भबभाद नगय सबा सञ्चारन कामयविभध, २०७४
कामयऩाभरकाफाट स्िीकृत भभभत: २०७४/३/२८

प्रस्तािना् नेऩारको सॊ विधानको धाया २२७ अनुसाय प्रदे श कानून फभोजजभ स्थानीम तहको फैठक
सञ्चारन कामयविभध स्िीकृत बई रागू नबएसम्भको राभग नगय सबाको कामय सञ्चारन गनय, फैठकको
सुव्मिस्था कामभ याख्न, आिश्मक सभभभतहरूको गठन गनय य अन्म काभ कायिाही भनमभभत एिॊ

प्रबािकायी फनाउन भबभाद नगय कामयऩाभरकाफाट स्िीकृत गयी मो कामयविभध जायी गरयएको छ ।

ऩरयच्छे द – 1
प्रायजम्बक
१.

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस भनमभािरीको नाभ भबभाद नगय सबा सञ्चायरन कामयविभध-२०७४ यहे को
छ।

(2) मो कामयविभध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२.

ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविभधभा,(क)
(ख)
(ग)

“सॊ विधान” बन्नारे नेऩारको सॊ विधान सम्झनु ऩछय ।

“स्थानीम तह” बन्नाेेरे नेऩारको सॊ विधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ फभोजजभका गाउॉ ऩाभरका,
नगयऩाभरका य जजल्रा सबा सम्झनु ऩदय छ ।

“सबा” बन्ना।रे सॊ विधानको धाया २२३ फभोजजभको नगय सबासम्झनु ऩदय छ ।

(घ)

“कामयऩाभरका” बन्नाेेरे नगय कामयऩाभरका सम्झनु ऩदय छ ।

(च)

“उऩाध्मऺ” बन्नारे नगयऩाभरकाको उऩप्रभुखराई सम्झनु ऩदयछ ।

(ज)

“सदस्म” बन्नारे नगय कामयऩाभरकाको प्रभुख , उऩप्रभुख, कामयऩाभरकाको सदस्म िा िडा सदस्म

(ङ)

(छ)

(झ)
(ञ)
(ट)

“अध्मऺ” बन्नारे सबाको अध्मऺराई सम्झनु ऩछय ।

“विधे मक” बन्नारे स्थानीम कानूनको भसौदा िा कानूनको सॊ शोधन भसौदा सभेत सम्झनु ऩछय।
सम्झनु ऩछय ।

“सजचि” बन्नारे नगयऩाभरकाको कामयकायी अभधकृत

अध्मऺरे सबाको सजचि बई काभ गनय

तोकेको कभयचायी सम्झनु ऩछय ।

“फैठक” बन्नारे नगय सबाको अभधिेशन सम्झनु ऩछय । सो शब्दरे सभभभतको िैठक सभेतराई
सम्झनु ऩदय छ ।

“प्रस्ताि” बन्नारे सबाको विचायाथय ऩेश गरयएको कुनै प्रस्ताि
सॊ शोधन प्रस्ताि सभेत सम्झनु ऩछय ।

िा सो प्रस्तािसॉग सम्फजन्धत

(ठ)

“प्रस्तुतकताय सदस्म” बन्नारे सबाको विधे मक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय

(ड)

“फैठक कऺ ” बन्नारे सबाको फैठक कऺ सम्झनु ऩछय य सो शब्दरे फैठक कऺसॉग जोभडएको

।

सबाको सदस्म सम्झनु ऩछय

दशयकदीघाय तथा फयण्डा सभेतराई जनाउॉ छ ।
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(ढ)

“विषमगत शाखा ” बन्नारे नगयऩाभरकाको कामय विबाजन भनमभािरी फभोजजभको विषमगत शाखा

(ण)

“सभभभत” बन्नारे मस कामयविभध फभोजजभ गठन हुने सबाको सभभभत सम्झनु ऩछय ।

(त)

सॊ झनु ऩछय ।

“सॊ मोजक” बन्नारे मस कामयविभध फभोजजभ गठठत सभभभतको सॊ मोजक सम्झनु ऩछय ।

ऩरयच्छे द -२
सबाको फैठक तथा फैठक सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था

३.

सबाको अभधिेशन फोराउने : (१) अध्मऺरे नगयऩाभरकाको भनिायचनको अजन्तभ ऩरयणाभ घोषणा बएको
भभभतरे एक भवहना भबत्र सबाको ऩवहरो अभधिेशन फोराउनेछ । त्मसऩभछ मस कामयविभध फभोजजभ
अध्मऺरे सभम सभमभा अन्म अभधिेशन फोराउनेछ ।

तय सबाको एउटा अभधिेशनको सभाभप्त य अको फैठकको प्रायम्बका फीचको अिभध छ भहीना बन्दा

फढी हुने छै न ।

(२) अध्मऺरे कामयसूची फभोजजभ सबाको फैठकको सॊ चारन य अन्त्म गनेछ ।
(३) सबाको अभधिेशन चारू नयहे को िा फैठक स्थभगत बएको अिस्थाभा फैठक फोराउन िाञ्छनीम

छ बनी सबाको सम्ऩूणय सदस्म सॊ ख्माको एक चौथाइ सदस्महरूरे भरजखत अनुयोध गये भा अध्मऺरे त्मस्तो

फैठक फस्ने भभभत, स्थान तोक्नेछ । त्मसयी तोवकएको भभभत , सभम य स्थानभा सबाको अभधिेशन फस्नेछ
।

(४) सबाको अभधिेशन कामयऩाभरकाको केन्र यहेको स्थानभा अध्मऺरे तोके फभोजजभ फस्नेछ ।
(५) साभान्मत् भनिायचन ऩभछको ऩवहरो अभधिेशन को अिभध फढीभा ऩन्र ठदन य सोऩभछको प्रत्मेक

अभधिेशनको अिभध फढीभा सात ठदनको हुनेछ ।

(५) उऩदपा (१) िा (३) फभोजजभ सबाको अभधिेशन फोराएको सूचना अध्मऺरे सदस्महरुराई
ठदनेछ । त्मस्तो सूचना आिश्मकता अनुसाय साियजभनक सञ्चाय भाध्मभफाट सभेत प्रचाय प्रसाय गनुय ऩनेछ
।
४.

सदस्महरुको उऩजस्थभत य आसन् (१) फैठकभा आसन ग्रहण गनुय अजघ सफै सदस्मरे
क्रभ अनुसाय अभधिेशनको उऩजस्थभत ऩुजस्तकाभा हस्ताऺय गनुऩ
य नेछ ।

अध्मऺरे तोकेको

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उऩजस्थत सदस्मरे अध्मऺरे तोके अनुसायको स्थानभा भनधायरयत सभम

अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुऩ
य नेछ ।

(३) अऩाॊगता बएका सदस्मको हकभा अध्मऺरे भनधायरयत गये को स्थानभा भनजको साथभा एक जना

सहमोगी आिश्मक बएभा सो को सभेत व्मिस्था गनय सक्नेछ ।
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५.

सबाको गणऩूयक सॊ ख्मा: (१) सबाभा तत्कार कामभ यहे का सदस्म सॊ ख्माको ऩचास प्रभतशत बन्दा फढी
सदस्म उऩजस्थत बएभा अभधिेशनको राभग गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भाभननेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गणऩुयक सॊ ख्मा नऩुगेभा अध्मऺरे तीन ठदन भबत्र अको फैठकका राभग

दपा ३ फभोजजभ सूजचत गनुऩ
य नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आ व्हान गये को अभधिेशनभा गणऩुयक सॊ ख्मा नऩुगेभा

दुई ठदन भबत्र

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ऩुन् सूचना गदाय गणऩुयक सॊ ख्मा नऩुगेभा कम्तीभा ऩ

च्चीस प्रभतशत

अभधिेशन फस्ने गयी दपा ३ फभोजजभ सूचना गनुऩ
य नेछ ।
सदस्महरुको उऩजस्थभतभा अभधिेशन फस्नेछ ।
६.

फैठकको सञ्चारन य स्थगन: (१) अध्मऺरे सबाको कामयफोझराई ध्मानभा याखी कामयसूची स्िीकृत गयी
सबाको फैठक सॊ चारन गनुऩ
य नेछ ।

(२) सबाको फैठक अध्मऺरे भनधाययण गये को सभम ताभरका फभोजजभ हुनेछ ।
(३) अध्मऺरे प्रत्मेक फैठकको प्रायम्ब तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
(४) सबाको अध्मऺ िैठकभा उऩजस्थत हुन नसक्ने अिस्थाभा उऩाध्मऺ िा उऩप्रभुखरे फैठकको

अध्मऺता गनेछ । उऩाध्मऺ िा उऩप्रभुख ऩभन उऩजस्थत हुन नसकेभा अध्मऺरे तोकेको सबाको
सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गने गयी कामयसूचीभा तोक्नु ऩनेछ ।
७.

कामयसूची य सभमािभध प्रकाशन् (१) अध्मऺको भनदे शानुसाय सबाको सजचिरे कामयसूची य सभम ताभरका
अनुसूची-१ फभोजजभ तमाय गनेछ य त्मसको एक प्रभत साभान्मतमा

अड्चारीस घण्टा अगािै प्रत्मेक

सदस्मराई उऩरब्ध गयाइनेछ ।
तय विशेष ऩरयजस्थभतभा अध्मऺको भनदे शानुसाय फैठक फस्ने चौिीस घण्टा अगािै कामयसूची तमाय गयी

त्मसको एक प्रभत सदस्मराई सबाको सजचिरे उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।
८.

सभमािभध भनधाययण: (१) अध्मऺरे फैठकभा ऩेश हुने विषमभाभथ छरपर गनय सभमािभध तोक्नेछ ।
२) उऩदपा (१) फभोजजभ तोवकएको सभमािभध सभाप्त बएऩभछ मस का

मयविभधभा अन्मथा

रेजखएकोभा फाहे क अध्मऺरे अन्म विषमभा छरपर हुन नठदई सो विषमको टु ङ्गो रगाउन आिश्मक सफै
विधेमक िा प्रस्ताि भनणयमाथय फैठकभा प्रस्तुत गनेछ ।
९.

सबाभा भतदान: (१) सबाभा भनणयमका राभग प्रस्तुत गरयएको सफै

विधेमक िा प्रस्तािको भनणयम उऩजस्थत

सदस्महरूको फहुभतफाट हुनेछ ।
(२) अध्मऺता गने व्मजिराई भत ठदने अभधकाय हुने छै न ।
तय भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मजिरे आफ्नो भनणायमक भत ठदनेछ ।
१०.

भमायठदत सॊ शोधन् कुनै सदस्मरे प्रस्तुत गने विधे मक

िा प्रस्तािभा कुनै आऩजिजनक , व्मॊ ग्मात्भक,

अनािश्मक, अनुऩमुि िा असम्फद्ध शब्द िा िाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा अध्मऺरे त्मस्ता विषम
ु न्दा अजघ उऩमुि सॊ शोधन गनय िा गयाउन सक्नेछ ।
वितयण हुनब
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११.

फैठकको प्रायम्ब् सबाको फैठक कऺभा अध्मऺ आगभन बई यावष्डम धुन फजे ऩभछ फैठक प्रायम्ब हुनेछ

१२.

फैठकभा ऩारना गनुऩ
य ने आचयणहरू् (१) फैठकभा दे हामका आचयणहरू ऩारना गनुय ऩनेछ्

।

(क) अध्मऺ फैठक कऺभा प्रिेश हुॉदा सफैरे सम्भान प्रकट गनय उठ्नु ऩनेछ ।
(ख) अध्मऺरे फैठकप्रभत सम्भान प्रकट गयी आफ्नो आसन ग्रहण गनुऩ
य नेछ ।
(ग) फैठक स्थभगत बई अध्मऺ सबाफाट फावहय भनस्के ऩभछ भात्र अरु सदस्महरूरे फैठक

कऺ

छाड्नु ऩनेछ ।

(घ) फैठकभा बाग भरने सदस्मरे फोल्दा अध्मऺराई सम्फोधन गये य भात्र फोल्नु ऩछय य अध्मऺरे
अन्मथा आदे श ठदएभा फाहे क उभबएय फोल्नु ऩनेछ ।

(ङ) अध्मऺरे फैठकराई सम्फोधन गरययहे को सभमभा कुनै ऩभन सदस्मरे स्थान छाड्नु हुॉदैन य
अध्मऺरे फोरेको कुया शाजन्तऩूिक
य सुन्नु ऩनेछ ।

(च) अध्मऺ रे आसन ग्रहण गरययहे को य फोभरयहे को अिस्थाभा सदस्मको फीचफाट वहॉड्नु हुॉदैन ।
(छ) कुनै सदस्मरे फोभरयहे को सभमभा अशाजन्त गनय िा फैठकको भमायदा बॊ ग हुने िा अव्मिस्था
उत्ऩन्न हुने कुनै काभ गनुय हुॉदैन ।

(ज) फैठक कऺभा अध्मऺको साभुन्नेफाट िायऩाय गयी वहॉड्न िा अध्मऺको आसनतपय वऩठ्यू
पकायएय फस्न हुॉदैन ।

(झ) फैठकको कामयसॉग प्रत्मऺ रुऩरे सम्फजन्धत विषम फाहे क अन्म विषमको ऩुस्तक , सभाचायऩत्र
िा अन्म कागजऩत्रहरू ऩढ्नु हुॉदैन ।

(ञ) फैठकको अिभधबय फैठक कऺभा भोफाईर पोन फन्द गनुय ऩनेछ ।
(२) सबाभा ऩारना गनुऩ
य ने अन्म आचयणहरू सभम सभमभा सबारे तोके फभोजजभ हुनेछ ।
१३.

फैठकभा बाग भरने सदस्मरे ऩारन गनुय ऩने भनमभहरू्
दे हामका भनमभहरूको ऩारन गनुय ऩनेछ्

फैठकभा हुने छरपरभा बाग भरने

सदस्मरे

(क) अध्मऺको ध्मानाकषयण गनयको भनभभि उठ्नु ऩनेछ य अध्मऺ भनजको नाभ फोराएऩभछ िा इशाया
गये ऩभछ भात्र फोल्नु ऩनेछ ।
(ख) मस कामय
(ग) अ

विभधको दपा ३५ फभोजजभका विषमभा छरपर गनुय हुॉदैन ।

शीष्ट, अश्लीर, अऩभानजनक िा कुनै आऩजिजनक शब्द फोल्नु हुॉदैन ।

(घ) व्मजिगत आऺेऩ रगाउन हुॉदैन ।
(ङ) फोल्न ऩाउने अभधकायराई सबाको कामयभा फाधा ऩाने भनसामरे दुरुऩमोग गनुय हुॉदैन ।
(च) सबा िा अध्मऺको कुनै भनणयम फदय गरयमोस् बन्ने प्रस्तािभाभथ फोल्दाको अिस्थाभा फाहे क सबा
अध्मऺको कुनै ऩभन भनणयमको आरोचना गनुय हुॉदैन ।

4

१४.

(छ)

अध्मऺरे ऩद अनुकूर आचयण गये को छै न बन्ने प्रस्तािको छरपरको क्रभभा फाहे क अध्मऺको

(ज)

िैठकभा ऩारना गनुऩ
य ने अन्म भनमभहरू सबारे तोके फभोजजभ हुनेछ ।

आचयणको आरोचना गनुय हुॉदैन ।

छरपरभा फोल्ने क्रभ् फैठकभा फोल्ने क्रभ दे हाम फभोजजभ हुनेछ्
(क) प्रस्ताि ऩेश गने सदस्मरे फोभरसकेऩभछ अध्मऺरे नाभ फोराएको िा इशाया गये को क्रभ
फभोजजभको सदस्मरे फोल्न ऩाउनेछन् ।

(ख) अध्मऺको अनुभभत भफना कुनै सदस्मरे एउटै प्रस्तािभा एक ऩटक बन्दा फढी फोल्न ऩाउने छै न
।
(ग) प्रस्ताि ऩेश गने सदस्मरे उिय ठदनको भनभभि छरपरको अन्त्मभा पेरय फोल्न ऩाउनेछ । सो

ु ै बए ताऩभन प्रस्तािक
प्रस्तािको सम्फन्धभा छरपरभा ऩवहरे बाग भरएको िा नभरएको जेसक
सदस्मरे उिय ठदई सकेऩभछ अध्मऺको अनुभभत नभरई पेरय फोल्न ऩाउने छै न ।

१५.

स्ऩष्ट ऩानय भाग गनय सवकने् (१) फैठकभा छरपर चभरयहे को सभमभा सम्फजन्धत विषमभा कुनै सदस्मरे
कुनै कुया स्ऩष्ट ऩानय भाग गनय अध्मऺ भापयत अनुयोध गनय सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन अध्मऺको अनुभभत भरई कुनै सदस्मरे

सबाको जानकायीको राभग आपूसॉग सम्फजन्धत अन्म विषमभा स्ऩष्ट जानकायी ठदन सक्नेछ ।

तय त्मस्तो स्ऩष्ट जानकायी ठदॉ दा कुनै वििादस्ऩद विषम उठाउन ऩाइने छै न य सो स्ऩष्ट जानकायी

भाभथ कुनै छरपर गनय ऩाइने छै न ।
१६.

भनणयमाथय प्रस्ताि ऩेश गने्

(१) सबाको कामयसूचीको कुनै प्रस्तािभाभथ छरपर सभाप्त बएऩभछ सो

प्रस्तािको ऩऺभा हुने सदस्महरूराई

“ हुन्छ, विऩऺभा हुने सदस्महरूराई “ हुन्न” य तटस्थ यहन चाहने

ु ीका विषमहरू
सदस्महरूराई “ भत ठदन्न ” बन्ने शब्द सुभनने गयी उच्चायण गनुय बनी अध्मऺरे कामयसच
क्रभश् भनणयमाथय ऩेश गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रस्तािराई भनणयमाथय ऩेश गये ऩभछ अध्मऺरे

“ हुन्छ” िा “ हुन्न” बन्ने

सदस्महरूभध्मे जुन ऩऺको फहुभत बएको ठहय ्माउॉ छ सो कुयाको घोषणा गनेछ ।

(३) अध्मऺद्वाया कुनै प्रस्ताि भनणयमाथय ऩेश गरयसकेऩभछ सो प्रस्तािभाभथ छरपर गनय िा सॊ शोधन

प्रस्तुत गनय ऩाइने छै न ।
१७.

सबाध्मऺरे भनदे शन ठदने् (१) फैठकभा अबर व्मिहाय गने सदस्मराई आफ्नो व्मिहाय भनमन्त्रण गनय
अध्मऺरे चेतािनी ठदए ऩभछ त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो व्मिहायभाभथ तुरुन्त भनमन्त्रण गनुय ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको आदे श ऩारना नगने सदस्मराई अध्मऺरे फैठकफाट फावहय जान
आदे श ठदन सक्नेछ । आदे श ऩाएऩभछ त्मस्तो सदस्मरे फैठक कऺफाट तुरुन्त फावहय जानु ऩनेछ य
भनजरे सो ठदनको फाॉकी अिभधको फैठकभा उऩजस्थत हुन ऩाउने छै न ।

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदे श ऩाएऩभछ ऩभन त्मस्तो सदस्म फैठक कऺफाट तुरुन्त फावहय
नगएभा अध्मऺरे भनजराई कभयचायी िा सुयऺाकभीको सहमोग भरई फावहय भनकाल्न सक्नेछ । त्मसयी
भनकाभरएकोभा त्मस्तो सदस्मरे त्मसऩभछको तीन ठदनसम्भ सबाको फैठक िा कुनै सभभभतको फैठकभा
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बाग भरन ऩाउने छै न । मसयी भनकाभरएकोभा सबाको सजचिरे सो कुयाको सूचना सफै सभभभतराई ठदनेछ
।

(४) मस कामयविभधभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन कुनै सदस्मरे फैठक कऺभा

शाजन्त, सुव्मिस्था तथा अनुशासन बङ्ग गये भा िा गनय रागेभा िा सबाको प्रभतष्ठाभा धक्का राग्ने वकभसभरे
फैठक कऺ भबत्र ध्िॊसात्भक कामय गये भा िा फर प्रमोग गये भा िा गनय रागेभा िा कुनै बौभतक हानी
नोक्सानी ऩु य ्माएभा अध्मऺरे भनजराई फैठक कऺफाट तत्कार भनष्काशन गयी सदस्मराई फढीभा
ठदन सम्भको राभग सबाभा आउन नऩाउने गयी य ऺभत बएको बौभतक साभाग्रीको मथाथय ऺभतऩूभतय

सात

भनजफाट बयाउने आदे श ठदन सक्नेछ ।
(५) दपा ( ४) फ भोजजभ भनष्काभसत बएको सदस्मरे सो अिभधबय सबाको िा कुनै सभभभतको

फैठकभा उऩजस्थत हुन ऩाउने छै न । भनजराई तोवकएको ऺभतऩूभतय अध्मऺरे तोकेको सभमभबत्र दाजखरा
गने दावमत्ि सम्फजन्धत सदस्मको हुनेछ ।

(६) मस दपा फभोजजभ कुनै सदस्म भनष्काजशत बएको िा पुकुिा बएको सूचना सबाको सजचिरे
सफै सभभभतराई ठदनेछ ।
१८.

१९.

कायिाही वपताय हुन सक्ने् मस कामयविभधभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन भनष्काजशत िा
कायिाहीभा ऩये को सदस्मरे जचि फुझ्दो सपाई ऩेश गये भा िा आफ्नो बूर स्िीकाय गयी भापी भागेभा
अध्मऺरे फैठकको याम फुझी त्मस्तो सदस्मराई भापी ठदई कायिाही वपताय भरन सक्नेछ ।

फैठक स्थभगत गने अभधकाय् फैठक कऺभबत्र अव्मिस्था बई िा हुन राभग फैठक भनमभभत रुऩरे सञ्चारन
गनय फाधा ऩने दे जखएभा अध्मऺरे सो ठदनको कुनै सभमसम्भ िा आपूरे तोकेको अिभधसम्भको राभग

सूचना टाॉस गयी फैठक स्थभगत गनय सक्नेछ । अध्मऺ गये को त्मस्तो स्थगन भाभथ कुनै सदस्मरे प्रश्न
उठाउन ऩाउने छै न ् ।
२०.

२१.

सदस्मको स्थान रयि यहे को अिस्थाभा सबाको कामय सञ्चारन: सबाको कुनै सदस्मको स्थान रयि यहे को
अिस्थाभा सभेत सबारे आफ्नो कामय सञ्चारन गनय सक्नेछ य सबाको कायफाहीभा बाग भरन नऩाउने कुनै

व्मजिरे बाग भरएको कुया ऩभछ ऩिा रागेभा प्रचभरत कानून विऩरयत फाहे कको कामय अभान्म हुने छै न ।
सबाको भनणयमको अभबरेख य कामायन्िमन
: (१) सबा य मसको सभभभतको भनणयम तथा कायफाहीको अभबरेख
सबाको सजचिरे व्मिजस्थत य सुयजऺत याख्नु ऩनेछ ।

(२) सबा तथा मसका सभभभतको भनणयमको सक्कर अध्मऺको आदे श भफना सबा िा सबा
बिन फावहय रैजान हुॉदैन ।
२२.

भनणयम प्रभाजणत गने: (१) सबाको फैठकरे गये का भनणयम अध्मऺरे प्रभाजणत गनेछ ।
् मन गने गयाउने कामय सबाको
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको भनणयम सुयजऺत याख्ने य कामायनि

सजचिरे गनेछ ।

ऩरयच्छे द-३
स्थानीम कानून भनभायण गने प्रवक्रमा
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२३.

स्थानीम कानून भनभायण गदाय विचाय गनुय ऩने ऩऺहरु् (१) सबारे स्थानीम कानून भनभायण िा सॊ शोधन गदाय
अन्म कुयाको अभतरयि दे हामको विषमभा विचाय गनुय ऩनेछ,-

(क) सॊ विधान फभोजजभ आफ्नो अभधकायको विषमभा ऩने िा नऩने
(ख) सॊ विधान

, सॊ घीम कानून तथा प्रदे श कानूनको व्मिस्था,

(ग) त्मस्तो कानून
(घ)

,

, स्िच्छ, न्मामऩूणय तथा तकय सॊ गत हुन िा नहुन,े

भनभायण गनय राभगएको स्थानीम कानूनको व्मिहारयक कामायन्िमन हुन सक्ने िा नसक्ने ,

(ङ) कानून कामायन्िमनको राभग आिश्मक ऩने आभथयक स्रोत तथा सॊ स्थागत सॊ यचना
(च) स

,

िोच्च अदारतफाट प्रभतऩाठदत भसद्धान्त िा बएको आदे श,

(छ) नेऩार सयकाय

, सॊ घीम सॊ सद् , प्रदे श सयकाय िा प्रदे श सबारे त्मस्तै विषमभा आधायबूत कानून

भनभायण गये को बए सोभा बएको व्मिस्था

(ज)

नेऩार सयकाय िा प्रादे जशक सयकायरे नभूना कानून उऩरब्ध गयाएको बए सोभा बएको व्मिस्था,

(झ)

नेऩाररे अन्तयावष्डम स्तयभा जनाएको प्रभतिद्धता,

(ञ)

सम्फजन्धत स्थानीम तहरे भनभायण गये को अन्म स्थानीम कानूनहरुसॉगको तारभेर तथा सौहारता,

(ट)

जजल्राभबत्रका अन्म स्थानीम तह िा अन्म जजल्रासॉग भसभाना जोभडएका स्थानीम तहको हकभा

(ठ)

नगयकामयऩाभरकारे भनधाययण गये का अन्म आिश्मक विषमहरु ।

त्मस्ता जजल्राका स्थानीम तहरे फनाएको स्थानीम कानूनको व्मिस्था,

(२) सबारे सॊ विधानको अनुसूची-९ को विषमभा स्थानीम कानून भनभायण गदाय त्मस्तो विषमभा सॊ घीम

सॊ सद िा प्रदे श सबारे फनाएको कानूनको प्रभतकूर नहुने गयी भनभायण गनेछ ।

(३) एक स्थानीम तहफाट अको स्थानीम तहको ऺेत्रभा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तायभा कुनै

वकभसभको फाधा अियोध गने िा कुनै वकभसभको बेदबाि गने गयी स्थानीम कानून भनभायण गनय हुॉदैन ।
(४) सबा िा कामयऩाभरकारे एक आऩसभा फाजझने गयी स्थानीम कानून भनभायण गनय हुॉदैन ।

(५) सबारे ठदएको अभधकाय प्रमोग गयी कामयऩाभरकारे भनदे जशका िा ठदग्दशयन फनाई रागू गनेछ ।
२४.

आिश्मकताको ऩवहचान गने: (१) कामयऩाभरकारे विधे मक तजुभ
य ा गनुय अजघ त्मस्तो विषमको कानून भनभायण
गनय आिश्मक यहे नयहे को विषमभा आिश्मकताको ऩवहचान गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राभग सम्फजन्धत कामयऩाभरकारे स्थानीम कानून फनाउनु ऩने
आधाय य कायण , त्मस्तो विषमभा सॊ घीम िा प्रदे श कानून बए नबएको , जजल्रा भबत्रका य अन्म भछभेकी

स्थानीम तहभा त्मस सम्फन्धी स्थानीम कानून भनभायण बए नबएको, स्थानीम कानून तजुभ
य ाफाट हाभसर गनय
खोजजएको राब रागत य उऩरब्धी , स्थानीम कानून कामायन्िमनको राभग आिश्मक ऩने सॊ मन्त्र तथा
आभथयक स्रोत , त्मस्तो स्रोत जुटाउनको राभग आिश्मक व्मिस्था य विधे मकभा यहने भुख्म भुख्म
प्रािधानको सभेत विश्लेषण गयी सॊ जऺप्त अिधायणाऩत्र तमाय गनुय ऩनेछ ।
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(३) कानूनको सॊ शोधनको राभग विधे मक तजुभ
य ा गदाय सॊ शोधन गनुय ऩये को आधाय य कायण सवहतको

दपाफाय तीन भहरे विियण तमाय गनुय ऩनेछ ।
२५.

२६.

प्रस्ताि स्िीकायमोग्म छ िा छै न बन्ने भनणयम गने् कुनै प्रस्ताि स्िीकाय मोग्म छ िा छै न बन्ने कुयाको

भनणयम अध्मऺरे गनेछ य त्मसयी भनणयम गदाय अध्मऺरे कायण खुराई प्रस्तािको कुनै अॊश िा ऩूयै प्रस्ताि
अस्िीकाय गनय सक्नेछ ।

विधे मक िा प्रस्ताि प्रस्तुत: १) िावषयक आम य व्ममको अनुभान सवहतको फजेट तथा सोसॉग सम्फजन्धत
विभनमोजन िा आभथयक विधे मकह रू अध्मऺफाट भनधायरयत भभभत य सभमभा सबाको फैठकभा प्रस्तुत
गनुऩ
य नेछ ।
(२) िावषयक फजेट तथा अथय सम्फन्धी विधे मक िा प्रस्ताि कामयऩाभरकाको प्रभुख आपैंरे िा भनजरे

तोके फभोजजभ उऩाध्मऺ/उऩप्रभुख िा कामयऩाभरकाको सदस्मरे भात्र प्रस्तुत गनुऩ
य नेछ । अध्मऺरे िावषयक
फजेट आम व्मम विियण तथा फजेट सबाभा आॉपै ऩेश गने बएभा सो सभमभा उऩाध्मऺ
फैठकको अध्मऺता गनेछ ।

िा उऩप्रभुखरे

(३) कुनै विधे मक िा प्रस्ताि अथय सम्फन्धी हो िा होइन बन्ने प्रश्न उठे भा सो प्रश्नको अजन्तभ भनणयम

गने अभधकाय अध्मऺको हुनछ
े ।

(४) अथय सम्फन्धी विधे मक िा प्रस्तािको अन्म प्रवक्रमा दे हाम फभोजजभ हुनेछ,(क) अथय सम्फन्धी विधे मक िा प्रस्तािभा छरपरका राभग अध्मऺरे स्िीकृत गये को

कामयताभरका (भभभत य सभम) सफै सदस्मराई सबाको सजचिरे उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ

(ख) िावषयक फजेट सम्फन्धी विधे मक सबाको फैठकभा ऩेश बए ऩश्चात भात्र सफै सदस्मराई
उऩरब्ध गयाइनेछ ।

(ग) अथय सम्फन्धी विधे मक िा प्रस्तािका सम्फन्धभा मस कामयविभधभा उल्रेख बएका विषम
फाहे क अध्मऺरे उऩमुि ठहमायएको प्रवक्रमा अऩनाइनेछ ।
(५) अथय सम्फन्धी विधे मक िा प्रस्ताि फाहे कका विधे मक िा प्रस्ताि कुनै सदस्मरे कम्तीभा

ठदन अजघ दताय गनुऩ
य नेछ ।

सात

(६) अथय सम्फन्धी विधे मक िा प्रस्ताि फाहे कका विधे मक िा प्रस्ताि दताय बए ऩश्चात सबाको

सजचिरे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनु गनुऩ
य नेछ ।

(७) विधे मक िा प्रस्ताि भाथी छरपर य भनणयम हुने सभमताभरका अनुसूची -१ फभोजजभ अध्मऺरे

भनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ ।
२७.

अथय सम्फन्धी ऩुयक अनुभान: (१) सबाफाट ऩारयत चारु आभथयक िषयका राभग अथय सम्फन्धी ऐनरे कुनै
सेिाका राभग खचय गनय अजख्तमायी ठदएको यकभ अऩमायप्त बएभा िा त्मस िषयका राभग अथय सम्फन्धी ऐनरे
अजख्तमायी नदजएको सेिाभा खचय गनय आिश्मक बएभा िा अथय सम्फन्धी ऐनरे अजख्तमायी ठदएको
यकभबन्दा फढी खचय हुन गएभा कामयऩाभरकाको अध्मऺ

२८.

/प्रभुखरे सबाभा मस अजघ प्रस्तुत गरयएको

फजेटको भसद्धान्त य भागयदशनको प्रभतकूर नहुने गयी ऩुयक अनुभान ऩेश गनय सक्नेछ ।

विधे मक सबाभा ऩेश गदाय सॊ रग्न गनुय ऩने विियण: सबाभा ऩेश गने विधे मकका साथभा दे हामको विियण
सॊ रग्न गनुय ऩनेछ,-
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(क) विधे मकको उद्देश्म य कायण सवहतको विियण ,
(ख) विधे मक ऐन फनेऩभछ आभथयक व्ममबाय हुने यहे छ बने त्मसको विस्तृत विियण सवहतको
आभथयक वटप्ऩणी,

(ग) कुनै विधे मकभा भनमभ , कामयविभध, भनदे जशका फनाउने िा अभधकाय प्रत्मामोजन गने प्रािधान
यहे को बए त्मसको कायण , प्रत्मामोजजत अभधकाय अन्तगयत फनाइने भनमभ , कामयविभध िा
भनदे जशकाको प्रकृभत य सीभा तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाि सम्फन्धी वटप्ऩणी ।
२९.

विधे मक दताय गयाउनु ऩने: (१) सबाको अभधकायऺेत्र भबत्र ऩने कुनै विषमभा कुनै सदस्मरे विधे मक ऩेश
गनय चाहे भा विधे मक तमाय गयी सबाको फैठक फस्ने भभभत बन्दा कम्तीभा
उऩरब्ध गयाई दताय गयाउनु ऩनेछ ।

ऩन्र ठदन अगािै अध्मऺराई

तय भनिायचनऩभछको प्रथभ सबाभा विधे मक ऩेश गने सभमािभध अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको विधेमक प्रचभरत कानून अनुकूर नदे जखएभा िा मो कामयविभध अनुकुर

नबएभा अध्मऺरे उि विधेमक विभधसम्भत रुऩभा ऩेश गनय प्रस्तािक सदस्मराई ठदनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदे श ठदए फभोजजभ सबाको सजचिरे प्रस्ताि दताय

गनुय ऩनेछ ।

(४) सबाको सजचिरे अध्मऺरे आदे श ठदएका

विधेमक अनुसूची-२ फभोजजभ दतायको अभबरेख छु ट्टै

याख्नु ऩनेछ ।
३०.

प्रस्ताि दताय गयाउनु ऩने: सबाको अभधकायऺेत्र भबत्र ऩने कुनै विषमभा प्रस्ताि ऩेश गनय चाहने सदस्मरे
प्रस्ताि तमाय गयी सबाको फैठक फस्नु बन्दा कम्तीभा सात ठदन अगािै अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
तय भनिायचनऩभछको प्रथभ सबाभा प्रस्ताि ऩेश गने सभमािभध अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।
(२) त्मस्तो प्रस्ताि प्रचभरत कानून अनुकूर नदे जखएभा िा मो

कामयविभध अनुकुर नबएभा अध्मऺरे

उि प्रस्ताि विभधसम्भत रुऩभा ऩेश गनय प्रस्तािक सदस्मराई ठदनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदे श ठदए फभोजजभ सबाको सजचिरे प्रस्ताि दताय

गनुय ऩनेछ ।

(४) सबाको सजचिरे अध्मऺरे आदे श ठदएका प्रस्तािहरु दतायको अभबरेख अनुसूची-२ फभोजजभ छु ट्टै

याख्नु ऩनेछ ।
३१.

सूचना भफना ऩभन प्रस्ताि ऩेश गनय सवकने्

(१) मस ऩरयच्छे दभा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩभन

अध्मऺको अनुभभत भरई दे हामको कुनै प्रस्ताि सूचना भफना ऩभन ऩेश गनय सवकनेछ य त्मस्तो प्रस्तािद्वाया
कुनै वििादस्ऩद विषम उठाउन ऩाइने छै न्
(क) धन्मिाद ऻाऩन गने

,

(ख) प्रस्ताि तथा सॊ शोधन वपताय भरने

,

(ग) फधाइ ठदने िा शोक प्रकट गने

,

(घ) छरपर िा फैठक स्थभगत गने

,
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(ङ) फैठकको अिभध फढाउने िा
(च) छरपर सभाप्त गने ।
(२) उऩदपा (१) भा उल्रेजखत प्रस्तािका सम्फन्धभा अध्मऺ अनुभभत प्राप्त बई फैठकभा प्रस्ताि

ऩेश बएऩभछ अध्मऺरे उि प्रस्तािराई फैठकको भनणयमाथय ऩेश गनेछ ।
३२.

विधे मक य प्रस्ताि वितयण: िावषयक फजेट सम्फन्धी विधे मक कामयऩाभरकाफाट स्िीकृत गयी भसधै सबाभा

ऩेश गरयनेछ । अन्म सफै विधे मक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गनुय बन्दा कम्तीभा चौिीस घण्टा अगािै सफै
सदस्मराई सबाको सजचिरे उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

३३.

सुझाफ सॊ करन य ऩरयभाजयन: (१) विधे मक भसौदा बएऩभछ अध्मऺराई उऩमुि रागेभा त्मस्तो विधे मकभा
साियजभनक रुऩभा िा िडाफाट िडाफासीको सुझाफ सॊ करन गनय सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त हुन आएको सुझाफहरु सवहतको प्रभतिेदन सम्फजन्धत िडा सभभभतरे
कामयऩाभरकाराई ठदनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ विधे मकभा िडा सभभभत भापयत प्राप्त हुन आएका सुझाफहरुको अध्ममन
गयी कामयऩाभरकारे विधे मकराई आिश्मकता अनुसाय ऩरयभाजयन गनेछ ।
३४.

विधे मक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गने: (१) अध्मऺफाट स्िीकृत कामयताभरका फभोजजभ विधे मक िा प्रस्ताि
प्रस्तुतकताय सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ विधे मक ऩेश गदाय विधे मक प्रस्तुतकताय सदस्मरे विधे मक ऩेश गनुय ऩये को

कायण, विधे मकफाट गनय खोजजएको व्मिस्था य त्मसफाट प्राप्त गनय खोजजएको उऩरजब्धको फाये भा सॊ जऺप्त
जानकायी ठदॊ दै विधे मकभा छरपर गरयमोस् बन्ने प्रस्ताि सबाभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।
(३) विधे मक िा प्रस्ताि ऩेश गनय तोवकएको सदस्म सबाभा स्िमॊ उऩजस्थत हुन असभथय बएभा

अध्मऺरे तोकेको कुनै सदस्मरे विधे मक िा प्रस्ताि ऩेश गनय सक्नेछ ।
३५.

सॊ शोधन सम्फन्धी शतयहरू् कुनै विधे मक िा प्रस्तािको सम्फन्धभा दे हामका शतयका अधीनभा यही सदस्मरे
सॊ शोधन ऩेश गनय सक्नेछ्

(क) भूर प्रस्तािको भसद्धान्त विऩयीत हुन ु हुॉदैन ।
(ख) भूर प्रस्तािको कुयासॉग सम्फद्ध तथा त्मसको ऺेत्रभबत्रको हुन ु ऩनेछ ।
(ग) फैठकरे ऩवहरे गरयसकेको भनणयम

सॉग फाजझने हुन ु हुॉदैन ।

(घ) अस्ऩष्ट िा भनयथयक हुन ु हुॉदैन ।
३६.

विधे मकभा दपाफाय छरपर: (१) दपा २६, २७, २९ य ३० फभोजजभको विधे मक िा प्रस्ताि फैठकभा
दपािाय छरपरका राभग अध्मऺरे आिश्मक व्मिस्था गनुऩ
य नेछ ।

मस्तो छरपरभा अध्मऺरे प्राप्त

बई सकेका सॊ शोधन विधेमक िा प्रस्तािराई सभेत सभािेश गयाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ छरपर सभाप्त बए ऩश्चात विधे मक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्मरे

अध्मऺको अनुभभतरे सबाभा दे हामको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुऩ
य नेछ,-

(क) विस्तृत छरपरको राभग विधे मक िा प्रस्तािराई सबाका सभभभतभा ऩठाइमोस् बन्ने िा
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(ख) विधे मक िा प्रस्ताि फैठकफाट ऩारयत गनय भनणयमाथय ऩेश गने ।
तय सभभभतको फैठकभा ऩठाइने विधेमक िा प्रस्ताि सबाको फैठकभा दपाफाय छरपर गरयने छै न
।
३७.

सबाभा छरपर गनय नऩाइने विषमहरू् (१) दे हामका विषमभा सबा िा स भभभतको कुनै फैठकभा छरपर
गनय ऩाइने छै न्
(क) सॊ विधान िा प्रचभरत कानूनफाट भनषेध गरयएको विषम ,
(ख)

कानूनत: गोप्म यहने कुयाहरू िा प्रकाशन गदाय यावष्डम वहत विऩरयत हुने कामय,

(ग)

कामयऩाभरकाको कुनै सभभभतको भनणयमको आरोचना गरयएका विषम,

(ग) सबाको छरपरद्वाया स्ऩष्ट बएसकेको विषम

,

(घ) प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रचायको राभग कुनै व्मजि िा सॊ स्थाको नाभ आठद बएको विषम
(ङ) प्रचभरत कानून फभोजजभ स्थावऩत बएको न्मावमक िा

,

िा त्मसको ऩदाभधकायी, प्रचभरत कानुन

फभोजजभ जाॉचफुझ गनय , सुझाि ठदन िा प्रभतिेदन ऩेश गनय गठठत आमोग िा सभभभतभा विचायधीन
यहे को विषम,

(च) ऐभतहाभसक

तथ्म िा कानूनको व्माख्मा सम्फन्धी विषम,

(छ) गैय सयकायी व्मजिको कुनै ििव्म सत्म हो िा होइन बन्ने विषम ,
(ज) अजशष्ट बाषा प्रमोग गरयएको

,

(झ) कामयऩाभरकाको कुनै भनणयम िा कुनै कायिाही सम्फन्धी विषमभा छरपर गदाय यावष्डम सुयऺा

,

अखण्डता िा कूटनीभतक सम्फन्ध जस्ता सॊ िद
े नशीर विषमहरूभा आॉच आउन सक्ने बनी
कामयऩाभरकाफाट प्रभाजणत गरयएको विषम सभािेश बएको, य

३८.

सभभभतभा छरपर: (१) दपा ३६ को उऩदपा २ (क) फभोजजभ विस्तृत छरपर गनय सबाको सभभभतभा
ऩठाइएकोभा सभभभतरे त्मस्तो विधे मक िा प्रस्तािभा छरपर गदाय विधे मकभा सॊ शोधन ऩेश गने

सदस्महरुराई सॊ शोधन ऩेश गनुय ऩये को आधाय य कायण सभेत खुराई आफ्नो सॊ शोधनको विषमभा प्रष्ट
गनय सभभभतको फैठकभा सभम ठदनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊ शोधनकतायरे सॊ शोधनको विषमभा आफ्नो धायणा याखे ऩभछ ऩेश बएका

सॊ शोधनका विषमभा सभेत सभभभतरे दपाफाय छरपर गयी त्मस्तो सॊ शोधन स्िीकाय गने िा नगने
सम्फन्धभा विधे मक प्रस्तुतकताय सदस्मको सभेत याम भरई आिश्मक भनणयम गनेछ ।
३९.

सभभभतको प्रभतिेदन य फैठकभा प्रस्तुत: (१) सभभभतभा विधे मक िा प्रस्ताि उऩय छरपर सभाप्त बएऩभछ

सभभभतरे गये को भनणयम अनुरुऩ प्रभतिेदन तमाय गयी सभभभतको सॊ मोजक िा भनजको अनुऩजस्थभतभा सभभभतरे
तोकेको सदस्मरे प्रभतिेदन सवहतको विधे मक िा प्रस्ताि अध्मऺको अनुभभतरे सबाको फैठकभा ऩेश
गनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रभतिेदन उऩय छरपर सभाप्त बए ऩश्चात विधे मक िा प्रस्ताि

प्रस्तुतकताय सदस्मरे अध्मऺको अनुभभतभा विधे मक िा प्रस्ताि फैठकफाट ऩारयत गनय भनणयमाथय ऩेश गनेछ
।
४०.

विधे मक वपताय भरन सक्ने: (१) विधे मक प्रस्तुतकताय सदस्मरे सबाको स्िीकृभत भरई जुनसुकै अिस्थाभा
विधे मक िा प्रस्ताि वपताय भरन सक्नेछ ।

तय िावषयक फजेट तथा आभथयक ऐन सम्फन्धी विधे मक वपताय भरन सक्ने छै न ् ।
(२) विधे मक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्मरे विधे मक वपताय भरन अनुभभत भाग्ने प्रस्ताि ऩेश चाहे भा
भरजखत सूचना ठदनु ऩनेछ ।
(३) विधे मक िा प्रस्ताि वपताय भरने प्रस्तािको कसैरे वियोध गये भा प्रस्ताि गने तथा वियोध गने

सदस्मराई अध्मऺरे आ-आफ्नो कुयाहरू स्ऩष्ट ऩानय सॊ जऺप्त ििव्म ठदन अनुभभत ठदन सक्नेछ य त्मसऩभछ
अरु छरपर हुन नठदई प्रस्तािराई भनणयमाथय ऩेश गनेछ ।
(३) विधे मक िा प्रस्ताि वपताय भरने अन्म प्रवक्रमा अध्मऺरे भनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ ।
४१.

सॊ शोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अभधकाय् (१) दपा २६, २७, २९, ३० य ३६ फभोजजभ दताय
ु न्दा कम्तीभा
बएको विधे मक िा प्रस्ताि उऩय कुनै सदस्मरे सॊ शोधन ऩेश गनय चाहे भा सबाको फैठक हुनब
चौिीस घण्टा ठदन अगािै सॊ शोधनको प्रस्ताि अध्मऺ सभऺ ऩेश गनय सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश गरयने सॊ शोधन स्िीकृत गने िा नगने अभधकाय अध्मऺको हुनेछ ।
(३) अध्मऺरे स्िीकृत गये को सॊ शोधन िा सॊ शोधन सवहतको प्रस्ताि िा भूर प्रस्तािराई भनणयमाथय
ऩेश गनुब
य न्दा ऩवहरे फैठकभा ऩढे य सुनाउनेछ । मसयी भनणयमाथय ऩेश गदाय एकबन्दा फढी सॊ शोधनहरु

बएभा अध्मऺरे उऩमुि ठहमायएको कुनै एक सॊ शोधन िा सॊ शोधन सवहतको प्रस्ताि िा भूर प्रस्तािराई
प्राथभभकता ठदइ ऩेश गनय सक्नेछ ।

(२) सबाको सजचिरे अध्मऺरे अनुभभत ठदएका सॊ शोधनहरूको विियण सदस्महरूराई उऩरब्ध

गयाउनेछ ।
४२.

विधे मक ऩारयत गने प्रस्ताि सबाको भनणयमाथय ऩेश गने
: (१) सबाभा दपािाय छरपर बएकोभा सो सभाप्त
बएऩभछ य सभभभतभा विस्तृत छरपर बएकोभा सभभभतको प्रभतिेदन उऩय सबाको फैठकभा छरपर सभाप्त
बएऩश्चात अध्मऺको अनुभभत भरई सबा भा भनणयमाथय विधे मक प्रस्तुतकताय सदस्मरे विधे मक ऩारयत गरयमोस्
बन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको विधे मक िा प्रस्तािभा ऩेश बएका सॊ शोधनहरूराई अध्मऺको

अनुभभतरे फैठकभा भनणयमाथय छु ट्टै ऩेश गनय सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ सबाको फैठकभा फहुभत सदस्मरे स्िीकृत गये भा विधे मक िा

प्रस्ताि ऩारयत बएको भाभननेछ ।
४३.

विधे मकको ऩुन् प्रस्तुभत् एक ऩटक आव्हान गयी फसेको सबाको फैठकभा ऩेश गयी अस्िीकृत बएको
विधे मक सोही सबाको फैठकभा ऩुन् प्रस्ताि गरयने छै न ।
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४४.

४५.
४६.

विधे मक दताय अभबरेख याख्ने : सबाभा ऩेश गने प्रमोजनाको राभग अध्मऺ सभऺ ऩेश बएका विधे मक

सबाको सजचिरे अनुसूची -२ फभोजजभ दताय गयी विधे मकभा बएको कायफाहीको अद्यािभधक रगत तमाय
गयी याख्नु ऩनेछ ।

साभान्म त्रुटी सुधाय: अध्मऺरे सबाफाट ऩारयत बएको विधे मक िा प्रस्तािभा दपाहरूको सॊ ख्माको क्रभ
भभराउने तथा बाषागत शुद्धता कामभ याख्नु ऩनेछ ।

विधे मक प्रभाणीकयणको राभग अद्यािभधक प्रभत तमाय ऩाने
: (१) दपा ४२ फभोजजभ सबाफाट ऩारयत बएको
विधे मकराई सबाको सजचिरे ऩारयत बएका सॊ शोधन तथा आनुषॊभगक भभरान बए त्मस्तो भभरान गयी

विधे मक ऩारयत बएको भभभत सभेत उल्रेख गयी प्रभाणीकयणको राभग नेऩारी कागजभा चाय प्रभत तमाय
गनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तमाय गरयएको विधे मकभा िषयगत नम्फय सभेत उल्रेख गयी सबाको
सजचिरे प्रभाणीकयणको राभग अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।
४७.

विधे मक प्रभाणीकयण य प्रकाशन तथा भफक्री वितयण: (१) सबाफाट ऩारयत बई दपा

४६ को उऩदपा

(२) फभोजजभ ऩेश बएको विधे मकको ऩवहरो य अजन्तभ ऩृष्ठभा ऩूया नाभ, थय तथा ऩद सभेत उल्रेख गयी
प्रत्मेक ऩृष्ठभा हस्ताऺय गयी अध्मऺरे प्रभाणीकयण गनेछ । त्मसयी प्रभाणीकयण गदाय भभभत य विधे मकको
ऩृष्ठ सॊ ख्मा सभेत खुराउनु ऩनेछ ।

(२) सबाफाट ऩारयत विधे मक उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएऩभछ रागू हुनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ विधे मक प्रभाणीकयण बएको जानकायी सबाभा ठदनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको विधे मकको एक प्रभत सबाको अभबरेखभा याखी

अको एक –एक प्रभत कामयऩाभरकाको कामायरम , िडा सभभभत य सॊ घ य प्रदे शको सम्ऩकय भन्त्रारमभा
ऩठाउनु ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको विधे मक प्रकाशन गयी कामयऩाभरकाको िेिसाईटभा

सभेत याख्नु ऩनेछ ।

(६) सबारे ऩारयत गये को विधे मक प्रभाणीकयण बएऩभछ त्मसका भुख्म भुख्म व्मिस्थाको फाये भा

स्थानीम सञ्चाय भाध्मभ िा अन्म कुनै तरयकाफाट प्रचाय प्रसाय गनुय ऩनेछ ।

(७) कसैरे स्थानीम कानून खरयद गनय चाहे भा कामयऩाभरकाको कामायरम य िडा सभभभतको

कामायरमफाट रागत दस्तुय भतयी खरयद गनय सक्नेछ ।
४८.

सभभभत गठन गनय सक्ने : (१) कामयऩाभरकाराई सबाप्रभत उियदावम फनाउन

, स्थानीम कानून भनभायण

प्रवक्रमाराई व्मिजस्थत फनाउन तथा कामयऩाभरकाफाट बएका कायिाहीको अनुगभन य भूल्मा

ङ्कन गयी

आिश्मक भनदे शन ठदन सभेत प्रमोजनको राभग दे हाम फभोजजभको सभभभत गठन गनय सक्नेछ्
क. विधे मक सभभभत
ख. रेखा सभभभत
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रत्मेक सभभभतभा फढीभा तीन जना सदस्महरु यहनेछन् । सभभभतभा

यहने सदस्महरु विषमगत अनुबि िा विऻताका आधायभा अध्मऺको प्रस्ताि फभोजजभ सबारे भनधाययण गये
फभोजजभ हुनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ गठन हुने सभभभतको सॊ मोजक अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।

सॊ मोजक फैठकभा उऩजस्थत नबएभा सभभभतरे तोकेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।
(४) सभभभतको सजचिको कामय कामयऩाभरकाको विषमगत शाखा प्रभुखरे गनेछ ।
ु नेछ ।
(४) सभभभतको फैठकको गणऩुयक सॊ ख्मा कम्तीभा दुई जना हुनऩ
(५) सभभभतको भनणयम फहुभतफाट हुनेछ ।

(6) उऩदपा (१) फभोजजभको सभभभतरे आिश्मकतानुसाय विषमगत विऻ िा कभयचायीराई आभन्त्रण

गनय सक्नेछ । आभजन्त्रत सदस्मरे फैठकको भनणयमभा भत ठदन ऩाउने छै न।

(7) प्रउऩदपा (१) फभोजजभका सभभभतरे आपूरे गये को काभको िावषयक प्रभतिेदन सबासभऺ ऩेश

गनुय ऩनेछ ।
४९.

स्थानीम कानूनको एकीकृत य अद्यािभधक अभबरेखयाख्नुऩने: (१) सबाको सजचिरे अनुसूची–३ फभोजजभको
ढाॉचाभा सबारे फनाएको कानूनको एकीकृत य अद्यािभधक अभबरेख याख्नु ऩनेछ ।

ु भभा अद्यािभधक विियण तमाय गयी याख्नु
(२) कामयऩाभरकारे स्थानीम कानूनको िषयगत य िणायनक्र
ऩनेछ ।
(३) स्थानीम कानूनभा सॊ शोधन बएभा त्मस्तो सॊ शोधन सभेत भभराइ कामयऩाभरकारे अद्यािभधक
विियण तमाय गयी याख्नु ऩनेछ । त्मसयी अद्यािभधक गरयएको स्थानीम कानून स्थानीम तहको िेिसाईटभा
सभेत याख्नु ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ याजखएको अभबरेख कसैरे अिरोकन गनय चाहे भा सुयजऺत रुऩभा

अिरोकन गनय ठदनु ऩनेछ ।
५०.

कानून भनभायण प्रवक्रमा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था: स्थानीम कानून भनभायण िा सॊ शोधन सम्फन्धी अन्म प्रवक्रमा

५१.

सबाको सजचिको अभधकाय् सबाको सजचिरे सबाको िा कुनै सभभभत िा उऩसभभभतको फैठकभा प्रिेश गनय

प्रचभरत कानून अनुकूर सबारे आॉपै भनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ ।

य फैठकभा कामययत कभयचायीराई भनदे शन ठदन िा भनमन्त्रण गनय िा फैठकरे भागेको कामयविभध सम्फन्धी
सल्राह ठदन सक्नेछ ।
ऩरयच्छे द-४
विविध

५२.

सबाराई सॊ फोधन् (१) नेऩार सयकायका भजन्त्रऩरयषद्का सदस्म

, प्रदे श प्रभुख तथा प्रदे श सयकायका

भजन्त्रऩरयषद्का सदस्मराई सबा अध्मऺरे सबाको फैठकराई विशेष सॊ िोधन गनय अनुयोध गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सम्फोधनको राभग अऩनाइने प्रवक्रमा अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।
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५३.
५४.

प्रिेश भनमभभत गने अभधकाय् (१) सबाको फैठकभा प्रिेश भनमभभत गने अभधकाय अध्मऺको हुनेछ ।

आन्तरयक ठदग्दशयन् सबाको स्िीकृभत भरई अध्मऺरे आिश्मकता अनुसाय आन्तरयक ठदग्दशयन फनाउन
सक्नेछ ।

(१) मस कामयविभधको अजन्तभ व्माख्मा गने अभधकाय अध्मऺराई हुनेछ य भनजको भनणयम अजन्तभ

हुनेछ ।

(२) त्मस्तो भनणयमको जानकायी फैठकराई ठदनु ऩनेछ ।
(३) मो कामय विभधको प्रमोग गदाय प्रवक्रमागत फाधा अड्काउहरू पुकाउने अजन्तभ अभधकाय

अध्मऺराई हुनेछ । मसयी जायी बएका आदे श िा भनदे शनहरू मस का
कामायन्िमनभा आउनेछ ।

मयविभधभा ऩये सयह भाभन

५५.

सबाको सजचिको काभ रगाउन सक्ने् सबाको सजचि उऩजस्थत नबएभा मस का मयविभधभा सबाको सजचिरे

५६.

अनुऩजस्थभतको सूचना् (१) कुनै सदस्म रगाताय दूई िटा िा सो बन्दा फढी सबाको फैठकभा अनुऩजस्थत

गने बनी तोवकएको कामयहरू अध्मऺरे तोकेको अन्म अभधकृत स्तयका कभयचायीरे गनेछ ।
यहनु ऩने बएभा तत्सम्फन्धी अग्रीभ सूचना अध्मऺराई ठदनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ठदइने सूचनाभा आपू अनुऩजस्थत यहने अिभध य कायण सभेत उल्रेख

गनुय ऩनेछ ।
५७.

ऩारना गनुय ऩने आचाय सॊ वहता् सबाका ऩदाभधकायी तथा सदस्महरूरे सॊ विधान तथा कानून फभोजजभको

उियदावमत्ि ऩूया गने तथा भनजहरूको काभ कायिाहीभा साियजभनक विश्वास कामभ गनय सबाफाट स्िी कृत
आचाय सॊ वहताको ऩारना गनेछन् । आचाय सॊ वहताको नभूना स्थानीम तहको सम्ऩकय भन्त्रारम भापयत

५८.

हुनेछ ।

अभधिेशनको अॊग नभाभनने: सबाको अभधिेशन प्रायम्ब हुन ु ऩूि य य बैसकेऩभछ अन्त्म नबएसम्भको अिभधभा

आमोजना हुने उद्घाटन, स्िागत, सम्भान तथा अभबनन्दन जस्ता वक्रमाकराऩराई सबाको अॊग भाभनने छै न
५९.

।

शाजन्त सुयऺा सुव्मिस्था कामभ याख्ने: गाउॉसबा िा नगयसबा सञ्चारन अिभधबय सबाको सुयऺाथय अध्मऺरे
सुयऺा भनकामको सहमोग अनुयोध गये भा अविरम्फ सुयऺा उऩरब्ध गयाउनु सम्फजन्धत सुयऺा भनकामको
कतयव्म हुनेछ ।
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अनुसूची - १
(कामयविभधको दपा ७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत)
....ऩाभरका
...... सबा
कामयसूची य सभमताभरका
फैठक सॊ ख्मा

फैठक स्थान्

अध्मऺता्
भभभत

कामयसूची

फैठक फस्ने सभम

कामयसूची प्रस्तुतकताय

कैवपमत

छरपरको सभम ताभरका
भभभत

फैठक
सभम

फस्ने

कामयसूची

प्रस्ता

प्रस्तुतकतायको नाभ

छरपरभा फोल्ने सदस्मको नाभ य
तोवकएको सभम

कैवपमत
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अनुसूची - २
(कामयविभधको दपा २९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फजन्धत)

...ऩाभरकाको ...... सबाभा प्रस्तुत कानूनको अभबरेख
.................... नगयसबा

दताय
नॊ.

विधेमकको
नाभ

दताय

भभभत

भूर÷सॊ शोधन

प्रस्तुतकताय

वितयण
भभभत

सबाभा
प्रस्तुत

दपािाय

छरपर

ऩारयत
भभभत

प्रभाणीकयण
भभभत

कैवपमत

भभभत

अभबरेख तमाय गनेको

अभबरेख जाॉच गनेको

दस्तखत्

दस्तखत्

नाभ, थय:

नाभ, थय:

ऩद:

ऩद:

भभभत:

भभभत:
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अनुसूची - ३
(कामयविभधको दपा ४९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत)

...ऩाभरकाको ...... सबाभा स्िीकृत कानूनको अभबरेख
.................... नगयसबा

दताय
नॊ.

विधेमकको नाभ

सबाफाट
स्िीकृत

सॊ शोधन बएको बए
सोको भभभत

सबाभा

प्रस्तुत भभभत

ऩारयत
भभभत

प्रभाणीकयण भभभत

कैवपमत

बएको भभभत

अभबरेख तमाय गनेको

अभबरेख जाॉच गनेको

दस्तखत्

दस्तखत्

नाभ, थय:

नाभ, थय:

ऩद:

ऩद:

भभभत:

भभभत:
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