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मसरीजङ्घा गाउँपामिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड १                                                                      संख्या ६                                             मिती: २०७४/०४/२० 

भाग २ 

मसरीजङ्घा गाउँपामिका 
 

मसरीजङ्घा गाउँपामिकाको गाउँ सभा सञ्चािन काययविधीी, २०७४ 
गाउँ काययपामिकाबाट पाररत मिती: २०७४/०४/२० 

प्रस्ताधनााः नेपािको संविधीानको ीारा २२७ अनसुार प्रदेश कानून बिोजजि स्थानीय तहको 
बैठक सञ्चािन काययविधमी स्धीकृत भई िागू नभएसम्िको िामग मसरीजङ्घा गाउँपामिका सभाको 
कायय सञ्चािन गनय, बैठकको सवु्यधस्था कायि राख्न, आधश्यक समिमतहरूको गठन गनय र अन्य 
काि कारधाही मनयमित एधं प्रभाधकारी बनाउन काययपामिकाबाट स्धीकृत गरी यो काययविधमी जारी 
गररएको छ । 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) यस मनयिाधिीको नाि “मसरीजङ्घा गाउँपामिका सभा सञ् चािन 
काययविधमी-२०७४” रहेको छ। 

(2) यो काययविधमी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विधषय धा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविधमीिा,- 
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(क) “संविधीान” भन्नािे नेपािको संविधीान सम्झन ुपछय । 
(ख) “स्थानीय तह” भन् नािे नेपािको संविधीानको ीारा ५६ को उपीारा ४ बिोजजिका 

मसरीजङ्घा गाउँपामिका सम्झन ुपदयछ । 
(ग)  “सभा” भन् नािे गाउँपामिकाको हकिा संविधीानको ीारा २२२ बिोजजिको गाउँसभा 

सम्झन ुपदयछ ।  
(घ) “काययपामिका” भन् नािे मसरीजङ्घा गाउँ काययपामिका सम्झन ुपदयछ । 
(ङ) “अध्यि” भन्नािे सभाको अध्यििाई सम्झन ुपछय ।  
(च) “उपाध्यि” भन्नािे गाउँपामिकाको उपाध्यिको उपप्रिखुिाई सम्झन ुपदयछ । 
(छ) “विधीेयक” भन्नािे स्थानीय कानूनको िसौदा धा कानूनको संशोीन िसौदा सिेत सम्झन ु

पछय। 
(ज)  “सदस्य” भन्नािे गाउँ तथा नगर काययपामिकाको अध्यि, उपाध्यि, काययपामिकाको 

सदस्य धा धडा सदस्य सम्झन ुपछय । 
(झ) “सभाको सजचध” भन्नािे गाउँपामिकाको काययकारी अमीकृत र जजल्िा सिन्धय समिमतको 

स्थानीय विधकास अमीकारी धा अध्यििे सभाको सजचध भई काि गनय तोकेको कियचारी 
सिेतिाई सम्झन ुपछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नािे गाउँ सभाको अमीधेशन सम्झन ु पछय । सो शब्दिे समिमतको धैठक 
सिेतिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “प्रस्ताध” भन्नािे सभाको विधचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताध धा सो प्रस्ताधसँग सम्बजन्ीत 
संशोीन प्रस्ताध सिेत सम्झन ुपछय । 

(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्य” भन्नािे सभाको विधीेयक धा प्रस्ताध प्रस्ततुकताय सभाको सदस्य 
सम्झन ुपछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सम्झन ु पछय र सो शब्दिे बैठक किसँग 
जोमडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा सिेतिाई जनाउँछ । 

(ढ) “विधषयगत शाखा” भन्नािे गाउँपामिका धा नगरपामिकाको कायय विधभाजन मनयिाधिी 
बिोजजिको विधषयगत शाखा संझन ुपछय ।  

(ण) “समिमत” भन्नािे यस काययविधमी बिोजजि गठन हनुे सभाको समिमत सम्झन ुपछय । 
(त) “संयोजक” भन्नािे यस काययविधमी बिोजजि गठठत समिमतको संयोजक सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सम्बन्ीी व्यधस्था 
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३. सभाको अमीधेशन बोिाउन:े (१) अध्यििे गाउँपामिकाको मनधायचनको अजन्ति पररणाि घोषणा 
भएको मिमतिे एक िविहना मभत्र सभाको पविहिो अमीधेशन बोिाउनेछ । त्यसपमछ यस काययविधमी 
बिोजजि अध्यििे सिय सियिा अन्य अमीधेशन बोिाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अमीधेशनको सिामप्त र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अधमी छ 
िहीना भन्दा बढी हनुे छैन । 

(२) अध्यििे काययसूची बिोजजि सभाको बैठकको संचािन र अन्त्य गनेछ । 

(३) सभाको अमीधेशन चािू नरहेको धा बैठक स्थमगत भएको अधस्थािा बैठक बोिाउन 
धाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पूणय सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूिे मिजखत अनरुोी 
गरेिा अध्यििे त्यस्तो बैठक बस्ने मिमत, स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोविकएको मिमत, सिय र 
स्थानिा सभाको अमीधेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अमीधेशन काययपामिकाको केन्र रहेको स्थानिा अध्यििे तोके बिोजजि 
बस्नेछ । 

(५) सािान्यताः मनधायचन पमछको पविहिो अमीधेशनको अधमी बढीिा पन्र ठदन र सोपमछको 
प्रत्येक अमीधेशनको अधमी बढीिा सात ठदनको हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) धा (३) बिोजजि सभाको अमीधेशन बोिाएको सूचना अध्यििे 
सदस्यहरुिाई ठदनेछ । त्यस्तो सूचना आधश्यकता अनसुार साधयजमनक सञ्चार िाध्यिबाट सिेत 
प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको उपजस्थमत र आसनाः (१) बैठकिा आसन ग्रहण गनुय अजघ सबै सदस्यिे अध्यििे 
तोकेको क्रि अनसुार अमीधेशनको उपजस्थमत पजुस्तकािा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि उपजस्थत सदस्यिे अध्यििे तोके अनसुारको स्थानिा मनीायररत 
सिय अगाधै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपांगता भएका सदस्यको हकिा अध्यििे मनीायररत गरेको स्थानिा मनजको साथिा 
एक जना सहयोगी आधश्यक भएिा सो को सिेत व्यधस्था गनय सक्नेछ ।  

५. सभाको गणपूरक संख्या: (१) सभािा तत्काि कायि रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रमतशत 
भन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएिा अमीधेशनको िामग गणपूरक संख्या पगेुको िामननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि गणपरुक संख्या नपगेुिा अध्यििे तीन ठदन मभत्र अको 
बैठकका िामग दफा ३ बिोजजि सूजचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि आव्हान गरेको अमीधेशनिा गणपरुक संख्या नपगेुिा दईु ठदन 
मभत्र अमीधेशन बस्ने गरी दफा ३ बिोजजि सूचना गनुयपनेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बिोजजि पनुाः सूचना गदाय गणपरुक संख्या नपगेुिा कम्तीिा पच्चीस 
प्रमतशत सदस्यहरुको उपजस्थमतिा अमीधेशन बस्नेछ ।  

६. बैठकको सञ्चािन र स्थगन: (१) अध्यििे सभाको काययबोझिाई ध्यानिा राखी काययसूची 
स्धीकृत गरी सभाको बैठक संचािन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्यििे मनीायरण गरेको सिय तामिका बिोजजि हनुेछ ।  

(३) अध्यििे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्यि धैठकिा उपजस्थत हनु नसक्न ेअधस्थािा उपाध्यि धा उपप्रिखुिे 
बैठकको अध्यिता गनेछ । उपाध्यि धा उपप्रिखु पमन उपजस्थत हनु नसकेिा अध्यििे 
तोकेको सभाको सदस्यिे बैठकको अध्यिता गने गरी काययसूचीिा तोक्न ुपनेछ । 

७. काययसूची र सियाधमी प्रकाशनाः (१) अध्यिको मनदेशानसुार सभाको सजचधिे काययसूची र सिय 
तामिका अनसूुची-१ बिोजजि तयार गनेछ र त्यसको एक प्रमत सािान्यतया अड्चािीस घण्टा 
अगाधै प्रत्येक सदस्यिाई उपिब्ी गराइनेछ । 

तर विधशेष पररजस्थमतिा अध्यिको मनदेशानसुार बैठक बस्न ेचौधीस घण्टा अगाधै काययसूची 
तयार गरी त्यसको एक प्रमत सदस्यिाई सभाको सजचधिे उपिब्ी गराउन सक्नेछ । 

८. सियाधमी मनीायरण: (१) अध्यििे बैठकिा पेश हनुे विधषयिामथ छिफि गनय सियाधमी तोक्नेछ 
। 

२) उपदफा (१) बिोजजि तोविकएको सियाधमी सिाप्त भएपमछ यस काययविधमीिा अन्यथा 
िेजखएकोिा बाहेक अध्यििे अन्य विधषयिा छिफि हनु नठदई सो विधषयको टुङ्गो िगाउन 
आधश्यक सबै विधीेयक धा प्रस्ताध मनणययाथय बैठकिा प्रस्ततु गनेछ । 

९. सभािा ितदान: (१) सभािा मनणययका िामग प्रस्ततु गररएको सबै  विधीेयक धा प्रस्ताधको मनणयय 
उपजस्थत सदस्यहरूको बहिुतबाट हनुेछ ।  

(२) अध्यिता गने व्यजििाई ित ठदने अमीकार हनुे छैन ।  

तर ित बराबर भएिा अध्यिता गने व्यजििे आफ्नो मनणाययक ित ठदनेछ ।  

१०. ियायठदत संशोीनाः कुनै सदस्यिे प्रस्ततु गने विधीेयक धा प्रस्ताधिा कुनै आपजिजनक, 
व्यंग्यात्िक, अनाधश्यक, अनपुयिु धा असम्बद्ध शब्द धा धाक्यांश प्रयोग भएको िागेिा 
अध्यििे त्यस्ता विधषय विधतरण हनुभुन्दा अजघ उपयिु संशोीन गनय धा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रारम्भाः सभाको बैठक कििा अध्यि आगिन भई रावििय ीनु बजे पमछ बैठक प्रारम्भ 
हनुेछ । 

१२. बैठकिा पािना गनुयपने आचरणहरूाः (१) बैठकिा देहायका आचरणहरू पािना गनुय पनेछाः 

(क) अध्यि बैठक कििा प्रधेश हुँदा सबैिे सम्िान प्रकट गनय उठ्न ुपनेछ । 
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(ख) अध्यििे बैठकप्रमत सम्िान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थमगत भई अध्यि सभाबाट बाविहर मनस्के पमछ िात्र अरु सदस्यहरूिे बैठक 
कि छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैठकिा भाग मिने सदस्यिे बोल्दा अध्यििाई सम्बोीन गरेर िात्र बोल्न ुपछय र 
अध्यििे अन्यथा आदेश ठदएिा बाहेक उमभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्यििे बैठकिाई सम्बोीन गरररहेको सियिा कुनै पमन सदस्यिे स्थान छाड्न ु
हुँदैन र अध्यििे बोिेको कुरा शाजन्तपूधयक सनुु्न पनेछ । 

(च) अध्यििे आसन ग्रहण गरररहेको र बोमिरहेको अधस्थािा सदस्यको बीचबाट विहँड्न ु
हुँदैन । 

(छ) कुनै सदस्यिे बोमिरहेको सियिा अशाजन्त गनय धा बैठकको ियायदा भंग हनुे धा 
अव्यधस्था उत्पन्न हनुे कुनै काि गनुय हुँदैन । 

(ज) बैठक कििा अध्यिको सािनेु्नबाट धारपार गरी विहँड्न धा अध्यिको आसनतफय  
विपठ्यू फकायएर बस्न हुँदैन । 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपिे सम्बजन्ीत विधषय बाहेक अन्य विधषयको पसु्तक, 
सिाचारपत्र धा अन्य कागजपत्रहरू पढ्न ुहुँदैन । 

(ञ) बैठकको अधमीभर बैठक कििा िोबाईि फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभािा पािना गनुयपने अन्य आचरणहरू सिय सियिा सभािे तोके बिोजजि हनुेछ । 

१३. बैठकिा भाग मिन े सदस्यिे पािन गनुय पने मनयिहरूाः बैठकिा हनु े छिफििा भाग मिन े
सदस्यिे देहायका मनयिहरूको पािन गनुय पनेछाः 

(क) अध्यिको ध्यानाकषयण गनयको मनमिि उठ्न ुपनेछ र अध्यि मनजको नाि बोिाएपमछ धा 
इशारा गरेपमछ िात्र बोल्न ुपनेछ । 

(ख) यस काययविधमीको दफा ३५ बिोजजिका विधषयिा छिफि गनुय हुँदैन । 

(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपिानजनक धा कुनै आपजिजनक शब्द बोल्न ुहुँदैन । 

(घ) व्यजिगत आिपे िगाउन हुँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अमीकारिाई सभाको काययिा बाीा पाने िनसायिे दरुुपयोग गनुय हुँदैन । 

(च) सभा धा अध्यिको कुनै मनणयय बदर गररयोस ् भने्न प्रस्ताधिामथ बोल्दाको अधस्थािा 
बाहेक सभा अध्यिको कुनै पमन मनणययको आिोचना गनुय हुँदैन । 

(छ) अध्यििे पद अनकूुि आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्ताधको छिफिको क्रििा बाहेक 
अध्यिको आचरणको आिोचना गनुय हुँदैन । 
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(ज) धैठकिा पािना गनुयपने अन्य मनयिहरू सभािे तोके बिोजजि हनुेछ । 

१४. छिफििा बोल्न ेक्रिाः बैठकिा बोल्ने क्रि देहाय बिोजजि हनुेछाः 

(क) प्रस्ताध पेश गने सदस्यिे बोमिसकेपमछ अध्यििे नाि बोिाएको धा इशारा गरेको क्रि 
बिोजजिको सदस्यिे बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्यिको अनिुमत मबना कुनै सदस्यिे एउटै प्रस्ताधिा एक पटक भन्दा बढी बोल्न 
पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताध पेश गने सदस्यिे उिर ठदनको मनमिि छिफिको अन्त्यिा फेरर बोल्न पाउनेछ 
। सो प्रस्ताधको सम्बन्ीिा छिफििा पविहिे भाग मिएको धा नमिएको जेसकैु भए 
तापमन प्रस्ताधक सदस्यिे उिर ठदई सकेपमछ अध्यिको अनिुमत नमिई फेरर बोल्न 
पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय िाग गनय सविकनाेः (१) बैठकिा छिफि चमिरहेको सियिा सम्बजन्ीत विधषयिा कुनै 
सदस्यिे कुनै कुरा स्पष्ट पानय िाग गनय अध्यि िाफय त अनरुोी गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापमन अध्यिको अनिुमत मिई कुनै 
सदस्यिे सभाको जानकारीको िामग आफूसँग सम्बजन्ीत अन्य विधषयिा स्पष्ट जानकारी ठदन 
सक्नेछ । 

तर त्यस्तो स्पष्ट जानकारी ठदँदा कुनै विधधादस्पद विधषय उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट 
जानकारी िामथ कुनै छिफि गनय पाइने छैन ।  

१६. मनणययाथय प्रस्ताध पेश गनेाः (१) सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्ताधिामथ छिफि सिाप्त भएपमछ 
सो प्रस्ताधको पििा हनु ेसदस्यहरूिाई “हनु्छ, विधपििा हनुे सदस्यहरूिाई “ हनु्न”  र तटस्थ 
रहन चाहने सदस्यहरूिाई “ित ठदन्न”  भने्न शब्द समुनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्यििे 
काययसचुीका विधषयहरू क्रिशाः मनणययाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रस्ताधिाई मनणययाथय पेश गरेपमछ अध्यििे “हनु्छ”  धा “हनु्न”  
भन्ने सदस्यहरूिध्ये जनु पिको बहिुत भएको ठहरय्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताध मनणययाथय पेश गररसकेपमछ सो प्रस्ताधिामथ छिफि गनय धा 
संशोीन प्रस्ततु गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्यििे मनदेशन ठदनाेः (१) बैठकिा अभर व्यधहार गने सदस्यिाई आफ्नो व्यधहार मनयन्त्रण 
गनय अध्यििे चेताधनी ठदए पमछ त्यस्तो सदस्यिे आफ्नो व्यधहारिामथ तरुुन्त मनयन्त्रण गनुय 
पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोजजिको आदेश पािना नगने सदस्यिाई अध्यििे बैठकबाट बाविहर 
जान आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश पाएपमछ त्यस्तो सदस्यिे बैठक किबाट तरुुन्त बाविहर जान ु
पनेछ र मनजिे सो ठदनको बाँकी अधमीको बैठकिा उपजस्थत हनु पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बिोजजिको आदेश पाएपमछ पमन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तरुुन्त 
बाविहर नगएिा अध्यििे मनजिाई कियचारी धा सरुिाकिीको सहयोग मिई बाविहर मनकाल्न 
सक्नेछ । त्यसरी मनकामिएकोिा त्यस्तो सदस्यिे त्यसपमछको तीन ठदनसम्ि सभाको बैठक धा 
कुनै समिमतको बैठकिा भाग मिन पाउने छैन । यसरी मनकामिएकोिा सभाको सजचधिे सो 
कुराको सूचना सबै समिमतिाई ठदनेछ । 

(४) यस काययविधमीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापमन कुनै सदस्यिे बैठक 
कििा शाजन्त, सवु्यधस्था तथा अनशुासन भङ्ग गरेिा धा गनय िागेिा धा सभाको प्रमतष्ठािा ीक्का 
िाग्ने विकमसििे बैठक कि मभत्र ध्धंसात्िक कायय गरेिा धा बि प्रयोग गरेिा धा गनय िागेिा 
धा कुनै भौमतक हानी नोक्सानी परुय्ाएिा अध्यििे मनजिाई बैठक किबाट तत्काि मनष्काशन 
गरी सदस्यिाई बढीिा सात ठदन सम्िको िामग सभािा आउन नपाउने गरी र िमत भएको 
भौमतक सािाग्रीको यथाथय िमतपूमतय मनजबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बिोजजि मनष्कामसत भएको सदस्यिे सो अधमीभर सभाको धा कुनै 
समिमतको बैठकिा उपजस्थत हनु पाउने छैन । मनजिाई तोविकएको िमतपूमतय अध्यििे तोकेको 
सियमभत्र दाजखिा गने दावियत्ध सम्बजन्ीत सदस्यको हनुेछ । 

(६) यस दफा बिोजजि कुनै सदस्य मनष्काजशत भएको धा फुकुधा भएको सूचना सभाको 
सजचधिे सबै समिमतिाई ठदनेछ ।  

१८. कारधाही विफताय हनु सक्नाेः यस काययविधमीिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापमन 
मनष्काजशत धा कारधाहीिा परेको सदस्यिे जचि बझु्दो सफाई पेश गरेिा धा आफ्नो भिू 
स्धीकार गरी िाफी िागेिा अध्यििे बैठकको राय बझुी त्यस्तो सदस्यिाई िाफी ठदई कारधाही 
विफताय मिन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थमगत गने अमीकाराः बैठक किमभत्र अव्यधस्था भई धा हनु िामग बैठक मनयमित रुपिे 
सञ्चािन गनय बाीा पने देजखएिा अध्यििे सो ठदनको कुनै सियसम्ि धा आफूिे तोकेको 
अधमीसम्िको िामग सूचना टाँस गरी बैठक स्थमगत गनय सक्नेछ । अध्यि गरेको त्यस्तो 
स्थगन िामथ कुनै सदस्यिे प्रश्न उठाउन पाउने छैन ्। 

२०. सदस्यको स्थान ररि रहेको अधस्थािा सभाको कायय सञ्चािन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि 
रहेको अधस्थािा सिेत सभािे आफ्नो कायय सञ्चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीिा भाग 
मिन नपाउने कुनै व्यजििे भाग मिएको कुरा पमछ पिा िागेिा प्रचमित कानून विधपररत 
बाहेकको कायय अिान्य हनुे छैन ।   
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२१. सभाको मनणययको अमभिेख र कायायन्धयन: (१) सभा र यसको समिमतको मनणयय तथा कारबाहीको 
अमभिेख सभाको सजचधिे व्यधजस्थत र सरुजित राख्न ुपनेछ । 

(२) सभा तथा यसका समिमतको मनणययको सक्कि अध्यिको आदेश मबना सभा धा सभा  

भधन बाविहर िैजान हुँदैन । 

२२. मनणयय प्रिाजणत गने: (१) सभाको बैठकिे गरेका मनणयय अध्यििे प्रिाजणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको मनणयय सरुजित राख्न ेर कायायन्धयन गने गराउने कायय सभाको 
सजचधिे गनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून मनिायण गने प्रविक्रया 

२३. स्थानीय कानून मनिायण गदाय विधचार गनुय पने पिहरुाः (१) सभािे स्थानीय कानून मनिायण धा 
संशोीन गदाय अन्य कुराको अमतररि देहायको विधषयिा विधचार गनुय पनेछ,- 

(क) संविधीान बिोजजि आफ्नो अमीकारको विधषयिा पने धा नपने, 

(ख) संविधीान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यधस्था, 

(ग) त्यस्तो कानून, स्धच्छ, न्यायपूणय तथा तकय  संगत हनु धा नहनु,े  

(घ)  मनिायण गनय िामगएको स्थानीय कानूनको व्यधहाररक कायायन्धयन हनु सक्ने धा नसक्ने, 

(ङ) कानून कायायन्धयनको िामग आधश्यक पने आमथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सधोच्च अदाितबाट प्रमतपाठदत मसद्धान्त धा भएको आदेश, 

(छ) नेपाि सरकार, संघीय संसद्, प्रदेश सरकार धा प्रदेश सभािे त्यस्तै विधषयिा आीारभतू 
कानून मनिायण गरेको भए सोिा भएको व्यधस्था 

(ज) नेपाि सरकार धा प्रादेजशक सरकारिे निूना कानून उपिब्ी गराएको भए सोिा भएको 
व्यधस्था, 

(झ) नेपाििे अन्तरावििय स्तरिा जनाएको प्रमतधद्धता, 

(ञ) सम्बजन्ीत स्थानीय तहिे मनिायण गरेको अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको ताििेि तथा 
सौहारता, 

(ट) जजल्िामभत्रका अन्य स्थानीय तह धा अन्य जजल्िासँग मसिाना जोमडएका स्थानीय तहको 
हकिा त्यस्ता जजल्िाका स्थानीय तहिे बनाएको स्थानीय कानूनको व्यधस्था,  

(ठ) गाउँकाययपामिका धा नगरकाययपामिकािे मनीायरण गरेका अन्य आधश्यक विधषयहरु ।  
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(२) सभािे संविधीानको अनसूुची-९ को विधषयिा स्थानीय कानून मनिायण गदाय त्यस्तो 
विधषयिा संघीय संसद धा प्रदेश सभािे बनाएको कानूनको प्रमतकूि नहनुे गरी मनिायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको िते्रिा हनु ेधस्त ुधा सेधाको विधस्तारिा कुनै 
विकमसिको बाीा अधरोी गने धा कुनै विकमसिको भेदभाध गने गरी स्थानीय कानून मनिायण गनय 
हुँदैन ।   

(४) सभा धा काययपामिकािे एक आपसिा बाजझने गरी स्थानीय कानून मनिायण गनय हुँदैन । 

(५) सभािे ठदएको अमीकार प्रयोग गरी काययपामिकािे मनदेजशका धा ठदग्दशयन बनाई िागू 
गनेछ ।  

२४. आधश्यकताको पविहचान गने: (१) काययपामिकािे विधीेयक तजुयिा गनुय अजघ त्यस्तो विधषयको 
कानून मनिायण गनय आधश्यक रहे नरहेको विधषयिा आधश्यकताको पविहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िामग सम्बजन्ीत काययपामिकािे स्थानीय कानून बनाउन ु
पने आीार र कारण, त्यस्तो विधषयिा संघीय धा प्रदेश कानून भए नभएको, जजल्िा मभत्रका र 
अन्य मछिेकी स्थानीय तहिा त्यस सम्बन्ीी स्थानीय कानून मनिायण भए नभएको, स्थानीय कानून 
तजुयिाबाट हामसि गनय खोजजएको िाभ िागत र उपिब्ीी, स्थानीय कानून कायायन्धयनको िामग 
आधश्यक पने संयन्त्र तथा आमथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत जटुाउनको िामग आधश्यक व्यधस्था र 
विधीेयकिा रहने िखु्य िखु्य प्राधीानको सिेत विधश्लषेण गरी संजिप्त अधीारणापत्र तयार गनुय 
पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोीनको िामग विधीेयक तजुयिा गदाय संशोीन गनुय परेको आीार र कारण 
सविहतको दफाबार तीन िहिे विधधरण तयार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताध स्धीकारयोग्य छ धा छैन भन्न े मनणयय गनेाः कुनै प्रस्ताध स्धीकार योग्य छ धा छैन भने्न 
कुराको मनणयय अध्यििे गनेछ र त्यसरी मनणयय गदाय अध्यििे कारण खिुाई प्रस्ताधको कुनै 
अंश धा पूरै प्रस्ताध अस्धीकार गनय सक्नेछ । 

२६. विधीेयक धा प्रस्ताध प्रस्ततु: १) धाविषयक आय र व्ययको अनिुान सविहतको बजेट तथा सोसँग 
सम्बजन्ीत विधमनयोजन धा आमथयक विधीेयकहरू अध्यिबाट मनीायररत मिमत र सियिा सभाको 
बैठकिा प्रस्ततु गनुयपनेछ ।  

(२) धाविषयक बजेट तथा अथय सम्बन्ीी विधीेयक धा प्रस्ताध काययपामिकाको प्रिखु आफैं िे धा 
मनजिे तोके बिोजजि उपाध्यि धा काययपामिकाको सदस्यिे िात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । अध्यििे 
धाविषयक बजेट आय व्यय विधधरण तथा बजेट सभािा आफैँ पेश गने भएिा सो सियिा उपाध्यि 
धा उपप्रिखुिे बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(३) कुनै विधीेयक धा प्रस्ताध अथय सम्बन्ीी हो धा होइन भने्न प्रश्न उठेिा सो प्रश्नको 
अजन्ति मनणयय गने अमीकार अध्यिको हनुेछ ।   
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(४) अथय सम्बन्ीी विधीेयक धा प्रस्ताधको अन्य प्रविक्रया देहाय बिोजजि हनुेछ,-   

(क) अथय सम्बन्ीी विधीेयक धा प्रस्ताधिा छिफिका िामग अध्यििे स्धीकृत गरेको 
काययतामिका (मिमत र सिय) सबै सदस्यिाई सभाको सजचधिे उपिब्ी 
गराउनपुनेछ 

(ख) धाविषयक बजेट सम्बन्ीी विधीेयक सभाको बैठकिा पेश भए पश्चात िात्र सबै 
सदस्यिाई उपिब्ी गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्ीी विधीेयक धा प्रस्ताधका सम्बन्ीिा यस काययविधमीिा उल्िेख भएका 
विधषय बाहेक अध्यििे उपयिु ठहयायएको प्रविक्रया अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बन्ीी विधीेयक धा प्रस्ताध बाहेकका विधीेयक धा प्रस्ताध कुनै सदस्यिे कम्तीिा 
सात ठदन अजघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्ीी विधीेयक धा प्रस्ताध बाहेकका विधीेयक धा प्रस्ताध दताय भए पश्चात 
सभाको सजचधिे सबै सदस्यिाई उपिब्ी गराउन ुगनुयपनेछ ।  

(७) विधीेयक धा प्रस्ताध िाथी छिफि र मनणयय हनुे सियतामिका अनसूुची -१ बिोजजि 
अध्यििे मनीायरण गरे बिोजजि हनुेछ । 

२७. अथय सम्बन्ीी परुक अनिुान: (१) सभाबाट पाररत चाि ुआमथयक धषयका िामग अथय सम्बन्ीी ऐनिे 
कुनै सेधाका िामग खचय गनय अजख्तयारी ठदएको रकि अपयायप्त भएिा धा त्यस धषयका िामग अथय 
सम्बन्ीी ऐनिे अजख्तयारी नदजएको सेधािा खचय गनय आधश्यक भएिा धा अथय सम्बन्ीी ऐनिे 
अजख्तयारी ठदएको रकिभन्दा बढी खचय हनु गएिा काययपामिकाको अध्यििे सभािा यस अजघ 
प्रस्ततु गररएको बजेटको मसद्धान्त र िागयदशनको प्रमतकूि नहनुे गरी परुक अनिुान पेश गनय 
सक्नेछ । 

२८. विधीेयक सभािा पेश गदाय संिग्न गनुय पने विधधरण: सभािा पेश गने विधीेयकका साथिा देहायको 
विधधरण संिग्न गनुय पनेछ,- 

(क) विधीेयकको उदे्दश्य र कारण सविहतको विधधरण, 

(ख) विधीेयक ऐन बनेपमछ आमथयक व्ययभार हनुे रहेछ भने त्यसको विधस्ततृ विधधरण 
सविहतको आमथयक विटप्पणी, 

(ग) कुनै विधीेयकिा मनयि, काययविधमी, मनदेजशका बनाउने धा अमीकार प्रत्यायोजन गने 
प्राधीान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजजत अमीकार अन्तगयत बनाइने मनयि, 
काययविधमी धा मनदेजशकाको प्रकृमत र सीिा तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाध सम्बन्ीी 
विटप्पणी । 
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२९. विधीेयक दताय गराउन ु पने: (१) सभाको अमीकारिेत्र मभत्र पने कुनै विधषयिा कुनै सदस्यिे 
विधीेयक पेश गनय चाहेिा विधीेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने मिमत भन्दा कम्तीिा पन्र ठदन 
अगाधै अध्यििाई उपिब्ी गराई दताय गराउन ुपनेछ ।  

तर मनधायचनपमछको प्रथि सभािा विधीेयक पेश गने सियाधमी अध्यििे तोके बिोजजि 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको विधीेयक प्रचमित कानून अनकूुि नदेजखएिा धा यो काययविधमी 
अनकुुि नभएिा अध्यििे उि विधीेयक विधमीसम्ित रुपिा पेश गनय प्रस्ताधक सदस्यिाई ठदन ु
पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) धा (२) बिोजजि अध्यििे आदेश ठदए बिोजजि सभाको सजचधिे 
प्रस्ताध दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सजचधिे अध्यििे आदेश ठदएका विधीेयक अनसूुची-२ बिोजजि दतायको 
अमभिेख छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस्ताध दताय गराउन ुपने: सभाको अमीकारिेत्र मभत्र पने कुनै विधषयिा प्रस्ताध पेश गनय चाहन े
सदस्यिे प्रस्ताध तयार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीिा सात ठदन अगाधै अध्यि सिि 
पेश गनुयपनेछ ।  

तर मनधायचनपमछको प्रथि सभािा प्रस्ताध पेश गने सियाधमी अध्यििे तोके बिोजजि 
हनुेछ। 

(२) त्यस्तो प्रस्ताध प्रचमित कानून अनकूुि नदेजखएिा धा यो काययविधमी अनकुुि नभएिा 
अध्यििे उि प्रस्ताध विधमीसम्ित रुपिा पेश गनय प्रस्ताधक सदस्यिाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) धा (२) बिोजजि अध्यििे आदेश ठदए बिोजजि सभाको सजचधिे 
प्रस्ताध दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सजचधिे अध्यििे आदेश ठदएका प्रस्ताधहरु दतायको अमभिेख अनसूुची-२ 
बिोजजि छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  

३१. सूचना मबना पमन प्रस्ताध पेश गनय सविकनाेः (१) यस पररच्छेदिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापमन अध्यिको अनिुमत मिई देहायको कुनै प्रस्ताध सूचना मबना पमन पेश गनय सविकनेछ र 
त्यस्तो प्रस्ताधद्वारा कुनै विधधादस्पद विधषय उठाउन पाइने छैनाः 

(क) ीन्यधाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताध तथा संशोीन विफताय मिन,े 

(ग) बीाइ ठदने धा शोक प्रकट गने, 
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(घ) छिफि धा बैठक स्थमगत गने, 

(ङ) बैठकको अधमी बढाउने धा  

(च) छिफि सिाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेजखत प्रस्ताधका सम्बन्ीिा अध्यि अनिुमत प्राप्त भई बैठकिा 
प्रस्ताध पेश भएपमछ अध्यििे उि प्रस्ताधिाई बैठकको मनणययाथय पेश गनेछ । 

३२. विधीेयक र प्रस्ताध विधतरण: धाविषयक बजेट सम्बन्ीी विधीेयक काययपामिकाबाट स्धीकृत गरी मसीै 
सभािा पेश गररनेछ । अन्य सबै विधीेयक धा प्रस्ताध सभािा पेश गनुय भन्दा कम्तीिा चौधीस 
घण्टा अगाधै सबै सदस्यिाई सभाको सजचधिे उपिब्ी गराउन ुपनेछ । 

३३. सझुाब संकिन र पररिाजयन: (१) विधीेयक िसौदा भएपमछ अध्यििाई उपयिु िागेिा त्यस्तो 
विधीेयकिा साधयजमनक रुपिा धा धडाबाट धडाबासीको सझुाब संकिन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त हनु आएको सझुाबहरु सविहतको प्रमतधेदन सम्बजन्ीत धडा 
समिमतिे काययपामिकािाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि विधीेयकिा धडा समिमत िाफय त प्राप्त हनु आएका सझुाबहरुको 
अध्ययन गरी काययपामिकािे विधीेयकिाई आधश्यकता अनसुार पररिाजयन गनेछ ।  

३४. विधीेयक धा प्रस्ताध सभािा पेश गने: (१) अध्यिबाट स्धीकृत काययतामिका बिोजजि विधीेयक धा 
प्रस्ताध प्रस्ततुकताय सदस्यिे सभाको बैठकिा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि विधीेयक पेश गदाय विधीेयक प्रस्ततुकताय सदस्यिे विधीेयक पेश 
गनुय परेको कारण, विधीेयकबाट गनय खोजजएको व्यधस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोजजएको 
उपिजब्ीको बारेिा संजिप्त जानकारी ठदंदै विधीेयकिा छिफि गररयोस ्भन्ने प्रस्ताध सभािा पेश 
गनुय पनेछ । 

(३) विधीेयक धा प्रस्ताध पेश गनय तोविकएको सदस्य सभािा स्धयं उपजस्थत हनु असिथय 
भएिा अध्यििे तोकेको कुनै सदस्यिे विधीेयक धा प्रस्ताध पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोीन सम्बन्ीी शतयहरूाः कुनै विधीेयक धा प्रस्ताधको सम्बन्ीिा देहायका शतयका अीीनिा रही 
सदस्यिे संशोीन पेश गनय सक्नेछाः 

(क) िूि प्रस्ताधको मसद्धान्त विधपरीत हनु ुहुँदैन । 

(ख) िूि प्रस्ताधको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको िेत्रमभत्रको हनु ुपनेछ । 

(ग) बैठकिे पविहिे गररसकेको मनणययसँग बाजझने हनु ुहुँदैन । 

(घ) अस्पष्ट धा मनरथयक हनु ुहुँदैन । 
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३६. विधीेयकिा दफाबार छिफि: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बिोजजिको विधीेयक धा प्रस्ताध 
बैठकिा दफाधार छिफिका िामग अध्यििे आधश्यक व्यधस्था गनुयपनेछ । यस्तो छिफििा 
अध्यििे प्राप्त भई सकेका संशोीन विधीेयक धा प्रस्ताधिाई सिेत सिाधेश गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि छिफि सिाप्त भए पश्चात विधीेयक धा प्रस्ताध प्रस्ततुकताय 
सदस्यिे अध्यिको अनिुमतिे सभािा देहायको कुनै एक प्रस्ताध प्रस्ततु गनुयपनेछ,-  

(क) विधस्ततृ छिफिको िामग विधीेयक धा प्रस्ताधिाई सभाका समिमतिा पठाइयोस ्भने्न धा  

(ख) विधीेयक धा प्रस्ताध बैठकबाट पाररत गनय मनणययाथय पेश गने ।  

तर समिमतको बैठकिा पठाइने विधीेयक धा प्रस्ताध सभाको बैठकिा दफाबार छिफि 
गररने छैन । 

३७. सभािा छिफि गनय नपाइन ेविधषयहरूाः (१) देहायका विधषयिा सभा धा समिमतको कुनै बैठकिा 
छिफि गनय पाइने छैनाः 

(क) संविधीान धा प्रचमित कानूनबाट मनषीे गररएको विधषय, 

(ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराहरू धा प्रकाशन गदाय रावििय विहत विधपररत हनु ेकायय,  

(ग) काययपामिकाको कुनै समिमतको मनणययको आिोचना गररएका विधषय, 

(ग) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको विधषय, 

(घ) प्रत्यि धा अप्रत्यि रुपिा प्रचारको िामग कुनै व्यजि धा संस्थाको नाि आठद भएको 
विधषय, 

(ङ) प्रचमित कानून बिोजजि स्थाविपत भएको न्यावियक धा धा त्यसको पदामीकारी, प्रचमित 
काननु बिोजजि जाँचबझु गनय, सझुाध ठदन धा प्रमतधेदन पेश गनय गठठत आयोग धा 
समिमतिा विधचारीीन रहेको विधषय, 

(च) ऐमतहामसक तथ्य धा कानूनको व्याख्या सम्बन्ीी विधषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यजिको कुनै धिव्य सत्य हो धा होइन भने्न विधषय,  

(ज) अजशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

(झ) काययपामिकाको कुनै मनणयय धा कुनै कारधाही सम्बन्ीी विधषयिा छिफि गदाय रावििय 
सरुिा, अखण्डता धा कूटनीमतक सम्बन्ी जस्ता संधेदनशीि विधषयहरूिा आचँ आउन 
सक्ने भनी काययपामिकाबाट प्रिाजणत गररएको विधषय सिाधेश भएको, र 

३८. समिमतिा छिफि: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बिोजजि विधस्ततृ छिफि गनय सभाको 
समिमतिा पठाइएकोिा समिमतिे त्यस्तो विधीेयक धा प्रस्ताधिा छिफि गदाय विधीेयकिा संशोीन 
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पेश गने सदस्यहरुिाई संशोीन पेश गनुय परेको आीार र कारण सिेत खिुाई आफ्नो 
संशोीनको विधषयिा प्रष्ट गनय समिमतको बैठकिा सिय ठदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि संशोीनकतायिे संशोीनको विधषयिा आफ्नो ीारणा राखेपमछ पेश 
भएका संशोीनका विधषयिा सिेत समिमतिे दफाबार छिफि गरी त्यस्तो संशोीन स्धीकार गने 
धा नगने सम्बन्ीिा विधीेयक प्रस्ततुकताय सदस्यको सिेत राय मिई आधश्यक मनणयय गनेछ । 

३९. समिमतको प्रमतधेदन र बैठकिा प्रस्ततु: (१) समिमतिा विधीेयक धा प्रस्ताध उपर छिफि सिाप्त 
भएपमछ समिमतिे गरेको मनणयय अनरुुप प्रमतधेदन तयार गरी समिमतको संयोजक धा मनजको 
अनपुजस्थमतिा समिमतिे तोकेको सदस्यिे प्रमतधेदन सविहतको विधीेयक धा प्रस्ताध अध्यिको 
अनिुमतिे सभाको बैठकिा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रमतधेदन उपर छिफि सिाप्त भए पश्चात विधीेयक धा 
प्रस्ताध प्रस्ततुकताय सदस्यिे अध्यिको अनिुमतिा विधीेयक धा प्रस्ताध बैठकबाट पाररत गनय 
मनणययाथय पेश गनेछ । 

४०. विधीेयक विफताय मिन सक्न:े (१) विधीेयक प्रस्ततुकताय सदस्यिे सभाको स्धीकृमत मिई जनुसकैु 
अधस्थािा विधीेयक धा प्रस्ताध विफताय मिन सक्नेछ ।  

तर धाविषयक बजेट तथा आमथयक ऐन सम्बन्ीी विधीेयक विफतायमिन सक्ने छैन ्।  

(२) विधीेयक धा प्रस्ताध प्रस्ततुकताय सदस्यिे विधीेयक विफताय मिन अनिुमत िाग्ने प्रस्ताध 
पेश चाहेिा मिजखत सूचना ठदन ुपनेछ । 

(३) विधीेयक धा प्रस्ताध विफताय मिने प्रस्ताधको कसैिे विधरोी गरेिा प्रस्ताध गने तथा विधरोी 
गने सदस्यिाई अध्यििे आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संजिप्त धिव्य ठदन अनिुमत ठदन 
सक्नेछ र त्यसपमछ अरु छिफि हनु नठदई प्रस्ताधिाई मनणययाथय पेश गनेछ । 

(३) विधीेयक धा प्रस्ताध विफताय मिने अन्य प्रविक्रया अध्यििे मनीायरण गरे बिोजजि हनुेछ । 

४१. संशोीन प्रस्ताध स्धीकृत गने धा नगने अमीकाराः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ 
बिोजजि दताय भएको विधीेयक धा प्रस्ताध उपर कुनै सदस्यिे संशोीन पेश गनय चाहेिा सभाको 
बैठक हनुभुन्दा कम्तीिा चौधीस घण्टा ठदन अगाधै संशोीनको प्रस्ताध अध्यि सिि पेश गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि पेश गररने संशोीन स्धीकृत गने धा नगने अमीकार अध्यिको 
हनुेछ । 

(३) अध्यििे स्धीकृत गरेको संशोीन धा संशोीन सविहतको प्रस्ताध धा िूि प्रस्ताधिाई 
मनणययाथय पेश गनुयभन्दा पविहिे बैठकिा पढेर सनुाउनेछ । यसरी मनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा 
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बढी संशोीनहरु भएिा अध्यििे उपयिु ठहयायएको कुनै एक संशोीन धा संशोीन सविहतको 
प्रस्ताध धा िूि प्रस्ताधिाई प्राथमिकता ठदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सजचधिे अध्यििे अनिुमत ठदएका संशोीनहरूको विधधरण सदस्यहरूिाई 
उपिब्ी गराउनेछ । 

४२. विधीेयक पाररत गने प्रस्ताध सभाको मनणययाथय पेश गने: (१) सभािा दफाधार छिफि भएकोिा 
सो सिाप्त भएपमछ र समिमतिा विधस्ततृ छिफि भएकोिा समिमतको प्रमतधेदन उपर सभाको 
बैठकिा छिफि सिाप्त भएपश्चात अध्यिको अनिुमत मिई सभािा मनणययाथय विधीेयक प्रस्ततुकताय 
सदस्यिे विधीेयक पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्ताध प्रस्ततु गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको विधीेयक धा प्रस्ताधिा पेश भएका संशोीनहरूिाई अध्यिको 
अनिुमतिे बैठकिा मनणययाथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजजि सभाको बैठकिा बहिुत सदस्यिे स्धीकृत गरेिा 
विधीेयक धा प्रस्ताध पाररत भएको िामननेछ ।   

४३. विधीेयकको पनुाः प्रस्तमुताः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकिा पेश गरी अस्धीकृत 
भएको विधीेयक सोही सभाको बैठकिा पनुाः प्रस्ताध गररने छैन । 

४४. विधीेयक दताय अमभिेख राख्न:े सभािा पेश गने प्रयोजनाको िामग अध्यि सिि पेश भएका 
विधीेयक सभाको सजचधिे अनसूुची -२ बिोजजि दताय गरी विधीेयकिा भएको कारबाहीको 
अद्याधमीक िगत तयार गरी राख्न ुपनेछ ।  

४५. सािान्य त्रटुी सीुार: अध्यििे सभाबाट पाररत भएको विधीेयक धा प्रस्ताधिा दफाहरूको संख्याको 
क्रि मििाउने तथा भाषागत शदु्धता कायि राख्न ुपनेछ ।  

४६. विधीेयक प्रिाणीकरणको िामग अद्याधमीक प्रमत तयार पाने: (१) दफा ४२ बिोजजि सभाबाट 
पाररत भएको विधीेयकिाई सभाको सजचधिे पाररत भएका संशोीन तथा आनषंुमगक मििान भए 
त्यस्तो मििान गरी विधीेयक पाररत भएको मिमत सिेत उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िामग नेपािी 
कागजिा चार प्रमत तयार गनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि तयार गररएको विधीेयकिा धषयगत नम्बर सिेत उल्िेख गरी 
सभाको सजचधिे प्रिाणीकरणको िामग अध्यि सिि पेश गनुय पनेछ ।  

४७. विधीेयक प्रिाणीकरण र प्रकाशन तथा मबक्री विधतरण: (१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को 
उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको विधीेयकको पविहिो र अजन्ति पषृ्ठिा पूरा नाि, थर तथा पद 
सिेत उल्िेख गरी प्रत्येक पषृ्ठिा हस्तािर गरी अध्यििे प्रिाणीकरण गनेछ । त्यसरी 
प्रिाणीकरण गदाय मिमत र विधीेयकको पषृ्ठ संख्या सिेत खिुाउन ुपनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत विधीेयक उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएपमछ िागू हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजि विधीेयक प्रिाणीकरण भएको जानकारी सभािा ठदन ुपनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएको विधीेयकको एक प्रमत सभाको अमभिेखिा 
राखी अको एक–एक प्रमत काययपामिकाको कायायिय, धडा समिमत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  
िन्त्राियिा पठाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएको विधीेयक प्रकाशन गरी काययपामिकाको 
धेधसाईटिा सिेत राख्न ुपनेछ ।  

(६) सभािे पाररत गरेको विधीेयक प्रिाणीकरण भएपमछ त्यसका िखु्य िखु्य व्यधस्थाको 
बारेिा स्थानीय सञ्चार िाध्यि धा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैिे स्थानीय कानून खररद गनय चाहेिा काययपामिकाको कायायिय र धडा समिमतको 
कायायियबाट िागत दस्तरु मतरी खररद गनय सक्नेछ । 

४८. समिमत गठन गनय सक्न:े (१) काययपामिकािाई सभाप्रमत उिरदाविय बनाउन, स्थानीय कानून 
मनिायण प्रविक्रयािाई व्यधजस्थत बनाउन तथा काययपामिकाबाट भएका कारधाहीको अनगुिन र 
िूल्याङ्कन गरी आधश्यक मनदेशन ठदन सिेत प्रयोजनको िामग देहाय बिोजजिको समिमत गठन 
गनय सक्नेछाः  

क. विधीेयक समिमत 

ख. िेखा समिमत 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रत्येक समिमतिा बढीिा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन ्। 
समिमतिा रहने सदस्यहरु विधषयगत अनभुध धा विधज्ञताका आीारिा अध्यिको प्रस्ताध बिोजजि 
सभािे मनीायरण गरे बिोजजि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि गठन हनुे समिमतको संयोजक अध्यििे तोके बिोजजि हनुेछ 
। संयोजक बैठकिा उपजस्थत नभएिा समिमतिे तोकेको सदस्यिे बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(४) समिमतको सजचधको कायय काययपामिकाको विधषयगत शाखा प्रिखुिे गनेछ ।  

(४) समिमतको बैठकको गणपरुक संख्या कम्तीिा दईु जना हनुपुनेछ । 

(५) समिमतको मनणयय बहिुतबाट हनुेछ ।  

(6) उपदफा (१) बिोजजिको समिमतिे आधश्यकतानसुार विधषयगत विधज्ञ धा कियचारीिाई 
आिन्त्रण गनय सक्नेछ । आिजन्त्रत सदस्यिे बैठकको मनणययिा ित ठदन पाउने छैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बिोजजिका समिमतिे आफूिे गरेको कािको धाविषयक प्रमतधेदन 
सभासिि पेश गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्याधमीक अमभिेख राख्नपुने: (१) सभाको सजचधिे अनसूुची–३ 
बिोजजिको ढाँचािा सभािे बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्याधमीक अमभिेख राख्न ुपनेछ । 
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(२) काययपामिकािे स्थानीय कानूनको धषयगत र धणायनकु्रििा अद्याधमीक विधधरण तयार गरी 
राख्न ुपनेछ ।   

(३) स्थानीय कानूनिा संशोीन भएिा त्यस्तो संशोीन सिेत मििाइ काययपामिकािे 
अद्याधमीक विधधरण तयार गरी राख्न ु पनेछ । त्यसरी अद्याधमीक गररएको स्थानीय कानून 
स्थानीय तहको धेधसाईटिा सिेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोजजि राजखएको अमभिेख कसैिे अधिोकन गनय चाहेिा सरुजित 
रुपिा अधिोकन गनय ठदन ुपनेछ ।  

५०. कानून मनिायण प्रविक्रया सम्बन्ीी अन्य व्यधस्था: स्थानीय कानून मनिायण धा संशोीन सम्बन्ीी अन्य 
प्रविक्रया प्रचमित कानून अनकूुि सभािे आफैँ मनीायरण गरे बिोजजि हनुेछ ।  

५१. सभाको सजचधको अमीकाराः सभाको सजचधिे सभाको धा कुनै समिमत धा उपसमिमतको बैठकिा 
प्रधेश गनय र बैठकिा काययरत कियचारीिाई मनदेशन ठदन धा मनयन्त्रण गनय धा बैठकिे िागेको 
काययविधमी सम्बन्ीी सल्िाह ठदन सक्नेछ । 

पररच्छेद-४ 
विधविधी 

५२. सभािाई संबोीनाः (१) नेपाि सरकारका िजन्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदेश प्रिखु तथा प्रदेश 
सरकारका िजन्त्रपररषद्का सदस्यिाई सभा अध्यििे सभाको बैठकिाई विधशेष संधोीन गनय 
अनरुोी गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि सम्बोीनको िामग अपनाइने प्रविक्रया अध्यििे तोके बिोजजि 
हनुेछ । 

५३. प्रधेश मनयमित गने अमीकाराः (१) सभाको बैठकिा प्रधेश मनयमित गने अमीकार अध्यिको 
हनुेछ ।  

५४. आन्तररक ठदग्दशयनाः सभाको स्धीकृमत मिई अध्यििे आधश्यकता अनसुार आन्तररक ठदग्दशयन 
बनाउन सक्नेछ । 

(१) यस काययविधमीको अजन्ति व्याख्या गने अमीकार अध्यििाई हनुेछ र मनजको मनणयय 
अजन्ति हनुेछ ।  

(२) त्यस्तो मनणययको जानकारी बैठकिाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) यो काययविधमीको प्रयोग गदाय प्रविक्रयागत बाीा अड्काउहरू फुकाउने अजन्ति अमीकार 
अध्यििाई हनुेछ । यसरी जारी भएका आदेश धा मनदेशनहरू यस काययविधमीिा परे सरह िामन 
कायायन्धयनिा आउनेछ । 
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५५. सभाको सजचधको काि िगाउन सक्नाेः सभाको सजचध उपजस्थत नभएिा यस काययविधमीिा सभाको 
सजचधिे गने भनी तोविकएको काययहरू अध्यििे तोकेको अन्य अमीकृत स्तरका कियचारीिे गनेछ 
।  

५६. अनपुजस्थमतको सूचनााः (१) कुनै सदस्य िगातार दूई धटा धा सो भन्दा बढी सभाको बैठकिा 
अनपुजस्थत रहन ुपने भएिा तत्सम्बन्ीी अग्रीि सूचना अध्यििाई ठदन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि ठदइने सूचनािा आफू अनपुजस्थत रहने अधमी र कारण सिेत 
उल्िेख गनुय पनेछ ।  

५७. पािना गनुय पने आचार संविहतााः सभाका पदामीकारी तथा सदस्यहरूिे संविधीान तथा कानून 
बिोजजिको उिरदावियत्ध पूरा गने तथा मनजहरूको काि कारधाहीिा साधयजमनक विधश्वास कायि 
गनय सभाबाट स्धीकृत आचार संविहताको पािना गनेछन ् । आचार संविहताको निूना स्थानीय 
तहको सम्पकय  िन्त्रािय िाफय त उपिब्ी गराउनेछ । यस्तो आचारसंविहता सभािे पाररत गरी 
िागू गनुय स्थानीय तहको कतयव्य हनुेछ । 

५८. अमीधेशनको अंग निामनन:े सभाको अमीधेशन प्रारम्भ हनु ु पूधय र भैसकेपमछ अन्त्य नभएसम्िको 
अधमीिा आयोजना हनुे उद्घाटन, स्धागत, सम्िान तथा अमभनन्दन जस्ता विक्रयाकिापिाई 
सभाको अंग िामनने छैन ।  

५९. शाजन्त सरुिा सवु्यधस्था कायि राख्न:े गाउँसभा धा नगरसभा सञ्चािन अधमीभर सभाको सरुिाथय 
अध्यििे सरुिा मनकायको सहयोग अनरुोी गरेिा अविधिम्ब सरुिा उपिब्ी गराउन ुसम्बजन्ीत 
सरुिा मनकायको कतयव्य हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

(काययविधमीको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ीत) 

....पामिका 

...... सभा 

काययसूची र सियतामिका 

बैठक संख्या  बैठक स्थानाः  

अध्यितााः  

मिमत बैठक बस्ने सिय काययसूची काययसूची प्रस्ततुकताय कैविफयत 

     

     

     

 

छिफिको सिय तामिका 

मिमत बैठक बस्न े
सिय 

काययसूची प्रस्ता 
प्रस्ततुकतायको 
नाि 

छिफििा बोल्ने सदस्यको नाि 
र तोविकएको सिय 

कैविफयत 
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अनसूुची - २ 

(काययविधमीको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्ीत) 

 

...पामिकाको ...... सभािा प्रस्ततु कानूनको अमभिेख 

.................... गाउँसभा/नगरसभा 

 

दताय 
नं. 

 

विधीेयकको 
नाि 

 

दताय 
मिमत 

 

िूि÷संशोीन 

 

प्रस्ततुकताय 

 

विधतरण 
मिमत 

 

सभािा 
प्रस्ततु 
मिमत 

 

दफाधार 
छिफि 

 

पाररत 
मिमत 

 

प्रिाणीकरण 
मिमत 

 

कैविफयत 

 

           

           

           

           

           

 

अमभिेख तयार गनेको अमभिेख जाचँ गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाि, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

मिमत: मिमत: 

 



खण्ड १ संख्या ६ स्थानीय राजपत्र भाग २ मिती: २०७४/०४/२० 
 
 

21 
 

अनसूुची - ३ 

(काययविधमीको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ीत) 

 

...पामिकाको ...... सभािा स्धीकृत कानूनको अमभिेख 

.................... गाउँसभा/नगरसभा 

 

दताय 
नं. 

 

विधीेयकको नाि 

 

सभाबाट 
स्धीकृत 
भएको मिमत 

 

संशोीन भएको 
भए सोको मिमत 

 

सभािा 
प्रस्ततु 
मिमत 

 

पाररत 
मिमत 

 

प्रिाणीकरण मिमत 

 

कैविफयत 

 

        

        

        

        

        

 

अमभिेख तयार गनेको अमभिेख जाचँ गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाि, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

मिमत: मिमत: 
 
 
 

प्रिाणीकरण मिती: २०७४/०४/२२ 
आज्ञािे, 

प्रसन्नदीप राई 

प्रिखु प्रशासविकय अमीकृत 


