
 

 

बलुिङटार गाउँपालिका 

स्थालिय राजपत्र 
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भाग-२ 

बलुिङटार गाउँपालिका 

गाउँ सभा सञ्चािि काययविलि, २०७४  
बुलिङटार काययपालिकाबाट स्िीकृ  लिल : २०७४/०३/३१ 

 

प्रस् ाििाः िेपािको संवििािको िारा २२७ अिसुार प्रदेश कािूि बिोजजि स्थािीय  हको बैठक सञ्चािि काययविलि 
स्िीकृ  भई िागू िभएसम्िको िालग गाँउ सभाको कायय सञ्चािि गिय, बैठकको सवु्यिस्था कायि राख्न, 
आिश्यक सलिल हरूको गठि गिय र अन्य काि कारिाही लियलि  एिं प्रभािकारी बिाउि बलुिङटार 
काययपालिकाबाट स्िीकृ  गरी यो काययविलि जारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त िाि र प्रारम्भः (1) यस लियिाििीको िाि “बलुिङटार गाउँ सभा सञ् चािि काययविलि-२०७४” 
रहेको छ। 



(2) यो काययविलि  रुुन्  प्रारम्भ हिुेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेिा यस काययविलििा,- 
(क) “संवििाि” भन्नािे िेपािको संवििाि सम्झि ुपछय । 
(ख) “स्थािीय  ह” भन् िािे िपेािको संवििािको िारा ५६ को उपिारा ४ बिोजजिका गाउँपालिका, 

िगरपालिका र जजल्िा सभा सम्झि ुपदयछ । 
(ग)  “सभा” भन् िािे गाउँपालिकाको हकिा संवििािको िारा २२२ बिोजजिको गाउँसभा, िगरपालिकाको 

हकिा संवििािको िारा २२३ बिोजजिको िगर सभा र जजल्िा सिन्िय सलिल को हकिा िारा 
२२० बिोजजिको जजल्िा सभा सम्झि ुपदयछ ।  

(घ) “काययपालिका” भन् िािे गाउँ काययपालिका िा िगर काययपालिका सम्झि ुपदयछ । 
(ङ) “अध्यि” भन्नािे सभाको अध्यििाई सम्झि ुपछय ।  
(च) “उपाध्यि” भन्नािे गाउँपालिकाको उपाध्यि िा िगरपालिकाको उपप्रिखुिाई सम्झि ुपदयछ । 
(छ) “वििेयक” भन्नािे स्थािीय कािूिको िसौदा िा कािूिको संशोिि िसौदा सिे  सम्झि ुपछय। 
(ज)  “सदस्य” भन्नािे गाउँ  था िगर काययपालिकाको अध्यि/प्रिखु, उपाध्यि/उपप्रिखु, 

काययपालिकाको सदस्य िा िडा सदस्य सम्झि ुपछय । 
(झ) “सभाको सजचि” भन्नािे गाउँ िा िगरपालिकाको काययकारी अलिकृ  र जजल्िा सिन्िय सलिल को 

स्थािीय विकास अलिकारी िा अध्यििे सभाको सजचि भई काि गिय  ोकेको कियचारी सिे िाई 
सम्झि ुपछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नािे गाउँ िा िगर सभाको अलििेशि सम्झि ु पछय । सो शब्दिे सलिल को िैठक 
सिे िाई सम्झि ुपदयछ । 

(ट) “प्रस् ाि” भन्नािे सभाको विचाराथय पेश गररएको कुिै प्रस् ाि िा सो प्रस् ािसँग सम्बजन्ि  संशोिि 
प्रस् ाि सिे  सम्झि ुपछय । 

(ठ) “प्रस्  ुक ाय सदस्य” भन्नािे सभाको वििेयक िा प्रस् ाि प्रस्  ुक ाय सभाको सदस्य सम्झि ुपछय । 
(ड) “बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सम्झि ुपछय र सो शब्दिे बैठक किसँग जोलडएको 

दशयकदीघाय  था बरण्डा सिे िाई जिाउँछ । 
(ढ) “विषयग  शाखा” भन्नािे गाउँपालिका िा िगरपालिकाको कायय विभाजि लियिाििी बिोजजिको 

विषयग  शाखा संझि ुपछय ।  
(ण) “सलिल ” भन्नािे यस काययविलि बिोजजि गठि हिुे सभाको सलिल  सम्झि ुपछय । 
( ) “संयोजक” भन्नािे यस काययविलि बिोजजि गठठ  सलिल को संयोजक सम्झि ुपछय । 
 

 

पररच्छेद -२ 



सभाको बैठक  था बैठक सञ्चािि सम्बन्िी व्यिस्था 
 

३. सभाको अलििेशि बोिाउि:े (१) अध्यििे गाउँपालिका िा िगरपालिकाको लििायचिको अजन् ि पररणाि 
घोषणा भएको लिल िे एक िवहिा लभत्र सभाको पवहिो अलििेशि बोिाउिेछ । त्यसपलछ यस काययविलि 
बिोजजि अध्यििे सिय सियिा अन्य अलििेशि बोिाउिेछ ।  

 र सभाको एउटा अलििेशिको सिालप्त र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अिलि छ िहीिा भन्दा 
बढी हिुे छैि । 

(२) अध्यििे काययसूची बिोजजि सभाको बैठकको संचािि र अन्त्य गिेछ । 

(३) सभाको अलििेशि चािू िरहेको िा बैठक स्थलग  भएको अिस्थािा बैठक बोिाउि िाञ्छिीय 
छ भिी सभाको सम्पूणय सदस्य संखयाको एक चौथाइ सदस्यहरूिे लिजख  अिरुोि गरेिा अध्यििे त्यस् ो 
बैठक बस्िे लिल , स्थाि  ोक्िेछ । त्यसरी  ोवकएको लिल , सिय र स्थाििा सभाको अलििेशि बस्िेछ । 

(४) सभाको अलििेशि काययपालिकाको केन्र रहेको स्थाििा अध्यििे  ोके बिोजजि बस्िेछ । 

(५) सािान्य ः लििायचि पलछको पवहिो अलििेशिको अिलि बढीिा पन्र ठदि र सोपलछको प्रत्येक 
अलििेशिको अिलि बढीिा सा  ठदिको हिुेछ । 

(५) उपदफा (१) िा (३) बिोजजि सभाको अलििेशि बोिाएको सूचिा अध्यििे सदस्यहरुिाई 
ठदिेछ । त्यस् ो सूचिा आिश्यक ा अिसुार साियजलिक सञ्चार िाध्यिबाट सिे  प्रचार प्रसार गिुय पिेछ 
।       

४. सदस्यहरुको उपजस्थल  र आसिः (१) बैठकिा आसि ग्रहण गिुय अजघ सबै सदस्यिे अध्यििे  ोकेको 
क्रि अिसुार अलििेशिको उपजस्थल  पजुस् कािा हस् ािर गिुयपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि उपजस्थ  सदस्यिे अध्यििे  ोके अिसुारको स्थाििा लििायरर  सिय 
अगािै आफ्िो आसि ग्रहण गिुयपिेछ ।  

(३) अपांग ा भएका सदस्यको हकिा अध्यििे लििायरर  गरेको स्थाििा लिजको साथिा एक जिा 
सहयोगी आिश्यक भएिा सो को सिे  व्यिस्था गिय सक्िेछ ।  

५. सभाको गणपूरक संखया: (१) सभािा  त्काि कायि रहेका सदस्य संखयाको पचास प्रल श  भन्दा बढी 
सदस्य उपजस्थ  भएिा अलििेशिको िालग गणपूरक संखया पगेुको िालििेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि गणपरुक संखया िपगेुिा अध्यििे  ीि ठदि लभत्र अको बैठकका िालग 
दफा ३ बिोजजि सूजच  गिुयपिेछ । 



(३) उपदफा (२) बिोजजि आव्हाि गरेको अलििेशििा गणपरुक संखया िपगेुिा दईु ठदि लभत्र 
अलििेशि बस्िे गरी दफा ३ बिोजजि सूचिा गिुयपिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजि पिुः सूचिा गदाय गणपरुक संखया िपगेुिा कम् ीिा पच्चीस प्रल श  
सदस्यहरुको उपजस्थल िा अलििेशि बस्िेछ ।  

६. बैठकको सञ्चािि र स्थगि: (१) अध्यििे सभाको काययबोझिाई ध्याििा राखी काययसूची स्िीकृ  गरी 
सभाको बैठक संचािि गिुयपिेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्यििे लििायरण गरेको सिय  ालिका बिोजजि हिुेछ ।  

(३) अध्यििे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ  था स्थगिको घोषणा गिेछ । 

(४) सभाको अध्यि िैठकिा उपजस्थ  हिु िसक्ि ेअिस्थािा उपाध्यि िा उपप्रिखुिे बैठकको अध्यि ा 
गिेछ । उपाध्यि िा उपप्रिखु पलि उपजस्थ  हिु िसकेिा अध्यििे  ोकेको सभाको सदस्यिे बैठकको अध्यि ा 
गिे गरी काययसूचीिा  ोक्ि ुपिेछ । 

७. काययसूची र सियािलि प्रकाशिः (१) अध्यिको लिदेशािसुार सभाको सजचििे काययसूची र सिय  ालिका 
अिसूुची-१ बिोजजि  यार गिेछ र त्यसको एक प्रल  सािान्य या अड्चािीस घण्टा अगािै प्रत्येक 
सदस्यिाई उपिब्ि गराइिेछ । 

 र विशेष पररजस्थल िा अध्यिको लिदेशािसुार बैठक बस्िे चौिीस घण्टा अगािै काययसूची  यार गरी 
त्यसको एक प्रल  सदस्यिाई सभाको सजचििे उपिब्ि गराउि सक्िेछ । 

८. सियािलि लििायरण: (१) अध्यििे बैठकिा पेश हिुे विषयिालथ छिफि गिय सियािलि  ोक्िेछ । 

२) उपदफा (१) बिोजजि  ोवकएको सियािलि सिाप्त भएपलछ यस काययविलििा अन्यथा िेजखएकोिा 
बाहेक अध्यििे अन्य विषयिा छिफि हिु िठदई सो विषयको टुङ्गो िगाउि आिश्यक सबै वििेयक िा 
प्रस् ाि लिणययाथय बैठकिा प्रस्  ु गिेछ । 

९. सभािा ि दाि: (१) सभािा लिणययका िालग प्रस्  ु गररएको सबै  वििेयक िा प्रस् ािको लिणयय उपजस्थ  
सदस्यहरूको बहिु बाट हिुेछ ।  

(२) अध्यि ा गिे व्यजििाई ि  ठदिे अलिकार हिुे छैि ।  

 र ि  बराबर भएिा अध्यि ा गिे व्यजििे आफ्िो लिणाययक ि  ठदिेछ ।  

१०. ियायठद  संशोििः कुिै सदस्यिे प्रस्  ु गिे वििेयक िा प्रस् ाििा कुिै आपजिजिक, व्यंग्यात्िक, 
अिािश्यक, अिपुयिु िा असम्बद्ध शब्द िा िाक्यांश प्रयोग भएको िागेिा अध्यििे त्यस् ा विषय वि रण 
हिुभुन्दा अजघ उपयिु संशोिि गिय िा गराउि सक्िेछ । 

११. बैठकको प्रारम्भः सभाको बैठक कििा अध्यि आगिि भई राविय ििु बजे पलछ बैठक प्रारम्भ हिुेछ । 
१२. बैठकिा पाििा गिुयपिे आचरणहरूः (१) बैठकिा देहायका आचरणहरू पाििा गिुय पिेछः 



(क) अध्यि बैठक कििा प्रिेश हुँदा सबैिे सम्िाि प्रकट गिय उठ्ि ुपिेछ । 

(ख) अध्यििे बैठकप्रल  सम्िाि प्रकट गरी आफ्िो आसि ग्रहण गिुयपिेछ । 

(ग) बैठक स्थलग  भई अध्यि सभाबाट बावहर लिस्के पलछ िात्र अरु सदस्यहरूिे बैठक कि 
छाड्ि ुपिेछ । 

(घ) बैठकिा भाग लििे सदस्यिे बोल्दा अध्यििाई सम्बोिि गरेर िात्र बोल्ि ुपछय र अध्यििे 
अन्यथा आदेश ठदएिा बाहेक उलभएर बोल्ि ुपिेछ । 

(ङ) अध्यििे बैठकिाई सम्बोिि गरररहेको सियिा कुिै पलि सदस्यिे स्थाि छाड्ि ु हुँदैि र 
अध्यििे बोिेको कुरा शाजन् पूियक सनुु्न पिेछ । 

(च) अध्यििे आसि ग्रहण गरररहेको र बोलिरहेको अिस्थािा सदस्यको बीचबाट वहँड्ि ुहुँदैि । 

(छ) कुिै सदस्यिे बोलिरहेको सियिा अशाजन्  गिय िा बैठकको ियायदा भंग हिुे िा अव्यिस्था 
उत्पन्न हिुे कुिै काि गिुय हुँदैि । 

(ज) बैठक कििा अध्यिको सािनेु्नबाट िारपार गरी वहँड्ि िा अध्यिको आसि फय  वपठ्यू फकायएर 
बस्ि हुँदैि । 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपिे सम्बजन्ि  विषय बाहेक अन्य विषयको पसु् क, सिाचारपत्र िा 
अन्य कागजपत्रहरू पढ्ि ुहुँदैि । 

(ञ) बैठकको अिलिभर बैठक कििा िोबाईि फोि बन्द गिुय पिेछ । 

(२) सभािा पाििा गिुयपिे अन्य आचरणहरू सिय सियिा सभािे  ोके बिोजजि हिुेछ । 

१३. बैठकिा भाग लिि ेसदस्यिे पािि गिुय पिे लियिहरूः बैठकिा हिुे छिफििा भाग लिि ेसदस्यिे देहायका 
लियिहरूको पािि गिुय पिेछः 

(क) अध्यिको ध्यािाकषयण गियको लिलिि उठ्ि ुपिेछ र अध्यि लिजको िाि बोिाएपलछ िा इशारा 
गरेपलछ िात्र बोल्ि ुपिेछ । 

(ख) यस काययविलिको दफा ३५ बिोजजिका विषयिा छिफि गिुय हुँदैि । 

(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपिािजिक िा कुिै आपजिजिक शब्द बोल्ि ुहुँदैि । 

(घ) व्यजिग  आिपे िगाउि हुँदैि । 

(ङ) बोल्ि पाउिे अलिकारिाई सभाको काययिा बािा पािे ििसायिे दरुुपयोग गिुय हुँदैि । 

(च) सभा िा अध्यिको कुिै लिणयय बदर गररयोस ्भने्न प्रस् ाििालथ बोल्दाको अिस्थािा बाहेक सभा 
अध्यिको कुिै पलि लिणययको आिोचिा गिुय हुँदैि । 



(छ) अध्यििे पद अिकूुि आचरण गरेको छैि भने्न प्रस् ािको छिफिको क्रििा बाहेक अध्यिको 
आचरणको आिोचिा गिुय हुँदैि । 

(ज) िैठकिा पाििा गिुयपिे अन्य लियिहरू सभािे  ोके बिोजजि हिुेछ । 

१४. छिफििा बोल्ि ेक्रिः बैठकिा बोल्िे क्रि देहाय बिोजजि हिुेछः 

(क) प्रस् ाि पेश गिे सदस्यिे बोलिसकेपलछ अध्यििे िाि बोिाएको िा इशारा गरेको क्रि बिोजजिको 
सदस्यिे बोल्ि पाउिेछि ्। 

(ख) अध्यिको अििुल  लबिा कुिै सदस्यिे एउटै प्रस् ाििा एक पटक भन्दा बढी बोल्ि पाउिे छैि । 

(ग) प्रस् ाि पेश गिे सदस्यिे उिर ठदिको लिलिि छिफिको अन्त्यिा फेरर बोल्ि पाउिेछ । सो 
प्रस् ािको सम्बन्ििा छिफििा पवहिे भाग लिएको िा िलिएको जेसकैु भए  ापलि प्रस् ािक 
सदस्यिे उिर ठदई सकेपलछ अध्यिको अििुल  िलिई फेरर बोल्ि पाउिे छैि । 

१५. स्पष्ट पािय िाग गिय सवकिःे (१) बैठकिा छिफि चलिरहेको सियिा सम्बजन्ि  विषयिा कुिै सदस्यिे 
कुिै कुरा स्पष्ट पािय िाग गिय अध्यि िाफय   अिरुोि गिय सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जिुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलि अध्यिको अििुल  लिई कुिै सदस्यिे 
सभाको जािकारीको िालग आफूसँग सम्बजन्ि  अन्य विषयिा स्पष्ट जािकारी ठदि सक्िेछ । 

 र त्यस् ो स्पष्ट जािकारी ठदँदा कुिै वििादस्पद विषय उठाउि पाइिे छैि र सो स्पष्ट जािकारी िालथ 
कुिै छिफि गिय पाइिे छैि ।  

१६. लिणययाथय प्रस् ाि पेश गिेः (१) सभाको काययसूचीको कुिै प्रस् ाििालथ छिफि सिाप्त भएपलछ सो प्रस् ािको 
पििा हिुे सदस्यहरूिाई “हनु्छ, विपििा हिुे सदस्यहरूिाई “हनु्न”  र  टस्थ रहि चाहिे सदस्यहरूिाई 
“ि  ठदन्न”  भने्न शब्द सलुििे गरी उच्चारण गिुय भिी अध्यििे काययसचुीका विषयहरू क्रिशः लिणययाथय पेश 
गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रस् ाििाई लिणययाथय पेश गरेपलछ अध्यििे “हनु्छ”  िा “हनु्न”  भन्न े
सदस्यहरूिध्ये जिु पिको बहिु  भएको ठहरय्ाउँछ सो कुराको घोषणा गिेछ ।  

(३) अध्यिद्वारा कुिै प्रस् ाि लिणययाथय पेश गररसकेपलछ सो प्रस् ाििालथ छिफि गिय िा संशोिि 
प्रस्  ु गिय पाइिे छैि ।  

१७. सभाध्यििे लिदेशि ठदिःे (१) बैठकिा अभर व्यिहार गिे सदस्यिाई आफ्िो व्यिहार लियन्त्रण गिय 
अध्यििे चे ाििी ठदए पलछ त्यस् ो सदस्यिे आफ्िो व्यिहारिालथ  रुुन्  लियन्त्रण गिुय पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको आदेश पाििा िगिे सदस्यिाई अध्यििे बैठकबाट बावहर जाि आदेश 
ठदि सक्िेछ । आदेश पाएपलछ त्यस् ो सदस्यिे बैठक किबाट  रुुन्  बावहर जाि ुपिेछ र लिजिे सो 
ठदिको बाँकी अिलिको बैठकिा उपजस्थ  हिु पाउिे छैि । 



(३) उपदफा (२) बिोजजिको आदेश पाएपलछ पलि त्यस् ो सदस्य बैठक किबाट  रुुन्  बावहर 
िगएिा अध्यििे लिजिाई कियचारी िा सरुिाकिीको सहयोग लिई बावहर लिकाल्ि सक्िेछ । त्यसरी 
लिकालिएकोिा त्यस् ो सदस्यिे त्यसपलछको  ीि ठदिसम्ि सभाको बैठक िा कुिै सलिल को बैठकिा भाग 
लिि पाउिे छैि । यसरी लिकालिएकोिा सभाको सजचििे सो कुराको सूचिा सबै सलिल िाई ठदिेछ । 

(४) यस काययविलििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलि कुिै सदस्यिे बैठक कििा शाजन् , 
सवु्यिस्था  था अिशुासि भङ्ग गरेिा िा गिय िागेिा िा सभाको प्रल ष्ठािा िक्का िाग्िे वकलसििे बैठक 
कि लभत्र ध्िंसात्िक कायय गरेिा िा बि प्रयोग गरेिा िा गिय िागेिा िा कुिै भौल क हािी िोक्सािी 
परुय्ाएिा अध्यििे लिजिाई बैठक किबाट  त्काि लिष्काशि गरी सदस्यिाई बढीिा सा  ठदि सम्िको 
िालग सभािा आउि िपाउिे गरी र िल  भएको भौल क सािाग्रीको यथाथय िल पूल य लिजबाट भराउिे आदेश 
ठदि सक्िेछ । 

(५) दफा (४) बिोजजि लिष्कालस  भएको सदस्यिे सो अिलिभर सभाको िा कुिै सलिल को बैठकिा 
उपजस्थ  हिु पाउिे छैि । लिजिाई  ोवकएको िल पूल य अध्यििे  ोकेको सियलभत्र दाजखिा गिे दावयत्ि 
सम्बजन्ि  सदस्यको हिुेछ । 

(६) यस दफा बिोजजि कुिै सदस्य लिष्काजश  भएको िा फुकुिा भएको सूचिा सभाको सजचििे सबै 
सलिल िाई ठदिेछ ।  

१८. कारिाही वफ ाय हिु सक्िःे यस काययविलििा अन्यत्र जिुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलि लिष्काजश  िा 
कारिाहीिा परेको सदस्यिे जचि बझु्दो सफाई पेश गरेिा िा आफ्िो भिू स्िीकार गरी िाफी िागेिा 
अध्यििे बैठकको राय बझुी त्यस् ो सदस्यिाई िाफी ठदई कारिाही वफ ाय लिि सक्िेछ । 

१९. बैठक स्थलग  गिे अलिकारः बैठक किलभत्र अव्यिस्था भई िा हिु िालग बैठक लियलि  रुपिे सञ्चािि 
गिय बािा पिे देजखएिा अध्यििे सो ठदिको कुिै सियसम्ि िा आफूिे  ोकेको अिलिसम्िको िालग सूचिा 
टाँस गरी बैठक स्थलग  गिय सक्िेछ । अध्यि गरेको त्यस् ो स्थगि िालथ कुिै सदस्यिे प्रश्न उठाउि 
पाउिे छैि ्। 

२०. सदस्यको स्थाि ररि रहेको अिस्थािा सभाको कायय सञ्चािि: सभाको कुिै सदस्यको स्थाि ररि रहेको 
अिस्थािा सिे  सभािे आफ्िो कायय सञ्चािि गिय सक्िेछ र सभाको कारबाहीिा भाग लिि िपाउिे कुिै 
व्यजििे भाग लिएको कुरा पलछ पिा िागेिा प्रचलि  कािूि विपरर  बाहेकको कायय अिान्य हिुे छैि ।   

२१. सभाको लिणययको अलभिेख र कायायन्ियि: (१) सभा र यसको सलिल को लिणयय  था कारबाहीको अलभिेख 
सभाको सजचििे व्यिजस्थ  र सरुजि  राख्न ुपिेछ । 

(२) सभा  था यसका सलिल को लिणययको सक्कि अध्यिको आदेश लबिा सभा िा सभा  

भिि बावहर िैजाि हुँदैि । 

२२. लिणयय प्रिाजण  गिे: (१) सभाको बैठकिे गरेका लिणयय अध्यििे प्रिाजण  गिेछ । 



(२) उपदफा (१) बिोजजिको लिणयय सरुजि  राख्न ेर कायायन्ियि गिे गराउिे कायय सभाको सजचििे गिेछ । 

  

 

पररच्छेद-३ 

स्थािीय कािूि लििायण गिे प्रवक्रया 

२३. स्थािीय कािूि लििायण गदाय विचार गिुय पिे पिहरुः (१) सभािे स्थािीय कािूि लििायण िा संशोिि गदाय 
अन्य कुराको अल ररि देहायको विषयिा विचार गिुय पिेछ,- 

(क) संवििाि बिोजजि आफ्िो अलिकारको विषयिा पिे िा िपिे, 

(ख) संवििाि, संघीय कािूि  था प्रदेश कािूिको व्यिस्था, 

(ग) त्यस् ो कािूि, स्िच्छ, न्यायपूणय  था  कय  संग  हिु िा िहिु,े  

(घ)  लििायण गिय िालगएको स्थािीय कािूिको व्यिहाररक कायायन्ियि हिु सक्िे िा िसक्ि,े 

(ङ) कािूि कायायन्ियिको िालग आिश्यक पिे आलथयक स्रो   था संस्थाग  संरचिा, 

(च) सिोच्च अदाि बाट प्रल पाठद  लसद्धान्  िा भएको आदेश, 

(छ) िेपाि सरकार, संघीय संसद्, प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभािे त्यस् ै विषयिा आिारभ ू कािूि लििायण 
गरेको भए सोिा भएको व्यिस्था 

(ज) िेपाि सरकार िा प्रादेजशक सरकारिे ििूिा कािूि उपिब्ि गराएको भए सोिा भएको व्यिस्था, 

(झ) िेपाििे अन् राविय स् रिा जिाएको प्रल िद्ध ा, 

(ञ) सम्बजन्ि  स्थािीय  हिे लििायण गरेको अन्य स्थािीय कािूिहरुसँगको  ाििेि  था सौहार ा, 

(ट) जजल्िालभत्रका अन्य स्थािीय  ह िा अन्य जजल्िासँग लसिािा जोलडएका स्थािीय  हको हकिा 
त्यस् ा जजल्िाका स्थािीय  हिे बिाएको स्थािीय कािूिको व्यिस्था,  

(ठ) गाउँकाययपालिका िा िगरकाययपालिकािे लििायरण गरेका अन्य आिश्यक विषयहरु ।  

(२) सभािे संवििािको अिसूुची-९ को विषयिा स्थािीय कािूि लििायण गदाय त्यस् ो विषयिा संघीय 
संसद िा प्रदेश सभािे बिाएको कािूिको प्रल कूि िहिुे गरी लििायण गिेछ । 

(३) एक स्थािीय  हबाट अको स्थािीय  हको िेत्रिा हिुे िस्  ुिा सेिाको विस् ारिा कुिै वकलसिको बािा 
अिरोि गिे िा कुिै वकलसिको भेदभाि गिे गरी स्थािीय कािूि लििायण गिय हुँदैि ।   

(४) सभा िा काययपालिकािे एक आपसिा बाजझि ेगरी स्थािीय कािूि लििायण गिय हुँदैि । 

(५) सभािे ठदएको अलिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे लिदेजशका िा ठदग्दशयि बिाई िागू गिेछ ।  



२४. आिश्यक ाको पवहचाि गिे: (१) काययपालिकािे वििेयक  जुयिा गिुय अजघ त्यस् ो विषयको कािूि लििायण 
गिय आिश्यक रहे िरहेको विषयिा आिश्यक ाको पवहचाि गिुय पिेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजिको िालग सम्बजन्ि  काययपालिकािे स्थािीय कािूि बिाउि ुपिे आिार 
र कारण, त्यस् ो विषयिा संघीय िा प्रदेश कािूि भए िभएको, जजल्िा लभत्रका र अन्य लछिेकी स्थािीय 
 हिा त्यस सम्बन्िी स्थािीय कािूि लििायण भए िभएको, स्थािीय कािूि  जुयिाबाट हालसि गिय खोजजएको 
िाभ िाग  र उपिब्िी, स्थािीय कािूि कायायन्ियिको िालग आिश्यक पिे संयन्त्र  था आलथयक स्रो , 
त्यस् ो स्रो  जटुाउिको िालग आिश्यक व्यिस्था र वििेयकिा रहिे िखुय िखुय प्राििािको सिे  विश्लषेण 
गरी संजिप्त अििारणापत्र  यार गिुय पिेछ ।  

(३) कािूिको संशोििको िालग वििेयक  जुयिा गदाय संशोिि गिुय परेको आिार र कारण सवह को 
दफाबार  ीि िहिे वििरण  यार गिुय पिेछ ।  

२५. प्रस् ाि स्िीकारयोग्य छ िा छैि भन्न ेलिणयय गिेः कुिै प्रस् ाि स्िीकार योग्य छ िा छैि भने्न कुराको लिणयय 
अध्यििे गिेछ र त्यसरी लिणयय गदाय अध्यििे कारण खिुाई प्रस् ािको कुिै अंश िा पूरै प्रस् ाि अस्िीकार 
गिय सक्िेछ । 

२६. वििेयक िा प्रस् ाि प्रस्  ु: १) िावषयक आय र व्ययको अििुाि सवह को बजेट  था सोसँग सम्बजन्ि  
विलियोजि िा आलथयक वििेयकहरू अध्यिबाट लििायरर  लिल  र सियिा सभाको बैठकिा प्रस्  ु गिुयपिेछ 
।  

(२) िावषयक बजेट  था अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस् ाि काययपालिकाको प्रिखु आफैं िे िा लिजिे 
 ोके बिोजजि उपाध्यि/उपप्रिखु िा काययपालिकाको सदस्यिे िात्र प्रस्  ु गिुयपिेछ । अध्यििे िावषयक 
बजेट आय व्यय वििरण  था बजेट सभािा आफैँ पेश गिे भएिा सो सियिा उपाध्यि िा उपप्रिखुिे 
बैठकको अध्यि ा गिेछ ।  

(३) कुिै वििेयक िा प्रस् ाि अथय सम्बन्िी हो िा होइि भने्न प्रश्न उठेिा सो प्रश्नको अजन् ि लिणयय 
गिे अलिकार अध्यिको हिुेछ ।   

(४) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस् ािको अन्य प्रवक्रया देहाय बिोजजि हिुेछ,-   

(क) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस् ाििा छिफिका िालग अध्यििे स्िीकृ  गरेको कायय ालिका 
(लिल  र सिय) सबै सदस्यिाई सभाको सजचििे उपिब्ि गराउिपुिेछ 

(ख) िावषयक बजेट सम्बन्िी वििेयक सभाको बैठकिा पेश भए पश्चा  िात्र सबै सदस्यिाई उपिब्ि 
गराइिेछ । 

(ग) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस् ािका सम्बन्ििा यस काययविलििा उल्िेख भएका विषय बाहेक 
अध्यििे उपयिु ठहयायएको प्रवक्रया अपिाइिेछ ।  



(५) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस् ाि बाहेकका वििेयक िा प्रस् ाि कुिै सदस्यिे कम् ीिा सा  ठदि 
अजघ द ाय गिुयपिेछ । 

(६) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस् ाि बाहेकका वििेयक िा प्रस् ाि द ाय भए पश्चा  सभाको सजचििे 
सबै सदस्यिाई उपिब्ि गराउि ुगिुयपिेछ ।  

(७) वििेयक िा प्रस् ाि िाथी छिफि र लिणयय हिुे सिय ालिका अिसूुची -१ बिोजजि अध्यििे 
लििायरण गरे बिोजजि हिुेछ । 

२७. अथय सम्बन्िी परुक अििुाि: (१) सभाबाट पारर  चाि ुआलथयक िषयका िालग अथय सम्बन्िी ऐििे कुिै 
सेिाका िालग खचय गिय अजख यारी ठदएको रकि अपयायप्त भएिा िा त्यस िषयका िालग अथय सम्बन्िी ऐििे 
अजख यारी िदजएको सेिािा खचय गिय आिश्यक भएिा िा अथय सम्बन्िी ऐििे अजख यारी ठदएको रकिभन्दा 
बढी खचय हिु गएिा काययपालिकाको अध्यि/प्रिखुिे सभािा यस अजघ प्रस्  ु गररएको बजेटको लसद्धान्  
र िागयदशिको प्रल कूि िहिुे गरी परुक अििुाि पेश गिय सक्िेछ । 

२८. वििेयक सभािा पेश गदाय संिग्ि गिुय पिे वििरण: सभािा पेश गिे वििेयकका साथिा देहायको वििरण 
संिग्ि गिुय पिेछ,- 

(क) वििेयकको उदे्दश्य र कारण सवह को वििरण, 

(ख) वििेयक ऐि बिेपलछ आलथयक व्ययभार हिुे रहेछ भिे त्यसको विस्  ृ वििरण सवह को आलथयक 
वटप्पणी, 

(ग) कुिै वििेयकिा लियि, काययविलि, लिदेजशका बिाउिे िा अलिकार प्रत्यायोजि गिे प्राििाि 
रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजज  अलिकार अन् गय  बिाइिे लियि, काययविलि िा 
लिदेजशकाको प्रकृल  र सीिा  था त्यसबाट पिय सक्िे प्रभाि सम्बन्िी वटप्पणी । 

२९. वििेयक द ाय गराउि ुपिे: (१) सभाको अलिकारिते्र लभत्र पिे कुिै विषयिा कुिै सदस्यिे वििेयक पेश 
गिय चाहेिा वििेयक  यार गरी सभाको बैठक बस्िे लिल  भन्दा कम् ीिा पन्र ठदि अगािै अध्यििाई 
उपिब्ि गराई द ाय गराउि ुपिेछ ।  

 र लििायचिपलछको प्रथि सभािा वििेयक पेश गिे सियािलि अध्यििे  ोके बिोजजि हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको वििेयक प्रचलि  कािूि अिकूुि िदेजखएिा िा यो काययविलि अिकुुि 
िभएिा अध्यििे उि वििेयक विलिसम्ि  रुपिा पेश गिय प्रस् ािक सदस्यिाई ठदि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि अध्यििे आदेश ठदए बिोजजि सभाको सजचििे प्रस् ाि द ाय गिुय 
पिेछ । 

(४) सभाको सजचििे अध्यििे आदेश ठदएका वििेयक अिसूुची-२ बिोजजि द ायको अलभिेख छुटै्ट राख्न ु
पिेछ । 



३०. प्रस् ाि द ाय गराउि ुपिे: सभाको अलिकारिेत्र लभत्र पिे कुिै विषयिा प्रस् ाि पेश गिय चाहिे सदस्यिे 
प्रस् ाि  यार गरी सभाको बैठक बस्ि ुभन्दा कम् ीिा सा  ठदि अगािै अध्यि सिि पेश गिुयपिेछ ।  

 र लििायचिपलछको प्रथि सभािा प्रस् ाि पेश गिे सियािलि अध्यििे  ोके बिोजजि हिुेछ । 

(२) त्यस् ो प्रस् ाि प्रचलि  कािूि अिकूुि िदेजखएिा िा यो काययविलि अिकुुि िभएिा अध्यििे 
उि प्रस् ाि विलिसम्ि  रुपिा पेश गिय प्रस् ािक सदस्यिाई ठदि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि अध्यििे आदेश ठदए बिोजजि सभाको सजचििे प्रस् ाि द ाय गिुय 
पिेछ । 

(४) सभाको सजचििे अध्यििे आदेश ठदएका प्रस् ािहरु द ायको अलभिेख अिसूुची-२ बिोजजि छुटै्ट 
राख्न ुपिेछ ।  

३१. सूचिा लबिा पलि प्रस् ाि पेश गिय सवकिःे (१) यस पररच्छेदिा जिुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलि अध्यिको 
अििुल  लिई देहायको कुिै प्रस् ाि सूचिा लबिा पलि पेश गिय सवकिेछ र त्यस् ो प्रस् ािद्वारा कुिै वििादस्पद 
विषय उठाउि पाइिे छैिः 

(क) िन्यिाद ज्ञापि गिे, 

(ख) प्रस् ाि  था संशोिि वफ ाय लिि,े 

(ग) बिाइ ठदिे िा शोक प्रकट गिे, 

(घ) छिफि िा बैठक स्थलग  गिे, 

(ङ) बैठकको अिलि बढाउिे िा  

(च) छिफि सिाप्त गिे । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेजख  प्रस् ािका सम्बन्ििा अध्यि अििुल  प्राप्त भई बैठकिा प्रस् ाि पेश 
भएपलछ अध्यििे उि प्रस् ाििाई बैठकको लिणययाथय पेश गिेछ । 

३२. वििेयक र प्रस् ाि वि रण: िावषयक बजेट सम्बन्िी वििेयक काययपालिकाबाट स्िीकृ  गरी लसिै सभािा पेश 
गररिेछ । अन्य सबै वििेयक िा प्रस् ाि सभािा पेश गिुय भन्दा कम् ीिा चौिीस घण्टा अगािै सबै 
सदस्यिाई सभाको सजचििे उपिब्ि गराउि ुपिेछ । 

३३. सझुाब संकिि र पररिाजयि: (१) वििेयक िसौदा भएपलछ अध्यििाई उपयिु िागेिा त्यस् ो वििेयकिा 
साियजलिक रुपिा िा िडाबाट िडाबासीको सझुाब संकिि गिय सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त हिु आएको सझुाबहरु सवह को प्रल िेदि सम्बजन्ि  िडा सलिल िे 
काययपालिकािाई ठदि ुपिेछ ।  



(३) उपदफा (२) बिोजजि वििेयकिा िडा सलिल  िाफय   प्राप्त हिु आएका सझुाबहरुको अध्ययि 
गरी काययपालिकािे वििेयकिाई आिश्यक ा अिसुार पररिाजयि गिेछ ।  

३४. वििेयक िा प्रस् ाि सभािा पेश गिे: (१) अध्यिबाट स्िीकृ  कायय ालिका बिोजजि वििेयक िा प्रस् ाि 
प्रस्  ुक ाय सदस्यिे सभाको बैठकिा पेश गिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि वििेयक पेश गदाय वििेयक प्रस्  ुक ाय सदस्यिे वििेयक पेश गिुय परेको 
कारण, वििेयकबाट गिय खोजजएको व्यिस्था र त्यसबाट प्राप्त गिय खोजजएको उपिजब्िको बारेिा संजिप्त 
जािकारी ठदंदै वििेयकिा छिफि गररयोस ्भने्न प्रस् ाि सभािा पेश गिुय पिेछ । 

(३) वििेयक िा प्रस् ाि पेश गिय  ोवकएको सदस्य सभािा स्ियं उपजस्थ  हिु असिथय भएिा अध्यििे 
 ोकेको कुिै सदस्यिे वििेयक िा प्रस् ाि पेश गिय सक्िेछ । 

३५. संशोिि सम्बन्िी श यहरूः कुिै वििेयक िा प्रस् ािको सम्बन्ििा देहायका श यका अिीििा रही सदस्यिे 
संशोिि पेश गिय सक्िेछः 

(क) िूि प्रस् ािको लसद्धान्  विपरी  हिु ुहुँदैि । 

(ख) िूि प्रस् ािको कुरासँग सम्बद्ध  था त्यसको िेत्रलभत्रको हिु ुपिेछ । 

(ग) बैठकिे पवहिे गररसकेको लिणययसँग बाजझिे हिु ुहुँदैि । 

(घ) अस्पष्ट िा लिरथयक हिु ुहुँदैि । 

३६. वििेयकिा दफाबार छिफि: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बिोजजिको वििेयक िा प्रस् ाि बैठकिा 
दफािार छिफिका िालग अध्यििे आिश्यक व्यिस्था गिुयपिेछ । यस् ो छिफििा अध्यििे प्राप्त भई 
सकेका संशोिि वििेयक िा प्रस् ाििाई सिे  सिािेश गराउि सक्िेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि छिफि सिाप्त भए पश्चा  वििेयक िा प्रस् ाि प्रस्  ुक ाय सदस्यिे 
अध्यिको अििुल िे सभािा देहायको कुिै एक प्रस् ाि प्रस्  ु गिुयपिेछ,-  

(क) विस्  ृ छिफिको िालग वििेयक िा प्रस् ाििाई सभाका सलिल िा पठाइयोस ्भने्न िा  

(ख) वििेयक िा प्रस् ाि बैठकबाट पारर  गिय लिणययाथय पेश गिे ।  
 र सलिल को बैठकिा पठाइि ेवििेयक िा प्रस् ाि सभाको बैठकिा दफाबार छिफि गररिे छैि । 

३७. सभािा छिफि गिय िपाइि ेविषयहरूः (१) देहायका विषयिा सभा िा सलिल को कुिै बैठकिा छिफि 
गिय पाइिे छैिः 

(क) संवििाि िा प्रचलि  कािूिबाट लिषिे गररएको विषय, 

(ख) कािूि : गोप्य रहिे कुराहरू िा प्रकाशि गदाय राविय वह  विपरर  हिु ेकायय,  



(ग) काययपालिकाको कुिै सलिल को लिणययको आिोचिा गररएका विषय, 

(ग) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको विषय, 

(घ) प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपिा प्रचारको िालग कुिै व्यजि िा संस्थाको िाि आठद भएको विषय, 

(ङ) प्रचलि  कािूि बिोजजि स्थावप  भएको न्यावयक िा िा त्यसको पदालिकारी, प्रचलि  काििु बिोजजि 
जाँचबझु गिय, सझुाि ठदि िा प्रल िेदि पेश गिय गठठ  आयोग िा सलिल िा विचारिीि रहेको विषय, 

(च) ऐल हालसक  थ्य िा कािूिको व्याखया सम्बन्िी विषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यजिको कुिै ििव्य सत्य हो िा होइि भने्न विषय,  

(ज) अजशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

(झ) काययपालिकाको कुिै लिणयय िा कुिै कारिाही सम्बन्िी विषयिा छिफि गदाय राविय सरुिा, 
अखण्ड ा िा कूटिील क सम्बन्ि जस् ा संिेदिशीि विषयहरूिा आचँ आउि सक्िे भिी 
काययपालिकाबाट प्रिाजण  गररएको विषय सिािेश भएको, र 

३८. सलिल िा छिफि: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बिोजजि विस्  ृ छिफि गिय सभाको सलिल िा 
पठाइएकोिा सलिल िे त्यस् ो वििेयक िा प्रस् ाििा छिफि गदाय वििेयकिा संशोिि पेश गिे सदस्यहरुिाई 
संशोिि पेश गिुय परेको आिार र कारण सिे  खिुाई आफ्िो संशोििको विषयिा प्रष्ट गिय सलिल को 
बैठकिा सिय ठदिेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि संशोििक ायिे संशोििको विषयिा आफ्िो िारणा राखेपलछ पेश भएका 
संशोििका विषयिा सिे  सलिल िे दफाबार छिफि गरी त्यस् ो संशोिि स्िीकार गिे िा िगिे सम्बन्ििा 
वििेयक प्रस्  ुक ाय सदस्यको सिे  राय लिई आिश्यक लिणयय गिेछ । 

३९. सलिल को प्रल िेदि र बैठकिा प्रस्  ु: (१) सलिल िा वििेयक िा प्रस् ाि उपर छिफि सिाप्त भएपलछ 
सलिल िे गरेको लिणयय अिरुुप प्रल िेदि  यार गरी सलिल को संयोजक िा लिजको अिपुजस्थल िा सलिल िे 
 ोकेको सदस्यिे प्रल िेदि सवह को वििेयक िा प्रस् ाि अध्यिको अििुल िे सभाको बैठकिा पेश गिेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रल िेदि उपर छिफि सिाप्त भए पश्चा  वििेयक िा प्रस् ाि 
प्रस्  ुक ाय सदस्यिे अध्यिको अििुल िा वििेयक िा प्रस् ाि बैठकबाट पारर  गिय लिणययाथय पेश गिेछ 
। 

४०. वििेयक वफ ाय लिि सक्ि:े (१) वििेयक प्रस्  ुक ाय सदस्यिे सभाको स्िीकृल  लिई जिुसकैु अिस्थािा 
वििेयक िा प्रस् ाि वफ ाय लिि सक्िेछ ।  

 र िावषयक बजेट  था आलथयक ऐि सम्बन्िी वििेयक वफ ाय लिि सक्िे छैि ्।  



(२) वििेयक िा प्रस् ाि प्रस्  ुक ाय सदस्यिे वििेयक वफ ाय लिि अििुल  िाग्िे प्रस् ाि पेश चाहेिा 
लिजख  सूचिा ठदि ुपिेछ । 

(३) वििेयक िा प्रस् ाि वफ ाय लििे प्रस् ािको कसैिे विरोि गरेिा प्रस् ाि गिे  था विरोि गिे 
सदस्यिाई अध्यििे आ-आफ्िो कुराहरू स्पष्ट पािय संजिप्त ििव्य ठदि अििुल  ठदि सक्िेछ र त्यसपलछ 
अरु छिफि हिु िठदई प्रस् ाििाई लिणययाथय पेश गिेछ । 

(३) वििेयक िा प्रस् ाि वफ ाय लििे अन्य प्रवक्रया अध्यििे लििायरण गरे बिोजजि हिुेछ । 

४१. संशोिि प्रस् ाि स्िीकृ  गिे िा िगिे अलिकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोजजि द ाय 
भएको वििेयक िा प्रस् ाि उपर कुिै सदस्यिे संशोिि पेश गिय चाहेिा सभाको बैठक हिुभुन्दा कम् ीिा 
चौिीस घण्टा ठदि अगािै संशोििको प्रस् ाि अध्यि सिि पेश गिय सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि पेश गररिे संशोिि स्िीकृ  गिे िा िगिे अलिकार अध्यिको हिुेछ । 

(३) अध्यििे स्िीकृ  गरेको संशोिि िा संशोिि सवह को प्रस् ाि िा िूि प्रस् ाििाई लिणययाथय पेश 
गिुयभन्दा पवहिे बैठकिा पढेर सिुाउिेछ । यसरी लिणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोििहरु भएिा 
अध्यििे उपयिु ठहयायएको कुिै एक संशोिि िा संशोिि सवह को प्रस् ाि िा िूि प्रस् ाििाई प्राथलिक ा 
ठदइ पेश गिय सक्िेछ । 

(२) सभाको सजचििे अध्यििे अििुल  ठदएका संशोििहरूको वििरण सदस्यहरूिाई उपिब्ि 
गराउिेछ । 

४२. वििेयक पारर  गिे प्रस् ाि सभाको लिणययाथय पेश गिे: (१) सभािा दफािार छिफि भएकोिा सो सिाप्त 
भएपलछ र सलिल िा विस्  ृ छिफि भएकोिा सलिल को प्रल िेदि उपर सभाको बैठकिा छिफि सिाप्त 
भएपश्चा  अध्यिको अििुल  लिई सभािा लिणययाथय वििेयक प्रस्  ुक ाय सदस्यिे वििेयक पारर  गररयोस ्
भन्ने प्रस् ाि प्रस्  ु गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको वििेयक िा प्रस् ाििा पेश भएका संशोििहरूिाई अध्यिको अििुल िे 
बैठकिा लिणययाथय छुटै्ट पेश गिय सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजजि सभाको बैठकिा बहिु  सदस्यिे स्िीकृ  गरेिा वििेयक िा 
प्रस् ाि पारर  भएको िालििेछ ।   

४३. वििेयकको पिुः प्रस् लु ः एक पटक आव्हाि गरी बसेको सभाको बैठकिा पेश गरी अस्िीकृ  भएको 
वििेयक सोही सभाको बैठकिा पिुः प्रस् ाि गररिे छैि । 

४४. वििेयक द ाय अलभिेख राख्न:े सभािा पेश गिे प्रयोजिाको िालग अध्यि सिि पेश भएका वििेयक सभाको 
सजचििे अिसूुची -२ बिोजजि द ाय गरी वििेयकिा भएको कारबाहीको अद्यािलिक िग   यार गरी राख्न ु
पिेछ ।  



४५. सािान्य त्रटुी सिुार: अध्यििे सभाबाट पारर  भएको वििेयक िा प्रस् ाििा दफाहरूको संखयाको क्रि 
लििाउिे  था भाषाग  शदु्ध ा कायि राख्न ुपिेछ ।  

४६. वििेयक प्रिाणीकरणको िालग अद्यािलिक प्रल   यार पािे: (१) दफा ४२ बिोजजि सभाबाट पारर  भएको 
वििेयकिाई सभाको सजचििे पारर  भएका संशोिि  था आिषंुलगक लििाि भए त्यस् ो लििाि गरी वििेयक 
पारर  भएको लिल  सिे  उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िालग िेपािी कागजिा चार प्रल   यार गिपुिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि  यार गररएको वििेयकिा िषयग  िम्बर सिे  उल्िेख गरी सभाको 
सजचििे प्रिाणीकरणको िालग अध्यि सिि पेश गिुय पिेछ ।  

४७. वििेयक प्रिाणीकरण र प्रकाशि  था लबक्री वि रण: (१) सभाबाट पारर  भई दफा ४६ को उपदफा (२) 
बिोजजि पेश भएको वििेयकको पवहिो र अजन् ि पषृ्ठिा पूरा िाि, थर  था पद सिे  उल्िेख गरी प्रत्येक 
पषृ्ठिा हस् ािर गरी अध्यििे प्रिाणीकरण गिेछ । त्यसरी प्रिाणीकरण गदाय लिल  र वििेयकको पषृ्ठ 
संखया सिे  खिुाउि ुपिेछ ।  

(२) सभाबाट पारर  वििेयक उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएपलछ िागू हिुेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजि वििेयक प्रिाणीकरण भएको जािकारी सभािा ठदि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएको वििेयकको एक प्रल  सभाको अलभिेखिा राखी अको 
एक–एक प्रल  काययपालिकाको कायायिय, िडा सलिल  र संघ र प्रदेशको सम्पकय  िन्त्राियिा पठाउि ु
पिेछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोजजि प्रिाणीकरण भएको वििेयक प्रकाशि गरी काययपालिकाको िेिसाईटिा 
सिे  राख्न ुपिेछ ।  

(६) सभािे पारर  गरेको वििेयक प्रिाणीकरण भएपलछ त्यसका िखुय िखुय व्यिस्थाको बारेिा स्थािीय 
सञ्चार िाध्यि िा अन्य कुिै  ररकाबाट प्रचार प्रसार गिुय पिेछ । 

(७) कसैिे स्थािीय कािूि खररद गिय चाहेिा काययपालिकाको कायायिय र िडा सलिल को कायायियबाट 
िाग  दस् रु ल री खररद गिय सक्िेछ । 

४८. सलिल  गठि गिय सक्ि:े (१) काययपालिकािाई सभाप्रल  उिरदावय बिाउि, स्थािीय कािूि लििायण 
प्रवक्रयािाई व्यिजस्थ  बिाउि  था काययपालिकाबाट भएका कारिाहीको अिगुिि र िूल्याङ्कि गरी आिश्यक 
लिदेशि ठदि सिे  प्रयोजिको िालग देहाय बिोजजिको सलिल  गठि गिय सक्िेछः  

क. वििेयक सलिल  

ख. िेखा सलिल  



(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रत्येक सलिल िा बढीिा  ीि जिा सदस्यहरु रहिेछि ्। सलिल िा 
रहिे सदस्यहरु विषयग  अिभुि िा विज्ञ ाका आिारिा अध्यिको प्रस् ाि बिोजजि सभािे लििायरण गरे 
बिोजजि हिुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि गठि हिुे सलिल को संयोजक अध्यििे  ोके बिोजजि हिुेछ । संयोजक 
बैठकिा उपजस्थ  िभएिा सलिल िे  ोकेको सदस्यिे बैठकको अध्यि ा गिेछ ।  

(४) सलिल को सजचिको कायय काययपालिकाको विषयग  शाखा प्रिखुिे गिेछ ।  

(४) सलिल को बैठकको गणपरुक संखया कम् ीिा दईु जिा हिुपुिेछ । 

(५) सलिल को लिणयय बहिु बाट हिुेछ ।  

(6) उपदफा (१) बिोजजिको सलिल िे आिश्यक ािसुार विषयग  विज्ञ िा कियचारीिाई आिन्त्रण 
गिय सक्िेछ । आिजन्त्र  सदस्यिे बैठकको लिणययिा ि  ठदि पाउिे छैि।  

(7) प्रउपदफा (१) बिोजजिका सलिल िे आफूिे गरेको कािको िावषयक प्रल िेदि सभासिि पेश गिुय पिेछ 
। 

४९. स्थािीय कािूिको एकीकृ  र अद्यािलिक अलभिेख राख्नपुिे: (१) सभाको सजचििे अिसूुची–३ बिोजजिको 
ढाँचािा सभािे बिाएको कािूिको एकीकृ  र अद्यािलिक अलभिेख राख्न ुपिेछ । 

(२) काययपालिकािे स्थािीय कािूिको िषयग  र िणायिकु्रििा अद्यािलिक वििरण  यार गरी राख्न ु
पिेछ ।   

(३) स्थािीय कािूििा संशोिि भएिा त्यस् ो संशोिि सिे  लििाइ काययपालिकािे अद्यािलिक वििरण 
 यार गरी राख्न ुपिेछ । त्यसरी अद्यािलिक गररएको स्थािीय कािूि स्थािीय  हको िेिसाईटिा सिे  
राख्न ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोजजि राजखएको अलभिेख कसैिे अििोकि गिय चाहेिा सरुजि  रुपिा अििोकि 
गिय ठदि ुपिेछ ।  

५०. कािूि लििायण प्रवक्रया सम्बन्िी अन्य व्यिस्था: स्थािीय कािूि लििायण िा संशोिि सम्बन्िी अन्य प्रवक्रया 
प्रचलि  कािूि अिकूुि सभािे आफैँ लििायरण गरे बिोजजि हिुेछ ।  

५१. सभाको सजचिको अलिकारः सभाको सजचििे सभाको िा कुिै सलिल  िा उपसलिल को बैठकिा प्रिेश गिय 
र बैठकिा काययर  कियचारीिाई लिदेशि ठदि िा लियन्त्रण गिय िा बैठकिे िागेको काययविलि सम्बन्िी 
सल्िाह ठदि सक्िेछ । 

 
 
 
 



 
पररच्छेद-४ 

जजल्िा सभा  था जजल्िा सिन्िय सलिल  सम्बन्िी व्यिस्था 

५२. जजल्िा सभाको गणपरुक संखया: जजल्िा सभाको बैठकिा सभािा  त्काि कायि रहेका सदस्य संखयाको 
पचास प्रल श भन्दा बढी सदस्य उपजस्थ  भएिा बैठकको िालग गणपरुक संखया पगेुको िालििेछ । 

५३. जजल्िा सभाको काययसञ् चािि सम्बन्िी काययविलि: जजल्िा सभाको बैठक  था कायय सञ् चािि सम्बन्िी अन्य 
व्यिस्था जजल्िा सभा आफैं िे लििायरण गरे बिोजजि हिुेछ । 

५४. जजल्िा सिन्िय सलिल को बैठक: (१) जजल्िा सिन्िय सलिल को बैठक आिश्यक ा अिसुार बस्िेछ । 
(२) जजल्िा सिन्िय सलिल को बैठक सलिल को प्रिखुिे  ोकेको लिल , सिय र स्थाििा बस्िेछ 

। 
(३) जजल्िा सिन्िय सलिल को सजचििे सलिल को बैठक बस्िे सूचिा कम् ीिा सा  ठदि अगािै 

सलिल का सदस्यहरूिाई ठदि ुपिेछ र त्यस् ो सूचिाको साथिा बैठकिा छिफि हिु ेविययषहरुको सूची 
सिे  संिग्ि गिुय पिेछ । 

(४) जजल्िा सिन्िय सलिल का  त्काि कायि रहेको सदस्य संखयाको पचास प्रल श  भन्दा बढी 
सदस्यको उपजस्थल  भएिा सलिल को गणपूरक संखया पगेुको िालििेछ । 

(५) जजल्िा सिन्िय सलिल को बैठकको अध्यि ा सलिल को प्रिखुिे गिेछ र लिजको अिपुजस्थल िा 
िा लिजको पद ररि रहेको अिस्थािा जजल्िा सिन्िय सलिल को उपप्रिखुिे बैठकको अध्यि ा गिेछ । 

(६) जजल्िा सिन्िय सलिल को बैठकिा िहिु को राय िान्य हिुेछ र ि  बराबर भएिा बैठकको 
अध्यि ा गिे व्यजििे लिणाययक ि  ठदिेछ । 

(७) जजल्िा सिन्िय सलिल को लिणयय सलि को प्रिखुद्वारा प्रिाजण  गररिेछ । 
(८) जजल्िा सिन्िय सलिल को बैठक सम्बन्िी अन्य काययविलि सो सलिल  आफैं िे लििायरण गरे 

बिोजजि हिुेछ । 
५५. जजल्िा सभा  था जजल्िा सिन्िय सलिल को लिणययको अलभिेख र कायायन्ियि: (१) जजल्िा सभा  था जजल्िा 

सिन्िय सलिल को लिणयय  था कारिाहीको अलभिेखहरू जजल्िा सिन्िय सलिल को अध्यि िा प्रिखुिे 
 ोकेको पदालिकारी िा सभाको सजचििे सरुजि  राख ि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि राजखिे अलभिेखहरू सिन्िय सलिल  प्रिखुको आदेश वििा जजल्िा 
सिन्िय सलिल को सजचिािय भििबाट बावहर िैजाि हुँदैि । 

 
 

 

 



पररच्छेद-५ 

विविि 

५६. सभािाई संबोििः (१) िेपाि सरकारका िजन्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदेश प्रिखु  था प्रदेश सरकारका 
िजन्त्रपररषद्का सदस्यिाई सभा अध्यििे सभाको बैठकिाई विशेष संिोिि गिय अिरुोि गिय सक्िेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि सम्बोििको िालग अपिाइिे प्रवक्रया अध्यििे  ोके बिोजजि हिुेछ । 

५७. प्रिेश लियलि  गिे अलिकारः (१) सभाको बैठकिा प्रिेश लियलि  गिे अलिकार अध्यिको हिुेछ ।  
५८. आन् ररक ठदग्दशयिः सभाको स्िीकृल  लिई अध्यििे आिश्यक ा अिसुार आन् ररक ठदग्दशयि बिाउि 

सक्िेछ । 
(१) यस काययविलिको अजन् ि व्याखया गिे अलिकार अध्यििाई हिुेछ र लिजको लिणयय अजन् ि हिुछे 

।  
(२) त्यस् ो लिणययको जािकारी बैठकिाई ठदि ुपिेछ ।  

(३) यो काययविलिको प्रयोग गदाय प्रवक्रयाग  बािा अड्काउहरू फुकाउिे अजन् ि अलिकार अध्यििाई 
हिुेछ । यसरी जारी भएका आदेश िा लिदेशिहरू यस काययविलििा परे सरह िालि कायायन्ियििा आउिेछ 
। 

५९. सभाको सजचिको काि िगाउि सक्िःे सभाको सजचि उपजस्थ  िभएिा यस काययविलििा सभाको सजचििे 
गिे भिी  ोवकएको काययहरू अध्यििे  ोकेको अन्य अलिकृ  स् रका कियचारीिे गिेछ ।  

६०. अिपुजस्थल को सूचिाः (१) कुिै सदस्य िगा ार दूई िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकिा अिपुजस्थ  
रहि ुपिे भएिा  त्सम्बन्िी अग्रीि सूचिा अध्यििाई ठदि ुपिेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि ठदइिे सूचिािा आफू अिपुजस्थ  रहिे अिलि र कारण सिे  उल्िेख 
गिुय पिेछ ।  

६१. पाििा गिुय पिे आचार संवह ाः सभाका पदालिकारी  था सदस्यहरूिे संवििाि  था कािूि बिोजजिको 
उिरदावयत्ि पूरा गिे  था लिजहरूको काि कारिाहीिा साियजलिक विश्वास कायि गिय सभाबाट स्िीकृ  
आचार संवह ाको पाििा गिेछि ्। आचार संवह ाको ििूिा स्थािीय  हको सम्पकय  िन्त्रािय िाफय   
उपिब्ि गराउिेछ । यस् ो आचारसंवह ा सभािे पारर  गरी िागू गिुय स्थािीय  हको क यव्य हिुेछ । 

६२. अलििेशिको अंग ििालिि:े सभाको अलििेशि प्रारम्भ हिु ुपूिय र भैसकेपलछ अन्त्य िभएसम्िको अिलििा 
आयोजिा हिुे उद्घाटि, स्िाग , सम्िाि  था अलभिन्दि जस् ा वक्रयाकिापिाई सभाको अंग िालििे छैि 
।  

६३. शाजन्  सरुिा सवु्यिस्था कायि राख्न:े गाउँसभा िा िगरसभा सञ्चािि अिलिभर सभाको सरुिाथय अध्यििे 
सरुिा लिकायको सहयोग अिरुोि गरेिा अवििम्ब सरुिा उपिब्ि गराउि ुसम्बजन्ि  सरुिा लिकायको 
क यव्य हिुेछ । 



अिसूुची - १ 

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

बुलिङटार गााँउपालिका 

गाँउ सभा 

काययसूची र सिय ालिका 

बैठक संखया  बैठक स्थािः  

अध्यि ाः  

लिल  बैठक बस्िे सिय काययसूची काययसूची प्रस्  ुक ाय कैवफय  

     

     

     

 

छिफिको सिय  ालिका 

लिल  बैठक बस्ि े
सिय 

काययसूची प्रस् ा 
प्रस्  ुक ायको 
िाि 

छिफििा बोल्िे सदस्यको िाि 
र  ोवकएको सिय 

कैवफय  

       

       

       

       

 

 

 



 

अिसूुची - २ 

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

बुलिङटार पालिकाको गाँउ सभािा प्रस्  ु कािूिको अलभिेख 

              बुलिङटार गाउँसभा 

 

द ाय 
िं. 

 

वििेयकको 
िाि 

 

द ाय 
लिल  

 

िूि÷संशोिि 

 

प्रस्  ुक ाय 

 

वि रण 
लिल  

 

सभािा 
प्रस्  ु 
लिल  

 

दफािार 
छिफि 

 

पारर  
लिल  

 

प्रिाणीकरण 
लिल  

 

कैवफय  

 

           

           

           

           

           

 

अलभिेख  यार गिेको अलभिेख जाचँ गिेको 

दस् ख ः दस् ख ः  

िाि, थर: िाि, थर: 

पद: पद: 

लिल : लिल : 

 

अिसूुची - ३ 

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



 

बुलिङटार गाँउपालिकाको गाँउसभािा स्िीकृ  कािूिको अलभिेख 

              बलुिङटार गाउँसभा 

 

द ाय 
िं. 

 

वििेयकको िाि 

 

सभाबाट 
स्िीकृ  
भएको लिल  

 

संशोिि भएको 
भए सोको लिल  

 

सभािा 
प्रस्  ु 
लिल  

 

पारर  
लिल  

 

प्रिाणीकरण लिल  

 

कैवफय  

 

        

        

        

        

        

 

अलभिेख  यार गिेको अलभिेख जाचँ गिेको 

दस् ख ः दस् ख ः  

िाि, थर: िाि, थर: 

पद: पद: 

लिल : लिल : 

 

 

 

आज्ञािे, 

राि प्रसाद सापकोटा 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  



 


