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तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ् चािक कायविध लि-२०७४ 
 

प्रस्ता कााः 
केपािको संध िाकको िािा २२७ अकसुाि प्रदेश काकूक बमोजिम स्थाकीयव तहको बैठक सञ्चािक 
कायविध लि स् ीकृत भई िागू कभएसम्मको िालग तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाको कायवि 
सञ्चािक गकि, बैठकको सवु्यव स्था कायवम िाख्न, आ श्यवक सलमलतहरूको गठक गकि ि अन्यव काम 
काि ाही लकयवलमत ए ं प्रभा कािी बकाउक तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पारित गिी यवो 
कायविध लि िािी गरिएको छ । 

 

परिच्छेद – 1 

प्रािजम्भक 

१. संजिप्त काम ि प्रािम्भाः (1) यवस लकयवमा िीको काम “तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा 
सञ् चािक कायविध लि-२०७४” िहेको छ। 

(2) यवो कायविध लि तरुुन्त प्रािम्भ हकुेछ । 

२. परिभाषााः ध षयव  ा प्रसङ्गिे अको अथि किागेमा यवस कायविध लिमा- 
(क) “संध िाक” भन्नािे केपािको संध िाक सम्झक ुपछि । 
(ख) “स्थाकीयव तह” भन् कािे केपािको संध िाकको िािा ५६ को उपिािा ४ बमोजिमको 

गाउँसभा सम्झक ुपदिछ । 
(ग) “सभा” भन् कािे संध िाकको िािा २२२ बमोजिमको तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा 

सम्झक ुपदिछ ।  
(घ) “कायविपालिका” भन् कािे तामाकोशी गाउँकायविपालिका सम्झक ुपदिछ । 
(ङ) “अध्यवि” भन्नािे सभाको अध्यवििाई सम्झक ुपछि ।  
(च) “उपाध्यवि” भन्नािे गाउँपालिकाको उपाध्यवििाई सम्झक ुपदिछ । 
(छ) “ध िेयवक” भन्नािे स्थाकीयव काकूकको मसौदा  ा काकूकको संशोिक मसौदा समेत सम्झक ु

पछि। 
(ि)  “सदस्यव” भन्नािे गाउँकायविपालिकाको अध्यवि, उपाध्यवि, कायविपालिकाको सदस्यव  ा  डा 

सदस्यव सम्झक ुपछि । 
(झ) “सभाको सजच ” भन्नािे गाउँपालिकाको कायविकािी अलिकृत  ा अध्यवििे सभाको सजच  

भई काम गकि तोकेको कमिचािी समेतिाई सम्झक ुपछि । 
(ञ) “बैठक” भन्नािे गाउँसभाको अलि ेशक सम्झक ु पछि । सो शब्दिे सलमलतको  ैठक 

समेतिाई सम्झक ुपदिछ । 
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(ट) “प्रस्ता ” भन्नािे सभाको ध चािाथि पेश गरिएको कुकै प्रस्ता   ा सो प्रस्ता सँग सम्बजन्ित 
संशोिक प्रस्ता  समेत सम्झक ुपछि । 

(ठ) “प्रस्ततुकताि सदस्यव” भन्नािे सभाको ध िेयवक  ा प्रस्ता  प्रस्ततुकताि सभाको सदस्यव 
सम्झक ुपछि । 

(ड) “बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सम्झक ु पछि ि सो शब्दिे बैठक किसँग 
िोलडएको दशिकदीघाि तथा बिण्डा समेतिाई िकाउँछ । 

(ढ) “ध षयवगत शाखा” भन्नािे गाउँपालिकाको कायवि ध भािक लकयवमा िी बमोजिमको ध षयवगत 
शाखा संझक ुपछि ।  

(ण) “सलमलत” भन्नािे यवस कायविध लि बमोजिम गठक हकुे सभाको सलमलत सम्झक ुपछि । 
(त) “संयवोिक” भन्नािे यवस कायविध लि बमोजिम गठठत सलमलतको संयवोिक सम्झक ुपछि । 

 

 

परिच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािक सम्बन्िी व्यव स्था 

 

३. सभाको अलि ेशक बोिाउक:े (१) अध्यवििे गाउँपालिकाको लक ािचकको अजन्तम परिणाम घोषणा 
भएको लमलतिे एक मधहका लभत्र सभाको पधहिो अलि ेशक बोिाउकेछ । त्यवसपलछ यवस कायविध लि 
बमोजिम अध्यवििे समयव समयवमा अन्यव अलि ेशक बोिाउकेछ ।  

ति सभाको एउटा अलि ेशकको समालप्त ि अको बैठकको प्रािम्भका बीचको अ लि छ 
महीका भन्दा बढी हकुे छैक । 

(२) अध्यवििे कायविसूची बमोजिम सभाको बैठकको संचािक ि अन्त्यव गकेछ । 

(३) सभाको अलि ेशक चािू किहेको  ा बैठक स्थलगत भएको अ स्थामा बैठक बोिाउक 
 ाञ्छकीयव छ भकी सभाको सम्पूणि सदस्यव संख्यवाको एक चौथाइ सदस्यवहरूिे लिजखत अकिुोि 
गिेमा अध्यवििे त्यवस्तो बैठक बस्के लमलत, स्थाक तोक्केछ । त्यवसिी तोधकएको लमलत, समयव ि 
स्थाकमा सभाको अलि ेशक बस्केछ । 

(४) सभाको अलि ेशक कायविपालिकाको केन्र िहेको स्थाकमा अध्यवििे तोके बमोजिम 
बस्केछ । 

(५) सामान्यवताः लक ािचक पलछको पधहिो अलि ेशकको अ लि बढीमा पन्र ठदक ि सो पलछको 
प्रत्येवक अलि ेशकको अ लि बढीमा सात ठदकको हकुेछ । 
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(५) उपदफा (१)  ा (३) बमोजिम सभाको अलि ेशक बोिाएको सूचका अध्यवििे 
सदस्यवहरुिाई ठदकेछ । त्यवस्तो सूचका आ श्यवकता अकसुाि सा ििलकक सञ्चाि माध्यवमबाट समेत 
प्रचाि प्रसाि गकुि पकेछ ।       

४. सदस्यवहरुको उपजस्थलत ि आसकाः (१) बैठकमा आसक ग्रहण गकुि अजघ सबै सदस्यविे अध्यवििे 
तोकेको क्रम अकसुाि अलि ेशकको उपजस्थलत पजुस्तकामा हस्तािि गकुिपकेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपजस्थत सदस्यविे अध्यवििे तोके अकसुािको स्थाकमा लकिािरित 
समयव अगा ै आफ्को आसक ग्रहण गकुिपकेछ ।  

(३) अपांगता भएका सदस्यवको हकमा अध्यवििे लकिािरित गिेको स्थाकमा लकिको साथमा 
एक िका सहयवोगी आ श्यवक भएमा सो को समेत व्यव स्था गकि सक्केछ ।  

५. सभाको गणपूिक संख्यवा: (१) सभामा तत्काि कायवम िहेका सदस्यव संख्यवाको पचास प्रलतशत 
भन्दा बढी सदस्यव उपजस्थत भएमा अलि ेशकको िालग गणपूिक संख्यवा पगेुको मालककेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम गणपिुक संख्यवा कपगेुमा अध्यवििे तीक ठदक लभत्र अको 
बैठकका िालग दफा ३ बमोजिम सूजचत गकुिपकेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम आव्हाक गिेको अलि ेशकमा गणपिुक संख्यवा कपगेुमा दईु ठदक 
लभत्र अलि ेशक बस्के गिी दफा ३ बमोजिम सूचका गकुिपकेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम पकुाः सूचका गदाि गणपिुक संख्यवा कपगेुमा कम्तीमा पच्चीस 
प्रलतशत सदस्यवहरुको उपजस्थलतमा अलि ेशक बस्केछ ।  

६. बैठकको सञ्चािक ि स्थगक: (१) अध्यवििे सभाको कायविबोझिाई ध्यवाकमा िाखी कायविसूची 
स् ीकृत गिी सभाको बैठक संचािक गकुिपकेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्यवििे लकिाििण गिेको समयव तालिका बमोजिम हकुेछ ।  

(३) अध्यवििे प्रत्येवक बैठकको प्रािम्भ तथा स्थगकको घोषणा गकेछ । 

(४) सभाको अध्यवि  ैठकमा उपजस्थत हकु कसक्के अ स्थामा उपाध्यवििे बैठकको 
अध्यविता गकेछ । उपाध्यवि पलक उपजस्थत हकु कसकेमा अध्यवििे तोकेको सभाको सदस्यविे 
बैठकको अध्यविता गके गिी कायविसूचीमा तोक्क ुपकेछ । 

७. कायविसूची ि समयवा लि प्रकाशकाः (१) अध्यविको लकदेशाकसुाि सभाको सजच िे कायविसूची ि समयव 
तालिका अकसूुची-१ बमोजिम तयवाि गकेछ ि त्यवसको एक प्रलत सामान्यवतयवा अड्चािीस घण्टा 
अगा ै प्रत्येवक सदस्यविाई उपिब्ि गिाइकेछ । 

ति ध शेष परिजस्थलतमा अध्यविको लकदेशाकसुाि बैठक बस्क ेचौ ीस घण्टा अगा ै कायविसूची 
तयवाि गिी त्यवसको एक प्रलत सदस्यविाई सभाको सजच िे उपिब्ि गिाउक सक्केछ । 
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८. समयवा लि लकिाििण: (१) अध्यवििे बैठकमा पेश हकुे ध षयवमालथ छिफि गकि समयवा लि तोक्केछ 
। 

२) उपदफा (१) बमोजिम तोधकएको समयवा लि समाप्त भएपलछ यवस कायविध लिमा अन्यवथा 
िेजखएकोमा बाहेक अध्यवििे अन्यव ध षयवमा छिफि हकु कठदई सो ध षयवको टुङ्गो िगाउक 
आ श्यवक सबै ध िेयवक  ा प्रस्ता  लकणियवाथि बैठकमा प्रस्ततु गकेछ । 

९. सभामा मतदाक: (१) सभामा लकणियवका िालग प्रस्ततु गरिएको सबै  ध िेयवक  ा प्रस्ता को लकणियव 
उपजस्थत सदस्यवहरूको बहमुतबाट हकुेछ ।  

(२) अध्यविता गके व्यवजििाई मत ठदके अलिकाि हकुे छैक । 

ति मत बिाबि भएमा अध्यविता गके व्यवजििे आफ्को लकणाियवक मत ठदकेछ ।  

१०. मयवािठदत संशोिकाः कुकै सदस्यविे प्रस्ततु गके ध िेयवक  ा प्रस्ता मा कुकै आपजििकक, 
व्यंवग्यवात्मक, अका श्यवक, अकपुयविु  ा असम्बद्ध शब्द  ा  ाक्यवांश प्रयवोग भएको िागेमा 
अध्यवििे त्यवस्ता ध षयव ध तिण हकुभुन्दा अजघ उपयविु संशोिक गकि  ा गिाउक सक्केछ । 

११. बैठकको प्रािम्भाः सभाको बैठक किमा अध्यवि आगमक भई िाधियव िकु बिे पलछ बैठक प्रािम्भ 
हकुेछ । 

१२. बैठकमा पािका गकुिपके आचिणहरूाः (१) बैठकमा देहायवका आचिणहरू पािका गकुि पकेछाः 

(क) अध्यवि बैठक किमा प्र ेश हुँदा सबैिे सम्माक प्रकट गकि उठ्क ुपकेछ । 

(ख) अध्यवििे बैठकप्रलत सम्माक प्रकट गिी आफ्को आसक ग्रहण गकुिपकेछ । 

(ग) बैठक स्थलगत भई अध्यवि सभाबाट बाधहि लकस्के पलछ मात्र अरु सदस्यवहरूिे बैठक 
कि छाड्क ुपकेछ । 

(घ) बैठकमा भाग लिके सदस्यविे बोल्दा अध्यवििाई सम्बोिक गिेि मात्र बोल्क ुपछि ि 
अध्यवििे अन्यवथा आदेश ठदएमा बाहेक उलभएि बोल्क ुपकेछ । 

(ङ) अध्यवििे बैठकिाई सम्बोिक गरििहेको समयवमा कुकै पलक सदस्यविे स्थाक छाड्क ु
हुँदैक ि अध्यवििे बोिेको कुिा शाजन्तपू िक सनुु्न पकेछ । 

(च) अध्यवििे आसक ग्रहण गरििहेको ि बोलििहेको अ स्थामा सदस्यवको बीचबाट धहँड्क ु
हुँदैक । 

(छ) कुकै सदस्यविे बोलििहेको समयवमा अशाजन्त गकि  ा बैठकको मयवािदा भंग हकुे  ा 
अव्यव स्था उत्पन्न हकुे कुकै काम गकुि हुँदैक । 

(ि) बैठक किमा अध्यविको सामनेु्नबाट  ािपाि गिी धहँड्क  ा अध्यविको आसकतफि  
धपठ्यू फकािएि बस्क हुँदैक । 
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(झ) बैठकको कायविसँग प्रत्यवि रुपिे सम्बजन्ित ध षयव बाहेक अन्यव ध षयवको पसु्तक, 
समाचािपत्र  ा अन्यव कागिपत्रहरू पढ्क ुहुँदैक । 

(ञ) बैठकको अ लिभि बैठक किमा मोबाईि फोक बन्द गकुि पकेछ । 

(२) सभामा पािका गकुिपके अन्यव आचिणहरू समयव समयवमा सभािे तोके बमोजिम हकुेछ । 

१३. बैठकमा भाग लिक े सदस्यविे पािक गकुि पके लकयवमहरूाः बैठकमा हकु े छिफिमा भाग लिक े
सदस्यविे देहायवका लकयवमहरूको पािक गकुि पकेछाः 

(क) अध्यविको ध्यवाकाकषिण गकिको लकलमि उठ्क ुपकेछ ि अध्यवि लकिको काम बोिाएपलछ  ा 
इशािा गिेपलछ मात्र बोल्क ुपकेछ । 

(ख) यवस कायविध लिको दफा ३५ बमोजिमका ध षयवमा छिफि गकुि हुँदैक । 

(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपमाकिकक  ा कुकै आपजििकक शब्द बोल्क ुहुँदैक । 

(घ) व्यवजिगत आिपे िगाउक हुँदैक । 

(ङ) बोल्क पाउके अलिकाििाई सभाको कायविमा बािा पाके मकसायविे दरुुपयवोग गकुि हुँदैक । 

(च) सभा  ा अध्यविको कुकै लकणियव बदि गरियवोस ् भने्न प्रस्ता मालथ बोल्दाको अ स्थामा 
बाहेक सभा अध्यविको कुकै पलक लकणियवको आिोचका गकुि हुँदैक । 

(छ) अध्यवििे पद अककूुि आचिण गिेको छैक भने्न प्रस्ता को छिफिको क्रममा बाहेक 
अध्यविको आचिणको आिोचका गकुि हुँदैक । 

(ि)  ैठकमा पािका गकुिपके अन्यव लकयवमहरू सभािे तोके बमोजिम हकुेछ । 

१४. छिफिमा बोल्क ेक्रमाः बैठकमा बोल्के क्रम देहायव बमोजिम हकुेछाः 

(क) प्रस्ता  पेश गके सदस्यविे बोलिसकेपलछ अध्यवििे काम बोिाएको  ा इशािा गिेको क्रम 
बमोजिमको सदस्यविे बोल्क पाउकेछक ्। 

(ख) अध्यविको अकमुलत लबका कुकै सदस्यविे एउटै प्रस्ता मा एक पटक भन्दा बढी बोल्क 
पाउके छैक । 

(ग) प्रस्ता  पेश गके सदस्यविे उिि ठदकको लकलमि छिफिको अन्त्यवमा फेरि बोल्क पाउकेछ 
।सो प्रस्ता को सम्बन्िमा छिफिमा पधहिे भाग लिएको  ा कलिएको िेसकैु भए तापलक 
प्रस्ता क सदस्यविे उिि ठदई सकेपलछ अध्यविको अकमुलत कलिई फेरि बोल्क पाउके छैक 
। 

१५. स्पष्ट पाकि माग गकि सधककाेः (१) बैठकमा छिफि चलििहेको समयवमा सम्बजन्ित ध षयवमा कुकै 
सदस्यविे कुकै कुिा स्पष्ट पाकि माग गकि अध्यवि माफि त अकिुोि गकि सक्केछ । 
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(२) उपदफा (१) मा िकुसकैु कुिा िेजखएको भए तापलक अध्यविको अकमुलत लिई कुकै 
सदस्यविे सभाको िाककािीको िालग आफूसँग सम्बजन्ित अन्यव ध षयवमा स्पष्ट िाककािी ठदक 
सक्केछ । 

ति त्यवस्तो स्पष्ट िाककािी ठदँदा कुकै ध  ादस्पद ध षयव उठाउक पाइके छैक ि सो स्पष्ट 
िाककािी मालथ कुकै छिफि गकि पाइके छैक ।  

१६. लकणियवाथि प्रस्ता  पेश गकेाः (१) सभाको कायविसूचीको कुकै प्रस्ता मालथ छिफि समाप्त भएपलछ 
सो प्रस्ता को पिमा हकुे सदस्यवहरूिाई “हनु्छ, ध पिमा हकुे सदस्यवहरूिाई “हनु्न” ि तटस्थ 
िहक चाहके सदस्यवहरूिाई “मत ठदन्न” भने्न शब्द सलुकके गिी उच्चािण गकुि भकी अध्यवििे 
कायविसचुीका ध षयवहरू क्रमशाः लकणियवाथि पेश गकेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ता िाई लकणियवाथि पेश गिेपलछ अध्यवििे “हनु्छ”  ा “हनु्न” 
भन्ने सदस्यवहरूमध्येव िकु पिको बहमुत भएको ठहिय्वाउँछ सो कुिाको घोषणा गकेछ ।  

(३) अध्यविद्वािा कुकै प्रस्ता  लकणियवाथि पेश गरिसकेपलछ सो प्रस्ता मालथ छिफि गकि  ा 
संशोिक प्रस्ततु गकि पाइके छैक ।  

१७. सभाध्यवििे लकदेशक ठदकाेः (१) बैठकमा अभर व्यव हाि गके सदस्यविाई आफ्को व्यव हाि लकयवन्त्रण 
गकि अध्यवििे चेता की ठदए पलछ त्यवस्तो सदस्यविे आफ्को व्यव हािमालथ तरुुन्त लकयवन्त्रण गकुि 
पकेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पािका कगके सदस्यविाई अध्यवििे बैठकबाट बाधहि 
िाक आदेश ठदक सक्केछ । आदेश पाएपलछ त्यवस्तो सदस्यविे बैठक किबाट तरुुन्त बाधहि िाक ु
पकेछ ि लकििे सो ठदकको बाँकी अ लिको बैठकमा उपजस्थत हकु पाउके छैक । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पाएपलछ पलक त्यवस्तो सदस्यव बैठक किबाट तरुुन्त 
बाधहि कगएमा अध्यवििे लकििाई कमिचािी  ा सिुिाकमीको सहयवोग लिई बाधहि लककाल्क 
सक्केछ । त्यवसिी लककालिएकोमा त्यवस्तो सदस्यविे त्यवसपलछको तीक ठदकसम्म सभाको बैठक  ा 
कुकै सलमलतको बैठकमा भाग लिक पाउके छैक । यवसिी लककालिएकोमा सभाको सजच िे सो 
कुिाको सूचका सबै सलमलतिाई ठदकेछ । 

(४) यवस कायविध लिमा अन्यवत्र िकुसकैु कुिा िेजखएको भए तापलक कुकै सदस्यविे बैठक 
किमा शाजन्त, सवु्यव स्था तथा अकशुासक भङ्ग गिेमा  ा गकि िागेमा  ा सभाको प्रलतष्ठामा िक्का 
िाग्के धकलसमिे बैठक कि लभत्र ध् ंसात्मक कायवि गिेमा  ा बि प्रयवोग गिेमा  ा गकि िागेमा 
 ा कुकै भौलतक हाकी कोक्साकी पयुवािएमा अध्यवििे लकििाई बैठक किबाट तत्काि लकष्काशक 
गिी सदस्यविाई बढीमा सात ठदक सम्मको िालग सभामा आउक कपाउके गिी ि िलत भएको 
भौलतक सामग्रीको यवथाथि िलतपूलति लकिबाट भिाउके आदेश ठदक सक्केछ । 
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(५) दफा (४) बमोजिम लकष्कालसत भएको सदस्यविे सो अ लिभि सभाको  ा कुकै 
सलमलतको बैठकमा उपजस्थत हकु पाउके छैक । लकििाई तोधकएको िलतपूलति अध्यवििे तोकेको 
समयवलभत्र दाजखिा गके दाधयवत्  सम्बजन्ित सदस्यवको हकुेछ । 

(६) यवस दफा बमोजिम कुकै सदस्यव लकष्काजशत भएको  ा फुकु ा भएको सूचका सभाको 
सजच िे सबै सलमलतिाई ठदकेछ ।  

१८. काि ाही धफताि हकु सक्काेः यवस कायविध लिमा अन्यवत्र िकुसकैु कुिा िेजखएको भए तापलक 
लकष्काजशत  ा काि ाहीमा पिेको सदस्यविे जचि बझु्दो सफाई पेश गिेमा  ा आफ्को भिू 
स् ीकाि गिी माफी मागेमा अध्यवििे बैठकको िायव बझुी त्यवस्तो सदस्यविाई माफी ठदई काि ाही 
धफताि लिक सक्केछ । 

१९. बैठक स्थलगत गके अलिकािाः बैठक किलभत्र अव्यव स्था भई  ा हकु िालग बैठक लकयवलमत रुपिे 
सञ्चािक गकि बािा पके देजखएमा अध्यवििे सो ठदकको कुकै समयवसम्म  ा आफूिे तोकेको 
अ लिसम्मको िालग सूचका टाँस गिी बैठक स्थलगत गकि सक्केछ । अध्यवि गिेको त्यवस्तो 
स्थगक मालथ कुकै सदस्यविे प्रश्न उठाउक पाउके छैक ्। 

२०. सदस्यवको स्थाक रिि िहेको अ स्थामा सभाको कायवि सञ्चािक: सभाको कुकै सदस्यवको स्थाक रिि 
िहेको अ स्थामा समेत सभािे आफ्को कायवि सञ्चािक गकि सक्केछ ि सभाको कािबाहीमा भाग 
लिक कपाउके कुकै व्यवजििे भाग लिएको कुिा पलछ पिा िागेमा प्रचलित काकूक ध परित 
बाहेकको कायवि अमान्यव हकुे छैक ।   

२१. सभाको लकणियवको अलभिेख ि कायवािन् यवक: (१) सभा ि यवसको सलमलतको लकणियव तथा कािबाहीको 
अलभिेख सभाको सजच िे व्यव जस्थत ि सिुजित िाख्न ुपकेछ । 

(२) सभा तथा यवसका सलमलतको लकणियवको सक्कि अध्यविको आदेश लबका सभा  ा सभा  

भ क बाधहि िैिाक हुँदैक । 

२२. लकणियव प्रमाजणत गके: (१) सभाको बैठकिे गिेका लकणियव अध्यवििे प्रमाजणत गकेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लकणियव सिुजित िाख्न ेि कायवािन् यवक गके गिाउक ेकायवि सभाको 
सजच िे गकेछ । 

  

परिच्छेद-३ 

स्थाकीयव काकूक लकमािण गके प्रधक्रयवा 

२३. स्थाकीयव काकूक लकमािण गदाि ध चाि गकुि पके पिहरुाः (१) सभािे स्थाकीयव काकूक लकमािण  ा 
संशोिक गदाि अन्यव कुिाको अलतरिि देहायवको ध षयवमा ध चाि गकुि पकेछ,- 

(क) संध िाक बमोजिम आफ्को अलिकािको ध षयवमा पके  ा कपके, 

(ख) संध िाक, संघीयव काकूक तथा प्रदेश काकूकको व्यव स्था, 
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(ग) त्यवस्तो काकूक, स् च्छ, न्यवायवपूणि तथा तकि  संगत हकु  ा कहकुे,  

(घ)  लकमािण गकि िालगएको स्थाकीयव काकूकको व्यव हारिक कायवािन् यवक हकु सक्के  ा कसक्के, 

(ङ) काकूक कायवािन् यवकको िालग आ श्यवक पके आलथिक स्रोत तथा संस्थागत संिचका, 

(च) स ोच्च अदाितबाट प्रलतपाठदत लसद्धान्त  ा भएको आदेश, 

(छ) केपाि सिकाि, संघीयव संसद्, प्रदेश सिकाि  ा प्रदेश सभािे त्यवस्तै ध षयवमा आिािभतू 
काकूक लकमािण गिेको भए सोमा भएको व्यव स्था 

(ि) केपाि सिकाि  ा प्रादेजशक सिकाििे कमूका काकूक उपिब्ि गिाएको भए सोमा भएको 
व्यव स्था, 

(झ) केपाििे अन्तिाधियव स्तिमा िकाएको प्रलत द्धता, 

(ञ) सम्बजन्ित स्थाकीयव तहिे लकमािण गिेको अन्यव स्थाकीयव काकूकहरुसँगको तािमेि तथा 
सौहारता, 

(ट) जिल्िालभत्रका अन्यव स्थाकीयव तह  ा अन्यव जिल्िासँग लसमाका िोलडएका स्थाकीयव तहको 
हकमा त्यवस्ता जिल्िाका स्थाकीयव तहिे बकाएको स्थाकीयव काकूकको व्यव स्था,  

(ठ) गाउँकायविपालिका  ा कगिकायविपालिकािे लकिाििण गिेका अन्यव आ श्यवक ध षयवहरु ।  

(२) सभािे संध िाकको अकसूुची-९ को ध षयवमा स्थाकीयव काकूक लकमािण गदाि त्यवस्तो 
ध षयवमा संघीयव संसद  ा प्रदेश सभािे बकाएको काकूकको प्रलतकूि कहकुे गिी लकमािण गकेछ । 

(३) एक स्थाकीयव तहबाट अको स्थाकीयव तहको िते्रमा हकु े स्त ु ा से ाको ध स्तािमा कुकै 
धकलसमको बािा अ िोि गके  ा कुकै धकलसमको भेदभा  गके गिी स्थाकीयव काकूक लकमािण गकि 
हुँदैक ।   

(४) सभा  ा कायविपालिकािे एक आपसमा बाजझके गिी स्थाकीयव काकूक लकमािण गकि हुँदैक । 

(५) सभािे ठदएको अलिकाि प्रयवोग गिी कायविपालिकािे लकदेजशका  ा ठदग्दशिक बकाई िागू 
गकेछ ।  

२४. आ श्यवकताको पधहचाक गके: (१) कायविपालिकािे ध िेयवक तिुिमा गकुि अजघ त्यवस्तो ध षयवको 
काकूक लकमािण गकि आ श्यवक िहे किहेको ध षयवमा आ श्यवकताको पधहचाक गकुि पकेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयवोिकको िालग सम्बजन्ित कायविपालिकािे स्थाकीयव काकूक बकाउक ु
पके आिाि ि कािण, त्यवस्तो ध षयवमा संघीयव  ा प्रदेश काकूक भए कभएको, जिल्िा लभत्रका ि 
अन्यव लछमेकी स्थाकीयव तहमा त्यवस सम्बन्िी स्थाकीयव काकूक लकमािण भए कभएको, स्थाकीयव काकूक 
तिुिमाबाट हालसि गकि खोजिएको िाभ िागत ि उपिब्िी, स्थाकीयव काकूक कायवािन् यवकको िालग 
आ श्यवक पके संयवन्त्र तथा आलथिक स्रोत, त्यवस्तो स्रोत िटुाउकको िालग आ श्यवक व्यव स्था ि 
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ध िेयवकमा िहके मखु्यव मखु्यव प्रा िाकको समेत ध श्लषेण गिी संजिप्त अ िािणापत्र तयवाि गकुि 
पकेछ ।  

(३) काकूकको संशोिकको िालग ध िेयवक तिुिमा गदाि संशोिक गकुि पिेको आिाि ि कािण 
सधहतको दफाबाि तीक महिे ध  िण तयवाि गकुि पकेछ ।  

२५. प्रस्ता  स् ीकाियवोग्यव छ  ा छैक भन्न े लकणियव गकेाः कुकै प्रस्ता  स् ीकाि यवोग्यव छ  ा छैक भने्न 
कुिाको लकणियव अध्यवििे गकेछ ि त्यवसिी लकणियव गदाि अध्यवििे कािण खिुाई प्रस्ता को कुकै 
अंश  ा पूिै प्रस्ता  अस् ीकाि गकि सक्केछ । 

२६. ध िेयवक  ा प्रस्ता  प्रस्ततु: १)  ाधषिक आयव ि व्यवयवको अकमुाक सधहतको बिेट तथा सोसँग 
सम्बजन्ित ध लकयवोिक  ा आलथिक ध िेयवकहरू अध्यविबाट लकिािरित लमलत ि समयवमा सभाको 
बैठकमा प्रस्ततु गकुिपकेछ ।  

(२)  ाधषिक बिेट तथा अथि सम्बन्िी ध िेयवक  ा प्रस्ता  कायविपालिकाको प्रमखु आफैं िे  ा 
लकििे तोके बमोजिम उपाध्यवि  ा कायविपालिकाको सदस्यविे मात्र प्रस्ततु गकुिपकेछ । अध्यवििे 
 ाधषिक बिेट आयव व्यवयव ध  िण तथा बिेट सभामा आफैँ पेश गके भएमा सो समयवमा 
उपाध्यवििे बैठकको अध्यविता गकेछ ।  

(३) कुकै ध िेयवक  ा प्रस्ता  अथि सम्बन्िी हो  ा होइक भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको 
अजन्तम लकणियव गके अलिकाि अध्यविको हकुेछ ।   

(४) अथि सम्बन्िी ध िेयवक  ा प्रस्ता को अन्यव प्रधक्रयवा देहायव बमोजिम हकुेछ,-   

(क) अथि सम्बन्िी ध िेयवक  ा प्रस्ता मा छिफिका िालग अध्यवििे स् ीकृत गिेको 
कायवितालिका (लमलत ि समयव) सबै सदस्यविाई सभाको सजच िे उपिब्ि 
गिाउकपुकेछ 

(ख)  ाधषिक बिेट सम्बन्िी ध िेयवक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै 
सदस्यविाई उपिब्ि गिाइकेछ । 

(ग) अथि सम्बन्िी ध िेयवक  ा प्रस्ता का सम्बन्िमा यवस कायविध लिमा उल्िेख भएका 
ध षयव बाहेक अध्यवििे उपयविु ठहयवािएको प्रधक्रयवा अपकाइकेछ ।  

(५) अथि सम्बन्िी ध िेयवक  ा प्रस्ता  बाहेकका ध िेयवक  ा प्रस्ता  कुकै सदस्यविे कम्तीमा 
सात ठदक अजघ दताि गकुिपकेछ । 

(६) अथि सम्बन्िी ध िेयवक  ा प्रस्ता  बाहेकका ध िेयवक  ा प्रस्ता  दताि भए पश्चात 
सभाको सजच िे सबै सदस्यविाई उपिब्ि गिाउक ुगकुिपकेछ ।  

(७) ध िेयवक  ा प्रस्ता  माथी छिफि ि लकणियव हकुे समयवतालिका अकसूुची -१ बमोजिम 
अध्यवििे लकिाििण गिे बमोजिम हकुेछ । 
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२७. अथि सम्बन्िी पिुक अकमुाक: (१) सभाबाट पारित चाि ुआलथिक  षिका िालग अथि सम्बन्िी ऐकिे 
कुकै से ाका िालग खचि गकि अजख्तयवािी ठदएको िकम अपयवािप्त भएमा  ा त्यवस  षिका िालग अथि 
सम्बन्िी ऐकिे अजख्तयवािी कदजएको से ामा खचि गकि आ श्यवक भएमा  ा अथि सम्बन्िी ऐकिे 
अजख्तयवािी ठदएको िकमभन्दा बढी खचि हकु गएमा कायविपालिकाको अध्यवििे सभामा यवस अजघ 
प्रस्ततु गरिएको बिेटको लसद्धान्त ि मागिदशिकको प्रलतकूि कहकुे गिी पिुक अकमुाक पेश गकि 
सक्केछ । 

२८. ध िेयवक सभामा पेश गदाि संिग्क गकुि पके ध  िण: सभामा पेश गके ध िेयवकका साथमा देहायवको 
ध  िण संिग्क गकुि पकेछ,- 

(क) ध िेयवकको उदे्दश्यव ि कािण सधहतको ध  िण, 

(ख) ध िेयवक ऐक बकेपलछ आलथिक व्यवयवभाि हकुे िहेछ भके त्यवसको ध स्ततृ ध  िण 
सधहतको आलथिक धटप्पणी, 

(ग) कुकै ध िेयवकमा लकयवम, कायविध लि, लकदेजशका बकाउके  ा अलिकाि प्रत्यवायवोिक गके 
प्रा िाक िहेको भए त्यवसको कािण, प्रत्यवायवोजित अलिकाि अन्तगित बकाइके लकयवम, 
कायविध लि  ा लकदेजशकाको प्रकृलत ि सीमा तथा त्यवसबाट पकि सक्के प्रभा  सम्बन्िी 
धटप्पणी । 

२९. ध िेयवक दताि गिाउक ु पके: (१) सभाको अलिकाििेत्र लभत्र पके कुकै ध षयवमा कुकै सदस्यविे 
ध िेयवक पेश गकि चाहेमा ध िेयवक तयवाि गिी सभाको बैठक बस्के लमलत भन्दा कम्तीमा पन्र ठदक 
अगा ै अध्यवििाई उपिब्ि गिाई दताि गिाउक ुपकेछ ।  

ति लक ािचकपलछको प्रथम सभामा ध िेयवक पेश गके समयवा लि अध्यवििे तोके बमोजिम 
हकुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ध िेयवक प्रचलित काकूक अककूुि कदेजखएमा  ा यवो कायविध लि 
अककुुि कभएमा अध्यवििे उि ध िेयवक ध लिसम्मत रुपमा पेश गकि प्रस्ता क सदस्यविाई ठदक ु
पकेछ ।  

(३) उपदफा (१)  ा (२) बमोजिम अध्यवििे आदेश ठदए बमोजिम सभाको सजच िे 
प्रस्ता  दताि गकुि पकेछ । 

(४) सभाको सजच िे अध्यवििे आदेश ठदएका ध िेयवक अकसूुची-२ बमोजिम दतािको 
अलभिेख छुटै्ट िाख्न ुपकेछ । 

३०. प्रस्ता  दताि गिाउक ुपके: सभाको अलिकाििेत्र लभत्र पके कुकै ध षयवमा प्रस्ता  पेश गकि चाहक े
सदस्यविे प्रस्ता  तयवाि गिी सभाको बैठक बस्क ुभन्दा कम्तीमा सात ठदक अगा ै अध्यवि समि 
पेश गकुिपकेछ ।  
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ति लक ािचकपलछको प्रथम सभामा प्रस्ता  पेश गके समयवा लि अध्यवििे तोके बमोजिम हकुेछ 
। 

(२) त्यवस्तो प्रस्ता  प्रचलित काकूक अककूुि कदेजखएमा  ा यवो कायविध लि अककुुि कभएमा 
अध्यवििे उि प्रस्ता  ध लिसम्मत रुपमा पेश गकि प्रस्ता क सदस्यविाई ठदक ुपकेछ ।  

(३) उपदफा (१)  ा (२) बमोजिम अध्यवििे आदेश ठदए बमोजिम सभाको सजच िे 
प्रस्ता  दताि गकुि पकेछ । 

(४) सभाको सजच िे अध्यवििे आदेश ठदएका प्रस्ता हरु दतािको अलभिेख अकसूुची-२ 
बमोजिम छुटै्ट िाख्न ुपकेछ ।  

३१. सूचका लबका पलक प्रस्ता  पेश गकि सधककाेः (१) यवस परिच्छेदमा िकुसकैु कुिा िेजखएको भए 
तापलक अध्यविको अकमुलत लिई देहायवको कुकै प्रस्ता  सूचका लबका पलक पेश गकि सधककेछ ि 
त्यवस्तो प्रस्ता द्वािा कुकै ध  ादस्पद ध षयव उठाउक पाइके छैकाः 

(क) िन्यव ाद ज्ञापक गके, 

(ख) प्रस्ता  तथा संशोिक धफताि लिक,े 

(ग) बिाइ ठदके  ा शोक प्रकट गके, 

(घ) छिफि  ा बैठक स्थलगत गके, 

(ङ) बैठकको अ लि बढाउके  ा  

(च) छिफि समाप्त गके । 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेजखत प्रस्ता का सम्बन्िमा अध्यवि अकमुलत प्राप्त भई बैठकमा 
प्रस्ता  पेश भएपलछ अध्यवििे उि प्रस्ता िाई बैठकको लकणियवाथि पेश गकेछ । 

३२. ध िेयवक ि प्रस्ता  ध तिण:  ाधषिक बिेट सम्बन्िी ध िेयवक कायविपालिकाबाट स् ीकृत गिी लसिै 
सभामा पेश गरिकेछ । अन्यव सबै ध िेयवक  ा प्रस्ता  सभामा पेश गकुि भन्दा कम्तीमा चौ ीस 
घण्टा अगा ै सबै सदस्यविाई सभाको सजच िे उपिब्ि गिाउक ुपकेछ । 

३३. सझुाब संकिक ि परिमाििक: (१) ध िेयवक मसौदा भएपलछ अध्यवििाई उपयविु िागेमा त्यवस्तो 
ध िेयवकमा सा ििलकक रुपमा  ा  डाबाट  डाबासीको सझुाब संकिक गकि सक्केछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हकु आएको सझुाबहरु सधहतको प्रलत ेदक सम्बजन्ित  डा 
सलमलतिे कायविपालिकािाई ठदक ुपकेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम ध िेयवकमा  डा सलमलत माफि त प्राप्त हकु आएका सझुाबहरुको 
अध्यवयवक गिी कायविपालिकािे ध िेयवकिाई आ श्यवकता अकसुाि परिमाििक गकेछ ।  

३४. ध िेयवक  ा प्रस्ता  सभामा पेश गके: (१) अध्यविबाट स् ीकृत कायवितालिका बमोजिम ध िेयवक  ा 
प्रस्ता  प्रस्ततुकताि सदस्यविे सभाको बैठकमा पेश गकेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजिम ध िेयवक पेश गदाि ध िेयवक प्रस्ततुकताि सदस्यविे ध िेयवक पेश 
गकुि पिेको कािण, ध िेयवकबाट गकि खोजिएको व्यव स्था ि त्यवसबाट प्राप्त गकि खोजिएको 
उपिजब्िको बािेमा संजिप्त िाककािी ठदंदै ध िेयवकमा छिफि गरियवोस ्भने्न प्रस्ता  सभामा पेश 
गकुि पकेछ । 

(३) ध िेयवक  ा प्रस्ता  पेश गकि तोधकएको सदस्यव सभामा स् यंव उपजस्थत हकु असमथि 
भएमा अध्यवििे तोकेको कुकै सदस्यविे ध िेयवक  ा प्रस्ता  पेश गकि सक्केछ । 

३५. संशोिक सम्बन्िी शतिहरूाः कुकै ध िेयवक  ा प्रस्ता को सम्बन्िमा देहायवका शतिका अिीकमा िही 
सदस्यविे संशोिक पेश गकि सक्केछाः 

(क) मूि प्रस्ता को लसद्धान्त ध पिीत हकु ुहुँदैक । 

(ख) मूि प्रस्ता को कुिासँग सम्बद्ध तथा त्यवसको िेत्रलभत्रको हकु ुपकेछ । 

(ग) बैठकिे पधहिे गरिसकेको लकणियवसँग बाजझके हकु ुहुँदैक । 

(घ) अस्पष्ट  ा लकिथिक हकु ुहुँदैक । 

३६. ध िेयवकमा दफाबाि छिफि: (१) दफा २६, २७, २९ ि ३० बमोजिमको ध िेयवक  ा प्रस्ता  
बैठकमा दफा ाि छिफिका िालग अध्यवििे आ श्यवक व्यव स्था गकुिपकेछ । यवस्तो छिफिमा 
अध्यवििे प्राप्त भई सकेका संशोिक ध िेयवक  ा प्रस्ता िाई समेत समा ेश गिाउक सक्केछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम छिफि समाप्त भए पश्चात ध िेयवक  ा प्रस्ता  प्रस्ततुकताि 
सदस्यविे अध्यविको अकमुलतिे सभामा देहायवको कुकै एक प्रस्ता  प्रस्ततु गकुिपकेछ,-  

(क) ध स्ततृ छिफिको िालग ध िेयवक  ा प्रस्ता िाई सभाका सलमलतमा पठाइयवोस ्भने्न  ा  

(ख) ध िेयवक  ा प्रस्ता  बैठकबाट पारित गकि लकणियवाथि पेश गके ।  

ति सलमलतको बैठकमा पठाइके ध िेयवक  ा प्रस्ता  सभाको बैठकमा दफाबाि छिफि 
गरिके छैक । 

३७. सभामा छिफि गकि कपाइक ेध षयवहरूाः (१) देहायवका ध षयवमा सभा  ा सलमलतको कुकै बैठकमा 
छिफि गकि पाइके छैकाः 

(क) संध िाक  ा प्रचलित काकूकबाट लकषिे गरिएको ध षयव, 

(ख) काकूकत: गोप्यव िहके कुिाहरू  ा प्रकाशक गदाि िाधियव धहत ध परित हकु ेकायवि,  

(ग) कायविपालिकाको कुकै सलमलतको लकणियवको आिोचका गरिएका ध षयव, 

(ग) सभाको छिफिद्वािा स्पष्ट भएसकेको ध षयव, 

(घ) प्रत्यवि  ा अप्रत्यवि रुपमा प्रचािको िालग कुकै व्यवजि  ा संस्थाको काम आठद भएको 
ध षयव, 
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(ङ) प्रचलित काकूक बमोजिम स्थाधपत भएको न्यवाधयवक  ा  ा त्यवसको पदालिकािी, प्रचलित 
काककु बमोजिम िाँचबझु गकि, सझुा  ठदक  ा प्रलत ेदक पेश गकि गठठत आयवोग  ा 
सलमलतमा ध चाििीक िहेको ध षयव, 

(च) ऐलतहालसक तथ्यव  ा काकूकको व्यवाख्यवा सम्बन्िी ध षयव, 

(छ) गैि सिकािी व्यवजिको कुकै  िव्यव सत्यव हो  ा होइक भने्न ध षयव,  

(ि) अजशष्ट भाषा प्रयवोग गरिएको,  

(झ) कायविपालिकाको कुकै लकणियव  ा कुकै काि ाही सम्बन्िी ध षयवमा छिफि गदाि िाधियव 
सिुिा, अखण्डता  ा कूटकीलतक सम्बन्ि िस्ता सं ेदकशीि ध षयवहरूमा आचँ आउक 
सक्के भकी कायविपालिकाबाट प्रमाजणत गरिएको ध षयव समा ेश भएको, ि 

३८. सलमलतमा छिफि: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोजिम ध स्ततृ छिफि गकि सभाको 
सलमलतमा पठाइएकोमा सलमलतिे त्यवस्तो ध िेयवक  ा प्रस्ता मा छिफि गदाि ध िेयवकमा संशोिक 
पेश गके सदस्यवहरुिाई संशोिक पेश गकुि पिेको आिाि ि कािण समेत खिुाई आफ्को 
संशोिकको ध षयवमा प्रष्ट गकि सलमलतको बैठकमा समयव ठदकेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोिककताििे संशोिकको ध षयवमा आफ्को िािणा िाखेपलछ पेश 
भएका संशोिकका ध षयवमा समेत सलमलतिे दफाबाि छिफि गिी त्यवस्तो संशोिक स् ीकाि गके 
 ा कगके सम्बन्िमा ध िेयवक प्रस्ततुकताि सदस्यवको समेत िायव लिई आ श्यवक लकणियव गकेछ । 

३९. सलमलतको प्रलत ेदक ि बैठकमा प्रस्ततु: (१) सलमलतमा ध िेयवक  ा प्रस्ता  उपि छिफि समाप्त 
भएपलछ सलमलतिे गिेको लकणियव अकरुुप प्रलत ेदक तयवाि गिी सलमलतको संयवोिक  ा लकिको 
अकपुजस्थलतमा सलमलतिे तोकेको सदस्यविे प्रलत ेदक सधहतको ध िेयवक  ा प्रस्ता  अध्यविको 
अकमुलतिे सभाको बैठकमा पेश गकेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रलत ेदक उपि छिफि समाप्त भए पश्चात ध िेयवक  ा 
प्रस्ता  प्रस्ततुकताि सदस्यविे अध्यविको अकमुलतमा ध िेयवक  ा प्रस्ता  बैठकबाट पारित गकि 
लकणियवाथि पेश गकेछ । 

४०. ध िेयवक धफताि लिक सक्क:े (१) ध िेयवक प्रस्ततुकताि सदस्यविे सभाको स् ीकृलत लिई िकुसकैु 
अ स्थामा ध िेयवक  ा प्रस्ता  धफताि लिक सक्केछ ।  

ति  ाधषिक बिेट तथा आलथिक ऐक सम्बन्िी ध िेयवक धफताि लिक सक्के छैक ।  

(२) ध िेयवक  ा प्रस्ता  प्रस्ततुकताि सदस्यविे ध िेयवक धफताि लिक अकमुलत माग्के प्रस्ता  
पेश चाहेमा लिजखत सूचका ठदक ुपकेछ । 

(३) ध िेयवक  ा प्रस्ता  धफताि लिके प्रस्ता को कसैिे ध िोि गिेमा प्रस्ता  गके तथा ध िोि 
गके सदस्यविाई अध्यवििे आ-आफ्को कुिाहरू स्पष्ट पाकि संजिप्त  िव्यव ठदक अकमुलत ठदक 
सक्केछ ि त्यवसपलछ अरु छिफि हकु कठदई प्रस्ता िाई लकणियवाथि पेश गकेछ । 
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(३) ध िेयवक  ा प्रस्ता  धफताि लिके अन्यव प्रधक्रयवा अध्यवििे लकिाििण गिे बमोजिम हकुेछ । 

४१. संशोिक प्रस्ता  स् ीकृत गके  ा कगके अलिकािाः (१) दफा २६, २७, २९, ३० ि ३६ 
बमोजिम दताि भएको ध िेयवक  ा प्रस्ता  उपि कुकै सदस्यविे संशोिक पेश गकि चाहेमा सभाको 
बैठक हकुभुन्दा कम्तीमा चौ ीस घण्टा ठदक अगा ै संशोिकको प्रस्ता  अध्यवि समि पेश गकि 
सक्केछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिके संशोिक स् ीकृत गके  ा कगके अलिकाि अध्यविको 
हकुेछ । 

(३) अध्यवििे स् ीकृत गिेको संशोिक  ा संशोिक सधहतको प्रस्ता   ा मूि प्रस्ता िाई 
लकणियवाथि पेश गकुिभन्दा पधहिे बैठकमा पढेि सकुाउकेछ । यवसिी लकणियवाथि पेश गदाि एकभन्दा 
बढी संशोिकहरु भएमा अध्यवििे उपयविु ठहयवािएको कुकै एक संशोिक  ा संशोिक सधहतको 
प्रस्ता   ा मूि प्रस्ता िाई प्राथलमकता ठदइ पेश गकि सक्केछ । 

(२) सभाको सजच िे अध्यवििे अकमुलत ठदएका संशोिकहरूको ध  िण सदस्यवहरूिाई 
उपिब्ि गिाउकेछ । 

४२. ध िेयवक पारित गके प्रस्ता  सभाको लकणियवाथि पेश गके: (१) सभामा दफा ाि छिफि भएकोमा 
सो समाप्त भएपलछ ि सलमलतमा ध स्ततृ छिफि भएकोमा सलमलतको प्रलत ेदक उपि सभाको 
बैठकमा छिफि समाप्त भएपश्चात अध्यविको अकमुलत लिई सभामा लकणियवाथि ध िेयवक प्रस्ततुकताि 
सदस्यविे ध िेयवक पारित गरियवोस ्भने्न प्रस्ता  प्रस्ततु गकेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ध िेयवक  ा प्रस्ता मा पेश भएका संशोिकहरूिाई अध्यविको 
अकमुलतिे बैठकमा लकणियवाथि छुटै्ट पेश गकि सक्केछ ।  

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहमुत सदस्यविे स् ीकृत गिेमा 
ध िेयवक  ा प्रस्ता  पारित भएको मालककेछ ।   

४३. ध िेयवकको पकुाः प्रस्तलुताः एक पटक आव्हाक गिी बसेको सभाको बैठकमा पेश गिी अस् ीकृत 
भएको ध िेयवक सोही सभाको बैठकमा पकुाः प्रस्ता  गरिके छैक । 

४४. ध िेयवक दताि अलभिेख िाख्न:े सभामा पेश गके प्रयवोिकाको िालग अध्यवि समि पेश भएका 
ध िेयवक सभाको सजच िे अकसूुची -२ बमोजिम दताि गिी ध िेयवकमा भएको कािबाहीको 
अद्या लिक िगत तयवाि गिी िाख्न ुपकेछ ।  

४५. सामान्यव त्रटुी सिुाि: अध्यवििे सभाबाट पारित भएको ध िेयवक  ा प्रस्ता मा दफाहरूको संख्यवाको 
क्रम लमिाउके तथा भाषागत शदु्धता कायवम िाख्न ुपकेछ ।  

४६. ध िेयवक प्रमाणीकिणको िालग अद्या लिक प्रलत तयवाि पाके: (१) दफा ४२ बमोजिम सभाबाट 
पारित भएको ध िेयवकिाई सभाको सजच िे पारित भएका संशोिक तथा आकषंुलगक लमिाक भए 
त्यवस्तो लमिाक गिी ध िेयवक पारित भएको लमलत समेत उल्िेख गिी प्रमाणीकिणको िालग केपािी 
कागिमा चाि प्रलत तयवाि गकपुकेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजिम तयवाि गरिएको ध िेयवकमा  षिगत कम्बि समेत उल्िेख गिी 
सभाको सजच िे प्रमाणीकिणको िालग अध्यवि समि पेश गकुि पकेछ ।  

४७. ध िेयवक प्रमाणीकिण ि प्रकाशक तथा लबक्री ध तिण: (१) सभाबाट पारित भई दफा ४६ को 
उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको ध िेयवकको पधहिो ि अजन्तम पषृ्ठमा पूिा काम, थि तथा पद 
समेत उल्िेख गिी प्रत्येवक पषृ्ठमा हस्तािि गिी अध्यवििे प्रमाणीकिण गकेछ । त्यवसिी 
प्रमाणीकिण गदाि लमलत ि ध िेयवकको पषृ्ठ संख्यवा समेत खिुाउक ुपकेछ ।  

(२) सभाबाट पारित ध िेयवक उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकिण भएपलछ िागू हकुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम ध िेयवक प्रमाणीकिण भएको िाककािी सभामा ठदक ुपकेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकिण भएको ध िेयवकको एक प्रलत सभाको अलभिेखमा 
िाखी अको एक–एक प्रलत कायविपालिकाको कायवािियव,  डा सलमलत ि संघ ि प्रदेशको सम्पकि  
मन्त्राियवमा पठाउक ुपकेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकिण भएको ध िेयवक प्रकाशक गिी कायविपालिकाको 
 े साईटमा समेत िाख्न ुपकेछ ।  

(६) सभािे पारित गिेको ध िेयवक प्रमाणीकिण भएपलछ त्यवसका मखु्यव मखु्यव व्यव स्थाको 
बािेमा स्थाकीयव सञ्चाि माध्यवम  ा अन्यव कुकै तरिकाबाट प्रचाि प्रसाि गकुि पकेछ । 

(७) कसैिे स्थाकीयव काकूक खरिद गकि चाहेमा कायविपालिकाको कायवािियव ि  डा सलमलतको 
कायवािियवबाट िागत दस्तिु लतिी खरिद गकि सक्केछ । 

४८. सलमलत गठक गकि सक्क:े (१) कायविपालिकािाई सभाप्रलत उििदाधयव बकाउक, स्थाकीयव काकूक 
लकमािण प्रधक्रयवािाई व्यव जस्थत बकाउक तथा कायविपालिकाबाट भएका काि ाहीको अकगुमक ि 
मूल्यवाङ्कक गिी आ श्यवक लकदेशक ठदक समेत प्रयवोिकको िालग देहायव बमोजिमको सलमलत गठक 
गकि सक्केछाः  

क. ध िेयवक सलमलत 

ख. िेखा सलमलत 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रत्येवक सलमलतमा बढीमा तीक िका सदस्यवहरु िहकेछक ्। 
सलमलतमा िहके सदस्यवहरु ध षयवगत अकभु   ा ध ज्ञताका आिािमा अध्यविको प्रस्ता  बमोजिम 
सभािे लकिाििण गिे बमोजिम हकुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठक हकुे सलमलतको संयवोिक अध्यवििे तोके बमोजिम हकुेछ 
। संयवोिक बैठकमा उपजस्थत कभएमा सलमलतिे तोकेको सदस्यविे बैठकको अध्यविता गकेछ ।  

(४) सलमलतको सजच को कायवि कायविपालिकाको ध षयवगत शाखा प्रमखुिे गकेछ ।  

(४) सलमलतको बैठकको गणपिुक संख्यवा कम्तीमा दईु िका हकुपुकेछ । 
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(५) सलमलतको लकणियव बहमुतबाट हकुेछ ।  

(6) उपदफा (१) बमोजिमको सलमलतिे आ श्यवकताकसुाि ध षयवगत ध ज्ञ  ा कमिचािीिाई 
आमन्त्रण गकि सक्केछ । आमजन्त्रत सदस्यविे बैठकको लकणियवमा मत ठदक पाउके छैक।  

(7) उपदफा (१) बमोजिमका सलमलतिे आफूिे गिेको कामको  ाधषिक प्रलत ेदक सभासमि 
पेश गकुि पकेछ । 

४९. स्थाकीयव काकूकको एकीकृत ि अद्या लिक अलभिेख िाख्नपुके: (१) सभाको सजच िे अकसूुची–३ 
बमोजिमको ढाँचामा सभािे बकाएको काकूकको एकीकृत ि अद्या लिक अलभिेख िाख्न ुपकेछ । 

(२) कायविपालिकािे स्थाकीयव काकूकको  षिगत ि  णािककु्रममा अद्या लिक ध  िण तयवाि गिी 
िाख्न ुपकेछ ।   

(३) स्थाकीयव काकूकमा संशोिक भएमा त्यवस्तो संशोिक समेत लमिाइ कायविपालिकािे 
अद्या लिक ध  िण तयवाि गिी िाख्न ु पकेछ । त्यवसिी अद्या लिक गरिएको स्थाकीयव काकूक 
स्थाकीयव तहको  े साईटमा समेत िाख्न ुपकेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिम िाजखएको अलभिेख कसैिे अ िोकक गकि चाहेमा सिुजित 
रुपमा अ िोकक गकि ठदक ुपकेछ ।  

५०. काकूक लकमािण प्रधक्रयवा सम्बन्िी अन्यव व्यव स्था: स्थाकीयव काकूक लकमािण  ा संशोिक सम्बन्िी अन्यव 
प्रधक्रयवा प्रचलित काकूक अककूुि सभािे आफैँ लकिाििण गिे बमोजिम हकुेछ ।  

५१. सभाको सजच को अलिकािाः सभाको सजच िे सभाको  ा कुकै सलमलत  ा उपसलमलतको बैठकमा 
प्र ेश गकि ि बैठकमा कायविित कमिचािीिाई लकदेशक ठदक  ा लकयवन्त्रण गकि  ा बैठकिे मागेको 
कायविध लि सम्बन्िी सल्िाह ठदक सक्केछ । 

 

परिच्छेद-4 

ध ध ि 

५२. सभािाई संबोिकाः (१) केपाि सिकािका मजन्त्रपरिषद्का सदस्यव, प्रदेश प्रमखु तथा प्रदेश 
सिकािका मजन्त्रपरिषद्का सदस्यविाई सभा अध्यवििे सभाको बैठकिाई ध शेष सं ोिक गकि 
अकिुोि गकि सक्केछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बोिकको िालग अपकाइके प्रधक्रयवा अध्यवििे तोके बमोजिम 
हकुेछ । 

५३. प्र ेश लकयवलमत गके अलिकािाः (१) सभाको बैठकमा प्र ेश लकयवलमत गके अलिकाि अध्यविको 
हकुेछ ।  

५४. आन्तरिक ठदग्दशिकाः सभाको स् ीकृलत लिई अध्यवििे आ श्यवकता अकसुाि आन्तरिक ठदग्दशिक 
बकाउक सक्केछ । 
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(१) यवस कायविध लिको अजन्तम व्यवाख्यवा गके अलिकाि अध्यवििाई हकुेछ ि लकिको लकणियव 
अजन्तम हकुेछ ।  

(२) त्यवस्तो लकणियवको िाककािी बैठकिाई ठदक ुपकेछ ।  

(३) यवो कायविध लिको प्रयवोग गदाि प्रधक्रयवागत बािा अड्काउहरू फुकाउके अजन्तम अलिकाि 
अध्यवििाई हकुेछ । यवसिी िािी भएका आदेश  ा लकदेशकहरू यवस कायविध लिमा पिे सिह मालक 
कायवािन् यवकमा आउकेछ । 

५५. सभाको सजच को काम िगाउक सक्काेः सभाको सजच  उपजस्थत कभएमा यवस कायविध लिमा सभाको 
सजच िे गके भकी तोधकएको कायविहरू अध्यवििे तोकेको अन्यव अलिकृत स्तिका कमिचािीिे गकेछ 
।  

५६. अकपुजस्थलतको सूचकााः (१) कुकै सदस्यव िगाताि दूई  टा  ा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा 
अकपुजस्थत िहक ुपके भएमा तत्सम्बन्िी अग्रीम सूचका अध्यवििाई ठदक ुपकेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम ठदइके सूचकामा आफू अकपुजस्थत िहके अ लि ि कािण समेत 
उल्िेख गकुि पकेछ ।  

५७. पािका गकुि पके आचाि संधहतााः सभाका पदालिकािी तथा सदस्यवहरूिे संध िाक तथा काकूक 
बमोजिमको उििदाधयवत्  पूिा गके तथा लकिहरूको काम काि ाहीमा सा ििलकक ध श्वास कायवम 
गकि सभाबाट स् ीकृत आचाि संधहताको पािका गकेछक ् । आचाि संधहताको कमूका स्थाकीयव 
तहको सम्पकि  मन्त्राियव माफि त उपिब्ि गिाउकेछ । यवस्तो आचािसंधहता सभािे पारित गिी 
िागू गकुि स्थाकीयव तहको कतिव्यव हकुेछ । 

५८. अलि ेशकको अंग कमालकक:े सभाको अलि ेशक प्रािम्भ हकु ु पू ि ि भैसकेपलछ अन्त्यव कभएसम्मको 
अ लिमा आयवोिका हकुे उद्घाटक, स् ागत, सम्माक तथा अलभकन्दक िस्ता धक्रयवाकिापिाई 
सभाको अंग मालकके छैक ।  

५९. शाजन्त सिुिा सवु्यव स्था कायवम िाख्न:े गाउँसभा  ा कगिसभा सञ्चािक अ लिभि सभाको सिुिाथि 
अध्यवििे सिुिा लककायवको सहयवोग अकिुोि गिेमा अध िम्ब सिुिा उपिब्ि गिाउक ुसम्बजन्ित 
सिुिा लककायवको कतिव्यव हकुेछ । 
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अकसूुची - १ 

(कायविध लिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा 

कायविसूची ि समयवतालिका 

बैठक संख्यवा  बैठक स्थाकाः  

अध्यवितााः  

लमलत बैठक बस्के समयव कायविसूची कायविसूची प्रस्ततुकताि कैधफयवत 

     

     

     

 

छिफिको समयव तालिका 

लमलत बैठक बस्क े
समयव 

कायविसूची प्रस्ता 
प्रस्ततुकतािको 
काम 

छिफिमा बोल्के सदस्यवको काम 
ि तोधकएको समयव 

कैधफयवत 
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अकसूुची - २ 

(कायविध लिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्ित) 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभामा प्रस्ततु काकूकको अलभिेख 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभा 

दताि 
कं. 

 

ध िेयवकको 
काम 

 

दताि 
लमलत 

 

मूि÷संशोिक 

 

प्रस्ततुकताि 

 

ध तिण 
लमलत 

 

सभामा 
प्रस्ततु 
लमलत 

 

दफा ाि 
छिफि 

 

पारित 
लमलत 

 

प्रमाणीकिण 
लमलत 

 

कैधफयवत 

 

           

           

           

           

           

 

अलभिेख तयवाि गकेको अलभिेख िाचँ गकेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

काम, थि: काम, थि: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 

 



 गाउँसभाबाट पारित लमलत: 2074/03/31 

 

  21 
 

अकसूुची - ३ 

(कायविध लिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

 

तामाकोशी पालिकाको गाउँसभामा स् ीकृत काकूकको अलभिेख 

 

तामाकोशी पालिकाको गाउँसभा 

दताि 
कं. 

 

ध िेयवकको काम 

 

सभाबाट 
स् ीकृत 
भएको लमलत 

 

संशोिक भएको 
भए सोको लमलत 

 

सभामा 
प्रस्ततु 
लमलत 

 

पारित 
लमलत 

 

प्रमाणीकिण लमलत 

 

कैधफयवत 

 

        

        

        

        

        

 

अलभिेख तयवाि गकेको अलभिेख िाचँ गकेको 

दस्तखताः दस्तखताः  

काम, थि: काम, थि: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 

 


