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9sf/L ufpF सबा सञ्चारन कामयविधध - २०७४ 
ढकारी गाउँ कामयऩालरकाफाट स्िीकृत लभतत् २०७४/०५/२१ 

प्रस्तािनााः 

 नेऩारको सॊविधानको धाया २२७ अनुसाय प्रदेश कानून फभोजजभ स्थानीम तहको फठैक 
सञ्चारन कामयविधध स्िीकृत बई राग ूनबएसम्भको राधग ढकारी गाउँ सबाको कामय सञ्चारन गनय, 
फैठकको सुव्मिस्था कामभ याख्न, आिश्मक सलभततहरुको गठन गनय य अन्म काभ कायिाही तनमलभत 
एिॊ प्रबािकायी फनाउन गाउँ कामयऩालरकाफाट स्िीकृत गयी मो कामयविधध जायी गरयएको छ । 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायम्भबक 
१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस तनमभािरीको नाभ “ ढकारी गाउँ सबा सञ्चारन कामयविधध–
२०७४”  यहेको छ ।  
  (२) मो कामयविधध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।  
२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस कामथविधधभा,- 
(क) “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सभझन ुऩछथ । 
(ख) “स्थानीम तह” बन्नारे नेऩारको सॊविधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ फभोम्जभका 

गाउॉऩाधरका,नगयऩाधरका य म्जल्रा सबा सभझन ुऩदथछ । मस खण्डभा स्थानीम तह बन्नारे 
ढकारी गाउँपालिका सभतेराई जनाउनेछ । 

(ग) “सबा”  बन्नारे गाउँपालिकाको हकभा सॊविधानको धाया २२२ फभोम्जभको गाउँ सबा सभझन ु 
ऩदथछ । मस खण्डभा सबा बन्नारे ढकारी गाउँ सबाराई सम्झनु ऩदयछ ।  

(घ) “कामथऩाधरका” बन्नारे ढकारी गाउँ कामथऩाधरका सभझन ुऩदथछ । 
(ङ) “अध्मऺ” बन्नारे सबाको अध्मऺराई सभझन ुऩदथछ ।  
(च) “उऩाध्मऺ” बन्नारे गाउँऩाधरकाको उपाध्यक्षराई सम्झनु ऩदयछ । 
(छ) “विधेमक” बन्नारे स्थानीम कानूनको भसौदा िा कानूनको सॊशोधन भसौदा सभेत सभझन ुऩछथ। 
(ज) “सदस्म” बन्नारे गाउँ कामथऩाधरकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कामथऩाधरकाको सदस्म िा िडा सदस्म 

सभझन ुऩछथ । 
(झ) “सबाको सधचि” बन्नारे गाउँऩाधरकाको कामथकायी अधधकृत िा अध्मऺरे सबाको सम्चि बई 

काभ गनथ तोकेको कभथचायी सभेतराई सभझन ुऩछथ । 
(ञ) “फैठक” बन्नारे गाउँ सबाको अधधिेशन सभझन ुऩछथ । सो शब्दरे सधभधतको िैठक सभेतराई 

सभझन ुऩदथछ । 
(ट) “प्रस्ताि” बन्नारे सबाको विचायाथथ ऩेश गरयएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसॉग सम्फजन्धत 

सॊशोधन प्रस्ताि सभेत सभझन ुऩछथ । 
(ठ) “प्रस्ततुकताथ सदस्म” बन्नारे सबाको विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताथ सबाको सदस्म सभझन ु  

ऩछथ । 
(ड) “फैठक कऺ” बन्नारे सबाको फैठक कऺ सभझन ुऩछथ य सो शब्दरे फैठक कऺसॉग जोधडएको 

दशथकदीघाथ तथा फयण्डा सभेतराई जनाउॉछ । 
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(ढ) “विषमगत शाखा” बन्नारे गाउँऩाधरकाको कामथ विबाजन धनमभािरी फभोम्जभको विषमगत शाखा 
सभझन ुऩछथ ।  

(ण) “सधभधत” बन्नारे मस कामथविधध फभोम्जभ गठन हनुे सबाको सधभधत सभझन ुऩछथ । 
(त) “सॊमोजक” बन्नारे मस कामथविधध फभोम्जभ गठठत सधभधतको सॊमोजक सभझन ुऩछथ । 

 
 
 
 
 
 

ऩरयच्छेद -२ 

सबाको फैठक तथा फैठक सञ्चारन सभफन्धी व्मिस्था 
 

३. सबाको अधधिेशन फोराउने: (१) अध्मऺरे गाउँऩालरकाको तनिायचनको अजन्तभ ऩरयणाभ घोषणा 
बएको लभततरे एक भहहना लबत्र सबाको ऩहहरो अधधिेशन फोराउनेछ । त्मसऩतछ मस कामयविधध 
फभोजजभ अध्मऺरे सभम सभमभा अन्म अधधिेशन फोराउनेछ । तय सबाको एउटा अधधिेशनको 
सभाधि य अको फैठकको प्रायभबका फीचको अिधध छ भहीना बन्दा फढी हनुे छैन । 

(२) अध्मऺरे कामथसूची फभोम्जभ सबाको फैठकको सॊचारन य अन््म गनेछ । 

(३) सबाको अधधिेशन चारू नयहेको िा फैठक स्थधगत बएको अिस्थाभा फैठक फोराउन िाञ्छनीम 
छ बनी सबाको सभऩूणथ सदस्म सॊख्माको एक चौथाइ सदस्महरूरे धरम्खत अनयुोध गयेभा अध्मऺरे 
्मस्तो फैठक फस्न े धभधत, स्थान तोक्नेछ । ्मसयी तोवकएको धभधत, सभम य स्थानभा सबाको 
अधधिेशन फस्नेछ । 

(४) सबाको अधधिेशन कामयऩालरकाको केन्र यहेको स्थानभा अध्मऺरे तोके फभोजजभ फस्नेछ । 
(५)साभान्मत् धनिाथचन ऩधछको ऩवहरो अधधिेशनको अिधध फवढभा ऩन्र हदन य सोऩधछको प्र्मेक 
अधधिेशनको अिधध फढीभा सात ठदनको हनुेछ । 

(६) उऩदपा (१) िा (३) फभोम्जभ सबाको अधधिेशन फोराएको सूचना अध्मऺरे सदस्महरुराई 
ठदनेछ । ्मस्तो सूचना आिश्मकता अनसुाय सािथजधनक सञ्चाय भाध्मभफाट सभेत प्रचाय प्रसाय गनुथ   
ऩनेछ ।       

४. सदस्महरुको उऩस्स्थतत य आसनाः (१) फैठकभा आसन ग्रहण गनुय अतघ सफै सदस्मरे अध्मऺरे 
तोकेको क्रभ अनुसाय अधधिेशनको उऩजस्थतत ऩुजस्तकाभा हस्ताऺय गनुयऩनछे ।  

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

(३) अऩाॊगता बएका सदस्मको हकभा अध्मऺरे धनधाथरयत गयेको स्थानभा धनजको साथभा एक जना 
सहमोगी आिश्मक बएभा सो को सभेत व्मिस्था गनथ सक्नेछ । 
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५. सबाको गणऩूयक संख्मा: (१) सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रततशत 
बन्दा फढी सदस्म उऩजस्थत बएभा अधधिेशनको राधग गणऩूयक सॊख्मा ऩुगेको भातननेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोम्जभ गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा अध्मऺरे तीन ठदन धबत्र अको फैठकका 
राधग दपा ३ फभोम्जभ सूम्चत गनुथऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोम्जभ आव्हान गयेको अधधिेशनभा गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा दईु ठदन धबत्र 
अधधिेशन फस्ने गयी दपा ३ फभोम्जभ सूचना गनुथऩनेछ ।  

 (४) उऩदपा (३) फभोम्जभ ऩनु् सूचना गदाथ गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा कभतीभा ऩचास प्रधतशत 
सदस्महरुको उऩम्स्थधतभा अधधिेशन फस्नेछ ।  

६. फैठकको सञ्चारन य स्थगन: (१) अध्मऺरे सबाको कामयफोझराई ध्मानभा याखी कामयसूची 
स्िीकृत गयी सबाको फैठक सॊचारन गनुयऩनेछ ।  

 (२) सबाको फैठक अध्मऺरे धनधाथयण गयेको सभम ताधरका फभोम्जभ हनुेछ ।  

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

 (४) सबाको अध्मऺ िैठकभा उऩजस्थत हुन नसक्ने अिस्थाभा उऩप्रभुखरे फैठकको अध्मऺता 
गनेछ । उऩप्रभुख ऩतन उऩजस्थत हुन नसकेभा अध्मऺरे तोकेको सबाको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता 
गने गयी कामयसूचीभा तोक्नु ऩनेछ । 

७. कामयसूची य सभमािधध प्रकाशनाः (१) अध्मऺको तनदेशानुसाय सबाको सधचिरे कामयसूची य सभम 
तालरका अनुसूची-१ फभोजजभ तमाय गनेछ य त्मसको एक प्रतत साभान्मतमा अड्चारीस घण्टा अगािै 
प्रत्मेक सदस्मराई उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

 तय विशषे ऩरयजस्थततभा अध्मऺको तनदेशानुसाय फैठक फस्ने चौिीस घण्टा अगािै कामयसूची 
तमाय गयी त्मसको एक प्रतत सदस्मराई सबाको सधचिरे उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

८. सभमािधध तनधाययण: (१) अध्मऺरे फैठकभा ऩेश हुने विषमभाधथ छरपर गनय सभमािधध  
तोक्नेछ । 

 २) उऩदपा (१) फभोजजभ तोककएको सभमािधध सभाप्त बएऩतछ मस कामयविधधभा अन्मथा 
रेखखएकोभा फाहेक अध्मऺरे अन्म विषमभा छरपर हुन नहदई सो विषमको टुङ्गो रगाउन आिश्मक 
सफै विधेमक िा प्रस्ताि तनणयमाथय फैठकभा प्रस्तुत गनेछ । 

९. सबाभा भतदान: (१) सबाभा तनणयमका राधग प्रस्तुत गरयएको सफ ै विधेमक िा प्रस्तािको तनणयम 
उऩजस्थत सदस्महरूको फहुभतफाट हुनेछ ।  

 (२) अध्मऺता गने व्मजक्तराई भत हदने अधधकाय हुने छैन ।  

  तय भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मजक्तरे आफ्नो तनणायमक भत हदनेछ ।  

१०. भमायददत संशोधनाः कुनै सदस्मरे प्रस्तुत गने विधेमक िा प्रस्तािभा कुनै आऩविजनक, 
व्मॊग्मात्भक, अनािश्मक, अनुऩमुक्त िा असम्फद्ध शब्द िा िाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा अध्मऺरे 
त्मस्ता विषम वितयण हुनुबन्दा अतघ उऩमुक्त सॊशोधन गनय िा गयाउन सक्नेछ । 

११. फैठकको प्रायम्बाः सबाको फैठक कऺभा अध्मऺ आगभन बई याजरिम धनु फजे ऩतछ फैठक 
प्रायम्ब हुनेछ । 
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१२. फैठकभा ऩारना गननयऩने आचयणहराः (१) फैठकभा देहामका आचयणहरू ऩारना गनुय ऩनेछ् 

 (क)  अध्मऺ फैठक कऺभा प्रिेश हुॉदा सफैरे सम्भान प्रकट गनय उठ्नु ऩनेछ । 

 (ख)  अध्मऺरे फैठकप्रतत सम्भान प्रकट गयी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयऩनेछ । 

 (ग)  फैठक स्थधगत बई अध्मऺ सबाफाट फाहहय तनस्के ऩतछ भात्र अरु सदस्महरूरे फैठक 
  कऺ ऩनेछ । 

 (घ)  फैठकभा बाग लरने सदस्मरे फोल्दा अध्मऺराई सम्फोधन गयेय भात्र फोल्नु ऩछय य 
  अध्मऺरे अन्मथा आदेश हदएभा फाहेक उलबएय फोल्नु ऩनेछ । 

 (ङ) अध्मऺरे फैठकराई सम्फोधन गरययहेको सभमभा कुनै ऩतन सदस्मरे स्थान छाड्न ु
  हुॉदैन य अध्मऺरे फोरेको कुया शाजन्तऩूियक सुन्नु ऩनेछ । 

 (च) अध्मऺरे आसन ग्रहण गरययहेको य फोलरयहेको अिस्थाभा सदस्मको फीचफाट हहॉड्नु 
  हुॉदैन । 

 (छ) कुनै सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अशाजन्त गनय िा फैठकको भमायदा बॊग हुने िा  
  अव्मिस्था उत्ऩन्न हुने कुनै काभ गनुय हुॉदैन । 

 (ज) फैठक कऺभा अध्मऺको साभुन्नेफाट िायऩाय गयी हहॉड्न िा अध्मऺको आसनतपय   
  वऩठ्मू पकायएय फस्न हुॉदैन । 

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

 (ञ) फैठकको अिधधबय फैठक कऺभा भोफाईर पोन फन्द गनुय ऩनेछ । 

   (२) सबाभा ऩारना गनुयऩने अन्म आचयणहरू सभम सभमभा सबारे तोके फभोजजभ हुनेछ । 

१३. फैठकभा बाग लरने सदस्मरे ऩारन गननय ऩने तनमभहराः फैठकभा हुने छरपरभा बाग लरन े
सदस्मरे देहामका तनमभहरूको ऩारन गनुय ऩनेछ् 

 (क) अध्मऺको ध्मानाकषयण गनयको तनलभि उठ्नु ऩनेछ य अध्मऺ तनजको नाभ फोराएऩतछ 
  िा इशाया गयेऩतछ भात्र फोल्नु ऩनेछ । 

 (ख) मस कामयविधधको दपा ३५ फभोजजभका विषमभा छरपर गनुय हुॉदैन । 

 (ग) अशीरट, अश्रीर, अऩभानजनक िा कुनै आऩविजनक शब्द फोल्नु हुॉदैन । 

 (घ) व्मजक्तगत आऺेऩ रगाउन हुॉदैन । 

 (ङ) फोल्न ऩाउने अधधकायराई सबाको कामयभा फाधा ऩाने भनसामरे दरुुऩमोग गनुय हुॉदैन । 

 (च) सबा िा अध्मऺको कुनै तनणयम फदय गरयमोस ्बन्ने प्रस्तािभाधथ फोल्दाको अिस्थाभा 
  फाहेक सबा अध्मऺको कुनै ऩतन तनणयमको आरोचना गनुय हुॉदैन । 

 (छ) अध्मऺरे ऩद अनुकूर आचयण गयेको छैन बन्ने प्रस्तािको छरपरको क्रभभा फाहेक 
  अध्मऺको आचयणको आरोचना गनुय हुॉदैन । 

 (ज) िैठकभा ऩारना गनुयऩने अन्म तनमभहरू सबारे तोके फभोजजभ हुनेछ । 
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१४. छरपरभा फोल्ने क्रभाः फैठकभा फोल्ने क्रभ देहाम फभोजजभ हुनेछ् 

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

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

 (ग) प्रस्ताि ऩेश गने सदस्मरे उिय हदनको तनलभि छरपरको अन्त्मभा पेरय फोल्न  
 ऩाउनेछ । सो प्रस्तािको सम्फन्धभा छरपरभा ऩहहरे बाग लरएको िा नलरएको   
 जेसुकै बए ताऩतन प्रस्तािक सदस्मरे उिय हदई सकेऩतछ अध्मऺको अनुभतत   
 नलरई पेरय फोल्न ऩाउने छैन । 

१५. स्ऩष्ट ऩानय भाग गनय सककनेाः (१) फैठकभा छरपर चलरयहेको सभमभा सम्फजन्धत विषमभा कुनै 
सदस्मरे कुनै कुया स्ऩरट ऩानय भाग गनय अध्मऺ भापय त अनुयोध गनय सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन अध्मऺको अनुभतत लरई कुनै 
 सदस्मरे सबाको जानकायीको राधग आपूसॉग सम्फजन्धत अन्म विषमभा स्ऩरट जानकायी हदन 
 सक्नेछ । 

 तय त्मस्तो स्ऩरट जानकायी हदॉदा कुनै वििादस्ऩद विषम उठाउन ऩाइन े छैन य सो स्ऩरट 
जानकायी भाधथ कुनै छरपर गनय ऩाइने छैन ।  

१७. तनणयमाथय प्रस्ताि ऩेश गनेाः  (१) सबाको कामयसूचीको कुनै प्रस्तािभाधथ छरपर सभाप्त बएऩतछ 
सो प्रस्तािको ऩऺभा हुने सदस्महरूराई “ हुन्छ, विऩऺभा हुने सदस्महरूराई “ हुन्न”  य तटस्थ यहन 
चाहने सदस्महरूराई “भत हदन्न”  बन्ने शब्द सुतनने गयी उच्चायण गनुय बनी अध्मऺरे कामयसुचीका 
विषमहरू क्रभश् तनणयमाथय ऩेश गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रस्तािराई तनणयमाथय ऩेश गयेऩतछ अध्मऺरे “ हुन्छ”  िा “ हुन्न”  
बन्ने सदस्महरूभध्मे जुन ऩऺको फहुभत बएको ठहमायउॉछ सो कुयाको घोषणा गनेछ ।  

 (३) अध्मऺद्िाया कुनै प्रस्ताि तनणयमाथय ऩेश गरयसकेऩतछ सो प्रस्तािभाधथ छरपर गनय िा 
सॊशोधन प्रस्तुत गनय ऩाइने छैन ।  

१७. सबाध्मऺरे तनदेशन ददनेाः (१) फैठकभा अबर व्मिहाय गने सदस्मराई आफ्नो व्मिहाय तनमन्त्रण 
गनय अध्मऺरे चतेािनी हदए ऩतछ त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो व्मिहायभाधथ तुरुन्त तनमन्त्रण गनुय  
ऩनछे । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको आदेश ऩारना नगने सदस्मराई अध्मऺरे फैठकफाट फाहहय जान 
आदेश हदन सक्नेछ । आदेश ऩाएऩतछ त्मस्तो सदस्मरे फैठक कऺफाट तुरुन्त फाहहय जानु ऩनेछ य 
तनजरे सो हदनको फाॉकी अिधधको फैठकभा उऩजस्थत हुन ऩाउने छैन । 

 (३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदेश ऩाएऩतछ ऩतन त्मस्तो सदस्म फैठक कऺफाट तुरुन्त फाहहय 
नगएभा अध्मऺरे तनजराई कभयचायी िा सुयऺाकभीको सहमोग लरई फाहहय तनकाल्न सक्नेछ । 
त्मसयी तनकालरएकोभा त्मस्तो सदस्मरे त्मसऩतछको तीन हदनसम्भ सबाको फैठक िा कुनै सलभततको 
फैठकभा बाग लरन ऩाउने छैन । मसयी तनकालरएकोभा सबाको सधचिरे सो कुयाको सूचना सफ ै
सलभततराई हदनेछ । 
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 (४) मस कामयविधधभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन कुनै सदस्मरे फैठक कऺभा 
शाजन्त, सुव्मिस्था तथा अनुशासन बङ्ग गयेभा िा गनय रागेभा िा सबाको प्रततरठाभा धक्का राग्न े
ककलसभरे फैठक कऺ लबत्र ध्िॊसात्भक कामय गयेभा िा फर प्रमोग गयेभा िा गनय रागेभा िा कुन ै
बौततक हानी नोक्सानी ऩुमायएभा अध्मऺरे तनजराई फैठक कऺफाट तत्कार तनरकाशन गयी 
सदस्मराई फढीभा सात हदन सम्भको राधग सबाभा आउन नऩाउने गयी य ऺतत बएको बौततक 
साभाग्रीको मथाथय ऺततऩूतत य तनजफाट बयाउने आदेश हदन सक्नेछ । 

 (५) दपा (४) फभोजजभ तनरकालसत बएको सदस्मरे सो अिधधबय सबाको िा कुनै सलभततको 
फैठकभा उऩजस्थत हुन ऩाउने छैन । तनजराई तोककएको ऺततऩूतत य अध्मऺरे तोकेको सभमलबत्र 
दाखखरा गने दातमत्ि सम्फजन्धत सदस्मको हुनेछ । 

 (६) मस दपा फभोजजभ कुनै सदस्म तनरकालशत बएको िा पुकुिा बएको सूचना सबाको 
सधचिरे सफै सलभततराई हदनेछ ।  

१८. कायिाही कपताय हनन सकनेाः मस कामयविधधभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन 
तनरकालशत िा कायिाहीभा ऩयेको सदस्मरे धचि फुझ्दो सपाई ऩेश गयेभा िा आफ्नो बूर स्िीकाय गयी 
भापी भागेभा अध्मऺरे फैठकको याम फुझी त्मस्तो सदस्मराई भापी हदई कायिाही कपताय लरन 
सक्नेछ । 

१९. फैठक स्थधगत गने अधधकायाः फैठक कऺलबत्र अव्मिस्था बई िा हुन राधग फैठक तनमलभत रुऩरे 
सञ्चारन गनय फाधा ऩने देखखएभा अध्मऺरे सो हदनको कुनै सभमसम्भ िा आपूरे तोकेको 
अिधधसम्भको राधग सूचना टाॉस गयी फैठक स्थधगत गनय सक्नेछ । अध्मऺ गयेको त्मस्तो स्थगन 
भाधथ कुनै सदस्मरे प्रश्न उठाउन ऩाउने छैन ्। 

२०. सदस्मको स्थान रयकत यहेको अिस्थाभा सबाको कामय सञ्चारन: सबाको कुनै सदस्मको स्थान 
रयक्त यहेको अिस्थाभा सभेत सबारे आफ्नो कामय सञ्चारन गनय सक्नेछ य सबाको कायफाहीभा बाग 
लरन नऩाउने कुनै व्मजक्तरे बाग लरएको कुया ऩतछ ऩिा रागेभा प्रचलरत कानून विऩरयत फाहेकको 
कामय अभान्म हुने छैन ।   

२१. सबाको तनणयमको अलबरेख य कामायन्िमन: (१) सबा य मसको सलभततको तनणयम तथा 
कायफाहीको अलबरेख सबाको सधचिरे व्मिजस्थत य सुयक्षऺत याख्न ुऩनेछ । 

 (२) सबा तथा मसका सलभततको तनणयमको सक्कर अध्मऺको आदेश बफना सबा िा सबा 
बिन फाहहय रैजान हुॉदैन । 

२२. तनणयम प्रभाणणत गन:े (१) सबाको फैठकरे गयेका तनणयम अध्मऺरे प्रभाखणत गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको तनणयम सुयक्षऺत याख्न ेय कामायन्िमन गने गयाउने कामय सबाको 
सधचिरे गनेछ । 
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ऩरयच्छेद-३ 

स्थानीम काननू तनभायण गने प्रकक्रमा 
 

२३. स्थानीम कानून तनभायण गदाय विचाय गननय ऩने ऩऺहरुाः (१) सबारे स्थानीम कानून तनभायण िा 
सॊशोधन गदाय अन्म कुयाको अततरयक्त देहामको विषमभा विचाय गनुय ऩनेछ,- 

 (क) सॊविधान फभोजजभ आफ्नो अधधकायको विषमभा ऩने िा नऩन,े 

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

 (ग) त्मस्तो कानून, स्िच्छ, न्मामऩूणय तथा तकय  सॊगत हुन िा नहुन,े  

 (घ)  तनभायण गनय राधगएको स्थानीम कानूनको व्मिहारयक कामायन्िमन हुन सक्ने िा 
 नसक्न,े 

 (ङ) कानून कामायन्िमनको राधग आिश्मक ऩने आधथयक स्रोत तथा सॊस्थागत सॊयचना, 

 (च) सिोच्च अदारतफाट प्रततऩाहदत लसद्धान्त िा बएको आदेश, 

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

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

 (झ) नेऩाररे अन्तयाजरिम स्तयभा जनाएको प्रततिद्धता, 

 (ञ) सम्फजन्धत स्थानीम तहरे तनभायण गयेको अन्म स्थानीम कानूनहरुसॉगको तारभेर  
  तथा सौहारता, 

 (ट) जजल्रालबत्रका अन्म स्थानीम तह िा अन्म जजल्रासॉग लसभाना जोडडएका स्थानीम 
  तहको हकभा त्मस्ता जजल्राका स्थानीम तहरे फनाएको स्थानीम कानूनको व्मिस्था,  

 (ठ) गाउँकामयऩालरकारे तनधाययण गयेका अन्म आिश्मक विषमहरु ।  

  (२) सबारे सॊविधानको अनुसूची-९ को विषमभा स्थानीम कानून तनभायण गदाय त्मस्तो   
विषमभा सॊघीम सॊसद िा प्रदेश सबारे फनाएको कानूनको प्रततकूर नहुने गयी तनभायण गनेछ । 

   (३) एक स्थानीम तहफाट अको स्थानीम तहको ऺेत्रभा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तायभा 
कुनै ककलसभको फाधा अियोध गने िा कुनै ककलसभको बेदबाि गने गयी स्थानीम कानून 
तनभायण गनय हुॉदैन ।   

  (४) सबा िा कामयऩालरकारे एक आऩसभा फाखझने गयी स्थानीम कानून तनभायण गनय 
हुॉदैन । 
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  (५) सबारे हदएको अधधकाय प्रमोग गयी कामयऩालरकारे तनदेलशका िा हदग्दशयन फनाई 
रागू गनेछ ।  

 

२४. आिश्मकताको ऩदहचान गने: (१) कामयऩालरकारे विधेमक तजुयभा गनुय अतघ त्मस्तो विषमको 
कानून तनभायण गनय आिश्मक यहे नयहेको विषमभा आिश्मकताको ऩहहचान गनुय ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राधग सम्फजन्धत कामयऩालरकारे स्थानीम कानून 
फनाउनु ऩने आधाय य कायण, त्मस्तो विषमभा सॊघीम िा प्रदेश कानून बए नबएको, 
जजल्रा लबत्रका य अन्म तछभेकी स्थानीम तहभा त्मस सम्फन्धी स्थानीम कानून 
तनभायण बए नबएको, स्थानीम कानून तजुयभाफाट हालसर गनय खोजजएको राब रागत 
य उऩरब्धी, स्थानीम कानून कामायन्िमनको राधग आिश्मक ऩने सॊमन्त्र तथा आधथयक 
स्रोत, त्मस्तो स्रोत जुटाउनको राधग आिश्मक व्मिस्था य विधेमकभा यहने भुख्म 
भुख्म प्रािधानको सभेत विश्रेषण गयी सॊक्षऺप्त अिधायणाऩत्र तमाय गनुय ऩनेछ ।  
(३) कानूनको सॊशोधनको राधग विधेमक तजुयभा गदाय सॊशोधन गनुय ऩयेको आधाय य 
कायण सहहतको दपाफाय तीन भहरे विियण तमाय गनुय ऩनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकायमोग्म छ िा छैन बन्ने तनणयम गनेाः कुनै प्रस्ताि स्िीकाय मोग्म छ िा छैन बन्न े
कुयाको तनणयम अध्मऺरे गनेछ य त्मसयी तनणयम गदाय अध्मऺरे कायण खरुाई प्रस्तािको कुनै अॊश िा 
ऩूयै प्रस्ताि अस्िीकाय गनय सक्नेछ । 

२६. विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्तनत: १) िावषयक आम य व्ममको अनुभान सहहतको फजेट तथा सोसॉग 
सम्फजन्धत वितनमोजन िा आधथयक विधेमकहरू अध्मऺफाट तनधायरयत लभतत य सभमभा सबाको 
फैठकभा प्रस्तुत गनुयऩनेछ ।  

 (२) िावषयक फजेट तथा अथय सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्ताि कामयऩालरकाको प्रभुख  आपैं रे िा 
तनजरे तोके फभोजजभ उऩाध्मऺ/उऩप्रभुख िा कामयऩालरकाको सदस्मरे भात्र प्रस्तुत गनुयऩनेछ । 
अध्मऺरे िावषयक फजेट आम व्मम विियण तथा फजेट सबाभा आॉपै ऩेश गने बएभा सो सभमभा 
उऩाध्मऺ िा उऩप्रभुखरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

 (३) कुनै विधेमक िा प्रस्ताि अथय सम्फन्धी हो िा होइन बन्ने प्रश्न उठेभा सो प्रश्नको 
अजन्तभ तनणयम गने अधधकाय अध्मऺको हुनेछ ।   

 (४) अथय सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्तािको अन्म प्रकक्रमा देहाम फभोजजभ हुनेछ,-   

  (क) अथय सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्तािभा छरपरका राधग अध्मऺरे स्िीकृत  
   गयेको कामयतालरका (लभतत य सभम) सफै सदस्मराई सबाको सधचिरे उऩरब्ध 
   गयाउनुऩनेछ 

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

  (ग)  अथय सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्तािका सम्फन्धभा मस कामयविधधभा उल्रेख  
   बएका विषम फाहेक अध्मऺरे उऩमुक्त ठहमायएको प्रकक्रमा अऩनाइनेछ ।  
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 (५) अथय सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्ताि फाहेकका विधेमक िा प्रस्ताि कुनै सदस्मरे कम्तीभा 
सात हदन अतघ दताय गनुयऩनेछ । 

 (६) अथय सम्फन्धी विधेमक िा प्रस्ताि फाहेकका विधेमक िा प्रस्ताि दताय बए ऩश्चात सबाको 
सधचिरे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनु गनुयऩनेछ ।  

 (७) विधेमक िा प्रस्ताि भाथी छरपर य तनणयम हुने सभमतालरका अनुसूची -१ फभोजजभ 
अध्मऺरे तनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ । 

२७. अथय सम्फन्धी ऩनयक अननभान: (१) सबाफाट ऩारयत चारु आधथयक िषयका राधग अथय सम्फन्धी 
ऐनरे कुनै सेिाका राधग खचय गनय अजख्तमायी हदएको यकभ अऩमायप्त बएभा िा त्मस िषयका राधग 
अथय सम्फन्धी ऐनरे अजख्तमायी नदजएको सेिाभा खचय गनय आिश्मक बएभा िा अथय सम्फन्धी ऐनरे 
अजख्तमायी हदएको यकभबन्दा फढी खचय हुन गएभा कामयऩालरकाको प्रभुखरे सबाभा मस अतघ प्रस्ततु 
गरयएको फजेटको लसद्धान्त य भागयदशनको प्रततकूर नहुने गयी ऩुयक अनुभान ऩेश गनय सक्नेछ । 

२८. विधेमक सबाभा ऩेश गदाय संरग्न गननय ऩने विियण: सबाभा ऩेश गने विधेमकका साथभा 
देहामको विियण सॊरग्न गनुय ऩनेछ,- 

 (क) विधेमकको उद्देश्म य कायण सहहतको विियण, 
 (ख) विधेमक ऐन फनेऩतछ आधथयक व्ममबाय हुने यहेछ बने त्मसको विस्ततृ विियण  
  सहहतको आधथयक हटप्ऩणी, 
 (ग) कुनै विधेमकभा तनमभ, कामयविधध, तनदेलशका फनाउने िा अधधकाय प्रत्मामोजन गने 
  प्रािधान यहेको बए त्मसको कायण, प्रत्मामोजजत अधधकाय अन्तगयत फनाइने तनमभ, 
  कामयविधध िा तनदेलशकाको प्रकृतत य सीभा तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाि सम्फन्धी 
  हटप्ऩणी । 
२९. विधेमक दताय गयाउनन ऩने: (१) सबाको अधधकायऺेत्र लबत्र ऩने कुनै विषमभा कुनै सदस्मरे 
विधेमक ऩेश गनय चाहेभा विधेमक तमाय गयी सबाको फैठक फस्ने लभतत बन्दा कम्तीभा ऩन्र हदन 
अगािै अध्मऺराई उऩरब्ध गयाई दताय गयाउनु ऩनछे ।  
 तय तनिायचनऩतछको प्रथभ सबाभा विधेमक ऩेश गने सभमािधध अध्मऺरे तोके फभोजजभ 
हुनेछ । 
  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको विधेमक प्रचलरत कानून अनुकूर नदेखखएभा िा मो 
 कामयविधध अनुकुर नबएभा अध्मऺरे उक्त विधेमक विधधसम्भत रुऩभा ऩेश गनय प्रस्तािक 
 सदस्मराई हदनु ऩनेछ ।  

  (३) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदेश हदए फभोजजभ सबाको सधचिरे 
 प्रस्ताि दताय गनुय ऩनेछ । 

  (४) सबाको सधचिरे अध्मऺरे आदेश हदएका विधेमक अनुसूची-२ फभोजजभ दतायको 
 अलबरेख छुट्टै याख्न ुऩनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गयाउनन ऩने: सबाको अधधकायऺेत्र लबत्र ऩने कुनै विषमभा प्रस्ताि ऩेश गनय चाहने 
सदस्मरे प्रस्ताि तमाय गयी सबाको फैठक फस्न ुबन्दा कम्तीभा सात हदन अगािै अध्मऺ सभऺ ऩशे 
गनुयऩनेछ ।  

 तय तनिायचनऩतछको प्रथभ सबाभा प्रस्ताि ऩेश गने सभमािधध अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ । 
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  (२) त्मस्तो प्रस्ताि प्रचलरत कानून अनुकूर नदेखखएभा िा मो कामयविधध अनुकुर 
 नबएभा अध्मऺरे उक्त प्रस्ताि विधधसम्भत रुऩभा ऩेश गनय प्रस्तािक सदस्मराई हदनु ऩनेछ ।  

  (३) उऩदपा (१) िा (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदेश हदए फभोजजभ सबाको सधचिरे 
 प्रस्ताि दताय गनुय ऩनेछ । 

  (४) सबाको सधचिरे अध्मऺरे आदेश हदएका प्रस्तािहरु दतायको अलबरेख अनुसूची-२ 
 फभोजजभ छुट्टै याख्न ुऩनेछ ।  

३१. सूचना बफना ऩतन प्रस्ताि ऩेश गनय सककनेाः (१) मस ऩरयच्छेदभा जुनसुकै कुया रेखखएको बए 
ताऩतन अध्मऺको अनुभतत लरई देहामको कुन ैप्रस्ताि सूचना बफना ऩतन ऩशे गनय सककनेछ य त्मस्तो 
प्रस्तािद्िाया कुनै वििादस्ऩद विषम उठाउन ऩाइने छैन् 

  (क) धन्मिाद ऻाऩन गने, 
  (ख) प्रस्ताि तथा सॊशोधन कपताय लरने, 
  (ग) फधाइ हदने िा शोक प्रकट गने, 
  (घ) छरपर िा फैठक स्थधगत गन,े 
  (ङ) फैठकको अिधध फढाउने िा  
  (च) छरपर सभाप्त गने । 
 (२) उऩदपा (१) भा उल्रेखखत प्रस्तािका सम्फन्धभा अध्मऺ अनुभतत प्राप्त बई फठैकभा 
प्रस्ताि ऩेश बएऩतछ अध्मऺरे उक्त प्रस्तािराई फैठकको तनणयमाथय ऩेश गनेछ । 

३२. विधेमक य प्रस्ताि वितयण: िावषयक फजेट सम्फन्धी विधेमक कामयऩालरकाफाट स्िीकृत गयी लसध ै
सबाभा ऩेश गरयनेछ । अन्म सफै विधेमक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गनुय बन्दा कम्तीभा चौिीस घण्टा 
अगािै सफै सदस्मराई सबाको सधचिरे उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 

३३. सनझाफ संकरन य ऩरयभाजयन: (१) विधेमक भसौदा बएऩतछ अध्मऺराई उऩमुक्त रागेभा त्मस्तो 
विधेमकभा साियजतनक रुऩभा िा िडाफाट िडाफासीको सुझाफ सॊकरन गनय सक्नेछ ।  
 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त हुन आएको सझुाफहरु सहहतको प्रततिेदन सम्फजन्धत िडा 
सलभततरे कामयऩालरकाराई हदनु ऩनेछ ।  
 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ विधेमकभा िडा सलभतत भापय त प्राप्त हुन आएका सुझाफहरुको 
अध्ममन गयी कामयऩालरकारे विधेमकराई आिश्मकता अनुसाय ऩरयभाजयन गनेछ ।  
३४. विधेमक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गने: (१) अध्मऺफाट स्िीकृत कामयतालरका फभोजजभ विधेमक िा 
प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ विधेमक ऩेश गदाय विधेमक प्रस्तुतकताय सदस्मरे विधेमक 
ऩेश गनुय ऩयेको कायण, विधेमकफाट गनय खोजजएको व्मिस्था य त्मसफाट प्राप्त गनय 
खोजजएको उऩरजब्धको फायेभा सॊक्षऺप्त जानकायी हदॊदै विधेमकभा छरपर गरयमोस ्
बन्ने प्रस्ताि सबाभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

  (३) विधेमक िा प्रस्ताि ऩेश गनय तोककएको सदस्म सबाभा स्िमॊ उऩजस्थत हुन 
 असभथय बएभा अध्मऺरे तोकेको कुनै सदस्मरे विधेमक िा प्रस्ताि ऩेश गनय सक्न े  
छ । 
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३५. संशोधन सम्फन्धी शतयहराः कुनै विधेमक िा प्रस्तािको सम्फन्धभा देहामका शतयका अधीनभा यही 
सदस्मरे सॊशोधन ऩेश गनय सक्नेछ् 

  (क) भूर प्रस्तािको लसद्धान्त विऩयीत हुनु हुॉदैन । 
  (ख) भूर प्रस्तािको कुयासॉग सम्फद्ध तथा त्मसको ऺेत्रलबत्रको हुनु ऩनेछ । 
  (ग) फैठकरे ऩहहरे गरयसकेको तनणयमसॉग फाखझने हुनु हुॉदैन । 
  (घ) अस्ऩरट िा तनयथयक हुनु हुॉदैन । 
३६. विधेमकभा दपाफाय छरपर: (१) दपा २६, २७, २९ य ३० फभोजजभको विधेमक िा प्रस्ताि 
फैठकभा दपािाय छरपरका राधग अध्मऺरे आिश्मक व्मिस्था गनुयऩनेछ । मस्तो छरपरभा 
अध्मऺरे प्राप्त बई सकेका सॊशोधन विधेमक िा प्रस्तािराई सभेत सभािेश गयाउन सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ छरपर सभाप्त बए ऩश्चात विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय 
सदस्मरे अध्मऺको अनुभततरे सबाभा देहामको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुयऩनेछ,-  

 (क) विस्ततृ छरपरको राधग विधेमक िा प्रस्तािराई सबाका सलभततभा ऩठाइमोस ्बन्ने िा  

 (ख) विधेमक िा प्रस्ताि फैठकफाट ऩारयत गनय तनणयमाथय ऩेश गने ।  

 तय सलभततको फैठकभा ऩठाइने विधेमक िा प्रस्ताि सबाको फैठकभा दपाफाय छरपर गरयने 
छैन । 

३७. सबाभा छरपर गनय नऩाइने विषमहराः (१) देहामका विषमभा सबा िा सलभततको कुनै फैठकभा 
छरपर गनय ऩाइने छैन् 

 (क) सॊविधान िा प्रचलरत कानूनफाट तनषेध गरयएको विषम, 

 (ख) कानूनत: गोप्म यहने कुयाहरू िा प्रकाशन गदाय याजरिम हहत विऩरयत हुने कामय,  

 (ग) कामयऩालरकाको कुनै सलभततको तनणयमको आरोचना गरयएका विषम, 

 (ग) सबाको छरपरद्िाया स्ऩरट बएसकेको विषम, 

 (घ) प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रचायको राधग कुनै व्मजक्त िा सॊस्थाको नाभ आहद बएको 
  विषम, 

 (ङ) प्रचलरत कानून फभोजजभ स्थावऩत बएको न्मातमक िा िा त्मसको ऩदाधधकायी, 
 प्रचलरत कानुन फभोजजभ जाॉचफुझ गनय, सुझाि हदन िा प्रततिेदन ऩेश गनय गहठत आमोग िा 
 सलभततभा विचायधीन यहेको विषम, 

 (च) ऐततहालसक तथ्म िा काननूको व्माख्मा सम्फन्धी विषम, 

 (छ) गैय सयकायी व्मजक्तको कुनै िक्तव्म सत्म हो िा होइन बन्ने विषम,  

 (ज) अलशरट बाषा प्रमोग गरयएको,  

 (झ) कामयऩालरकाको कुनै तनणयम िा कुनै कायिाही सम्फन्धी विषमभा छरपर गदाय याजरिम 
 सुयऺा, अखण्डता िा कूटनीततक सम्फन्ध जस्ता सॊिेदनशीर विषमहरूभा आॉच आउन सक्ने 
 बनी कामयऩालरकाफाट प्रभाखणत गरयएको विषम सभािेश बएको, य 
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३८. सलभततभा छरपर: (१) दपा ३६ को उऩदपा २(क) फभोजजभ विस्ततृ छरपर गनय सबाको 
सलभततभा ऩठाइएकोभा सलभततरे त्मस्तो विधेमक िा प्रस्तािभा छरपर गदाय विधेमकभा सॊशोधन 
ऩेश गने सदस्महरुराई सॊशोधन ऩेश गनुय ऩयेको आधाय य कायण सभते खरुाई आफ्नो सॊशोधनको 
विषमभा प्ररट गनय सलभततको फैठकभा सभम हदनेछ ।   

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊशोधनकतायरे सॊशोधनको विषमभा आफ्नो धायणा 
 याखेऩतछ ऩेश बएका सॊशोधनका विषमभा सभेत सलभततरे दपाफाय छरपर गयी त्मस्तो 
 सॊशोधन स्िीकाय गने िा नगने सम्फन्धभा विधेमक प्रस्तुतकताय सदस्मको सभेत याम लरई 
 आिश्मक तनणयम गनेछ । 

३९. सलभततको प्रततिेदन य फैठकभा प्रस्तनत: (१) सलभततभा विधेमक िा प्रस्ताि उऩय छरपर सभाप्त 
बएऩतछ सलभततरे गयेको तनणयम अनुरुऩ प्रततिेदन तमाय गयी सलभततको सॊमोजक िा तनजको 
अनुऩजस्थततभा सलभततरे तोकेको सदस्मरे प्रततिेदन सहहतको विधेमक िा प्रस्ताि अध्मऺको 
अनुभततरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रततिेदन उऩय छरपर सभाप्त बए ऩश्चात विधेमक िा प्रस्ताि 
प्रस्तुतकताय सदस्मरे अध्मऺको अनुभततभा विधेमक िा प्रस्ताि फैठकफाट ऩारयत गनय तनणयमाथय ऩेश 
गनेछ । 

४०. विधेमक कपताय लरन सकने: (१) विधेमक प्रस्तुतकताय सदस्मरे सबाको स्िीकृतत लरई जुनसुकै 
अिस्थाभा विधेमक िा प्रस्ताि कपताय लरन सक्नेछ ।  

 तय िावषयक फजेट तथा आधथयक ऐन सम्फन्धी विधेमक कपतायलरन सक्ने छैन ्।  

 (२) विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्मरे विधेमक कपताय लरन अनुभतत भाग्ने प्रस्ताि ऩेश 
चाहेभा लरखखत सूचना हदनु ऩनेछ । 

  (३) विधेमक िा प्रस्ताि कपताय लरने प्रस्तािको कसैरे वियोध गयेभा प्रस्ताि गने तथा 
वियोध गने सदस्मराई अध्मऺरे आ-आफ्नो कुयाहरू स्ऩरट ऩानय सॊक्षऺप्त िक्तव्म हदन 
अनुभतत हदन सक्नेछ य त्मसऩतछ अरु छरपर हुन नहदई प्रस्तािराई तनणयमाथय ऩेश  
गनेछ । 

  (४) विधेमक िा प्रस्ताि कपताय लरने अन्म प्रकक्रमा अध्मऺरे तनधाययण गये फभोजजभ 
 हुनेछ । 

४१. संशोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अधधकायाः (१) दपा २६, २७, २९, ३० य ३६ फभोजजभ 
दताय बएको विधेमक िा प्रस्ताि उऩय कुनै सदस्मरे सॊशोधन ऩेश गनय चाहेभा सबाको फैठक हुनुबन्दा 
कम्तीभा चौिीस घण्टा हदन अगािै सॊशोधनको प्रस्ताि अध्मऺ सभऺ ऩेश गनय सक्नेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश गरयने सॊशोधन स्िीकृत गने िा नगने अधधकाय 
 अध्मऺको हुनेछ । 

  (३) अध्मऺरे स्िीकृत गयेको सॊशोधन िा सॊशोधन सहहतको प्रस्ताि िा भूर 
 प्रस्तािराई तनणयमाथय ऩेश गनुयबन्दा ऩहहरे फैठकभा ऩढेय सुनाउनेछ । मसयी तनणयमाथय ऩेश 
 गदाय एकबन्दा फढी सॊशोधनहरु बएभा अध्मऺरे उऩमुक्त ठहमायएको कुनै एक सॊशोधन िा 
 सॊशोधन सहहतको प्रस्ताि िा भूर प्रस्तािराई प्राथलभकता हदइ ऩेश गनय सक्नेछ । 
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  (४) सबाको सधचिरे अध्मऺरे अनुभतत हदएका सॊशोधनहरूको विियण सदस्महरूराई 
 उऩरब्ध गयाउनेछ । 

४२. विधेमक ऩारयत गने प्रस्ताि सबाको तनणयमाथय ऩेश गने: (१) सबाभा दपािाय छरपर बएकोभा 
सो सभाप्त बएऩतछ य सलभततभा विस्ततृ छरपर बएकोभा सलभततको प्रततिेदन उऩय सबाको 
फैठकभा छरपर सभाप्त बएऩश्चात अध्मऺको अनुभतत लरई सबाभा तनणयमाथय विधेमक प्रस्तुतकताय 
सदस्मरे विधेमक ऩारयत गरयमोस ्बन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत गनेछ । 

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभको विधेमक िा प्रस्तािभा ऩेश बएका सॊशोधनहरूराई 
 अध्मऺको अनुभततरे फैठकभा तनणयमाथय छुट्टै ऩेश गनय सक्नेछ ।  

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

४३. विधेमकको ऩननाः प्रस्तुतत् एक ऩटक आव्हान गयी फसेको सबाको फैठकभा ऩेश गयी अस्िीकृत 
बएको विधेमक सोही सबाको फैठकभा ऩुन् प्रस्ताि गरयने छैन । 

४४. विधेमक दताय अलबरेख याख्न:े सबाभा ऩेश गने प्रमोजनाको राधग अध्मऺ सभऺ ऩेश बएका 
विधेमक सबाको सधचिरे अनुसूची -२ फभोजजभ दताय गयी विधेमकभा बएको कायफाहीको अद्मािधधक 
रगत तमाय गयी याख्न ुऩनेछ ।  

४५. साभान्म त्रनटी सनधाय: अध्मऺरे सबाफाट ऩारयत बएको विधेमक िा प्रस्तािभा दपाहरूको सॊख्माको 
क्रभ लभराउने तथा बाषागत शुद्धता कामभ याख्न ुऩनेछ ।  

४६. विधेमक प्रभाणीकयणको राधग अद्मािधधक प्रतत तमाय ऩाने: (१) दपा ४२ फभोजजभ सबाफाट 
ऩारयत बएको विधेमकराई सबाको सधचिरे ऩारयत बएका सॊशोधन तथा आनुषॊधगक लभरान बए 
त्मस्तो लभरान गयी विधेमक ऩारयत बएको लभतत सभेत उल्रेख गयी प्रभाणीकयणको राधग नेऩारी 
कागजभा चाय प्रतत तमाय गनुऩनेछ ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ तमाय गरयएको विधेमकभा िषयगत नम्फय सभेत उल्रेख 
 गयी सबाको सधचिरे प्रभाणीकयणको राधग अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

४७. विधेमक प्रभाणीकयण य प्रकाशन तथा बफक्री वितयण: (१) सबाफाट ऩारयत बई दपा ४६ को 
उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश बएको विधेमकको ऩहहरो य अजन्तभ ऩरृठभा ऩूया नाभ, थय तथा ऩद 
सभेत उल्रेख गयी प्रत्मेक ऩरृठभा हस्ताऺय गयी अध्मऺरे प्रभाणीकयण गनेछ । त्मसयी प्रभाणीकयण 
गदाय लभतत य विधेमकको ऩरृठ सॊख्मा सभेत खरुाउनु ऩनेछ ।  

 (२) सबाफाट ऩारयत विधेमक उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएऩतछ रागू हुनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभ विधेमक प्रभाणीकयण बएको जानकायी सबाभा हदनु ऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको विधेमकको एक प्रतत सबाको अलबरेखभा याखी 
अको एक–एक प्रतत कामयऩालरकाको कामायरम, िडा सलभतत य सॊघ य प्रदेशको सम्ऩकय  भन्त्रारमभा 
ऩठाउनु ऩनेछ ।  

 (५) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाणीकयण बएको विधेमक प्रकाशन गयी कामयऩालरकाको 
िेिसाईटभा सभेत याख्न ुऩनेछ ।  
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 (६) सबारे ऩारयत गयेको विधेमक प्रभाणीकयण बएऩतछ त्मसका भुख्म भुख्म व्मिस्थाको 
फायेभा स्थानीम सञ्चाय भाध्मभ िा अन्म कुनै तरयकाफाट प्रचाय प्रसाय गनुय ऩनेछ । 

 (७) कसैरे स्थानीम कानून खरयद गनय चाहेभा कामयऩालरकाको कामायरम य िडा सलभततको 
कामायरमफाट रागत दस्तुय ततयी खरयद गनय सक्नेछ । 

४८. सलभतत गठन गनय सकने: (१) कामयऩालरकाराई सबाप्रतत उियदातम फनाउन, स्थानीम कानून 
तनभायण प्रकक्रमाराई व्मिजस्थत फनाउन तथा कामयऩालरकाफाट बएका कायिाहीको अनुगभन य 
भूल्माङ्कन गयी आिश्मक तनदेशन हदन सभेत प्रमोजनको राधग देहाम फभोजजभको सलभतत गठन 
गनय सक्नेछ्  

  क. विधेमक सलभतत 

  ख. रेखा सलभतत 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रत्मेक सलभततभा फढीभा तीन जना सदस्महरु यहनेछन ् । 
सलभततभा यहने सदस्महरु विषमगत अनुबि िा विऻताका आधायभा अध्मऺको प्रस्ताि फभोजजभ 
सबारे तनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ ।  

  (३) उऩदपा (२) फभोजजभ गठन हुने सलभततको सॊमोजक अध्मऺरे तोके फभोजजभ 
 हुनेछ । सॊमोजक फैठकभा उऩजस्थत नबएभा सलभततरे तोकेको सदस्मरे फैठकको अध्मऺता 
 गनेछ ।  

  (४) सलभततको सधचिको कामय कामयऩालरकाको विषमगत शाखा प्रभुखरे गनेछ ।  

  (५) सलभततको फैठकको गणऩुयक सॊख्मा कम्तीभा दईु जना हुनुऩनेछ । 

  (६) सलभततको तनणयम फहुभतफाट हुनेछ ।  

  (७) उऩदपा (१) फभोजजभको सलभततरे आिश्मकतानुसाय विषमगत विऻ िा 
 कभयचायीराई आभन्त्रण गनय सक्नेछ । आभजन्त्रत सदस्मरे फैठकको तनणयमभा भत हदन ऩाउने 
 छैन।  

  (८) प्रउऩदपा (१) फभोजजभका सलभततरे आपूरे गयेको काभको िावषयक प्रततिेदन 
 सबासभऺ ऩेश गनुय ऩनछे । 

४९. स्थानीम कानूनको एकीकृत य अद्मािधधक अलबरेख याख्ननऩने: (१) सबाको सधचिरे अनुसूची–३ 
फभोजजभको ढाॉचाभा सबारे फनाएको कानूनको एकीकृत य अद्मािधधक अलबरेख याख्न ुऩनेछ । 

  (२) कामयऩालरकारे स्थानीम कानूनको िषयगत य िणायनुक्रभभा अद्मािधधक विियण 
 तमाय गयी याख्न ुऩनेछ ।   

  (३) स्थानीम कानूनभा सॊशोधन बएभा त्मस्तो सॊशोधन सभेत लभराइ कामयऩालरकारे 
 अद्मािधधक विियण तमाय गयी याख्न ुऩनेछ । त्मसयी अद्मािधधक गरयएको स्थानीम कानून 
 स्थानीम तहको िेिसाईटभा सभेत याख्न ुऩनेछ ।  

  (४) उऩदपा (१) फभोजजभ याखखएको अलबरेख कसैरे अिरोकन गनय चाहेभा सुयक्षऺत 
 रुऩभा अिरोकन गनय हदनु ऩनेछ ।  
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५०. कानून तनभायण प्रकक्रमा सम्फन्धी अन्म व्मिस्था: स्थानीम कानून तनभायण िा सॊशोधन सम्फन्धी 
अन्म प्रकक्रमा प्रचलरत कानून अनुकूर सबारे आॉपै तनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ ।  

५१. सबाको सधचिको अधधकायाः सबाको सधचिरे सबाको िा कुनै सलभतत िा उऩसलभततको फैठकभा 
प्रिेश गनय य फैठकभा कामययत कभयचायीराई तनदेशन हदन िा तनमन्त्रण गनय िा फठैकरे भागेको 
कामयविधध सम्फन्धी सल्राह हदन सक्नेछ । 

 
ऩरयच्छेद-५ 
विविध 

५१. सबाराई संफोधनाः (१) नेऩार सयकायका भजन्त्रऩरयषद्का सदस्म, प्रदेश प्रभुख तथा प्रदेश 
सयकायका भजन्त्रऩरयषद्का सदस्मराई सबा अध्मऺरे सबाको फैठकराई विशषे सॊिोधन गनय अनुयोध 
गनय सक्नेछ ।   
 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ सम्फोधनको राधग अऩनाइने प्रकक्रमा अध्मऺरे तोके फभोजजभ  
हुनेछ । 
५२. प्रिेश तनमलभत गने अधधकायाः (१) सबाको फैठकभा प्रिेश तनमलभत गने अधधकाय अध्मऺको 
हुनेछ ।  
५३.आन्तरयक ददग्दशयनाः सबाको स्िीकृतत लरई अध्मऺरे आिश्मकता अनुसाय आन्तरयक हदग्दशयन 
फनाउन सक्नेछ । 
  (१) मस कामयविधधको अजन्तभ व्माख्मा गने अधधकाय अध्मऺराई हुनेछ य तनजको 
 तनणयम अजन्तभ हुनेछ ।  
  (२) त्मस्तो तनणयमको जानकायी फैठकराई हदनु ऩनेछ ।  
  (३) मो कामयविधधको प्रमोग गदाय प्रकक्रमागत फाधा अड्काउहरू पुकाउने अजन्तभ 
 अधधकाय अध्मऺराई हुनेछ । मसयी जायी बएका आदेश िा तनदेशनहरू मस कामयविधधभा ऩये 
 सयह भातन कामायन्िमनभा आउनेछ । 
५४. सबाको सधचिको काभ रगाउन सकनेाः सबाको सधचि उऩजस्थत नबएभा मस कामयविधधभा 
सबाको सधचिरे गने बनी तोककएको कामयहरू अध्मऺरे तोकेको अन्म अधधकृत स्तयका कभयचायीरे 
गनेछ ।  
५५. अननऩस्स्थततको सूचनााः (१) कुनै सदस्म रगाताय दईू िटा िा सो बन्दा फढी सबाको फैठकभा 
अनुऩजस्थत यहनु ऩने बएभा तत्सम्फन्धी अग्रीभ सूचना अध्मऺराई हदनु ऩनेछ । 
  (२) उऩदपा (१) फभोजजभ हदइने सूचनाभा आपू अनुऩजस्थत यहने अिधध य कायण 
 सभेत उल्रेख गनुय ऩनेछ ।  
५६. ऩारना गननय ऩने आचाय संदहतााः सबाका ऩदाधधकायी तथा सदस्महरूरे सॊविधान तथा कानून 
फभोजजभको उियदातमत्ि ऩूया गने तथा तनजहरूको काभ कायिाहीभा साियजतनक विश्िास कामभ गनय 
सबाफाट स्िीकृत आचाय सॊहहताको ऩारना गनेछन ्। आचाय सॊहहताको नभूना स्थानीम तहको सम्ऩकय  
भन्त्रारम भापय त उऩरब्ध गयाउनेछ । मस्तो आचायसॊहहता सबारे ऩारयत गयी रागू गनुय स्थानीम 
तहको कतयव्म हुनेछ । 
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५७. अधधिेशनको अगं नभातनने: सबाको अधधिेशन प्रायम्ब हुनु ऩूिय य बैसकेऩतछ अन्त्म 
नबएसम्भको अिधधभा आमोजना हुने उद्घाटन, स्िागत, सम्भान तथा अलबनन्दन जस्ता 
कक्रमाकराऩराई सबाको अॊग भातनने छैन ।  
५८. शास्न्त सनयऺा सनव्मिस्था कामभ याख्न:े गाउँसबा सञ्चारन अिधधबय सबाको सुयऺाथय अध्मऺरे 
सुयऺा तनकामको सहमोग अनुयोध गयेभा अविरम्फ सुयऺा उऩरब्ध गयाउनु सम्फजन्धत सुयऺा 
तनकामको कतयव्म हुनेछ । 
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अनु  ची - १ 

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

ढकारी गाउँ कामयऩालरका 

गाउँ सबा 

कामथसूची य सभमताधरका 
बैठक        बैठक स्थानः   

 अध्यक्षताः  
                य   य        य      

         

    य  

     

     

     

 
         य        

              

  य 

  य          

           

    

                   

    र           य 

    य  
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अनु  ची - २ 

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

ढकारी गाउँ कामयऩालरकाको गाउँ सबाभा प्रस्तुत कानूनको अलबरेख 

ढकारी गाउँसबा 
 

दताथ 
नॊ. 

विधेमकको 
नाभ 

दताथ 
धभधत 

भूर÷सॊशोधन 

 

प्रस्ततुकताथ 

 

वितयण 
धभधत 

सबाभा 
प्रस्ततु 
धभधत 

दपािाय 
छरपर 

ऩारयत 
धभधत 

 

प्रभाणीकयण 
धभधत 

 

कैवपमत 

 

           

           

           

           

           

 

अलबरेख तमाय गनेको अलबरेख जाॉच गनेको 
दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर:    , थर: 

पद: प : 

लमलत:     : 
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अनु  ची - ३ 

(काययलिलधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
 

ढकारी गाउँ काययपालिकाको गाउँ सभामा       कानूनको अलभिेख 

ढकारी गाउँ सभा 

 

दताय 
नं. 
 

लिधेयकको 
नाम 

 

       

      

     
लमलत 

            

             

 

सभामा 
प्रसु्तत 
लमलत 

 

पाररत 
लमलत 

 

प्रमाणीकरण 
लमलत 

 

कैलफयत 

 

        

        

        

        

        

 

अलबरेख तमाय गनेको अलबरेख जाॉच गनेको 
दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर:    , थर: 

पद: प : 

लमलत:     : 

 


