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सिरानचोक गाउँपासिका गाउँ िभा िञ्चािन कार्यविसि, २०७४  
सिरानचोक गाउँपासिका गाउँ कार्यपासिकाबाट स्िीकृत सिसत: २०७४/…/… 

 
प्रस्तािनााः नेपािको िंवििानको िारा २२७ अनिुार प्रदेश कानून बिोजिि स्थानीर् तहको बैठक िञ्चािन 
कार्यविसि स्िीकृत भई िागू नभएिम्िको िासग गाउँ िभाको कार्य िञ्चािन गनय, बैठकको िवु्र्िस्था कार्ि 
राख्न, आिश्र्क िसिसतहरूको गठन गनय र अन्र् काि कारिाही सनर्सित एिं प्रभािकारी बनाउन गाउँ 
कार्यपासिकाबाट स्िीकृत गरी र्ो कार्यविसि िारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारजम्भक 

१. िंजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्ि सनर्िाििीको नाि “ सिरानचोक गाउँ िभा िञ् चािन कार्यविसि-
२०७४” रहेको छ। 

(2) र्ो कार्यविसि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषर् िा प्रिङ्गिे अको अथय निागेिा र्ि कार्यविसििा,- 
३. “ िंवििान”  भन्नािे नेपािको िंवििान िम्झन ुपछय । 
४. “स्थानीर् तह” भन् नािे नेपािको िंवििानको िारा ५६ को उपिारा ४ बिोजििका गाउँपासिका, 

नगरपासिका र जिल्िा िभा िम्झन ुपदयछ । 
५.  “िभा”  भन् नािे गाउँपासिकाको हकिा िंवििानको िारा २२२ बिोजििको गाउँिभा, नगरपासिकाको 

हकिा िंवििानको िारा २२३ बिोजििको नगर िभा र जिल्िा ििन्िर् िसिसतको हकिा िारा २२० 
बिोजििको जिल्िा िभा िम्झन ुपदयछ ।  

६. “कार्यपासिका” भन् नािे गाउँ कार्यपासिका िा नगर कार्यपासिका िम्झन ुपदयछ । 
७. “अध्र्ि”  भन्नािे िभाको अध्र्ििाई िम्झन ुपछय ।  
८. “उपाध्र्ि”  भन्नािे गाउँपासिकाको उपाध्र्ि िा नगरपासिकाको उपप्रिखुिाई िम्झन ुपदयछ । 
९. “ वििेर्क”  भन्नािे स्थानीर् कानूनको ििौदा िा कानूनको िंशोिन ििौदा ििेत िम्झन ुपछय। 
१०.  “िदस्र्”  भन्नािे गाउँ तथा नगर कार्यपासिकाको अध्र्ि/प्रिखु, उपाध्र्ि/उपप्रिखु, कार्यपासिकाको 

िदस्र् िा िडा िदस्र् िम्झन ुपछय । 
११. “िभाको िजचि”  भन्नािे गाउँ िा नगरपासिकाको प्रिखु प्रशािकीर् असिकृत र जिल्िा ििन्िर् 

असिकारी िा अध्र्ििे िभाको िजचि भई काि गनय तोकेको कियचारी ििेतिाई िम्झन ुपछय । 
१२. “ बैठक”  भन्नािे गाउँ िा नगर िभाको असििेशन िम्झन ुपछय । िो शब्दिे िसिसतको िैठक ििेतिाई 

िम्झन ुपदयछ । 
१३. “ प्रस्ताि”  भन्नािे िभाको विचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा िो प्रस्ताििँग िम्बजन्ित िंशोिन 

प्रस्ताि ििेत िम्झन ुपछय । 
१४. “ प्रस्ततुकताय िदस्र्”  भन्नािे िभाको वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय िभाको िदस्र् िम्झन ुपछय । 
१५. “ बैठक कि”  भन्नािे िभाको बैठक कि िम्झन ु पछय र िो शब्दिे बैठक कििँग िोसडएको 

दशयकदीर्ाय तथा बरण्डा ििेतिाई िनाउँछ । 
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१६. “ विषर्गत शाखा”  भन्नािे गाउँपासिका िा नगरपासिकाको कार्य विभािन सनर्िाििी बिोजििको 
विषर्गत शाखा िंझन ुपछय ।  

१७. “िसिसत”  भन्नािे र्ि कार्यविसि बिोजिि गठन हनु ेिभाको िसिसत िम्झन ुपछय । 
१८. “ िंर्ोिक”  भन्नािे र्ि कार्यविसि बिोजिि गठठत िसिसतको िंर्ोिक िम्झन ुपछय । 

पररच्छेद -२ 

िभाको बैठक तथा बैठक िञ्चािन िम्बन्िी व्र्िस्था 

१९. िभाको असििेशन बोिाउन:े (१) अध्र्ििे गाउँपासिका िा नगरपासिकाको सनिायचनको अजन्ति 
पररणाि र्ोषणा भएको सिसतिे एक िवहना सभत्र िभाको पवहिो असििेशन बोिाउनछे । त्र्िपसछ र्ि 
कार्यविसि बिोजिि अध्र्ििे ििर् ििर्िा अन्र् असििेशन बोिाउनेछ ।  

२०. तर िभाको एउटा असििेशनको ििासप्त र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अिसि हनुे छैन ।(सनिम्िन 
गररएको) 

२१. (२) अध्र्ििे कार्यिूची बिोजिि िभाको बैठकको िंचािन र अन्त्र् गनेछ । 
२२. (३) िभाको असििेशन चािू नरहेको िा बैठक स्थसगत भएको अिस्थािा बैठक बोिाउन िाञ्छनीर् छ 

भनी िभाको िम्पूणय िदस्र् िंख्र्ाको एक चौथाइ िदस्र्हरूिे सिजखत अनरुोि गरेिा अध्र्ििे त्र्स्तो 
बैठक बस्ने सिसत, स्थान तोक्नेछ । त्र्िरी तोवकएको सिसत, ििर् र स्थानिा िभाको असििेशन 
बस्नेछ। 

२३. (४) िभाको असििेशन कार्यपासिकाको केन्र रहेको स्थानिा अध्र्ििे तोके बिोजिि बस्नेछ । 
२४. (५) िािान्र्ताः सनिायचन पसछको पवहिो असििेशनको अिसि बढीिा पन्र ठदन र िोपसछको प्रत्रे्क 

असििेशनको अिसि बढीिा िात ठदनको हनुछे । 
२५. (५) उपदफा (१) िा (३) बिोजिि िभाको असििेशन बोिाएको िूचना अध्र्ििे िदस्र्हरुिाई ठदनेछ 

। त्र्स्तो िूचना आिश्र्कता अनिुार िाियिसनक िञ्चार िाध्र्िबाट ििेत प्रचार प्रिार गनुय पनेछ ।       
२६. िदस्र्हरुको उपजस्थसत र आिनाः (१) बैठकिा आिन ग्रहण गनुय अजर् िबै िदस्र्िे अध्र्ििे 

तोकेको क्रि अनिुार असििेशनको उपजस्थसत पजुस्तकािा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोजिि उपजस्थत िदस्र्िे अध्र्ििे तोके अनिुारको स्थानिा सनिायररत ििर् 
अगािै आफ्नो आिन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३)  अपांगता भएका िदस्र्को हकिा अध्र्ििे सनिायररत गरेको स्थानिा सनिको िाथिा एक िना 
िहर्ोगी आिश्र्क भएिा िो को ििेत व्र्िस्था गनय िक्नेछ ।  

२७. िभाको गणपूरक िंख्र्ा: (१) िभािा तत्काि कार्ि रहेका िदस्र् िंख्र्ाको पचाि प्रसतशत भन्दा 
बढी िदस्र् उपजस्थत भएिा असििेशनको िासग गणपूरक िंख्र्ा पगेुको िासननेछ ।   
(२)  उपदफा (१) बिोजिि गणपरुक िंख्र्ा नपगेुिा अध्र्ििे तीन ठदन सभत्र अको बैठकका िासग 

दफा ३ बिोजिि िूजचत गनुयपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोजिि आव्हान गरेको असििेशनिा गणपरुक िंख्र्ा नपगेुिा दईु ठदन सभत्र 
असििेशन बस्ने गरी दफा ३ बिोजिि िूचना गनुयपनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) बिोजिि पनुाः िूचना गदाय गणपरुक िंख्र्ा नपगेुिा कम्तीिा पच्चीि प्रसतशत 
िदस्र्हरुको उपजस्थसतिा असििेशन बस्नेछ ।  
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28.  बैठकको िञ्चािन र स्थगन: (१) अध्र्ििे िभाको कार्यबोझिाई ध्र्ानिा राखी कार्यिूची स्िीकृत 
गरी िभाको बैठक िंचािन गनुयपनेछ ।  

(२)  िभाको बैठक अध्र्ििे सनिायरण गरेको ििर् तासिका बिोजिि हनुेछ ।  

(३)  अध्र्ििे प्रत्रे्क बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको र्ोषणा गनेछ । 

(४)  िभाको अध्र्ि िैठकिा उपजस्थत हनु निक्न े अिस्थािा उपाध्र्ि िा उपप्रिखुिे बैठकको 
अध्र्िता गनेछ । उपाध्र्ि िा उपप्रिखु पसन उपजस्थत हनु निकेिा अध्र्ििे तोकेको िभाको 
िदस्र्िे बैठकको अध्र्िता गने गरी कार्यिूचीिा तोक्न ुपनेछ । 

२८. कार्यिूची र ििर्ािसि प्रकाशनाः (१) अध्र्िको सनदेशानिुार िभाको िजचििे कार्यिूची र ििर् 
तासिका अनिूुची-१ बिोजिि तर्ार गनेछ र त्र्िको एक प्रसत िािान्र्तर्ा २४ र्ण्टा अगािै प्रत्रे्क 
िदस्र्िाई उपिब्ि गराइनछे । 

तर विशषे पररजस्थसतिा अध्र्िको सनदेशानिुार बैठक बस्ने १२ र्ण्टा अगािै कार्यिूची तर्ार गरी 
त्र्िको एक प्रसत िदस्र्िाई िभाको िजचििे उपिब्ि गराउन िक्नेछ । 

२९. ििर्ािसि सनिायरण: (१) अध्र्ििे बैठकिा पेश हनुे विषर्िासथ छिफि गनय ििर्ािसि तोक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बिोजिि तोवकएको ििर्ािसि ििाप्त भएपसछ र्ि कार्यविसििा अन्र्था 
िेजखएकोिा बाहेक अध्र्ििे अन्र् विषर्िा छिफि हनु नठदई िो विषर्को टुङ्गो िगाउन 
आिश्र्क िबै वििेर्क िा प्रस्ताि सनणयर्ाथय बैठकिा प्रस्ततु गनेछ । 

३०. िभािा ितदान: (१) िभािा सनणयर्का िासग प्रस्ततु गररएको िबै  वििेर्क िा प्रस्तािको सनणयर् 
उपजस्थत िदस्र्हरूको बहिुतबाट हनुेछ ।  
(२)  अध्र्िता गने व्र्जििाई ित ठदन ेअसिकार हनुे छैन ।तर ित बराबर भएिा अध्र्िता गने 

व्र्जििे आफ्नो सनणायर्क ित ठदनेछ ।  
३१. िर्ायठदत िंशोिनाः कुनै िदस्र्िे प्रस्ततु गने वििेर्क िा प्रस्ताििा कुनै आपजििनक, व्रं्ग्र्ात्िक, 

अनािश्र्क, अनपुर्िु िा अिम्बद्ध शब्द िा िाक्र्ांश प्रर्ोग भएको िागेिा अध्र्ििे त्र्स्ता विषर् 
वितरण हनुभुन्दा अजर् उपर्िु िंशोिन गनय िा गराउन िक्नेछ । 

३२. बैठकको प्रारम्भाः िभाको बैठक कििा अध्र्ि आगिन भई राविर् िनु बिे पसछ बैठक प्रारम्भ 
हनुेछ। 

३३. बैठकिा पािना गनुयपने आचरणहरूाः (१) बैठकिा देहार्का आचरणहरू पािना गनुय पनेछाः 
३४. (क) अध्र्ि बैठक कििा प्रिेश हुँदा िबैिे िम्िान प्रकट गनय उठ्न ुपनेछ । 

(ख) अध्र्ििे बैठकप्रसत िम्िान प्रकट गरी आफ्नो आिन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थसगत भई अध्र्ि िभाबाट बावहर सनस्के पसछ िात्र अरु िदस्र्हरूिे बैठक कि छा्न ु
पनेछ । 

(र्) बैठकिा भाग सिने िदस्र्िे बोल्दा अध्र्ििाई िम्बोिन गरेर िात्र बोल्न ु पछय र अध्र्ििे 
अन्र्था आदेश ठदएिा बाहेक उसभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्र्ििे बैठकिाई िम्बोिन गरररहेको ििर्िा कुनै पसन िदस्र्िे स्थान छा्न ु हुँदैन र 
अध्र्ििे बोिेको कुरा शाजन्तपूियक िनुु्न पनेछ । 
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(च) अध्र्ििे आिन ग्रहण गरररहेको र बोसिरहेको अिस्थािा िदस्र्को बीचबाट वहँ्न ुहुँदैन। 

(छ) कुनै िदस्र्िे बोसिरहेको ििर्िा अशाजन्त गनय िा बैठकको िर्ायदा भंग हनुे िा अव्र्िस्था 
उत्पन्न हनुे कुनै काि गनुय हुदैँन । 

(ि) बैठक कििा अध्र्िको िािनेु्नबाट िारपार गरी वहँ्न िा अध्र्िको आिनतफय  वपठ्यू फकायएर 
बस्न हुँदैन । 

(झ) बैठकको कार्यिँग प्रत्र्ि रुपिे िम्बजन्ित विषर् बाहेक अन्र् विषर्को पसु्तक, ििाचारपत्र िा 
अन्र् कागिपत्रहरू पढ्न ुहुँदैन । 

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

(२) िभािा पािना गनुयपने अन्र् आचरणहरू ििर् ििर्िा िभािे तोके बिोजिि हनुेछ । 

बैठकिा भाग सिन ेिदस्र्िे पािन गनुय पने सनर्िहरूाः बैठकिा हनुे छिफििा भाग सिन ेिदस्र्िे 
देहार्का सनर्िहरूको पािन गनुय पनेछाः 

(क) अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको सनसिि उठ्न ुपनेछ र अध्र्ि सनिको नाि बोिाएपसछ िा इशारा 
गरेपसछ िात्र बोल्न ुपनेछ । 

(ख) र्ि कार्यविसिको दफा ३५ बिोजििका विषर्िा छिफि गनुय हुदैँन । 

(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपिानिनक िा कुनै आपजििनक शब्द बोल्न ुहुदैँन । 

(र्) व्र्जिगत आिेप िगाउन हुदैँन । 

(ङ) बोल्न पाउने असिकारिाई िभाको कार्यिा बािा पाने िनिार्िे दरुुपर्ोग गनुय हुदैँन । 

(च) िभा िा अध्र्िको कुनै सनणयर् बदर गररर्ोि ्भने्न प्रस्ताििासथ बोल्दाको अिस्थािा बाहेक िभा 
अध्र्िको कुनै पसन सनणयर्को आिोचना गनुय हुँदैन । 

(छ) अध्र्ििे पद अनकूुि आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तािको छिफिको क्रििा बाहेक अध्र्िको 
आचरणको आिोचना गनुय हुदैँन । 

(ि) िैठकिा पािना गनुयपने अन्र् सनर्िहरू िभािे तोके बिोजिि हनुेछ । 

३५. छिफििा बोल्न ेक्रिाः बैठकिा बोल्ने क्रि देहार् बिोजिि हनुेछाः 
(क) प्रस्ताि पेश गने िदस्र्िे बोसििकेपसछ अध्र्ििे नाि बोिाएको िा इशारा गरेको क्रि 

बिोजििको िदस्र्िे बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्र्िको अनिुसत सबना कुनै िदस्र्िे एउटै प्रस्ताििा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउन े
छैन। 

(ग) प्रस्ताि पेश गने िदस्र्िे उिर ठदनको सनसिि छिफिको अन्त्र्िा फेरर बोल्न पाउनेछ । िो 
प्रस्तािको िम्बन्ििा छिफििा पवहिे भाग सिएको िा नसिएको िेिकैु भए तापसन प्रस्तािक 
िदस्र्िे उिर ठदई िकेपसछ अध्र्िको अनिुसत नसिई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

स्पष्ट पानय िाग गनय िवकनाेः (१) बैठकिा छिफि चसिरहेको ििर्िा िम्बजन्ित विषर्िा कुनै 
िदस्र्िे कुनै कुरा स्पष्ट पानय िाग गनय अध्र्ि िाफय त अनरुोि गनय िक्नछे । 
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(२)  उपदफा (१) िा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन अध्र्िको अनिुसत सिई कुनै िदस्र्िे 
िभाको िानकारीको िासग आफूिँग िम्बजन्ित अन्र् विषर्िा स्पष्ट िानकारी ठदन िक्नेछ ।तर 
त्र्स्तो स्पष्ट िानकारी ठदँदा कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैन र िो स्पष्ट िानकारी 
िासथ कुनै छिफि गनय पाइने छैन ।  

३६. सनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेाः (१) िभाको कार्यिूचीको कुनै प्रस्ताििासथ छिफि ििाप्त भएपसछ िो 
प्रस्तािको पििा हनुे िदस्र्हरूिाई “हनु्छ, विपििा हनुे िदस्र्हरूिाई “हनु्न”  र तटस्थ रहन चाहन े
िदस्र्हरूिाई “ित ठदन्न”  भने्न शब्द िसुनन ेगरी उच्चारण गनुय भनी अध्र्ििे कार्यिचुीका विषर्हरू 
क्रिशाः सनणयर्ाथय पेश गनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बिोजिि प्रस्ताििाई सनणयर्ाथय पेश गरेपसछ अध्र्ििे “हनु्छ”  िा “हनु्न”  भने्न 

िदस्र्हरूिध्रे् िनु पिको बहिुत भएको ठहरर््ाउँछ िो कुराको र्ोषणा गनेछ ।  

(३)  अध्र्िद्वारा कुनै प्रस्ताि सनणयर्ाथय पेश गररिकेपसछ िो प्रस्ताििासथ छिफि गनय िा िंशोिन 
प्रस्ततु गनय पाइने छैन ।  

३७. िभाध्र्ििे सनदेशन ठदनाेः (१) बैठकिा अभर व्र्िहार गने िदस्र्िाई आफ्नो व्र्िहार सनर्न्त्रण गनय 
अध्र्ििे चेतािनी ठदए पसछ त्र्स्तो िदस्र्िे आफ्नो व्र्िहारिासथ तरुुन्त सनर्न्त्रण गनुय पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोजििको आदेश पािना नगने िदस्र्िाई अध्र्ििे बैठकबाट बावहर िान 
आदेश ठदन िक्नेछ । आदेश पाएपसछ त्र्स्तो िदस्र्िे बैठक किबाट तरुुन्त बावहर िान ु
पनेछ र सनििे िो ठदनको बाँकी अिसिको बैठकिा उपजस्थत हनु पाउने छैन । 

(३)  उपदफा (२) बिोजििको आदेश पाएपसछ पसन त्र्स्तो िदस्र् बैठक किबाट तरुुन्त बावहर 
नगएिा अध्र्ििे सनििाई कियचारी िा िरुिाकिीको िहर्ोग सिई बावहर सनकाल्न िक्नेछ । 
त्र्िरी सनकासिएकोिा त्र्स्तो िदस्र्िे त्र्िपसछको तीन ठदनिम्ि िभाको बैठक िा कुनै 
िसिसतको बैठकिा भाग सिन पाउने छैन । र्िरी सनकासिएकोिा िभाको िजचििे िो कुराको 
िूचना िबै िसिसतिाई ठदनछे । 

(४)  र्ि कार्यविसििा अन्र्त्र िनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन कुनै िदस्र्िे बैठक कििा शाजन्त, 
िवु्र्िस्था तथा अनशुािन भङ्ग गरेिा िा गनय िागेिा िा िभाको प्रसतष्ठािा िक्का िाग्ने वकसिििे 
बैठक कि सभत्र ध्िंिात्िक कार्य गरेिा िा बि प्रर्ोग गरेिा िा गनय िागेिा िा कुनै भौसतक 
हानी नोक्िानी परुर््ाएिा अध्र्ििे सनििाई बैठक किबाट तत्काि सनष्काशन गरी िदस्र्िाई 
बढीिा िात ठदन िम्िको िासग िभािा आउन नपाउन ेगरी र िसत भएको भौसतक िािाग्रीको 
र्थाथय िसतपूसतय सनिबाट भराउने आदेश ठदन िक्नेछ । 

(५)  दफा (४) बिोजिि सनष्कासित भएको िदस्र्िे िो अिसिभर िभाको िा कुनै िसिसतको बैठकिा 
उपजस्थत हनु पाउने छैन । सनििाई तोवकएको िसतपूसतय अध्र्ििे तोकेको ििर्सभत्र दाजखिा 
गने दावर्त्ि िम्बजन्ित िदस्र्को हनुेछ । 

(६)  र्ि दफा बिोजिि कुनै िदस्र् सनष्काजशत भएको िा फुकुिा भएको िूचना िभाको िजचििे िबै 
िसिसतिाई ठदनछे ।  
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३८. कारिाही वफताय हनु िक्नाेः र्ि कार्यविसििा अन्र्त्र िनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन सनष्काजशत िा 
कारिाहीिा परेको िदस्र्िे जचि बझु्दो िफाई पेश गरेिा िा आफ्नो भिू स्िीकार गरी िाफी िागेिा 
अध्र्ििे बैठकको रार् बझुी त्र्स्तो िदस्र्िाई िाफी ठदई कारिाही वफताय सिन िक्नेछ । 

३९. बैठक स्थसगत गने असिकाराः बैठक किसभत्र अव्र्िस्था भई िा हनु िासग बैठक सनर्सित रुपिे 
िञ्चािन गनय बािा पने देजखएिा अध्र्ििे िो ठदनको कुनै ििर्िम्ि िा आफूिे तोकेको अिसििम्िको 
िासग िूचना टाँि गरी बैठक स्थसगत गनय िक्नेछ । अध्र्ि गरेको त्र्स्तो स्थगन िासथ कुनै िदस्र्िे 
प्रश्न उठाउन पाउने छैन ्। 

४०. िदस्र्को स्थान ररि रहेको अिस्थािा िभाको कार्य िञ्चािन: िभाको कुनै िदस्र्को स्थान ररि 
रहेको अिस्थािा ििेत िभािे आफ्नो कार्य िञ्चािन गनय िक्नेछ र िभाको कारबाहीिा भाग सिन 
नपाउने कुनै व्र्जििे भाग सिएको कुरा पसछ पिा िागेिा प्रचसित कानून विपररत बाहेकको कार्य 
अिान्र् हनुे छैन ।   

४१. िभाको सनणयर्को असभिेख र कार्ायन्िर्न: (१) िभा र र्िको िसिसतको सनणयर् तथा कारबाहीको 
असभिेख िभाको िजचििे व्र्िजस्थत र िरुजित राख्न ुपनेछ । 

(२) िभा तथा र्िका िसिसतको सनणयर्को िक्कि अध्र्िको आदेश सबना िभा िा िभा  

भिन बावहर िैिान हुँदैन । 

४२. सनणयर् प्रिाजणत गने: (१) िभाको बैठकिे गरेका सनणयर् अध्र्ििे प्रिाजणत गनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजििको सनणयर् िरुजित राख्न े र कार्ायन्िर्न गने गराउने कार्य िभाको 
िजचििे गनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीर् कानून सनिायण गने प्रवक्रर्ा 

४३. स्थानीर् कानून सनिायण गदाय विचार गनुय पने पिहरुाः (१) िभािे स्थानीर् कानून सनिायण िा िंशोिन 
गदाय अन्र् कुराको असतररि देहार्को विषर्िा विचार गनुय पनेछ,- 
(क) िंवििान बिोजिि आफ्नो असिकारको विषर्िा पने िा नपने, 

(ख) िंवििान, िंर्ीर् कानून तथा प्रदेश कानूनको व्र्िस्था, 

(ग) त्र्स्तो कानून, स्िच्छ, न्र्ार्पूणय तथा तकय  िंगत हनु िा नहनु,े  

(र्)  सनिायण गनय िासगएको स्थानीर् कानूनको व्र्िहाररक कार्ायन्िर्न हनु िक्न ेिा निक्ने, 

(ङ) कानून कार्ायन्िर्नको िासग आिश्र्क पने आसथयक स्रोत तथा िंस्थागत िंरचना, 

(च) ििोच्च अदाितबाट प्रसतपाठदत सिद्धान्त िा भएको आदेश, 

(छ) नेपाि िरकार, िंर्ीर् िंिद्, प्रदेश िरकार िा प्रदेश िभािे त्र्स्तै विषर्िा आिारभतू कानून 
सनिायण गरेको भए िोिा भएको व्र्िस्था 
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(ि) नेपाि िरकार िा प्रादेजशक िरकारिे निूना कानून उपिब्ि गराएको भए िोिा भएको 
व्र्िस्था, 

(झ) नेपाििे अन्तराविर् स्तरिा िनाएको प्रसतिद्धता, 

(ञ) िम्बजन्ित स्थानीर् तहिे सनिायण गरेको अन्र् स्थानीर् कानूनहरुिँगको ताििेि तथा िौहारता, 

(ट) जिल्िासभत्रका अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् जिल्िािँग सििाना िोसडएका स्थानीर् तहको हकिा 
त्र्स्ता जिल्िाका स्थानीर् तहिे बनाएको स्थानीर् कानूनको व्र्िस्था,  

(ठ) गाउँकार्यपासिका िा नगरकार्यपासिकािे सनिायरण गरेका अन्र् आिश्र्क विषर्हरु ।  

(२)  िभािे िंवििानको अनिूुची-९ को विषर्िा स्थानीर् कानून सनिायण गदाय त्र्स्तो विषर्िा िंर्ीर् 
िंिद िा प्रदेश िभािे बनाएको कानूनको प्रसतकूि नहनु ेगरी सनिायण गनेछ । 

(३)  एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको िेत्रिा हनुे िस्त ु िा िेिाको विस्तारिा कुनै 
वकसििको बािा अिरोि गने िा कुनै वकसििको भेदभाि गने गरी स्थानीर् कानून सनिायण गनय 
हुँदैन।   

(४)  िभा िा कार्यपासिकािे एक आपििा बाजझने गरी स्थानीर् कानून सनिायण गनय हुँदैन । 

(५)  िभािे ठदएको असिकार प्रर्ोग गरी कार्यपासिकािे सनदेजशका िा ठदग्दशयन बनाई िागू गनेछ।  

४४. आिश्र्कताको पवहचान गने: (१) कार्यपासिकािे वििेर्क तिुयिा गनुय अजर् त्र्स्तो विषर्को कानून 
सनिायण गनय आिश्र्क रहे नरहेको विषर्िा आिश्र्कताको पवहचान गनुय पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) को प्रर्ोिनको िासग िम्बजन्ित कार्यपासिकािे स्थानीर् कानून बनाउन ुपने आिार 
र कारण, त्र्स्तो विषर्िा िंर्ीर् िा प्रदेश कानून भए नभएको, जिल्िा सभत्रका र अन्र् सछिेकी 
स्थानीर् तहिा त्र्ि िम्बन्िी स्थानीर् कानून सनिायण भए नभएको, स्थानीर् कानून तिुयिाबाट 
हासिि गनय खोजिएको िाभ िागत र उपिब्िी, स्थानीर् कानून कार्ायन्िर्नको िासग आिश्र्क 
पने िंर्न्त्र तथा आसथयक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िटुाउनको िासग आिश्र्क व्र्िस्था र वििेर्किा 
रहने िखु्र् िखु्र् प्राििानको ििेत विश्लषेण गरी िंजिप्त अििारणापत्र तर्ार गनुय पनेछ।  

(३)  कानूनको िंशोिनको िासग वििेर्क तिुयिा गदाय िंशोिन गनुय परेको आिार र कारण िवहतको 
दफाबार तीन िहिे वििरण तर्ार गनुय पनेछ ।  

४५. प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छैन भन्न े सनणयर् गनेाः कुनै प्रस्ताि स्िीकार र्ोग्र् छ िा छैन भने्न 
कुराको सनणयर् अध्र्ििे गनेछ र त्र्िरी सनणयर् गदाय अध्र्ििे कारण खिुाई प्रस्तािको कुनै अंश िा 
पूरै प्रस्ताि अस्िीकार गनय िक्नेछ । 

४६. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततु: (१) िावषयक आर् र व्र्र्को अनिुान िवहतको बिेट तथा िोिँग 
िम्बजन्ित विसनर्ोिन िा आसथयक वििेर्कहरू अध्र्िबाट सनिायररत सिसत र ििर्िा िभाको बैठकिा 
प्रस्ततु गनुयपनेछ ।  

(२)  िावषयक बिेट तथा अथय िम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि कार्यपासिकाको प्रिखु आफैं िे िा सनििे 
तोके बिोजिि उपाध्र्ि/उपप्रिखु िा कार्यपासिकाको िदस्र्िे िात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । 
अध्र्ििे िावषयक बिेट आर् व्र्र् वििरण तथा बिेट िभािा आफैँ पेश गने भएिा िो ििर्िा 
उपाध्र्ि िा उपप्रिखुिे बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  
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(३)  कुनै वििेर्क िा प्रस्ताि अथय िम्बन्िी हो िा होइन भने्न प्रश्न उठेिा िो प्रश्नको अजन्ति सनणयर् 
गने असिकार अध्र्िको हनुेछ ।   

(४)  अथय िम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािको अन्र् प्रवक्रर्ा देहार् बिोजिि हनुेछ,-   

(क) अथय िम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताििा छिफिका िासग अध्र्ििे स्िीकृत गरेको 
कार्यतासिका (सिसत र ििर्) िबै िदस्र्िाई िभाको िजचििे उपिब्ि गराउनपुनेछ । 

(ख) िावषयक बिेट िम्बन्िी वििेर्क िभाको बैठकिा पेश भए पश्चात िात्र िबै िदस्र्िाई 
उपिब्ि गराइनछे । 

(ग) अथय िम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्तािका िम्बन्ििा र्ि कार्यविसििा उल्िेख भएका विषर् 
बाहेक अध्र्ििे उपर्िु ठहर्ायएको प्रवक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५)  अथय िम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि कुनै िदस्र्िे कम्तीिा िात ठदन 
अजर् दताय गनुयपनेछ । 

(६)  अथय िम्बन्िी वििेर्क िा प्रस्ताि बाहेकका वििेर्क िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात िभाको िजचििे 
िबै िदस्र्िाई उपिब्ि गराउन ुगनुयपनेछ ।  

(७)  वििेर्क िा प्रस्ताि िाथी छिफि र सनणयर् हनुे ििर्तासिका अनिूुची -१ बिोजिि अध्र्ििे 
सनिायरण गरे बिोजिि हनुछे । 

४७. अथय िम्बन्िी परुक अनिुान: (१) िभाबाट पाररत चाि ुआसथयक िषयका िासग अथय िम्बन्िी ऐनिे 
कुनै िेिाका िासग खचय गनय अजख्तर्ारी ठदएको रकि अपर्ायप्त भएिा िा त्र्ि िषयका िासग अथय िम्बन्िी 
ऐनिे अजख्तर्ारी नदजएको िेिािा खचय गनय आिश्र्क भएिा िा अथय िम्बन्िी ऐनिे अजख्तर्ारी ठदएको 
रकिभन्दा बढी खचय हनु गएिा कार्यपासिकाको अध्र्ि/प्रिखुिे िभािा र्ि अजर् प्रस्ततु गररएको 
बिेटको सिद्धान्त र िागयदशनको प्रसतकूि नहनुे गरी परुक अनिुान पेश गनय िक्नेछ । 

४८. वििेर्क िभािा पेश गदाय िंिग्न गनुय पने वििरण: िभािा पेश गने वििेर्कका िाथिा देहार्को 
वििरण िंिग्न गनुय पनेछ,- 

(क) वििेर्कको उद्देश्र् र कारण िवहतको वििरण, 

(ख) वििेर्क ऐन बनेपसछ आसथयक व्र्र्भार हनुे रहेछ भने त्र्िको विस्ततृ वििरण िवहतको आसथयक 
वटप्पणी, 

(ग) कुनै वििेर्किा सनर्ि, कार्यविसि, सनदेजशका बनाउन ेिा असिकार प्रत्र्ार्ोिन गने प्राििान रहेको 
भए त्र्िको कारण, प्रत्र्ार्ोजित असिकार अन्तगयत बनाइने सनर्ि, कार्यविसि िा सनदेजशकाको 
प्रकृसत र िीिा तथा त्र्िबाट पनय िक्ने प्रभाि िम्बन्िी वटप्पणी । 

४९. वििेर्क दताय गराउन ुपने: (१) िभाको असिकारिेत्र सभत्र पने कुनै विषर्िा कुनै िदस्र्िे वििेर्क 
पेश गनय चाहेिा वििेर्क तर्ार गरी िभाको बैठक बस्ने सिसत भन्दा कम्तीिा पन्र ठदन अगािै 
अध्र्ििाई उपिब्ि गराई दताय गराउन ुपनेछ । तर सनिायचनपसछको प्रथि िभािा वििेर्क पेश गने 
ििर्ािसि अध्र्ििे तोके बिोजिि हनुेछ । 
(२)  उपदफा (१) बिोजििको वििेर्क प्रचसित कानून अनकूुि नदेजखएिा िा र्ो कार्यविसि अनकुुि 

नभएिा अध्र्ििे उि वििेर्क विसििम्ित रुपिा पेश गनय प्रस्तािक िदस्र्िाई ठदन ुपनेछ ।  
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(३)  उपदफा (१) िा (२) बिोजिि अध्र्ििे आदेश ठदए बिोजिि िभाको िजचििे प्रस्ताि दताय गनुय 
पनेछ । 

(४)  िभाको िजचििे अध्र्ििे आदेश ठदएका वििेर्क अनिूुची-२ बिोजिि दतायको असभिेख छुटै्ट 
राख्न ुपनेछ । 

५०. प्रस्ताि दताय गराउन ुपने: िभाको असिकारिेत्र सभत्र पने कुनै विषर्िा प्रस्ताि पेश गनय चाहने िदस्र्िे 
प्रस्ताि तर्ार गरी िभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीिा िात ठदन अगािै अध्र्ि ििि पेश गनुयपनेछ । 
तर सनिायचनपसछको प्रथि िभािा प्रस्ताि पेश गने ििर्ािसि अध्र्ििे तोके बिोजिि हनुेछ। 

(२)  त्र्स्तो प्रस्ताि प्रचसित कानून अनकूुि नदेजखएिा िा र्ो कार्यविसि अनकुुि नभएिा अध्र्ििे 
उि प्रस्ताि विसििम्ित रुपिा पेश गनय प्रस्तािक िदस्र्िाई ठदन ुपनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) िा (२) बिोजिि अध्र्ििे आदेश ठदए बिोजिि िभाको िजचििे प्रस्ताि दताय गनुय 
पनेछ । 

(४)  िभाको िजचििे अध्र्ििे आदेश ठदएका प्रस्तािहरु दतायको असभिेख अनिूुची-२ बिोजिि छुटै्ट 
राख्न ुपनेछ ।  

५१. िूचना सबना पसन प्रस्ताि पेश गनय िवकनाेः (१) र्ि पररच्छेदिा िनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन 
अध्र्िको अनिुसत सिई देहार्को कुनै प्रस्ताि िूचना सबना पसन पेश गनय िवकनेछ र त्र्स्तो प्रस्तािद्वारा 
कुनै वििादस्पद विषर् उठाउन पाइने छैनाः 
(क) िन्र्िाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताि तथा िंशोिन वफताय सिन,े 

(ग) बिाइ ठदने िा शोक प्रकट गने, 

(र्) छिफि िा बैठक स्थसगत गने, 

(ङ) बैठकको अिसि बढाउने िा  

(च) छिफि ििाप्त गने । 

(२)  उपदफा (१) िा उल्िेजखत प्रस्तािका िम्बन्ििा अध्र्ि अनिुसत प्राप्त भई बैठकिा प्रस्ताि पेश 
भएपसछ अध्र्ििे उि प्रस्ताििाई बैठकको सनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

५२. वििेर्क र प्रस्ताि वितरण: िावषयक बिेट िम्बन्िी वििेर्क कार्यपासिकाबाट स्िीकृत गरी सििै िभािा 
पेश गररनेछ । अन्र् िबै वििेर्क िा प्रस्ताि िभािा पेश गनुय भन्दा कम्तीिा १२ र्ण्टा अगािै िबै 
िदस्र्िाई िभाको िजचििे उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

५३. िझुाब िंकिन र पररिाियन: (१) वििेर्क ििौदा भएपसछ अध्र्ििाई उपर्िु िागेिा त्र्स्तो 
वििेर्किा िाियिसनक रुपिा िा िडाबाट िडाबािीको िझुाब िंकिन गनय िक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोजिि प्राप्त हनु आएको िझुाबहरु िवहतको प्रसतिेदन िम्बजन्ित िडा िसिसतिे 
कार्यपासिकािाई ठदन ुपनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बिोजिि वििेर्किा िडा िसिसत िाफय त प्राप्त हनु आएका िझुाबहरुको अध्र्र्न 
गरी कार्यपासिकािे वििेर्किाई आिश्र्कता अनिुार पररिाियन गनेछ ।  
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५४. वििेर्क िा प्रस्ताि िभािा पेश गने: (१) अध्र्िबाट स्िीकृत कार्यतासिका बिोजिि वििेर्क िा 
प्रस्ताि प्रस्ततुकताय िदस्र्िे िभाको बैठकिा पेश गनेछ ।  
(२)  उपदफा (१) बिोजिि वििेर्क पेश गदाय वििेर्क प्रस्ततुकताय िदस्र्िे वििेर्क पेश गनुय परेको 

कारण, वििेर्कबाट गनय खोजिएको व्र्िस्था र त्र्िबाट प्राप्त गनय खोजिएको उपिजब्िको बारेिा 
िंजिप्त िानकारी ठदंदै वििेर्किा छिफि गररर्ोि ्भने्न प्रस्ताि िभािा पेश गनुय पनेछ । 

(३)  वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय तोवकएको िदस्र् िभािा स्िरं् उपजस्थत हनु अििथय भएिा 
अध्र्ििे तोकेको कुनै िदस्र्िे वििेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय िक्नेछ । 

५५. िंशोिन िम्बन्िी शतयहरूाः कुनै वििेर्क िा प्रस्तािको िम्बन्ििा देहार्का शतयका अिीनिा रही 
िदस्र्िे िंशोिन पेश गनय िक्नेछाः 
(क) िूि प्रस्तािको सिद्धान्त विपरीत हनु ुहुँदैन । 

(ख) िूि प्रस्तािको कुरािँग िम्बद्ध तथा त्र्िको िेत्रसभत्रको हनु ुपनेछ । 

(ग) बैठकिे पवहिे गररिकेको सनणयर्िँग बाजझने हनु ुहुँदैन । 

(र्) अस्पष्ट िा सनरथयक हनु ुहुदैँन । 

५६. वििेर्किा दफाबार छिफि: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बिोजििको वििेर्क िा प्रस्ताि 
बैठकिा दफािार छिफिका िासग अध्र्ििे आिश्र्क व्र्िस्था गनुयपनेछ । र्स्तो छिफििा 
अध्र्ििे प्राप्त भई िकेका िंशोिन वििेर्क िा प्रस्ताििाई ििेत ििािेश गराउन िक्नेछ । 
(२)  उपदफा (१) बिोजिि छिफि ििाप्त भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय िदस्र्िे 

अध्र्िको अनिुसतिे िभािा देहार्को कुनै एक प्रस्ताि प्रस्ततु गनुयपनेछ,-  
(क) विस्ततृ छिफिको िासग वििेर्क िा प्रस्ताििाई िभाका िसिसतिा पठाइर्ोि ्भने्न िा  

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

तर िसिसतको बैठकिा पठाइन ेवििेर्क िा प्रस्ताि िभाको बैठकिा दफाबार छिफि गररने छैन । 

५७. िभािा छिफि गनय नपाइन े विषर्हरूाः (१) देहार्का विषर्िा िभा िा िसिसतको कुनै बैठकिा 
छिफि गनय पाइन ेछैनाः 

(क) िंवििान िा प्रचसित कानूनबाट सनषेि गररएको विषर्, 

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

(ग) कार्यपासिकाको कुनै िसिसतको सनणयर्को आिोचना गररएका विषर्, 

(ग) िभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएिकेको विषर्, 

(र्) प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपिा प्रचारको िासग कुनै व्र्जि िा िंस्थाको नाि आठद भएको विषर्, 

(ङ) प्रचसित कानून बिोजिि स्थावपत भएको न्र्ावर्क िा िा त्र्िको पदासिकारी, प्रचसित काननु 
बिोजिि िाँचबझु गनय, िझुाि ठदन िा प्रसतिेदन पेश गनय गठठत आर्ोग िा िसिसतिा विचारिीन 
रहेको विषर्, 

(च) ऐसतहासिक तथ्र् िा कानूनको व्र्ाख्र्ा िम्बन्िी विषर्, 
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(छ) गैर िरकारी व्र्जिको कुनै ििव्र् ित्र् हो िा होइन भने्न विषर्,  

(ि) अजशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपासिकाको कुनै सनणयर् िा कुनै कारिाही िम्बन्िी विषर्िा छिफि गदाय राविर् िरुिा, 
अखण्डता िा कूटनीसतक िम्बन्ि िस्ता िंिेदनशीि विषर्हरूिा आचँ आउन िक्न े भनी 
कार्यपासिकाबाट प्रिाजणत गररएको विषर् ििािेश भएको, र 

५८. िसिसतिा छिफि: (१) दफा ३६ को उपदफा २(१) बिोजिि विस्ततृ छिफि गनय िभाको 
िसिसतिा पठाइएकोिा िसिसतिे त्र्स्तो वििेर्क िा प्रस्ताििा छिफि गदाय वििेर्किा िंशोिन पेश 
गने िदस्र्हरुिाई िंशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण ििेत खिुाई आफ्नो िंशोिनको विषर्िा 
प्रष्ट गनय िसिसतको बैठकिा ििर् ठदनेछ ।   
(२)  उपदफा (१) बिोजिि िंशोिनकतायिे िंशोिनको विषर्िा आफ्नो िारणा राखेपसछ पेश भएका 

िंशोिनका विषर्िा ििेत िसिसतिे दफाबार छिफि गरी त्र्स्तो िंशोिन स्िीकार गने िा नगने 
िम्बन्ििा वििेर्क प्रस्ततुकताय िदस्र्को ििेत रार् सिई आिश्र्क सनणयर् गनेछ । 

५९. िसिसतको प्रसतिेदन र बैठकिा प्रस्ततु: (१) िसिसतिा वििेर्क िा प्रस्ताि उपर छिफि ििाप्त 
भएपसछ िसिसतिे गरेको सनणयर् अनरुुप प्रसतिेदन तर्ार गरी िसिसतको िंर्ोिक िा सनिको 
अनपुजस्थसतिा िसिसतिे तोकेको िदस्र्िे प्रसतिेदन िवहतको वििेर्क िा प्रस्ताि अध्र्िको अनिुसतिे 
िभाको बैठकिा पेश गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोजििको प्रसतिेदन उपर छिफि ििाप्त भए पश्चात वििेर्क िा प्रस्ताि 
प्रस्ततुकताय िदस्र्िे अध्र्िको अनिुसतिा वििेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय सनणयर्ाथय पेश 
गनेछ । 

६०. वििेर्क वफताय सिन िक्न:े (१) वििेर्क प्रस्ततुकताय िदस्र्िे िभाको स्िीकृसत सिई िनुिकैु 
अिस्थािा वििेर्क िा प्रस्ताि वफताय सिन िक्नछे । तर िावषयक बिेट तथा आसथयक ऐन िम्बन्िी 
वििेर्क वफतायसिन िक्ने छैन ्।  

(२) वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय िदस्र्िे वििेर्क वफताय सिन अनिुसत िाग्ने प्रस्ताि पेश 
चाहेिा सिजखत िूचना ठदन ुपनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि वफताय सिने प्रस्तािको किैिे विरोि गरेिा प्रस्ताि गने तथा विरोि गने 
िदस्र्िाई अध्र्ििे आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय िंजिप्त ििव्र् ठदन अनिुसत ठदन िक्नछे र 
त्र्िपसछ अरु छिफि हनु नठदई प्रस्ताििाई सनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३) वििेर्क िा प्रस्ताि वफताय सिने अन्र् प्रवक्रर्ा अध्र्ििे सनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ । 

६१. िंशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने असिकाराः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोजिि 
दताय भएको वििेर्क िा प्रस्ताि उपर कुनै िदस्र्िे िंशोिन पेश गनय चाहेिा िभाको बैठक हनुभुन्दा 
कम्तीिा चौिीि र्ण्टा ठदन अगािै िंशोिनको प्रस्ताि अध्र्ि ििि पेश गनय िक्नछे । 

(२)  उपदफा (१) बिोजिि पेश गररने िंशोिन स्िीकृत गने िा नगने असिकार अध्र्िको हनुेछ। 

(३)  अध्र्ििे स्िीकृत गरेको िंशोिन िा िंशोिन िवहतको प्रस्ताि िा िूि प्रस्ताििाई सनणयर्ाथय पेश 
गनुयभन्दा पवहिे बैठकिा पढेर िनुाउनेछ । र्िरी सनणयर्ाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी िंशोिनहरु 
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भएिा अध्र्ििे उपर्िु ठहर्ायएको कुनै एक िंशोिन िा िंशोिन िवहतको प्रस्ताि िा िूि 
प्रस्ताििाई प्राथसिकता ठदइ पेश गनय िक्नछे । 

(२) िभाको िजचििे अध्र्ििे अनिुसत ठदएका िंशोिनहरूको वििरण िदस्र्हरूिाई उपिब्ि 
गराउनेछ । 

६२. वििेर्क पाररत गने प्रस्ताि िभाको सनणयर्ाथय पेश गने: (१) िभािा दफािार छिफि भएकोिा िो 
ििाप्त भएपसछ र िसिसतिा विस्ततृ छिफि भएकोिा िसिसतको प्रसतिेदन उपर िभाको बैठकिा 
छिफि ििाप्त भएपश्चात अध्र्िको अनिुसत सिई िभािा सनणयर्ाथय वििेर्क प्रस्ततुकताय िदस्र्िे 
वििेर्क पाररत गररर्ोि ्भने्न प्रस्ताि प्रस्ततु गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोजििको वििेर्क िा प्रस्ताििा पेश भएका िंशोिनहरूिाई अध्र्िको अनिुसतिे 
बैठकिा सनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय िक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बिोजिि िभाको बैठकिा बहिुत िदस्र्िे स्िीकृत गरेिा वििेर्क िा 
प्रस्ताि पाररत भएको िासननछे ।   

६३. वििेर्कको पनुाः प्रस्तसुताः एक पटक आव्हान गरी बिेको िभाको बैठकिा पेश गरी अस्िीकृत भएको 
वििेर्क िोही िभाको बैठकिा पनुाः प्रस्ताि गररन ेछैन । 

६४. वििेर्क दताय असभिेख राख्न:े िभािा पेश गने प्रर्ोिनाको िासग अध्र्ि ििि पेश भएका वििेर्क 
िभाको िजचििे अनिूुची -२ बिोजिि दताय गरी वििेर्किा भएको कारबाहीको अद्यािसिक िगत तर्ार 
गरी राख्न ुपनेछ ।  

६५. िािान्र् त्रटुी ििुार: अध्र्ििे िभाबाट पाररत भएको वििेर्क िा प्रस्ताििा दफाहरूको िंख्र्ाको 
क्रि सििाउन ेतथा भाषागत शदु्धता कार्ि राख्न ुपनेछ ।  

६६. वििेर्क प्रिाणीकरणको िासग अद्यािसिक प्रसत तर्ार पाने: (१) दफा ४२ बिोजिि िभाबाट पाररत 
भएको वििेर्किाई िभाको िजचििे पाररत भएका िंशोिन तथा आनषंुसगक सििान भए त्र्स्तो सििान 
गरी वििेर्क पाररत भएको सिसत ििेत उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िासग नेपािी कागििा चार प्रसत 
तर्ार गनपुनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोजिि तर्ार गररएको वििेर्किा िषयगत नम्बर ििेत उल्िेख गरी िभाको 
िजचििे प्रिाणीकरणको िासग अध्र्ि ििि पेश गनुय पनेछ ।  

६७. वििेर्क प्रिाणीकरण र प्रकाशन तथा सबक्री वितरण: (१) िभाबाट पाररत भई दफा ४६ को 
उपदफा (२) बिोजिि पेश भएको वििेर्कको पवहिो र अजन्ति पषृ्ठिा पूरा नाि, थर तथा पद ििेत 
उल्िेख गरी प्रत्रे्क पषृ्ठिा हस्तािर गरी अध्र्ििे प्रिाणीकरण गनेछ । त्र्िरी प्रिाणीकरण गदाय 
सिसत र वििेर्कको पषृ्ठ िंख्र्ा ििेत खिुाउन ुपनेछ ।  
(२)  िभाबाट पाररत वििेर्क उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण भएपसछ िागू हनुछे । 

(३)  उपदफा (१) बिोजिि वििेर्क प्रिाणीकरण भएको िानकारी िभािा ठदन ुपनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण भएको वििेर्कको एक प्रसत िभाको असभिेखिा राखी अको 
एक–एक प्रसत कार्यपासिकाको कार्ायिर्, िडा िसिसत र िंर् र प्रदेशको िम्पकय  िन्त्रािर्िा 
पठाउन ुपनेछ ।  
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(५)  उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण भएको वििेर्क प्रकाशन गरी कार्यपासिकाको िेििाईटिा 
ििेत राख्न ुपनेछ ।  

(६)  िभािे पाररत गरेको वििेर्क प्रिाणीकरण भएपसछ त्र्िका िखु्र् िखु्र् व्र्िस्थाको बारेिा 
स्थानीर् िञ्चार िाध्र्ि िा अन्र् कुनै तररकाबाट प्रचार प्रिार गनुय पनेछ । 

(७)  किैिे स्थानीर् कानून खररद गनय चाहेिा कार्यपासिकाको कार्ायिर् र िडा िसिसतको 
कार्ायिर्बाट िागत दस्तरु सतरी खररद गनय िक्नेछ । 

६८. िसिसत गठन गनय िक्न:े (१) कार्यपासिकािाई िभाप्रसत उिरदावर् बनाउन, स्थानीर् कानून सनिायण 
प्रवक्रर्ािाई व्र्िजस्थत बनाउन तथा कार्यपासिकाबाट भएका कारिाहीको अनगुिन र िूल्र्ाङ्कन गरी 
आिश्र्क सनदेशन ठदन ििेत प्रर्ोिनको िासग देहार् बिोजििको िसिसत गठन गनय िक्नेछाः  

क. वििेर्क िसिसत 

ख. िेखा िसिसत 

(२)  उपदफा (१) बिोजििको प्रत्रे्क िसिसतिा बढीिा पाँच िना िदस्र्हरु रहनेछन ्। िसिसतिा 
रहने िदस्र्हरु विषर्गत अनभुि िा विज्ञताका आिारिा अध्र्िको प्रस्ताि बिोजिि िभािे 
सनिायरण गरे बिोजिि हनुछे ।  

(३)  उपदफा (२) बिोजिि गठन हनु ेिसिसतको िंर्ोिक अध्र्ििे तोके बिोजिि हनुछे । िंर्ोिक 
बैठकिा उपजस्थत नभएिा िसिसतिे तोकेको िदस्र्िे बैठकको अध्र्िता गनेछ।  

(४)  िसिसतको िजचिको कार्य कार्यपासिकाको विषर्गत शाखा प्रिखुिे गनेछ ।  

(४)  िसिसतको बैठकको गणपरुक िंख्र्ा कम्तीिा तीन िना हनुपुनेछ । 

(५)  िसिसतको सनणयर् बहिुतबाट हनुेछ ।  

(6)  उपदफा (१) बिोजििको िसिसतिे आिश्र्कतानिुार विषर्गत विज्ञ िा कियचारीिाई आिन्त्रण 
गनय िक्नेछ । आिजन्त्रत िदस्र्िे बैठकको सनणयर्िा ित ठदन पाउन ेछैन।  

(7)  उपदफा (१) बिोजििका िसिसतिे आफूिे गरेको कािको िावषयक प्रसतिेदन िभाििि पेश गनुय 
पनेछ । 

६९. स्थानीर् कानूनको एकीकृत र अद्यािसिक असभिेख राख्नपुने: (१) िभाको िजचििे अनिूुची–३ 
बिोजििको ढाँचािा िभािे बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यािसिक असभिेख राख्न ुपनेछ । 
(२)  कार्यपासिकािे स्थानीर् कानूनको िषयगत र िणायनकु्रििा अद्यािसिक वििरण तर्ार गरी राख्न ु

पनेछ ।   

(३)  स्थानीर् कानूनिा िंशोिन भएिा त्र्स्तो िंशोिन ििेत सििाइ कार्यपासिकािे अद्यािसिक वििरण 
तर्ार गरी राख्न ुपनेछ । त्र्िरी अद्यािसिक गररएको स्थानीर् कानून स्थानीर् तहको िेििाईटिा 
ििेत राख्न ुपनेछ ।  

(४)  उपदफा (१) बिोजिि राजखएको असभिेख किैिे अििोकन गनय चाहेिा िरुजित रुपिा 
अििोकन गनय ठदन ुपनेछ ।  
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७०. कानून सनिायण प्रवक्रर्ा िम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् कानून सनिायण िा िंशोिन िम्बन्िी अन्र् 
प्रवक्रर्ा प्रचसित कानून अनकूुि िभािे आफैँ सनिायरण गरे बिोजिि हनुेछ ।  

७१. िभाको िजचिको असिकाराः िभाको िजचििे िभाको िा कुनै िसिसत िा उपिसिसतको बैठकिा प्रिेश 
गनय र बैठकिा कार्यरत कियचारीिाई सनदेशन ठदन िा सनर्न्त्रण गनय िा बैठकिे िागेको कार्यविसि 
िम्बन्िी िल्िाह ठदन िक्नछे । 

पररच्छेद-५ 

विविि 

७२. िभािाई िंबोिनाः (१) नपेाि िरकारका िजन्त्रपररषकाका िदस्र्, प्रदेश प्रिखु तथा प्रदेश िरकारका 
िजन्त्रपररषकाका िदस्र् नेपाि िरकारका िजन्त्रपररषदका पूिय प्रिानिन्त्री, उप प्रिानिन्त्री, पूिय िन्त्री, 
िहाििािा िंजर्र् िांिद, प्रसतसनसि िभा, राजष् िर् िभा, प्रदेश िभाका िदस्र्ीर् दिका नतेा, प्रिखु 
िचेतक, नपेाि िरकारका विजशष् ट ्ेणीका कियचारीहरुिाई िभा अध्र्ििे िभाको बैठकिाई विशेष 
िंिोिन गनय अनरुोि गनय िक्नेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बिोजिि िम्बोिनको िासग अपनाइने प्रवक्रर्ा अध्र्ििे तोके बिोजिि हनुेछ। 

७३. प्रिेश सनर्सित गने असिकाराः (१) िभाको बैठकिा प्रिेश सनर्सित गने असिकार अध्र्िको हनुछे ।  
७४. आन्तररक ठदग्दशयनाः िभािे सनणयर् सिनपुने विषर्हरुिा िभाको स्िीकृसत सिई अध्र्ििे आिश्र्कता 

अनिुार आन्तररक ठदग्दशयन/कार्यविसि बनाउन िक्नेछ । 
(१)  र्ि कार्यविसिको अजन्ति व्र्ाख्र्ा गने असिकार अध्र्ििाई हनुछे र सनिको सनणयर् अजन्ति 

हनुेछ।  
(२)  त्र्स्तो सनणयर्को िानकारी बैठकिाई ठदन ुपनेछ ।  

(३)  र्ो कार्यविसिको प्रर्ोग गदाय प्रवक्रर्ागत बािा अ्काउहरू फुकाउने अजन्ति असिकार अध्र्ििाई 
हनुेछ । र्िरी िारी भएका आदेश िा सनदेशनहरू र्ि कार्यविसििा परे िरह िासन कार्ायन्िर्निा 
आउनेछ । 

७५. िभाको िजचिको काि िगाउन िक्नाेः िभाको िजचि उपजस्थत नभएिा र्ि कार्यविसििा िभाको 
िजचििे गने भनी तोवकएको कार्यहरू अध्र्ििे तोकेको अन्र् असिकृत स्तरका कियचारीिे गनेछ ।  

७६. अनपुजस्थसतको िूचनााः (१) कुनै िदस्र् िगातार दूई िटा िा िो भन्दा बढी िभाको बैठकिा 
अनपुजस्थत रहन ुपने भएिा तत्िम्बन्िी अग्रीि िूचना अध्र्ििाई ठदन ुपनेछ । 
 (२) उपदफा (१) बिोजिि ठदइन ेिूचनािा आफू अनपुजस्थत रहने अिसि र कारण ििेत उल्िेख गनुय 

पनेछ ।  

७७. पािना गनुय पने आचार िंवहतााः िभाका पदासिकारी तथा िदस्र्हरूिे िंवििान तथा कानून 
बिोजििको उिरदावर्त्ि पूरा गने तथा सनिहरूको काि कारिाहीिा िाियिसनक विश्वाि कार्ि गनय 
िभाबाट स्िीकृत आचार िंवहताको पािना गनेछन ्। आचार िंवहताको निूना स्थानीर् तहको िम्पकय  
िन्त्रािर् िाफय त उपिब्ि गराउनेछ । र्स्तो आचारिंवहता िभािे पाररत गरी िागू गनुय स्थानीर् तहको 
कतयव्र् हनुेछ । 
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७८. असििेशनको अंग निासनन:े िभाको असििेशन प्रारम्भ हनु ु पूिय र भैिकेपसछ अन्त्र् नभएिम्िको 
अिसििा आर्ोिना हनु ेउद्र्ाटन, स्िागत, िम्िान तथा असभनन्दन िस्ता वक्रर्ाकिापिाई िभाको अंग 
िासनने छैन ।  

७९. शाजन्त िरुिा िवु्र्िस्था कार्ि राख्न:े गाउँिभा िा नगरिभा िञ्चािन अिसिभर िभाको िरुिाथय 
अध्र्ििे िरुिा सनकार्को िहर्ोग अनरुोि गरेिा अवििम्ब िरुिा उपिब्ि गराउन ुिम्बजन्ित िरुिा 
सनकार्को कतयव्र् हनुेछ । 
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अनिूुची - १ 

(कार्यविसिको दफा ७ को उपदफा (१) िँग िम्बजन्ित) 

गाउँ पासिका 

गाउँ िभा 

कार्यिूची र ििर्तासिका 

बैठक िंख्र्ा   बैठक स्थानाः  

अध्र्ितााः  

सिसत बैठक बस्न ेििर् कार्यिूची कार्यिूची प्रस्ततुकताय कैवफर्त 

     

     

     

 

छिफिको ििर् तासिका 

सिसत बैठक बस्ने ििर् कार्यिूची प्रस्ता 
प्रस्ततुकतायको 
नाि 

छिफििा बोल्ने िदस्र्को नाि 
र तोवकएको ििर् 

कैवफर्त 
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अनिूुची - २ 

(कार्यविसिको दफा २९ को उपदफा (४) िँग िम्बजन्ित) 

 

गाउँ पासिकाको गाउँ िभािा प्रस्ततु कानूनको असभिेख 

सिरानचोक गाउँपासिका गाउँिभा 

 

दताय 
नं. 

वििेर्कको नाि 
 

दताय सिसत 
 

िूि÷िंशोिन 
 

प्रस्ततुकताय 
 

वितरण 
सिसत 
 

िभािा 
प्रस्ततु 
सिसत 

दफािार 
छिफि 

पाररत 
सिसत 

प्रिाणीकरण 
सिसत 
 

कैवफर्त 
 

           

           

           

           

           

 
असभिेख तर्ार गनेको असभिेख िाचँ गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाि, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

सिसत: सिसत: 
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अनिूुची - ३ 

(कार्यविसिको दफा ४९ को उपदफा (१) िँग िम्बजन्ित) 

 

गाउँ पासिकाको गाउँ िभािा स्िीकृत कानूनको असभिेख 

सिरानचोक गाउँपासिका गाउँिभा 

 

दताय नं. वििेर्कको नाि 
िभाबाट 

स्िीकृत भएको 
सिसत 

िंशोिन भएको भए 
िोको सिसत 

िभािा 
प्रस्ततु सिसत पाररत सिसत प्रिाणीकरण सिसत कैवफर्त 

        

        

        

        

        

 

असभिेख तर्ार गनेको असभिेख िाचँ गनेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

नाि, थर: नाि, थर: 

पद: पद: 

सिसत: सिसत: 

 


