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1 गाउँ सभा सञ्चािन का्यववधि, २०७४ 

गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ 

देिघाट गाउँसभाबाट स्वीकृत मितत: २०७४/०३/३१ 

प्रस् ावनाः नेपालको संविधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहको बठैक 

सञ्चालन काययविधध स्िीकृत भई लाग ूनभएसम्मको लाधग गाउँसभाको का्य सञ्चािन गनय, बैठकको 
सुव््वस्था का्ि राख्न, आवश््क सलित हरूको गठन गनय र अन्् काि कारवाही तन्लि  
एवं प्रभावकारी बनाउन देवघाट काययपाललकाबाट स्िीकृत गरी यो काययविधध िारी गररएको छ । 
 

परिच्छेद – १ 

प्रािम्भभक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभभः (१) ्स तन्िाविीको नाि “देवघाट गाउँ सभा सञ् चािन का्यववधि-
२०७४” रहेको छ। 

(२) ्ो का्यववधि  ुरुन्  प्रारम्भ हुनेछ । 

२. परिभाषाः ववष् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स का्यववधििा, 
(क) “संवविान” भन्नािे नेपािको संवविान सम्झनु पछय । 
(ख) “स्थानी्  ह” भन् नािे नेपािको संवविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बिोजजिका 

गाउँपालिका सम्झनु पदयछ । 
(ग) “सभा” भन् नािे गाउँपालिकाको हकिा संवविानको िारा २२२ बिोजजिको गाउँसभा सम्झन ु

पदयछ । 
(घ) “का्यपालिका” भन् नािे गाउँकाययपाललका सम्झनु पदयछ । 
(ङ) “अध््क्ष” भन्नािे सभाको अध्यक्षलाई सम्झनु पछय । 
(च) “उपाध््क्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको उपाध््क्षिाई सम्झनु पदयछ । 
(छ) “वविे्क” भन्नािे स्थानी् कानूनको िसौदा वा कानूनको संशोिन िसौदा सिे  सम्झनु 

पछय। 
(ज) “सदस््” भन्नािे गाउँका्यपालिकाको अध््क्ष, उपाध््क्ष, का्यपालिकाको सदस्् वा वडा 

सदस्् सम्झनु पछय । 
(झ) “सभाको सधचि” भन्नािे गाउँपालिकाको का्यकारी वा अध््क्षिे सभाको सधचव भई काि 

गनय  ोकेको कियचारी सिे िाई सम्झनु पछय । 
(ञ) “बैठक” भन्नािे गाउँ सभाको अधिवेशन सम्झनु पछय । सो शब्दिे सलित को वैठक 

सिे िाई सम्झनु पदयछ । 
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(ट) “प्रस् ाव” भन्नािे सभाको ववचाराथय पेश गररएको कुन ैप्रस् ाव िा सो प्रस्तािसँग सम्बजधधत 

संशोधन प्रस्ताि समेत सम्झन ुपछय । 
(ठ) “प्रस् ु क ाय सदस््” भन्नािे सभाको वविे्क वा प्रस् ाव प्रस् ु क ाय सभाको सदस्् 

सम्झन ुपछय । 
(ड) “बैठक कक्ष” भन्नािे सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दिे बैठक कक्षसँग जोडडएको 

दशयकदीघाय  था बरण्डा सिे िाई जनाउँछ । 
(ढ) “ववष्ग  शाखा” भन्नािे गाउँपालिकाको का्य ववभाजन तन्िाविी बिोजजिको ववष्ग  

शाखा संझन ुपछय । 
(ण) “सलित ” भन्नािे ्स का्यववधि बिोजजि गठन हुने सभाको सलित  सम्झनु पछय । 
(त) “सं्ोजक” भन्नािे ्स का्यववधि बिोजजि गठठ  सलित को सं्ोजक सम्झनु पछय । 
 

 

परिच्छेद -२ 

सभाको बठैक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्िी व्र्िस्था 

३. सभाको अधििेशन बोलाउने: (१) अध््क्षिे गाउँपाललकाको तनवायचनको अजन् ि पररणाि घोषणा 
भएको लित िे एक िठहना लभत्र सभाको पठहिो अधिवेशन बोिाउनेछ । त््सपतछ ् स का्यववधि 
बिोजजि अध््क्षिे सि् सि्िा अन्् अधिवेशन बोिाउनेछ । 

 र सभाको एउटा अधिवेशनको सिाजत  र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवधि छ 
िहीना भन्दा बढी हुने छैन । 

(२) अध््क्षिे का्यसूची बिोजजि सभाको बैठकको संचािन र अन्त्् गनेछ । 

(३) सभाको अधिवेशन चािू नरहेको वा बैठक स्थधग  भएको अवस्थािा बैठक बोिाउन 

वाञ्छनी् छ भनी सभाको सम्पूणय सदस्् संख्ाको एक चौथाइ सदस््हरूिे लिखख  
अनुरोि गरेिा अध््क्षिे त््स् ो बैठक बस्ने लित , स्थान  ोक्नेछ । त््सरी  ोककएको 
लित , सि् र स्थानिा सभाको अधिवेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अधधिेशन काययपाललकाको केधर रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोजिम बस्नेछ । 

(५) सािान्् ः तनवायचन पतछको पठहिो अधिवेशनको अिधध बढीिा पन्र ठदन र सोपतछको 
प्रत््ेक अधिवेशनको अवधि बढीिा सा  ठदनको हुनेछ । 
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(५)उपदफा (१) वा (३) बिोजजि सभाको अधिवेशन बोिाएको सूचना अध््क्षिे 
सदस््हरुिाई ठदनेछ । त््स् ो सूचना आवश््क ा अनुसार सावयजतनक सञ्चार 
िाध््िबाट सिे  प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

४. सदस्र्हरुको उपम्स्थतत ि आसनः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अतघ सबै सदस््िे अध्यक्षले 

तोकेको क्रि अनुसार अधिवेशनको उपजस्थत  पुजस् कािा हस् ाक्षर गनुयपनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि उपजस्थ  सदस््िे अध््क्षिे  ोके अनुसारको स्थानिा तनिायरर  
सि् अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(३) अपांग ा भएका सदस््को हकिा अध््क्षिे तनिायरर  गरेको स्थानिा तनजको साथिा 
एक जना सह्ोगी आवश््क भएिा सो को सिे  व््वस्था गनय सक्नेछ । 

५. सभाको गणपूिक सखं्र्ा: (१) सभािा  त्काि का्ि रहेका सदस्् संख्ाको पचास प्रत श  
भन्दा बढी सदस्् उपजस्थ  भएिा अधिवेशनको िाधग गणपूरक संख्ा पुगेको िातननेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि गणपुरक संख्ा नपगेुिा अध््क्षिे  ीन ठदन लभत्र अको बैठकका 
िाधग दफा ३ बिोजजि सूधच  गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि आव्हान गरेको अधिवेशनिा गणपुरक संख्ा नपुगेिा दईु ठदन लभत्र 
अधिवेशन बस्ने गरी दफा ३ बिोजजि सूचना गनुयपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि पुनः सूचना गदाय गणपुरक संख्ा नपुगेिा कम् ीिा पच्चीस प्रत श  
सदस््हरुको उपजस्थत िा अधिवेशन बस्नेछ । 

६. बैठकको सञ्चालन ि स्थगन: (१) अध््क्षिे सभाको का्यबोझिाई ध््ानिा राखी का्यसूची 
स्वीकृ  गरी सभाको बैठक संचािन गनुयपनेछ । 

(२) सभाको बैठक अध््क्षिे तनिायरण गरेको सि्  ालिका बिोजजि हुनेछ । 

(३) अध््क्षिे प्रत््ेक बैठकको प्रारम्भ  था स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपजस्थत हुन नसक्ने अिस्थामा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता 
गनेछ । उपाध्यक्ष पनन उपजस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको 
अध्यक्षता गने गरी काययसचूीमा तोक्नु पनेछ । 

७. कार्यसूची ि समर्ािधि प्रकाशनः (१) अध््क्षको तनदेशानुसार सभाको सधचविे का्यसूची र सि् 

 ालिका अनुसूची-१ बिोजजि  ्ार गनेछ र त््सको एक प्रत  सािान्् ्ा अड्चालीस घण्टा 
अगाव ैप्रत््ेक सदस््िाई उपिब्ि गराइनेछ । 
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 र ववशषे पररजस्थत िा अध््क्षको तनदेशानुसार बैठक बस्ने चौिीस घण्टा अगावै का्यसूची 
 ्ार गरी त््सको एक प्रत  सदस््िाई सभाको सधचिले उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

८. समर्ािधि तनिायिण: (१) अध््क्षिे बैठकिा पेश हुन ेववष्िाधथ छिफि गनय सि्ावधि  ोक्नेछ 
। 

२) उपदफा (१) बिोजजि  ोककएको सि्ावधि सिात  भएपतछ ्स काययविधधिा अन््था 
िेखखएकोिा बाहेक अध््क्षिे अधय विषयमा छिफि हुन नठदई सो ववष्को टुङ्गो िगाउन 
आवश््क सबै विधेयक िा प्रस्ताि तनणय् ाथय बैठकिा प्रस् ु  गनेछ । 

९. सभामा मतदान: (१) सभािा तनणय् का िाधग प्रस् ु  गररएको सब ै विधेयक िा प्रस् ावको तनणय्  
उपजस्थ  सदस््हरूको बहुि बाट हुनेछ । 

(२) अध््क्ष ा गने व््जक् िाई ि  ठदने अधिकार हुने छैन । 

 र ि  बराबर भएिा अध््क्ष ा गने व््जक् िे आफ्नो तनणाय्क ि  ठदनेछ । 

१०. मर्ायददत संशोिनः कुनै सदस््िे प्रस् ु  गने वविे्क िा प्रस् ावमा कुनै आपविजनक, व््ंग््ात्िक, 

अनावश््क, अनुप्ुक्  वा असम्बद्ि शब्द वा वाक््ांश प्र्ोग भएको िागेिा अध््क्षिे त््स् ा 
ववष् वव रण हुनुभन्दा अतघ उप्ुक्  संशोिन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रािभभः सभाको बैठक कक्षिा अध््क्ष आगिन भई राजरि् िुन बज ेपतछ बैठक 
प्रारम्भ हुनेछ । 

१२. बैठकमा पालना गननयपन ेआचरणहरः (१) बैठकिा देहा्का आचरणहरू पािना गनुय पनेछः 

(क) अध््क्ष बैठक कक्षिा प्रवेश हँुदा सबैिे सम्िान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

(ख) अध््क्षिे बैठकप्रत  सम्िान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थधग  भई अध््क्ष सभाबाट बाठहर तनस्के पतछ िात्र अरु सदस््हरूिे बैठक 

कक्ष छाड्नु पनेछ । 

(घ) बैठकिा भाग लिने सदस््िे बोल्दा अध््क्षिाई सम्बोिन गरेर िात्र बोल्नु पछय र 
अध््क्षिे अन््था आदेश ठदएिा बाहेक उलभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) अध््क्षिे बैठकिाई सम्बोिन गरररहेको सि्िा कुन ैपतन सदस््िे स्थान छाड्नु 
हँुदैन र अध््क्षिे बोिेको कुरा शाजन् पूवयक सुन्नु पनेछ । 

(च) अध््क्षले आसन ग्रहण गरररहेको र बोलिरहेको अिस्थामा सदस््को बीचबाट ठहँड्नु 
हँुदैन । 
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(छ) कुन ैसदस््िे बोलिरहेको सि्िा अशाजन्  गनय वा बैठकको ि्ायदा भंग हुने वा 
अव््वस्था उत्पन्न हुने कुनै काि गनुय हँुदैन । 

(ज) बैठक कक्षिा अध््क्षको सािुन्नेबाट वारपार गरी ठहँड्न वा अध््क्षको आसन फय  
वपठ््ू फकायएर बस्न हँुदैन । 

(झ) बैठकको का्यसँग प्रत््क्ष रुपिे सम्बजन्ि  ववष् बाहेक अन्् ववष्को पुस् क, 

सिाचारपत्र वा अन्् कागजपत्रहरू पढ्नु हँुदैन । 

(ञ) बैठकको अवधिभर बैठक कक्षिा िोबाईि फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभािा पािना गनुयपने अधय आचरणहरू समय समयमा सभािे  ोके बिोजजि हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग ललन ेसदस्र्ले पालन गननय पन े तनर्महरः बैठकिा हुन ेछिफििा भाग लिने 
सदस््िे देहा्का तन्िहरूको पािन गनुय पनेछः 

(क) अध््क्षको ध््ानाकषयण गनयको तनलिि उठ्नु पनेछ र अध््क्ष तनजको नाि बोिाएपतछ 
वा इशारा गरेपतछ िात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) ्स का्यविधधको दफा ३५ बमोजिमका ववष्िा छिफि गनुय हँुदैन । 

(ग) अशीरट, अश्लीि, अपिानजनक वा कुनै आपविजनक शब्द बोल्नु हँुदैन । 

(घ) व््जक् ग  आक्षेप िगाउन हँुदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अधिकारिाई सभाको का्यिा बािा पाने िनसा्िे दरुुप्ोग गनुय हँुदैन । 

(च) सभा वा अध््क्षको कुनै तनणय्  बदर गरर्ोस ्भन्ने प्रस् ाविाधथ बोल्दाको अवस्थािा 
बाहेक सभा अध््क्षको कुनै पतन तनणय् को आिोचना गनुय हँुदैन । 

(छ) अध््क्षिे पद अनुकूि आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस् ावको छिफिको क्रििा बाहेक 
अध््क्षको आचरणको आिोचना गनुय हँुदैन । 

(ि) वैठकिा पािना गनुयपने अधय तन्िहरू सभािे  ोके बिोजजि हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्न ेक्रमः बैठकिा बोल्ने क्रि देहा् बिोजजि हुनेछः 

(क) प्रस् ाव पेश गने सदस््िे बोलिसकेपतछ अध््क्षिे नाि बोिाएको वा इशारा गरेको क्रि 
बिोजजिको सदस््िे बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध््क्षको अनुित  बबना कुनै सदस््िे एउटै प्रस् ाविा एक पटक भन्दा बढी बोल्न 
पाउने छैन । 
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(ग) प्रस् ाव पेश गने सदस््िे उिर ठदनको तनलिि छिफिको अन्त््िा फेरर बोल्न पाउनेछ 
। सो प्रस् ावको सम्बन्ििा छिफििा पठहिे भाग लिएको वा नलिएको जेसुकै भए 
 ापतन प्रस् ावक सदस््िे उिर ठदई सकेपतछ अध््क्षको अनुित  नलिई फेरर बोल्न 
पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सककनेः (१) बैठकिा छिफि चलिरहेको सि्िा सम्बजन्ि  ववष्िा 
कुन ैसदस््िे कुनै कुरा स्पष्ट पानय िाग गनय अध््क्ष िाफय   अनुरोि गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापतन अध््क्षको अनुित  लिई कुन ै
सदस््िे सभाको जानकारीको िाधग आफूसँग सम्बजन्ि  अन्् ववष्िा स्परट जानकारी ठदन 
सक्नेछ । 

 र त््स् ो स्परट जानकारी ठदँदा कुनै वववादस्पद ववष् उठाउन पाइने छैन र सो स्परट 
जानकारी िाधथ कुनै छिफि गनय पाइने छैन । 

१६. तनणयर्ाथय प्रस्ताि पशे गनःे (१) सभाको का्यसूचीको कुनै प्रस् ाविाधथ छिफि सिात  भएपतछ 
सो प्रस् ावको पक्षिा हुने सदस््हरूिाई “हुन्छ, ववपक्षिा हुने सदस््हरूिाई “हुन्न” र  टस्थ 
रहन चाहने सदस््हरूिाई “ि  ठदन्न” भन्ने शब्द सुतनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध््क्षिे 
का्यसुचीका ववष्हरू क्रिशः तनणय् ाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रस् ाविाई तनणय् ाथय पेश गरेपतछ अध््क्षिे “हुन्छ” वा “हुन्न” 

भन्ने सदस््हरूिध््े जुन पक्षको बहुि  भएको ठहर्याउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ । 

(३) अध््क्षद्वारा कुन ैप्रस् ाव तनणय् ाथय पेश गररसकेपतछ सो प्रस् ाविाधथ छिफि गनय वा 
संशोिन प्रस् ु  गनय पाइने छैन । 

१७. सभाध्र्िले तनदेशन ददनेः (१) बैठकिा अभद्र व््वहार गने सदस््िाई आफ्नो व््वहार तन्न्त्रण 
गनय अध््क्षिे च ेावनी ठदए पतछ त््स् ो सदस््िे आफ्नो व््वहारिाधथ  ुरुन्  तन्न्त्रण गनुय 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको आदेश पािना नगने सदस््िाई अध््क्षिे बैठकबाट बाठहर 
जान आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश पाएपतछ त््स् ो सदस््िे बैठक कक्षबाट  ुरुन्  बाठहर जान ु
पनेछ र तनजिे सो ठदनको बाँकी अवधिको बैठकिा उपजस्थ  हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बिोजजिको आदेश पाएपतछ पतन त््स् ो सदस्् बैठक कक्षबाट  ुरुन्  
बाठहर नगएिा अध््क्षिे तनजिाई कियचारी वा सुरक्षाकिीको सह्ोग लिई बाठहर तनकाल्न 
सक्नेछ । त््सरी तनकालिएकोिा त््स् ो सदस््िे त््सपतछको  ीन ठदनसम्ि सभाको बैठक 
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वा कुन ैसलित को बैठकिा भाग लिन पाउने छैन । ्सरी तनकालिएकोिा सभाको सधचविे सो 
कुराको सूचना सबै सलित िाई ठदनेछ । 

(४) ्स का्यववधििा अन््त्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापतन कुन ैसदस््िे बैठक 
कक्षिा शाजन् , सुव््वस्था  था अनुशासन भङ्ग गरेिा वा गनय िागेिा वा सभाको प्रत रठािा 
िक्का िाग्ने ककलसििे बैठक कक्ष लभत्र ध्वंसात्िक का्य गरेिा वा बि प्र्ोग गरेिा वा गनय 
िागेिा वा कुनै भौत क हानी नोक्सानी पुर्याएिा अध््क्षिे तनजिाई बैठक कक्षबाट  त्काि 
तनरकाशन गरी सदस््िाई बढीिा सात ठदन सम्िको िाधग सभािा आउन नपाउने गरी र क्षत  
भएको भौत क सािाग्रीको ्थाथय क्षत पूत य तनजबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बमोजजि तनरकालस  भएको सदस््िे सो अवधिभर सभाको वा कुन ैसलित को 
बैठकिा उपजस्थ  हुन पाउने छैन । तनजिाई  ोककएको क्षत पूत य अध््क्षिे  ोकेको सि्लभत्र 
दाखखिा गने दात्त्व सम्बजन्ि  सदस््को हुनेछ । 

(६) ्स दफा बिोजजि कुन ैसदस्् तनरकालश  भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको 
सधचविे सबै सलित िाई ठदनेछ । 

१८. काििाही कफताय हनन सकनेः ्स का्यववधििा अन््त्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापतन 
तनरकालश  वा कारवाहीिा परेको सदस््िे धचि बुझ्दो सफाई पेश गरेिा वा आफ्नो भूि स्वीकार 
गरी िाफी िागेिा अध््क्षिे बैठकको रा् बुझी त््स् ो सदस््िाई िाफी ठदई कारवाही कफ ाय 
लिन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थधगत गन ेअधिकािः बैठक कक्षलभत्र अव््वस्था भई वा हुन िाधग बैठक तन्लि  रुपिे 
सञ्चािन गनय बािा पने देखखएिा अध््क्षिे सो ठदनको कुन ैसि्सम्ि वा आफूिे  ोकेको 
अवधिसम्िको िाधग सूचना टाँस गरी बठैक स्थधग  गनय सक्नेछ । अध््क्ष गरेको त््स् ो स्थगन 
िाधथ कुनै सदस््िे प्रश्न उठाउन पाउने छैन ्। 

२०. सदस्र्को स्थान रिकत िहेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुनै सदस््को स्थान 
ररक्  रहेको अवस्थािा सिे  सभािे आफ्नो का्य सञ्चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीिा 
भाग लिन नपाउन ेकुनै व््जक् िे भाग लिएको कुरा पतछ पिा िागेिा प्रचलि  कानून ववपरर  
बाहेकको का्य अिान्् हुने छैन । 

२१. सभाको तनणयर्को अलभलेख ि कार्ायन्िर्न: (१) सभा र ् सको सलित को तनणय्   था कारबाहीको 
अलभिेख सभाको सधचविे व््वजस्थ  र सुरक्षक्ष  राख्न ुपनेछ । 

(२) सभा  था ्सका सलित को तनणय् को सक्कि अध््क्षको आदेश बबना सभा वा सभा 
भवन बाठहर िैजान हँुदैन । 

२२. तनणयर् प्रमाणणत गर्न:े (१) सभाको बैठकले गरेका तनणयय अध्यक्षले प्रमाणणत गनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको ननणयय सुरक्षक्षत राख्न ेर कायायधियन गने गराउने कायय सभाको सधचिले 

गनेछ । 
 

परिच्छेद-३ 

स्थानीर् काननू तनमायण गन ेप्रकक्रर्ा 

२३. स्थानीर् कानून तनमायण गदाय विचाि गननय पन ेपिहरुः (१) सभािे स्थानी् कानून तनिायण वा 
संशोिन गदाय अन्् कुराको अत ररक्  देहा्को ववष्िा ववचार गनुय पनेछ,- 

(क)संवविान बिोजजि आफ्नो अधिकारको ववष्िा पने वा नपन,े 

(ख)संवविान, संघी् कानून  था प्रदेश कानूनको व््वस्था, 

(ग)त््स् ो कानून, स्वच्छ, न््ा्पूणय  था  कय  संग  हुन वा नहुने, 

(घ) तनिायण गनय िाधगएको स्थानी् कानूनको व््वहाररक का्ायन्व्न हुन सक्ने वा नसक्ने, 

(ङ)कानून का्ायन्व्नको िाधग आवश््क पने आधथयक स्रो   था संस्थाग  संरचना, 

(च)सिोच्च अदाि बाट प्रत पाठद  लसद्िान्  वा भएको आदेश, 

(छ)नेपाि सरकार, संघी् संसद्, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभािे त््स् ै ववष्िा आिारभू  कानून 
तनिायण गरेको भए सोिा भएको व््वस्था 

(ि) नेपाि सरकार वा प्रादेलशक सरकारिे निूना कानून उपिब्ि गराएको भए सोिा भएको 
व््वस्था, 

(झ) नेपाििे अन् राजरि् स् रिा जनाएको प्रत वद्ि ा, 

(ञ) सम्बजन्ि  स्थानी्  हिे तनिायण गरेको अन्् स्थानी् कानूनहरुसँगको  ाििेि  था 
सौहार ा, 

(ट) जजल्िालभत्रका अन्् स्थानी्  ह वा अन्् जजल्िासँग लसिाना जोडडएका स्थानी्  हको 
हकिा त््स् ा जजल्िाका स्थानी्  हिे बनाएको स्थानी् कानूनको व््वस्था, 

(ठ) गाउँका्यपालिका वा नगरका्यपालिकािे तनिायरण गरेका अन्् आवश््क ववष्हरु । 

(२) सभािे संवविानको अनुसूची-९ को ववष्िा स्थानी् कानून तनिायण गदाय त््स् ो 
ववष्िा संघी् संसद वा प्रदेश सभािे बनाएको कानूनको प्रत कूि नहुन ेगरी तनिायण गनेछ । 
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(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुन े िस्तु िा सेिाको विस्तारमा कुन ै

ककलसमको बाधा अिरोध गने िा कुनै ककलसमको भेदभाि गन ेगरी स्थानीय कानून ननमायण गनय 
हँुदैन । 

(४) सभा िा काययपाललकाले एक आपसमा बाणझने गरी स्थानीय कानून ननमायण गनय हँुदैन । 

(५)सभािे ठदएको अधिकार प्र्ोग गरी का्यपालिकािे तनदेलशका वा ठदग्दशयन बनाई िाग ू
गनेछ । 

२४. आिश्र्कताको पदहचान गन:े (१) का्यपालिकािे वविे्क  जुयिा गनुय अतघ त््स् ो ववष्को 
कानून तनिायण गनय आवश््क रहे नरहेको ववष्िा आवश््क ाको पठहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्र्ोजनको िाधग सम्बजन्ि  का्यपालिकािे स्थानी् कानून बनाउन ु
पने आिार र कारण, त््स् ो ववष्िा संघी् वा प्रदेश कानून भए नभएको, जजल्िा लभत्रका र 
अन्् तछिेकी स्थानी्  हिा त््स सम्बन्िी स्थानी् कानून तनिायण भए नभएको, स्थानी् 
कानून  जुयिाबाट हालसि गनय खोजजएको िाभ िाग  र उपिब्िी, स्थानी् कानून का्ायन्व्नको 
िाधग आवश््क पने सं्न्त्र  था आधथयक स्रो , त््स् ो स्रो  जुटाउनको िाधग आवश््क व््वस्था 
र वविे्किा रहने िुख् िुख् प्राविानको सिे  ववश्िेषण गरी संक्षक्षत  अविारणापत्र  ्ार 
गनुय पनेछ । 

(३) कानूनको संशोिनको िाधग वविे्क  जुयिा गदाय संशोिन गनुय परेको आिार र कारण 
सठह को दफाबार  ीन िहिे वववरण  ्ार गनुय पनेछ । 

२५. प्रस्ताि स्िीकािर्ोग्र् छ िा छैन भन्न े तनणयर् गनेः कुनै प्रस् ाव स्वीकार ्ोग्् छ वा छैन 
भन्ने कुराको तनणय्  अध््क्षिे गनेछ र त््सरी तनणय्  गदाय अध््क्षिे कारण खिुाई प्रस् ावको 
कुन ैअशं वा पूरै प्रस् ाव अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

२६. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तनत: १) वावषयक आ् र व्््को अनुिान सठह को बजेट  था सोसँग 
सम्बजन्ि  ववतन्ोजन वा आधथयक वविे्कहरू अध््क्षबाट तनिायरर  लित  र सि्िा सभाको 
बैठकिा प्रस् ु  गनुयपनेछ । 

(२) वावषयक बजेट  था अथय सम्बन्िी वविे्क वा प्रस् ाव का्यपालिकाको प्रिुख आफैं िे वा 
तनजिे  ोके बिोजजि उपाध््क्ष वा का्यपालिकाको सदस््िे िात्र प्रस् ु  गनुयपनेछ । 
अध््क्षिे वावषयक बजेट आ् व््् वववरण  था बजेट सभािा आँफै पेश गने भएिा 
सो सि्िा उपाध््क्षिे बैठकको अध््क्ष ा गनेछ । 

(३) कुनै वविे्क वा प्रस् ाव अथय सम्बन्िी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेिा सो प्रश्नको 
अजन् ि तनणय्  गने अधिकार अध््क्षको हुनेछ । 
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(४) अथय सम्बन्िी वविे्क वा प्रस् ावको अन्् प्रकक्र्ा देहा् बिोजजि हुनेछ,- 

(क) अथय सम्बन्िी वविे्क वा प्रस् ाविा छिफिका िाधग अध््क्षिे स्वीकृ  गरेको 
का्य ालिका (लित  र सि्) सब ै सदस््िाई सभाको सधचविे उपिब्ि 
गराउनुपनेछ 

(ख) वावषयक बजेट सम्बन्िी वविे्क सभाको बैठकिा पेश भए पश्चा  िात्र सबै 
सदस््िाई उपिब्ि गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्िी वविे्क वा प्रस् ावका सम्बन्ििा ्स का्यववधििा उल्िेख भएका 
ववष् बाहेक अध््क्षिे उप्ुक्  ठह्ायएको प्रकक्र्ा अपनाइनेछ । 

(५) अथय सम्बन्िी वविे्क वा प्रस् ाव बाहेकका वविे्क वा प्रस् ाव कुन ैसदस््िे कम् ीिा 
सात ठदन अतघ द ाय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्िी वविे्क वा प्रस् ाव बाहेकका वविे्क वा प्रस् ाव द ाय भए पश्चा  
सभाको सधचविे सबै सदस््िाई उपिब्ि गराउनु गनुयपनेछ । 

(७) वविे्क वा प्रस् ाव िाथी छिफि र तनणय्  हुने सि् ालिका अनुसूची -१ बमोजिम 

अध््क्षिे तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 

२७. अथय सभबन्िी पनिक अननमान: (१) सभाबाट पारर  चािु आधथयक वषयका िाधग अथय सम्बन्िी 
ऐनिे कुन ैसेवाका िाधग खचय गनय अजख ्ारी ठदएको रकि अप्ायत  भएिा वा त््स वषयका 
िाधग अथय सम्बन्िी ऐनिे अजख ्ारी नदजएको सेवािा खचय गनय आवश््क भएिा वा अथय 
सम्बन्िी ऐनिे अजख ्ारी ठदएको रकिभन्दा बढी खचय हुन गएिा का्यपालिकाको अध््क्षिे 
सभािा ्स अतघ प्रस् ु  गररएको बजेटको लसद्िान्  र िागयदशनको प्रत कूि नहुन ेगरी पुरक 
अनुिान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. वििेर्क सभामा पेश गदाय संलग्न गननय पन ेविििण: सभािा पेश गने वविे्कका साथिा देहा्को 
वववरण संिग्न गनुय पनछे,- 

(क) वविे्कको उद्देश्् र कारण सठह को वववरण, 

(ख) वविे्क ऐन बनेपतछ आधथयक व्््भार हुने रहेछ भने त््सको ववस्  ृ वववरण 
सठह को आधथयक ठटतपणी, 

(ग) कुन ैवविे्किा तन्ि, का्यववधि, तनदेलशका बनाउने वा अधिकार प्रत््ा्ोजन गन े
प्राविान रहेको भए त््सको कारण, प्रत््ा्ोजज  अधिकार अन् गय  बनाइने तन्ि, 

का्यववधि वा तनदेलशकाको प्रकृत  र सीिा  था त््सबाट पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्िी 
ठटतपणी । 
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२९. वििेर्क दताय गिाउनन पने: (१) सभाको अधिकारक्षेत्र लभत्र पन े कुनै ववष्िा कुन ैसदस््िे 
वविे्क पेश गनय चाहेिा वविे्क  ्ार गरी सभाको बैठक बस्ने लित  भन्दा कम् ीिा पधर 

ददन अगाव ैअध््क्षिाई उपिब्ि गराई द ाय गराउनु पनेछ । 

तर तनवायचनपतछको प्रथम सभािा वविे्क पेश गने सि्ावधि अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनछे 

। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विधेयक प्रचलि  कानून अनुकूि नदेखखएिा वा ्ो काययविधध 
अनुकुि नभएिा अध््क्षिे उक्  विधेयक ववधिसम्ि  रुपिा पेश गनय प्रस् ावक 
सदस््िाई ठदनु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोजजि अध््क्षिे आदेश ठदए बिोजजि सभाको सधचविे प्रस् ाव 
द ाय गनुय पनेछ । 

(४ सभाको सधचविे अध््क्षिे आदेश ठदएका विधेयक अनुसूची-२ बमोजिम द ायको अलभिेख 
छुट्टै राख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गिाउनन पन:े सभाको अधिकारक्षेत्र लभत्र पन ेकुन ैववष्िा प्रस् ाव पेश गनय चाहन े
सदस््िे प्रस् ाव  ्ार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम् ीिा सात ठदन अगाव ैअध््क्ष 
सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

तर तनवायचनपतछको प्रथम सभािा प्रस् ाव पेश गने सि्ावधि अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनछे 

। 

(२)त््स् ो प्रस् ाव प्रचलि  कानून अनुकूि नदेखखएिा वा ्ो काययविधध अनुकुि नभएिा 
अध््क्षिे उक्  प्रस् ाव ववधिसम्ि  रुपिा पेश गनय प्रस् ावक सदस््िाई ठदनु पनेछ 
। 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोजजि अध््क्षिे आदेश ठदए बिोजजि सभाको सधचविे प्रस् ाव 
द ाय गनुय पनेछ । 

(४)सभाको सधचविे अध््क्षिे आदेश ठदएका प्रस् ावहरु द ायको अलभिेख अनुसूची-२ बमोजिम 
छुट्टै राख्न ुपनेछ । 

३१. सूचना बबना पतन प्रस्ताि पेश गनय सककनेः (१) ्स पररच्छेदिा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए 
 ापतन अध््क्षको अनुित  लिई देहा्को कुनै प्रस् ाव सूचना बबना पतन पेश गनय सककनेछ र 
त््स् ो प्रस् ावद्वारा कुनै वववादस्पद ववष् उठाउन पाइने छैनः 

(क)िन््वाद ज्ञापन गने, 
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(ख)प्रस् ाव  था संशोिन कफ ाय लिने, 

(ग)बिाइ ठदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ)छिफि वा बैठक स्थधग  गन,े 

(ङ)बैठकको अवधि बढाउने वा 

(च)छिफि सिात  गने । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेखख  प्रस् ावका सम्बन्ििा अध््क्ष अनुित  प्रात  भई बठैकिा 
प्रस् ाव पेश भएपतछ अध््क्षिे उक्  प्रस् ाविाई बैठकको तनणय् ाथय पेश गनेछ । 

३२. वििेर्क ि प्रस्ताि वितिण: वावषयक बजेट सम्बन्िी वविे्क का्यपालिकाबाट स्वीकृ  गरी लसि ै
सभािा पेश गररनेछ । अन्् सबै वविे्क वा प्रस् ाव सभािा पेश गनुय भन्दा कम् ीिा चौवीस 
घण्टा अगावै सबै सदस््िाई सभाको सधचविे उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

३३. सनझाब संकलन ि परिमार्यन: (१) वविे्क िसौदा भएपतछ अध््क्षिाई उप्ुक्  िागेिा त््स् ो 
वविे्किा सावयजतनक रुपिा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकिन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रात  हुन आएको सुझाबहरु सठह को प्रत वेदन सम्बजन्ि  वडा 
सलित िे का्यपालिकािाई ठदनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि वविे्किा वडा सलित  िाफय   प्रात  हुन आएका सुझाबहरुको 
अध्््न गरी का्यपालिकािे वविे्किाई आवश््क ा अनुसार पररिाजयन गनेछ । 

३४. वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गन:े (१) अध््क्षबाट स्वीकृ  का्य ालिका बिोजजि वविे्क 
वा प्रस् ाव प्रस् ु क ाय सदस््िे सभाको बैठकिा पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि वविे्क पेश गदाय वविे्क प्रस् ु क ाय सदस््िे वविे्क पेश 
गनुय परेको कारण, वविे्कबाट गनय खोजजएको व््वस्था र त््सबाट प्रात  गनय खोजजएको 
उपिजब्िको बारेिा संक्षक्षत  जानकारी ठददैं वविे्किा छिफि गरर्ोस ्भन्ने प्रस् ाव सभािा 
पेश गनुय पनेछ । 

(३) वविे्क वा प्रस् ाव पेश गनय  ोककएको सदस्् सभािा स्व्ं उपजस्थ  हुन असिथय 
भएिा अध््क्षिे  ोकेको कुनै सदस््िे वविे्क िा प्रस् ाव पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोिन सभबन्िी शतयहरः कुनै वविे्क वा प्रस् ावको सम्बन्ििा देहा्का श यका अिीनिा 
रही सदस््िे संशोिन पेश गनय सक्नेछः 

(क) िूि प्रस् ावको लसद्िान्  ववपरी  हुनु हँुदैन । 

(ख) िूि प्रस् ावको कुरासँग सम्बद्ि  था त््सको क्षेत्रलभत्रको हुनु पनेछ । 
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(ग) बैठकिे पठहिे गररसकेको तनणय् सँग बाखझन ेहुनु हँुदैन । 

(घ) अस्परट वा तनरथयक हुनु हँुदैन । 

३६. वििेर्कमा दफाबाि छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बिोजजिको वविे्क वा प्रस् ाव बैठकमा 
दफावार छिफिका िाधग अध््क्षिे आवश््क व््वस्था गनुयपनेछ । यस्तो छलफलमा अध्यक्षले 

प्राप्त भई सकेका संशोधन विधेयक िा प्रस्तािलाई समते समािेश गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि छिफि सिात  भए पश्चा  वविे्क वा प्रस् ाव प्रस् ु क ाय 
सदस््िे अध््क्षको अनुित ले सभािा देहा्को कुनै एक प्रस् ाव प्रस् ु  गनुयपनेछ,- 

(क) ववस्  ृ छिफिको िाधग वविे्क वा प्रस् ाविाई सभाका सलित िा पठाइ्ोस ्भन्ने वा 

(ख) वविे्क वा प्रस् ाव बैठकबाट पारर  गनय तनणय् ाथय पेश गने । 

तर सलमनतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररन ेछैन । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइन ेविषर्हरः (१) देहा्का ववष्िा सभा वा सलमत को कुनै बैठकमा 
छिफि गनय पाइने छैनः 

(क) संवविान वा प्रचलि  कानूनबाट तनषेि गररएको ववष्, 

(ख) कानूनत: गोत् रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय राजरि् ठह  ववपरर  हुने कायय, 

(ग) का्यपालिकाको कुन ैसलित को तनणय् को आिोचना गररएका ववष्, 

(ग) सभाको छिफिद्वारा स्परट भएसकेको ववष्, 

(घ) प्रत््क्ष वा अप्रत््क्ष रुपिा प्रचारको िाधग कुनै व््जक्  वा संस्थाको नाि आठद भएको 
ववष्, 

(ङ) प्रचलि  कानून बिोजजि स्थावप  भएको न््ात्क वा िा त्यसको पदाधधकारी, प्रचलि  
कानुन बिोजजि जाँचबुझ गनय, सुझाव ठदन वा प्रत वेदन पेश गनय गठठ  आ्ोग वा 
सलित िा ववचारिीन रहेको ववष्, 

(च) ऐत हालसक तथ्य वा काननूको व््ाख्ा सम्बन्िी ववष्, 

(छ) गैर सरकारी व््जक् को कुनै वक् व्् सत्् हो वा होइन भन्ने ववष्, 

(ज) अलशरट भाषा प्र्ोग गररएको, 

(झ) का्यपालिकाको कुनै तनणय् वा कुन ैकारवाही सम्बन्िी ववष्िा छिफि गदाय राजरि् 
सुरक्षा, अखण्ड ा वा कूटनीत क सम्बन्ि जस् ा संवेदनशीि ववष्हरूिा आँच आउन 
सक्ने भनी का्यपालिकाबाट प्रिाखण  गररएको ववष् सिावेश भएको, र 
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३८. सलमततमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बिोजजि ववस्  ृ छिफि गनय सभाको 
सलित िा पठाइएकोिा सलित िे त््स् ो वविे्क वा प्रस् ाविा छिफि गदाय वविे्किा 
संशोिन पेश गने सदस््हरुिाई संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण सिे  खिुाई आफ्नो 
संशोिनको ववष्िा प्ररट गनय सलित को बैठकिा सि् ठदनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि संशोिनक ायिे संशोिनको ववष्िा आफ्नो िारणा राखेपतछ पेश 
भएका संशोिनका ववष्िा सिे  सलित िे दफाबार छिफि गरी त््स् ो संशोिन स्वीकार गन े
वा नगन ेसम्बन्ििा वविे्क प्रस् ु क ाय सदस््को सिे  रा् लिई आवश््क तनणय्  गनेछ । 

३९. सलमततको प्रततिेदन ि बैठकमा प्रस्तनत: (१) सलित िा वविे्क वा प्रस् ाव उपर छिफि सिात  
भएपतछ सलित िे गरेको ननणयय अनुरुप प्रत वेदन  ्ार गरी सलित को सं् ोजक वा तनजको 
अनुपजस्थत िा सलित िे  ोकेको सदस््िे प्रत वेदन सठह को वविे्क वा प्रस् ाव अध््क्षको 
अनुित िे सभाको बैठकिा पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रत वेदन उपर छिफि सिात  भए पश्चा  वविे्क वा 
प्रस् ाव प्रस् ु क ाय सदस््िे अध््क्षको अनुित िा वविे्क वा प्रस् ाव बैठकबाट पारर  गनय 
तनणय् ाथय पेश गनेछ । 

४०. वििेर्क कफताय ललन सकने: (१) वविे्क प्रस् ु क ाय सदस््िे सभाको स्वीकृत  लिई जुनसुकै 
अवस्थािा वविे्क िा प्रस्ताि कफ ाय लिन सक्नेछ । 

 र वावषयक बजेट  था आधथयक ऐन सम्बन्िी वविे्क कफतायलिन सक्ने छैन ्। 

(२) वविे्क िा प्रस्ताि प्रस् ु क ाय सदस््िे वविे्क कफ ाय लिन अनुित  िाग्ने प्रस् ाव 
पेश चाहेिा लिखख  सूचना ठदनु पनेछ । 

(३) वविे्क िा प्रस्ताि कफ ाय लिने प्रस् ावको कसैिे ववरोि गरेिा प्रस् ाव गने  था ववरोि 
गने सदस््िाई अध््क्षिे आ-आफ्नो कुराहरू स्परट पानय संक्षक्षत  वक् व्् ठदन 
अनुित  ठदन सक्नेछ र त््सपतछ अरु छिफि हुन नठदई प्रस् ाविाई तनणय् ाथय पेश 
गनेछ । 

(३) वविे्क िा प्रस्ताि कफ ाय लिने अन्् प्रकक्र्ा अध््क्षिे तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गन ेिा नगन ेअधिकािः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोजजि द ाय 
भएको वविे्क वा प्रस्ताि उपर कुनै सदस््िे संशोिन पेश गनय चाहेिा सभाको बैठक हुनुभन्दा 
कम् ीिा चौिीस घण्टा ठदन अगावै संशोिनको प्रस् ाव अध््क्ष सिक्ष पेश गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि पेश गररने संशोिन स्वीकृ  गने वा नगने अधिकार अध््क्षको 
हुनेछ । 
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(३) अध््क्षिे स्वीकृ  गरेको संशोिन वा संशोिन सठह को प्रस् ाव वा िूि प्रस् ाविाई 
तनणय् ाथय पेश गनुयभन्दा पठहिे बैठकिा पढेर सुनाउनेछ । ्सरी तनणय् ाथय पेश गदाय 
एकभन्दा बढी संशोिनहरु भएिा अध््क्षिे उप्ुक्  ठह्ायएको कुन ैएक संशोिन वा 
संशोिन सठह को प्रस् ाव वा िूि प्रस् ाविाई प्राथलिक ा ठदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सधचविे अध््क्षिे अनुित  ठदएका संशोिनहरूको वववरण सदस््हरूिाई 
उपिब्ि गराउनेछ । 

४२. वििेर्क पारित गन ेप्रस्ताि सभाको तनणयर्ाथय पेश गन:े (१) सभािा दफावार छिफि भएकोिा 
सो सिात  भएपतछ र सलित िा ववस्  ृ छिफि भएकोिा सलित को प्रत वेदन उपर सभाको 
बैठकिा छिफि सिात  भएपश्चा  अध््क्षको अनुित  लिई सभामा तनणय् ाथय वविे्क 
प्रस् ु क ाय सदस््िे वविे्क पारर  गरर्ोस ्भन्ने प्रस् ाव प्रस् ु  गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको वविे्क वा प्रस् ाविा पेश भएका संशोिनहरूिाई अध््क्षको 
अनुित ले बैठकमा तनणय् ाथय छुट्टै पेश गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजजि सभाको बैठकिा बहुि  सदस््िे स्वीकृ  गरेिा वविे्क 
वा प्रस् ाव पारर  भएको िातननेछ । 

४३. वििेर्कको पननः प्रस्तनततः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकिा पेश गरी अस्वीकृ  
भएको वविे्क सोही सभाको बैठकिा पुनः प्रस् ाव गररने छैन । 

४४. वििेर्क दताय अलभलेख िाख्न:े सभािा पेश गने प्र्ोजनाको िाधग अध््क्ष सिक्ष पेश भएका 
वविे्क सभाको सधचविे अनुसूची -२ बमोजिम द ाय गरी वविे्किा भएको कारबाहीको 
अद््ावधिक िग   ्ार गरी राख्न ुपनेछ । 

४५. सामान्र् त्रनटी सनिाि: अध््क्षिे सभाबाट पारर  भएको वविे्क वा प्रस् ाविा दफाहरूको संख्ाको 
क्रि लििाउने  था भाषाग  शुद्ि ा का्ि राख्न ुपनेछ । 

४६. वििेर्क प्रमाणीकिणको लाधग अद्र्ािधिक प्रतत तर्ाि पान:े (१) दफा ४२ बिोजजि सभाबाट 
पारर  भएको वविे्किाई सभाको सधचविे पारर  भएका संशोिन  था आनुषंधगक लििान भए 
त््स् ो लििान गरी वविे्क पारर  भएको लित  सिे  उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िाधग 
नेपािी कागजिा चार प्रत   ्ार गनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि  ्ार गररएको वविे्किा वषयग  नम्बर सिे  उल्िेख गरी 
सभाको सधचविे प्रिाणीकरणको िाधग अध््क्ष सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

४७. वििेर्क प्रमाणीकिण ि प्रकाशन तथा बबक्री वितिण: (१) सभाबाट पारर  भई दफा ४६ को 
उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको वविे्कको पठहिो र अजन् ि परृठिा पूरा नाि, थर  था पद 
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सिे  उल्िेख गरी प्रत््ेक परृठिा हस् ाक्षर गरी अध््क्षिे प्रिाणीकरण गनेछ । त््सरी 
प्रिाणीकरण गदाय लित  र वविे्कको परृठ संख्ा सिे  खिुाउनु पनेछ । 

(२) सभाबाट पारर  वविे्क उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएपतछ िागू हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजि वविे्क प्रिाणीकरण भएको जानकारी सभािा ठदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएको वविे्कको एक प्रत  सभाको अलभिेखिा 
राखी अको एक–एक प्रत  का्यपालिकाको का्ायि्, वडा सलित  र संघ र प्रदेशको सम्पकय  
िन्त्राि्िा पठाउनु पनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएको वविे्क प्रकाशन गरी का्यपालिकाको 
वेवसाईटिा सिे  राख्न ुपनेछ । 

(६) सभािे पारर  गरेको वविे्क प्रिाणीकरण भएपतछ त््सका िुख् िुख् व््वस्थाको 
बारेिा स्थानी् सञ्चार िाध््ि वा अन्् कुनै  ररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैिे स्थानी् कानून खररद गनय चाहेिा का्यपालिकाको का्ायि् र वडा सलित को 
का्ायि्बाट िाग  दस् ुर त री खररद गनय सक्नेछ । 

४८. सलमतत गठन गनय सकन:े (१) का्यपालिकािाई सभाप्रत  उिरदात् बनाउन, स्थानी् कानून 
तनिायण प्रकक्र्ािाई व््वजस्थ  बनाउन  था का्यपालिकाबाट भएका कारवाहीको अनुगिन र 
िूल््ाङ्कन गरी आवश््क तनदेशन ठदन सिे  प्र्ोजनको िाधग देहा् बिोजजिको सलित  
गठन गनय सक्नेछः 

क. वविे्क सलित  

ख. िेखा सलित  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रत््ेक सलित िा बढीिा  ीन जना सदस््हरु रहनेछन ्। 
सलित िा रहने सदस््हरु ववष्ग  अनुभव वा ववज्ञ ाका आिारिा अध््क्षको प्रस् ाव बिोजजि 
सभािे तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि गठन हुने सलित को सं्ोजक अध््क्षिे  ोके बिोजजि हुनेछ । 
सं्ोजक बैठकिा उपजस्थ  नभएिा सलित िे  ोकेको सदस््िे बैठकको अध््क्ष ा गनेछ । 

(४) सलित को सधचवको का्य का्यपालिकाको ववष्ग  शाखा प्रिुखिे गनेछ । 

(४) सलित को बैठकको गणपुरक संख्ा कम् ीिा दईु जना हुनुपनेछ । 

(५) सलित को तनणय्  बहुि बाट हुनेछ । 
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(६) उपदफा (१) बिोजजिको सलित िे आवश््क ानुसार ववष्ग  ववज्ञ वा कियचारीिाई 
आिन्त्रण गनय सक्नेछ । आिजन्त्र  सदस््िे बैठकको तनणय् िा ि  ठदन पाउने छैन। 

(७) प्रउपदफा (१) बमोजिमका सलमनतले आफूले गरेको कामको िावषयक प्रनतिेदन सभासिक्ष पेश 
गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीर् कानूनको एकीकृत ि अद्र्ािधिक अलभलेख राख्नपुर्ने: (१) सभाको सधचविे अनुसूची–३ 
बिोजजिको ढाँचािा सभािे बनाएको कानूनको एकीकृ  र अद््ावधिक अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

(२) का्यपालिकािे स्थानी् कानूनको वषयग  र वणायनुक्रििा अद््ावधिक वववरण  ्ार 
गरी राख्न ुपनेछ । 

(३) स्थानी् कानूनिा संशोिन भएिा त््स् ो संशोिन सिे  लििाइ का्यपालिकािे 
अद््ावधिक वववरण  ्ार गरी राख्न ुपनेछ । त््सरी अद््ावधिक गररएको स्थानी् कानून 
स्थानी्  हको वेवसाईटिा सिे  राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोजजि राखखएको अलभिेख कसैिे अविोकन गनय चाहेिा सुरक्षक्ष  रुपिा 
अविोकन गनय ठदनु पनेछ । 

५०. कानून तनमायण प्रकक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानी् कानून तनिायण वा संशोिन सम्बन्िी 
अन्् प्रकक्र्ा प्रचलि  कानून अनुकूि सभािे आँफै तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 

५१. सभाको सधचिको अधिकािः सभाको सधचविे सभाको वा कुन ैसलित  वा उपसलित को बैठकिा 
प्रवेश गनय र बैठकिा का्यर  कियचारीिाई तनदेशन ठदन वा तन्न्त्रण गनय वा बैठकिे िागेको 
का्यववधि सम्बन्िी सल्िाह ठदन सक्नेछ । 

 
 
 

परिच्छेद-४ 

म्र्ल्ला सभा तथा म्र्ल्ला समन्िर् सलमतत सभबन्िी व्र्िस्था 

५२. म्र्ल्ला सभाको गणपनिक संख्र्ा: जजल्िा सभाको बैठकिा सभािा  त्काि का्ि रहेका सदस्् 
संख्ाको पचास प्रत श भन्दा बढी सदस्् उपजस्थ  भएिा बैठकको िाधग गणपुरक संख्ा 
पुगेको िातननेछ । 

५३. म्र्ल्ला सभाको कार्यसञ् चालन सभबन्िी कार्यविधि: जजल्िा सभाको बैठक  था का्य सञ् चािन 
सम्बन्िी अन्् व््वस्था जजल्िा सभा आफैं िे तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 

५४. म्र्ल्ला समन्िर् सलमततको बैठक: (१) जजल्िा सिन्व् सलित को बैठक आवश््क ा अनुसार 
बस्नेछ । 
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(२) जजल्िा सिन्व् सलित को बैठक सलित को प्रिुखिे  ोकेको लित , सि् र 
स्थानिा बस्नेछ । 

(३) जजल्िा सिन्व् सलित को सधचविे सलित को बैठक बस्ने सूचना कम् ीिा सा  
ठदन अगाव ैसलित का सदस््हरूिाई ठदनु पनेछ र त््स् ो सूचनाको साथिा बैठकिा छिफि 
हुने वव््षहरुको सूची सिे  संिग्न गनुय पनेछ । 

(४) जजल्िा सिन्व् सलित का  त्काि का्ि रहेको सदस्् संख्ाको पचास प्रत श  
भन्दा बढी सदस््को उपजस्थत  भएिा सलित को गणपूरक संख्ा पुगेको िातननेछ । 

(५) जजल्िा सिन्व् सलित को बैठकको अध््क्ष ा सलित को प्रिुखिे गनेछ र तनजको 
अनुपजस्थत िा वा तनजको पद ररक्  रहेको अवस्थािा जजल्िा सिन्व् सलित को उपप्रिुखिे 
बैठकको अध््क्ष ा गनेछ । 

(६) जजल्िा सिन्व् सलित को बैठकिा वहुि को रा् िान्् हुनेछ र ि  बराबर 
भएिा बैठकको अध््क्ष ा गने व््जक् िे तनणाय्क ि  ठदनेछ । 

(७) जजल्िा सिन्व् सलित को तनणय्  सलि को प्रिुखद्वारा प्रिाखण  गररनेछ । 
(८) जजल्िा सिन्व् सलित को बैठक सम्बन्िी अन्् का्यववधि सो सलित  आफैं िे 

तनिायरण गरे बिोजजि हुनेछ । 
५५. म्र्ल्ला सभा तथा म्र्ल्ला समन्िर् सलमततको तनणयर्को अलभलेख ि कार्ायन्िर्न: (१) जजल्िा 

सभा  था जजल्िा सिन्व् सलित को तनणय्   था कारवाहीको अलभिेखहरू जजल्िा सिन्व् 
सलित को अध््क्ष वा प्रिुखले तोकेको पदाधधकारी िा सभाको सधचिले सुरक्षक्ष  राख न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि राखखने अलभिेखहरू सिन्व् सलित  प्रिुखको आदेश ववना 
जजल्िा सिन्व् सलित को सधचवाि् भवनबाट बाठहर िैजान हँुदैन । 

 

 

 

परिच्छेद-५ 

विविि 

५६. सभालाई संबोिनः (१) नेपाि सरकारका िजन्त्रपररषद्का सदस््, प्रदेश प्रिुख  था प्रदेश 
सरकारका िजन्त्रपररषद्का सदस््िाई सभा अध््क्षिे सभाको बैठकिाई विशषे संवोिन गनय 
अनुरोि गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सम्बोिनको िाधग अपनाइने प्रकक्र्ा अध््क्षिे  ोके बिोजजि 
हुनेछ । 
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५७. प्रिेश तनर्लमत गन ेअधिकािः (१) सभाको बैठकिा प्रवेश तन्लि  गने अधिकार अध््क्षको 
हुनेछ । 

५८. आन्तरिक ददग्दशयनः सभाको स्वीकृत  लिई अध््क्षिे आवश््क ा अनुसार आन् ररक ठदग्दशयन 
बनाउन सक्नेछ । 

(१) ्स का्यववधिको अजन् ि व््ाख्ा गने अधिकार अध््क्षिाई हुनेछ र तनजको तनणय्  
अजन् ि हुनेछ । 

(२) त््स् ो तनणय् को जानकारी बैठकिाई ठदनु पनेछ । 

(३) ्ो का्यविधिको प्र्ोग गदाय प्रकक्र्ाग  बािा अड्काउहरू फुकाउने अजन् ि अधिकार 
अध््क्षिाई हुनेछ । ्सरी जारी भएका आदेश वा तनदेशनहरू ्स काययविधधिा परे सरह िातन 
का्ायन्व्निा आउनेछ । 

५९. सभाको सधचिको काम लगाउन सकनेः सभाको सधचव उपजस्थ  नभएिा ्स काययविधििा 
सभाको सधचविे गने भनी  ोककएको का्यहरू अध््क्षिे  ोकेको अन्् अधिकृ  स् रका 
कियचारीिे गनेछ । 

६०. अननपम्स्थततको सूचनाः (१) कुन ैसदस्् िगा ार दईू वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकिा 
अनुपजस्थ  रहन ुपने भएिा  त्सम्बन्िी अग्रीि सूचना अध््क्षिाई ठदनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि ठदइने सूचनािा आफू अनुपजस्थ  रहने अवधि र कारण सि े 
उल्िेख गनुय पनेछ । 

६१. पालना गननय पन ेआचाि संदहताः सभाका पदाधिकारी  था सदस््हरूिे संवविान  था कानून 
बिोजजिको उिरदात्त्व पूरा गने  था तनजहरूको काि कारवाहीिा सावयजतनक ववश्वास का्ि 
गनय सभाबाट स्वीकृ  आचार संठह ाको पािना गनेछन ्। आचार संठह ाको निूना स्थानी् 
 हको सम्पकय  िन्त्राि् िाफय   उपिब्ि गराउनेछ । ्स् ो आचारसंठह ा सभािे पारर  गरी 
िाग ूगनुय स्थानी्  हको क यव्् हुनेछ । 

६२. अधििेशनको अगं नमातनने: सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुनु पूिय र भैसकेपतछ अन्त्् नभएसम्िको 
अवधििा आ्ोजना हुने उद् घाटन, स्वाग , सम्िान  था अलभनन्दन जस् ा कक्र्ाकिापिाई 
सभाको अगं िातनने छैन । 

६३. शाम्न्त सनििा सनव्र्िस्था कायि राख्न:े गाउँसभा िा नगरसभा सञ्चालन अिधधभर सभाको सुरक्षाथय 
अध्यक्षले सुरक्षा ननकायको सहयोग अनुरोध गरेमा अविलम्ब सुरक्षा उपलब्ध गराउनु सम्बजधधत सुरक्षा 
ननकायको कतयव्य हुनेछ । 
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अनुसचूी - १ 

(का्यववधिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ि ) 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ सभा 

कार्यसूची ि समर्-ताललका 

बैठक संख्या  बैठक स्थानः 

अध््क्ष ाः 

लमनत बैठक बस्ने समय काययसूची काययसूची प्रस्तुतकताय कैकफयत 

     

     

     

 

छलफलको समय ताललका 

लमनत बैठक बस्ने 

समय 

काययसूची प्रस्ता 
प्रस्तुतकतायको 
नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम र 

तोककएको समय 

कैकफयत 
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अनुसूची - २ 

(का्यववधिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्ि ) 

 

देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभािा प्रस् ु  कानूनको अलभिेख 

देवघाट गाउँसभा 
 

द ाय 
नं. 
 

वविे्कको 
नाि 

 

द ाय 
लित  

 

िूि÷संशोिन 

 

प्रस् ु क ाय 
 

वव रण 
लित  

 

सभािा 
प्रस् ु  
लित  

 

दफावार 
छिफि 

 

पारर  
लित  

 

प्रिाणीकरण 
लित  

 

कैकफ्  

 

           

           

           

           

           

 

अलभलेख तर्ाि गनेको अलभलेख र्ाँच गनेको 

दस् ख ः दस् ख ः 

नाि, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लित : लमनत: 
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अनुसूची - ३ 

(का्यववधिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ि ) 

 

देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभािा स्िीकृत कानूनको अलभिेख 

देवघाट गाउँसभा 
 

द ाय 
नं. 
 

वविे्कको नाि 

 

सभाबाट 

स्िीकृत 

भएको 
लित  

 

संशोधन भएको 
भए सोको लमनत 

 

सभािा 
प्रस् ु  
लित  

 

पारर  
लित  

 

प्रिाणीकरण 
लित  

 

कैकफ्  

 

        

        

        

        

        

 

अलभलेख तर्ाि गनेको अलभलेख र्ाँच गनेको 

दस् ख ः दस् ख ः 

नाि, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लित : लमनत: 

 


