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सम्वत ्२०७४ को नियम नं. ४                                                                  

ufpF;ef ;~rfng sfo{ljlw, @)&$   

सरूमारानी गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत: २०७४।०४।१५ 

प्रस्तावनााः नेपालको सवंिधानको धारा २२७ अनसुार प्रदशे काननू बमोविम स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन काययविवध स्िीकृत भई लाग ू

नभएसम्मको लावग सरूमारानी गाउँ सभाको कार्य स्चाानन गनय  ठैककको सव् र्वस्था कार्म रा्न  वव्र्क सिमितररूको गकन गनय र न्र् 

काम कारवारी िनर्िमत एवं प्रभावकारी बनाउन सरूमारानी गाउँ काययपावलकाबाट स्िीकृत गरी यो काययविवध िारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिः (१) र्स िनर्मावनीको नाम सरूमारानी गाउँ सभा स् चाानन कार्यिविि-२०७४” ररकेो छ। 

(२) र्ो कार्यिविि तवरु्त प्रारम्भ रनेुछ । 

२. पररिाषाः िवषर् वा प्रसङ्गने नको नथय ननागेमा र्स कार्यिवििमा - 

(क) “सिंविान” भ्नाने नेपानको सिंविान सम्झनव पछय । 

(ख) “स्थानीर् तर” भ् नाने नेपानको सिंविानको िारा ५६ को उपिारा ४ ैमोििमका गाउँपािनका  नगरपािनका र ििल्ना सभा 

सम्झनव पर्यछ । 

(ग)  “सभा” भ् नाने गाउँपािनकाको रकमा सिंविानको िारा २२२ ैमोििमको गाउँसभा, नगरपािनकाको रकमा सिंविानको िारा 

२२३ ैमोििमको नगर सभा र विल्ला समन्िय सवमवतको हकमा धारा २२० बमोविमको विल्ला सभा सम्झनव पर्यछ ।  

(घ) “कार्यपािनका” भ् नाने  सरूमारानी गाउँ काययपावलका  सम्झनव पर्यछ । 

(ङ) “नध्र्क्ष” भ्नाने सभाको अध्यक्षलाई सम्झनव पछय ।  

(चा) “उपाध्र्क्ष” भ्नाने गाउँपािनकाको उपाध्र्क्षनाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) “िविरे्क” भ्नाने स्थानीर् कानूनको मसौर्ा वा कानूनको संशोिन मसौर्ा समेत सम्झनव पछय। 

(ि)  “सर्स्र्” भ्नाने गाउँ कार्यपािनकाको नध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कार्यपािनकाको सर्स्र् वा वडा सर्स्र् सम्झनव पछय । 

(झ) “सभाको सवचि” भ्नाने गाउँपािनकाको कार्यकारी नििकृत र वा नध्र्क्षने सभाको सिचाव भई काम गनय तोकेको कमयचाारी 

समेतनाई सम्झनव पछय । 

(ञ) “ ठैकक” भ्नाने गाउँ वा नगर सभाको नििवेशन सम्झनव पछय । सो शब्र्ने सिमितको वठकक समेतनाई सम्झनव पर्यछ । 

(ट) “प्रस्ताव” भ्नाने सभाको िवचााराथय पेश गररएको कव नठ प्रस्ताव िा सो प्रस्तािसगँ सम्बवन्धत सशंोधन प्रस्ताि समेत सम्झनव पछय । 

(क) “प्रस्तवतकताय सर्स्र्” भ्नाने सभाको िविरे्क वा प्रस्ताव प्रस्तवतकताय सभाको सर्स्र् सम्झनव पछय । 

(ड) “ ठैकक कक्ष” भ्नाने सभाको ठैकक कक्ष सम्झनव पछय र सो शब्र्ने ठैकक कक्षसगँ िोिडएको र्शयकर्ीघाय तथा ैरण्डा समेतनाई 

िनाउँछ । 

(ढ) “िवषर्गत शाखा” भ्नाने गाउँपािनकाको कार्य िवभािन िनर्मावनी ैमोििमको िवषर्गत शाखा सझंनव पछय ।  

(ण) “सिमित” भ्नाने र्स कार्यिविि ैमोििम गकन रुने सभाको सिमित सम्झनव पछय । 

(त) “सरं्ोिक” भ्नाने र्स कार्यिविि ैमोििम गिकत सिमितको सरं्ोिक सम्झनव पछय । 

 

 

पररच्छेद -२ 

सिाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्धी व्यवस्था 
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३. सिाको अम्धवेशन बोलाउने: (१) नध्र्क्षने गाउँपावलका िा नगरपािनकाको िनवायचानको नि्तम पररणाम घोषणा भएको िमितने एक 

मिरना िभत्र सभाको पिरनो नििवेशन ैोनाउनेछ । त्र्सपिछ र्स कार्यिविि ैमोििम नध्र्क्षने समर् समर्मा न्र् नििवेशन ैोनाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा नििवेशनको समािि र नको ठैककको प्रारम्भका ैीचाको नविि छ मरीना भ्र्ा ैढी रुने छठन । 

(२) नध्र्क्षने कार्यसचूाी ैमोििम सभाको ठैककको सचंाानन र न्त्र् गनेछ । 

(३) सभाको नििवेशन चाानू नररकेो वा ठैकक स्थिगत भएको नवस्थामा ठैकक ैोनाउन वा्छनीर् छ भनी सभाको सम्पूणय सर्स्र् 

सं् र्ाको एक चाौथाइ सर्स्र्ररूने िनिखत ननवरोि गरेमा नध्र्क्षने त्र्स्तो ठैकक ैस्ने िमित, स्थान तोक्नेछ । त्र्सरी तोिकएको िमित, समर् 

र स्थानमा सभाको नििवेशन ैस्नेछ । 

(४) सभाको अवधिेशन काययपावलकाको केन्र रहकेो स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोविम बस्नेछ । 

(५) सामा्र्ताः िनवायचान पिछको पिरनो नििवेशनको अिवध ैढीमा प्र िर्न र सोपिछको प्रत्रे्क नििवेशनको नविि ैढीमा सात 

िर्नको रनेुछ । 

(५) उपर्फा (१) वा (३) ैमोििम सभाको नििवेशन ैोनाएको सचूाना नध्र्क्षने सर्स्र्ररुनाई िर्नेछ । त्र्स्तो सचूाना वव्र्कता 

ननवसार सावयििनक स्चाार माध्र्मैाट समेत प्रचाार प्रसार गनवय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको उपम्स्थम्त र आसनः (१) बैठकमा वसन ग्ररण गनवय निघ स ठै सर्स्र्ने अध्यक्षले तोकेको क्रम ननवसार नििवेशनको 

उपिस्थित पविस्तकामा रस्ताक्षर गनवयपनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) ैमोििम उपिस्थत सर्स्र्ने नध्र्क्षने तोके ननवसारको स्थानमा िनिायररत समर् नगावठ वफ्नो वसन ग्ररण गनवयपनेछ 

।  

(३) नपांगता भएका सर्स्र्को रकमा नध्र्क्षने िनिायररत गरेको स्थानमा िनिको साथमा एक िना सरर्ोगी वव्र्क भएमा सो को 

समेत ्र्वस्था गनय सक्नेछ ।  

५. सिाको गणपूरक संख्या: (१) सभामा तत्कान कार्म ररकेा सर्स्र् सं् र्ाको पचाास प्रितशत भ्र्ा ैढी सर्स्र् उपिस्थत भएमा 

नििवेशनको नािग गणपरूक सं् र्ा पवगेको मािननेछ ।   

(२) उपर्फा (१) ैमोििम गणपवरक सं्र्ा नपवगेमा नध्र्क्षने तीन िर्न िभत्र नको ठैककका नािग र्फा ३ ैमोििम सिूचात गनवयपनेछ । 

(३) उपर्फा (२) ैमोििम वव्हान गरेको नििवेशनमा गणपवरक सं्र्ा नपवगेमा दईु िर्न िभत्र नििवेशन ैस्ने गरी र्फा ३ ैमोििम 

सचूाना गनवयपनेछ ।  

(४) उपर्फा (३) ैमोििम पवनाः सचूाना गर्ाय गणपवरक सं् र्ा नपवगेमा कम्तीमा पच्चीस प्रितशत सर्स्र्ररुको उपिस्थितमा नििवेशन 

ैस्नेछ ।  

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन: (१) नध्र्क्षने सभाको कार्यैोझनाई ध्र्ानमा राखी कार्यसचूाी स्वीकृत गरी सभाको ठैकक सचंाानन गनवयपनेछ ।  

(२) सभाको ठैकक नध्र्क्षने िनिायरण गरेको समर् तािनका ैमोििम रनेुछ ।  

(३) नध्र्क्षने प्रत्रे्क ठैककको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपवस्थत हनु नसक्ने अिस्थामा उपाध्यक्ष िा उपप्रमखुले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । उपाध्यक्ष िा 

उपप्रमखु पवन उपवस्थत हनु नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गने गरी काययसचूीमा तोक्न ुपनेछ । 

७. काययसूची र समयावम्ध प्रकाशनः (१) नध्र्क्षको िनर्ेशानवसार सभाको सिचावने कार्यसचूाी र समर् तािनका ननवसचूाी-१ ैमोििम तर्ार 

गनेछ र त्र्सको एक प्रित सामा्र्तर्ा अड्चालीस घण्टा नगावठ प्रत्रे्क सर्स्र्नाई उपनब्ि गराइनेछ । 

तर िवशेष पररिस्थितमा नध्र्क्षको िनर्शेानवसार ठैकक ैस्ने चौिीस घण्टा नगावठ कार्यसचूाी तर्ार गरी त्र्सको एक प्रित सर्स्र्नाई 

सभाको सवचिले उपनब्ि गराउन सक्नेछ । 

८. समयावम्ध म्नधायरण: (१) नध्र्क्षने ठैककमा पेश रनेु िवषर्मािथ छनफन गनय समर्ाविि तोक्नेछ । 

२) उपर्फा (१) ैमोििम तोिकएको समर्ाविि समाि भएपिछ र्स काययविवधमा न्र्था नेिखएकोमा ैारके नध्र्क्षने अन्य विषयमा 

छनफन रनु निर्ई सो िवषर्को टवङ्गो नगाउन वव्र्क स ठै विधयेक िा प्रस्ताि िनणयर्ाथय ठैककमा प्रस्तवत गनेछ । 
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९. सिामा मतदान: (१) सभामा िनणयर्का नािग प्रस्तवत गररएको स ठै  विधयेक िा प्रस्तावको िनणयर् उपिस्थत सर्स्र्ररूको ैरमुतैाट रनेुछ ।  

(२) नध्र्क्षता गने ्र्ििनाई मत िर्ने नििकार रुने छठन ।  

तर मत ैराैर भएमा नध्र्क्षता गने ्र्ििने वफ्नो िनणायर्क मत िर्नेछ ।  

१०. मयायम्दत संशोधनः कव नठ सर्स्र्ने प्रस्तवत गने िविरे्क िा प्रस्तावमा कव नठ वपिििनक, ्रं्ग्र्ात्मक, ननाव्र्क, ननवपर्वि वा नसम्ैद्ध 

शब्र् वा वाक्र्ांश प्रर्ोग भएको नागेमा नध्र्क्षने त्र्स्ता िवषर् िवतरण रुनवभ्र्ा निघ उपर्वि सशंोिन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रारभिः सभाको ठैकक कक्षमा नध्र्क्ष वगमन भई रािरिर् िवन ैिे पिछ ठैकक प्रारम्भ रनेुछ । 

१२. बैठकमा पालना गननयपने आचरणहरूः (१) ठैककमा र्रेार्का आचरणररू पानना गनवय पनेछाः 

(क) नध्र्क्ष ठैकक कक्षमा प्रवेश रुरँ्ा स ठैने सम्मान प्रकट गनय उक्नव पनेछ । 

(ख) नध्र्क्षने ठैककप्रित सम्मान प्रकट गरी वफ्नो वसन ग्ररण गनवयपनेछ । 

(ग) ठैकक स्थिगत भई नध्र्क्ष सभाैाट ैािरर िनस्के पिछ मात्र नरु सर्स्र्ररूने ठैकक कक्ष छाड्नव पनेछ । 

(घ) ठैककमा भाग िनने सर्स्र्ने ैोल्र्ा नध्र्क्षनाई सम्ैोिन गरेर मात्र ैोल्नव पछय र नध्र्क्षने न्र्था वर्शे िर्एमा ैारके 

उिभएर ैोल्नव पनेछ । 

(ङ) नध्र्क्षने ठैककनाई सम्ैोिन गररररकेो समर्मा कव नठ पिन सर्स्र्ने स्थान छाड्नव रुरँ्ठन र नध्र्क्षने ैोनेको कव रा शाि्तपवूयक 

सव् नव पनेछ । 

(चा) नध्र्क्षले वसन ग्रहण गरररहकेो र ैोिनररकेो अिस्थामा सर्स्र्को ैीचाैाट िरड्ँनव रुरँ्ठन । 

(छ) कव नठ सर्स्र्ने ैोिनररकेो समर्मा नशाि्त गनय वा ठैककको मर्ायर्ा भंग रनेु वा न्र्वस्था उत्प्न रनेु कव नठ काम गनवय रुरँ्ठन । 

(ि) ठैकक कक्षमा नध्र्क्षको सामव् नेैाट वारपार गरी िरड्ँन वा नध्र्क्षको वसनतफय  िपक्र्ू फकायएर ैस्न रुरँ्ठन । 

(झ) ठैककको कार्यसगँ प्रत्र्क्ष रुपने सम्ैि्ित िवषर् ैारके न्र् िवषर्को पवस्तक, समाचाारपत्र वा न्र् कागिपत्रररू पढ्नव रुरँ्ठन 

। 

(ञ) ठैककको नवििभर ठैकक कक्षमा मोैाईन फोन ै्र् गनवय पनेछ । 

(२) सभामा पानना गनवयपने अन्य आचरणररू समय समयमा सभाने तोके ैमोििम रनेुछ । 

१३. बैठकमा िाग म्लने सदस्यले पालन गननय पने म्नयमहरूः ठैककमा रनेु छनफनमा भाग िनने सर्स्र्ने र्रेार्का िनर्मररूको पानन गनवय 

पनेछाः 

(क) नध्र्क्षको ध्र्ानाकषयण गनयको िनिमि उक्नव पनेछ र नध्र्क्ष िनिको नाम ैोनाएपिछ वा इशारा गरेपिछ मात्र ैोल्नव पनेछ । 

(ख) र्स कार्यविवधको र्फा ३५ बमोविमका िवषर्मा छनफन गनवय रुरँ्ठन । 

(ग) नशीष्ट, नश्लीन, नपमानिनक वा कव नठ वपिििनक शब्र् ैोल्नव रुरँ्ठन । 

(घ) ्र्ििगत वक्षेप नगाउन रुरँ्ठन । 

(ङ) ैोल्न पाउने नििकारनाई सभाको कार्यमा ैािा पाने मनसार्ने र्वरुपर्ोग गनवय रुरँ्ठन । 

(चा) सभा वा नध्र्क्षको कव नठ िनणयर् ैर्र गररर्ोस ्भ्ने प्रस्तावमािथ ैोल्र्ाको नवस्थामा ैारके सभा नध्र्क्षको कव नठ पिन िनणयर्को 

वनोचाना गनवय रुरँ्ठन । 

(छ) नध्र्क्षने पर् ननवकून वचारण गरेको छठन भ्ने प्रस्तावको छनफनको क्रममा ैारके नध्र्क्षको वचारणको वनोचाना गनवय रुरँ्ठन । 

(ि) वठककमा पानना गनवयपने अन्य िनर्मररू सभाने तोके ैमोििम रनेुछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमः ठैककमा ैोल्ने क्रम र्रेार् ैमोििम रनेुछाः 

(क) प्रस्ताव पेश गने सर्स्र्ने ैोिनसकेपिछ नध्र्क्षने नाम ैोनाएको वा इशारा गरेको क्रम ैमोििमको सर्स्र्ने ैोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) नध्र्क्षको ननवमित िैना कव नठ सर्स्र्ने एउटठ प्रस्तावमा एक पटक भ्र्ा ैढी ैोल्न पाउने छठन । 
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(ग) प्रस्ताव पेश गने सर्स्र्ने उिर िर्नको िनिमि छनफनको न्त्र्मा फेरर ैोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तावको सम्ै्िमा छनफनमा पिरने 

भाग िनएको वा निनएको िेसवकठ  भए तापिन प्रस्तावक सर्स्र्ने उिर िर्ई सकेपिछ नध्र्क्षको ननवमित निनई फेरर ैोल्न पाउने छठन 

। 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सम्कनेः (१) ठैककमा छनफन चािनररकेो समर्मा सम्ैि्ित िवषर्मा कव नठ सर्स्र्ने कव नठ कुरा स्पष्ट पानय माग गनय 

नध्र्क्ष माफय त ननवरोि गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्फा (१) मा िवनसवकठ  कव रा नेिखएको भए तापिन नध्र्क्षको ननवमित िनई कव नठ सर्स्र्ने सभाको िानकारीको नािग वफूसगँ 

सम्ैि्ित न्र् िवषर्मा स्पष्ट िानकारी िर्न सक्नेछ । 

तर त्र्स्तो स्पष्ट िानकारी िर्रँ्ा कव नठ िववार्स्पर् िवषर् उकाउन पाइने छठन र सो स्पष्ट िानकारी मािथ कव नठ छनफन गनय पाइने छठन ।  

१६. म्नणययाथय प्रस्ताव पेश गनेः (१) सभाको कार्यसचूाीको कव नठ प्रस्तावमािथ छनफन समाि भएपिछ सो प्रस्तावको पक्षमा रनेु सर्स्र्ररूनाई 

“रु् छ, िवपक्षमा रनेु सर्स्र्ररूनाई “रु् न” र तटस्थ ररन चाारने सर्स्र्ररूनाई “मत िर््न” भ्ने शब्र् सविनने गरी उच्चाारण गनवय भनी नध्र्क्षने 

कार्यसवचाीका िवषर्ररू क्रमशाः िनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) ैमोििम प्रस्तावनाई िनणयर्ाथय पेश गरेपिछ नध्र्क्षने “रु् छ” वा “रु् न” भ्ने सर्स्र्ररूमध्रे् िवन पक्षको ैरमुत 

भएको कहरय्ाउँछ सो कव राको घोषणा गनेछ ।  

(३) नध्र्क्षद्वारा कव नठ प्रस्ताव िनणयर्ाथय पेश गररसकेपिछ सो प्रस्तावमािथ छनफन गनय वा संशोिन प्रस्तवत गनय पाइने छठन ।  

१७. सिाध्यिले म्नदेशन म्दनेः (१) ठैककमा नभद्र ्र्वरार गने सर्स्र्नाई वफ्नो ्र्वरार िनर््त्रण गनय नध्र्क्षने चाेतावनी िर्ए पिछ त्र्स्तो 

सर्स्र्ने वफ्नो ्र्वरारमािथ तवरु्त िनर््त्रण गनवय पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) ैमोििमको वर्शे पानना नगने सर्स्र्नाई नध्र्क्षने ठैककैाट ैािरर िान वर्ेश िर्न सक्नेछ । वर्शे पाएपिछ 

त्र्स्तो सर्स्र्ने ठैकक कक्षैाट तवरु्त ैािरर िानव पनेछ र िनिने सो िर्नको ैाँकी नवििको ठैककमा उपिस्थत रनु पाउने छठन । 

(३) उपर्फा (२) ैमोििमको वर्ेश पाएपिछ पिन त्र्स्तो सर्स्र् ठैकक कक्षैाट तवरु्त ैािरर नगएमा नध्र्क्षने िनिनाई कमयचाारी वा 

सवरक्षाकमीको सरर्ोग िनई ैािरर िनकाल्न सक्नेछ । त्र्सरी िनकािनएकोमा त्र्स्तो सर्स्र्ने त्र्सपिछको तीन िर्नसम्म सभाको ठैकक वा 

कव नठ सिमितको ठैककमा भाग िनन पाउने छठन । र्सरी िनकािनएकोमा सभाको सिचावने सो कव राको सचूाना स ठै सिमितनाई िर्नेछ । 

(४) र्स कार्यिवििमा न्र्त्र िवनसवकठ  कव रा नेिखएको भए तापिन कव नठ सर्स्र्ने ठैकक कक्षमा शाि्त, सव् र्वस्था तथा ननवशासन भङ्ग 

गरेमा वा गनय नागेमा वा सभाको प्रितष्ठामा िक्का नाग्ने िकिसमने ठैकक कक्ष िभत्र ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा ैन प्रर्ोग गरेमा वा गनय नागमेा 

वा कव नठ भौितक रानी नोक्सानी पवरय्ाएमा नध्र्क्षने िनिनाई ठैकक कक्षैाट तत्कान िनरकाशन गरी सर्स्र्नाई ैढीमा सात िर्न सम्मको 

नािग सभामा वउन नपाउने गरी र क्षित भएको भौितक सामाग्रीको र्थाथय क्षितपिूतय िनिैाट भराउने वर्शे िर्न सक्नेछ । 

(५) र्फा (४) ैमोििम िनरकािसत भएको सर्स्र्ने सो नवििभर सभाको वा कव नठ सिमितको ठैककमा उपिस्थत रुन पाउने छठन । 

िनिनाई तोिकएको क्षितपिूतय नध्र्क्षने तोकेको समर्िभत्र र्ािखना गने र्ािर्त्व सम्ैि्ित सर्स्र्को रुनेछ । 

(६) र्स र्फा ैमोििम कव नठ सर्स्र् िनरकािशत भएको वा फव कव वा भएको सचूाना सभाको सिचावने स ठै सिमितनाई िर्नेछ ।  

१८. कारवाही म्फताय हुन सकनेः र्स कार्यिवििमा न्र्त्र िवनसवकठ  कव रा नेिखएको भए तापिन िनरकािशत वा कारवारीमा परेको सर्स्र्ने िचाि 

ैवझ्र्ो सफाई पेश गरेमा वा वफ्नो भनू स्वीकार गरी माफी मागेमा नध्र्क्षने ठैककको रार् ैवझी त्र्स्तो सर्स्र्नाई माफी िर्ई कारवारी िफताय 

िनन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थम्गत गने अम्धकारः ठैकक कक्षिभत्र न्र्वस्था भई वा रनु नािग ठैकक िनर्िमत रुपने स्चाानन गनय ैािा पने र्िेखएमा 

नध्र्क्षने सो िर्नको कव नठ समर्सम्म वा वफूने तोकेको नवििसम्मको नािग सचूना टाँस गरी ठैकक स्थिगत गनय सक्नेछ । नध्र्क्ष गरेको 

त्र्स्तो स्थगन मािथ कव नठ सर्स्र्ने प्रश्न उकाउन पाउने छठन् । 

२०. सदस्यको स्थान ररक्त रहेको अवस्थामा सिाको कायय सञ्चालन: सभाको कव नठ सर्स्र्को स्थान ररि ररकेो नवस्थामा समेत सभाने 

वफ्नो कार्य स्चाानन गनय सक्नेछ र सभाको कारैारीमा भाग िनन नपाउने कव नठ ्र्ििने भाग िनएको कव रा पिछ पिा नागेमा प्रचािनत काननू 

िवपररत ैारकेको कार्य नमा्र् रनेु छठन ।   

२१. सिाको म्नणययको अम्िलेख र कायायन्वयन: (१) सभा र र्सको सिमितको िनणयर् तथा कारैारीको निभनेख सभाको सिचावने 

्र्विस्थत र सवरिक्षत रा्नव पनेछ । 

(२) सभा तथा र्सका सिमितको िनणयर्को सक्कन नध्र्क्षको वर्ेश िैना सभा वा सभा  
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भवन ैािरर नठिान रुँर्ठन । 

२२. म्नणयय प्रमाम्णत गरे्न: (१) सभाको बैठकले गरेका िनणयय अध्यक्षले प्रमावणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको वनणयय सरुवक्षत राख्न ेर कायायन्ियन गने गराउने कायय सभाको सवचिले गनेछ । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून म्नमायण गने प्रम्क्रया 

२३. स्थानीय कानून म्नमायण गदाय म्वचार गननय पने पिहरुः (१) सभाने स्थानीर् कानून िनमायण वा सशंोिन गर्ाय न्र् कव राको नितररि 

र्रेार्को िवषर्मा िवचाार गनवय पनेछ,- 

(क) सिंविान ैमोििम वफ्नो नििकारको िवषर्मा पने वा नपने, 

(ख) सिंविान, सघंीर् काननू तथा प्रर्शे कानूनको ्र्वस्था, 

(ग) त्र्स्तो काननू, स्वच्छ, ्र्ार्पणूय तथा तकय  सगंत रुन वा नरनेु,  

(घ)  िनमायण गनय नािगएको स्थानीर् काननूको ्र्वराररक कार्ाय्वर्न रुन सक्ने वा नसक्ने, 

(ङ) काननू कार्ाय्वर्नको नािग वव्र्क पने विथयक स्रोत तथा ससं्थागत सरंचाना, 

(चा) सिोच्च नर्ानतैाट प्रितपािर्त िसद्धा्त वा भएको वर्ेश, 

(छ) नेपान सरकार, सघंीर् संसर्,् प्रर्शे सरकार वा प्रर्शे सभाने त्र्स्तठ िवषर्मा विारभतू काननू िनमायण गरेको भए सोमा भएको 

्र्वस्था 

(ि) नेपान सरकार वा प्रार्िेशक सरकारने नमनूा काननू उपनब्ि गराएको भए सोमा भएको ्र्वस्था, 

(झ) नेपानने न्तरािरिर् स्तरमा िनाएको प्रितवद्धता, 

(ञ) सम्ैि्ित स्थानीर् तरने िनमायण गरेको न्र् स्थानीर् काननूररुसगँको तानमेन तथा सौरारता, 

(ट) ििल्नािभत्रका न्र् स्थानीर् तर वा न्र् ििल्नासगँ िसमाना िोिडएका स्थानीर् तरको रकमा त्र्स्ता ििल्नाका स्थानीर् तरने 

ैनाएको स्थानीर् काननूको ्र्वस्था,  

(ठ) गाउँकार्यपािनका वा नगरकार्यपािनकाने िनिायरण गरेका न्र् वव्र्क िवषर्ररु ।  

(२) सभाने सिंविानको ननवसचूाी-९ को िवषर्मा स्थानीर् काननू िनमायण गर्ाय त्र्स्तो िवषर्मा सघंीर् संसर् वा प्रर्शे सभाने ैनाएको 

काननूको प्रितकून नरनेु गरी िनमायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हनेु िस्त ु िा सिेाको विस्तारमा कुनै वकवसमको बाधा अिरोध गने िा कुनै 

वकवसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँनै ।   

(४) सभा िा काययपावलकाले एक आपसमा बावझने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँनै । 

(५) सभाने िर्एको नििकार प्रर्ोग गरी कार्यपािनकाने िनर्िेशका वा िर्ग्र्शयन ैनाई नाग ूगनेछ ।  

२४. आवश्यकताको पम्हचान गने: (१) कार्यपािनकाने िविरे्क तिवयमा गनवय निघ त्र्स्तो िवषर्को काननू िनमायण गनय वव्र्क रर ेनररेको 

िवषर्मा वव्र्कताको पिरचाान गनवय पनेछ । 

(२) उपर्फा (१) को प्रर्ोिनको नािग सम्ैि्ित कार्यपािनकाने स्थानीर् कानून ैनाउनव पने विार र कारण, त्र्स्तो िवषर्मा सघंीर् 

वा प्रर्शे काननू भए नभएको, ििल्ना िभत्रका र न्र् िछमेकी स्थानीर् तरमा त्र्स सम्ै्िी स्थानीर् काननू िनमायण भए नभएको, स्थानीर् 

काननू तिवयमाैाट रािसन गनय खोििएको नाभ नागत र उपनब्िी, स्थानीर् काननू कार्ाय्वर्नको नािग वव्र्क पने संर््त्र तथा विथयक 

स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िवटाउनको नािग वव्र्क ्र्वस्था र िविरे्कमा ररने मव् र् मव् र् प्राविानको समेत िवशे्लषण गरी सिंक्षि नविारणापत्र 

तर्ार गनवय पनेछ ।  

(३) काननूको सशंोिनको नािग िविरे्क तिवयमा गर्ाय सशंोिन गनवय परेको विार र कारण सिरतको र्फाैार तीन मरने िववरण तर्ार 

गनवय पनेछ ।  
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२५. प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन िन्ने म्नणयय गनेः कव नठ प्रस्ताव स्वीकार र्ोग्र् छ वा छठन भ्ने कव राको िनणयर् नध्र्क्षने गनेछ र त्र्सरी 

िनणयर् गर्ाय नध्र्क्षने कारण खवनाई प्रस्तावको कव नठ नंश वा परूठ  प्रस्ताव नस्वीकार गनय सक्नेछ । 

२६. म्वधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तनत: १) वािषयक वर् र ्र्र्को ननवमान सिरतको ैिेट तथा सोसगँ सम्ैि्ित िविनर्ोिन वा विथयक िविरे्कररू 

नध्र्क्षैाट िनिायररत िमित र समर्मा सभाको ठैककमा प्रस्तवत गनवयपनेछ ।  

(२) वािषयक ैिेट तथा नथय सम्ै्िी िविरे्क वा प्रस्ताव कार्यपािनकाको प्रमवख वफैं ने वा िनिने तोके ैमोििम उपाध्र्क्ष/उपप्रमवख 

वा कार्यपािनकाको सर्स्र्ने मात्र प्रस्तवत गनवयपनेछ । नध्र्क्षने वावषयक ैिेट वर् ्र्र् िववरण तथा ैिेट सभामा वँफठ  पेश गने भएमा सो 

समर्मा उपाध्र्क्ष िा उपप्रमवखने ठैककको नध्र्क्षता गनेछ ।  

(३) कव नठ िविेर्क वा प्रस्ताव नथय सम्ै्िी रो वा रोइन भ्ने प्रश्न उकेमा सो प्रश्नको नि्तम िनणयर् गने नििकार नध्र्क्षको रनेुछ ।   

(४) नथय सम्ै्िी िविरे्क वा प्रस्तावको न्र् प्रिक्रर्ा र्रेार् ैमोििम रनेुछ,-   

(क) नथय सम्ै्िी िविरे्क वा प्रस्तावमा छनफनका नािग नध्र्क्षने स्वीकृत गरेको कार्यतािनका (िमित र समर्) स ठै 

सर्स्र्नाई सभाको सिचावने उपनब्ि गराउनवपनेछ 

(ख) वािषयक ैिेट सम्ै्िी िविेर्क सभाको ठैककमा पेश भए पश्चात मात्र स ठै सर्स्र्नाई उपनब्ि गराइनेछ । 

(ग) नथय सम्ै्िी िविरे्क वा प्रस्तावका सम्ै्िमा र्स कार्यिवििमा उल्नेख भएका िवषर् ैारके नध्र्क्षने उपर्वि करर्ायएको 

प्रिक्रर्ा नपनाइनेछ ।  

(५) नथय सम्ै्िी िविरे्क वा प्रस्ताव ैारकेका िविेर्क वा प्रस्ताव कव नठ सर्स्र्ने कम्तीमा सात िर्न निघ र्ताय गनवयपनेछ । 

(६) नथय सम्ै्िी िविेर्क वा प्रस्ताव ैारकेका िविेर्क वा प्रस्ताव र्ताय भए पश्चात सभाको सिचावने स ठै सर्स्र्नाई उपनब्ि गराउनव 

गनवयपनेछ ।  

(७) िविेर्क वा प्रस्ताव माथी छनफन र िनणयर् रनेु समर्तािनका अनसुचूी -१ बमोविम नध्र्क्षने िनिायरण गरे ैमोििम रनेुछ । 

२७. अथय सभबन्धी पनरक अननमान: (१) सभाैाट पाररत चाानव विथयक वषयका नािग नथय सम्ै्िी ऐनने कव नठ सवेाका नािग खचाय गनय नि्तर्ारी 

िर्एको रकम नपर्ायि भएमा वा त्र्स वषयका नािग नथय सम्ै्िी ऐनने नि्तर्ारी नर्िएको सवेामा खचाय गनय वव्र्क भएमा वा नथय 

सम्ै्िी ऐनने नि्तर्ारी िर्एको रकमभ्र्ा ैढी खचाय रनु गएमा कार्यपािनकाको नध्र्क्ष/प्रमवखने सभामा र्स निघ प्रस्तवत गररएको 

ैिेटको िसद्धा्त र मागयर्शनको प्रितकून नरनेु गरी पवरक ननवमान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. म्वधेयक सिामा पेश गदाय संलग्न गननय पने म्ववरण: सभामा पेश गने िविेर्कका साथमा र्ेरार्को िववरण सनंग्न गनवय पनेछ,- 

(क) िविरे्कको उद्दे्र् र कारण सिरतको िववरण, 

(ख) िविरे्क ऐन ैनेपिछ विथयक ्र्र्भार रनेु ररछे भने त्र्सको िवस्ततृ िववरण सिरतको विथयक िटप्पणी, 

(ग) कव नठ िविेर्कमा िनर्म, कार्यिविि, िनर्िेशका ैनाउने वा नििकार प्रत्र्ार्ोिन गने प्राविान ररकेो भए त्र्सको कारण, 

प्रत्र्ार्ोिित नििकार न्तगयत ैनाइने िनर्म, कार्यिविि वा िनदिेशकाको प्रकृित र सीमा तथा त्र्सैाट पनय सक्ने प्रभाव 

सम्ै्िी िटप्पणी । 

२९. म्वधेयक दताय गराउनन पने: (१) सभाको नििकारक्षेत्र िभत्र पने कव नठ िवषर्मा कव नठ सर्स्र्ने िविरे्क पेश गनय चाारमेा िविरे्क तर्ार गरी 

सभाको ठैकक ैस्ने िमित भ्र्ा कम्तीमा पन्र वदन नगावठ नध्र्क्षनाई उपनब्ि गराई र्ताय गराउनव पनेछ ।  

तर िनवायचानपिछको प्रथम सभामा िविरे्क पेश गने समर्ाविि अध्यक्षले तोके बमोविम हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविमको विधयेक प्रचािनत काननू ननवकून नर्िेखएमा वा र्ो काययविवध ननवकव न नभएमा नध्र्क्षने उि विधेयक 

िवििसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सर्स्र्नाई िर्नव पनेछ ।  

(३) उपर्फा (१) वा (२) ैमोििम नध्र्क्षने वर्शे िर्ए ैमोििम सभाको सिचावने प्रस्ताव र्ताय गनवय पनेछ । 

(४) सभाको सिचावने नध्र्क्षने वर्ेश िर्एका विधयेक अनसुचूी-२ बमोविम र्तायको निभनेख छव ट्टठ रा्नव पनेछ । 

३०. प्रस्ताव दताय गराउनन पने: सभाको नििकारक्षेत्र िभत्र पने कव नठ िवषर्मा प्रस्ताव पेश गनय चाारने सर्स्र्ने प्रस्ताव तर्ार गरी सभाको ठैकक ैस्नव 

भ्र्ा कम्तीमा सात िर्न नगावठ नध्र्क्ष समक्ष पेश गनवयपनेछ ।  

तर िनवायचानपिछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समर्ाविि अध्यक्षले तोके बमोविम हनेुछ । 
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(२) त्र्स्तो प्रस्ताव प्रचािनत काननू ननवकून नर्िेखएमा वा र्ो काययविवध ननवकव न नभएमा नध्र्क्षने उि प्रस्ताव िवििसम्मत रुपमा पेश 

गनय प्रस्तावक सर्स्र्नाई िर्नव पनेछ ।  

(३) उपर्फा (१) वा (२) ैमोििम नध्र्क्षने वर्शे िर्ए ैमोििम सभाको सिचावने प्रस्ताव र्ताय गनवय पनेछ । 

(४) सभाको सिचावने नध्र्क्षने वर्ेश िर्एका प्रस्तावररु र्तायको निभनेख अनसुचूी-२ बमोविम छव ट्टठ रा्नव पनेछ ।  

३१. सूचना म्बना पम्न प्रस्ताव पेश गनय सम्कनेः (१) र्स पररच्छेर्मा िवनसवकठ  कव रा नेिखएको भए तापिन नध्र्क्षको ननवमित िनई र्रेार्को कव नठ 

प्रस्ताव सचूाना िैना पिन पेश गनय सिकनेछ र त्र्स्तो प्रस्तावद्वारा कव नठ िववार्स्पर् िवषर् उकाउन पाइने छठनाः 

(क) ि्र्वार् ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताव तथा सशंोिन िफताय िनने, 

(ग) ैिाइ िर्ने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छनफन वा ठैकक स्थिगत गने, 

(ङ) ठैककको नविि ैढाउने वा  

(चा) छनफन समाि गने । 

(२) उपर्फा (१) मा उल्नेिखत प्रस्तावका सम्ै्िमा नध्र्क्ष ननवमित प्राि भई ठैककमा प्रस्ताव पेश भएपिछ नध्र्क्षने उि प्रस्तावनाई 

ठैककको िनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२. म्वधेयक र प्रस्ताव म्वतरण: वािषयक ैिेट सम्ै्िी िविरे्क कार्यपािनकाैाट स्वीकृत गरी िसिठ सभामा पेश गररनेछ । न्र् स ठै िविेर्क 

वा प्रस्ताव सभामा पेश गनवय भ्र्ा कम्तीमा चाौवीस घण्टा नगावठ स ठै सर्स्र्नाई सभाको सिचावने उपनब्ि गराउनव पनेछ । 

३३. सनझाब संकलन र पररमार्यन: (१) िविरे्क मसौर्ा भएपिछ नध्र्क्षनाई उपर्वि नागेमा त्र्स्तो िविरे्कमा सावयििनक रुपमा वा वडाैाट 

वडाैासीको सवझाै सकंनन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपर्फा (१) ैमोििम प्राि रुन वएको सवझाैररु सिरतको प्रितवेर्न सम्ैि्ित वडा सिमितने कार्यपािनकानाई िर्नव पनेछ ।  

(३) उपर्फा (२) ैमोििम िविरे्कमा वडा सिमित माफय त प्राि रनु वएका सवझाैररुको नध्र्र्न गरी कार्यपािनकाने िविरे्कनाई 

वव्र्कता ननवसार पररमाियन गनेछ ।  

३४. म्वधेयक वा प्रस्ताव सिामा पेश गने: (१) नध्र्क्षैाट स्वीकृत कार्यतािनका ैमोििम िविरे्क वा प्रस्ताव प्रस्तवतकताय सर्स्र्ने सभाको 

ठैककमा पेश गनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) ैमोििम िविरे्क पेश गर्ाय िविरे्क प्रस्तवतकताय सर्स्र्ने िविरे्क पेश गनवय परेको कारण, िविरे्कैाट गनय खोििएको 

्र्वस्था र त्र्सैाट प्राि गनय खोििएको उपनिब्िको ैारेमा सिंक्षि िानकारी िर्रं्ठ िविेर्कमा छनफन गररर्ोस ्भ्ने प्रस्ताव सभामा पेश गनवय 

पनेछ । 

(३) िविरे्क वा प्रस्ताव पेश गनय तोिकएको सर्स्र् सभामा स्वरं् उपिस्थत रनु नसमथय भएमा नध्र्क्षने तोकेको कव नठ सर्स्र्ने िविेर्क 

िा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संशोधन सभबन्धी शतयहरूः कव नठ िविरे्क वा प्रस्तावको सम्ै्िमा र्ेरार्का शतयका निीनमा ररी सर्स्र्ने संशोिन पेश गनय सक्नेछाः 

(क) मनू प्रस्तावको िसद्धा्त िवपरीत रनुव रुरँ्ठन । 

(ख) मनू प्रस्तावको कव रासगँ सम्ैद्ध तथा त्र्सको क्षेत्रिभत्रको रनुव पनेछ । 

(ग) ठैककने पिरने गररसकेको िनणयर्सगँ ैािझने रनुव रुरँ्ठन । 

(घ) नस्पष्ट वा िनरथयक रुनव रुँर्ठन । 

३६. म्वधेयकमा दफाबार छलफल: (१) र्फा २६, २७, २९ र ३० ैमोििमको िविरे्क वा प्रस्ताव बैठकमा र्फावार छनफनका नािग 

नध्र्क्षने वव्र्क ्र्वस्था गनवयपनेछ । यस्तो छलफलमा अध्यक्षले प्राप्त भई सकेका सशंोधन विधयेक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन 

सक्नेछ । 

 (२) उपर्फा (१) ैमोििम छनफन समाि भए पश्चात िविरे्क वा प्रस्ताव प्रस्तवतकताय सर्स्र्ने नध्र्क्षको ननवमितले सभामा 

र्रेार्को कव नठ एक प्रस्ताव प्रस्तवत गनवयपनेछ,-  
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(क) िवस्ततृ छनफनको नािग िविरे्क वा प्रस्तावनाई सभाका सिमितमा पकाइर्ोस ्भ्ने वा  

(ख) िविरे्क वा प्रस्ताव ठैककैाट पाररत गनय िनणयर्ाथय पेश गने ।  

तर सवमवतको बैठकमा पठाइन ेविधयेक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने छैन । 

३७. सिामा छलफल गनय नपाइने म्वषयहरूः (१) र्रेार्का िवषर्मा सभा वा सवमितको कव नठ बैठकमा छनफन गनय पाइने छठनाः 

(क) सिंविान वा प्रचािनत काननूैाट िनषेि गररएको िवषर्, 

(ख) काननूत: गोप्र् ररने कव राररू वा प्रकाशन गर्ाय रािरिर् िरत िवपररत रनेु कायय,  

(ग) कार्यपािनकाको कव नठ सिमितको िनणयर्को वनोचाना गररएका िवषर्, 

(ग) सभाको छनफनद्वारा स्पष्ट भएसकेको िवषर्, 

(घ) प्रत्र्क्ष वा नप्रत्र्क्ष रुपमा प्रचाारको नािग कव नठ ्र्िि वा ससं्थाको नाम विर् भएको िवषर्, 

(ङ) प्रचािनत काननू ैमोििम स्थािपत भएको ्र्ािर्क वा िा त्यसको पदावधकारी, प्रचािनत कानवन ैमोििम िाँचाैवझ गनय, सवझाव िर्न 

वा प्रितवेर्न पेश गनय गिकत वर्ोग वा सिमितमा िवचाारिीन ररकेो िवषर्, 

(चा) ऐितरािसक तथ्य वा काननूको ्र्ा्र्ा सम्ै्िी िवषर्, 

(छ) गठर सरकारी ्र्ििको कव नठ वि्र् सत्र् रो वा रोइन भ्ने िवषर्,  

(ि) निशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपािनकाको कव नठ िनणयर् वा कव नठ कारवारी सम्ै्िी िवषर्मा छनफन गर्ाय रािरिर् सवरक्षा, नखण्डता वा कूटनीितक सम्ै्ि 

िस्ता सवंेर्नशीन िवषर्ररूमा वँचा वउन सक्ने भनी कार्यपािनकाैाट प्रमािणत गररएको िवषर् समावेश भएको, र 

३८. सम्मम्तमा छलफल: (१) र्फा ३६ को उपर्फा २(क) ैमोििम िवस्ततृ छनफन गनय सभाको सिमितमा पकाइएकोमा सिमितने त्र्स्तो 

िविरे्क वा प्रस्तावमा छनफन गर्ाय िविरे्कमा सशंोिन पेश गने सर्स्र्ररुनाई संशोिन पेश गनवय परेको विार र कारण समेत खवनाई वफ्नो 

सशंोिनको िवषर्मा प्रष्ट गनय सिमितको ठैककमा समर् िर्नेछ ।   

(२) उपर्फा (१) ैमोििम सशंोिनकतायने सशंोिनको िवषर्मा वफ्नो िारणा राखेपिछ पेश भएका सशंोिनका िवषर्मा समेत 

सिमितने र्फाैार छनफन गरी त्र्स्तो सशंोिन स्वीकार गने वा नगने सम्ै्िमा िविेर्क प्रस्तवतकताय सर्स्र्को समेत रार् िनई वव्र्क 

िनणयर् गनेछ । 

३९. सम्मम्तको प्रम्तवेदन र बैठकमा प्रस्तनत: (१) सिमितमा िविरे्क वा प्रस्ताव उपर छनफन समाि भएपिछ सिमितने गरेको वनणयय अनुरुप 

प्रितवेर्न तर्ार गरी सिमितको सरं्ोिक वा िनिको ननवपिस्थितमा सिमितने तोकेको सर्स्र्ने प्रितवेर्न सिरतको िविेर्क वा प्रस्ताव 

नध्र्क्षको ननवमितने सभाको ठैककमा पेश गनेछ । 

 (२) उपर्फा (१) ैमोििमको प्रितवेर्न उपर छनफन समाि भए पश्चात िविेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तवतकताय सर्स्र्ने नध्र्क्षको 

ननवमितमा िविरे्क वा प्रस्ताव ठैककैाट पाररत गनय िनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

४०. म्वधेयक म्फताय म्लन सकने: (१) िविरे्क प्रस्तवतकताय सर्स्र्ने सभाको स्वीकृित िनई िवनसवकठ  नवस्थामा िविरे्क िा प्रस्ताि िफताय िनन 

सक्नेछ ।  

तर वािषयक ैिेट तथा विथयक ऐन सम्ै्िी िविेर्क वफतायिनन सक्ने छठन ्।  

(२) िविेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तवतकताय सर्स्र्ने िविेर्क िफताय िनन ननवमित माग्ने प्रस्ताव पेश चाारमेा िनिखत सचूाना िर्नव पनेछ । 

(३) िविरे्क िा प्रस्ताि िफताय िनने प्रस्तावको कसठने िवरोि गरेमा प्रस्ताव गने तथा िवरोि गने सर्स्र्नाई नध्र्क्षने व-वफ्नो 

कव राररू स्पष्ट पानय सिंक्षि वि्र् िर्न ननवमित िर्न सक्नेछ र त्र्सपिछ नरु छनफन रुन निर्ई प्रस्तावनाई िनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३) िविरे्क िा प्रस्ताि िफताय िनने न्र् प्रिक्रर्ा नध्र्क्षने िनिायरण गरे ैमोििम रनेुछ । 

४१. संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने अम्धकारः (१) र्फा २६, २७, २९, ३० र ३६ ैमोििम र्ताय भएको िविेर्क वा प्रस्ताि उपर कव नठ 

सर्स्र्ने सशंोिन पेश गनय चाारमेा सभाको ठैकक रनुवभ्र्ा कम्तीमा चौिीस घण्टा िर्न नगावठ संशोिनको प्रस्ताव नध्र्क्ष समक्ष पेश गनय 

सक्नेछ । 



 9 

(२) उपर्फा (१) ैमोििम पेश गररने सशंोिन स्वीकृत गने वा नगने नििकार नध्र्क्षको रनेुछ । 

(३) नध्र्क्षने स्वीकृत गरेको संशोिन वा सशंोिन सिरतको प्रस्ताव वा मनू प्रस्तावनाई िनणयर्ाथय पेश गनवयभ्र्ा पिरने ठैककमा पढेर 

सवनाउनेछ । र्सरी िनणयर्ाथय पेश गर्ाय एकभ्र्ा ैढी सशंोिनररु भएमा नध्र्क्षने उपर्वि करर्ायएको कव नठ एक सशंोिन वा सशंोिन सिरतको 

प्रस्ताव वा मनू प्रस्तावनाई प्राथिमकता िर्इ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सिचावने नध्र्क्षने ननवमित िर्एका सशंोिनररूको िववरण सर्स्र्ररूनाई उपनब्ि गराउनेछ । 

४२. म्वधेयक पाररत गने प्रस्ताव सिाको म्नणययाथय पेश गने: (१) सभामा र्फावार छनफन भएकोमा सो समाि भएपिछ र सिमितमा िवस्ततृ 

छनफन भएकोमा सिमितको प्रितवेर्न उपर सभाको ठैककमा छनफन समाि भएपश्चात नध्र्क्षको ननवमित िनई सभामा िनणयर्ाथय िविरे्क 

प्रस्तवतकताय सर्स्र्ने िविेर्क पाररत गररर्ोस ्भ्ने प्रस्ताव प्रस्तवत गनेछ । 

(२) उपर्फा (१) ैमोििमको िविरे्क वा प्रस्तावमा पेश भएका सशंोिनररूनाई नध्र्क्षको ननवमितले बैठकमा िनणयर्ाथय छव ट्टठ पेश गनय 

सक्नेछ ।  

(३) उपर्फा (१) र (२) ैमोििम सभाको ठैककमा ैरमुत सर्स्र्ने स्वीकृत गरेमा िविरे्क वा प्रस्ताव पाररत भएको मािननेछ ।   

४३. म्वधेयकको पननः प्रस्तनम्तः एक पटक व्रान गरी ैसकेो सभाको ठैककमा पेश गरी नस्वीकृत भएको िविेर्क सोरी सभाको ठैककमा पवनाः 

प्रस्ताव गररने छठन । 

४४. म्वधेयक दताय अम्िलेख राख्ने: सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको नािग नध्र्क्ष समक्ष पेश भएका िविरे्क सभाको सिचावने  अनसुचूी -२ 

बमोविम र्ताय गरी िविरे्कमा भएको कारैारीको नद्यावििक नगत तर्ार गरी रा्नव पनेछ ।  

४५. सामान्य त्रनटी सनधार: नध्र्क्षने सभाैाट पाररत भएको िविेर्क वा प्रस्तावमा र्फाररूको सं् र्ाको क्रम िमनाउने तथा भाषागत शवद्धता 

कार्म रा्नव पनेछ ।  

४६. म्वधेयक प्रमाणीकरणको लाम्ग अद्यावम्धक प्रम्त तयार पाने: (१) र्फा ४२ ैमोििम सभाैाट पाररत भएको िविरे्कनाई सभाको 

सिचावने पाररत भएका संशोिन तथा वनवषंिगक िमनान भए त्र्स्तो िमनान गरी िविरे्क पाररत भएको िमित समेत उल्नेख गरी 

प्रमाणीकरणको नािग नेपानी कागिमा चाार प्रित तर्ार गनवपनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) ैमोििम तर्ार गररएको िविरे्कमा वषयगत नम्ैर समेत उल्नेख गरी सभाको सिचावने प्रमाणीकरणको नािग नध्र्क्ष 

समक्ष पेश गनवय पनेछ ।  

४७. म्वधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा म्बक्री म्वतरण: (१) सभाैाट पाररत भई र्फा ४६ को उपर्फा (२) ैमोििम पेश भएको 

िविरे्कको पिरनो र नि्तम पषृ्ठमा परूा नाम, थर तथा पर् समेत उल्नेख गरी प्रत्रे्क पषृ्ठमा रस्ताक्षर गरी नध्र्क्षने प्रमाणीकरण गनेछ । 

त्र्सरी प्रमाणीकरण गर्ाय िमित र िविेर्कको पषृ्ठ सं् र्ा समेत खवनाउनव पनेछ ।  

(२) सभाैाट पाररत िविेर्क उपर्फा (१) ैमोििम प्रमाणीकरण भएपिछ नाग ूरनेुछ । 

(३) उपर्फा (१) ैमोििम िविरे्क प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा िर्नव पनेछ । 

(४) उपर्फा (१) ैमोििम प्रमाणीकरण भएको िविरे्कको एक प्रित सभाको निभनेखमा राखी नको एक–एक प्रित कार्यपािनकाको 

कार्ायनर्, वडा सिमित र सघं र प्रर्ेशको सम्पकय  म्त्रानर्मा पकाउनव पनेछ ।  

(५) उपर्फा (१) ैमोििम प्रमाणीकरण भएको िविेर्क प्रकाशन गरी कार्यपािनकाको वेवसाईटमा समेत रा्नव पनेछ ।  

(६) सभाने पाररत गरेको िविरे्क प्रमाणीकरण भएपिछ त्र्सका मव् र् मव् र् ्र्वस्थाको ैारेमा स्थानीर् स्चाार माध्र्म वा न्र् कव नठ 

तररकाैाट प्रचाार प्रसार गनवय पनेछ । 

(७) कसठने स्थानीर् काननू खररर् गनय चाारमेा कार्यपािनकाको कार्ायनर् र वडा सिमितको कार्ायनर्ैाट नागत र्स्तवर ितरी खररर् गनय 

सक्नेछ । 

४८. सम्मम्त गठन गनय सकने: (१) कार्यपािनकानाई सभाप्रित उिरर्ािर् ैनाउन, स्थानीर् काननू िनमायण प्रिक्रर्ानाई ्र्विस्थत ैनाउन तथा 

कार्यपािनकाैाट भएका कारवारीको ननवगमन र मलू्र्ाङ्कन गरी वव्र्क िनर्शेन िर्न समेत प्रर्ोिनको नािग र्रेार् ैमोििमको सिमित 

गकन गनय सक्नेछाः  

क. िविरे्क सिमित 

ख. नेखा सिमित 
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(२) उपर्फा (१) ैमोििमको प्रत्रे्क सिमितमा ैढीमा तीन िना सर्स्र्ररु ररनेछन् । सिमितमा ररने सर्स्र्ररु िवषर्गत ननवभव वा 

िवज्ञताका विारमा नध्र्क्षको प्रस्ताव ैमोििम सभाने िनिायरण गरे ैमोििम रनेुछ ।  

(३) उपर्फा (२) ैमोििम गकन रुने सिमितको सरं्ोिक नध्र्क्षने तोके ैमोििम रनेुछ । संर्ोिक ठैककमा उपिस्थत नभएमा सिमितने 

तोकेको सर्स्र्ने ठैककको नध्र्क्षता गनेछ ।  

(४) सिमितको सिचावको कार्य कार्यपािनकाको िवषर्गत शाखा प्रमवखने गनेछ ।  

(४) सिमितको ठैककको गणपवरक सं्र्ा कम्तीमा दईु िना रुनवपनेछ । 

(५) सिमितको िनणयर् ैरमुतैाट रनेुछ ।  

(6) उपर्फा (१) ैमोििमको सिमितने वव्र्कतानवसार िवषर्गत िवज्ञ वा कमयचाारीनाई वम्त्रण गनय सक्नेछ । वमि्त्रत सर्स्र्ने 

ठैककको िनणयर्मा मत िर्न पाउने छठन।  

(7) प्रउपदफा (१) बमोविमका सवमवतले आफूले गरेको कामको िावषयक प्रवतिेदन सभासमक्ष पेश गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यावम्धक अम्िलेख राख्र्नुपरे्न: (१) सभाको सिचावने ननवसचूाी–३ ैमोििमको ढाँचाामा सभाने 

ैनाएको काननूको एकीकृत र नद्यावििक निभनेख रा्नव पनेछ । 

(२) कार्यपािनकाने स्थानीर् काननूको वषयगत र वणायनवक्रममा नद्यावििक िववरण तर्ार गरी रा्नव पनेछ ।   

(३) स्थानीर् काननूमा संशोिन भएमा त्र्स्तो सशंोिन समेत िमनाइ कार्यपािनकाने नद्यावििक िववरण तर्ार गरी रा्नव पनेछ । त्र्सरी 

नद्यावििक गररएको स्थानीर् काननू स्थानीर् तरको वेवसाईटमा समेत रा्नव पनेछ ।  

(४) उपर्फा (१) ैमोििम रािखएको निभनेख कसठने नवनोकन गनय चाारमेा सवरिक्षत रुपमा नवनोकन गनय िर्नव पनेछ ।  

५०. कानून म्नमायण प्रम्क्रया सभबन्धी अन्य व्यवस्था: स्थानीर् काननू िनमायण वा सशंोिन सम्ै्िी न्र् प्रिक्रर्ा प्रचािनत काननू ननवकून 

सभाने वँफठ  िनिायरण गरे ैमोििम रुनेछ ।  

५१. सिाको सम्चवको अम्धकारः सभाको सिचावने सभाको वा कव नठ सिमित वा उपसिमितको ठैककमा प्रवेश गनय र ठैककमा कार्यरत 

कमयचाारीनाई िनर्शेन िर्न वा िनर््त्रण गनय वा ठैककने मागेको कार्यिविि सम्ै्िी सल्नार िर्न सक्नेछ ।  

पररच्छेद-४ 

म्र्ल्ला सिा तथा म्र्ल्ला समन्वय सम्मम्त सभबन्धी व्यवस्था 

५२. म्र्ल्ला सिाको गणपनरक संख्या: ििल्ना सभाको ठैककमा सभामा तत्कान कार्म ररकेा सर्स्र् सं् र्ाको पचाास प्रितशतभ्र्ा ैढी 

सर्स्र् उपिस्थत भएमा ठैककको नािग गणपवरक सं् र्ा पवगेको मािननेछ । 

५३. म्र्ल्ला सिाको काययसञ् चालन सभबन्धी काययम्वम्ध: ििल्ना सभाको ठैकक तथा कार्य स् चाानन सम्ै्िी न्र् ्र्वस्था ििल्ना सभा 

वफैं ने िनिायरण गरे ैमोििम रनेुछ । 

५४. म्र्ल्ला समन्वय सम्मम्तको बैठक: (१) ििल्ना सम्वर् सिमितको ठैकक वव्र्कता ननवसार ैस्नेछ । 

(२) ििल्ना सम्वर् सिमितको ठैकक सिमितको प्रमवखने तोकेको िमित  समर् र स्थानमा ैस्नेछ । 

(३) ििल्ना सम्वर् सिमितको सिचावने सिमितको ठैकक ैस्ने सचूाना कम्तीमा सात िर्न नगावठ सिमितका सर्स्र्ररूनाई िर्नव 

पनेछ र त्र्स्तो सचूानाको साथमा ठैककमा छनफन रनेु िवर्र्षररुको सचूाी समेत सनंग्न गनवय पनेछ । 

(४) ििल्ना सम्वर् सिमितका तत्कान कार्म ररकेो सर्स्र् सं् र्ाको पचाास प्रितशत भ्र्ा ैढी सर्स्र्को उपिस्थित भएमा 

सिमितको गणपरूक सं् र्ा पवगेको मािननेछ । 

(५) ििल्ना सम्वर् सिमितको ठैककको नध्र्क्षता सिमितको प्रमवखने गनेछ र िनिको ननवपिस्थितमा वा िनिको पर् ररि ररकेो 

नवस्थामा ििल्ना सम्वर् सिमितको उपप्रमवखने ठैककको नध्र्क्षता गनेछ । 

(६) ििल्ना सम्वर् सिमितको ठैककमा वरमुतको रार् मा्र् रनेुछ र मत ैराैर भएमा ठैककको नध्र्क्षता गने ्र्ििने िनणायर्क 

मत िर्नेछ । 

(७) ििल्ना सम्वर् सिमितको िनणयर् सिमतको प्रमवखद्वारा प्रमािणत गररनेछ । 

(८) ििल्ना सम्वर् सिमितको ठैकक सम्ै्िी न्र् कार्यिविि सो सिमित वफैं ने िनिायरण गरे ैमोििम रनेुछ । 

५५. म्र्ल्ला सिा तथा म्र्ल्ला समन्वय सम्मम्तको म्नणययको अम्िलेख र कायायन्वयन: (१) ििल्ना सभा तथा ििल्ना सम्वर् सिमितको 

िनणयर् तथा कारवारीको निभनेखररू ििल्ना सम्वर् सिमितको नध्र्क्ष वा प्रमवखले तोकेको पदावधकारी िा सभाको सवचिले सवरिक्षत रा् नव 

पनेछ । 
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(२) उपर्फा (१) ैमोििम रािखने निभनेखररू सम्वर् सिमित प्रमवखको वर्शे िवना ििल्ना सम्वर् सिमितको सिचावानर् 

भवनैाट ैािरर नठिान रुरँ्ठन । 

 

पररच्छेद-५ 

म्वम्वध 

५६. सिालाई संबोधनः (१) नेपान सरकारका मि्त्रपररषर्क्ा सर्स्र्, प्रर्शे प्रमवख तथा प्रर्शे सरकारका मि्त्रपररषर्क्ा सर्स्र्नाई सभा 

नध्र्क्षने सभाको ठैककनाई विशेष सवंोिन गनय ननवरोि गनय सक्नेछ ।   

(२) उपर्फा (१) ैमोििम सम्ैोिनको नािग नपनाइने प्रिक्रर्ा नध्र्क्षने तोके ैमोििम रनेुछ । 

५७. प्रवेश म्नयम्मत गने अम्धकारः (१) सभाको ठैककमा प्रवेश िनर्िमत गने नििकार नध्र्क्षको रनेुछ ।  

५८. आन्तररक म्दग्दशयनः सभाको स्वीकृित िनई नध्र्क्षने वव्र्कता ननवसार व्तररक िर्ग्र्शयन ैनाउन सक्नेछ । 

(१) र्स कार्यिवििको नि्तम ्र्ा्र्ा गने नििकार नध्र्क्षनाई रनेुछ र िनिको िनणयर् नि्तम रुनेछ ।  

(२) त्र्स्तो िनणयर्को िानकारी ठैककनाई िर्नव पनेछ ।  

(३) र्ो कार्यविििको प्रर्ोग गर्ाय प्रिक्रर्ागत ैािा नड्काउररू फव काउने नि्तम नििकार नध्र्क्षनाई रुनेछ । र्सरी िारी भएका 

वर्शे वा िनर्ेशनररू र्स काययविवधमा परे सरर मािन कार्ाय्वर्नमा वउनेछ । 

५९. सिाको सम्चवको काम लगाउन सकनेः सभाको सिचाव उपिस्थत नभएमा र्स काययविििमा सभाको सिचावने गने भनी तोिकएको कार्यररू 

नध्र्क्षने तोकेको न्र् नििकृत स्तरका कमयचाारीने गनेछ ।  

६०. अननपम्स्थम्तको सूचनाः (१) कव नठ सर्स्र् नगातार र्ईू वटा वा सो भ्र्ा ैढी सभाको ठैककमा ननवपिस्थत ररनव पने भएमा तत्सम्ै्िी नग्रीम 

सचूाना नध्र्क्षनाई िर्नव पनेछ । 

 (२) उपर्फा (१) ैमोििम िर्इने सचूानामा वफू ननवपिस्थत ररने नविि र कारण समेत उल्नेख गनवय पनेछ ।  

६१. पालना गननय पने आचार संम्हताः सभाका पर्ाििकारी तथा सर्स्र्ररूने सिंविान तथा काननू ैमोििमको उिरर्ािर्त्व परूा गने तथा 

िनिररूको काम कारवारीमा सावयििनक िवश्वास कार्म गनय सभाैाट स्वीकृत वचाार सिंरताको पानना गनेछन ्। वचाार सिंरताको नमूना 

स्थानीर् तरको सम्पकय  म्त्रानर् माफय त उपनब्ि गराउनेछ । र्स्तो वचाारसिंरता सभाने पाररत गरी नाग ूगनवय स्थानीर् तरको कतय्र् रुनेछ । 

६२. अम्धवेशनको अंग नमाम्नने: सभाको नििवेशन प्रारम्भ हनुु पिूय र भठसकेपिछ न्त्र् नभएसम्मको नवििमा वर्ोिना रनेु उर्घ्ाटन, 

स्वागत, सम्मान तथा निभन्र्न िस्ता िक्रर्ाकनापनाई सभाको नंग मािनने छठन ।  

६३. शाम्न्त सनरिा सनव्यवस्था कार्ि राख्रे्न: गाउँसभा सञ्चालन अिवधभर सभाको सरुक्षाथय अध्यक्षले सरुक्षा वनकायको सहयोग अनरुोध गरेमा 

अविलम्ब सरुक्षा उपलब्ध गराउन ुसम्बवन्धत सरुक्षा वनकायको कतयव्य हनेुछ । 
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ननवसचूाी - १ 

(कार्यिवििको र्फा ७ को उपर्फा (१) सगँ सम्ैि्ित) 

सरूमारानी गाउँपािनका 

गाउँसभा 

काययसूची र समयताम्लका 

ठैकक सखं्या  ठैकक स्थानाः  

नध्र्क्षतााः  

वमवत बैठक बस्ने समय काययसचूी काययसचूी प्रस्ततुकताय कैवफयत 

     

     

     

 

छलफलको समय तावलका 

वमवत बैठक बस्ने 

समय 

काययसचूी प्रस्ता 

प्रस्ततुकतायको नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम र 

तोवकएको समय 

कैवफयत 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

ननवसचूाी - २ 

(कार्यिवििको र्फा २९ को उपर्फा (४) सगँ सम्ैि्ित) 

सरूमारानी गाउँपािनकाको गाउँसभामा प्रस्तवत काननूको निभनेख 

                            सरूमारानी गाउँसभा 
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र्ताय 

नं. 

 

िविरे्कको 

नाम 

 

र्ताय 

िमित 

 

मनू÷सशंोिन 

 

प्रस्तवतकताय 

 

िवतरण 

िमित 

 

सभामा 

प्रस्तवत 

िमित 

 

र्फावार 

छनफन 

 

पाररत 

िमित 

 

प्रमाणीकरण 

िमित 

 

कठ िफर्त 

 

           

           

           

           

           

 

अम्िलेख तयार गनेको अम्िलेख र्ाँच गनेको 

र्स्तखताः र्स्तखताः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पर्: पद: 

िमित: वमवत: 
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ननवसचूाी - ३ 

(कार्यिवििको र्फा ४९ को उपर्फा (१) सगँ सम्ैि्ित) 

     सरूमारानी गाउँपािनकाको गाउँ सभामा स्िीकृत काननूको निभनेख 

सरूमारानी गाउँसभा 

 

र्ताय नं. 

 

िविरे्कको नाम 

 

सभाबाट 

स्िीकृत 

भएको िमित 

 

सशंोधन भएको भए 

सोको वमवत 

 

सभामा 

प्रस्तवत 

िमित 

 

पाररत 

िमित 

 

प्रमाणीकरण िमित 

 

कठ िफर्त 

 

        

        

        

        

        

 

अम्िलेख तयार गनेको अम्िलेख र्ाँच गनेको 

र्स्तखताः र्स्तखताः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पर्: पद: 

िमित: वमवत: 

 

                                                                                     वज्ञाने, 

                                                                                                                                                           शारर्ा रिौरे 

कार्यकारी नििकृत 

प्रमाणीकरण िमित ःाः २०७४।४।०२ 


