लाधग सभािा आउन नपाउने गरी र िधत भएिो भौधति सािाग्रीिो र्थाथय िधतपूधतय 
धनिबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 



 

 

(५) दफा (४) बिोजिि धनष्िाधसत भएिो सदस्र्ले सो अिधिभर सभािो िा िुनै सधिधतिो 
बैठििा उपजस्थत हनु पाउने छैन । धनिलाई तोकिएिो िधतपूधतय अध्र्िले तोिेिो सिर्धभत्र दाजखला 
गने दाकर्त्ि सम्बजन्ित सदस्र्िो हनुेछ । 

(६) र्स दफा बिोजिि िुनै सदस्र् धनष्िाजशत भएिो िा फुिुिा भएिो सूचना सभािो सजचिले 
सबै सधिधतलाई ठदनेछ ।  

१८. िारिाही कफताय हनु सक्नाेः र्स िार्यकिधििा अन्र्त्र िनुसिैु िुरा लेजखएिो भए तापधन धनष्िाजशत िा 
िारिाहीिा परेिो सदस्र्ले जचि बझु्दो सफाई पेश गरेिा िा आफ्नो भलू स्िीिार गरी िाफी िागेिा 
अध्र्िले बैठििो रार् बझुी त्र्स्तो सदस्र्लाई िाफी ठदई िारिाही कफताय धलन सक्नेछ । 

१९. बैठि स्थधगत गने अधििाराः बैठि ििधभत्र अव्र्िस्था भई िा हनु लाधग बैठि धनर्धित रुपले 
सञ्चालन गनय बािा पने देजखएिा अध्र्िले सो ठदनिो िुनै सिर्सम्ि िा आफूले तोिेिो अिधिसम्ििो 
लाधग सूचना टाँस गरी बैठि स्थधगत गनय सक्नेछ । अध्र्ि गरेिो त्र्स्तो स्थगन िाधथ िुनै सदस्र्ले 
प्रश्न उठाउन पाउने छैन ्। 

२०. सदस्र्िो स्थान ररि रहेिो अिस्थािा सभािो िार्य सञ्चालन: सभािो िुनै सदस्र्िो स्थान ररि 
रहेिो अिस्थािा सिेत सभाले आफ्नो िार्य सञ्चालन गनय सक्नेछ र सभािो िारबाहीिा भाग धलन 
नपाउने िुनै व्र्जिले भाग धलएिो िुरा पधछ पिा लागेिा प्रचधलत िानून किपररत बाहेििो िार्य 
अिान्र् हनुे छैन ।   

२१. सभािो धनणयर्िो अधभलेख र िार्ायन्िर्न: सभा र र्सिो सधिधतिो धनणयर् तथा िारबाहीिो  (१)
अधभलेख सभािो सजचिले व्र्िजस्थत र सरुजित राख्न ुपनेछ । 

(२) सभा तथा र्सिा सधिधतिो धनणयर्िो सक्कल अध्र्ििो आदेश धबना सभा िा सभा  

भिन बाकहर लैिान हुँदैन । 

२२. धनणयर् प्रिाजणत गने: (१) सभािो बैठिले गरेिा धनणयर् अध्र्िले प्रिाजणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिििो धनणयर् सरुजित राख्न ेर िार्ायन्िर्न गने गराउने िार्य सभािो 
सजचिले गनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीर् िानून धनिायण गने प्रकक्रर्ा 

२३. स्थानीर् िानून धनिायण गदाय किचार गनुय पने पिहरुाःसभाले स्थानीर् िानून धनिायण िा संशोिन  (१) 
गदाय अन्र् िुरािो अधतररि देहार्िो किषर्िा किचार गनुय पनेछ,- 



 

 

(ि) संकििान बिोजिि आफ्नो अधििारिो किषर्िा पने िा नपने, 

(ख) संकििान, संघीर् िानून तथा प्रदेश िानूनिो व्र्िस्था, 

(ग) त्र्स्तो िानून, स्िच्छ, न्र्ार्पूणय तथा तिय  संगत हनु िा नहनु,े  

(घ)  धनिायण गनय लाधगएिो स्थानीर् िानूनिो व्र्िहाररि िार्ायन्िर्न हनु सक्ने िा नसक्ने, 

(ङ) िानून िार्ायन्िर्निो लाधग आिश्र्ि पने आधथयि स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सिोच्च अदालतबाट प्रधतपाठदत धसद्धान्त िा भएिो आदेश, 

(छ) नेपाल सरिार, संघीर् संसद्, प्रदेश सरिार िा प्रदेश सभाले त्र्स्तै किषर्िा आिारभतू िानून 
धनिायण गरेिो भए सोिा भएिो व्र्िस्था 

(ि) नेपाल सरिार िा प्रादेजशि सरिारले निूना िानून उपलब्ि गराएिो भए सोिा भएिो 
व्र्िस्था, 

(झ) नेपालले अन्तराकिर् स्तरिा िनाएिो प्रधतिद्धता, 

(ञ) सम्बजन्ित स्थानीर् तहले धनिायण गरेिो अन्र् स्थानीर् िानूनहरुसँगिो तालिेल तथा सौहारता, 

(ट) जिल्लाधभत्रिा अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् जिल्लासँग धसिाना िोधडएिा स्थानीर् तहिो हििा 
त्र्स्ता जिल्लािा स्थानीर् तहले बनाएिो स्थानीर् िानूनिो व्र्िस्था,  

(ठ) गाउँिार्यपाधलिाले धनिायरण गरेिा अन्र् आिश्र्ि किषर्हरु ।  

(२) सभाले संकििानिो अनसूुची-९ िो किषर्िा स्थानीर् िानून धनिायण गदाय त्र्स्तो किषर्िा 
संघीर् संसद िा प्रदेश सभाले बनाएिो िानूनिो प्रधतिूल नहनुे गरी धनिायण गनेछ । 

(३) एि स्थानीर् तहबाट अिो स्थानीर् तहिो िेत्रिा हनुे िस्त ुिा सेिािो किस्तारिा िुनै 
किधसििो बािा अिरोि गने िा िुनै किधसििो भेदभाि गने गरी स्थानीर् िानून धनिायण गनय हुँदैन 
।   

(४) सभा िा िार्यपाधलिाले एि आपसिा बाजझने गरी स्थानीर् िानून धनिायण गनय हुँदैन । 

(५) सभाले ठदएिो अधििार प्रर्ोग गरी िार्यपाधलिाले धनदेजशिा िा ठदग्दशयन बनाई लागू गनेछ 
।  

२४. आिश्र्ितािो पकहचान गने:किषर्िो िानून  िार्यपाधलिाले कििेर्ि तिुयिा गनुय अजघ त्र्स्तो (१) 
धनिायण गनय आिश्र्ि रहे नरहेिो किषर्िा आिश्र्ितािो पकहचान गनुय पनेछ । 



 

 

(२) उपदफा (१) िो प्रर्ोिनिो लाधग सम्बजन्ित िार्यपाधलिाले स्थानीर् िानून बनाउन ुपने 
आिार र िारण, त्र्स्तो किषर्िा संघीर् िा प्रदेश िानून भए नभएिो, जिल्ला धभत्रिा र अन्र् धछिेिी 
स्थानीर् तहिा त्र्स सम्बन्िी स्थानीर् िानून धनिायण भए नभएिो, स्थानीर् िानून तिुयिाबाट हाधसल 
गनय खोजिएिो लाभ लागत र उपलब्िी, स्थानीर् िानून िार्ायन्िर्निो लाधग आिश्र्ि पने संर्न्त्र 
तथा आधथयि स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िटुाउनिो लाधग आिश्र्ि व्र्िस्था र कििेर्ििा रहने िखु्र् िखु्र् 
प्राििानिो सिेत किश्लषेण गरी संजिप्त अििारणापत्र तर्ार गनुय पनेछ ।  

(३) िानूनिो संशोिनिो लाधग कििेर्ि तिुयिा गदाय संशोिन गनुय परेिो आिार र िारण 
सकहतिो दफाबार तीन िहले कििरण तर्ार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीिारर्ोग्र् छ िा छैन भन्न ेधनणयर् गनेाः िुनै प्रस्ताि स्िीिार र्ोग्र् छ िा छैन भने्न िुरािो 
धनणयर् अध्र्िले गनेछ र त्र्सरी धनणयर् गदाय अध्र्िले िारण खलुाई प्रस्ताििो िुनै अंश िा पूरै 
प्रस्ताि अस्िीिार गनय सक्नेछ । 

२६. कििेर्ि िा प्रस्ताि प्रस्ततु: १िाकषयि आर् र ि (््र्र्िो अनिुान सकहतिो बिेट तथा सोसँग सम्बजन्ित 
किधनर्ोिन िा आधथयि कििेर्िहरू अध्र्िबाट धनिायररत धिधत र सिर्िा सभािो बैठििा प्रस्ततु 
गनुयपनेछ ।  

(२) िाकषयि बिेट तथा अथय सम्बन्िी कििेर्ि िा प्रस्ताि िार्यपाधलिािो प्रिखु आफैं ले िा 
धनिले तोिे बिोजिि उपाध्र्ि/उपप्रिखु िा िार्यपाधलिािो सदस्र्ले िात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । 
अध्र्िले िाकषयि बिेट आर् व्र्र् कििरण तथा बिेट सभािा आफैँ पेश गने भएिा सो सिर्िा 
उपाध्र्ि िा उपप्रिखुले बैठििो अध्र्िता गनेछ ।  

(३) िुनै कििेर्ि िा प्रस्ताि अथय सम्बन्िी हो िा होइन भने्न प्रश्न उठेिा सो प्रश्निो अजन्ति 
धनणयर् गने अधििार अध्र्ििो हनुेछ ।   

(४) अथय सम्बन्िी कििेर्ि िा प्रस्ताििो अन्र् प्रकक्रर्ा देहार् बिोजिि हनुेछ,-   

(ि) अथय सम्बन्िी कििेर्ि िा प्रस्ताििा छलफलिा लाधग अध्र्िले स्िीिृत गरेिो 
िार्यताधलिा (धिधत र सिर्) सबै सदस्र्लाई सभािो सजचिले उपलब्ि गराउनपुनेछ 

(ख) िाकषयि बिेट सम्बन्िी कििेर्ि सभािो बैठििा पेश भए पश्चात िात्र सबै सदस्र्लाई 
उपलब्ि गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्िी कििेर्ि िा प्रस्ताििा सम्बन्ििा र्स िार्यकिधििा उल्लेख भएिा किषर् 
बाहेि अध्र्िले उपर्िु ठहर्ायएिो प्रकक्रर्ा अपनाइनेछ ।  



 

 

(५) अथय सम्बन्िी कििेर्ि िा प्रस्ताि बाहेििा कििेर्ि िा प्रस्ताि िुनै सदस्र्ले िम्तीिा सात 
ठदन अजघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्िी कििेर्ि िा प्रस्ताि बाहेििा कििेर्ि िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभािो 
सजचिले सबै सदस्र्लाई उपलब्ि गराउन ुगनुयपनेछ ।  

(७) कििेर्ि िा प्रस्ताि िाथी छलफल र धनणयर् हनु ेसिर्ताधलिा अनसूुची -१ बिोजिि अध्र्िले 
धनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ । 

२७. अथय सम्बन्िी परुि अनिुान:सभाबाट पाररत चाल ुआधथयि िषयिा लाधग अथय सम्बन्िी ऐनले  (१) 
िुनै सेिािा लाधग खचय गनय अजख्तर्ारी ठदएिो रिि अपर्ायप्त भएिा िा त्र्स िषयिा लाधग अथय 

सम्बन्िी ऐनले अजख्तर्ारी नदजएिो सेिािा खचय गनय आिश्र्ि भएिा िा अथय सम्बन्िी ऐनले अजख्तर्ारी 
ठदएिो रििभन्दा बढी खचय हनु गएिा िार्यपाधलिािो अध्र्ि/प्रिखुले सभािा र्स अजघ प्रस्ततु 
गररएिो बिेटिो धसद्धान्त र िागयदशनिो प्रधतिूल नहनुे गरी परुि अनिुान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. कििेर्ि सभािा पेश गदाय संलग्न गनुय पने कििरण: सभािा पेश गने कििेर्ििा साथिा देहार्िो कििरण 
संलग्न गनुय पनेछ,- 

(ि) कििेर्ििो उदे्दश्र् र िारण सकहतिो कििरण, 

(ख) कििेर्ि ऐन बनेपधछ आधथयि व्र्र्भार हनुे रहेछ भने त्र्सिो किस्ततृ कििरण सकहतिो 
आधथयि कटप्पणी, 

(ग) िुनै कििेर्ििा धनर्ि, िार्यकिधि, धनदेजशिा बनाउने िा अधििार प्रत्र्ार्ोिन गने प्राििान 
रहेिो भए त्र्सिो िारण, प्रत्र्ार्ोजित अधििार अन्तगयत बनाइने धनर्ि, िार्यकिधि िा 
धनदेजशिािो प्रिृधत र सीिा तथा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाि सम्बन्िी कटप्पणी । 

२९. कििेर्ि दताय गराउन ुपने: (१) सभािो अधििारिते्र धभत्र पने िुनै किषर्िा िुनै सदस्र्ले कििेर्ि 
पेश गनय चाहेिा कििेर्ि तर्ार गरी सभािो बैठि बस्ने धिधत भन्दा िम्तीिा पन्र ठदन अगािै 
अध्र्िलाई उपलब्ि गराई दताय गराउन ुपनेछ ।  

तर धनिायचनपधछिो प्रथि सभािा कििेर्ि पेश गने सिर्ािधि अध्र्िले तोिे बिोजिि हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिििो कििेर्ि प्रचधलत िानून अनिूुल नदेजखएिा िा र्ो िार्यकिधि 
अनिुुल नभएिा अध्र्िले उि कििेर्ि किधिसम्ित रुपिा पेश गनय प्रस्तािि सदस्र्लाई ठदन ुपनेछ 
।  



 

 

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजिि अध्र्िले आदेश ठदए बिोजिि सभािो सजचिले प्रस्ताि दताय 
गनुय पनेछ । 

(४) सभािो सजचिले अध्र्िले आदेश ठदएिा कििेर्ि अनसूुची-२ बिोजिि दतायिो अधभलेख 
छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गराउन ुपने: सभािो अधििारिेत्र धभत्र पने िुनै किषर्िा प्रस्ताि पेश गनय चाहने सदस्र्ले 
प्रस्ताि तर्ार गरी सभािो बैठि बस्न ुभन्दा िम्तीिा सात ठदन अगािै अध्र्ि सिि पेश गनुयपनेछ 
।  

तर धनिायचनपधछिो प्रथि सभािा प्रस्ताि पेश गने सिर्ािधि अध्र्िले तोिे बिोजिि हनुेछ । 

(२) त्र्स्तो प्रस्ताि प्रचधलत िानून अनिूुल नदेजखएिा िा र्ो िार्यकिधि अनिुुल नभएिा अध्र्िले 
उि प्रस्ताि किधिसम्ित रुपिा पेश गनय प्रस्तािि सदस्र्लाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजिि अध्र्िले आदेश ठदए बिोजिि सभािो सजचिले प्रस्ताि दताय 
गनुय पनेछ । 

(४) सभािो सजचिले अध्र्िले आदेश ठदएिा प्रस्तािहरु दतायिो अधभलेख अनसूुची-२ बिोजिि 
छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  

३१. सूचना धबना पधन प्रस्ताि पेश गनय सकिनाेःर्स पररच्छेदिा िनुसिैु िुरा लेजखएिो भए तापधन  (१) 
अध्र्ििो अनिुधत धलई देहार्िो िुनै प्रस्ताि सूचना धबना पधन पेश गनय सकिनछे र त्र्स्तो प्रस्तािद्वारा 

िुनै कििादस्पद किषर् उठाउन पाइने छैनाः 

(ि) िन्र्िाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताि तथा संशोिन कफताय धलन,े 

(ग) बिाइ ठदने िा शोि प्रिट गने, 

(घ) छलफल िा बैठि स्थधगत गने, 

(ङ) बैठििो अिधि बढाउने िा  

(च) छलफल सिाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) िा उल्लेजखत प्रस्ताििा सम्बन्ििा अध्र्ि अनिुधत प्राप्त भई बैठििा प्रस्ताि 
पेश भएपधछ अध्र्िले उि प्रस्तािलाई बैठििो धनणयर्ाथय पेश गनेछ । 



 

 

३२. कििेर्ि र प्रस्ताि कितरण: िाकषयि बिेट सम्बन्िी कििेर्ि िार्यपाधलिाबाट स्िीिृत गरी धसिै सभािा 
पेश गररनेछ । अन्र् सबै कििेर्ि िा प्रस्ताि सभािा पेश गनुय भन्दा िम्तीिा चौिीस घण्टा अगािै 
सबै सदस्र्लाई सभािो सजचिले उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

३३. सझुाब संिलन र पररिाियन:कििेर्ि िसौदा भएपधछ अध्र्िलाई उपर्िु लागेिा त्र्स्तो  (१) 
कििेर्ििा साियिधनि रुपिा िा िडाबाट िडाबासीिो सझुाब संिलन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्राप्त हनु आएिो सझुाबहरु सकहतिो प्रधतिेदन सम्बजन्ित िडा 
सधिधतले िार्यपाधलिालाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि कििेर्ििा िडा सधिधत िाफय त प्राप्त हनु आएिा सझुाबहरुिो अध्र्र्न 
गरी िार्यपाधलिाले कििेर्िलाई आिश्र्िता अनसुार पररिाियन गनेछ ।  

३४. कििेर्ि िा प्रस्ताि सभािा पेश गने:अध्र्िबाट स्िीिृत िार्यताधलिा बिोजिि ि (१) ज्िेर्ि िा 
प्रस्ताि प्रस्ततुिताय सदस्र्ले सभािो बैठििा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि कििेर्ि पेश गदाय कििेर्ि प्रस्ततुिताय सदस्र्ले कििेर्ि पेश गनुय 
परेिो िारण, कििेर्िबाट गनय खोजिएिो व्र्िस्था र त्र्सबाट प्राप्त गनय खोजिएिो उपलजब्ििो बारेिा 
संजिप्त िानिारी ठदंदै कििेर्ििा छलफल गररर्ोस ्भने्न प्रस्ताि सभािा पेश गनुय पनेछ । 

(३) कििेर्ि िा प्रस्ताि पेश गनय तोकिएिो सदस्र् सभािा स्िरं् उपजस्थत हनु असिथय भएिा 
अध्र्िले तोिेिो िुनै सदस्र्ले कििेर्ि िा प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोिन सम्बन्िी शतयहरूाः िुनै कििेर्ि िा प्रस्ताििो सम्बन्ििा देहार्िा शतयिा अिीनिा रही 
सदस्र्ले संशोिन पेश गनय सक्नेछाः 

(ि) िूल प्रस्ताििो धसद्धान्त किपरीत हनु ुहुँदैन । 

(ख) िूल प्रस्ताििो िुरासँग सम्बद्ध तथा त्र्सिो िेत्रधभत्रिो हनु ुपनेछ । 

(ग) बैठिले पकहले गररसिेिो धनणयर्सँग बाजझने हनु ुहुँदैन । 

(घ) अस्पष्ट िा धनरथयि हनु ुहुँदैन । 

३६. कििेर्ििा दफाबार छलफल: दफा (१) २६, २७, २९ र ३० बिोजिििो कििेर्ि िा प्रस्ताि 
बैठििा दफािार छलफलिा लाधग अध्र्िले आिश्र्ि व्र्िस्था गनुयपनेछ । र्स्तो छलफलिा 
अध्र्िले प्राप्त भई सिेिा संशोिन कििेर्ि िा प्रस्तािलाई सिेत सिािेश गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि छलफल सिाप्त भए पश्चात कििेर्ि िा प्रस्ताि प्रस्ततुिताय 
सदस्र्ले अध्र्ििो अनिुधतले सभािा देहार्िो िुनै एि प्रस्ताि प्रस्ततु गनुयपनेछ,-  



 

 

(ि) किस्ततृ छलफलिो लाधग कििेर्ि िा प्रस्तािलाई सभािा सधिधतिा पठाइर्ोस ्भन्ने िा  

(ख) कििेर्ि िा प्रस्ताि बैठिबाट पाररत गनय धनणयर्ाथय पेश गने ।  

तर सधिधतिो बैठििा पठाइने कििेर्ि िा प्रस्ताि सभािो बैठििा दफाबार छलफल गररने छैन 
। 

३७. सभािा छलफल गनय नपाइन े किषर्हरूाःदेहार्िा किषर्िा सभा िा स (१) धिधतिो िुनै बैठििा 
छलफल गनय पाइने छैनाः 

(ि) संकििान िा प्रचधलत िानूनबाट धनषिे गररएिो किषर्, 

(ख) िानूनत: गोप्र् रहने िुराहरू िा प्रिाशन गदाय राकिर् कहत किपररत हनु ेिार्य,  

(ग) िार्यपाधलिािो िुनै सधिधतिो धनणयर्िो आलोचना गररएिा किषर्, 

(ग) सभािो छलफलद्वारा स्पष्ट भएसिेिो किषर्, 

(घ) प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपिा प्रचारिो लाधग िुनै व्र्जि िा संस्थािो नाि आठद भएिो किषर्, 

(ङ) प्रचधलत िानून बिोजिि स्थाकपत भएिो न्र्ाकर्ि िा िा त्र्सिो पदाधििारी, प्रचधलत िाननु 
बिोजिि िाँचबझु गनय, सझुाि ठदन िा प्रधतिेदन पेश गनय गठठत आर्ोग िा सधिधतिा किचारिीन 
रहेिो किषर्, 

(च) ऐधतहाधसि तथ्र् िा िानूनिो व्र्ाख्र्ा सम्बन्िी किषर्, 

(छ) गैर सरिारी व्र्जििो िुनै ििव्र् सत्र् हो िा होइन भने्न किषर्,  

(ि) अजशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएिो,  

(झ) िार्यपाधलिािो िुनै धनणयर् िा िुनै िारिाही सम्बन्िी किषर्िा छलफल गदाय राकिर् सरुिा, 
अखण्डता िा िूटनीधति सम्बन्ि िस्ता संिेदनशील किषर्हरूिा आचँ आउन सक्ने भनी 
िार्यपाधलिाबाट प्रिाजणत गररएिो किषर् सिािेश भएिो, र 

३८. सधिधतिा छलफल:दफा (१)  ३६ िो उपदफा २(ि) बिोजिि किस्ततृ छलफल गनय सभािो सधिधतिा 
पठाइएिोिा सधिधतले त्र्स्तो कििेर्ि िा प्रस्ताििा छलफल गदाय कििेर्ििा संशोिन पेश गने 
सदस्र्हरुलाई संशोिन पेश गनुय परेिो आिार र िारण सिेत खलुाई आफ्नो संशोिनिो किषर्िा प्रष्ट 
गनय सधिधतिो बैठििा सिर् ठदनेछ ।   



 

 

(२) उपदफा (१) बिोजिि संशोिनितायले संशोिनिो किषर्िा आफ्नो िारणा राखेपधछ पेश 
भएिा संशोिनिा किषर्िा सिेत सधिधतले दफाबार छलफल गरी त्र्स्तो संशोिन स्िीिार गने िा 
नगने सम्बन्ििा कििेर्ि प्रस्ततुिताय सदस्र्िो सिेत रार् धलई आिश्र्ि धनणयर् गनेछ । 

३९. सधिधतिो प्रधतिेदन र बैठििा प्रस्ततु:सधिधतिा कििेर्ि िा प्रस्ताि (१)  उपर छलफल सिाप्त भएपधछ 
सधिधतले गरेिो धनणयर् अनरुुप प्रधतिेदन तर्ार गरी सधिधतिो संर्ोिि िा धनििो अनपुजस्थधतिा 
सधिधतले तोिेिो सदस्र्ले प्रधतिेदन सकहतिो कििेर्ि िा प्रस्ताि अध्र्ििो अनिुधतले सभािो बैठििा 
पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिििो प्रधतिेदन उपर छलफल सिाप्त भए पश्चात कििेर्ि िा प्रस्ताि 
प्रस्ततुिताय सदस्र्ले अध्र्ििो अनिुधतिा कििेर्ि िा प्रस्ताि बैठिबाट पाररत गनय धनणयर्ाथय पेश 
गनेछ । 

४०. कििेर्ि कफताय धलन सक्न:ेकििेर्ि प्रस्ततुिताय सदस्र्ले सभािो स्िीिृधत धलई िनु (१) सिैु अिस्थािा 
कििेर्ि िा प्रस्ताि कफताय धलन सक्नेछ ।  

तर िाकषयि बिेट तथा आधथयि ऐन सम्बन्िी कििेर्ि कफतायधलन सक्ने छैन ्।  

(२) कििेर्ि िा प्रस्ताि प्रस्ततुिताय सदस्र्ले कििेर्ि कफताय धलन अनिुधत िाग्ने प्रस्ताि पेश 
चाहेिा धलजखत सूचना ठदन ुपनेछ । 

(३) कििेर्ि िा प्रस्ताि कफताय धलने प्रस्ताििो िसैले किरोि गरेिा प्रस्ताि गने तथा किरोि गने 
सदस्र्लाई अध्र्िले आ-आफ्नो िुराहरू स्पष्ट पानय संजिप्त ििव्र् ठदन अनिुधत ठदन सक्नेछ र 
त्र्सपधछ अरु छलफल हनु नठदई प्रस्तािलाई धनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३) कििेर्ि िा प्रस्ताि कफताय धलने अन्र् प्रकक्रर्ा अध्र्िले धनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीिृत गने िा नगने अधििाराः दफा (१) २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोजिि 
दताय भएिो कििेर्ि िा प्रस्ताि उपर िुनै सदस्र्ले संशोिन पेश गनय चाहेिा सभािो बैठि हनुभुन्दा 
िम्तीिा चौिीस घण्टा ठदन अगािै संशोिनिो प्रस्ताि अध्र्ि सिि पेश गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि पेश गररने संशोिन स्िीिृत गने िा नगने अधििार अध्र्ििो हनुछे 
। 

(३) अध्र्िले स्िीिृत गरेिो संशोिन िा संशोिन सकहतिो प्रस्ताि िा िूल प्रस्तािलाई धनणयर्ाथय 
पेश गनुयभन्दा पकहले बैठििा पढेर सनुाउनेछ । र्सरी धनणयर्ाथय पेश गदाय एिभन्दा बढी संशोिनहरु 



 

 

भएिा अध्र्िले उपर्िु ठहर्ायएिो िुनै एि संशोिन िा संशोिन सकहतिो प्रस्ताि िा िूल प्रस्तािलाई 
प्राथधििता ठदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभािो सजचिले अध्र्िले अनिुधत ठदएिा संशोिनहरूिो कििरण सदस्र्हरूलाई उपलब्ि 
गराउनेछ । 

४२. कििेर्ि पाररत गने प्रस्ताि सभािो धनणयर्ाथय पेश गने:सभािा दफािार छलफल भएिोिा सो  (१) 
सिाप्त भएपधछ र सधिधतिा किस्ततृ छलफल भएिोिा सधिधतिो प्रधतिेदन उपर सभािो बैठििा 
छलफल सिाप्त भएपश्चात अध्र्ििो अनिुधत धलई सभािा धनणयर्ाथय कििेर्ि प्रस्ततुिताय सदस्र्ले 
कििेर्ि पाररत गररर्ोस ्भने्न प्रस्ताि प्रस्ततु गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिििो कििेर्ि िा प्रस्ताििा पेश भएिा संशोिनहरूलाई अध्र्ििो 
अनिुधतले बैठििा धनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजिि सभािो बैठििा बहिुत सदस्र्ले स्िीिृत गरेिा कििेर्ि िा 
प्रस्ताि पाररत भएिो िाधननेछ ।   

४३. कििेर्ििो पनुाः प्रस्तधुताः एि पटि आव्हान गरी बसेिो सभािो बैठििा पेश गरी अस्िीिृत भएिो 
कििेर्ि सोही सभािो बैठििा पनुाः प्रस्ताि गररने छैन । 

४४. कििेर्ि दताय अधभलेख राख्न:े सभािा पेश गने प्रर्ोिनािो लाधग अध्र्ि सिि पेश भएिा कििेर्ि 
सभािो सजचिले अनसूुची -२ बिोजिि दताय गरी कििेर्ििा भएिो िारबाहीिो अद्यािधिि लगत 
तर्ार गरी राख्न ुपनेछ ।  

४५. सािान्र् त्रटुी सिुार: अध्र्िले सभाबाट पाररत भएिो कििेर्ि िा प्रस्ताििा दफाहरूिो संख्र्ािो क्रि 
धिलाउने तथा भाषागत शदु्धता िार्ि राख्न ुपनेछ ।  

४६. कििेर्ि प्रिाणीिरणिो लाधग अद्यािधिि प्रधत तर्ार पाने:द (१) फा ४२ बिोजिि सभाबाट पाररत 
भएिो कििेर्िलाई सभािो सजचिले पाररत भएिा संशोिन तथा आनषंुधगि धिलान भए त्र्स्तो धिलान 
गरी कििेर्ि पाररत भएिो धिधत सिेत उल्लेख गरी प्रिाणीिरणिो लाधग नेपाली िागििा चार प्रधत 
तर्ार गनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि तर्ार गररएिो कििेर्ििा िषयगत नम्बर सिेत उल्लेख गरी सभािो 
सजचिले प्रिाणीिरणिो लाधग अध्र्ि सिि पेश गनुय पनेछ ।  

४७. कििेर्ि प्रिाणीिरण र प्रिाशन तथा धबक्री कितरण: सभाबाट पाररत भई दफा (१) ४६ िो उपदफा 
)२ (बिोजिि पेश भएिो कििेर्ििो पकहलो र अजन्ति पषृ्ठिा पूरा नाि , थर तथा पद सिेत उल्लेख 

गरी प्रत्रे्ि पषृ्ठिा हस्तािर गरी अध्र्िले प्रिाणीिरण गनेछ । त्र्सरी प्रिाणीिरण गदाय धिधत र 
कििेर्ििो पषृ्ठ संख्र्ा सिेत खलुाउन ुपनेछ ।  



 

 

(२) सभाबाट पाररत कििेर्ि उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीिरण भएपधछ लागू हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजिि कििेर्ि प्रिाणीिरण भएिो िानिारी सभािा ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीिरण भएिो कििेर्ििो एि प्रधत सभािो अधभलेखिा राखी 
अिो एि–एि प्रधत िार्यपाधलिािो िार्ायलर्, िडा सधिधत र संघ र प्रदेशिो सम्पिय  िन्त्रालर्िा 
पठाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीिरण भएिो कििेर्ि प्रिाशन गरी िार्यपाधलिािो िेिसाईटिा 
सिेत राख्न ुपनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेिो कििेर्ि प्रिाणीिरण भएपधछ त्र्सिा िखु्र् िखु्र् व्र्िस्थािो बारेिा 
स्थानीर् सञ्चार िाध्र्ि िा अन्र् िुनै तररिाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) िसैले स्थानीर् िानून खररद गनय चाहेिा िार्यपाधलिािो िार्ायलर् र िडा सधिधतिो 
िार्ायलर्बाट लागत दस्तरु धतरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सधिधत गठन गनय सक्न:ेिार्यपाधलिालाई सभाप्रधत उिरदाकर् बनाउन (१) , स्थानीर् िानून धनिायण 
प्रकक्रर्ालाई व्र्िजस्थत बनाउन तथा िार्यपाधलिाबाट भएिा िारिाहीिो अनगुिन र िूल्र्ाङ्कन गरी 
आिश्र्ि धनदेशन ठदन सिेत प्रर्ोिनिो लाधग देहार् बिोजिििो सधिधत गठन गनय सक्नेछाः  

ि. कििेर्ि सधिधत 

ख. लेखा सधिधत 

(२) उपदफा (१) बिोजिििो प्रत्रे्ि सधिधतिा बढीिा तीन िना सदस्र्हरु रहनेछन ्। सधिधतिा 
रहने सदस्र्हरु किषर्गत अनभुि िा किज्ञतािा आिारिा अध्र्ििो प्रस्ताि बिोजिि सभाले धनिायरण 
गरे बिोजिि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि गठन हनुे सधिधतिो संर्ोिि अध्र्िले तोिे बिोजिि हनुेछ । 
संर्ोिि बैठििा उपजस्थत नभएिा सधिधतले तोिेिो सदस्र्ले बैठििो अध्र्िता गनेछ ।  

(४) सधिधतिो सजचििो िार्य िार्यपाधलिािो किषर्गत शाखा प्रिखुले गनेछ ।  

(४) सधिधतिो बैठििो गणपरुि संख्र्ा िम्तीिा दईु िना हनुपुनेछ । 

(५) सधिधतिो धनणयर् बहिुतबाट हनुेछ ।  

(6) उपदफा (१) बिोजिििो सधिधतले आिश्र्ितानसुार किषर्गत किज्ञ िा िियचारीलाई 
आिन्त्रण गनय सक्नेछ । आिजन्त्रत सदस्र्ले बैठििो धनणयर्िा ित ठदन पाउने छैन।  



 

 

(7) प्रउपदफा (१) बिोजिििा सधिधतले आफूले गरेिो िाििो िाकषयि प्रधतिेदन सभासिि पेश 
गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीर् िानूनिो एिीिृत र अद्यािधिि अधभलेख राख्नपुने:सभािो सजचिले अनसूुची (१) –३ 
बिोजिििो ढाँचािा सभाले बनाएिो िानूनिो एिीिृत र अद्यािधिि अधभलेख राख्न ुपनेछ । 

(२) िार्यपाधलिाले स्थानीर् िानूनिो िषयगत र िणायनकु्रििा अद्यािधिि कििरण तर्ार गरी राख्न ु
पनेछ ।   

(३) स्थानीर् िानूनिा संशोिन भएिा त्र्स्तो संशोिन सिेत धिलाइ िार्यपाधलिाले अद्यािधिि 
कििरण तर्ार गरी राख्न ु पनेछ । त्र्सरी अद्यािधिि गररएिो स्थानीर् िानून स्थानीर् तहिो 
िेिसाईटिा सिेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोजिि राजखएिो अधभलेख िसैले अिलोिन गनय चाहेिा सरुजित रुपिा 
अिलोिन गनय ठदन ुपनेछ ।  

५०. िानून धनिायण प्रकक्रर्ा सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् िानून धनिायण िा संशोिन सम्बन्िी अन्र् 
प्रकक्रर्ा प्रचधलत िानून अनिूुल सभाले आफैँ धनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ ।  

५१. सभािो सजचििो अधििाराः सभािो सजचिले सभािो िा िुनै सधिधत िा उपसधिधतिो बैठििा प्रिेश 
गनय र बैठििा िार्यरत िियचारीलाई धनदेशन ठदन िा धनर्न्त्रण गनय िा बैठिले िागेिो िार्यकिधि 
सम्बन्िी सल्लाह ठदन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

किकिि 

५२. सभालाई संबोिनाःनपेाल सरिारिा िजन्त्रपररषद्िा सदस्र् (१) , प्रदेश प्रिखु तथा प्रदेश सरिारिा 
िजन्त्रपररषद्िा सदस्र्लाई सभा अध्र्िले सभािो बैठिलाई किशेष संिोिन गनय अनरुोि गनय सक्नेछ 
।   

(२) उपदफा (१) बिोजिि सम्बोिनिो लाधग अपनाइने प्रकक्रर्ा अध्र्िले तोिे बिोजिि हनुेछ 
। 

५३. प्रिेश धनर्धित गने अधििाराः सभािो बैठििा (१) प्रिेश धनर्धित गने अधििार अध्र्ििो हनुेछ ।  
५४. आन्तररि ठदग्दशयनाः सभािो स्िीिृधत धलई अध्र्िले आिश्र्िता अनसुार आन्तररि ठदग्दशयन बनाउन 

सक्नेछ । 



 

 

)१ (र्स िार्यकिधििो अजन्ति व्र्ाख्र्ा गने अधििार अध्र्िलाई हनुेछ र धनििो धनणयर् अजन्ति 
हनुेछ ।  

(२) त्र्स्तो धनणयर्िो िानिारी बैठिलाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) र्ो िार्यकिधििो प्रर्ोग गदाय प्रकक्रर्ागत बािा अड्िाउहरू फुिाउने अजन्ति अधििार 
अध्र्िलाई हनुेछ । र्सरी िारी भएिा आदेश िा धनदेशनहरू र्स िार्यकिधििा परे सरह िाधन 
िार्ायन्िर्निा आउनेछ । 

५५. सभािो सजचििो िाि लगाउन सक्नाेः सभािो सजचि उपजस्थत नभएिा र्स िार्यकिधििा सभािो 
सजचिले गने भनी तोकिएिो िार्यहरू अध्र्िले तोिेिो अन्र् अधििृत स्तरिा िियचारीले गनेछ ।  

५६. अनपुजस्थधतिो सूचनााःिुनै सदस्र् लगातार दूई िटा िा सो भन्दा बढी सभािो बैठििा  (१) 
अनपुजस्थत रहन ुपने भएिा तत्सम्बन्िी अग्रीि सूचना अध्र्िलाई ठदन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि ठदइने सूचनािा आफू अनपुजस्थत रहने अिधि र िारण सिेत उल्लेख 
गनुय पनेछ ।  

५७. पालना गनुय पने आचार संकहतााः सभािा पदाधििारी तथा सदस्र्हरूले संकििान तथा िानून बिोजिििो 
उिरदाकर्त्ि पूरा गने तथा धनिहरूिो िाि िारिाहीिा साियिधनि किश्वास िार्ि गनय सभाबाट 
स्िीिृत आचार संकहतािो पालना गनेछन ्। आचार संकहतािो निूना स्थानीर् तहिो सम्पिय  िन्त्रालर् 
िाफय त उपलब्ि गराउनेछ । र्स्तो आचारसंकहता सभाले पाररत गरी लागू गनुय स्थानीर् तहिो ितयव्र् 
हनुेछ । 

५८. अधििेशनिो अंग निाधनन:े सभािो अधििेशन प्रारम्भ हनु ुपूिय र भैसिेपधछ अन्त्र् नभएसम्ििो अिधििा 
आर्ोिना हनुे उद्घाटन, स्िागत, सम्िान तथा अधभनन्दन िस्ता कक्रर्ािलापलाई सभािो अंग िाधनने 
छैन ।  

५९. शाजन्त सरुिा सवु्र्िस्था िार्ि राख्न:े गाउँसभा सञ्चालन अिधिभर सभािो सरुिाथय अध्र्िले सरुिा 
धनिार्िो सहर्ोग अनरुोि गरेिा अकिलम्ब सरुिा उपलब्ि गराउन ुसम्बजन्ित सरुिा धनिार्िो ितयव्र् 
हनुेछ । 



 

 

अनसूुची - १ 
(िार्यकिधििो दफा ७ िो उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

किस्पाङ गाउँ पाधलिा 
गाउँ सभा 

िार्यसूची र सिर् ताधलिा 

बैठि संख्र्ा  बैठि स्थानाः  

अध्र्ितााः  

धिधत बैठि बस्ने सिर् िार्यसूची िार्यसूची 
प्रस्ततुिताय 

िैकफर्त 

     

     

     

 

छलफलिो सिर् ताधलिा 

धिधत बैठि बस्ने 
सिर् 

िार्यसूची प्रस्ताव 
प्रस्ततुितायिो 
नाि 

छलफलिा बोल्ने सदस्र्िो 
नाि र तोकिएिो सिर् 

िैकफर्त 

       

       

       

       

 



 

 

अनसूुची - २ 

(िार्यकिधििो दफा २९ िो उपदफा (४) सँग सम्बजन्ित) 

 

गाउँ पाधलिािो गाउँ सभािा प्रस्ततु िानूनिो अधभलेख 

किस्पाङ गाउँसभा 

 

दताय 
नं. 

 

कििेर्ििो 
नाि 

 

दताय 
धिधत 

 

िूल÷संशोिन 

 

प्रस्ततुिताय 

 

कितरण 
धिधत 

 

सभािा 
प्रस्ततु 
धिधत 

 

दफािार 
छलफल 

 

पाररत 
धिधत 

 

प्रिाणीिरण 
धिधत 

 

िैकफर्त 

 

           

           

           

           

           

 

अधभलेख तर्ार गनेिो अधभलेख िाचँ गनेिो 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाि, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

धिधत: धिधत: 

 



 

 

अनसूुची - ३ 
(िार्यकिधििो दफा ४९ िो उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

गाउँ पाधलिािो गाउँ सभािा स्िीिृत िानूनिो अधभलेख 

किस्पाङ गाउँसभा 

 

दताय 
नं. 

 

कििेर्ििो 
नाि 

 

सभाबाट 
स्िीिृत 
भएिो 
धिधत 

 

संशोिन भएिो 
भए सोिो धिधत 

 

सभािा 
प्रस्ततु 
धिधत 

 

पाररत 
धिधत 

 

प्रिाणीिरण 
धिधत 

 

िैकफर्त 

 

        

        

        

        

 

अधभलेख तर्ार गनेिो अधभलेख िाचँ गनेिो 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाि, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

धिधत: धिधत: 

आज्ञाले, 

गरुु प्रसाद ढिाल 

प्रिखु प्रशासिीर् अधििृत 


