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कीर्तिऩयु नगय सबा सञ्चारन कामिविर्ध, २०७४  
नगय कामिऩार्रकाफाट स्िीकृत र्भर्त: २०७४/10/26 

 

प्रस्तािना् नेऩारको सॊविधानको धाया २२७ अनसुाय प्रदेश कानून फभोजजभ स्थानीम 
तहको फैठक सञ्चारन कामिविर्ध स्िीकृत बई रागू नबएसम्भको रार्ग नगय सबाको 
कामि सञ्चारन गनि, फैठकको सवु्मिस्था कामभ याख्न, आिश्मक सर्भर्तहरूको गठन गनि 
य अन्म काभ कायिाही र्नमर्भत एिॊ प्रबािकायी फनाउन नगय कामिऩार्रकाफाट स्िीकृत 
गयी मो कामिविर्ध जायी गरयएको छ । 

ऩरयच्छेद – 1  

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (1) मस र्नमभािरीको नाभ “कीर्तिऩयु नगय सबा  सञ्चाभरन 
कामिविर्ध-२०७४” यहेको छ। 

(2) मो कामिविर्ध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्विषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस कामिविर्धभा,- 
(क) “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सम्झन ुऩछि । 
(ख) “स्थानीम तह ” बन्नाेेरे नेऩारको सॊविधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ 

फभोजजभका कीर्तिऩयु नगयऩार्रका सम्झन ुऩदिछ । 
(ग)  “सबा” बन्नाऩरे सॊविधानको धाया २२३ फभोजजभको कीर्तिऩयु नगय सबा सम्झन ु

ऩदिछ ।  
(घ) “कामिऩार्रका” बन्नाऩरे कीर्तिऩयु नगय कामिऩार्रका सम्झन ुऩदिछ । 
(ङ) “अध्मऺ” बन्नारे सबाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछि ।  
(च) “उऩाध्मऺ” बन्नारे नगयऩार्रकाको उऩप्रभखुराई सम्झन ुऩदिछ । 
(छ) “विधेमक” बन्नारे स्थानीम कानूनको भसौदा िा कानूनको सॊशोधन भसौदा सभेत 

सम्झन ुऩछि। 
(ज)  “सदस्म” बन्नारे नगय कामिऩार्रकाको अध्मऺ /प्रभखु, उऩाध्मऺ/उऩप्रभखु, 

कामिऩार्रकाको सदस्म िा िडा सदस्म सम्झन ुऩछि । 
(झ) “सबाको सजचि” बन्नारे नगयऩार्रकाको प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत  िा अध्मऺरे 

सबाको सजचि बई काभ गनि तोकेको कभिचायी सभेतराई सम्झन ुऩछि । 
(ञ) “फैठक” बन्नारे नगय सबाको अर्धिेशन सम्झन ुऩछि । सो शब्दरे सर्भर्तको 

िैठक सभेतराई सम्झन ुऩदिछ । 
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(ट) “प्रस्ताि” बन्नारे सबाको विचायाथि ऩेश गरयएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसॉग 
सम्फजन्धत सॊशोधन प्रस्ताि सभेत सम्झन ुऩछि । 

(ठ) “प्रस्ततुकताि सदस्म ” बन्नारे सबाको विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताि सबाको 
सदस्म सम्झन ुऩछि । 

(ड) “फैठक कऺ ” बन्नारे सबाको फैठक कऺ सम्झन ुऩछि य सो शब्दरे फैठक 
कऺसॉग जोर्डएको दशिकदीघाि तथा फयण्डा सभेतराई जनाउॉछ । 

(ढ) “विषमगत शाखा ” बन्नारे नगयऩार्रकाको कामि विबाजन र्नमभािरी फभोजजभको 
विषमगत शाखा सॊझन ुऩछि ।  

(ण) “सर्भर्त” बन्नारे मस कामिविर्ध फभोजजभ गठन हनुे सबाको सर्भर्त सम्झन ुऩछि 
। 

(त) “सॊमोजक” बन्नारे मस कामिविर्ध फभोजजभ गठठत सर्भर्तको सॊमोजक सम्झन ुऩछि 
। 

ऩरयच्छेद -२ 

सबाको फैठक तथा फैठक सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था 

३. सबाको अर्धिेशन फोराउने: (१) अध्मऺरे नगयऩार्रकाको र्निािचनको अजन्तभ ऩरयणाभ 
घोषणा बएको र्भर्तरे एक भवहना र्बत्र सबाको ऩवहरो अर्धिेशन फोराउनेछ । त्मसऩर्छ 
मस कामिविर्ध फभोजजभ अध्मऺरे सभम सभमभा अन्म अर्धिेशन फोराउनेछ ।  

तय सबाको एउटा अर्धिेशनको सभार्प्त य अको फैठकको प्रायम्बका फीचको अिर्ध 
छ भहीना बन्दा फढी हनुे छैन । 

(२) अध्मऺरे कामिसूची फभोजजभ सबाको फैठकको सॊचारन य अन्त्म गनेछ । 

(३) सबाको अर्धिेशन चारू नयहेको िा फैठक स्थर्गत बएको अिस्थाभा फैठक 
फोराउन िाञ्छनीम छ बनी सबाको सम्ऩूणि सदस्म सॊख्माको एक चौथाइ सदस्महरूरे 
र्रजखत अनयुोध गयेभा अध्मऺरे त्मस्तो फैठक फस्ने र्भर्त , स्थान तोक्नेछ । त्मसयी 
तोवकएको र्भर्त, सभम य स्थानभा सबाको अर्धिेशन फस्नेछ । 

(४) सबाको अर्धिेशन कामिऩार्रकाको केन्र यहेको स्थानभा अध्मऺरे तोके 
फभोजजभ फस्नेछ । 

(५) साभान्मत् र्निािचन ऩर्छको ऩवहरो अर्धिेशन को अिर्ध फढीभा ऩन्र ठदन य 
सोऩर्छको प्रत्मेक अर्धिेशनको अिर्ध फढीभा सात ठदनको हनुेछ । 
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(५) उऩदपा (१) िा (३) फभोजजभ सबाको अर्धिेशन फोराएको सूचना अध्मऺरे 
सदस्महरुराई ठदनेछ । त्मस्तो सूचना आिश्मकता अनसुाय साििजर्नक सञ्चाय 
भाध्मभफाट सभेत प्रचाय प्रसाय गनुि ऩनेछ ।       

४. सदस्महरुको उऩजस्थर्त य आसन्  (१) फैठकभा आसन ग्रहण गनुि अजघ सफै सदस्मरे  
अध्मऺरे तोकेको क्रभ अनसुाय अर्धिेशनको उऩजस्थर्त ऩजुस्तकाभा हस्ताऺय गनुिऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उऩजस्थत सदस्मरे अध्मऺरे तोके अनसुायको स्थानभा 
र्नधािरयत सभम अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुिऩनेछ ।  

(३) अऩाॊगता बएका सदस्मको हकभा अध्मऺरे र्नधािरयत गयेको स्थानभा र्नजको 
साथभा एक जना सहमोगी आिश्मक बएभा सो को सभेत व्मिस्था गनि सक्नेछ ।  

५. सबाको गणऩूयक सॊख्मा : (१) सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको ऩचास 
प्रर्तशत बन्दा फढी सदस्म उऩजस्थत बएभा अर्धिेशनको रार्ग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको 
भार्ननेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा अध्मऺरे तीन ठदन र्बत्र अको 
फैठकका रार्ग दपा ३ फभोजजभ सूजचत गनुिऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आ व्हान गयेको अर्धिेशनभा गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा 
दईु ठदन र्बत्र अर्धिेशन फस्ने गयी दपा ३ फभोजजभ सूचना गनुिऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ऩनु् सूचना गदाि गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा कम्तीभा 
ऩच्चीस प्रर्तशत सदस्महरुको उऩजस्थर्तभा अर्धिेशन फस्नेछ ।  

६. फैठकको सञ्चारन य स्थगन : (१) अध्मऺरे सबाको कामिफोझराई ध्मानभा याखी 
कामिसूची स्िीकृत गयी सबाको फैठक सॊचारन गनुिऩनेछ ।  

(२) सबाको फैठक अध्मऺरे र्नधाियण गयेको सभम तार्रका फभोजजभ हनुेछ ।  

(३) अध्मऺरे प्रत्मेक फैठकको प्रायम्ब तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सबाको अध्मऺ िैठकभा उऩजस्थत हनु नसक्न े अिस्थाभा उऩाध्मऺ िा 
उऩप्रभखुरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । उऩाध्मऺ िा उऩप्रभखु ऩर्न उऩजस्थत हनु 
नसकेभा अध्मऺरे तोकेको सबाको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गने गयी कामिसूचीभा 
तोक्न ुऩनेछ । 

७. कामिसूची य सभमािर्ध प्रकाशन् (१) अध्मऺको र्नदेशानसुाय सबाको सजचिरे कामिसूची 
य सभम  तार्रका अनसूुची -१ फभोजजभ तमाय गनेछ य त्मसको एक प्रर्त साभान्मतमा 
अड्चारीस घण्टा अगािै प्रत्मेक सदस्मराई उऩरब्ध गयाइनेछ । 
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तय विशेष ऩरयजस्थर्तभा अध्मऺको र्नदेशानसुाय फैठक फस्ने  चौिीस घण्टा अगािै 
कामिसूची तमाय गयी त्मसको एक प्रर्त सदस्मराई सबाको सजचिरे उऩरब्ध गयाउन  
सक्नेछ । 

८. सभमािर्ध र्नधाियण: (१) अध्मऺरे फैठकभा ऩेश हनुे विषमभार्थ छरपर गनि सभमािर्ध 
तोक्नेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोजजभ तोवकएको सभमािर्ध सभाप्त बएऩर्छ मस का मिविर्धभा 
अन्मथा रेजखएकोभा फाहेक अध्मऺरे अन्म विषमभा छरपर हनु नठदई सो विषमको 
टुङ्गो रगाउन आिश्मक सफै विधेमक िा प्रस्ताि र्नणिमाथि फैठकभा प्रस्ततु गनेछ । 

९. सबाभा भतदान: (१) सबाभा र्नणिमका रार्ग प्रस्ततु गरयएको सफै  विधेमक िा प्रस्तािको 
र्नणिम उऩजस्थत सदस्महरूको फहभुतफाट हनुेछ ।  

(२) अध्मऺता गने व्मजिराई भत ठदने अर्धकाय हनुे छैन ।  

तय भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मजिरे आफ्नो र्नणािमक भत ठदनेछ ।  

१०. भमािठदत सॊशोधन् कुनै सदस्मरे प्रस्ततु गने विधेमक  िा प्रस्तािभा कुनै आऩजिजनक , 
व्मॊग्मात्भक, अनािश्मक, अनऩुमिु िा असम्फद्ध शब्द िा िाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा 
अध्मऺरे त्मस्ता विषम वितयण हनुबुन्दा अजघ उऩमिु सॊशोधन गनि िा गयाउन सक्नेछ 
। 

११. फैठकको प्रायम्ब  ्सबाको फैठक कऺभा अध्मऺ आगभन बई यावष्डम धनु फजे ऩर्छ फैठक 
प्रायम्ब हनुेछ । 

१२. फैठकभा ऩारना गनुिऩने आचयणहरू् (१) फैठकभा देहामका आचयणहरू ऩारना गनुि 
ऩनेछ् 

(क) अध्मऺ फैठक कऺभा प्रिेश हुॉदा सफैरे सम्भान प्रकट गनि उठ्न ुऩनेछ ।  

(ख) अध्मऺरे फैठकप्रर्त सम्भान प्रकट गयी आफ्नो आसन ग्रहण गनुिऩनेछ ।  

(ग) फैठक स्थर्गत बई अध्मऺ सबाफाट फावहय र्नस्के ऩर्छ भात्र अरु 
सदस्महरूरे फैठक कऺ छाड्न ुऩनेछ । 

(घ) फैठकभा बाग र्रने सदस्मरे फोल्दा अध्मऺराई सम्फोधन गयेय भात्र फोल्न ु
ऩछि य अध्मऺरे अन्मथा आदेश ठदएभा फाहेक उर्बएय फोल्न ुऩनेछ । 

(ङ) अध्मऺरे फैठकराई सम्फोधन गरययहेको सभमभा कुनै ऩर्न सदस्मरे स्थान 
छाड्न ुहुॉदैन य अध्मऺरे फोरेको कुया शाजन्तऩूििक सनुु्न ऩनेछ । 
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(च) अध्मऺ रे आसन ग्रहण गरययहेको य फोर्रयहेको अिस्थाभा सदस्मको फीचफाट 
वहॉड्न ुहुॉदैन । 

(छ) कुनै सदस्मरे फोर्रयहेको सभमभा अशाजन्त गनि िा फैठकको भमािदा बॊग हनुे 
िा अव्मिस्था उत्ऩन्न हनुे कुनै काभ गनुि हुॉदैन । 

(ज) फैठक कऺभा अध्मऺको साभनेु्नफाट िायऩाय गयी वहॉड्न िा अध्मऺको 
आसनतपि  वऩठ्यू पकािएय फस्न हुॉदैन । 

(झ) फैठकको कामिसॉग प्रत्मऺ रुऩरे सम्फजन्धत विषम फाहेक अन्म विषमको 
ऩसु्तक, सभाचायऩत्र िा अन्म कागजऩत्रहरू ऩढ्न ुहुॉदैन । 

(ञ) फैठकको अिर्धबय फैठक कऺभा भोफाईर पोन फन्द गनुि ऩनेछ ।  

(२) सबाभा ऩारना गनुिऩने अन्म आचयणहरू सभम सभमभा सबारे तोके फभोजजभ हनुेछ 
। 

१३. फैठकभा बाग र्रने सदस्मरे ऩारन गनुि ऩने र्नमभहरू ्फैठकभा हनुे छरपरभा बाग र्रने 
सदस्मरे देहामका र्नमभहरूको ऩारन गनुि ऩनेछ् 

(क) अध्मऺको ध्मानाकषिण गनिको र्नर्भि उठ्न ुऩनेछ य अध्मऺ र्नजको नाभ 
फोराएऩर्छ िा इशाया गयेऩर्छ भात्र फोल्न ुऩनेछ । 

(ख) मस कामि विर्धको दपा ३५ फभोजजभका विषमभा छरपर गनुि हुॉदैन । 

(ग) अ शीष्ट, अश्लीर, अऩभानजनक िा कुनै आऩजिजनक शब्द फोल्न ुहुॉदैन । 

(घ) व्मजिगत आऺेऩ रगाउन हुॉदैन ।  

(ङ) फोल्न ऩाउने अर्धकायराई सबाको कामिभा फाधा ऩाने भनसामरे दरुुऩमोग गनुि 
हुॉदैन । 

(च) सबा िा अध्मऺको कुनै र्नणिम फदय गरयमोस ्बने्न प्रस्तािभार्थ फोल्दाको 
अिस्थाभा फाहेक सबा अध्मऺको कुनै ऩर्न र्नणिमको आरोचना गनुि हुॉदैन । 

(छ) अध्मऺरे ऩद अनकूुर आचयण गयेको छैन बने्न प्रस्तािको छरपरको क्रभभा 
फाहेक अध्मऺको आचयणको आरोचना गनुि हुॉदैन । 

(ज) िैठकभा ऩारना गनुिऩने अन्म र्नमभहरू सबारे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

१४. छरपरभा फोल्ने क्रभ ्फैठकभा फोल्ने क्रभ देहाम फभोजजभ हनुेछ् 

(क) प्रस्ताि ऩेश गने सदस्मरे फोर्रसकेऩर्छ अध्मऺरे नाभ फोराएको िा इशाया 
गयेको क्रभ फभोजजभको सदस्मरे फोल्न ऩाउनेछन ्। 
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(ख) अध्मऺको अनभुर्त र्फना कुनै सदस्मरे एउटै प्रस्तािभा एक ऩटक बन्दा फढी 
फोल्न ऩाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि ऩेश गने सदस्मरे उिय ठदनको र्नर्भि छरपरको अन्त्मभा पेरय फोल्न 
ऩाउनेछ । सो प्रस्तािको सम्फन्धभा छरपरभा ऩवहरे बाग र्रएको िा नर्रएको 
जेसकैु बए ताऩर्न प्रस्तािक सदस्मरे उिय ठदई सकेऩर्छ अध्मऺको अनभुर्त 
नर्रई पेरय फोल्न ऩाउने छैन । 

१५. स्ऩष्ट ऩानि भाग गनि सवकने्  (१) फैठकभा छरपर चर्रयहेको सभमभा सम्फजन्धत 
विषमभा कुनै सदस्मरे कुनै कुया स्ऩष्ट ऩानि भाग गनि अध्मऺ भापि त अनयुोध गनि सक्नेछ 
। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩर्न अध्मऺको अनभुर्त र्रई 
कुनै सदस्मरे सबाको जानकायीको रार्ग आपूसॉग सम्फजन्धत अन्म विषमभा स्ऩष्ट 
जानकायी ठदन सक्नेछ । 

तय त्मस्तो स्ऩष्ट जानकायी ठदॉदा कुनै वििादस्ऩद विषम उठाउन ऩाइने छैन य सो 
स्ऩष्ट जानकायी भार्थ कुनै छरपर गनि ऩाइने छैन ।  

१६. र्नणिमाथि प्रस्ताि ऩेश गने्  (१) सबाको कामिसूचीको कुनै प्रस्तािभार्थ छरपर सभाप्त 
बएऩर्छ सो प्रस्तािको ऩऺभा हनुे सदस्महरूराई “हनु्छ, विऩऺभा हनुे सदस्महरूराई 
“हनु्न”  य तटस्थ यहन चाहने सदस्महरूराई “भत ठदन्न”  बने्न शब्द सरु्नने गयी उच्चायण 
गनुि बनी अध्मऺरे कामिसचुीका विषमहरू क्रभश् र्नणिमाथि ऩेश गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रस्तािराई र्नणिमाथि ऩेश गयेऩर्छ अध्मऺरे “हनु्छ”  िा 
“हनु्न”  बने्न सदस्महरूभध्मे जनु ऩऺको फहभुत बएको ठ हयम्ाउॉछ सो कुयाको घोषणा 
गनेछ ।  

(३) अध्मऺद्वाया कुनै प्रस्ताि र्नणिमाथि ऩेश गरयसकेऩर्छ सो प्रस्तािभार्थ छरपर 
गनि िा सॊशोधन प्रस्ततु गनि ऩाइने छैन ।  

१७. सबाध्मऺरे र्नदेशन ठदने् (१) फैठकभा अबर व्मिहाय गने सदस्मराई आफ्नो व्मिहाय 
र्नमन्त्रण गनि अध्मऺरे चेतािनी ठदए ऩर्छ त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो व्मिहायभार्थ तरुुन्त 
र्नमन्त्रण गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको आदेश ऩारना नगने सदस्मराई अध्मऺरे फैठकफाट 
फावहय जान आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश ऩाएऩर्छ त्मस्तो सदस्मरे फैठक कऺफाट 
तरुुन्त फावहय जान ुऩनेछ य र्नजरे सो ठदनको फाॉकी अिर्धको फैठकभा उऩजस्थत हनु 
ऩाउने छैन । 
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदेश ऩाएऩर्छ ऩर्न त्मस्तो सदस्म फैठक कऺफाट 
तरुुन्त फावहय नगएभा अध्मऺरे र्नजराई कभिचायी िा सयुऺाकभीको सहमोग र्रई फावहय 
र्नकाल्न सक्नेछ । त्मसयी र्नकार्रएकोभा त्मस्तो सदस्मरे त्मसऩर्छको तीन ठदनसम्भ 
सबाको फैठक िा कुनै सर्भर्तको फैठकभा बाग र्रन ऩाउने छैन । मसयी र्नकार्रएकोभा 
सबाको सजचिरे सो कुयाको सूचना सफै सर्भर्तराई ठदनेछ । 

(४) मस कामिविर्धभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩर्न कुनै सदस्मरे 
फैठक कऺभा शाजन्त , सवु्मिस्था तथा अनशुासन बङ्ग गयेभा िा गनि रागेभा िा सबाको 
प्रर्तष्ठाभा धक्का राग्ने वकर्सभरे फैठक कऺ र्बत्र ध्िॊसात्भक कामि गयेभा िा फर प्रमोग 
गयेभा िा गनि रागेभा िा कुनै बौर्तक हानी नोक्सानी ऩुयम्ाएभा अध्मऺरे र्नजराई फैठक 
कऺफाट तत्कार र्नष्काशन गयी सदस्मराई फढीभा सात ठदन सम्भको रार्ग सबाभा 
आउन नऩाउने गयी य ऺर्त बएको बौर्तक साभाग्रीको मथाथि ऺर्तऩूर्ति र्नजफाट बयाउने 
आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दपा (४) फभोजजभ र्नष्कार्सत बएको सदस्मरे सो अिर्धबय सबाको िा कुनै 
सर्भर्तको फैठकभा उऩजस्थत हनु ऩाउने छैन । र्नजराई तोवकएको ऺर्तऩूर्ति अध्मऺरे 
तोकेको सभमर्बत्र दाजखरा गने दावमत्ि सम्फजन्धत सदस्मको हनुेछ । 

(६) मस दपा फभोजजभ कुनै सदस्म र्नष्काजशत बएको िा पुकुिा बएको सूचना 
सबाको सजचिरे सफै सर्भर्तराई ठदनेछ ।  

१८. कायिाही वपताि हनु सक्ने् मस कामिविर्धभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩर्न 
र्नष्काजशत िा कायिाहीभा ऩयेको सदस्मरे जचि फझु्दो सपाई ऩेश गयेभा िा आफ्नो बरू 
स्िीकाय गयी भापी भागेभा अध्मऺरे फैठकको याम फझुी त्मस्तो सदस्मराई भापी ठदई 
कायिाही वपताि र्रन सक्नेछ । 

१९. फैठक स्थर्गत गने अर्धकाय ्फैठक कऺर्बत्र अव्मिस्था बई िा हनु रार्ग फैठक र्नमर्भत 
रुऩरे सञ्चारन गनि फाधा ऩने देजखएभा अध्मऺरे सो ठदनको कुनै सभमसम्भ िा आपूरे 
तोकेको अिर्धसम्भको रार्ग सूचना टाॉस गयी फैठक स्थर्गत गनि सक्नेछ । अध्मऺ 
गयेको त्मस्तो स्थगन भार्थ कुनै सदस्मरे प्रश्न उठाउन ऩाउने छैन ्। 

२०. सदस्मको स्थान रयि यहेको अिस्थाभा सबाको कामि सञ्चारन : सबाको कुनै सदस्मको 
स्थान रयि यहेको अिस्थाभा सभेत सबारे आफ्नो कामि सञ्चारन गनि सक्नेछ य सबाको 
कायफाहीभा बाग र्रन नऩाउने कुनै व्मजिरे बाग र्रएको कुया ऩर्छ ऩिा रागेभा 
प्रचर्रत कानून विऩरयत फाहेकको कामि अभान्म हनुे छैन ।   

२१. सबाको र्नणिमको अर्बरेख य कामािन्िमन : (१) सबा य मसको सर्भर्तको र्नणिम तथा 
कायफाहीको अर्बरेख सबाको सजचिरे व्मिजस्थत य सयुजऺत याख्न ुऩनेछ । 
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(२) सबा तथा मसका सर्भर्तको र्नणिमको सक्कर अध्मऺको आदेश र्फना सबा िा 
सबा  

बिन फावहय रैजान हुॉदैन । 

२२. र्नणिम प्रभाजणत गने: (१) सबाको फैठकरे गयेका र्नणिम अध्मऺरे प्रभाजणत गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको र्नणिम सयुजऺत याख्न ेय कामािन्िमन गने गयाउने कामि 
सबाको सजचिरे गनेछ । 

  

ऩरयच्छेद-३ 

स्थानीम कानून र्नभािण गने प्रवक्रमा 

२३. स्थानीम कानून र्नभािण गदाि विचाय गनुि ऩने ऩऺहरु् (१) सबारे स्थानीम कानून र्नभािण 
िा सॊशोधन गदाि अन्म कुयाको अर्तरयि देहामको विषमभा विचाय गनुि ऩनेछ,- 

(क) सॊविधान फभोजजभ आफ्नो अर्धकायको विषमभा ऩने िा नऩने , 

(ख) सॊविधान , सॊघीम कानून तथा प्रदेश कानूनको व्मिस्था, 

(ग) त्मस्तो कानून , स्िच्छ, न्मामऩूणि तथा तकि  सॊगत हनु िा नहनुे,  

(घ)  र्नभािण गनि रार्गएको स्थानीम कानूनको व्मिहारयक कामािन्िमन हनु सक्ने िा 
नसक्ने, 

(ङ) कानून कामािन्िमनको रार्ग आिश्मक ऩने आर्थिक स्रोत तथा सॊस्थागत सॊयचना , 

(च) स िोच्च अदारतफाट प्रर्तऩाठदत र्सद्धान्त िा बएको आदेश, 

(छ) नेऩार सयकाय , सॊघीम सॊसद् , प्रदेश सयकाय िा प्रदेश सबारे त्मस्तै विषमभा 
आधायबतू कानून र्नभािण गयेको बए सोभा बएको व्मिस्था 

(ज) नेऩार सयकाय िा प्रादेजशक सयकायरे नभूना कानून उऩरब्ध गयाएको बए सोभा 
बएको व्मिस्था, 

(झ) नेऩाररे अन्तयावष्डम स्तयभा जनाएको प्रर्तिद्धता, 

(ञ) सम्फजन्धत स्थानीम तहरे र्नभािण गयेको अन्म स्थानीम कानूनहरुसॉगको तारभेर 
तथा सौहारता, 
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(ट) जजल्रार्बत्रका अन्म स्थानीम तह िा अन्म जजल्रासॉग र्सभाना जोर्डएका स्थानीम 
तहको हकभा त्मस्ता जजल्राका स्थानीम तहरे फनाएको स्थानीम कानूनको 
व्मिस्था,  

(ठ) गाउॉकामिऩार्रका िा नगयकामिऩार्रकारे र्नधाियण गयेका अन्म आिश्मक विषमहरु 
।  

(२) सबारे सॊविधानको अनसूुची-९ को विषमभा स्थानीम कानून र्नभािण गदाि त्मस्तो 
विषमभा सॊघीम सॊसद िा प्रदेश सबारे फनाएको कानूनको प्रर्तकूर नहनुे गयी र्नभािण 
गनेछ । 

(३) एक स्थानीम तहफाट अको स्थानीम तहको ऺेत्रभा हनुे िस्त ु िा सेिाको 
विस्तायभा कुनै वकर्सभको फाधा अियोध गने िा कुनै वकर्सभको बेदबाि गने गयी 
स्थानीम कानून र्नभािण गनि हुॉदैन ।   

(४) सबा िा कामिऩार्रकारे एक आऩसभा फाजझने गयी स्थानीम कानून र्नभािण गनि 
हुॉदैन । 

(५) सबारे ठदएको अर्धकाय प्रमोग गयी कामिऩार्रकारे र्नदेजशका िा ठदग्दशिन 
फनाई रागू गनेछ ।  

२४. आिश्मकताको ऩवहचान गने : (१) कामिऩार्रकारे विधेमक तजुिभा गनुि अजघ त्मस्तो 
विषमको कानून र्नभािण गनि आिश्मक यहे नयहेको विषमभा आिश्मकताको ऩवहचान गनुि 
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको रार्ग सम्फजन्धत कामिऩार्रकारे स्थानीम कानून 
फनाउन ुऩने आधाय य कायण , त्मस्तो विषमभा सॊघीम िा प्रदेश कानून बए नबएको , 
जजल्रा र्बत्रका य अन्म र्छभेकी स्थानीम तहभा त्मस सम्फन्धी स्थानीम कानून र्नभािण 
बए नबएको, स्थानीम कानून तजुिभाफाट हार्सर गनि खोजजएको राब रागत य उऩरब्धी , 
स्थानीम कानून कामािन्िमनको रार्ग आिश्मक ऩने सॊमन्त्र तथा आर्थिक स्रोत , त्मस्तो 
स्रोत जटुाउनको रार्ग आिश्मक व्मिस्था य विधेमकभा यहने भखु्म भखु्म प्रािधानको 
सभेत विश्लषेण गयी सॊजऺप्त अिधायणाऩत्र तमाय गनुि ऩनेछ ।  

(३) कानूनको सॊशोधनको रार्ग विधेमक तजुिभा गदाि सॊशोधन गनुि ऩयेको आधाय य 
कायण सवहतको दपाफाय तीन भहरे विियण तमाय गनुि ऩनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकायमोग्म छ िा छैन बन्ने र्नणिम गने ्कुनै प्रस्ताि स्िीकाय मोग्म छ िा छैन 
बने्न कुयाको र्नणिम अध्मऺरे गनेछ य त्मसयी र्नणिम गदाि अध्मऺरे कायण खरुाई 
प्रस्तािको कुनै अॊश िा ऩूयै प्रस्ताि अस्िीकाय गनि सक्नेछ । 
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२६. विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततु : १) िावषिक आम य व्ममको अनभुान सवहतको फजेट तथा 
सोसॉग सम्फजन्धत विर्नमोजन िा आर्थिक विधेमकह रू अध्मऺफाट र्नधािरयत र्भर्त य 
सभमभा सबाको फैठकभा प्रस्ततु गनुिऩनेछ ।  

(२) िावषिक फजेट तथा अथि सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्ताि कामिऩार्रकाको प्रभखु 
आपैं रे िा र्नजरे तोके फभोजजभ उऩाध्मऺ /उऩप्रभखु िा कामिऩार्रकाको सदस्मरे भात्र 
प्रस्ततु गनुिऩनेछ । अध्मऺरे िा वषिक फजेट आम व्मम विियण तथा फजेट सबाभा आॉपै 
ऩेश गने बएभा सो सभमभा उऩाध्मऺ िा उऩप्रभखुरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(३) कुनै विधेमक िा प्रस्ताि अथि सम्फन्धी हो िा होइन बने्न प्रश्न उठेभा सो प्रश्नको 
अजन्तभ र्नणिम गने अर्धकाय अध्मऺको हनुेछ ।   

(४) अथि सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्तािको अन्म प्रवक्रमा देहाम फभोजजभ हनुेछ,-   

(क) अथि सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्तािभा छरपरका रार्ग अध्मऺरे स्िीकृत 
गयेको कामितार्रका (र्भर्त य सभम) सफै सदस्मराई सबाको सजचिरे 
उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ 

(ख) िावषिक फजेट सम्फन्धी विधेमक सबाको फैठकभा ऩेश बए ऩश्चात भात्र सफै 
सदस्मराई उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(ग) अथि सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्तािका सम्फन्धभा मस कामिविर्धभा उल्रेख 
बएका विषम फाहेक अध्मऺरे उऩमिु ठहमािएको प्रवक्रमा अऩनाइनेछ ।  

(५) अथि सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्ताि फाहेकका विधेमक िा प्रस्ताि कुनै सदस्मरे 
कम्तीभा सात ठदन अजघ दताि गनुिऩनेछ । 

(६) अथि सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्ताि फाहेकका विधेमक िा प्रस्ताि दताि बए 
ऩश्चात सबाको सजचिरे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुगनुिऩनेछ ।  

(७) विधेमक िा प्रस्ताि भाथी छरपर य र्नणिम हनुे सभमतार्रका अनसूुची -१ 
फभोजजभ अध्मऺरे र्नधाियण गये फभोजजभ हनुेछ । 

२७. अथि सम्फन्धी ऩयुक अनभुान : (१) सबाफाट ऩारयत चार ुआर्थिक िषिका रार्ग अथि 
सम्फन्धी ऐनरे कुनै सेिाका रार्ग खचि गनि अजख्तमायी ठदएको यकभ अऩमािप्त बएभा िा 
त्मस िषिका रार्ग अथि सम्फन्धी ऐनरे अजख्तमायी नदजएको सेिाभा खचि गनि आिश्मक 
बएभा िा अथि सम्फन्धी ऐनरे अजख्तमायी ठदएको यकभबन्दा फढी खचि हनु गएभा 
कामिऩार्रकाको अध्मऺ/प्रभखुरे सबाभा मस अजघ प्रस्ततु गरयएको फजेटको  र्सद्धान्त य 
भागिदशनको प्रर्तकूर नहनुे गयी ऩयुक अनभुान ऩेश गनि सक्नेछ । 
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२८. विधेमक सबाभा ऩेश गदाि सॊरग्न गनुि ऩने विियण : सबाभा ऩेश गने विधेमकका साथभा 
देहामको विियण सॊरग्न गनुि ऩनेछ,- 

(क) विधेमकको उदे्दश्म य कायण सवहतको विियण , 

(ख) विधेमक ऐन फनेऩर्छ आर्थिक व्ममबाय हनुे यहेछ बने त्मसको विस्ततृ 
विियण सवहतको आर्थिक वटप्ऩणी, 

(ग) कुनै विधेमकभा र्नमभ , कामिविर्ध, र्नदेजशका फनाउने िा अर्धकाय प्रत्मामोजन 
गने प्रािधान यहेको बए त्मसको कायण , प्रत्मामोजजत अर्धकाय अन्तगित 
फनाइने र्नमभ, कामिविर्ध िा र्नदेजशकाको प्रकृर्त य सीभा तथा त्मसफाट ऩनि 
सक्ने प्रबाि सम्फन्धी वटप्ऩणी । 

२९. विधेमक दताि गयाउन ुऩने : (१) सबाको अर्धकायऺेत्र र्बत्र ऩने कुनै विषमभा कुनै 
सदस्मरे विधेमक ऩेश गनि चाहेभा विधेमक तमाय गयी सबाको फैठक फस्ने र्भर्त बन्दा 
कम्तीभा ऩन्र ठदन अगािै अध्मऺराई उऩरब्ध गयाई दताि गयाउन ुऩनेछ ।  

तय र्निािचनऩर्छको प्रथभ सबाभा विधेमक ऩेश गने सभमािर्ध अध्मऺरे तोके 
फभोजजभ हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको विधेमक प्रचर्रत कानून अनकूुर नदेजखएभा िा मो 
कामिविर्ध अनकुुर नबएभा अध्मऺरे उि विधेमक विर्धसम्भत रुऩभा ऩेश गनि प्रस्तािक 
सदस्मराई ठदन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदेश ठदए फभोजजभ सबाको 
सजचिरे प्रस्ताि दताि गनुि ऩनेछ । 

(४) सबाको सजचिरे अध्मऺरे आदेश ठदएका विधेमक अनसूुची-२ फभोजजभ दतािको 
अर्बरेख छुटै्ट याख्न ुऩनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताि गयाउन ुऩने: सबाको अर्धकायऺेत्र र्बत्र ऩने कुनै विषमभा प्रस्ताि ऩेश गनि 
चाहने सदस्मरे प्रस्ताि तमाय गयी सबाको फैठक फस्न ुबन्दा कम्तीभा सात ठदन अगािै 
अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुिऩनेछ ।  

तय र्निािचनऩर्छको प्रथभ सबाभा प्रस्ताि  ऩेश गने सभमािर्ध अध्मऺरे तोके 
फभोजजभ हनुेछ । 

(२) त्मस्तो प्रस्ताि प्रचर्रत कानून अनकूुर नदेजखएभा िा मो कामिविर्ध अनकुुर 
नबएभा अध्मऺरे उि प्रस्ताि विर्धसम्भत रुऩभा ऩेश गनि प्रस्तािक सदस्मराई ठदन ु
ऩनेछ ।  
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(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदेश ठदए फभोजजभ सबाको 
सजचिरे प्रस्ताि दताि गनुि ऩनेछ । 

(४) सबाको सजचिरे अध्मऺरे आदेश ठदएका प्रस्तािहरु दतािको अर्बरेख अनसूुची-
२ फभोजजभ छुटै्ट याख्न ुऩनेछ ।  

३१. सूचना र्फना ऩर्न प्रस्ताि ऩेश गनि सवकने् (१) मस ऩरयच्छेदभा जनुसकैु कुया रेजखएको 
बए ताऩर्न अध्मऺको अनभुर्त र्रई देहामको कुनै प्रस्ताि सूचना र्फना ऩर्न ऩेश गनि 
सवकनेछ य त्मस्तो प्रस्तािद्वाया कुनै वििादस्ऩद विषम उठाउन ऩाइने छैन् 

(क) धन्मिाद ऻाऩन गने , 

(ख) प्रस्ताि तथा सॊशोधन वपताि र्रने , 

(ग) फधाइ ठदने िा शोक प्रकट गने , 

(घ) छरपर िा फैठक स्थर्गत गने , 

(ङ) फैठकको अिर्ध फढाउने िा  

(च) छरपर सभाप्त गने ।  

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेजखत प्रस्तािका सम्फन्धभा अध्मऺ अनभुर्त प्राप्त बई 
फैठकभा प्रस्ताि ऩेश बएऩर्छ अध्मऺरे उि प्रस्तािराई फैठकको र्नणिमाथि ऩेश गनेछ 
। 

३२. विधेमक य प्रस्ताि वितयण: िावषिक फजेट सम्फन्धी विधेमक कामिऩार्रकाफाट स्िीकृत गयी 
र्सधै सबाभा ऩेश गरयनेछ । अन्म सफै विधेमक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गनुि बन्दा 
कम्तीभा चौिीस घण्टा अगािै सफै सदस्मराई सबाको सजचिरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

३३. सझुाफ सॊकरन य ऩरयभाजिन: (१) विधेमक भसौदा बएऩर्छ अध्मऺराई उऩमिु रागेभा 
त्मस्तो विधेमकभा साििजर्नक रुऩभा िा िडाफाट िडाफासीको सझुाफ सॊकरन गनि 
सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त हनु आएको सझुाफहरु सवहतको प्रर्तिेदन 
सम्फजन्धत िडा सर्भर्तरे कामिऩार्रकाराई ठदन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ विधेमकभा िडा सर्भर्त भापि त प्राप्त हनु आएका 
सझुाफहरुको अध्ममन गयी कामिऩार्रकारे विधेमकराई आिश्मकता अनसुाय ऩरयभाजिन 
गनेछ ।  
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३४. विधेमक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गने : (१) अध्मऺफाट स्िीकृत कामितार्रका फभोजजभ 
विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताि सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ विधेमक ऩेश गदाि विधेमक प्रस्ततुकताि सदस्मरे 
विधेमक ऩेश गनुि ऩयेको कायण , विधेमकफाट गनि खोजजएको व्मिस्था य त्मसफाट प्राप्त 
गनि खोजजएको उऩरजब्धको फायेभा सॊजऺप्त जानकायी ठदॊ दै विधेमकभा छरपर गरयमो स ्
बने्न प्रस्ताि सबाभा ऩेश गनुि ऩनेछ । 

(३) विधेमक िा प्रस्ताि ऩेश गनि तोवकएको सदस्म सबाभा स्िमॊ उऩजस्थत हनु 
असभथि बएभा अध्मऺरे तोकेको कुनै सदस्मरे विधेमक िा प्रस्ताि ऩेश गनि सक्नेछ । 

३५. सॊशोधन सम्फन्धी शतिहरू्  कुनै विधेमक िा प्रस्तािको सम्फन्धभा देहामका शतिका 
अधीनभा यही सदस्मरे सॊशोधन ऩेश गनि सक्नेछ् 

(क) भूर प्रस्तािको र्सद्धान्त विऩयीत हनु ुहुॉदैन ।  

(ख) भूर प्रस्तािको कुयासॉग सम्फद्ध तथा त्मसको ऺेत्रर्बत्रको हनु ुऩनेछ ।  

(ग) फैठकरे ऩवहरे गरयसकेको र्नणिम सॉग फाजझने हनु ुहुॉदैन । 

(घ) अस्ऩष्ट िा र्नयथिक हनु ुहुॉदैन ।  

३६. विधेमकभा दपाफाय छरपर: (१) दपा २६, २७, २९ य ३० फभोजजभको विधेमक िा 
प्रस्ताि फैठकभा दपािाय छरपरका रार्ग अध्मऺरे आिश्मक व्मिस्था गनुिऩनेछ । 
मस्तो छरपरभा अध्मऺरे प्राप्त बई सकेका सॊशोधन विधेमक िा प्रस्तािराई सभेत 
सभािेश गयाउन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ छरपर सभाप्त बए ऩश्चात विधेमक िा प्रस्ताि 
प्रस्ततुकताि सदस्मरे अध्मऺको अनभुर्त रे सबाभा देहामको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्ततु 
गनुिऩनेछ,-  

(क) विस्ततृ छरपरको रार्ग विधेमक िा प्रस्तािराई सबाका सर्भर्तभा ऩठाइमोस ्
बन्ने िा  

(ख) विधेमक िा प्रस्ताि फैठकफाट ऩारयत गनि र्नणिमाथि ऩेश गने ।  

तय सर्भर्तको फैठकभा ऩठाइन े विधेमक िा प्रस्ताि सबाको फैठकभा दपाफाय 
छरपर गरयने छैन । 

३७. सबाभा छरपर गनि नऩाइने विषमहरू् (१) देहामका विषमभा सबा िा स र्भर्तको कुनै 
फैठकभा छरपर गनि ऩाइने छैन् 
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(क) सॊविधान िा प्रचर्रत कानूनफाट र्नषधे गरयएको विषम , 

(ख) कानूनत: गोप्म यहने कुयाहरू िा प्रकाशन गदाि यावष्डम वहत विऩरयत हनु ेकामि,  

(ग) कामिऩार्रकाको कुनै सर्भर्तको र्नणिमको आरोचना गरयएका विषम, 

(ग) सबाको छरपरद्वाया स्ऩष्ट बएसकेको विषम , 

(घ) प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रचायको रार्ग कुनै व्मजि िा सॊस्थाको नाभ आठद 
बएको विषम, 

(ङ) प्रचर्रत कानून फभोजजभ स्थावऩत बएको न्मावमक िा िा त्मसको ऩदार्धकायी, 
प्रचर्रत काननु फभोजजभ जाॉचफझु गनि , सझुाि ठदन िा प्रर्तिेदन ऩेश गनि गठठत 
आमोग िा सर्भर्तभा विचायधीन यहेको विषम, 

(च) ऐर्तहार्सक तथ्म िा कानूनको व्माख्मा सम्फन्धी विषम, 

(छ) गैय सयकायी व्मजिको कुनै ििव्म सत्म हो िा होइन बने्न विषम ,  

(ज) अजशष्ट बाषा प्रमोग गरयएको ,  

(झ) कामिऩार्रकाको कुनै र्नणिम िा कुनै कायिाही सम्फन्धी विषमभा छरपर गदाि 
यावष्डम सयुऺा , अखण्डता िा कूटनीर्तक सम्फन्ध जस्ता सॊिेदनशीर विषमहरूभा 
आॉच आउन सक्ने बनी कामिऩार्रकाफाट प्रभाजणत गरयएको विषम सभािेश बएको , 
य 

३८. सर्भर्तभा छरपर: (१) दपा  ३६ को उऩदपा २ (क) फभोजजभ विस्ततृ छरपर गनि 
सबाको सर्भर्तभा ऩठाइएकोभा सर्भर्तरे त्मस्तो विधेमक िा प्रस्तािभा छरपर गदाि 
विधेमकभा सॊशोधन ऩेश गने सदस्महरुराई सॊशोधन ऩेश गनुि ऩयेको आधाय य कायण 
सभेत खरुाई आफ्नो सॊशोधनको विषमभा प्रष्ट गनि सर्भर्तको फैठकभा सभम ठदनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊशोधनकतािरे सॊशोधनको विषमभा आफ्नो धायणा 
याखेऩर्छ ऩेश बएका सॊशोधनका विषमभा सभेत सर्भर्तरे दपाफाय छरपर गयी त्मस्तो 
सॊशोधन स्िीकाय गने िा नगने सम्फन्धभा विधेमक प्रस्ततुकताि सदस्मको सभेत याम र्रई 
आिश्मक र्नणिम गनेछ । 

३९. सर्भर्तको प्रर्तिेदन य फैठकभा प्रस्ततु: (१) सर्भर्तभा विधेमक िा प्रस्ताि  उऩय छरपर 
सभाप्त बएऩर्छ सर्भर्तरे गयेको र्नणिम अनरुुऩ प्रर्तिेदन तमाय गयी सर्भर्तको सॊमोजक िा 
र्नजको अनऩुजस्थर्तभा सर्भर्तरे तोकेको सदस्मरे प्रर्तिेदन सवहतको विधेमक िा प्रस्ताि 
अध्मऺको अनभुर्तरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ । 
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 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रर्तिेदन उऩय छरपर सभाप्त बए ऩश्चात 
विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताि सदस्मरे अध्मऺको अनभुर्तभा विधेमक िा प्रस्ताि 
फैठकफाट ऩारयत गनि र्नणिमाथि ऩेश गनेछ । 

४०. विधेमक वपताि र्रन सक्ने : (१) विधेमक प्रस्ततुकताि सदस्मरे सबाको स्िीकृर्त र्रई 
जनुसकैु अिस्थाभा विधेमक िा प्रस्ताि वपताि र्रन सक्नेछ ।  

तय िावषिक फजेट तथा आर्थिक ऐन सम्फन्धी विधेमक वपतािर्रन सक्ने छैन ्।  

(२) विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताि सदस्मरे विधेमक वपताि र्रन अनभुर्त भाग्ने 
प्रस्ताि ऩेश चाहेभा र्रजखत सूचना ठदन ुऩनेछ । 

(३) विधेमक िा प्रस्ताि वपताि र्रने प्रस्तािको कसैरे वियोध गयेभा प्रस्ताि गने तथा 
वियोध गने सदस्मराई अध्मऺरे आ -आफ्नो कुयाहरू स्ऩष्ट ऩानि सॊजऺप्त ििव्म ठदन 
अनभुर्त ठदन सक्नेछ य त्मसऩर्छ अरु छरपर हनु नठदई प्रस्तािराई र्नणिमाथि ऩेश 
गनेछ । 

(३) विधेमक िा प्रस्ताि वपताि र्रने अन्म प्रवक्रमा अध्मऺरे र्नधाियण गये फभोजजभ 
हनुेछ । 

४१. सॊशोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अर्धकाय ्(१) दपा २६, २७, २९, ३० य ३६ 
फभोजजभ दताि बएको विधेमक िा  प्रस्ताि उऩय कुनै सदस्मरे सॊशोधन ऩेश गनि चाहेभा 
सबाको फैठक हनुबुन्दा कम्तीभा चौिीस घण्टा ठदन अगािै सॊशोधनको प्रस्ताि अध्मऺ 
सभऺ ऩेश गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश गरयने सॊशोधन स्िीकृत गने िा नगने अर्धकाय 
अध्मऺको हनुेछ । 

(३) अध्मऺरे स्िीकृत गयेको सॊशोधन िा सॊशोधन सवहतको प्रस्ताि िा भूर 
प्रस्तािराई र्नणिमाथि ऩेश गनुिबन्दा ऩवहरे फैठकभा ऩढेय सनुाउनेछ । मसयी र्नणिमाथि 
ऩेश गदाि एकबन्दा फढी सॊशोधनहरु बएभा अध्मऺरे उऩमिु ठहमािएको कुनै एक 
सॊशोधन िा सॊशोधन सवहतको प्रस्ताि िा भूर प्रस्तािराई प्राथर्भकता ठदइ ऩेश गनि 
सक्नेछ । 

(२) सबाको सजचिरे अध्मऺरे अनभुर्त ठदएका सॊशोधनहरूको विियण 
सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाउनेछ । 

४२. विधेमक ऩारयत गने प्रस्ताि सबाको र्नणिमाथि ऩेश गने : (१) सबाभा दपािाय छरपर 
बएकोभा सो सभाप्त बएऩर्छ य सर्भर्तभा विस्ततृ छरपर बएकोभा सर्भर्तको प्रर्तिेदन 
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उऩय सबाको फैठकभा छरपर सभाप्त बएऩश्चात अध्मऺको अनभुर्त र्रई सबा भा 
र्नणिमाथि विधेमक प्रस्ततुकताि सदस्मरे विधेमक ऩारयत गरयमोस ्बने्न प्रस्ताि प्रस्ततु 
गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको विधेमक िा प्रस्तािभा ऩेश बएका सॊशोधनहरूराई 
अध्मऺको अनभुर्तरे फैठकभा र्नणिमाथि छुटै्ट ऩेश गनि सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ सबाको फैठकभा फहभुत सदस्मरे स्िीकृत 
गयेभा विधेमक िा प्रस्ताि ऩारयत बएको भार्ननेछ ।   

४३. विधेमकको ऩनु् प्रस्तरु्त्  एक ऩटक आव्हान गयी फसेको सबाको फैठकभा ऩेश गयी 
अस्िीकृत बएको विधेमक सोही सबाको फैठकभा ऩनु् प्रस्ताि गरयने छैन । 

४४. विधेमक दताि अर्बरेख याख्न:े सबाभा ऩेश गने प्रमोजनाको रार्ग अध्मऺ सभऺ ऩेश बएका 
विधेमक सबाको सजचिरे अनसूुची -२ फभोजजभ दताि गयी विधेमकभा बएको कायफाहीको 
अद्यािर्धक रगत तमाय गयी याख्न ुऩनेछ ।  

४५. साभान्म त्रटुी सधुाय: अध्मऺरे सबाफाट ऩारयत बएको विधेमक िा प्रस्तािभा दपाहरूको 
सॊख्माको क्रभ र्भराउने तथा बाषागत शदु्धता कामभ याख्न ुऩनेछ ।  

४६. विधेमक प्रभाणीकयणको रार्ग अद्यािर्धक प्रर्त तमाय ऩाने : (१) दपा ४ २ फभोजजभ 
सबाफाट ऩारयत बएको विधेमकराई सबाको सजचिरे ऩारयत बएका सॊशोधन तथा 
आनषुॊर्गक र्भरान बए त्मस्तो र्भरान गयी विधेमक ऩारयत बएको र्भर्त सभेत उल्रेख 
गयी प्रभाणीकयणको रार्ग नेऩारी कागजभा चाय प्रर्त तमाय गनऩुनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तमाय गरयएको विधेमकभा िषिगत नम्फय सभेत उल्रेख 
गयी सबाको सजचिरे प्रभाणीकयणको रार्ग अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

४७. विधेमक प्रभाणीकयण य प्रकाशन तथा र्फक्री वितयण: (१) सबाफाट ऩारयत बई दपा ४६ 
को उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश बएको विधेमकको ऩवहरो य अजन्तभ ऩषृ्ठभा ऩूया नाभ , 
थय तथा ऩद सभेत उल्रेख गयी प्रत्मेक ऩषृ्ठभा हस्ताऺय गयी अध्मऺरे प्रभाणीकयण 
गनेछ । त्मसयी प्रभाणीकयण गदाि र्भर्त य विधेमकको ऩषृ्ठ सॊख्मा सभेत खरुाउन ुऩनेछ 
।  

(२) सबाफाट ऩारयत विधेमक उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएऩर्छ रागू 
हनुेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ विधेमक प्रभाणीकयण बएको जानकायी सबाभा ठदन ु
ऩनेछ । 
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(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको विधेमकको एक प्रर्त सबाको 
अर्बरेखभा याखी अको एक–एक प्रर्त कामिऩार्रकाको कामािरम , िडा सर्भर्त य सॊघ य 
प्रदेशको सम्ऩकि  भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको विधेमक प्रकाशन गयी 
कामिऩार्रकाको िेिसाईटभा सभेत याख्न ुऩनेछ ।  

(६) सबारे ऩारयत गयेको विधेमक प्रभाणीकयण बएऩर्छ त्मसका भखु्म भखु्म 
व्मिस्थाको फायेभा स्थानीम सञ्चाय भाध्मभ िा अन्म कुनै तरयकाफाट प्रचाय प्र साय गनुि 
ऩनेछ । 

(७) कसैरे स्थानीम कानून खरयद गनि चाहेभा कामिऩार्रकाको कामािरम य िडा 
सर्भर्तको कामािरमफाट रागत दस्तयु र्तयी खरयद गनि सक्नेछ । 

४८. सर्भर्त गठन गनि सक्ने : (१) कामिऩार्रकाराई सबाप्रर्त उियदावम फनाउन , स्थानीम 
कानून र्नभािण प्रवक्रमाराई व्मिजस्थत फनाउन तथा कामिऩार्रकाफाट बएका कायिाहीको 
अनगुभन य भूल्मा ङ्कन गयी आिश्मक र्नदेशन ठदन सभेत प्रमोजनको रार्ग देहाम 
फभोजजभको सर्भर्त गठन गनि सक्नेछ्  

क. विधेमक सर्भर्त 

ख. रेखा सर्भर्त 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रत्मेक सर्भर्तभा फढीभा तीन जना सदस्महरु 
यहनेछन ्। सर्भर्तभा यहने सदस्महरु विषमगत अनबुि िा विऻताका आधायभा अध्मऺको 
प्रस्ताि फभोजजभ सबारे र्नधाियण गये फभोजजभ हनुेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ गठन हनुे सर्भर्तको सॊमोजक अध्मऺरे तोके फभोजजभ 
हनुेछ । सॊमोजक फैठकभा उऩजस्थत नबएभा सर्भर्तरे तोकेको सदस्मरे फैठकको 
अध्मऺता गनेछ ।  

(४) सर्भर्तको सजचिको कामि कामिऩार्रकाको विषमगत शाखा प्रभखुरे गनेछ ।  

(४) सर्भर्तको फैठकको गणऩयुक सॊख्मा कम्तीभा दईु जना हनुऩुनेछ । 

(५) सर्भर्तको र्नणिम फहभुतफाट हनुेछ ।  

(6) उऩदपा (१) फभोजजभको सर्भर्तरे आिश्मकतानसुाय विषमगत विऻ िा 
कभिचायीराई आभन्त्रण गनि सक्नेछ । आभजन्त्रत सदस्मरे फैठकको र्नणिमभा भत ठदन 
ऩाउने छैन।  
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(7) प्रउऩदपा (१) फभोजजभका सर्भर्तरे आपूरे गयेको काभको िावषिक प्रर्तिेदन 
सबासभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । 

४९. स्थानीम कानूनको एकीकृत य अद्यािर्धक अर्बरेख  याख्नऩुने: (१) सबाको सजचिरे 
अनसूुची–३ फभोजजभको ढाॉचाभा सबारे फनाएको कानूनको एकीकृत य अद्यािर्धक 
अर्बरेख याख्न ुऩनेछ । 

(२) कामिऩार्रकारे स्थानीम कानूनको िषिगत य िणािनकु्रभभा अद्यािर्धक विियण 
तमाय गयी याख्न ुऩनेछ ।   

(३) स्थानीम कानूनभा सॊशोधन बएभा त्मस्तो सॊशोधन सभेत र्भराइ कामिऩार्रकारे 
अद्यािर्धक विियण तमाय गयी याख्न ुऩनेछ । त्मसयी अद्यािर्धक गरयएको स्थानीम कानून 
स्थानीम तहको िेिसाईटभा सभेत याख्न ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ याजखएको अर्बरेख कसैरे अिरोकन गनि चाहेभा 
सयुजऺत रुऩभा अिरोकन गनि ठदन ुऩनेछ ।  

५०. कानून र्नभािण प्रवक्रमा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था : स्थानीम कानून र्नभािण िा सॊशोधन 
सम्फन्धी अन्म प्रवक्रमा प्रचर्रत कानून अनकूुर सबारे आॉपै र्नधाियण गये फभोजजभ हनुेछ 
।  

५१. सबाको सजचिको अर्धकाय् सबाको सजचिरे सबाको िा कुनै सर्भर्त िा उऩसर्भर्तको 
फैठकभा प्रिेश गनि य फैठकभा कामियत कभिचायीराई र्नदेशन ठदन िा र्नमन्त्रण गनि िा 
फैठकरे भागेको कामिविर्ध सम्फन्धी सल्राह ठदन सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 

विविध 

५२. सबाराई सॊफोधन  ्(१) नेऩार सयकायका भजन्त्रऩरयषद्का सदस्म , प्रदेश प्रभखु तथा प्रदेश 
सयकायका भजन्त्रऩरयषद्का सदस्मराई सबा अध्मऺरे सबाको फैठकराई विशेष सॊिोधन 
गनि अनयुोध गनि सक्नेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सम्फोधनको रार्ग अऩनाइने प्रवक्रमा अध्मऺरे तोके 
फभोजजभ हनुेछ । 

५३. प्रिेश र्नमर्भत गने अर्धकाय्  (१) सबाको फैठकभा प्रिेश र्नमर्भत गने अर्धकाय 
अध्मऺको हनुेछ ।  

५४. आन्तरयक ठदग्दशिन् सबाको स्िीकृर्त र्रई अध्मऺरे आिश्मकता अनसुाय आन्तरयक 
ठदग्दशिन फनाउन सक्नेछ । 
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(१) मस कामिविर्धको अजन्तभ व्माख्मा गने अर्धकाय अध्मऺराई हनुेछ य र्नजको 
र्नणिम अजन्तभ हनुेछ ।  

(२) त्मस्तो र्नणिमको जानकायी फैठकराई ठदन ुऩनेछ ।  

(३) मो कामि विर्धको प्रमोग गदाि प्रवक्रमागत फाधा अड्काउहरू पुकाउने अजन्तभ 
अर्धकाय अध्मऺराई हनुेछ । मसयी जायी बएका आदेश िा र्नदेशनहरू मस कामिविर्धभा 
ऩये सयह भार्न कामािन्िमनभा आउनेछ । 

५५. सबाको सजचिको काभ रगाउन सक्ने  ्सबाको सजचि उऩजस्थत नबएभा मस का मिविर्धभा 
सबाको सजचिरे गने बनी तोवकएको कामिहरू अध्मऺरे तोकेको अन्म अर्धकृत स्तयका 
कभिचायीरे गनेछ ।  

५६. अनऩुजस्थर्तको सूचना् (१) कुनै सदस्म रगाताय दूई िटा िा सो बन्दा फढी सबाको 
फैठकभा अनऩुजस्थत यहन ुऩने बएभा तत्सम्फन्धी अग्रीभ सूचना अध्मऺराई ठदन ुऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ ठदइने सूचनाभा आपू अनऩुजस्थत यहने अिर्ध य कायण 
सभेत उल्रेख गनुि ऩनेछ ।  

५७. ऩारना गनुि ऩने आचाय सॊवहता्  सबाका ऩदार्धकायी तथा सदस्महरूरे सॊविधान तथा 
कानून फभोजजभको उियदावमत्ि ऩूया गने तथा र्नजहरूको काभ कायिाहीभा साििजर्नक 
विश्वास कामभ गनि सबाफाट स्िी कृत आचाय सॊवहताको ऩारना गनेछन ्। आचाय 
सॊवहताको नभूना स्थानीम तहको सम्ऩकि  भन्त्रारम भापि त उऩरब्ध गयाउनेछ । मस्तो 
आचायसॊवहता सबारे ऩारयत गयी रागू गनुि स्थानीम तहको कतिव्म हनुेछ । 

५८. अर्धिेशनको अॊग नभार्नने : सबाको अर्धिेशन प्रायम्ब हनु ु ऩूिि य बैसकेऩर्छ अन्त्म 
नबएसम्भको अिर्धभा आमोजना हनुे उद् घाटन, स्िागत, सम्भान तथा अर्बनन्दन जस्ता 
वक्रमाकराऩराई सबाको अॊग भार्नने छैन ।  

५९. शाजन्त सयुऺा सवु्मिस्था  कामभ याख्न:े नगयसबा सञ्चारन अिर्धबय सबाको सयुऺाथि 
अध्मऺरे सयुऺा र्नकामको सहमोग अनयुोध गयेभा अविरम्फ सयुऺा उऩरब्ध गयाउन ु
सम्फजन्धत सयुऺा र्नकामको कतिव्म हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

(कामिविर्धको दपा ७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 

कीर्तिऩयु नगयऩार्रका 

नगयसबा 

कामिसूची य सभमतार्रका 

फैठक सॊख्मा  फैठक 
स्थान्  

अध्मऺता्  

र्भर्त फैठक फस्ने सभम कामिसूची कामिसूची 
प्रस्ततुकताि 

कैवपमत 

     

     

     

 

छरपरको सभम तार्रका 

र्भर्त फैठक फस्न े
सभम 

कामिसूची प्रस्ता 
प्रस्ततुकतािको 
नाभ 

छरपरभा फोल्ने सदस्मको नाभ 
य तोवकएको सभम 

कैवपमत 
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अनसूुची - २ 

(कामिविर्धको दपा २९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत) 

कीर्तिऩयु नगयऩार्रकाको नगय सबाभा प्रस्ततु कानूनको अर्बरेख 

नगयसबा 

 

दताि 
नॊ. 

 

विधेमकको 
नाभ 

 

दताि 
र्भर्त 

 

भूर÷सॊशोधन 

 

प्रस्ततुकताि 

 

वितयण 
र्भर्त 

 

सबाभा 
प्रस्ततु 
र्भर्त 

 

दपािाय 
छरपर 

 

ऩारयत 
र्भर्त 

 

प्रभाणीकयण 
र्भर्त 

 

कैवपमत 

 

           

           

           

           

           

 

अर्बरेख तमाय गनेको अर्बरेख जाॉच गनेको 

दस्तखत् दस्तखत्  

नाभ, थय: नाभ, थय: 

ऩद: ऩद: 

र्भर्त: र्भर्त: 
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अनसूुची - ३ 

(कामिविर्धको दपा ४९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 

नगयऩार्रकाको नगय सबाभा स्िीकृत कानूनको अर्बरेख 

नगयसबा 

 

दताि 
नॊ. 

 

विधेमकको नाभ 

 

सबाफाट 
स्िीकृत 
बएको र्भर्त 

 

सॊशोधन बएको 
बए सोको र्भर्त 

 

सबाभा 
प्रस्ततु 
र्भर्त 

 

ऩारयत 
र्भर्त 

 

प्रभाणीकयण र्भर्त 

 

कैवपमत 

 

        

        

        

        

        

 

अर्बरेख तमाय गनेको अर्बरेख जाॉच गनेको 

दस्तखत् दस्तखत्  

नाभ, थय: नाभ, थय: 

ऩद: ऩद: 

र्भर्त: र्भर्त: 

 


