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नगय सभा सञ्चारन कामयविधध, २०७४  
      कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभतत: २०७४/०४/१५  

प्रस्तािनााः नेऩारको सॊववधानको धाया २२७ अनुसाय प्रदेश कानुन फभोजजभ 
स्थानीम तहको फैठक सञ्चारन कामयववधध स्वीकृत बई रागू नबएसम्भको 
राधग उरलाफलयी नगय सबलको कलमा सञ्चलरन गना, फैठकको सुव्मवस्थल 
कलमभ यलख्न, आवश्मक समभततहरूको गठन गना य अन्म कलभ कलयवलही 
तनममभत एवभ ्प्रबलवकलयी फनाउन उरलाफलयी नगय कामयऩालरकाफाट स्वीकृत 
गयी मो कामयववधध जायी गरयएको छ । 

 
ऩरयच्छेद – १ 
प्रायम्भबक 

१. सङक्षऺप्त नाभ य प्रायभबाः (१) मस तनमभलवरीको नलभ “उरलाफलयी नगय सबल 
सञ्चलभरन कलमाववधध-२०७४” यहेको छ। 

(२) मो कलमाववधध तुरुन्त प्रलयम्ब हुनेछ । 
२. ऩरयबाषााः ववषम वल प्रसङ्गरे अको अथा नरलगेभल मस कलमाववधधभल,- 

(क) “सॊववधलन” बन्नलरे नेऩलरको सॊववधलन सम्झनु ऩछा । 
(ख) “स्थलनीम तह” बन्नलेेरे नेऩलरको सॊववधलनको धलयल ५६ को उऩधलयल ४ 

फभोजजभकल नगयऩलमरकल सम्झनु ऩदाछ । 
(ग)  “सबल” बन्नलनरे सॊववधलनको धलयल २२३ फभोजजभको नगय सबल  

सम्झनु ऩदाछ ।  
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(घ) “कलमाऩलमरकल” बन्नलoरे नगय कलमाऩलमरकल सम्झनु ऩदाछ । 
(ङ) “अध्मऺ” बन्नलरे सबाको अध्मऺराई सम्झनु ऩछा ।  
(च) “उऩलध्मऺ” बन्नलरे नगयऩलमरकलको उऩप्रभुखरलई सम्झनु ऩदयछ । 
(छ) “ववधेमक” बन्नलरे स्थलनीम कलनुनको भसौदल वल कलनुनको सॊशोधन 

भसौदल सभेत सम्झनु ऩछा। 
(ज)  “सदस्म” बन्नलरे गलउॉ  तथल नगय कलमाऩलमरकलको प्रभुख , उऩप्रभुख, 

कलमाऩलमरकलको सदस्म वल वडल सदस्म सम्झनु ऩछा । 
(झ) “सबाको सधचव” बन्नलरे नगयऩलमरकलको कलमाकलयी अधधकृत  वल 

अध्मऺरे सबलको सधचव बई कलभ गना तोकेको कभाचलयी सभेतरलई 
सम्झनु ऩछा । 

(ञ) “फैठक” बन्नलरे नगय सबलको अधधवेशन सम्झनु ऩछा । सो शब्दरे 
समभततको वैठक सभेतरलई सम्झनु ऩदाछ । 

(ट) “प्रस्तलव” बन्नलरे सबलको ववचलयलथा ऩेश गरयएको कुनै प्रस्तलव वा सो 
प्रस्तावसॉग सम्फजधधत सॊशोधन प्रस्ताव सभेत सम्झनु ऩछा । 

(ठ) “प्रस्तुतकतला सदस्म ” बन्नलरे सबलको ववधेमक वल प्रस्तलव 
प्रस्तुतकतला सबाको सदस्म सम्झनु ऩछा । 

(ड) “फैठक कऺ” बन्नलरे सबलको फैठक कऺ सम्झनु ऩछा य सो शब्दरे 
फैठक कऺसॉग जोडडएको दशाकदीघला तथल फयण्डल सभेतरलई जनलउॉछ 
। 

(ढ) “ववषमगत शलखल ” बन्नलरे नगयऩालरकाको कलमा ववबलजन 
तनमभलवरी फभोजजभको ववषमगत शलखल सम्झनु ऩछा ।  

(ण) “समभतत” बन्नलरे मस कलमाववधध फभोजजभ गठन हुने सबलको 
समभतत सम्झनु ऩछा । 

(त) “सॊमोजक” बन्नलरे मस कलमाववधध फभोजजभ गठठत समभततको 
सॊमोजक सम्झनु ऩछा । 
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ऩरयच्छेद -२ 
सबाको फैठक तथा फैठक सञ्चारन सभफन्धी व्मिस्था 

३. सबाको अधधिेशन फोराउने : (१) अध्मऺरे नगयऩलमरकलको तनवलाचनको 
अजन्तभ ऩरयणलभ घोषणल बएको मभततरे एक भठहनल मबत्र सबलको ऩठहरो 
अधधवेशन फोरलउनेछ । त्मसऩतछ मस कलमाववधध फभोजजभ अध्मऺरे सभम 
सभमभल अन्म अधधवेशन फोरलउनेछ ।  

तय सबलको एउटल अधधवेशनको सभलजतत य अको फैठकको प्रलयम्बकल 
फीचको अवधध छ भठहनल बन्दल फढी हुने छैन । 

(२) अध्मऺरे कलमासूची फभोजजभ सबाको फैठकको सञ्चलरन य अन्त्म 

गनेछ । 

(३) सबलको अधधवेशन चलरु नयहेको वल फैठक स्थधगत बएको 

अवस्थलभल फैठक फोरलउन  वलञ्छनीम छ बनी सबलको सम्ऩूणा सदस्म 
सॊख्मलको एक चौथलइ सदस्महरूरे मरखखत अनुयोध गयेभल अध्मऺरे त्मस्तो 

फैठक फस्ने मभतत , स्थान तोक्नेछ । त्मसयी तोककएको मभतत , सभम य 
स्थानभल सबलको अधधवेशन फस्नेछ । 

(४) सबाको अधधवेशन कामयऩालरकाको केधर यहेको स्थानभा अध्मऺरे 
तोके फभोजजभ फस्नेछ । 



v08 !_  ;+Vof $  :yfgLo /fhkq  efu @  ldlt @)&%÷)^÷( 

 

5 
 

(५) सलभलन्मत् तनवलाचन ऩतछको ऩठहरो अधधवेशन को अवधध फढीभल 
ऩन्र ठदन य सोऩतछको प्रत्मेक अधधवेशनको अवधध फढीभल सलत ठदनको 
हुनेछ । 

(५) उऩदपल (१) वल (३) फभोजजभ सबलको अधधवेशन फोरलएको सूचनल 
अध्मऺरे सदस्महरुरलई ठदनेछ । त्मस्तो सूचनल आवश्मकतल अनुसलय 
सलवाजतनक सञ्चलय भलध्मभफलट सभेत प्रचलय प्रसलय गनुा ऩनेछ ।       

४. सदस्महरुको उऩम्स्थतत य आसनाः  (१) फैठकभा आसन ग्रहण गनुा अतघ सफै 
सदस्मरे अध्मऺरे तोकेको क्रभ अनुसलय अधधवेशनको उऩजस्थतत ऩुजस्तकलभल 
हस्तलऺय गनुाऩनेछ ।  

(२) उऩदपल (१) फभोजजभ उऩजस्थत सदस्मरे अध्मऺरे तोके 

अनुसलयको स्थलनभल तनधलारयत सभम अगलवै आफ्नो आसन ग्रहण गनुा   
ऩनेछ ।  

(३) अऩलङ्गतल बएकल सदस्मको हकभल अध्मऺरे तनधलारयत गयेको 

स्थलनभल तनजको सलथभल एक जनल सहमोगी आवश्मक बएभल सो को सभेत 
व्मवस्थल गनय सक्नेछ ।  

५. सबाको गणऩूयक सॊख्मा : (१) सबलभल तत्कलर कलमभ यहेकल सदस्म 
सॊख्मलको ऩचलस प्रततशत बन्दल फढी सदस्म उऩजस्थत बएभल अधधवेशनको 
रलधग गणऩूयक सॊख्मल ऩुगेको भलतननेछ ।   

(२) उऩदपल (१) फभोजजभ गणऩूयक सॊख्मल नऩुगेभल अध्मऺरे तीन 

ठदन मबत्र अको फैठककल रलधग दपल ३ फभोजजभ सूधचत गनुाऩनेछ । 



v08 !_  ;+Vof $  :yfgLo /fhkq  efu @  ldlt @)&%÷)^÷( 

 

6 
 

(३) उऩदपल (२) फभोजजभ आव्हान गयेको अधधवेशनभल गणऩूयक सॊख्मल 

नऩुगेभल दईु ठदन मबत्र अधधवेशन फस्ने गयी दपल ३ फभोजजभ सूचनल 
गनुाऩनेछ ।  

(४) उऩदपल (३) फभोजजभ ऩुन् सूचनल गदला गणऩूयक सॊख्मल नऩुगेभल 

कम्तीभल ऩच्चीस प्रततशत सदस्महरुको उऩजस्थततभल अधधवेशन फस्नेछ ।  
६. बैठकको सञ्चारन य स्थगन : (१) अध्मऺरे सबलको कलमाफोझरलई ध्मलनभल 

यलखी कलमासूची स्वीकृत गयी सबलको फैठक सञ्चलरन गनुाऩनेछ ।  

(२) सबलको फैठक अध्मऺरे तनधलायण गयेको सभम  तलमरकल फभोजजभ 

हुनेछ ।  

(३) अध्मऺरे प्रत्मेक फैठकको प्रलयम्ब तथल स्थगनको घोषणल गनेछ । 
(४) सबाको अध्मऺ वैठकभा उऩजस्थत हुन नसक्न ेअवस्थाभा उऩाध्मऺ 

वा उऩप्रभुखरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । उऩाध्मऺ वा उऩप्रभुख ऩतन 
उऩजस्थत हुन नसकेभा अध्मऺरे तोकेको सबाको सदस्मरे फैठकको 
अध्मऺता गन ेगयी कामयसूचीभा तोक्न ुऩनेछ । 

७. कामयसूची य सभमािधध प्रकाशनाः  (१) अध्मऺको तनदेशलनुसलय सबलको 
सधचवरे कलमासूची य सभम  तलमरकल अनुसूची -१ फभोजजभ तमलय गनेछ य 
त्मसको एक प्रतत सलभलन्मतमल अड्चालरस घण्टा अगलवै प्रत्मेक सदस्मरलई 
उऩरब्ध गयलइनेछ । 
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तय ववशषे ऩरयजस्थततभल अध्मऺको तनदेशलनुसलय फैठक फस्ने  चौबफस 
घण्टल अगलवै कलमासूची तमलय गयी त्मसको एक प्रतत सदस्मरलई सबाको 
सधचवरे उऩरब्ध गयलउन सक्नेछ । 

८. सभमािधध तनधाययण : (१) अध्मऺरे फैठकभल ऩेश हुने ववषमभलधथ छरपर 
गना सभमलवधध तोक्नेछ । 

२) उऩदपल (१) फभोजजभ तोककएको सभमलवधध सभलतत बएऩतछ मस 
कलमयववधधभल अन्मथल रेखखएकोभल फलहेक अध्मऺरे अधम ववषमभा छरपर 
हुन नठदई सो ववषमको टुङ्गो रगलउन आवश्मक सफै ववधेमक वा प्रस्ताव 
तनणामलथा फैठकभल प्रस्तुत गनेछ । 

९. सबाभा भतदान : (१) सबलभल तनणामकल रलधग प्रस्तुत गरयएको सफै  
ववधेमक वा प्रस्तलवको तनणाम उऩजस्थत सदस्महरूको फहुभतफलट हुनेछ ।  

(२) अध्मऺतल गने व्मजक्तरलई भत ठदने अधधकलय हुने छैन ।  
तय भत फयलफय बएभल अध्मऺतल गने व्मजक्तरे आफ्नो तनणलामक भत 

ठदनेछ ।  
१०. भमायददत सॊशोधनाः कुनै सदस्मरे प्रस्तुत गने ववधेमक  वा प्रस्तलवभा 
कुनै आऩजत्तजनक , व्मङ््मलत्भक, अनलवश्मक, अनुऩमुक्त वल असम्फद्ध 
शब्द वल वलक्मलॊश प्रमोग बएको रलगेभल अध्मऺरे त्मस्तल ववषम ववतयण 
हुनुबन्दल अतघ उऩमुक्त सॊशोधन गना वल गयलउन सक्नेछ । 
११. फैठकको प्रायभबाः सबलको फैठक कऺभल अध्मऺ आगभन बई यलजरिम 
धनु फजे ऩतछ फैठक प्रलयम्ब हुनेछ । 
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१२. फैठकभा ऩारना गननयऩने आचरणहराः (१) फैठकभल देहलमकल 
आचयणहरू ऩलरनल गनुा ऩनेछ् 

(क) अध्मऺ फैठक कऺभल प्रवेश हुॉदल सफैरे सम्भलन प्रकट गना उठ्नु 

ऩनेछ । 

(ख) अध्मऺरे फैठकप्रतत सम्भलन प्रकट गयी आफ्नो आसन ग्रहण 

गनुाऩनेछ । 

(ग) फैठक स्थधगत बई अध्मऺ सबलफलट फलठहय तनस्के ऩतछ भलत्र 

अरु सदस्महरूरे फैठक कऺ छलड्नु ऩनेछ । 

(घ) फैठकभल बलग मरने सदस्मरे फोल्दल अध्मऺरलई सम्फोधन गयेय 

भलत्र फोल्नु ऩछा य अध्मऺरे अन्मथल आदेश ठदएभल फलहेक 
उमबएय फोल्नु ऩनेछ । 

(ङ) अध्मऺरे फैठकरलई सम्फोधन गरययहेको सभमभल कुनै ऩतन 

सदस्मरे स्थलन छलड्नु हुॉदैन य अध्मऺरे फोरेको कुयल 
शलजन्तऩूवाक सुन्नु ऩनेछ । 

(च) अध्मऺ रे आसन  ग्रहण गरययहेको य फोमरयहेको अवस्थाभा 

सदस्मको फीचफलट ठहॉड्नु हुॉदैन । 



v08 !_  ;+Vof $  :yfgLo /fhkq  efu @  ldlt @)&%÷)^÷( 

 

9 
 

(छ) कुनै सदस्मरे फोमरयहेको सभमभल अशलजन्त गना वल फैठकको 

भमलादल ब ङ्ग हुने वल अव्मवस्थल उत्ऩन्न हुने कुनै कलभ गनुा 
हुॉदैन । 

(ज) फैठक कऺभल अध्मऺको सलभुन्नेफलट वलयऩलय गयी ठहॉड्न वल 

अध्मऺको आसनतपा  वऩठ्मू पकलाएय फस्न हुॉदैन । 

(झ) फैठकको कलमासॉग प्रत्मऺ रुऩरे सम्फजन्धत ववषम फलहेक अन्म 

ववषमको ऩुस्तक , सभलचलयऩत्र वल अन्म कलगजऩत्रहरू ऩढ्नु 

हुॉदैन । 

(ञ) फैठकको अवधधबय फैठक कऺभल भोफलईर पोन फन्द गनुा ऩनेछ 

। 
(२) सबलभल ऩलरनल गनुाऩने  अनम् आचयणहरू सभम सभमभा सबलरे तोके 

फभोजजभ हुनेछ । 

१३. फैठकभा बाग लरने सदस्मरे ऩारन गननय ऩने तनमभहराः फैठकभल हुने 
छरपरभल बलग मरने सदस्मरे देहलमकल तनमभहरूको ऩलरन गनुा ऩनेछ् 

(क) अध्मऺको ध्मलनलकषाण गनाको तनमभत्त उठ्नु ऩनेछ य अध्मऺ 

तनजको नलभ फोरलएऩतछ वल इशलयल गयेऩतछ भलत्र फोल्नु ऩनेछ । 

(ख) मस कलमा ववधधको दपल ३५ फभोजजभका ववषमभल छरपर गनुा हुॉदैन 

। 
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(ग) अ शीरट, अश्रीर, अऩभलनजनक वल कुनै आऩजत्तजनक शब्द फोल्नु 

हुॉदैन । 

(घ) व्मजक्तगत आऺेऩ रगलउन हुॉदैन ।  

(ङ) फोल्न ऩलउने अधधकलयरलई सबलको कलमाभल फलधल ऩलने भनसलमरे 

दरुुऩमोग गनुा हुॉदैन । 

(च) सबल वल अध्मऺको कुनै तनणाम फदय गरयमोस ्बन्ने प्रस्तलवभलधथ 

फोल्दलको अवस्थलभल फलहेक सबल अध्मऺको कुनै ऩतन तनणामको 
आरोचनल गनुा हुॉदैन । 

(छ) अध्मऺरे ऩद अनुकूर आचयण गयेको छैन बन्ने प्रस्तलवको 

छरपरको क्रभभल फलहेक अध्मऺको आचयणको आरोचनल गनुा हुॉदैन 
। 

(ज) वैठकभल ऩलरनल गनुाऩने अधम तनमभहरू सबलरे तोके फभोजजभ हुनेछ 
। 

१४. छरपरभा फोल्ने क्रभाः फैठकभल फोल्ने क्रभ देहलम फभोजजभ हुनेछ् 

(क) प्रस्तलव ऩेश गने सदस्मरे फोमरसकेऩतछ अध्मऺरे नलभ फोरलएको वल 

इशलयल गयेको क्रभ फभोजजभको सदस्मरे फोल्न ऩलउने छन ्। 
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(ख) अध्मऺको अनुभतत बफनल कुनै सदस्मरे एउटै प्रस्तलवभल एक ऩटक 

बन्दल फढी फोल्न ऩलउने छैन । 

(ग) प्रस्तलव ऩेश गने सदस्मरे उत्तय ठदनको तनमभत्त छरपरको 

अन्त्मभल पेरय फोल्न ऩलउनेछ । सो प्रस्तलवको सम्फन्धभल छरपरभल 
ऩठहरे बलग मरएको वल नमरएको जेसुकै बए तलऩतन प्रस्तलवक 
सदस्मरे उत्तय ठदई सकेऩतछ अध्मऺको अनुभतत नमरई पेरय फोल्न 
ऩलउने छैन । 

१५. स्ऩष्ट ऩानय भाग गनय सककनेाः  (१) फैठकभल छरपर चमरयहेको 
सभमभल सम्फजन्धत ववषमभल कुनै सदस्मरे कुनै कुया स्ऩष्ट ऩानय भलग गना 
अध्मऺ भलपा त अनुयोध गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपल (१) भल जुनसुकै कुयल रेखखएको बए तलऩतन अध्मऺको 

अनुभतत मरई कुनै सदस्मरे सबलको जलनकलयीको रलधग आपूसॉग सम्फजन्धत 
अन्म ववषमभल स्ऩरट जलनकलयी ठदन सक्नेछ । 

तय त्मस्तो स्ऩरट जलनकलयी ठदॉदल कुनै वववलदस्ऩद ववषम उठलउन ऩलइने 
छैन य सो स्ऩरट जलनकलयी भलधथ कुनै छरपर गना ऩलइने छैन ।  
१६. तनणयमाथय प्रस्ताि ऩेश गनेाः  (१) सबलको कलमासूचीको कुनै 
प्रस्तलवभलधथ छरपर सभलतत बएऩतछ सो प्रस्तलवको ऩऺभल हुने 
सदस्महरूरलई “हुन्छ, ववऩऺभल हुने सदस्महरूरलई “हुन्न” य तटस्थ यहन 
चलहने सदस्महरूरलई “भत ठदन्न ” बन्ने शब्द सुतनने गयी उच्चलयण गनुा 
बनी अध्मऺरे कलमासूचीकल ववषमहरू क्रभश् तनणामलथा ऩेश गनेछ । 
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(२) उऩदपल (१) फभोजजभ प्रस्तलवरलई तनणामलथा ऩेश गयेऩतछ अध्मऺरे 

“हुन्छ” वल “हुन्न” बन्ने सदस्महरूभध्मे जुन ऩऺको फहुभत बएको 

ठहयम्ाउॉछ सो कुयलको घोषणल गनेछ ।  

(३) अध्मऺद्वलयल कुनै प्रस्तलव तनणामलथा ऩेश गरयसकेऩतछ सो 

प्रस्तलवभलधथ छरपर गना वल सॊशोधन प्रस्तुत गना ऩलइने छैन ।  
१७. सबाध्मऺरे तनदेशन ददनेाः  (१) फैठकभल अबद्र व्मवहलय गने 
सदस्मरलई आफ्नो व्मवहलय तनमन्त्रण गना अध्मऺरे चतेलवनी ठदए ऩतछ 
त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो व्मवहलयभलधथ तुरुन्त तनमन्त्रण गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपल (१) फभोजजभको आदेश ऩलरनल नगने सदस्मरलई अध्मऺरे 

फैठकफलट फलठहय जलन आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश ऩलएऩतछ त्मस्तो 
सदस्मरे फैठक कऺफलट तुरुन्त फलठहय जलनु ऩनेछ य तनजरे सो ठदनको 
फलॉकी अवधधको फैठकभल उऩजस्थत हुन ऩलउने छैन । 

(३) उऩदपल (२) फभोजजभको आदेश ऩलएऩतछ ऩतन त्मस्तो सदस्म 

फैठक कऺफलट तुरुन्त फलठहय नगएभल अध्मऺरे तनजरलई कभाचलयी वल 
सुयऺलकभीको सहमोग मरई फलठहय तनकलल्न सक्नेछ । त्मसयी 
तनकलमरएकोभल त्मस्तो सदस्मरे त्मसऩतछको ततन ठदनसम्भ सबलको फैठक 
वल कुनै समभततको फैठकभल बलग मरन ऩलउने छैन । मसयी तनकलमरएकोभल 
सबलको सधचवरे सो कुयलको सूचनल सफै समभततरलई ठदनेछ । 
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(४) मस कलमाववधधभल अन्मत्र जुनसुकै कुयल रेखखएको बए तलऩतन कुनै 

सदस्मरे फैठक कऺभल शलजन्त , सुव्मवस्थल तथल अनुशलसन बङ्ग गयेभल वल 

गना रलगेभल वल सबलको प्रततरठलभल धक्कल रल्ने ककमसभरे फैठक कऺ मबत्र 
ध्वॊसलत्भक कलमा गयेभल वल फर प्रमोग गयेभल वल गना रलगेभल वल कुनै 
बौततक हलनी नोक्सलनी ऩुयम्ाएभल अध्मऺरे तनजरलई फैठक कऺफलट तत्कलर 
तनरकलशन गयी सदस्मरलई फढीभल सात ठदन सम्भको रलधग सबलभल आउन 
नऩलउने गयी य ऺतत बएको बौततक सलभग्रीको मथलथा ऺततऩूतत ा तनजफलट 
बयलउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दपल ( ४) फ भोजजभ तनरकलमसत बएको सदस्मरे सो अवधधबय 
सबलको वल कुनै समभततको फैठकभल उऩजस्थत हुन ऩलउने छैन । तनजरलई 
तोककएको ऺततऩूतत ा अध्मऺरे तोकेको सभममबत्र दलखखरल गने दलतमत्व 
सम्फजन्धत सदस्मको हुनेछ । 

(६) मस दपल फभोजजभ कुनै सदस्म तनरकलमशत बएको वल पुकुवल 

बएको सूचनल सबलको सधचवरे सफै समभततरलई ठदनेछ ।  
१८. कायिाही कपताय हनन सकनेाः  मस कलमाववधधभल अन्मत्र जुनसुकै कुयल 
रेखखएको बए तलऩतन तनरकलमशत वल कलयवलहीभल ऩयेको सदस्मरे धचत्त 
फुझ्दो सपलई ऩेश गयेभल वल आफ्नो बूर स्वीकलय गयी भलपी भलगेभल 
अध्मऺरे फैठकको यलम फुझी त्मस्तो सदस्मरलई भलपी ठदई कलयवलही कपतला 
मरन सक्नेछ । 
१९. फैठक स्थधगत गने अधधकायाः फैठक कऺमबत्र अव्मवस्थल बई वल हुन 
रलधग फैठक तनममभत रुऩरे सञ्चलरन गना फलधल ऩने देखखएभल अध्मऺरे सो 
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ठदनको कुनै सभमसम्भ वल आपूरे तोकेको अवधधसम्भको रलधग सूचना टाॉस 
गयी फैठक स्थधगत गना सक्नेछ । अध्मऺ गयेको त्मस्तो स्थगन भलधथ कुनै 
सदस्मरे प्रश्न उठलउन ऩलउने छैन । 
२०. सदस्मको स्थान रयकत यहेको अिस्थाभा सबाको कामय सञ्चारन : 
सबलको कुनै सदस्मको स्थलन रयक्त यहेको अवस्थलभल सभेत सबलरे आफ्नो 
कलमा सञ्चलरन गना सक्नेछ य सबलको कलयफलहीभल बलग मरन नऩलउने कुनै 
व्मजक्तरे बलग मरएको कुयल ऩतछ ऩत्तल रलगेभल प्रचमरत कलनुन ववऩयीत 
फलहेकको कलमा अभलन्म हुने छैन ।   
२१. सबाको तनणयमको अलबरेख य कामायन्िमन : (१) सबल य मसको 
समभततको तनणाम तथल कलयफलहीको अमबरेख सबलको सधचवरे व्मवजस्थत य 
सुयक्षऺत यलख्नु ऩनेछ । 

(२) सबल तथल मसकल समभततको तनणामको सक्कर अध्मऺको आदेश बफनल 

सबल वल सबल बवन फलठहय रैजलन हुॉदैन । 
२२. तनणयम प्रभाणणत गर्न:े (१) सबलको फैठकरे गयेकल तनणाम अध्मऺरे 
प्रभाणणत गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको तनणयम सुयक्षऺत याख्ने य कामायधवमन गन े
गयाउने कामय सबाको सधचवरे गनेछ । 
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ऩरयच्छेद-३ 
स्थानीम काननन तनभायण गने प्रकक्रमा 

२३. स्थानीम काननन तनभायण गदाय विचाय गननय ऩने ऩऺहरुाः  (१) सबलरे 
स्थलनीम कलनुन तनभलाण वल सॊशोधन गदला अन्म कुयलको अततरयक्त देहलमको 
ववषमभल ववचलय गनुा ऩनेछ,- 

(क) सॊववधलन फभोजजभ आफ्नो अधधकलयको ववषमभल ऩने वल नऩने , 

(ख) सॊववधलन , सॊघीम कलनुन तथल प्रदेश कलनुनको व्मवस्थल, 

(ग) त्मस्तो कलनुन , स्वच्छ, न्मलमऩूणा तथल तका  सङ्गत हुन वल नहुन,े  

(घ)  तनभलाण गना रलधगएको स्थलनीम कलनुनको व्मवहलरयक कलमलान्वमन 

हुन सक्ने वल नसक्न,े 

(ङ) कलनुन कलमलान्वमनको रलधग आवश्मक ऩने आधथाक स्रोत तथल 

सॊस्थलगत सॊयचनल, 

(च) स वोच्च अदलरतफलट प्रततऩलठदत मसद्धलन्त वल बएको आदेश, 

(छ) नेऩलर सयकलय , सॊघीम सॊसद्, प्रदेश सयकलय वल प्रदेश सबलरे त्मस्तै 

ववषमभल आधलयबूत कलनुन तनभलाण गयेको बए सोभल बएको 
व्मवस्थल 
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(ज) नेऩलर सयकलय वल प्रलदेमशक सयकलयरे नभुनल कलनुन उऩरब्ध 
गयलएको बए सोभल बएको व्मवस्थल, 

(झ) नेऩलररे अन्तयलजरिम स्तयभल जनलएको प्रततवद्धतल, 

(ञ) सम्फजन्धत स्थलनीम तहरे तनभलाण गयेको अन्म स्थलनीम 
कलनुनहरुसॉगको तलरभेर तथल सौहलरतल, 

(ट) जजल्रलमबत्रकल अन्म स्थलनीम तह वल अन्म जजल्रलसॉग मसभलनल 
जोडडएकल स्थलनीम तहको हकभल त्मस्तल जजल्रलकल स्थलनीम तहरे 
फनलएको स्थलनीम कलनुनको व्मवस्थल,  

(ठ) गलउॉकलमाऩलमरकल वल नगयकलमाऩलमरकलरे तनधलायण गयेकल अन्म 
आवश्मक ववषमहरु ।  

(२) सबलरे सॊववधलनको अनुसूची -९ को ववषमभल स्थलनीम कलनुन 
तनभलाण गदला त्मस्तो ववषमभल सॊघीम सॊसद वल प्रदेश सबलरे फनलएको 
कलनुनको प्रततकूर नहुने गयी तनभलाण गनेछ । 

(३) एक स्थानीम तहफाट अको स्थानीम तहको ऺेत्रभा हुन ेवस्तु वा 
सेवाको ववस्तायभा कुनै ककलसभको फाधा अवयोध गने वा कुन ै ककलसभको 
बेदबाव गन ेगयी स्थानीम कानुन तनभायण गनय हुॉदैन ।   

(४) सबा वा कामयऩालरकारे एक आऩसभा फाणझने गयी स्थानीम कानुन 
तनभायण गनय हुॉदैन । 
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(५) सबलरे ठदएको अधधकलय प्रमोग गयी कलमाऩलमरकलरे तनदेमशकल वल 

ठद्दशान फनलई रलगू गनेछ ।  
२४. आिश्मकताको ऩदहचान गने: (१) कलमाऩलमरकलरे ववधेमक तजुाभल गनुा 
अतघ त्मस्तो ववषमको कलनुन तनभलाण गना आवश्मक यहे नयहेको ववषमभल 
आवश्मकतलको ऩठहचलन गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपल (१) को प्रमोजनको रलधग सम्फजन्धत कलमाऩलमरकलरे 

स्थलनीम कलनुन फनलउनु ऩने आधलय य कलयण , त्मस्तो ववषमभल सॊघीम वल 
प्रदेश कलनुन बए नबएको, जजल्रल मबत्रकल य अन्म तछभेकी स्थलनीम तहभल 

त्मस सम्फन्धी स्थलनीम कलनुन तनभलाण बए नबएको , स्थलनीम कलनुन 

तजुाभलफलट हलमसर गना खोजजएको रलब रलगत य उऩरब्धी , स्थलनीम कलनुन 

कलमलान्वमनको रलधग आवश्मक ऩने सॊमन्त्र तथल आधथाक स्रोत, त्मस्तो स्रोत 
जुटलउनको रलधग आवश्मक व्मवस्थल य ववधेमकभल यहने भुख्म भुख्म 
प्रलवधलनको सभेत ववश्रेषण गयी सङक्षऺतत अवधलयणलऩत्र तमलय गनुा ऩनेछ ।  

(३) कलनुनको सॊशोधनको रलधग ववधेमक तजुाभल गदला सॊशोधन गनुा 

ऩयेको आधलय य कलयण सठहतको दपलफलय ततन भहरे वववयण तमलय गनुा 
ऩनेछ ।  
२५. प्रस्ताि स्िीकायमोग्म छ िा छैन बन्ने तनणयम गनेाः  कुनै प्रस्तलव 
स्वीकलय मो्म छ वल छैन बन्ने कुयलको तनणाम अध्मऺरे गनेछ य त्मसयी 
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तनणाम गदला अध्मऺरे कलयण खरुलई प्रस्तलवको कुनै अॊश वल ऩूयै प्रस्तलव 
अस्वीकलय गना सक्नेछ । 
२६. विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्तनत : १) वलवषाक आम य व्ममको अनुभलन 
सठहतको फजेट तथल सोसॉग सम्फजन्धत ववतनमोजन वल आधथाक ववधेमकह रू 
अध्मऺफलट तनधलारयत मभतत य सभमभल सबलको फैठकभल प्रस्तुत गनुाऩनेछ ।  

(२) वलवषाक फजेट तथल अथा सम्फन्धी ववधेमक वल प्रस्तलव 

कलमाऩलमरकलको प्रभुख आपैं रे वल तनजरे तोके फभोजजभ उऩप्रभुख वल 
कलमाऩलमरकलको सदस्मरे भलत्र प्रस्तुत गनुाऩनेछ । अध्मऺरे वल वषयक फजेट 
आम व्मम वववयण तथल फजेट सबलभल आपैँ  ऩेश गने बएभल सो सभमभल 
उऩलध्मऺ वा उऩप्रभुखरे फैठकको अध्मऺतल गनेछ ।  

(३) कुनै ववधेमक वल प्रस्तलव अथा सम्फन्धी हो वल होइन बन्ने प्रश्न 

उठेभल सो प्रश्नको अजन्तभ तनणाम गने अधधकलय अध्मऺको हुनेछ ।   

(४) अथा सम्फन्धी ववधेमक वल प्रस्तलवको अन्म प्रकक्रमल देहलम फभोजजभ 

हुनेछ,-   

(क) अथा सम्फन्धी ववधेमक वल प्रस्तलवभल छरपरकल रलधग 

अध्मऺरे स्वीकृत गयेको कलमातलमरकल (मभतत य सभम) सफै 
सदस्मरलई सबलको सधचवरे उऩरब्ध गयलउनुऩनेछ 

(ख) वलवषाक फजेट सम्फन्धी ववधेमक सबलको फैठकभल ऩेश बए 

ऩश्चलत भलत्र सफै सदस्मरलई उऩरब्ध गयलइनेछ । 
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(ग) अथा सम्फन्धी ववधेमक वल प्रस्तलवकल सम्फन्धभल मस 
कलमाववधधभल उल्रेख बएकल ववषम फलहेक अध्मऺरे उऩमुक्त 
ठहमलाएको प्रकक्रमल अऩनलइनेछ ।  

(५) अथा सम्फन्धी ववधेमक वल प्रस्तलव फलहेककल ववधेमक वल प्रस्तलव 
कुनै सदस्मरे कम्तीभल सात ठदन अतघ दतला गनुाऩनेछ । 

(६) अथा सम्फन्धी ववधेमक वल प्रस्तलव फलहेककल ववधेमक वल प्रस्तलव 
दतला बए ऩश्चलत सबलको सधचवरे सफै सदस्मरलई उऩरब्ध गयलउनु ऩनेछ ।  

(७) ववधेमक वल प्रस्तलव भलथी छरपर य तनणाम हुने सभमतलमरकल 
अनुसूची -१ फभोजजभ अध्मऺरे तनधलायण गये फभोजजभ हुनेछ । 

२७. अथय सभफन्धी ऩूयक अननभान : (१) सबलफलट ऩलरयत चलरु आधथाक 
वषाकल रलधग अथा सम्फन्धी ऐनरे कुनै सेवलकल रलधग खचा गना अजख्तमलयी 
ठदएको यकभ अऩमलातत बएभल वल त्मस वषाकल रलधग अथा सम्फन्धी ऐनरे 
अजख्तमलयी नदजएको सेवलभल खचा गना आवश्मक बएभल वल अथा सम्फन्धी 
ऐनरे अजख्तमलयी ठदएको यकभबन्दल फढी खचा हुन गएभल कलमाऩलमरकलको 
अध्मऺ/प्रभुखरे सबलभल मस अतघ प्रस्तुत गरयएको फजेटको  मसद्धलन्त य 
भलगादशनको प्रततकूर नहुने गयी ऩूयक अनुभलन ऩेश गना सक्नेछ । 
२८. विधेमक सबाभा ऩेश गदाय सॊरग्न गननय ऩने विियण : सबलभल ऩेश 
गने ववधेमककल सलथभल देहलमको वववयण सॊर्न गनुा ऩनेछ,- 

(क) ववधेमकको उदे्दश्म य कलयण सठहतको वववयण , 

(ख) ववधेमक ऐन फनेऩतछ आधथाक व्ममबलय हुने यहेछ बने त्मसको 
ववस्ततृ वववयण सठहतको आधथाक ठटतऩणी, 
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(ग) कुनै ववधेमकभल तनमभ , कलमाववधध, तनदेमशकल फनलउने वल 
अधधकलय प्रत्मलमोजन गने प्रलवधलन यहेको बए त्मसको कलयण , 
प्रत्मलमोजजत अधधकलय अन्तगात फनलइने तनमभ , कलमाववधध वल 
तनदेमशकलको प्रकृतत य सीभल तथल त्मसफलट ऩना सक्ने प्रबलव 
सम्फन्धी ठटतऩणी । 

२९. विधेमक दताय गयाउनन ऩने : (१) सबलको अधधकलयऺेत्र मबत्र ऩने कुनै 
ववषमभल कुनै सदस्मरे ववधेमक ऩेश गना चलहेभल ववधेमक तमलय गयी 
सबलको फैठक फस्ने मभतत बन्दल कम्तीभल ऩधर ददन अगलवै अध्मऺरलई 
उऩरब्ध गयलई दतला गयलउनु ऩनेछ ।  

तय तनवलाचनऩतछको प्रथभ सबलभल ववधेमक ऩेश गने सभमलवधध 
अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ववधेमक प्रचमरत कलनुन अनुकूर 
नदेखखएभल वल मो कामयववधध अनुकूर नबएभल अध्मऺरे उक्त ववधेमक 
ववधधसम्भत रुऩभल ऩेश गना प्रस्तलवक सदस्मरलई ठदनु ऩनेछ ।  

(३) उऩदपल (१) वल (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदेश ठदए फभोजजभ 
सबलको सधचवरे प्रस्तलव दतला गनुा ऩनेछ । 

(४) सबलको सधचवरे अध्मऺरे आदेश ठदएकल ववधेमक अनुसूची-२ 
फभोजजभ दतलाको अमबरेख छुटै्ट यलख्नु ऩनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गयाउनन ऩने : सबलको अधधकलयऺेत्र मबत्र ऩने कुनै 
ववषमभल प्रस्तलव ऩेश गना चलहने सदस्मरे प्रस्तलव तमलय गयी सबलको फैठक 
फस्नु बन्दल कम्तीभल सात ठदन अगलवै अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुाऩनेछ ।  
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तय तनवलाचनऩतछको प्रथभ सबलभल प्रस्तलव  ऩेश गने सभमलवधध 
अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ । 

(२) त्मस्तो प्रस्तलव प्रचमरत कलनुन अनुकूर नदेखखएभल वल मो 
कामयववधध अनुकुर नबएभल अध्मऺरे उक्त प्रस्तलव ववधधसम्भत रुऩभल ऩेश 
गना प्रस्तलवक सदस्मरलई ठदनु ऩनेछ ।  

(३) उऩदपल (१) वल (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदेश ठदए फभोजजभ 
सबलको सधचवरे प्रस्तलव दतला गनुा ऩनेछ । 

(४) सबलको सधचवरे अध्मऺरे आदेश ठदएकल प्रस्तलवहरु दतलाको 
अमबरेख अनुसूची-२ फभोजजभ छुटै्ट यलख्नु ऩनेछ ।  

३१. सूचना बफना ऩतन प्रस्ताि ऩेश गनय सककनेाः  (१) मस ऩरयच्छेदभल 
जुनसुकै कुयल रेखखएको बए तलऩतन अध्मऺको अनुभतत मरई देहलमको कुनै 
प्रस्तलव सूचनल बफनल ऩतन ऩेश गना सककनेछ य त्मस्तो प्रस्तलवद्वलयल कुनै 
वववलदस्ऩद ववषम उठलउन ऩलइने छैन् 

(क) धन्मवलद ऻलऩन गने , 

(ख) प्रस्तलव तथल सॊशोधन कपतला मरने , 

(ग) फधलइ ठदने वल शोक प्रकट गने , 

(घ) छरपर वल फैठक स्थधगत गने , 

(ङ) फैठकको अवधध फढलउने वल  

(च) छरपर सभलतत गने ।  
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(२) उऩदपल (१) भल उल्रेखखत प्रस्तलवकल सम्फन्धभल अध्मऺ को 
अनुभतत प्रलतत बई फैठकभल प्रस्तलव ऩेश बएऩतछ अध्मऺरे उक्त 
प्रस्तलवरलई फैठकको तनणामलथा ऩेश गनेछ । 

३२. विधेमक य प्रस्ताि वितयण : वलवषाक फजेट सम्फन्धी ववधेमक 
कलमाऩलमरकलफलट स्वीकृत गयी मसध ैसबलभल ऩेश गरयनेछ । अन्म सफै 
ववधेमक वल प्रस्तलव सबलभल ऩेश गनुा बन्दल कम्तीभल चौ बफस घण्टल अगलवै 
सफै सदस्मरलई सबलको सधचवरे उऩरब्ध गयलउनु ऩनेछ । 
३३. सनझाफ सङ्करन य ऩरयभाजयन : (१) ववधेमक भसौदल बएऩतछ 
अध्मऺरलई उऩमुक्त रलगेभल त्मस्तो ववधेमकभल सलवाजतनक रुऩभल वल 
वडलफलट वडलफलसीको सुझलफ सङ्करन गना सक्नेछ ।  

(२) उऩदपल (१) फभोजजभ प्रलतत हुन आएको सुझल वहरु सठहतको 
प्रततवेदन सम्फजन्धत वडल समभततरे कलमाऩलमरकलरलई ठदनु ऩनेछ ।  

(३) उऩदपल (२) फभोजजभ ववधेमकभल वडल समभतत भलपा त प्रलतत हुन 
आएकल सुझलफहरुको अध्ममन गयी कलमाऩलमरकलरे ववधेमकरलई आवश्मकतल 
अनुसलय ऩरयभलजान गनेछ ।  

३४. विधेमक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गने : (१) अध्मऺफलट स्वीकृत 
कलमातलमरकल फभोजजभ ववधेमक वल प्रस्तलव प्रस्तुतकतला सदस्मरे सबलको 
फैठकभल ऩेश गनेछ ।  

(२) उऩदपल (१) फभोजजभ ववधेमक ऩेश गदला ववधेमक प्रस्तुतकतला 
सदस्मरे ववधेमक ऩेश गनुा ऩयेको कलयण , ववधेमकफलट गना खोजजएको 
व्मवस्थल य त्मसफलट प्रलतत गना खोजजएको उऩरजब्धको फलयेभल सङक्षऺतत 
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जलनकलयी ठदॉदै ववधेमकभल छरपर गरयमो स ्बन्ने प्रस्तलव सबलभल ऩेश गनुा 
ऩनेछ । 

(३) ववधेमक वल प्रस्तलव ऩेश गना तोककएको सदस्म सबलभल स्वमभ ्
उऩजस्थत हुन असभथा बएभल अध्मऺरे तोकेको कुनै सदस्मरे ववधेमक  वा 
प्रस्तलव ऩेश गना सक्नेछ । 

३५. सॊशोधन सभफन्धी सतयहराः कुनै ववधेमक वल प्रस्तलवको सम्फन्धभल 
देहलमकल शताकल अधीनभल यही सदस्मरे सॊशोधन ऩेश गना सक्नेछ् 

(क) भूर प्रस्तलवको मसद्धलन्त ववऩयीत हुनु हुॉदैन ।  

(ख) भूर प्रस्तलवको कुयलसॉग सम्फद्ध तथल त्मसको ऺेत्रमबत्रको हुनु 
ऩनेछ । 

(ग) फैठकरे ऩठहरे गरयसकेको तनणाम सॉग फलखझने हुनु हुॉदैन । 

(घ) अस्ऩरट वल तनयथाक हुनु हुॉदैन ।  

३६. विधेमकभा दपाफाय छरपर : (१) दपल २६, २७, २९ य ३० 
फभोजजभको ववधेमक वल प्रस्तलव फैठकभा दपलवलय छरपरकल रलधग 
अध्मऺरे आवश्मक व्मवस्थल गनुाऩनेछ । मस्तो छरपरभा अध्मऺरे प्राप्त 
बई सकेका सॊशोधन ववधेमक वा प्रस्तावराई सभेत सभावेश गयाउन सक्नेछ 
। 

 (२) उऩदपल (१) फभोजजभ छरपर सभलतत बए ऩश्चलत ववधेमक वल 
प्रस्तलव प्रस्तुतकतला सदस्मरे अध्मऺको अनुभतत रे सबलभल देहलमको कुनै 
एक प्रस्तलव प्रस्तुत गनुाऩनेछ,-  
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(क) ववस्ततृ छरपरको रलधग ववधेमक वल प्रस्तलवरलई सबलकल समभततभल 
ऩठलइमोस ्बन्ने वल  

(ख) ववधेमक वल प्रस्तलव फैठकफलट ऩलरयत गना तनणामलथा ऩेश गने ।  

तय सलभततको फैठकभा ऩठाइन े ववधेमक वा प्रस्ताव सबाको फैठकभा 
दपाफाय छरपर गरयने छैन । 

३७. सबाभा छरपर गनय नऩाइने विषमहराः  (१) देहलमकल ववषमभल सबल 
वल सलभततको कुनै फैठकभा छरपर गना ऩलइने छैन् 

(क) सॊववधलन वल प्रचमरत कलनुनफलट तनषेध गरयएको ववषम , 

(ख) कानुनत: गोतम यहने कुयलहरू वल प्रकलशन गदला यलजरिम ठहत ववऩयीत 
हुन ेकामय,  

(ग) कलमाऩलमरकलको कुनै समभततको तनणामको आरोचनल गरयएकल ववषम, 

(घ) सबलको छरपरद्वलयल स्ऩरट बएसकेकल ववषम , 

(ङ) प्रत्मऺ वल अप्रत्मऺ रुऩभल प्रचलयको रलधग कुनै व्मजक्त वल सॊस्थलको 
नलभ आठद बएको ववषम, 

(च) प्रचमरत कलनुन फभोजजभ स्थलवऩत बएको न्मलतमक वल वा त्मसको 
ऩदाधधकायी, प्रचमरत कलनुन फभोजजभ जलॉचफुझ गना , सुझलव ठदन वल 
प्रततवेदन ऩेश गना गठठत आमोग वल समभततभल ववचलयधीन यहेको 
ववषम, 

(छ) ऐततहलमसक तथ्म वल कलनुनको व्मलख्मल सम्फन्धी ववषम, 
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(ज) गैय सयकलयी व्मजक्तको कुनै वक्तव्म सत्म हो वल होइन बन्ने ववषम ,  

(झ) अमशरट बलषल प्रमोग गरयएको ,  

(ञ) कलमाऩलमरकलको कुनै तनणाम वल कुनै कलयवलही सम्फन्धी ववषमभल 
छरपर गदला यलजरिम सुयऺल , अखण्डतल वल कूटनीततक सम्फन्ध 
जस्तल सॊवेदनशीर ववषमहरूभल आॉच आउन सक्ने बनी 
कलमाऩलमरकलफलट प्रभलखणत गरयएको ववषम सभलवेश बएको । 

३८. सलभततभा छरपर : (१) दपल  ३६ को उऩदपल २ (क) फभोजजभ 
ववस्ततृ छरपर गना सबलको समभततभल ऩठलइएकोभल समभततरे त्मस्तो 
ववधेमक वल प्रस्तलवभल छरपर गदला ववधेमकभल सॊशोधन ऩेश गने 
सदस्महरुरलई सॊशोधन ऩेश गनुा ऩयेको आधलय य कलयण सभेत खरुलई 
आफ्नो सॊशोधनको ववषमभल प्ररट गना समभततको फैठकभल सभम ठदनेछ ।   

(२) उऩदपल (१) फभोजजभ सॊशोधन   कतलारे सॊशोधनको ववषमभल 
आफ्नो धलयणल यलखेऩतछ ऩेश बएकल सॊशोधनकल ववषमभल सभेत समभततरे 
दपलफलय छरपर गयी त्मस्तो सॊशोधन स्वीकलय गने वल नगने सम्फन्धभल 
ववधेमक प्रस्तुतकतला सदस्मको सभेत यलम मरई आवश्मक तनणाम गनेछ । 

३९. सलभततको प्रततिेदन य फैठकभा प्रस्तनत : (१) समभततभल ववधेमक वल 
प्रस्तलव उऩय छरपर सभलतत बएऩतछ समभततरे  गयेको तनणयम अनुरुऩ 
प्रततवेदन तमलय गयी समभततको सॊमोजक वल तनजको अनुऩजस्थततभल 
समभततरे तोकेको सदस्मरे प्रततवेदन सठहतको ववधेमक वल प्रस्तलव 
अध्मऺको अनुभततरे सबलको फैठकभल ऩेश गनेछ । 
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 (२) उऩदपल (१) फभोजजभको प्रततवेदन उऩय छरपर सभलतत बए 
ऩश्चलत ववधेमक वल प्रस्तलव प्रस्तुतकतला सदस्मरे अध्मऺको अनुभततभल 
ववधेमक वल प्रस्तलव फैठकफलट ऩलरयत गना तनणामलथा ऩेश गनेछ । 

४०. विधेमक कपताय लरन सकने : (१) ववधेमक प्रस्तुतकतला सदस्मरे 
सबलको स्वीकृतत मरई जुनसुकै अवस्थलभल ववधेमक वा प्रस्ताव कपतला मरन 
सक्नेछ ।  

तय वलवषाक फजेट तथल आधथाक ऐन सम्फन्धी ववधेमक  कपतायमरन सक्ने 
छैन ।  

(२) ववधेमक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकतला सदस्मरे ववधेमक कपतला मरन 
अनुभतत भल्ने प्रस्तलव ऩेश गना चलहेभल मरखखत सूचनल ठदनु ऩनेछ । 

(३) ववधेमक वा प्रस्ताव कपतला मरने प्रस्तलवको कसैरे ववयोध गयेभल 
प्रस्तलव गने तथल ववयोध गने सदस्मरलई अध्मऺरे आ -आफ्नो कुयलहरू 
स्ऩरट ऩलना सङक्षऺतत वक्तव्म ठदन अनुभतत ठदन सक्नेछ य त्मसऩतछ अरु 
छरपर हुन नठदई प्रस्तलवरलई तनणामलथा ऩेश गनेछ । 

(३) ववधेमक वा प्रस्ताव कपतला मरने अन्म प्रकक्रमल अध्मऺरे तनधलायण 
गये फभोजजभ  हुनेछ । 

४१. सॊशोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अधधकायाः  (१) दपल २६, २७, 
२९, ३० य ३६ फभोजजभ दतला बएको ववधेमक वल प्रस्ताव उऩय कुनै सदस्मरे 
सॊशोधन ऩेश गना चलहेभल सबलको फैठक हुनुबन्दल कम्तीभल चौबफस घण्टा 
अगलवै सॊशोधनको प्रस्तलव अध्मऺ सभऺ ऩेश गना सक्नेछ । 
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(२) उऩदपल (१) फभोजजभ ऩेश गरयने सॊशोधन स्वीकृत गने वल नगने 
अधधकलय अध्मऺको हुनेछ । 

(३) अध्मऺरे स्वीकृत गयेको सॊशोधन वल सॊशोधन सठहतको प्रस्तलव वल 
भूर प्रस्तलवरलई तनणामलथा ऩेश गनुाबन्दल ऩठहरे फैठकभल ऩढेय सुनलउनेछ । 
मसयी तनणामलथा ऩेश गदला एकबन्दल फढी सॊशोधनहरु बएभल अध्मऺरे 
उऩमुक्त ठहमलाएको कुनै एक सॊशोधन वल सॊशोधन सठहतको प्रस्तलव वल भूर 
प्रस्तलवरलई प्रलथमभकतल ठदइ ऩेश गना सक्नेछ । 

(२) सबलको सधचवरे अध्मऺरे अनुभतत ठदएकल सॊशोधनहरूको वववयण 
सदस्महरूरलई उऩरब्ध गयलउनेछ । 

४२. विधेमक ऩारयत गने प्रस्ताि सबाको तनणयमाथय ऩेश गने : (१) सबलभल 
दपलवलय छरपर बएकोभल सो सभलतत बएऩतछ य समभततभल ववस्ततृ 
छरपर बएकोभल समभततको प्रततवेदन उऩय सबलको फैठकभल छरपर 
सभलतत बए  ऩश्चलत अध्मऺको अनुभतत मरई सबल भा तनणामलथा ववधेमक 
प्रस्तुतकतला सदस्मरे ववधेमक ऩलरयत गरयमोस ्बन्ने प्रस्तलव प्रस्तुत गनेछ । 

(२) उऩदपल (१) फभोजजभको ववधेमक वल प्रस्तलवभल ऩेश बएकल 
सॊशोधनहरूरलई अध्मऺको अनुभतत रे फैठकभा तनणामलथा छुटै्ट ऩेश गना 
सक्नेछ ।  

(३) उऩदपल (१) य (२) फभोजजभ सबलको फैठकभल फहुभत सदस्मरे 
स्वीकृत गयेभल ववधेमक वल प्रस्तलव ऩलरयत बएको भलतननेछ ।   



v08 !_  ;+Vof $  :yfgLo /fhkq  efu @  ldlt @)&%÷)^÷( 

 

28 
 

४३. विधेमकको ऩननाः  प्रस्तनतताः  एक ऩटक आव्हलन गयी फसेको सबलको 
फैठकभल ऩेश गयी अस्वीकृत बएको ववधेमक सोही सबलको फैठकभल ऩुन् 
प्रस्तलव गरयने छैन । 
४४. विधेमक दताय अलबरेख याख्ने : सबलभल ऩेश गने प्रमोजनलको रलधग 
अध्मऺ सभऺ ऩेश बएकल ववधेमक सबलको सधचवरे  अनुसूची -२ फभोजजभ 
दतला गयी ववधेमकभल बएको कलयफलहीको अद्मलवधधक रगत तमलय गयी 
यलख्नु ऩनेछ ।  
४५. साभान्म त्रनटी सनधाय : अध्मऺरे सबलफलट ऩलरयत बएको ववधेमक वल 
प्रस्तलवभल दपलहरूको सॊख्मलको क्रभ मभरलउने तथल बलषलगत शुद्धतल कलमभ 
यलख्नु ऩनेछ ।  
४६. विधेमक प्रभाणणकयणको राधग अद्मािधधक प्रतत तमाय ऩाने : (१) 
दपल ४ २ फभोजजभ सबलफलट ऩलरयत बएको ववधेमकरलई सबलको सधचवरे 
ऩलरयत बएकल सॊशोधन तथल आनुषॊधगक मभरलन बए त्मस्तो मभरलन गयी 
ववधेमक ऩलरयत बएको मभतत सभेत उल्रेख गयी प्रभलखणकयणको रलधग 
नेऩलरी कलगजभल चलय प्रतत तमलय गनुऩनेछ ।  

(२) उऩदपल (१) फभोजजभ तमलय गरयएको ववधेमकभल वषागत नम्फय सभेत 
उल्रेख गयी सबलको सधचवरे प्रभलखणकयणको रलधग अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुा 
ऩनेछ ।  

४७. विधेमक प्रभाणणकयण य प्रकाशन तथा बफक्री वितयण : (१) सबलफलट 
ऩलरयत बई दपल ४६ को उऩदपल (२) फभोजजभ ऩेश बएको ववधेमकको 
ऩठहरो य अजन्तभ ऩरृठभल ऩूयल नलभ , थय तथल ऩद सभेत उल्रेख गयी 
प्रत्मेक ऩरृठभल हस्तलऺय गयी अध्मऺरे प्रभलखणकयण गनेछ । त्मसयी 
प्रभलखणकयण गदला मभतत य ववधेमकको ऩरृठ सॊख्मल सभेत खरुलउनु ऩनेछ ।  
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(२) सबलफलट ऩलरयत ववधेमक उऩदपल (१) फभोजजभ प्रभलखणकयण 
बएऩतछ रलगू हुनेछ । 

(३) उऩदपल (१) फभोजजभ ववधेमक प्रभलखणकयण बएको जलनकलयी 
सबलभल ठदनु ऩनेछ । 

(४) उऩदपल (१) फभोजजभ प्रभलखणकयण बएको ववधेमकको एक प्रतत 
सबलको अमबरेखभल यलखी अको एक–एक प्रतत कलमाऩलमरकलको कलमलारम, वडल 
समभतत य सॊघ य प्रदेशको सम्ऩका  भन्त्रलरमभल ऩठलउनु ऩनेछ ।  

(५) उऩदपल (१) फभोजजभ प्रभलखणकयण बएको ववधेमक प्रकलशन गयी 
कलमाऩलमरकलको वेवसलईटभल सभेत यलख्नु ऩनेछ ।  

(६) सबलरे ऩलरयत गयेको ववधेमक प्रभलखणकयण बएऩतछ त्मसकल भुख्म 
भुख्म व्मवस्थलको फलयेभल स्थलनीम सञ्चलय भलध्मभ वल अन्म कुनै तरयकलफलट 
प्रचलय प्रसाय गनुा ऩनेछ । 

(७) कसैरे स्थलनीम कलनुन खरयद गना चलहेभल कलमाऩलमरकलको कलमलारम 
य वडल समभततको कलमलारमफलट रलगत दस्तुय ततयी खरयद गना सक्नेछ । 

४८. सलभतत गठन गनय सकने : (१) कलमाऩलमरकलरलई सबलप्रतत उत्तयदलतम 
फनलउन, स्थलनीम कलनुन तनभलाण प्रकक्रमलरलई व्मवजस्थत फनलउन तथल 
कलमाऩलमरकलफलट बएकल कलयवलहीको अनुगभन य भूल्मल ङ्कन गयी आवश्मक 
तनदेशन ठदन सभेत प्रमोजनको रलधग देहलम फभोजजभको समभतत गठन गना 
सक्नेछ्  

क. ववधेमक समभतत 
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ख. रेखल समभतत 

(२) उऩदपल (१) फभोजजभको प्रत्मेक समभततभल फढीभल ततन जनल 
सदस्महरु यहनेछन ्। समभततभल यहने सदस्महरु ववषमगत अनुबव वल 
ववऻतलकल आधलयभल अध्मऺको प्रस्तलव फभोजजभ सबलरे तनधलायण गये 
फभोजजभ हुनेछ ।  

(३) उऩदपल (२) फभोजजभ गठन हुने समभततको सॊमोजक अध्मऺरे 
तोके फभोजजभ हुनेछ । सॊमोजक फैठकभल उऩजस्थत नबएभल समभततरे 
तोकेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺतल गनेछ ।  

(४) समभततको सधचवको कलमा कलमाऩलमरकलको ववषमगत शलखल प्रभुखरे 
गनेछ ।  

(४) समभततको फैठकको गणऩूयक सॊख्मल कम्तीभल दईु जनल हुनुऩनेछ । 

(५) समभततको तनणाम फहुभतफलट हुनेछ ।  

(६) उऩदपल (१) फभोजजभको समभततरे आवश्मकतलनुसलय ववषमगत ववऻ 
वल कभाचलयीरलई आभन्त्रण गना सक्नेछ । आभजन्त्रत सदस्मरे फैठकको 
तनणामभल भत ठदन ऩलउने छैन।  

(७) प्रउऩदपा (१) फभोजजभका सलभततरे आपूरे गयेको काभको वावषयक 
प्रततवेदन सबलसभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

४९. स्थानीम कानननको एकीकृत य अद्मािधधक अलबरेख  राख्र्नुपर्न:े (१) 
सबलको सधचवरे अनुसूची –३ फभोजजभको ढलॉचलभल सबलरे फनलएको कलनुनको 
एकीकृत य अद्मलवधधक अमबरेख यलख्नु ऩनेछ । 
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(२) कलमाऩलमरकलरे स्थलनीम कलनुनको वषागत य वणलानुक्रभभल 
अद्मलवधधक वववयण तमलय गयी यलख्नु ऩनेछ ।   

(३) स्थलनीम कलनुनभल सॊशोधन बएभल त्मस्तो सॊशोधन सभेत मभरलइ 
कलमाऩलमरकलरे अद्मलवधधक वववयण तमलय गयी यलख्नु ऩनेछ । त्मसयी 
अद्मलवधधक गरयएको स्थलनीम कलनुन स्थलनीम तहको वेवसलईटभल सभेत 
यलख्नु ऩनेछ ।  

(४) उऩदपल (१) फभोजजभ यलखखएको अमबरेख कसैरे अवरोकन गना 
चलहेभल सुयक्षऺत रुऩभल अवरोकन गना ठदनु ऩनेछ ।  

५०. काननन तनभायण प्रकक्रमा सभफन्धी अन्म व्मिस्था : स्थलनीम कलनुन 
तनभलाण वल सॊशोधन सम्फन्धी अन्म प्रकक्रमल प्रचमरत कलनुन अनुकूर सबलरे 
आपैँ  तनधलायण गये फभोजजभ हुनेछ ।  
५१. सबाको सधचिको अधधकायाः  सबलको सधचवरे सबलको वल कुनै 
समभतत वल उऩसमभततको फैठकभल प्रवेश गना य फैठकभल कलमायत 
कभाचलयीरलई तनदेशन ठदन वल तनमन्त्रण गना वल फैठकरे भलगेको कलमाववधध 
सम्फन्धी सल्रलह ठदन सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद-५ 

विविध 

५२. सबाराई सॊफोधनाः  (१) नेऩलर सयकलयकल भजन्त्रऩरयषद्कल सदस्म , 
प्रदेश प्रभुख तथल प्रदेश सयकलयकल भजन्त्रऩरयषद्कल सदस्मरलई सबल 
अध्मऺरे सबलको फैठकरलई ववशषे सॊवोधन गना अनुयोध गना सक्नेछ ।   
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(२) उऩदपल (१) फभोजजभ सम्फोधनको रलधग अऩनलइने प्रकक्रमल 
अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ । 

५३. प्रिेश तनमलभत गने अधधकायाः  (१) सबलको फैठकभल प्रवेश तनममभत 
गने अधधकलय अध्मऺको हुनेछ ।  
५४. आन्तरयक ददग्दशयनाः  सबलको स्वीकृतत मरई अध्मऺरे आवश्मकतल 
अनुसलय आन्तरयक ठद्दशान फनलउन सक्नेछ । 
(१) मस कलमाववधधको अजन्तभ व्मलख्मल गने अधधकलय अध्मऺरलई हुनेछ य 
तनजको तनणाम अजन्तभ हुनेछ ।  
(२) त्मस्तो तनणामको जलनकलयी फैठकरलई ठदनु ऩनेछ ।  

(३) मो कलमा ववधधको प्रमोग गदला प्रकक्रमलगत फलधल अड्कलउहरू पुकलउने 
अजन्तभ अधधकलय अध्मऺरलई हुनेछ । मसयी जलयी बएकल आदेश वल 
तनदेशनहरू मस कलमयववधधभल ऩये सयह भलनी कलमलान्वमनभल आउनेछ । 

५५. सबाको सधचिको काभ रगाउन सकनेाः  सबलको सधचव उऩजस्थत 
नबएभल मस कल मयववधधभल सबलको सधचवरे गने बनी तोककएको कलमाहरू 
अध्मऺरे तोकेको अन्म अधधकृत स्तयकल कभाचलयीरे गनेछ ।  
५६. अननऩम्स्थततको सूचनााः  (१) कुनै सदस्म रगलतलय दईु वटल वल सो 
बन्दल फढी सबलको फैठकभल अनुऩजस्थत यहनु ऩने बएभल तत्सम्फन्धी 
अग्रीभ सूचनल अध्मऺरलई ठदनु ऩनेछ । 

 (२) उऩदपल (१) फभोजजभ ठदइने सूचनलभल आपू अनुऩजस्थत यहने अवधध य 
कलयण सभेत उल्रेख गनुा ऩनेछ ।  

५७. ऩारना गननय ऩने आचाय सॊदहतााः  सबलकल ऩदलधधकलयी तथल 
सदस्महरूरे सॊववधलन तथल कलनुन फभोजजभको उत्तयदलतमत्व ऩूयल गने तथल 
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तनजहरूको कलभ कलयवलहीभल सलवाजतनक ववश्वलस कलमभ गना सबलफलट 
स्वीकृत आचलय सॊठहतलको ऩलरनल गनेछन ्। आचलय सॊठहतलको नभुनल 
स्थलनीम तहको सम्ऩका  भन्त्रलरम भलपा त उऩरब्ध गयलउनेछ । मस्तो 
आचलयसॊठहतल सबलरे ऩलरयत गयी रलगू गनुा स्थलनीम तहको कताव्म हुनेछ । 
५८. अधधिेशनको अङ्ग नभातनने : सबलको अधधवेशन प्रलयम्ब हुन ुऩूवय य 
बैसकेऩतछ अन्त्म नबएसम्भको अवधधभल आमोजनल हुने उद् घाटन, स्वलगत, 
सम्भलन तथल अमबनन्दन जस्तल कक्रमलकरलऩरलई सबलको अ ङ्ग भलतनने       
छैन ।  
५९. शाम्न्त सनयऺा सनव्मिस्था  कायम राख्र्न:े गाउॉसबा वा नगयसबा 
सञ्चारन अवधधबय सबाको सुयऺाथय अध्मऺरे सुयऺा तनकामको सहमोग 
अनुयोध गयेभा अववरम्फ सुयऺा उऩरब्ध गयाउनु सम्फजधधत सुयऺा 
तनकामको कतयव्म हुनेछ । 
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अनुसूची - १ 

(कलमाववधधको दपल ७ को उऩदपल (१) सॉग सम्फजन्धत) 

उरलाफलयी नगयऩलमरकल 

नगय सबल 

कामयसूची य सभमतालरका 

फैठक सॊख्मा 

फैठक स्थलन्  

अध्मऺतल्  

लभतत फैठक फस्ने 
सभम 

कामयसूची कामयसूची 
प्रस्तुतकताय 

कैकपमत 
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छरपरको सभम तालरका 

लभतत फैठक 
फस्ने 
सभम 

कामयसूची प्रस्ताव 
प्रस्तुतकतायको 
नाभ 

छरपरभा फोल्ने 
सदस्मको नाभ 
य तोककएको 
सभम 

कैकपमत 
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अनुसूची - २ 

(कलमाववधधको दपल २९ को उऩदपल (४) सॉग सम्फजन्धत) 

उरायफायी नगयऩालरकाको नगय सबाभा प्रस्तनत कानननको अलबरेख 

उरलाफलयी नगयसबल 

 

दतला 
नॊ. 

 

ववधेमकको 
नलभ 

 

दतला 
मभतत 

 

भूर 

सॊशोधन 

 

प्रस्तुतकतला 

 

ववतयण 
मभतत 

 

सबलभल 
प्रस्तुत 
मभतत 

 

दपलवलय 
छरपर 

 

ऩलरयत 
मभतत 

 

प्रभलखणक
यण 
मभतत 

 

कैकपमत 

 

           

           

           

           

           

अलबरेख तमाय गनेको                        अलबरेख जाॉच गनेको 

दस्तखत् दस्तखत्  

नलभ, थय: नाभ, थय: 

ऩद: ऩद: 

मभतत: लभतत: 
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अनुसूची - ३ 

(कलमाववधधको दपल ४९ को उऩदपल (१) सॉग सम्फजन्धत) 

उरायफायी नगयऩालरकाको नगय सबाभा स्वीकृत कानननको अलबरेख 

उरलाफलयी नगयसबल 

दतला नॊ. 

 

ववधेमकको 
नलभ 

 

सबाफाट 
स्वीकृत 
बएको 
मभतत 

सॊशोधन 
बएको बए 
सोको लभतत 

सबलभल 
प्रस्तुत 
मभतत 

ऩलरयत मभतत प्रभलखणकयण 
मभतत 

कैकपमत 

        

        

अलबरेख तमाय गनेको                                 अलबरेख जाॉच गनेको 

दस्तखत् दस्तखत्  

नलभ, थय: नाभ, थय: 

ऩद: ऩद: 

मभतत: लभतत: 
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