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देउमाई नगर सभा संचालन कार्यािविध, २०७४

देउमाई नगर सभा स-ालन काय10व3ध, २०७४
.देउमाई नगर कायप0ा3लकाबाट

>वीकृत 3म3त: २०७४/५/२५

ु ार Bदे श कानून बमोिजम >थानीय तहको
B>तावनाः नेपालको सं 1वधानको धारा २२७ अनस
बैठक स-ालन काय10व3ध >वीकृत भई लागू नभएसQमको ला3ग नगर सभाको काय 0

स-ालन

गन,0 बैठकको सRुयव>था कायम राS, आवUयक स3म3तहVको गठन गन 0 र अWय काम कारवाहX
3नय3मत एवं BभावकारX बनाउन देउमाई नगरकायप
0 ा3लकाबाट >वीकृ त गरX यो काय10 व3ध
जारX गरीएको

छ।

पYर\छे द Ñ 1
BारिQभक

१.

सं ि^_ नाम र BारQभः (1) यस 3नयमावलXको नाम देउमाई नगरपालीका सभा

स`चालन काय10व3ध-२०७४” रहे को छ।
ु Wत BारQभ हन
(2) यो काय10व3ध तb
ु ेछ ।
२.

पYरभाषाः 1वषय वा Bसdले अकe अथ0 नलागेमा यस काय01व3धमा,-

(क)

“सं 1वधान” भfाले नेपालको सं 1वधान सQझनु पछ0 ।

(ख)

“>थानीय तह” भWनाले नेपालको सं 1वधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोिजमको

(ग)

“सभा” भWनाले

(घ)

“काय0पा3लका” भWनाले नगर कार्यपालीका सQझन ु पद0छ

(च)

“उपाnय^” भfाले

(छ)

“1वधेयक” भfाले >थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको सं शोधन मसौदा समेत सQझन ु

देउमाई नगरपा3लका सभा सQझन ु पद0छ ।

सं 1वधानको धारा २२३ बमोिजमको नगर सभा सQझन ु पद0छ ।

“अnय^” भfाले सभाको अnय^लाई सQझन ु

(ङ)

पछ0 ।

नगरपा3लकाको उपBमखलाई सQझनु पर्दछ।

पछ0।
(ज)

।

“सद>य” भfाले नगर कायपा3लकाको
0

ु
Bमख

काय0पा3लकाको सद>य वा वडा सद>य सQझनु पछ0 ।

ु
, उपBमख

,
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(झ)

“सभाको सिचव” भfाले

(ञ)

“बैठक” भfाले

(ट)

नगरपा3लकाको कायक
0 ारी अ3धकृत वा अnय^ले सभाको सिचव

भई काम गन 0 तोकेको कमच
0 ारX समेतलाई सQझन ु पछ0 ।

समेतलाई सQझन ु

ु
। सो शrदले स3म3तको वैठक
नगर सभाको अ3धवेशन सQझन पछ0
पद0छ ।

“B>ताव” भfाले सभाको 1वचाराथ0 पेश गYरएको कुनै B>ताव वा सो B>तावसँग सQबिWधत
सं शोधन B>ताव समेत सQझनु पछ0 ।

(ठ)

“B>तुतकता0 सद>य” भfाले सभाको 1वधेयक वा B>ताव B>तुतकता0 सभाको सद>य
सQझनु पछ0 ।

(ड)
(ढ)

(ण)
(त)

“बैठक क^” भfाले सभाको बैठक क^ सQझनु पछ0 र सो शrदले बैठक क^सँग

जो3डएको दश0कदXघा0 तथा बरsडा समेतलाई जनाउँछ ।
“1वषयगत

शाखा”

भfाले

1वषयगत शाखा सं झन ु पछ0 ।

नगरपा3लकाको

काय 0 1वभाजन

3नयमावलX बमोिजमको

“स3म3त” भfाले यस काय01व3ध बमोिजम गठन हुने सभाको स3म3त सQझनु पछ0 ।

“सं योजक” भfाले यस काय01व3ध बमोिजम गvठत स3म3तको सं योजक सQझनु पछ0 ।

पYर\छे द -२
सभाको बैठक तथा बैठक स-ालन सQबWधी Rयव>था

३.

सभाको अ3धवेशन बोलाउने: (१) अnय^ले नगरपा3लकाको 3नवा0चनको अिWतम पYरणाम घोषणा

भएको 3म3तले तीन म1हना 3भw सभाको प1हलो अ3धवेशन बोलाउनेछ ।
xयसप3छ यस काय01व3ध बमोिजम अnय^ले समय समयमा अWय अ3धवेशन बोलाउनेछ ।
तर सभाको एउटा अ3धवेशनको समा3_ र अकe बैठकको BारQभका बीचको अव3ध छ
महXना भWदा बढX हुने छै न ।
(२) अnय^ले काय0सूची बमोिजम सभाको बैठकको सं चालन र अWxय गनyछ ।
(३) सभाको अ3धवेशन चालू नरहे को वा बैठक >थ3गत भएको अव>थामा बैठक बोलाउन
वा`छनीय छ भनी सभाको सQपूण0 सद>य सं zयाको एक चौथाइ सद>यहVले 3लिखत अनुरोध
गरे मा अnय^ले xय>तो बैठक ब>ने 3म3त, >थान तो|नेछ । xयसरX तो1कएको 3म3त, समय र
>थानमा सभाको अ3धवेशन ब>नेछ ।
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(४) सभाको अ3धवेशन काय0पा3लकाको केW} रहे को >थानमा अnय^ले तोके बमोिजम

ब>नेछ ।

(५) सामाWयतः 3नवा0चन प3छको प1हलो अ3धवेशनको अव3ध बढXमा पW~ vदन र सोप3छको
Bxयेक अ3धवेशनको अव3ध बढXमा सात vदनको हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (३) बमोिजम सभाको अ3धवेशन बोलाएको सूचना अnय^ले
सद>यहbलाई vदनेछ । xय>तो सूचना आवUयकता अनुसार साव0ज3नक स-ार माnयमबाट समेत
Bचार Bसार गनु0 पनyछ ।
४.

सद>यहbको उपि>थ3त र आसनः (१) बैठकमा आसन €हण गनु0 अिघ सबै सद>यले अnय^ले

तोकेको •म अनुसार अ3धवेशनको उपि>थ3त पुि>तकामा ह>ता^र गनुप
0 नyछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम उपि>थत सद>यले अnय^ले तोके अनुसारको >थानमा 3नधा0Yरत

समय अगावै आ‚नो आसन €हण गनुप
0 नyछ ।

(३) अपांगता भएका सद>यको हकमा अnय^ले 3नधा0Yरत गरे को >थानमा 3नजको साथमा
एक जना सहयोगी आवUयक भएमा सो को समेत Rयव>था गन0 स|नेछ ।
५.

सभाको गणपूरक सं zया: (१) सभामा तxकाल कायम रहे का सद>य सं zयाको पचास B3तशत

भWदा बढX सद>य उपि>थत भएमा अ3धवेशनको ला3ग गणपूरक सं zया पुगेको मा3ननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गणपुरक सं zया नपुगेमा अnय^ले तीन vदन 3भw अकe

बैठकका ला3ग दफा ३ बमोिजम सूिचत गनुप
0 नyछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम आRहान गरे को अ3धवेशनमा गणपुरक सं zया नपुगेमा दुई vदन

3भw अ3धवेशन ब>ने गरX दफा ३ बमोिजम सूचना गनुप
0 नyछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम पुनः सूचना गदा0 गणपुरक सं zया नपुगेमा कQतीमा प\चीस

B3तशत सद>यहbको उपि>थ3तमा अ3धवेशन ब>नेछ ।
६.

बैठकको स-ालन र >थगन: (१) अnय^ले सभाको काय0बोझलाई nयानमा राखी काय0सूची

>वीकृत गरX सभाको बैठक सं चालन गनुप
0 नyछ ।

(२) सभाको बैठक अnय^ले 3नधा0रण गरे को समय ता3लका बमोिजम हन
ु ेछ ।
(३) अnय^ले Bxयेक बैठकको BारQभ तथा >थगनको घोषणा गनyछ ।
(४) सभाको अnय^ वैठकमा उपि>थत हन
ु नस|ने अव>थामा

ु ले
उपBमख

ु प3न उपि>थत हन
बैठकको अnय^ता गनyछ । उपBमख
ु नसकेमा सभाको जेस्ट सदस्य
बैठकको अnय^ता गनy गरX कायस
0 ूचीमा तो|न ु पनyछ ।
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७.

काय0सूची र समयाव3ध Bकाशनः (१) अnय^को 3नदy शानुसार सभाको सिचवले काय0सूची र समय

ता3लका अनुसूची-१ बमोिजम तयार गनyछ र xयसको एक B3त सामाWयतया अƒचालXस घsटा
अगावै Bxयेक सद>यलाई उपलrध गराइनेछ ।
तर 1वशेष पYरि>थ3तमा अnय^को 3नदy शानुसार बैठक ब>ने चौवीस घsटा अगावै काय0सूची
तयार गरX xयसको एक B3त सद>यलाई सभाको सिचवले उपलrध गराउन स|नेछ ।
८.

समयाव3ध 3नधा0रण: (१) अnय^ले बैठकमा पेश हुने 1वषयमा3थ छलफल गन0 समयाव3ध

तो|नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोिजम तो1कएको समयाव3ध समा_ भएप3छ यस काय01व3धमा अWयथा
लेिखएकोमा बाहे क अnय^ले अWय 1वषयमा छलफल हुन नvदई सो 1वषयको टु dो लगाउन
आवUयक सबै 1वधेयक वा B>ताव 3नण0याथ0 बैठकमा B>तुत गनyछ ।
९.

सभामा मतदान: (१) सभामा 3नण0यका ला3ग B>तुत गYरएको सबै

1वधेयक वा B>तावको 3नण0य

उपि>थत सद>यहVको बहुमतबाट हुनेछ ।
(२) अnय^ता गनy Rयि†लाई मत vदने अ3धकार हुने छै न ।
तर मत बराबर भएमा अnय^ता गनy Rयि†ले आ‚नो 3नणा0यक मत vदनेछ ।
१०.

मया0vदत

सं शोधनः

कुनै सद>यले

B>तुत गनy 1वधेयक वा B>तावमा कुनै आपि‡जनक,

Rयं ˆयाxमक, अनावUयक, अनुपयु† वा असQब‰ शrद वा वा|यांश Bयोग भएको लागेमा
ु Wदा अिघ उपयु† सं शोधन गन0 वा गराउन स|नेछ ।
अnय^ले xय>ता 1वषय 1वतरण हुनभ
११.

बैठकको BारQभः सभाको बैठक क^मा अnय^ आगमन भई रा1Šय धुन बजे प3छ बैठक BारQभ

हुनेछ ।
१२.

बैठकमा पालना गनुप
0 नy आचरणहVः (१) बैठकमा दे हायका आचरणहV पालना गनु0 पनyछः

(क) अnय^ बैठक क^मा Bवेश हुँदा सबैले सQमान Bकट गन0 उ‹नु पनyछ ।
(ख) अnय^ले बैठकB3त सQमान Bकट गरX आ‚नो आसन €हण गनुप
0 नyछ ।
(ग) बैठक >थ3गत भई अnय^ सभाबाट बा1हर 3न>के प3छ माw अb सद>यहVले बैठक
क^ छाƒनु पनyछ ।

(घ) बैठकमा भाग 3लने सद>यले बो)दा अnय^लाई सQबोधन गरे र माw बो)नु पछ0 र
अnय^ले अWयथा आदे श vदएमा बाहे क उ3भएर बो)नु पनyछ ।
(ङ) अnय^ले बैठकलाई सQबोधन गYररहे को समयमा कुनै प3न सद>यले >थान छाƒनु
हुँदैन र अnय^ले बोलेको कुरा शािWतपूवक
0 सुfु पनyछ ।

(च) अnय^ले आसन €हण गYररहे को र बो3लरहे को अव>थामा सद>यको बीचबाट 1हँƒनु
हुँदैन ।
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(छ) कुनै सद>यले बो3लरहे को समयमा अशािWत गन0 वा बैठकको मया0दा भं ग हुने वा
अRयव>था उxपf हुने कुनै काम गनु0 हुँदैन ।

(ज) बैठक क^मा अnय^को सामुfेबाट वारपार गरX 1हँƒन वा अnय^को आसनतफ0
1पŒू फका0एर ब>न हुँदैन ।

(झ) बैठकको काय0सँग Bxय^ bपले सQबिWधत 1वषय बाहे क अWय 1वषयको पु>तक,
समाचारपw वा अWय कागजपwहV प•नु हुँदैन ।

(ञ) बैठकको अव3धभर बैठक क^मा मोबाईल फोन बWद गनु0 पनyछ ।
(२) सभामा पालना गनुप
0 नy अWय आचरणहV समय समयमा सभाले तोके बमोिजम हुनेछ ।
१३.

बैठकमा भाग 3लने सद>यले पालन गनु0 पनy 3नयमहVः बैठकमा हुने छलफलमा भाग 3लने

सद>यले दे हायका 3नयमहVको पालन गनु0 पनyछः
(क)

अnय^को nयानाकष0ण गन0को 3न3म‡ उ‹नु पनyछ र अnय^ 3नजको नाम बोलाएप3छ वा
इशारा गरे प3छ माw बो)नु पनyछ ।

१४.

(ख)

यस काय01व3धको दफा ३५ बमोिजमका 1वषयमा छलफल गनु0 हुँदैन ।

(ग)

अशीŽ, अ•ील, अपमानजनक वा कुनै आपि‡जनक शrद बो)नु हुँदैन ।

(घ)

Rयि†गत आ^ेप लगाउन हुँदैन ।

(ङ)

बो)न पाउने अ3धकारलाई सभाको काय0मा बाधा पानy मनसायले दुbपयोग गनु0 हुँदैन ।

(च)

सभा वा अnय^को कुनै 3नण0य बदर गYरयोस् भfे B>तावमा3थ बो)दाको अव>थामा

(छ)

अnय^ले पद अनुकूल आचरण गरे को छै न भfे B>तावको छलफलको •ममा बाहे क

(ज)

वैठकमा पालना गनुप
0 नy अWय 3नयमहV सभाले तोके बमोिजम हुनेछ ।

बाहे क सभा अnय^को कुनै प3न 3नण0यको आलोचना गनु0 हुँदैन ।
अnय^को आचरणको आलोचना गनु0 हुँदैन ।

छलफलमा बो)ने •मः बैठकमा बो)ने •म दे हाय बमोिजम हुनेछः

(क)

B>ताव पेश गनy सद>यले बो3लसकेप3छ अnय^ले नाम बोलाएको वा इशारा गरे को •म
बमोिजमको सद>यले बो)न पाउनेछन् ।

(ख)

अnय^को अनुम3त 3बना कुनै सद>यले एउटै B>तावमा एक पटक भWदा बढX बो)न
पाउने छै न ।

(ग)

B>ताव पेश गनy सद>यले उ‡र vदनको 3न3म‡ छलफलको अWxयमा फेYर बो)न पाउनेछ

ु ै भए
। सो B>तावको सQबWधमा छलफलमा प1हले भाग 3लएको वा न3लएको जेसक
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ताप3न B>तावक सद>यले उ‡र vदई सकेप3छ अnय^को अनुम3त न3लई फेYर बो)न
पाउने छै न ।
१५.

>पŽ पान0 माग गन0 स1कनेः (१) बैठकमा छलफल च3लरहे को समयमा सQबिWधत 1वषयमा कुनै

सद>यले कुनै कुरा >पŽ पान0 माग गन0 अnय^ माफ0त अनुरोध गन0 स|नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप3न अnय^को अनुम3त 3लई कुनै

सद>यले सभाको जानकारXको ला3ग आफूसँग सQबिWधत अWय 1वषयमा >पŽ जानकारX vदन
स|नेछ ।
तर xय>तो >पŽ जानकारX vदँदा कुनै 1ववाद>पद 1वषय उठाउन पाइने छै न र सो >पŽ

जानकारX मा3थ कुनै छलफल गन0 पाइने छै न ।
१६.

3नण0याथ0 B>ताव पेश गनyः (१) सभाको काय0सूचीको कुनै B>तावमा3थ छलफल समा_ भएप3छ

सो B>तावको प^मा हुने सद>यहVलाई “हुWछ, 1वप^मा हुने सद>यहVलाई “हुf” र तट>थ
रहन चाहने सद>यहVलाई “मत vदf” भfे शrद सु3नने गरX उ\चारण गनु0 भनी अnय^ले
ु ीका 1वषयहV •मशः 3नण0याथ0 पेश गनyछ ।
काय0सच

(२) उपदफा (१) बमोिजम B>तावलाई 3नण0याथ0 पेश गरे प3छ अnय^ले “हुWछ” वा “हुf”

भfे सद>यहVमnये जुन प^को बहुमत भएको ठहर ्याउँ छ सो कुराको घोषणा गनyछ ।

(३) अnय^‘ारा कुनै B>ताव 3नण0याथ0 पेश गYरसकेप3छ सो B>तावमा3थ छलफल गन0 वा

सं शोधन B>तुत गन0 पाइने छै न ।
१७.

सभाnय^ले 3नदy शन vदनेः (१) बैठकमा अभ} Rयवहार गनy सद>यलाई आ‚नो Rयवहार 3नयWwण

गन0 अnय^ले चेतावनी vदए प3छ xय>तो सद>यले आ‚नो Rयवहारमा3थ तुbWत 3नयWwण गनु0
पनyछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदे श पालना नगनy सद>यलाई अnय^ले बैठकबाट बा1हर
जान आदे श vदन स|नेछ । आदे श पाएप3छ xय>तो सद>यले बैठक क^बाट तुbWत बा1हर जानु
पनyछ र 3नजले सो vदनको बाँक’ अव3धको बैठकमा उपि>थत हुन पाउने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको आदे श पाएप3छ प3न xय>तो सद>य बैठक क^बाट तुbWत
बा1हर नगएमा अnय^ले 3नजलाई कम0चारX वा सुर^ाकम“को सहयोग 3लई बा1हर 3नका)न
स|नेछ । xयसरX 3नका3लएकोमा xय>तो सद>यले xयसप3छको तीन vदनसQम सभाको बैठक वा

कुनै स3म3तको बैठकमा भाग 3लन पाउने छै न । यसरX 3नका3लएकोमा सभाको सिचवले सो
कुराको सूचना सबै स3म3तलाई vदनेछ ।

(४) यस काय01व3धमा अWयw जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप3न कुनै सद>यले बैठक

क^मा शािWत, सुRयव>था तथा अनुशासन भd गरे मा वा गन0 लागेमा वा सभाको B3त”ामा ध•ा
लाˆने 1क3समले बैठक क^ 3भw nवंसाxमक काय0 गरे मा वा बल Bयोग गरे मा वा गन0 लागेमा
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वा कुनै भौ3तक हानी नो|सानी पुर ्याएमा अnय^ले 3नजलाई बैठक क^बाट तxकाल 3न–काशन
गरX सद>यलाई बढXमा सात vदन सQमको ला3ग सभामा आउन नपाउने गरX र ^3त भएको
भौ3तक सामा€ीको यथाथ0 ^3तपू3त0 3नजबाट भराउने आदे श vदन स|नेछ ।
(५) दफा (४) बमोिजम 3न–का3सत भएको सद>यले सो अव3धभर सभाको वा कुनै
स3म3तको बैठकमा उपि>थत हुन पाउने छै न । 3नजलाई तो1कएको ^3तपू3त0 अnय^ले तोकेको
समय3भw दािखला गनy दा1यxव सQबिWधत सद>यको हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोिजम कुनै सद>य 3न–कािशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको
सिचवले सबै स3म3तलाई vदनेछ ।
१८.

कारवाहX 1फता0 हुन स|नेः यस काय01व3धमा अWयw जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप3न

3न–कािशत वा कारवाहXमा परे को सद>यले िच‡ बु—दो सफाई पेश गरे मा वा आ‚नो भूल
>वीकार गरX माफ’ मागेमा अnय^ले बैठकको राय बुझी xय>तो सद>यलाई माफ’ vदई कारवाहX
1फता0 3लन स|नेछ ।
१९.

बैठक >थ3गत गनy अ3धकारः बैठक क^3भw अRयव>था भई वा हुन ला3ग बैठक 3नय3मत bपले

स-ालन गन0 बाधा पनy दे िखएमा अnय^ले सो vदनको कुनै समयसQम वा आफूले तोकेको
अव3धसQमको ला3ग सूचना टाँस गरX बैठक >थ3गत गन0 स|नेछ । अnय^ गरे को xय>तो
>थगन मा3थ कुनै सद>यले B˜ उठाउन पाउने छै न ् ।
२०.

सद>यको >थान Yर† रहे को अव>थामा सभाको काय0 स-ालन: सभाको कुनै सद>यको >थान

Yर† रहे को अव>थामा समेत सभाले आ‚नो काय0 स-ालन गन0 स|नेछ र सभाको कारबाहXमा

भाग 3लन नपाउने कुनै Rयि†ले भाग 3लएको कुरा प3छ प‡ा लागेमा Bच3लत कानून 1वपYरत
बाहे कको काय0 अमाWय हुने छै न ।
२१.

सभाको 3नण0यको अ3भलेख र काया0Wवयन: (१) सभा र यसको स3म3तको 3नण0य तथा कारबाहXको

अ3भलेख सभाको सिचवले Rयवि>थत र सुरि^त राSु पनyछ ।
(२) सभा तथा यसका स3म3तको 3नण0यको स•ल अnय^को आदे श 3बना सभा वा सभा
भवन बा1हर लै जान हुँदैन ।
२२.

3नण0य Bमािणत गनy: (१) सभाको बैठकले गरे का 3नण0य अnय^ले Bमािणत गनyछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको 3नण0य सुरि^त राSे र काया0Wवयन गनy गराउने काय0 सभाको
सिचवले गनyछ ।

पYर\छे द-३
>थानीय कानून 3नमा0ण गनy B1•या
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२३.

>थानीय कानून 3नमा0ण गदा0 1वचार गनु0 पनy प^हbः (१) सभाले >थानीय कानून 3नमा0ण वा

सं शोधन गदा0 अWय कुराको अ3तYर† दे हायको 1वषयमा 1वचार गनु0 पनyछ,(क)

सं 1वधान बमोिजम आ‚नो अ3धकारको 1वषयमा पनy वा नपनy,

(ख)

सं 1वधान, सं घीय कानून तथा Bदे श कानूनको Rयव>था,

(ग)

xय>तो कानून, >व\छ, Wयायपूण0 तथा तक0 सं गत हुन वा नहुने,

(घ)

3नमा0ण गन0 ला3गएको >थानीय कानूनको RयवहाYरक काया0Wवयन हुन स|ने वा नस|ने,

(ङ)

कानून काया0Wवयनको ला3ग आवUयक पनy आ3थ0क ™ोत तथा सं >थागत सं रचना,

(च)

सवe\च अदालतबाट B3तपाvदत 3स‰ाWत वा भएको आदे श,

(छ)

नेपाल सरकार, सं घीय सं सš, Bदे श सरकार वा Bदे श सभाले xय>तै 1वषयमा आधारभूत
कानून 3नमा0ण गरे को भए सोमा भएको Rयव>था

(ज)

नेपाल सरकार वा Bादे िशक सरकारले नमूना कानून उपलrध गराएको भए सोमा भएको
Rयव>था,

(झ)

नेपालले अWतरा1Šय >तरमा जनाएको B3तव‰ता,

(ञ)

सQबिWधत >थानीय तहले 3नमा0ण गरे को अWय >थानीय कानूनहbसँगको तालमेल तथा
सौहा}ता,

(ट)

िज)ला3भwका अWय >थानीय तह वा अWय िज)लासँग 3समाना जो3डएका >थानीय तहको
हकमा xय>ता िज)लाका >थानीय तहले बनाएको >थानीय कानूनको Rयव>था,

(ठ)

गाउँकाय0पा3लका वा नगरकाय0पा3लकाले 3नधा0रण गरे का अWय आवUयक 1वषयहb ।
(२) सभाले सं 1वधानको अनुसूची-९ को 1वषयमा >थानीय कानून 3नमा0ण गदा0 xय>तो

1वषयमा सं घीय सं सद वा Bदे श सभाले बनाएको कानूनको B3तकूल नहुने गरX 3नमा0ण गनyछ ।

(३) एक >थानीय तहबाट अकe >थानीय तहको ^ेwमा हुने व>तु वा सेवाको 1व>तारमा कुनै

1क3समको बाधा अवरोध गनy वा कुनै 1क3समको भेदभाव गनy गरX >थानीय कानून 3नमा0ण गन0
हुँदैन ।

(४) सभा वा काय0पा3लकाले एक आपसमा बािझने गरX >थानीय कानून 3नमा0ण गन0 हुँदैन ।
(५) सभाले vदएको अ3धकार Bयोग गरX काय0पा3लकाले 3नदy िशका वा vदˆदश0न बनाई लागू
गनyछ ।
२४.

आवUयकताको प1हचान गनy: (१) काय0पा3लकाले 1वधेयक तजुम
0 ा गनु0 अिघ xय>तो 1वषयको

कानून 3नमा0ण गन0 आवUयक रहे नरहे को 1वषयमा आवUयकताको प1हचान गनु0 पनyछ ।
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(२) उपदफा (१) को Bयोजनको ला3ग सQबिWधत काय0पा3लकाले >थानीय कानून बनाउनु
पनy आधार र कारण, xय>तो 1वषयमा सं घीय वा Bदे श कानून भए नभएको, िज)ला 3भwका र
अWय 3छमेक’ >थानीय तहमा xयस सQबWधी >थानीय कानून 3नमा0ण भए नभएको, >थानीय कानून
तजुम
0 ाबाट हा3सल गन0 खोिजएको लाभ लागत र उपलrधी, >थानीय कानून काया0Wवयनको ला3ग
आवUयक पनy सं यWw तथा आ3थ0क ™ोत, xय>तो ™ोत जुटाउनको ला3ग आवUयक Rयव>था र
1वधेयकमा रहने मुzय मुzय Bावधानको समेत 1व•ेषण गरX सं ि^_ अवधारणापw तयार गनु0
पनyछ ।
(३) कानूनको सं शोधनको ला3ग 1वधेयक तजुम
0 ा गदा0 सं शोधन गनु0 परे को आधार र कारण
स1हतको दफाबार तीन महले 1ववरण तयार गनु0 पनyछ ।
२५.

B>ताव >वीकारयोˆय छ वा छै न भfे 3नण0य गनyः कुनै B>ताव >वीकार योˆय छ वा छै न भfे

कुराको 3नण0य अnय^ले गनyछ र xयसरX 3नण0य गदा0 अnय^ले कारण खुलाई B>तावको कुनै
अंश वा पूरै B>ताव अ>वीकार गन0 स|नेछ ।
२६.

1वधेयक वा B>ताव B>तुत: १) वा1ष0क आय र Rययको अनुमान स1हतको बजेट तथा सोसँग

सQबिWधत 1व3नयोजन वा आ3थ0क 1वधेयकहV अnय^बाट 3नधा0Yरत 3म3त र समयमा सभाको
बैठकमा B>तुत गनुप
0 नyछ ।
(२) वा1ष0क बजेट तथा अथ0 सQबWधी 1वधेयक वा B>ताव काय0पा3लकाको Bमुख आफ›ले वा
3नजले तोके बमोिजम उपाnय^/उपBमुख वा काय0पा3लकाको सद>यले माw B>तुत गनुप
0 नyछ ।
ँ ै पेश गनy भएमा सो समयमा
अnय^ले वा1ष0क बजेट आय Rयय 1ववरण तथा बजेट सभामा आफ
उपाnय^ वा उपBमुखले बैठकको अnय^ता गनyछ ।

(३) कुनै 1वधेयक वा B>ताव अथ0 सQबWधी हो वा होइन भfे B˜ उठे मा सो B˜को
अिWतम 3नण0य गनy अ3धकार अnय^को हुनेछ ।
(४) अथ0 सQबWधी 1वधेयक वा B>तावको अWय B1•या दे हाय बमोिजम हुनेछ,(क) अथ0 सQबWधी 1वधेयक वा B>तावमा छलफलका ला3ग अnय^ले >वीकृत गरे को
काय0ता3लका

(3म3त

र

समय)

सबै

सद>यलाई

सभाको

सिचवले

उपलrध

गराउनुपनyछ
(ख) वा1ष0क बजेट सQबWधी 1वधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पœात माw सबै
सद>यलाई उपलrध गराइनेछ ।
(ग) अथ0 सQबWधी 1वधेयक वा B>तावका सQबWधमा यस काय01व3धमा उ)लेख भएका
1वषय बाहे क अnय^ले उपयु† ठहया0एको B1•या अपनाइनेछ ।
(५) अथ0 सQबWधी 1वधेयक वा B>ताव बाहे कका 1वधेयक वा B>ताव कुनै सद>यले कQतीमा
सात vदन अिघ दता0 गनुप
0 नyछ ।
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(६) अथ0 सQबWधी 1वधेयक वा B>ताव बाहे कका 1वधेयक वा B>ताव दता0 भए पœात
सभाको सिचवले सबै सद>यलाई उपलrध गराउनु गनुप
0 नyछ ।
(७) 1वधेयक वा B>ताव माथी छलफल र 3नण0य हुने समयता3लका अनुसूची -१ बमोिजम

अnय^ले 3नधा0रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
२७.

अथ0 सQबWधी पुरक अनुमान: (१) सभाबाट पाYरत चालु आ3थ0क वष0का ला3ग अथ0 सQबWधी

ऐनले कुनै सेवाका ला3ग खच0 गन0 अिzतयारX vदएको रकम अपया0_ भएमा वा xयस वष0का ला3ग
अथ0 सQबWधी ऐनले अिzतयारX नदिएको सेवामा खच0 गन0 आवUयक भएमा वा अथ0 सQबWधी
ऐनले अिzतयारX vदएको रकमभWदा बढX खच0 हुन गएमा काय0पा3लकाको अnय^/Bमुखले सभामा

यस अिघ B>तुत गYरएको बजेटको 3स‰ाWत र माग0दशनको B3तकूल नहुने गरX पुरक अनुमान
पेश गन0 स|नेछ ।
२८.

1वधेयक सभामा पेश गदा0 सं लˆन गनु0 पनy 1ववरण: सभामा पेश गनy 1वधेयकका साथमा दे हायको

1ववरण सं लˆन गनु0 पनyछ,(क) 1वधेयकको उžेUय र कारण स1हतको 1ववरण,
(ख) 1वधेयक ऐन बनेप3छ आ3थ0क Rययभार हुने रहे छ भने xयसको 1व>तृत 1ववरण
स1हतको आ3थ0क 1टŸपणी,

(ग) कुनै 1वधेयकमा 3नयम, काय01व3ध, 3नदy िशका बनाउने वा अ3धकार Bxयायोजन गनy
Bावधान रहे को भए xयसको कारण, Bxयायोिजत अ3धकार अWतग0त बनाइने 3नयम,
काय01व3ध वा 3नदy िशकाको Bकृ3त र सीमा तथा xयसबाट पन0 स|ने Bभाव सQबWधी
1टŸपणी ।
२९.

1वधेयक दता0 गराउनु पनy: (१) सभाको अ3धकार^ेw 3भw पनy कुनै 1वषयमा कुनै सद>यले

1वधेयक पेश गन0 चाहे मा 1वधेयक तयार गरX सभाको बैठक ब>ने 3म3त भWदा कQतीमा पW~ vदन
अगावै अnय^लाई उपलrध गराई दता0 गराउनु पनyछ ।
तर 3नवा0चनप3छको Bथम सभामा 1वधेयक पेश गनy समयाव3ध अnय^ले तोके बमोिजम

हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको 1वधेयक Bच3लत कानून अनुकूल नदे िखएमा वा यो काय01व3ध

अनुकुल नभएमा अnय^ले उ† 1वधेयक 1व3धसQमत bपमा पेश गन0 B>तावक सद>यलाई vदनु
पनyछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अnय^ले आदे श vदए बमोिजम सभाको सिचवले
B>ताव दता0 गनु0 पनyछ ।
(४) सभाको सिचवले अnय^ले आदे श vदएका 1वधेयक अनुसूची-२ बमोिजम दता0को
अ3भलेख छु ै राSु पनyछ ।
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३०.

B>ताव दता0 गराउनु पनy: सभाको अ3धकार^ेw 3भw पनy कुनै 1वषयमा B>ताव पेश गन0 चाहने

सद>यले B>ताव तयार गरX सभाको बैठक ब>नु भWदा कQतीमा सात vदन अगावै अnय^ सम^
पेश गनुप
0 नेछ ।
।

तर 3नवा0चनप3छको Bथम सभामा B>ताव पेश गनy समयाव3ध अnय^ले तोके बमोिजम हुनेछ
(२) xय>तो B>ताव Bच3लत कानून अनुकूल नदे िखएमा वा यो काय01व3ध अनुकुल नभएमा

अnय^ले उ† B>ताव 1व3धसQमत bपमा पेश गन0 B>तावक सद>यलाई vदनु पनyछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अnय^ले आदे श vदए बमोिजम सभाको सिचवले
B>ताव दता0 गनु0 पनyछ ।
(४) सभाको सिचवले अnय^ले आदे श vदएका B>तावहb दता0को अ3भलेख अनुसूची-२
बमोिजम छु ै राSु पनyछ ।
३१.

सूचना 3बना प3न B>ताव पेश गन0 स1कनेः (१) यस पYर\छे दमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए

ताप3न अnय^को अनुम3त 3लई दे हायको कुनै B>ताव सूचना 3बना प3न पेश गन0 स1कनेछ र
xय>तो B>ताव‘ारा कुनै 1ववाद>पद 1वषय उठाउन पाइने छै नः
(क)

धWयवाद ¡ापन गनy,

(ख)

B>ताव तथा सं शोधन 1फता0 3लने,

(ग)

बधाइ vदने वा शोक Bकट गनy,

(घ)

छलफल वा बैठक >थ3गत गनy,

(ङ)

बैठकको अव3ध बढाउने वा

(च)

छलफल समा_ गनy ।

(२) उपदफा (१) मा उ)लेिखत B>तावका सQबWधमा अnय^ अनुम3त Bा_ भई बैठकमा
B>ताव पेश भएप3छ अnय^ले उ† B>तावलाई बैठकको 3नण0याथ0 पेश गनyछ ।
३२.

1वधेयक र B>ताव 1वतरण: वा1ष0क बजेट सQबWधी 1वधेयक काय0पा3लकाबाट >वीकृत गरX 3सधै

सभामा पेश गYरनेछ । अWय सबै 1वधेयक वा B>ताव सभामा पेश गनु0 भWदा कQतीमा चौवीस
घsटा अगावै सबै सद>यलाई सभाको सिचवले उपलrध गराउनु पनyछ ।
३३.

सुझाब सं कलन र पYरमाज0न: (१) 1वधेयक मसौदा भएप3छ अnय^लाई उपयु† लागेमा xय>तो

1वधेयकमा साव0ज3नक bपमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब सं कलन गन0 स|नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम Bा_ हुन आएको सुझाबहb स1हतको B3तवेदन सQबिWधत वडा
स3म3तले काय0पा3लकालाई vदनु पनyछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोिजम 1वधेयकमा वडा स3म3त माफ0त Bा_ हुन आएका सुझाबहbको
अnययन गरX काय0पा3लकाले 1वधेयकलाई आवUयकता अनुसार पYरमाज0न गनyछ ।
३४.

1वधेयक वा B>ताव सभामा पेश गनy: (१) अnय^बाट >वीकृत काय0ता3लका बमोिजम 1वधेयक

वा B>ताव B>तुतकता0 सद>यले सभाको बैठकमा पेश गनyछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम 1वधेयक पेश गदा0 1वधेयक B>तुतकता0 सद>यले 1वधेयक पेश
गनु0 परे को कारण, 1वधेयकबाट गन0 खोिजएको Rयव>था र xयसबाट Bा_ गन0 खोिजएको
उपलिrधको बारे मा सं ि^_ जानकारX vदं दै 1वधेयकमा छलफल गYरयोस् भfे B>ताव सभामा पेश
गनु0 पनyछ ।

(३) 1वधेयक वा B>ताव पेश गन0 तो1कएको सद>य सभामा >वयं उपि>थत हुन असमथ0

भएमा अnय^ले तोकेको कुनै सद>यले 1वधेयक वा B>ताव पेश गन0 स|नेछ ।
३५.

सं शोधन सQबWधी शत0हVः कुनै 1वधेयक वा B>तावको सQबWधमा दे हायका शत0का अधीनमा रहX

सद>यले सं शोधन पेश गन0 स|नेछः

३६.

(क)

मूल B>तावको 3स‰ाWत 1वपरXत हुन ु हुँदैन ।

(ख)

मूल B>तावको कुरासँग सQब‰ तथा xयसको ^ेw3भwको हुन ु पनyछ ।

(ग)

बैठकले प1हले गYरसकेको 3नण0यसँग बािझने हुन ु हुँदैन ।

(घ)

अ>पŽ वा 3नरथ0क हुन ु हुँदैन ।

1वधेयकमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोिजमको 1वधेयक वा B>ताव

बैठकमा दफावार छलफलका ला3ग अnय^ले आवUयक Rयव>था गनुप
0 नyछ । य>तो छलफलमा
अnय^ले Bा_ भई सकेका सं शोधन 1वधेयक वा B>तावलाई समेत समावेश गराउन स|नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम छलफल समा_ भए पœात 1वधेयक वा B>ताव B>तुतकता0

सद>यले अnय^को अनुम3तले सभामा दे हायको कुनै एक B>ताव B>तुत गनुप
0 नyछ,(क)

1व>तृत छलफलको ला3ग 1वधेयक वा B>तावलाई सभाका स3म3तमा पठाइयोस् भfे वा

(ख)

1वधेयक वा B>ताव बैठकबाट पाYरत गन0 3नण0याथ0 पेश गनy ।
तर स3म3तको बैठकमा पठाइने 1वधेयक वा B>ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल

गYरने छै न ।
३७.

सभामा छलफल गन0 नपाइने 1वषयहVः (१) दे हायका 1वषयमा सभा वा स3म3तको कुनै बैठकमा

छलफल गन0 पाइने छै नः
(क)

सं 1वधान वा Bच3लत कानूनबाट 3नषेध गYरएको 1वषय,

(ख)

कानूनत: गोŸय रहने कुराहV वा Bकाशन गदा0 रा1Šय 1हत 1वपYरत हुने काय0,
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(ग)

काय0पा3लकाको कुनै स3म3तको 3नण0यको आलोचना गYरएका 1वषय,

(ग)

सभाको छलफल‘ारा >पŽ भएसकेको 1वषय,

(घ)

Bxय^ वा अBxय^ bपमा Bचारको ला3ग कुनै Rयि† वा सं >थाको नाम आvद भएको
1वषय,

(ङ)

Bच3लत कानून बमोिजम >था1पत भएको Wया1यक वा वा xयसको पदा3धकारX, Bच3लत
कानुन बमोिजम जाँचबुझ गन0, सुझाव vदन वा B3तवेदन पेश गन0 गvठत आयोग वा
स3म3तमा 1वचारधीन रहे को 1वषय,

(च)

ऐ3तहा3सक त¢य वा कानूनको Rयाzया सQबWधी 1वषय,

(छ)

गैर सरकारX Rयि†को कुनै व†Rय सxय हो वा होइन भfे 1वषय,

(ज)

अिशŽ भाषा Bयोग गYरएको,

(झ)

काय0पा3लकाको कुनै 3नण0य वा कुनै कारवाहX सQबWधी 1वषयमा छलफल गदा0 रा1Šय

ँ आउन
सुर^ा, अखsडता वा कूटनी3तक सQबWध ज>ता सं वेदनशील 1वषयहVमा आच
स|ने भनी काय0पा3लकाबाट Bमािणत गYरएको 1वषय समावेश भएको, र

३८.

स3म3तमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोिजम 1व>तृत छलफल गन0 सभाको

स3म3तमा पठाइएकोमा स3म3तले xय>तो 1वधेयक वा B>तावमा छलफल गदा0 1वधेयकमा सं शोधन
पेश गनy सद>यहbलाई सं शोधन पेश गनु0 परे को आधार र कारण समेत खुलाई आ‚नो
सं शोधनको 1वषयमा BŽ गन0 स3म3तको बैठकमा समय vदनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सं शोधनकता0ले सं शोधनको 1वषयमा आ‚नो धारणा राखेप3छ पेश

भएका सं शोधनका 1वषयमा समेत स3म3तले दफाबार छलफल गरX xय>तो सं शोधन >वीकार गनy
वा नगनy सQबWधमा 1वधेयक B>तुतकता0 सद>यको समेत राय 3लई आवUयक 3नण0य गनyछ ।
३९.

स3म3तको B3तवेदन र बैठकमा B>तुत: (१) स3म3तमा 1वधेयक वा B>ताव उपर छलफल समा_

भएप3छ स3म3तले गरे को 3नण0य अनुbप B3तवेदन तयार गरX स3म3तको सं योजक वा 3नजको
अनुपि>थ3तमा स3म3तले तोकेको सद>यले B3तवेदन स1हतको 1वधेयक वा B>ताव अnय^को
अनुम3तले सभाको बैठकमा पेश गनyछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको B3तवेदन उपर छलफल समा_ भए पœात 1वधेयक वा
B>ताव B>तुतकता0 सद>यले अnय^को अनुम3तमा 1वधेयक वा B>ताव बैठकबाट पाYरत गन0
3नण0याथ0 पेश गनyछ ।
४०.

1वधेयक 1फता0 3लन स|ने: (१) 1वधेयक B>तुतकता0 सद>यले सभाको >वीकृ3त 3लई जुनसुकै

अव>थामा 1वधेयक वा B>ताव 1फता0 3लन स|नेछ ।

तर वा1ष0क बजेट तथा आ3थ0क ऐन सQबWधी 1वधेयक 1फता03लन स|ने छै न ् ।
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(२) 1वधेयक वा B>ताव B>तुतकता0 सद>यले 1वधेयक 1फता0 3लन अनुम3त माˆने B>ताव
पेश चाहे मा 3लिखत सूचना vदनु पनyछ ।
(३) 1वधेयक वा B>ताव 1फता0 3लने B>तावको कसै ले 1वरोध गरे मा B>ताव गनy तथा 1वरोध

गनy सद>यलाई अnय^ले आ-आ‚नो कुराहV >पŽ पान0 सं ि^_ व†Rय vदन अनुम3त vदन
स|नेछ र xयसप3छ अb छलफल हुन नvदई B>तावलाई 3नण0याथ0 पेश गनyछ ।
(३) 1वधेयक वा B>ताव 1फता0 3लने अWय B1•या अnय^ले 3नधा0रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
४१.

सं शोधन B>ताव >वीकृत गनy वा नगनy अ3धकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६

बमोिजम दता0 भएको 1वधेयक वा B>ताव उपर कुनै सद>यले सं शोधन पेश गन0 चाहे मा सभाको

ु Wदा कQतीमा चौवीस घsटा vदन अगावै सं शोधनको B>ताव अnय^ सम^ पेश गन0
बैठक हुनभ
स|नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश गYरने सं शोधन >वीकृत गनy वा नगनy अ3धकार अnय^को
हुनेछ ।
(३) अnय^ले >वीकृत गरे को सं शोधन वा सं शोधन स1हतको B>ताव वा मूल B>तावलाई
3नण0याथ0 पेश गनुभ
0 Wदा प1हले बैठकमा पढे र सुनाउनेछ । यसरX 3नण0याथ0 पेश गदा0 एकभWदा

बढX सं शोधनहb भएमा अnय^ले उपयु† ठहया0एको कुनै एक सं शोधन वा सं शोधन स1हतको
B>ताव वा मूल B>तावलाई Bाथ3मकता vदइ पेश गन0 स|नेछ ।
(२) सभाको सिचवले अnय^ले अनुम3त vदएका सं शोधनहVको 1ववरण सद>यहVलाई
उपलrध गराउनेछ ।
४२.

1वधेयक पाYरत गनy B>ताव सभाको 3नण0याथ0 पेश गनy: (१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा

सो समा_ भएप3छ र स3म3तमा 1व>तृत छलफल भएकोमा स3म3तको B3तवेदन उपर सभाको
बैठकमा छलफल समा_ भएपœात अnय^को अनुम3त 3लई सभामा 3नण0याथ0 1वधेयक B>तुतकता0
सद>यले 1वधेयक पाYरत गYरयोस् भfे B>ताव B>तुत गनyछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको 1वधेयक वा B>तावमा पेश भएका सं शोधनहVलाई अnय^को
अनुम3तले बैठकमा 3नण0याथ0 छु ै पेश गन0 स|नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम सभाको बैठकमा बहुमत सद>यले >वीकृत गरे मा
1वधेयक वा B>ताव पाYरत भएको मा3ननेछ ।
४३.

1वधेयकको पुनः B>तु3तः एक पटक आRहान गरX बसेको सभाको बैठकमा पेश गरX अ>वीकृत

भएको 1वधेयक सोहX सभाको बैठकमा पुनः B>ताव गYरने छै न ।
४४.

1वधेयक दता0 अ3भलेख राSे: सभामा पेश गनy Bयोजनाको ला3ग अnय^ सम^ पेश भएका

1वधेयक सभाको सिचवले अनुसूची -२ बमोिजम दता0 गरX 1वधेयकमा भएको कारबाहXको
अ£ाव3धक लगत तयार गरX राSु पनyछ ।
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४५.

सामाWय wुटX सुधार: अnय^ले सभाबाट पाYरत भएको 1वधेयक वा B>तावमा दफाहVको

सं zयाको •म 3मलाउने तथा भाषागत शु‰ता कायम राSु पनyछ ।
४६.

1वधेयक Bमाणीकरणको ला3ग अ£ाव3धक B3त तयार पानy: (१) दफा ४२ बमोिजम सभाबाट

पाYरत भएको 1वधेयकलाई सभाको सिचवले पाYरत भएका सं शोधन तथा आनुषं3गक 3मलान भए

xय>तो 3मलान गरX 1वधेयक पाYरत भएको 3म3त समेत उ)लेख गरX Bमाणीकरणको ला3ग नेपालX
कागजमा चार B3त तयार गनुपनyछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार गYरएको 1वधेयकमा वष0गत नQबर समेत उ)लेख गरX
सभाको सिचवले Bमाणीकरणको ला3ग अnय^ सम^ पेश गनु0 पनyछ ।
४७.

1वधेयक Bमाणीकरण र Bकाशन तथा 3ब•’ 1वतरण: (१) सभाबाट पाYरत भई दफा ४६ को

उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको 1वधेयकको प1हलो र अिWतम पृ”मा पूरा नाम, थर तथा पद
समेत उ)लेख गरX Bxयेक पृ”मा ह>ता^र गरX अnय^ले Bमाणीकरण गनyछ । xयसरX
Bमाणीकरण गदा0 3म3त र 1वधेयकको पृ” सं zया समेत खुलाउनु पनyछ ।
(२) सभाबाट पाYरत 1वधेयक उपदफा (१) बमोिजम Bमाणीकरण भएप3छ लागू हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम 1वधेयक Bमाणीकरण भएको जानकारX सभामा vदनु पनyछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम Bमाणीकरण भएको 1वधेयकको एक B3त सभाको अ3भलेखमा
राखी अकe एकÑएक B3त काय0पा3लकाको काया0लय, वडा स3म3त र सं घ र Bदे शको सQपक0
मWwालयमा पठाउनु पनyछ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम Bमाणीकरण भएको 1वधेयक Bकाशन गरX काय0पा3लकाको
वेवसाईटमा समेत राSु पनyछ ।
(६) सभाले पाYरत गरे को 1वधेयक Bमाणीकरण भएप3छ xयसका मुzय मुzय Rयव>थाको

बारे मा >थानीय स-ार माnयम वा अWय कुनै तYरकाबाट Bचार Bसार गनु0 पनyछ ।

(७) कसै ले >थानीय कानून खYरद गन0 चाहे मा काय0पा3लकाको काया0लय र वडा स3म3तको

काया0लयबाट लागत द>तुर 3तरX खYरद गन0 स|नेछ ।
४८.

स3म3त गठन गन0 स|ने: (१) काय0पा3लकालाई सभाB3त उ‡रदा1य बनाउन, >थानीय कानून

3नमा0ण B1•यालाई Rयवि>थत बनाउन तथा काय0पा3लकाबाट भएका कारवाहXको अनुगमन र
मू)या¤न गरX आवUयक 3नदy शन vदन समेत Bयोजनको ला3ग दे हाय बमोिजमको स3म3त गठन
गन0 स|नेछः
क. 1वधेयक स3म3त
ख. लेखा स3म3त
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको Bxयेक स3म3तमा बढXमा तीन जना सद>यहb रहनेछन् ।
स3म3तमा रहने सद>यहb 1वषयगत अनुभव वा 1व¡ताका आधारमा अnय^को B>ताव बमोिजम
सभाले 3नधा0रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम गठन हुने स3म3तको सं योजक अnय^ले तोके बमोिजम हुनेछ

। सं योजक बैठकमा उपि>थत नभएमा स3म3तले तोकेको सद>यले बैठकको अnय^ता गनyछ ।
(४) स3म3तको सिचवको काय0 काय0पा3लकाको 1वषयगत शाखा Bमुखले गनyछ ।
(४) स3म3तको बैठकको गणपुरक सं zया कQतीमा दुई जना हुनपु नyछ ।
(५) स3म3तको 3नण0य बहुमतबाट हुनेछ ।

(6) उपदफा (१) बमोिजमको स3म3तले आवUयकतानुसार 1वषयगत 1व¡ वा कम0चारXलाई
आमWwण गन0 स|नेछ । आमिWwत सद>यले बैठकको 3नण0यमा मत vदन पाउने छै न।
(7) Bउपदफा (१) बमोिजमका स3म3तले आफूले गरे को कामको वा1ष0क B3तवेदन
सभासम^ पेश गनु0 पनyछ ।
४९.

>थानीय कानूनको एक’कृत र अ£ाव3धक अ3भलेख राSुपनy: (१) सभाको सिचवले अनुसूचीÑ३

बमोिजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एक’कृत र अ£ाव3धक अ3भलेख राSु पनyछ ।

ु ममा अ£ाव3धक 1ववरण तयार गरX
(२) काय0पा3लकाले >थानीय कानूनको वष0गत र वणा0न•
राSु पनyछ ।
(३) >थानीय कानूनमा सं शोधन भएमा xय>तो सं शोधन समेत 3मलाइ काय0पा3लकाले
अ£ाव3धक 1ववरण तयार गरX राSु पनyछ । xयसरX अ£ाव3धक गYरएको >थानीय कानून
>थानीय तहको वेवसाईटमा समेत राSु पनyछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम रािखएको अ3भलेख कसै ले अवलोकन गन0 चाहे मा सुरि^त

bपमा अवलोकन गन0 vदनु पनyछ ।
५०.

कानून 3नमा0ण B1•या सQबWधी अWय Rयव>था: >थानीय कानून 3नमा0ण वा सं शोधन सQबWधी

५१.

सभाको सिचवको अ3धकारः सभाको सिचवले सभाको वा कुनै स3म3त वा उपस3म3तको बैठकमा

ँ ै 3नधा0रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
अWय B1•या Bच3लत कानून अनुकूल सभाले आफ

Bवेश गन0 र बैठकमा काय0रत कम0चारXलाई 3नदy शन vदन वा 3नयWwण गन0 वा बैठकले मागेको
काय01व3ध सQबWधी स)लाह vदन स|नेछ ।
पYर\छे द-४
िज)ला सभा तथा िज)ला समWवय स3म3त सQबWधी Rयव>था
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५२.

िज)ला सभाको गणपुरक सं zया: िज)ला सभाको बैठकमा सभामा तxकाल कायम रहे का सद>य

सं zयाको पचास B3तशतभWदा बढX सद>य उपि>थत भएमा बैठकको ला3ग गणपुरक सं zया पुगेको
मा3ननेछ ।
५३.

िज)ला सभाको काय0स`चालन सQबWधी काय01व3ध: िज)ला सभाको बैठक तथा काय0 स`चालन

सQबWधी अWय Rयव>था िज)ला सभा आफ›ले 3नधा0रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
५४.

िज)ला समWवय स3म3तको बैठक: (१) िज)ला समWवय स3म3तको बैठक आवUयकता अनुसार

ब>नेछ ।
(२) िज)ला समWवय स3म3तको बैठक स3म3तको Bमुखले तोकेको 3म3त, समय र >थानमा

ब>नेछ ।

(३) िज)ला समWवय स3म3तको सिचवले स3म3तको बैठक ब>ने सूचना कQतीमा सात vदन
अगावै स3म3तका सद>यहVलाई vदनु पनyछ र xय>तो सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने
1वययषहbको सूची समेत सं लˆन गनु0 पनyछ ।

(४) िज)ला समWवय स3म3तका तxकाल कायम रहे को सद>य सं zयाको पचास B3तशत
भWदा बढX सद>यको उपि>थ3त भएमा स3म3तको गणपूरक सं zया पुगेको मा3ननेछ ।

(५) िज)ला समWवय स3म3तको बैठकको अnय^ता स3म3तको Bमुखले गनyछ र 3नजको

अनुपि>थ3तमा वा 3नजको पद Yर† रहे को अव>थामा िज)ला समWवय स3म3तको उपBमुखले
बैठकको अnय^ता गनyछ ।
(६) िज)ला समWवय स3म3तको बैठकमा वहुमतको राय माWय हुनेछ र मत बराबर

भएमा बैठकको अnय^ता गनy Rयि†ले 3नणा0यक मत vदनेछ ।

(७) िज)ला समWवय स3म3तको 3नण0य स3मतको Bमुख‘ारा Bमािणत गYरनेछ ।
(८) िज)ला समWवय स3म3तको बैठक सQबWधी अWय काय01व3ध सो स3म3त आफ›ले
3नधा0रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
५५.

िज)ला सभा तथा िज)ला समWवय स3म3तको 3नण0यको अ3भलेख र काया0Wवयन: (१) िज)ला सभा

तथा िज)ला समWवय स3म3तको 3नण0य तथा कारवाहXको अ3भलेखहV िज)ला समWवय स3म3तको
अnय^ वा Bमुखले तोकेको पदा3धकारX वा सभाको सिचवले सुरि^त राzनु पनyछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम रािखने अ3भलेखहV समWवय स3म3त Bमुखको आदे श 1वना

िज)ला समWवय स3म3तको सिचवालय भवनबाट बा1हर लै जान हुँदैन ।
पYर\छे द-५
1व1वध
५६.

सभालाई सं बोधनः (१) नेपाल सरकारका मिWwपYरष¥का सद>य, Bदे श Bमुख तथा Bदे श

सरकारका मिWwपYरष¥का सद>यलाई सभा अnय^ले सभाको बैठकलाई 1वशेष सं वोधन गन0
अनुरोध गन0 स|नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सQबोधनको ला3ग अपनाइने B1•या अnय^ले तोके बमोिजम

हुनेछ ।
५७.

Bवेश 3नय3मत गनy अ3धकारः (१) सभाको बैठकमा Bवेश 3नय3मत गनy अ3धकार अnय^को

हुनेछ ।
५८.

आWतYरक vदˆदश0नः सभाको >वीकृ3त 3लई अnय^ले आवUयकता अनुसार आWतYरक vदˆदश0न

बनाउन स|नेछ ।
(१) यस काय01व3धको अिWतम Rयाzया गनy अ3धकार अnय^लाई हुनेछ र 3नजको 3नण0य

अिWतम हुनेछ ।

(२) xय>तो 3नण0यको जानकारX बैठकलाई vदनु पनyछ ।
(३) यो काय01व3धको Bयोग गदा0 B1•यागत बाधा अƒकाउहV फुकाउने अिWतम अ3धकार

अnय^लाई हुनेछ । यसरX जारX भएका आदे श वा 3नदy शनहV यस काय01व3धमा परे सरह मा3न
काया0Wवयनमा आउनेछ ।
५९.

सभाको सिचवको काम लगाउन स|नेः सभाको सिचव उपि>थत नभएमा यस काय01व3धमा सभाको

सिचवले गनy भनी तो1कएको काय0हV अnय^ले तोकेको अWय अ3धकृत >तरका कम0चारXले गनyछ
।
६०.

अनुपि>थ3तको सूचनाः (१) कुनै सद>य लगातार दू ई वटा वा सो भWदा बढX सभाको बैठकमा

अनुपि>थत रहनु पनy भएमा तxसQबWधी अ€ीम सूचना अnय^लाई vदनु पनyछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम vदइने सूचनामा आफू अनुपि>थत रहने अव3ध र कारण समेत
उ)लेख गनु0 पनyछ ।
६१.

पालना गनु0 पनy आचार सं 1हताः सभाका पदा3धकारX तथा सद>यहVले सं 1वधान तथा कानून

बमोिजमको उ‡रदा1यxव पूरा गनy तथा 3नजहVको काम कारवाहXमा साव0ज3नक 1व¦ास कायम
गन0 सभाबाट >वीकृत आचार सं 1हताको पालना गनyछन् । आचार सं 1हताको नमूना >थानीय

तहको सQपक0 मWwालय माफ0त उपलrध गराउनेछ । य>तो आचारसं 1हता सभाले पाYरत गरX
लागू गनु0 >थानीय तहको कत0Rय हुनेछ ।
६२.

अ3धवेशनको अं ग नमा3नने: सभाको अ3धवेशन BारQभ हुन ु पूव 0 र भैसकेप3छ अWxय नभएसQमको

अव3धमा आयोजना हुने उšघाटन, >वागत, सQमान तथा अ3भनWदन ज>ता 1•याकलापलाई
सभाको अंग मा3नने छै न ।
६३.

शािWत सुर^ा सुRयव>था कायम राSे: गाउँसभा वा नगरसभा स-ालन अव3धभर सभाको सुर^ाथ0

अnय^ले सुर^ा 3नकायको सहयोग अनुरोध गरे मा अ1वलQब सुर^ा उपलrध गराउनु सQबिWधत
सुर^ा 3नकायको कत0Rय हुनेछ ।
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अनुसूची - १
(काय01व3धको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सQबिWधत)
....पा3लका
...... सभा
काय0सूची र समयता3लका

बैठक सं zया

बैठक >थानः

अnय^ताः
3म3त

बैठक ब>ने समय

काय0सूची

काय0सूची B>तुतकता0

कै1फयत

छलफलको समय ता3लका
3म3त

बैठक
समय

ब>ने

काय0सूची

B>ता

छलफलमा बो)ने सद>यको नाम

B>तुतकता0को

र तो1कएको समय

कै1फयत

नाम
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अनुसूची - २
(काय01व3धको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सQबिWधत)

...पा3लकाको ...... सभामा B>तुत कानूनको अ3भलेख
.................... गाउँसभा/नगरसभा

दता0

1वधेयकको

दता0

नं.

नाम

3म3त

मूल÷सं शोधन

B>तुतकता0

1वतरण

सभामा

दफावार

पाYरत

Bमाणीकरण

3म3त

B>तुत

छलफल

3म3त

3म3त

कै1फयत

3म3त

अ3भलेख तयार गनyको

अ3भलेख जाँच गनyको

द>तखतः

द>तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

3म3त:

3म3त:
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अनुसूची - ३
(काय01व3धको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सQबिWधत)

...पा3लकाको ...... सभामा >वीकृत कानूनको अ3भलेख
.................... गाउँसभा/नगरसभा

दता0

1वधेयकको नाम

नं.

सभाबाट

सं शोधन

>वीकृत

भए सोको 3म3त

भएको 3म3त

अ3भलेख तयार गनyको

द>तखतः

भएको

सभामा

पाYरत

B>तुत

3म3त

Bमाणीकरण 3म3त

3म3त

अ3भलेख जाँच गनyको

द>तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

3म3त:

3म3त:

cf1fn],
gfd k|]d k|;fb bfxfn
k|d'v k|zf;sLo clws[t

कै1फयत
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