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प्रस्तािना्                        २२७                                                 

                भई       भए           रुऩनी गाउॉऩानरकाको गाउॉसबाको कामा सञ्चारन गना, फैठकको 
सवु्मिस्था कामभ याख्न, आिश्मक सनभनतहरूको गठन गना य अन्म काभ कायिाही ननमनभत एिॊ प्रबािकायी 
      गाउॉ                                               ए   छ । 

 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायम्भबक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस ननमभािरीको नाभ “रुऩनी” गाउॉऩानरकाको गाउॉ सबा सञ् चारन कामाविनध-
२०७४” यहेको छ। 

(२) मो कामाविनध गाउॉसबाफाट ऩायीत बएऩनछ प्रायभब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाविनधभा,- 
(क) “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सभझन ुऩछा । 
(ख) “स्थानीम तह” बन् नारे नेऩारको सॊविधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ फभोम्जभको नगयऩानरका/गाउॉऩानरका 

सभझन ुऩदाछ । 
(ग) “सबा” बन् नारे गाउॉऩानरकाको हकभा सॊविधानको धाया २२२ फभोम्जभको गाउॉसबा सभझन ुऩदाछ ।  
(घ) “कामाऩानरका” बन् नारे गाउॉ कामाऩानरका सभझन ुऩदाछ । 
(ङ) “अध्मऺ” बन्नारे सबाको अध्मऺराई सभझन ुऩछा ।  
(च) “उऩाध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩानरकाको उऩाध्मऺराई सभझन ुऩछा । 
(छ) “विधेमक” बन्नारे स्थानीम कानूनको भस्मौदा िा कानूनको सॊशोधन भसम्ौदा सभेत सभझन ुऩछा। 
(ज) “सदस्म” बन्नारे गाउॉ कामाऩानरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कामाऩानरकाको सदस्म िा िडा सदस्म सभझन ुऩछा । 
(झ) “सबाको सम्चि” बन्नारे गाउॉऩानरकाको कामाकायी अनधकृत िा अध्मऺरे सबाको सम्चि बई काभ गना तोकेको 

कभाचायी सभेतराई सभझन ुऩछा । 
(ञ) “फैठक” बन्नारे गाउॉ सबाको अनधिेशन सभझन ुऩछा । सो शब्दरे सनभनतको िैठक सभेतराई सभझन ुऩदाछ । 
(ट) “प्रस्ताि” बन्नारे सबाको विचायाथा ऩेश गरयएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसॉग सभफम्न्धत सॊशोधन प्रस्ताि सभेत  

सभझन ुऩछा । 
(ठ) “प्रस्ततुकताा सदस्म” बन्नारे सबाको विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताा सबाको सदस्म सभझन ुऩछा । 
(ड) “फैठक कऺ” बन्नारे सबाको फैठक कऺ सभझन ुऩछा य सो शब्दरे फैठक कऺसॉग जोनडएको दशाकदीघाा तथा 

फयण्डा सभेतराई जनाउॉछ । 
(ढ) “विषमगत शाखा” बन्नारे     ऩानरका   कामा विबाजन ननमभािरी फभोम्जभको विषमगत शाखा सॊझन ुऩछा ।  
(ण) “सनभनत” बन्नारे मस कामाविनध फभोम्जभ गठन हनुे सबाको सनभनत सभझन ुऩछा । 
(त) “सॊमोजक” बन्नारे मस कामाविनध फभोम्जभ गठठत सनभनतको सॊमोजक सभझन ुऩछा । 
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ऩरयच्छेद -२ 

सबाको फैठक तथा फैठक सञ्चारन सभफन्धी व्मिस्था 

३. सबाको अनधिेशन फोराउन:े (१) अध्मऺरे गाउॉऩानरकाको ननिााचनको अम्न्तभ ऩरयणाभ घोषणा बएको नभनतरे दईु 
भवहना नबत्र सबाको ऩवहरो अनधिेशन फोराउनेछ । त्मसऩनछ मस कामाविनध फभोम्जभ अध्मऺरे सभम सभमभा 
अन्म अनधिेशन फोराउनेछ ।  

तय सबाको एउटा अनधिेशनको सभानप्त य अको अनधिेशनको प्रायभबका फीचको अिनध छ भवहना बन्दा फढी 
हनुे छैन । 

(२) अध्मऺरे कामासूची फभोम्जभ सबाको फैठकको सॊचारन य अन्त्म गनेछ । 

(३) सबाको अनधिेशन चारू नयहेको िा फैठक स्थनगत बएको अिस्थाभा फैठक फोराउन िाञ्छनीम छ बनी 
सबाको सभऩूणा सदस्म सॊख्माको एक चौथाइ सदस्महरूरे नरम्खत अनयुोध गयेभा अध्मऺरे त्मस्तो फैठक फस्न े
नभनत, स्थान तोक्नेछ । त्मसयी तोवकएको नभनत, सभम र स्थानभा सबाको अनधिेशन फस्नेछ । 

(४) सबाको अनधिेशन कामाऩानरकाको केन्र यहेको स्थानभा अध्मऺरे तोके फभोम्जभ फस्नेछ । 

(५)  साभान्मत् ननिााचन ऩनछको ऩवहरो अनधिेशनको अिनध फढीभा ऩन्र ठदन य सो ऩनछको प्रत्मेक 
अनधिेशनको अिनध फढीभा सात ठदनको हनुछे । 

(६) उऩदपा (१) िा (३) फभोम्जभ सबाको अनधिेशन फोराएको सूचना अध्मऺरे सदस्महरुराई ठदनेछ । 
त्मस्तो सूचना आिश्मकता अनसुाय सािाजननक सञ्चाय भाध्मभफाट सभेत प्रचाय प्रसाय गनुा ऩनेछ ।       

४. सदस्महरुको उऩम्स्थनत य आसन् (१) िैठकभा आसन ग्रहण गनुा अम्घ सफै सदस्मरे अध्मऺरे तोकेको  क्रभ 
अनसुाय अनधिेशनको उऩम्स्थनत ऩमु्स्तकाभा हस्ताऺय गनुाऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ उऩम्स्थत सदस्मरे अध्मऺरे तोके अनसुायको स्थानभा ननधाारयत सभम अगािै 
आफ्नो आसन ग्रहण गनुाऩनेछ ।  

(३) अऩाॊगता बएका सदस्मको हकभा अध्मऺरे ननधाारयत गयेको स्थानभा ननजको साथभा एक जना सहमोगी 
आिश्मक बएभा सो को सभेत व्मिस्था ग         ।  

५. सबाको गणऩूयक सॊख्मा: (१) सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रनतशत बन्दा फढी सदस्म 
उऩम्स्थत बएभा अनधिेशनको रानग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भानननछे ।   

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा अध्मऺरे तीन ठदन नबत्र अको फैठकका रानग दपा ३ 
फभोम्जभ सूम्चत गनुाऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ आ   न गयेको अनधिेशनभा गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा दईु ठदन नबत्र अनधिेशन 
फस्ने गयी दपा ३ फभोम्जभ सूचना गनुाऩनेछ ।  
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(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ ऩनु् सूचना गदाा गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा कभतीभा ऩम्च्चस प्रनतशत सदस्महरुको 
उऩम्स्थनतभा अनधिेशन फस्नछे ।  

६.    कको सञ्चारन य स्थगन: (१) अध्मऺरे सबाको कामाफोझराई ध्मानभा याखी कामासूची स्िीकृत गयी सबाको 
फैठक सॊचारन गनुाऩनेछ ।  

(२) सबाको फैठक अध्मऺरे ननधाायण गयेको सभम तानरका फभोम्जभ हनुछे ।  

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

(४) सबाको अध्मऺ िैठकभा उऩम्स्थत हनु नसक्ने अिस्थाभा उऩाध्मऺरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 
उऩाध्मऺ ऩनन उऩम्स्थत हनु नसकेभा अध्मऺरे तोकेको सबाको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गने गयी कामा 
सूम्चभा तोक्न ुऩनेछ ।  

कामासूची य सभमािनध प्रकाशन् (१) अध्मऺको ननदेशानसुाय सबाको सम्चिरे कामासूची य सभम तानरका अनसूुची-
१ फभोम्जभ तमाय गनेछ य त्मसको एक प्रनत साभान्मतमा अड्चानरस घण्टा अगािै प्रत्मेक सदस्मराई उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 

तय विशेष ऩरयम्स्थनतभा अध्मऺको ननदेशानसुाय फैठक फस्ने चौविस घण्टा अगािै कामासूची तमाय गयी त्मसको 
एक प्रनत सदस्मराई सबाको सम्चिरे उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

७. सभमािनध ननधाायण: (१) अध्मऺरे फैठकभा ऩेश हनुे विषमभानथ छरपर गना सभमािनध तोक्नेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोम्जभ तोवकएको सभमािनध सभाप्त बएऩनछ मस कामाविनधभा अन्मथा रेम्खएकोभा फाहेक 
अध्मऺरे अन्म विषमभा छरपर हनु नठदई सो विषमको टुङ्गो रगाउन आिश्मक सफै विधेमक िा प्रस्ताि 
ननणामाथा फैठकभा प्रस्ततु गनेछ । 

८. सबाभा भतदान: (१) सबाभा ननणामका रानग प्रस्ततु गरयएको सफै विधेमक िा प्रस्तािको ननणाम उऩम्स्थत 
सदस्महरूको फहभुतफाट हनुछे ।  

(२) अध्मऺता गने व्मम्िराई भत ठदने अनधकाय हनुे छैन ।  

तय भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मम्िरे आफ्नो ननणाामक भत ठदनेछ ।  

९. भमााठदत सॊशोधन् कुनै सदस्मरे प्रस्ततु गने विधेमक िा प्रस्तािभा कुनै आऩम्िजनक, व्मॊग्मात्भक, अनािश्मक, 
अनऩुमिु िा असभफद्ध शब्द िा िाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा अध्मऺरे त्मस्ता विषम वितयण हनुबुन्दा अम्घ 
उऩमिु सॊशोधन गना िा गयाउन सक्नछे । 
 

१०. फैठकको प्रायभब् सबाको फैठक कऺभा अध्मऺ आगभन बई यावष्डम धनु फजे ऩनछ फैठक प्रायभब हनुछे । 
 

११. फैठकभा ऩारना गनुाऩने आचयणहरू् (१) फैठकभा देहामका आचयणहरू ऩारना गनुा ऩनेछ् 

(क) अध्मऺ फैठक कऺभा प्रिेश हुॉदा सफैरे सभभान प्रकट गना उठ्न ुऩनेछ । 
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(ख) अध्मऺरे फैठकप्रनत सभभान प्रकट गयी आफ्नो आसन ग्रहण गनुाऩनेछ । 

(ग) फैठक स्थनगत बई अध्मऺ सबाफाट फावहय ननस्के ऩनछ भात्र अरु सदस्महरूरे फैठक कऺ छाड्न ुऩनेछ । 

(घ) फैठकभा बाग नरने सदस्मरे फोल्दा अध्मऺराई सभफोधन गयेय भात्र फोल्न ुऩछा य अध्मऺरे अन्मथा आदेश ठदएभा 
फाहेक उनबएय फोल्न ुऩनेछ । 

(ङ) अध्मऺरे फैठकराई सभफोधन गरययहेको सभमभा कुनै ऩनन सदस्मरे स्थान छाड्न ुहुॉदैन य अध्मऺरे फोरेको कुया 
शाम्न्तऩूिाक सनुु्न ऩनेछ । 

(च) अध्मऺरे आसन ग्रहण गयेय फोनरयहेको अिस्थाभा सदस्मको फीचफाट वहॉड्न ुहुॉदैन । 

(छ) कुनै सदस्मरे फोनरयहेको सभमभा अशाम्न्त गना िा फैठकको भमाादा बॊग हनुे िा अव्मिस्था उत्ऩन्न हनुे कुनै काभ 
गनुा हुॉदैन । 

(ज) फैठक कऺभा अध्मऺको साभनेु्नफाट िायऩाय गयी वहॉड्न िा अध्मऺको आसनतपा  वऩठ्यू पकााएय फस्न हुॉदैन । 

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

(ञ) फैठकको अिनधबय फैठक कऺभा भोफाईर पोन फन्द गनुा ऩनेछ । 

(२) सबाभा ऩारना गनुाऩने अन्म आचयणहरु सभम सभमभा सबारे तोके फभोम्जभ हनुेछ । 

१२. फैठकभा बाग नरन े सदस्मरे ऩारन गनुा ऩने ननमभहरू् फैठकभा हनु े छरपरभा बाग नरन ेसदस्मरे देहामका 
ननमभहरूको ऩारन गनुा ऩनेछ् 

(क) अध्मऺको ध्मानाकषाण गनाको नननभि उठ्न ु ऩनेछ य अध्मऺ ननजको नाभ फोराएऩनछ िा इशाया गयेऩनछ भात्र 
फोल्न ुऩनेछ । 

(ख) मस कामाविनधको दपा ३५ फभोम्जभका विषमभा छरपर गनुा हुॉदैन । 

(ग) अम्शष्ट, अश्लीर, अऩभानजनक िा कुनै आऩम्िजनक शब्द फोल्न ुहुॉदैन । 

(घ) व्मम्िगत आऺेऩ रगाउन हुॉदैन । 

(ङ) फोल्न ऩाउने अनधकायराई सबाको कामाभा फाधा ऩाने भनसामरे दरुुऩमोग गनुा हुॉदैन । 

(च) सबा िा अध्मऺको कुनै ननणाम फदय गरयमोस ्बने्न प्रस्तािभानथ फोल्दाको अिस्थाभा फाहेक सबा अध्मऺको कुनै 
ऩनन ननणामको आरोचना गनुा हुॉदैन । 

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

(ज) िैठकभा ऩारना गनुाऩने अन्म ननमभहरू सबारे तोके फभोम्जभ हनुेछ । 
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१३. छरपरभा फोल्न ेक्रभ् फैठकभा फोल्ने क्रभ देहाम फभोम्जभ हनुेछ् 

(क) प्रस्ताि ऩेश गने सदस्मरे फोनरसकेऩनछ अध्मऺरे नाभ फोराएको िा इशाया गयेको क्रभ फभोम्जभको सदस्मरे 
फोल्न ऩाउनेछन ्। 

(ख) अध्मऺको अनभुनत नफना कुनै सदस्मरे एउटै प्रस्तािभा एक ऩटक बन्दा फढी फोल्न ऩाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि ऩेश गने सदस्मरे उिय ठदनको नननभि छरपरको अन्त्मभा पेरय फोल्न ऩाउनेछ । सो प्रस्तािको 
सभफन्धभा छरपरभा ऩवहरे बाग नरएको िा ननरएको जेसकैु बए ताऩनन प्रस्तािक सदस्मरे उिय ठदई सकेऩनछ 
अध्मऺको अनभुनत ननरई पेरय फोल्न ऩाउने छैन । 

१४. स्ऩष्ट ऩाना भाग गना सवकने्  (१) फैठकभा छरपर चनरयहेको सभमभा सभफम्न्धत विषमभा कुनै सदस्मरे कुनै 
कुया स्ऩष्ट भाग गना अध्मऺ भापा त अनयुोध गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन अध्मऺको अनभुनत नरई कुनै सदस्मरे सबाको 
जानकायीको रानग आपूसॉग सभफम्न्धत अन्म विषमभा स्ऩष्ट जानकायी ठदन सक्नेछ । 

तय त्मस्तो स्ऩष्ट जानकायी ठदॉदा कुनै वििादस्ऩद विषम उठाउन ऩाइने छैन य सो स्ऩष्ट जानकायी भानथ कुनै 
छरपर गना ऩाइन ेछैन ।  

१५. ननणामाथा प्रस्ताि ऩेश गने् (१) सबाको कामासूचीको कुनै प्रस्तािभानथ छरपर सभाप्त बएऩनछ सो प्रस्तािको 
ऩऺभा हनुे सदस्महरूराई “हनु्छ", विऩऺभा हनुे सदस्महरूराई “हनु्न” य तटस्थ यहन चाहने सदस्महरूराई “भत 
ठदन्न” बने्न शब्द सनुनने गयी उच्चायण गनुा बनी अध्मऺरे कामासचुीका विषमहरू क्रभश् ननणामाथा ऩेश गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रस्तािराई ननणामाथा ऩेश गयेऩनछ अध्मऺरे “हनु्छ” िा “हनु्न” बने्न सदस्महरूभध्मे जनु 
ऩऺको फहभुत बएको ठहमााउॉछ सो कुयाको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्मऺद्वाया कुनै प्रस्ताि ननणामाथा ऩेश गरयसकेऩनछ सो प्रस्तािभानथ छरपर गना िा सॊशोधन प्रस्ततु गना 
ऩाइने छैन ।  

१६. सबाध्मऺरे ननदेशन ठदने्  (१) फैठकभा अबर व्मिहाय गने सदस्मराई आफ्नो व्मिहाय ननमन्त्रण गना अध्मऺरे 
चेतािनी ठदए ऩनछ त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो व्मिहायभानथ तरुुन्त ननमन्त्रण गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको आदेश ऩारना नगने सदस्मराई अध्मऺरे फैठकफाट फावहय जान आदेश ठदन 
सक्नेछ । आदेश ऩाएऩनछ त्मस्तो सदस्मरे फैठक कऺफाट तरुुन्त फावहय जान ुऩनेछ य ननजरे सो ठदनको फाॉक  
अिनधको फैठकभा उऩम्स्थत हनु ऩाउने छैन । 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको आदेश ऩाएऩनछ ऩनन त्मस्तो सदस्म फैठक कऺफाट तरुुन्त फावहय नगएभा 
अध्मऺरे ननजराई कभाचायी िा सयुऺाकभीको सहमोग नरई फावहय ननकाल्न सक्नेछ । त्मसयी ननकानरएकोभा 
त्मस्तो सदस्मरे त्मसऩनछको तीन ठदनसभभ सबाको फैठक िा कुनै सनभनतको फैठकभा बाग नरन ऩाउने छैन । 
मसयी ननकानरएकोभा सबाको सम्चिरे सो कुयाको सूचना सफै सनभनतराई ठदनेछ । 
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(४) मस कामाविनधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन कुनै सदस्मरे फैठक कऺभा शाम्न्त, सवु्मिस्था 
तथा अनशुासन बङ्ग गयेभा िा गना रागेभा िा सबाको प्रनतष्ठाभा धक्का राग्ने वकनसभरे फैठक कऺ नबत्र ध्िॊसात्भक 
कामा गयेभा िा फर प्रमोग गयेभा िा गना रागेभा िा कुनै बौनतक हानी नोक्सानी ऩमुााएभा अध्मऺरे ननजराई 
फैठक कऺफाट तत्कार ननष्काशन गयी सदस्मराई फढीभा सात ठदन सभभको रानग सबाभा आउन नऩाउने गयी य 
ऺनत बएको बौनतक साभाग्रीको मथाथा ऺनतऩूनता ननजफाट बयाउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दपा (४) फभोम्जभ ननष्कानसत बएको सदस्मरे सो अिनधबय सबाको िा कुनै सनभनतको फैठकभा उऩम्स्थत 
हनु ऩाउने छैन । ननजराई तोवकएको ऺनतऩूनता अध्मऺरे तोकेको सभमनबत्र दाम्खरा गने दावमत्ि सभफम्न्धत 
सदस्मको हनुेछ । 

(६) मस दपा फभोम्जभ कुनै सदस्म ननष्काम्शत बएको िा पुकुिा बएको सूचना सबाको सम्चिरे सफै सनभनतराई 
ठदनेछ ।  

१७. कायिाही वपताा हनु सक्ने्  मस कामाविनधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन ननष्काम्शत िा कायिाहीभा 
ऩयेको सदस्मरे म्चि फझु्दो सपाई ऩेश गयेभा िा आफ्नो बरू स्िीकाय गयी भाप  भागेभा अध्मऺरे फैठकको याम 
फझुी त्मस्तो सदस्मराई भाप  ठदई कायिाही वपताा नरन सक्नेछ । 

१८. फैठक स्थनगत गने अनधकाय् फैठक कऺनबत्र अव्मिस्था बई िा हनु रानग फैठक ननमनभत रुऩरे सञ्चारन गना 
फाधा ऩने देम्खएभा अध्मऺरे सो ठदनको कुनै सभमसभभ िा आपूरे तोकेको अिनधसभभको रानग सूचना टाॉस गयी 
फैठक स्थनगत गना सक्नेछ । अध्मऺरे गयेको त्मस्तो स्थगन भानथ कुनै सदस्मरे प्रश्न उठाउन ऩाउने छैन ्। 

१९. सदस्मको स्थान रयि यहेको अिस्थाभा सबाको कामा सञ्चारन: सबाको कुनै सदस्मको स्थान रयि यहेको अिस्थाभा 
सभेत सबारे आफ्नो कामा सञ्चारन गना सक्नेछ य सबाको कायफाहीभा बाग नरन नऩाउने कुनै व्मम्िरे बाग 
नरएको कुया ऩनछ ऩिा रागेभा प्रचनरत कानून विऩरयत फाहेकको कामा अभान्म हनुे छैन ।   

२०. सबाको ननणामको अनबरेख य कामाान्िमन: (१) सबा य मसको सनभनतको ननणाम तथा कायफाहीको अनबरेख सबाको 
सम्चिरे व्मिम्स्थत य सयुम्ऺत याख्न ुऩनेछ । 
(२) सबा तथा मसका सनभनतको ननणामको सक्कर अध्मऺको आदेश नफना सबा िा सबा बिन फावहय रैजान 
हुॉदैन । 

२१. ननणाम प्रभाम्णत गने: (१) सबाको िैठकरे गयेका ननणाम अध्मऺरे प्रभाम्णत गनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको ननणाम सयुम्ऺत याख्न ेय कामाान्िमन गने गयाउने कामा सबाको सम्चिरे गनेछ ।  

ऩरयच्छेद-३ 

स्थानीम कानून ननभााण गने प्रवक्रमा 

२२. स्थानीम कानून ननभााण गदाा विचाय गनुा ऩने ऩऺहरु् (१) सबारे स्थानीम कानून ननभााण िा सॊशोधन गदाा अन्म 
कुयाको अनतरयि देहामको विषमभा विचाय गनुा ऩनेछ,- 

(क) सॊविधान फभोम्जभ आफ्नो अनधकायको विषमभा ऩने िा नऩने, 

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

(ग) त्मस्तो कानून, स्िच्छ, न्मामऩूणा तथा तका  सॊगत हनु िा नहनुे,  
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(घ)  ननभााण गना रानगएको स्थानीम कानूनको व्मिहारयक कामाान्िमन हनु सक्न ेिा नसक्ने, 

(ङ) कानून कामाान्िमनको रानग आिश्मक ऩने आनथाक स्रोत तथा सॊस्थागत सॊयचना, 

(च) सिोच्च अदारतफाट प्रनतऩाठदत नसद्धान्त िा बएको आदेश, 

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

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

(झ) नेऩाररे अन्तयावष्डम स्तयभा जनाएको प्रनतिद्धता, 

(ञ) सभफम्न्धत स्थानीम तहरे ननभााण गयेको अन्म स्थानीम कानूनहरुसॉगको तारभेर तथा सौहा ता, 

(ट) म्जल्रानबत्रका अन्म स्थानीम तह िा अन्म म्जल्रासॉग नसभाना जोनडएका स्थानीम तहको हकभा त्मस्ता म्जल्राका 
स्थानीम तहरे फनाएको स्थानीम कानूनको व्मिस्था,  

(ठ) गाउॉकामाऩानरकारे ननधाायण गयेका अन्म आिश्मक विषमहरु ।  

(१) सबारे सॊविधानको अनसूुची-९ को विषमभा स्थानीम कानून ननभााण गदाा त्मस्तो विषमभा सॊघीम सॊसद िा 
प्रदेश सबारे फनाएको कानूनको प्रनतकूर नहनु ेगयी ननभााण गनेछ । 

(२) एक स्थानीम तहफाट अको स्थानीम तहको ऺेत्रभा हनुे िस्त ु िा सेिाको विस्तायभा कनै वकनसभको फाधा 
अियोध गने िा कुनै वकनसभको बेदबाि गने गयी स्थानीम काननु ननभााण गनुा हुॉदैन ।  

(३) सबा िा कामाऩानरकारे एक आऩसभा फाॉम्झने गयी स्थानीम काननु ननभााण गनुा हुॉदैन ।  

(४) सबारे ठदएको अनधकाय प्रमोग गयी कामाऩानरकारे ननदेम्शका िा ठदग्दशान फनाई रागू गनेछ। 

२३. आिश्मकताको ऩवहचान गने: (१) कामाऩानरकारे विधेमक तजुाभा गनुा अम्घ त्मस्तो विषमको कानून ननभााण गना 
आिश्मक यहे नयहेको विषमभा आिश्मकताको ऩवहचान गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको रानग सभफम्न्धत कामाऩानरकारे स्थानीम कानून फनाउन ुऩने आधाय य कायण, 
त्मस्तो विषमभा सॊघीम िा प्रदेश कानून बए नबएको, म्जल्रा नबत्रका य अन्म नछभेक  स्थानीम तहभा त्मस 
सभफन्धी स्थानीम कानून ननभााण बए नबएको, स्थानीम कानून तजुाभाफाट हानसर गना खोम्जएको राब रागत य 
उऩरब्धी, स्थानीम कानून कामाान्िमनको रानग आिश्मक ऩने सॊमन्त्र तथा आनथाक स्रोत, त्मस्तो स्रोत जटुाउनको 
रानग आिश्मक व्मिस्था य विधेमकभा यहने भखु्म भखु्म प्रािधानको सभेत विश्लषेण गयी सॊम्ऺप्त अिधायणाऩत्र 
तमाय गनुा ऩनेछ।  

(३) कानूनको सॊशोधनको रानग विधेमक तजुाभा गदाा सॊशोधन गनुा ऩयेको आधाय य कायण सवहतको दपाफाय तीन 
भहरे विियण तमाय गनुा ऩनेछ ।  
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२४. प्रस्ताि स्िीकायमोग्म छ िा छैन बन्न े ननणाम गने् कुनै प्रस्ताि स्िीकाय मोग्म छ िा छैन बने्न कुयाको ननणाम 
अध्मऺरे गनेछ य त्मसयी ननणाम गदाा अध्मऺरे कायण खरुाई प्रस्तािको कुनै अॊश िा ऩूयै प्रस्ताि अस्िीकाय गना 
सक्नेछ । 

२५. विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततु: (१) िावषाक आम य व्ममको अनभुान सवहतको फजेट तथा सोसॉग सभफम्न्धत विननमोजन 
िा आनथाक विधेमकहरु अध्मऺफाट ननधाारयत नभनत य सभमभा सबाको फैठकभा प्रस्ततु गनुाऩनेछ ।  

(२) िावषाक फजेट तथा अथा सभफन्धी विधेमक िा प्रस्ताि कामाऩानरकाको प्रभखु आपैं रे िा ननजरे तोके फभोम्जभ 
उऩाध्मऺ िा कामाऩानरकाको सदस्मरे भात्र प्रस्ततु गनुाऩनेछ । अध्मऺरे िावषाक फजेट आम व्मम विियण तथा 
फजेट सबाभा आॉपै ऩेश गने बएभा सो सभमभा उऩाध्मऺरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(३) कुनै विधेमक िा प्रस्ताि अथा सभफन्धी हो िा होइन बने्न प्रश्न उठेभा सो प्रश्नको अम्न्तभ ननणाम गने अनधकाय 
अध्मऺको हनुछे ।   

(४) अथा सभफन्धी विधेमक िा प्रस्तािको अन्म प्रवक्रमा देहाम फभोम्जभ हनुेछ,-   

        (क) अथा सभफन्धी विधेमक िा प्रस्तािभा छरपरका रानग अध्मऺरे स्िीकृत गयेको कामातानरका (नभनत य 
सभम) सफै सदस्मराई सबाको सम्चिरे उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ 

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

        (ग) अथा सभफन्धी विधेमक िा प्रस्तािका सभफन्धभा मस कामाविनधभा उल्रेख बएका विषम फाहेक अध्मऺरे 
उऩमिु ठहमााएको प्रवक्रमा अऩनाइनछे ।  

(५) अथा सभफन्धी विधेमक िा प्रस्ताि फाहेकका विधेमक िा प्रस्ताि कुनै सदस्मरे कभतीभा सात ठदन अम्घ दताा 
गनुाऩनेछ । 

(६) अथा सभफन्धी विधेमक िा प्रस्ताि फाहेकका विधेमक िा प्रस्ताि दताा बए ऩश्चात सबाको सम्चिरे सफै 
सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुगनुाऩनेछ ।  

(७) विधेमक िा प्रस्ताि भाथी छरपर य ननणाम हनु ेसभमतानरका अनसूुम्च-१ फभोम्जभ अध्मऺरे ननधाायण गये 
फभोम्जभ हनुेछ । 

२६. अथा सभफन्धी ऩयुक अनभुान: (१) सबाफाट ऩारयत चार ुआनथाक िषाका रानग अथा सभफन्धी ऐनरे कुनै सेिाका 
रानग खचा गना अम्ख्तमायी ठदएको यकभ अऩमााप्त बएभा िा त्मस िषाका रानग अथा सभफन्धी ऐनरे अम्ख्तमायी 
नदम्एको सेिाभा खचा गना आिश्मक बएभा िा अथा सभफन्धी ऐनरे अम्ख्तमायी ठदएको यकभबन्दा फढी खचा हनु 
गएभा कामाऩानरकाको अध्मऺरे सबाभा मस अम्घ प्रस्ततु गरयएको फजेटको नसद्धान्त य भागादशनको प्रनतकूर नहनुे 
गयी ऩयुक अनभुान ऩेश गना सक्नेछ । 

२७. विधेमक सबाभा ऩेश गदाा सॊरग्न गनुा ऩने विियण: सबाभा ऩेश गने विधेमकका साथभा देहामको विियण सॊरग्न 
गनुा ऩनेछ,- 

(क) विधेमकको उद्देश्म य कायण सवहतको विियण, 
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(ख) विधेमक ऐन फनेऩनछ आनथाक व्ममबाय हनुे यहेछ बन ेत्मसको विस्ततृ विियण सवहतको आनथाक वटप्ऩणी, 

(ग) कुनै विधेमकभा ननमभ, कामाविनध, ननदेम्शका फनाउने िा अनधकाय प्रत्मामोजन गने प्रािधान यहेको बए त्मसको 
कायण, प्रत्मामोम्जत अनधकाय अन्तगात फनाइन े ननमभ, कामाविनध िा ननदेम्शकाको प्रकृनत य सीभा तथा त्मसफाट 
ऩना सक्ने प्रबाि सभफन्धी वटप्ऩणी । 

२८. विधेमक दताा गयाउन ु ऩने: (१) सबाको अनधकायऺेत्र नबत्र ऩने कुनै विषमभा कुनै सदस्मरे विधेमक ऩेश गना 
चाहेभा विधेमक तमाय गयी सबाको फैठक फस्ने नभनत बन्दा कभतीभा ऩन्र ठदन अगािै अध्मऺराई उऩरब्ध गयाई 
दताा गयाउन ुऩनेछ ।  

 तय ननिााचनऩनछको प्रथभ सबाभा विधेमक ऩेश गने सभमािनध अध्मऺरे तोके फभोम्जभ हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको विधेमक प्रचनरत कानून अनकूुर नदेम्खएभा िा मो कामाविनध अनकुुर नबएभा 
अध्मऺरे उि विधेमक विनधसभभत रुऩभा ऩेश गना प्रस्तािक सदस्मराई ठदन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोम्जभ अध्मऺरे आदेश ठदए फभोम्जभ सबाको सम्चिरे प्रस्ताि दताा गनुा ऩनेछ । 

(४) सबाको सम्चिरे अध्मऺरे आदेश ठदएका विधेमक अनसूुम्च-२ फभोम्जभ दतााको अनबरेख छुटै्ट याख्न ुऩनेछ । 

२९. प्रस्ताि दताा गयाउन ुऩने: सबाको अनधकायऺेत्र नबत्र ऩने कुनै विषमभा प्रस्ताि ऩेश गना चाहने सदस्मरे प्रस्ताि 
तमाय गयी सबाको फैठक फस्न ु बन्दा कभतीभा सात ठदन अगािै अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुाऩनछे । तय 
ननिााचनऩनछको प्रथभ सबाभा प्रस्ताि ऩेश गने सभमािनध अध्मऺरे तोके फभोम्जभ हनुेछ । 

(२) त्मस्तो प्रस्ताि प्रचनरत कानून अनकूुर नदेम्खएभा िा मो कामाविनध अनकुुर नबएभा अध्मऺरे उि प्रस्ताि 
विनधसभभत रुऩभा ऩेश गना प्रस्तािक सदस्मराई ठदन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोम्जभ अध्मऺरे आदेश ठदए फभोम्जभ सबाको सम्चिरे प्रस्ताि दताा गनुा ऩनेछ । 

(४) सबाको सम्चिरे अध्मऺरे आदेश ठदएका प्रस्तािहरु दतााको अनबरेख अनसूुम्च-२ फभोम्जभ छुटै्ट याख्न ुऩनेछ 
।  

३०. सूचना नफना ऩनन प्रस्ताि ऩेश गना सवकने्  (१) मस ऩरयच्छेदभा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩनन अध्मऺको 
अनभुनत नरई देहामको कुनै प्रस्ताि सूचना नफना ऩनन ऩेश गना सवकनछे य त्मस्तो प्रस्तािद्वाया कुनै वििादस्ऩद 
विषम उठाउन ऩाइने छैन् 

(क) धन्मिाद ऻाऩन गने, 

(ख) प्रस्ताि तथा सॊशोधन वपताा नरन,े 

(ग) फधाइ ठदने िा शोक प्रकट गने, 

(घ) छरपर िा फैठक स्थनगत गने, 

(ङ) फैठकको अिनध फढाउने िा  
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(च) छरपर सभाप्त गने । 

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेम्खत प्रस्तािका सभफन्धभा अध्मऺ अनभुनत प्राप्त बई फैठकभा प्रस्ताि ऩेश बएऩनछ 
अध्मऺरे उि प्रस्तािराई फैठकको ननणामाथा ऩेश गनेछ । 

३१. विधेमक य प्रस्ताि वितयण: िावषाक फजेट सभफन्धी विधेमक कामाऩानरकाफाट स्िीकृत गयी नसधै सबाभा ऩेश 
गरयनेछ । अन्म सफै विधेमक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गनुा बन्दा कभतीभा चौिीस घण्टा अगािै सफै सदस्मराई 
सबाको सम्चिरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

३२. सझुाफ सॊकरन य ऩरयभाजान: (१) विधेमक भसौदा बएऩनछ अध्मऺराई उऩमिु रागेभा त्मस्तो विधेमकभा 
सािाजननक रुऩभा िा िडाफाट िडाफासीको सझुाफ सॊकरन गना सक्नछे ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्राप्त हनु आएको सझुाफहरु सवहतको प्रनतिेदन सभफम्न्धत िडा सनभनतरे 
कामाऩानरकाराई ठदन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ विधेमकभा िडा सनभनत भापा त प्राप्त हनु आएका सझुाफहरुको अध्ममन गयी 
कामाऩानरकारे विधेमकराई आिश्मकता अनसुाय ऩरयभाजान गनेछ ।  

३३. विधेमक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गने: (१) अध्मऺफाट स्िीकृत कामातानरका फभोम्जभ विधेमक िा प्रस्ताि 
प्रस्ततुकताा सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ विधेमक ऩेश गदाा विधेमक प्रस्ततुकताा सदस्मरे विधेमक ऩेश गनुा ऩयेको कायण, 
विधेमकफाट गना खोम्जएको व्मिस्था य त्मसफाट प्राप्त गना खोम्जएको उऩरम्ब्धको फायेभा सॊम्ऺप्त जानकायी ठदॊ दै 
विधेमकभा छरपर गरयमोस ्बने्न प्रस्ताि सबाभा ऩेश गनुा ऩनेछ । 

(३) विधेमक िा प्रस्ताि ऩेश गना तोवकएको सदस्म सबाभा स्िमॊ उऩम्स्थत हनु असभथा बएभा अध्मऺरे 
तोकेको कुनै सदस्मरे विधेमक िा प्रस्ताि ऩेश गना सक्नछे । 

३४. सॊशोधन सभफन्धी शताहरू् कुनै विधेमक िा प्रस्तािको सभफन्धभा देहामका शताका अधीनभा यही सदस्मरे सॊशोधन 
ऩेश गना सक्नछे् 

(क) भूर प्रस्तािको नसद्धान्त विऩयीत हनु ुहुॉदैन । 

(ख) भूर प्रस्तािको कुयासॉग सभफद्ध तथा त्मसको ऺेत्रनबत्रको हनु ुऩनेछ । 

(ग) फैठकरे ऩवहरे गरयसकेको ननणाम    फाम्झन ेहनु ुहुॉदैन । 

(घ) अस्ऩष्ट िा ननयथाक हनु ुहुॉदैन । 

३५. विधेमकभा दपाफाय छरपर: (१) दपा २६, २७, २९ य ३० फभोम्जभको विधेमक िा प्रस्ताि िैठकभा 
दपािाय छरपरका रानग अध्मऺरे आिश्मक व्मिस्था गनुाऩनेछ । मस्तो छरपरभा अध्मऺरे प्राप्त बई 
सकेका सॊशोधन विधेमक िा प्रस्तािराई सभेत सभािेश गयाउन सक्नछे । 
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ छरपर सभाप्त बए ऩश्चात विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताा सदस्मरे अध्मऺको 
अनभुनतरे सबाभा देहामको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्ततु गनुाऩनेछ,-  

(क) विस्ततृ छरपरको रानग विधेमक िा प्रस्तािराई सबाका सनभनतभा ऩठाइमोस ्बने्न िा  

(ख) विधेमक िा प्रस्ताि फैठकफाट ऩारयत गना ननणामाथा ऩेश गने ।  

तय सनभनतको िैठकभा ऩठाइने विधेमक िा प्रस्ताि सबाको िैठकभा दपाफाय छरपर गरयने छैन । 

सबाभा छरपर गना नऩाइने विषमहरू् (१) देहामका विषमभा सबा िा सनभनतको कुनै  िैठकभा छरपर गना 
ऩाइने छैन् 

(क) सॊविधान िा प्रचनरत कानूनफाट ननषेध गरयएको विषम, 

(ख)   काननुत: गोप्म यहन ेकुयाहरू िा प्रकाशन गदाा यावष्डम वहत विऩरयत हनु ेकामा,  

( ) कामाऩानरकाको कुनै सनभनतको ननणामको आरोचना गरयएका विषम, 

(ग) सबाको छरपरद्वाया स्ऩष्ट बएसकेको विषम, 

(घ) प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रचायको रानग कुनै व्मम्ि िा सॊस्थाको नाभ आठद बएको विषम, 

(ङ) प्रचनरत कानून फभोम्जभ स्थावऩत बएको न्मावमक िा त्मसको ऩदानधकायी, प्रचनरत काननु फभोम्जभ जाॉचफझु गना, 
सझुाि ठदन िा प्रनतिेदन ऩेश गना गठठत आमोग िा सनभनतभा विचायधीन यहेको विषम, 

(च) ऐनतहानसक तथ्म िा कानूनको व्माख्मा सभफन्धी विषम, 

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

(ज) अम्शष्ट बाषा प्रमोग गरयएको,  

(झ) कामाऩानरकाको कुनै ननणाम िा कुनै कायिाही सभफन्धी विषमभा छरपर गदाा यावष्डम सयुऺा, अखण्डता िा 
कूटनीनतक सभफन्ध जस्ता सॊिेदनशीर विषमहरूभा आॉच आउन सक्ने बनी कामाऩानरकाफाट प्रभाम्णत गरयएको 
विषम सभािेश बएको, य 

३६. सनभनतभा छरपर: (१) दपा ३६ को उऩदपा २(क) फभोम्जभ विस्ततृ छरपर गना सबाको सनभनतभा 
ऩठाइएकोभा सनभनतरे त्मस्तो विधेमक िा प्रस्तािभा छरपर गदाा विधेमकभा सॊशोधन ऩेश गने सदस्महरुराई 
सॊशोधन ऩेश गनुा ऩयेको आधाय य कायण सभेत खरुाई आफ्नो सॊशोधनको विषमभा प्रष्ट गना सनभनतको फैठकभा 
सभम ठदनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सॊशोधनकताारे सॊशोधनको विषमभा आफ्नो धायणा याखेऩनछ ऩेश बएका सॊशोधनका 
विषमभा सभेत सनभनतरे दपाफाय छरपर गयी त्मस्तो सॊशोधन स्िीकाय गने िा नगने सभफन्धभा विधेमक 
प्रस्ततुकताा सदस्मको सभेत याम नरई आिश्मक ननणाम गनेछ । 
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३७. सनभनतको प्रनतिेदन य फैठकभा प्रस्ततु: (१) सनभनतभा विधेमक िा प्रस्ताि उऩय छरपर सभाप्त बएऩनछ सनभनतरे 
गयेको ननणाम अनरुुऩ प्रनतिेदन तमाय गयी सनभनतको सॊमोजक िा ननजको अनऩुम्स्थनतभा सनभनतरे तोकेको सदस्मरे 
प्रनतिेदन सवहतको विधेमक िा प्रस्ताि अध्मऺको अनभुनतरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रनतिेदन उऩय छरपर सभाप्त बए ऩश्चात विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताा सदस्मरे 
अध्मऺको अनभुनतभा विधेमक िा प्रस्ताि फैठकफाट ऩारयत गना ननणामाथा ऩेश गनेछ । 

३८. विधेमक वपताा नरन सक्न:े (१) विधेमक प्रस्ततुकताा सदस्मरे सबाको स्िीकृनत नरई जनुसकैु अिस्थाभा विधेमक 
िा प्रस्ताि वपताा नरन सक्नछे ।  

तय िावषाक फजेट तथा आनथाक ऐन सभफन्धी विधेमक वपताा नरन सक्न ेछैन ्।  

(२) विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताा सदस्मरे विधेमक वपताा नरन अनभुनत भाग्न े प्रस्ताि ऩेश चाहेभा नरम्खत 
सूचना ठदन ुऩनेछ । 

(३) विधेमक िा प्रस्ताि वपताा नरन े प्रस्तािको कसैरे वियोध गयेभा प्रस्ताि गने तथा वियोध गने सदस्मराई 
अध्मऺरे आ-आफ्नो कुयाहरू स्ऩष्ट ऩाना सॊम्ऺप्त ििव्म ठदन अनभुनत ठदन सक्नेछ य त्मसऩनछ अरु छरपर हनु 
नठदई प्रस्तािराई ननणामाथा ऩेश गनेछ । 

(४) विधेमक िा प्रस्ताि वपताा नरने अन्म प्रवक्रमा अध्मऺरे ननधाायण गये फभोम्जभ हनुेछ । 

३९. सॊशोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अनधकाय् (१) दपा २६, २७, २९, ३० र ३६ फभोम्जभ दताा बएको 
विधेमक िा प्रस्ताि उऩय कुनै सदस्मरे सॊशोधन ऩेश गना चाहेभा सबाको फैठक हनुबुन्दा कभतीभा चौविस घण्टा 
अगािै सॊशोधनको प्रस्ताि अध्मऺ सभऺ ऩेश गना सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ऩेश गरयने सॊशोधन स्िीकृत गने िा नगने अनधकाय अध्मऺको हनुेछ । 

(३) अध्मऺरे स्िीकृत गयेको सॊशोधन िा सॊशोधन सवहतको प्रस्ताि िा भूर प्रस्तािराई ननणामाथा ऩेश गनुाबन्दा 
ऩवहरे फैठकभा ऩढेय सनुाउनेछ । मसयी ननणामाथा ऩेश गदाा एकबन्दा फढी सॊशोधनहरु बएभा अध्मऺरे उऩमिु 
ठहमााएको कुनै एक सॊशोधन िा सॊशोधन सवहतको प्रस्ताि िा भूर प्रस्तािराई प्राथनभकता ठदइ ऩेश गना सक्नेछ 
। 

(४) सबाको सम्चिरे अध्मऺरे अनभुनत ठदएका सॊशोधनहरूको विियण सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाउनेछ । 

४०. विधेमक ऩारयत गने प्रस्ताि सबाको ननणामाथा ऩेश गने: (१) सबाभा दपािाय छरपर बएकोभा सो सभाप्त बएऩनछ 
य सनभनतभा विस्ततृ छरपर बएकोभा सनभनतको प्रनतिेदन उऩय सबाको फैठकभा छरपर सभाप्त बएऩश्चात 
अध्मऺको अनभुनत नरई सबा   ननणामाथा विधेमक प्रस्ततुकताा सदस्मरे विधेमक ऩारयत गरयमोस ्बने्न प्रस्ताि प्रस्ततु 
गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको विधेमक िा प्रस्तािभा ऩेश बएका सॊशोधनहरूराई अध्मऺको अनभुनतरे िैठकभा 
ननणामाथा छुटै्ट ऩेश गना सक्नछे ।  
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(३) उऩदपा (१) य (२) फभोम्जभ सबाको फैठकभा फहभुत सदस्मरे स्िीकृत गयेभा विधेमक िा प्रस्ताि ऩारयत 
बएको भानननछे ।   

४१. विधेमकको ऩनु् प्रस्तनुत् एक ऩटक आव्हान गयी फसेको सबाको फैठकभा ऩेश गयी अस्िीकृत बएको विधेमक 
सोही सबाको फैठकभा ऩनु् प्रस्ताि गरयन ेछैन । 

४२. विधेमक दताा अनबरेख याख्न:े सबाभा ऩेश गने प्रमोजनको रानग अध्मऺ सभऺ ऩेश बएका विधेमक सबाको सम्चिरे 
अनसूुम्च-२ फभोम्जभ दताा गयी विधेमकभा बएको कायफाहीको अद्यािनधक रगत तमाय गयी याख्न ुऩनेछ ।  

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

४४. विधेमक प्रभाणीकयणको रानग अद्यािनधक प्रनत तमाय ऩाने: (१) दपा ४२ फभोम्जभ सबाफाट ऩारयत बएको 
विधेमकराई सबाको सम्चिरे ऩारयत बएका सॊशोधन तथा आनषुॊनगक नभरान बए त्मस्तो नभरान गयी विधेमक 
ऩारयत बएको नभनत सभेत उल्रेख गयी प्रभाणीकयणको रानग नेऩारी कागजभा चाय प्रनत तमाय गनऩुनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ तमाय गरयएको विधेमकभा िषागत नभफय सभेत उल्रेख गयी सबाको सम्चिरे 
प्रभाणीकयणको रानग अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ ।  

४५. विधेमक प्रभाणीकयण य प्रकाशन तथा नफक्र  वितयण: (१) सबाफाट ऩारयत बई दपा ४६ को उऩदपा (२) 
फभोम्जभ ऩेश बएको विधेमकको ऩवहरो य अम्न्तभ ऩषृ्ठभा ऩूया नाभ, थय तथा ऩद सभेत उल्रेख गयी प्रत्मेक 
ऩषृ्ठभा हस्ताऺय गयी अध्मऺरे प्रभाणीकयण गनेछ । त्मसयी प्रभाणीकयण गदाा नभनत य विधेमकको ऩषृ्ठ सॊख्मा 
सभेत खरुाउन ुऩनेछ ।  

(२) सबाफाट ऩारयत विधेमक उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रभाणीकयण बएऩनछ रागू हनुेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ विधेमक प्रभाणीकयण बएको जानकायी सबाभा ठदन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रभाणीकयण बएको विधेमकको एक प्रनत सबाको अनबरेखभा याखी अको एक–एक 
प्रनत कामाऩानरकाको कामाारम, िडा सनभनत य सॊघ य प्रदेशको सभऩका  भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रभाणीकयण बएको विधेमक प्रकाशन गयी कामाऩानरकाको िेिसाईटभा सभेत याख्न ु
ऩनेछ ।  

(६) सबारे ऩारयत गयेको विधेमक प्रभाणीकयण बएऩनछ त्मसका भखु्म भखु्म व्मिस्थाको फायेभा स्थानीम सञ्चाय 
भाध्मभ िा अन्म कुनै तरयकाफाट प्रचाय प्रसाय गनुा ऩनेछ । 

(७) कसैरे स्थानीम कानून खरयद गना चाहेभा कामाऩानरकाको कामाारम य िडा सनभनतको कामाारमफाट रागत 
दस्तयु नतयी खरयद गना सक्नछे । 

४६. सनभनत गठन गना सक्न:े (१) कामाऩानरकाराई सबाप्रनत उियदावम फनाउन, स्थानीम कानून ननभााण प्रवक्रमाराई 
व्मिम्स्थत फनाउन तथा कामाऩानरकाफाट बएका कायिाहीको अनगुभन य भूल्माङकन गयी आिश्मक ननदेशन ठदन 
सभेत प्रमोजनको रानग देहाम फभोम्जभको सनभनत गठन गना सक्नेछ्  

क. विधेमक सनभनत 
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ख. रेखा सनभनत 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रत्मेक सनभनतभा फढीभा तीन जना सदस्महरु यहनछेन ् । सनभनतभा यहन े
सदस्महरु विषमगत अनबुि िा विऻताका आधायभा अध्मऺको प्रस्ताि फभोम्जभ सबारे ननधाायण गये फभोम्जभ 
हनुेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ गठन हनु े सनभनतको सॊमोजक अध्मऺरे तोके फभोम्जभ हनुछे । सॊमोजक 
फैठकभा उऩम्स्थत नबएभा सनभनतरे तोकेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(४) सनभनतको सम्चिको कामा कामाऩानरकाको विषमगत शाखा प्रभखुरे गनेछ ।  

(४) सनभनतको फैठकको गणऩयुक सॊख्मा कभतीभा दईु जना हनुऩुनेछ । 

(५) सनभनतको ननणाम फहभुतफाट हनुेछ ।  

(६) उऩदपा (१) फभोम्जभको सनभनतरे आिश्मकतानसुाय विषमगत विऻ िा कभाचायीराई आभन्त्रण गना 
सक्नेछ । आभम्न्त्रत सदस्मरे फैठकको ननणामभा भत ठदन ऩाउने छैन।  

(७) उऩदपा (१) फभोम्जभका सनभनतरे आपूरे गयेको काभको िावषाक प्रनतिेदन सबासभऺ ऩेश गनुाऩनेछ । 

४७. स्थानीम कानूनको एक कृत य अद्यािनधक अनबरेख याख्नऩुने: (१) सबाको सम्चिरे अनसूुची–३ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
सबारे फनाएको कानूनको एक कृत य अद्यािनधक अनबरेख याख्न ुऩनेछ । 

(२) कामाऩानरकारे स्थानीम कानूनको िषागत य िणाानकु्रभभा अद्यािनधक विियण तमाय गयी याख्न ुऩनेछ ।   

(३) स्थानीम कानूनभा सॊशोधन बएभा त्मस्तो सॊशोधन सभेत नभराइ कामाऩानरकारे अद्यािनधक विियण तमाय 
गयी याख्न ुऩनेछ । त्मसयी अद्यािनधक गरयएको स्थानीम कानून स्थानीम तहको िेिसाईटभा सभेत याख्न ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोम्जभ याम्खएको अनबरेख कसैरे अिरोकन गना चाहेभा सयुम्ऺत रुऩभा अिरोकन गना 
ठदन ुऩनेछ ।  

४८. कानून ननभााण प्रवक्रमा सभफन्धी अन्म व्मिस्था: स्थानीम कानून ननभााण िा सॊशोधन सभफन्धी अन्म प्रवक्रमा प्रचनरत 
कानून अनकूुर सबारे आॉपै ननधाायण गये फभोम्जभ हनुछे ।  

४९. सबाको सम्चिको अनधकाय् सबाको सम्चिरे सबाको िा कुनै सनभनत िा उऩसनभनतको फैठकभा प्रिेश गना य 
फैठकभा कामायत कभाचायीराई ननदेशन ठदन िा ननमन्त्रण गना िा फैठकरे भागेको कामाविनध सभफन्धी सल्राह ठदन 
सक्नेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 

विविध 

५०. सबाराई सॊफोधन् (१) नेऩार सयकायका भम्न्त्रऩरयषद्का सदस्म, प्रदेश प्रभखु तथा प्रदेश सयकायका 
भम्न्त्रऩरयषद्का सदस्मराई सबा अध्मऺरे सबाको फैठकराई विशेष सॊिोधन गना अनयुोध गना सक्नेछ।   
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सभफोधनको रानग अऩनाइने प्रवक्रमा अध्मऺरे तोके फभोम्जभ हनुेछ । 

५१. प्रिेश ननमनभत गने अनधकाय् (१) सबाको फैठकभा प्रिेश ननमनभत गने अनधकाय अध्मऺको हनुेछ ।  
५२. आन्तरयक ठदग्दशान् सबाको स्िीकृनत नरई अध्मऺरे आिश्मकता अनसुाय आन्तरयक ठदग्दशान फनाउन सक्नछे। 

(१) मस कामाविनधको अम्न्तभ व्माख्मा गने अनधकाय अध्मऺराई हनुछे य ननजको ननणाम अम्न्तभ हनुछे।  
(२) त्मस्तो ननणामको जानकायी फैठकराई ठदन ुऩनेछ ।  

(३) मो कामाविनधको प्रमोग गदाा प्रवक्रमागत फाधा अड्काउहरू पुकाउने अम्न्तभ अनधकाय अध्मऺराई हनुेछ 
। मसयी जायी बएका आदेश िा ननदेशनहरू मस कामाविनधभा ऩये सयह भानन कामाान्िमनभा आउनेछ । 

५३. सबाको सम्चिको काभ रगाउन सक्ने्  सबाको सम्चि उऩम्स्थत नबएभा मस कामाविनधभा सबाको सम्चिरे गने बनी 
तोवकएको कामाहरू अध्मऺरे तोकेको अन्म अनधकृतस्तयका कभाचायीरे गनेछ ।  

५४. अनऩुम्स्थनतको सूचना् (१) कुनै सदस्म रगाताय दूई िटा िा सो बन्दा फढी सबाको फैठकभा अनऩुम्स्थत यहन ुऩने 
बएभा तत्सभफन्धी अग्रीभ सूचना अध्मऺराई ठदन ुऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ ठदइने सूचनाभा आपू अनऩुम्स्थत यहने अिनध य कायण सभेत उल्रेख गनुा ऩनेछ ।  

५५. ऩारना गनुा ऩने आचायसॊवहता् सबाका ऩदानधकायी तथा सदस्महरूरे सॊविधान तथा कानूनफभोम्जभको उियदावमत्ि 
ऩूया गने तथा ननजहरूको काभ कायिाहीभा सािाजननक विश्वास कामभ गना सबाफाट स्िीकृत आचायसॊवहताको 
ऩारना गनेछन ्। आचायसॊवहताको नभूना स्थानीम तहको सभऩका  भन्त्रारम भापा त उऩरब्ध गयाउनछे । मस्तो 
आचायसॊवहता सबारे ऩारयत गयी रागू गनुा स्थानीम तहको कताव्म हनुेछ । 

५६. अनधिेशनको अॊग नभाननन:े सबाको अनधिेशन प्रायभब हनुऩूुिा र बैसकेऩनछ अन्त्म नबएसभभको अिनधभा आमोजना 
हनुे उद्घाटन, स्िागत, सभभान तथा अनबनन्दन जस्ता वक्रमाकराऩराई सबाको अॊग भाननने छैन ।  

५७. शाम्न्त सयुऺा सवु्मिस्था कामभ याख्न:े गाउॉसबा सञ्चारन अिनधबय सबाको सयुऺाथा अध्मऺरे सयुऺा ननकामको 
सहमोग अनयुोध गयेभा अविरभफ सयुऺा उऩरब्ध गयाउन ुसभफम्न्धत सयऺा ननकामको कताव्म हनुछे । 
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अनसूुची - १ 

(कामाविनधको दपा ७ को उऩदपा (१) सॉग सभफम्न्धत) 

 रुऩनी गाउॉऩानरका  

गाउॉसबा 

कामासूची य सभमतानरका 

फैठक सॊख्मा  फैठक स्थान्  

अध्मऺता्  

नभनत फैठक फस्ने सभम कामासूम्च कामासूम्च प्रस्ततुकताा कैवपमत 

     

     

     

 

 

 

छरपरको सभम तानरका 

नभनत फैठक फस्ने 
सभम 

कामासूम्च प्रस्ताि 
प्रस्ततुकतााको नाभ 

छरपरभा फोल्ने सदस्मको नाभ य 
तोवकएको सभम 

कैवपमत 
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अनसूुची - २ 

(कामाविनधको दपा २९ को उऩदपा (४) सॉग सभफम्न्धत) 

रुऩनी गाउॉऩानरकाको गाउॉसबाभा प्रस्ततु कानूनको अनबरेख 

रुऩनी गाउॉऩानरकाको गाउॉसबा 

दताा नॊ. 

 

विधेमकको 
नाभ 

 

दताा 
नभनत 

 

भूर/सॊशोधन 

 

प्रस्ततुकताा 

 

वितयण 
नभनत 

 

सबाभा 
प्रस्ततु 
नभनत 

 

दपािाय 
छरपर 

 

ऩारयत 
नभनत 

 

प्रभाणीकयण 
नभनत 

 

कैवपमत 

 

           

           

           

           

           

 

अनबरेख तमाय गनेको अनबरेख जाॉच गनेको 

दस्तखत् दस्तखत्  

नाभ, थय: नाभ, थय: 

ऩद: ऩद: 

नभनत: नभनत:
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अनसूुची - ३ 

(कामाविनधको दपा ४९ को उऩदपा (१) सॉग सभफम्न्धत) 

रुऩनी गाउॉऩानरकाको गाउॉसबाभा स्िीकृत कानूनको अनबरेख 

रुऩनी गाउॉऩानरकाको गाउॉसबा 

दताा 
नॊ. 

 

विधेमकको 
नाभ 

 

सबाफाट 
स्िीकृत 
बएको 
नभनत 

 

सॊशोधन बएको 
बए सो नभनत 

 

सबाभा 
प्रस्ततु 
नभनत 

 

ऩारयत 
नभनत 

 

प्रभाणीकयण 
नभनत 

 

कैवपमत 

 

        

        

        

        

        

 

अनबरेख तमाय गनेको अनबरेख जाॉच गनेको 

दस्तखत् दस्तखत्  

नाभ, थय: नाभ, थय: 

ऩद: ऩद: 

नभनत: नभनत: 


