मलंगवा नगरसभा सन्चालन ननयमावली २०७४
मलंगवा नगर काययपाललका बाट स्वीकृत लमनत: २०७४/०९/०२

प्रस्तावना नेपालको संववधानको २०७२ धारा २२७ र प्रदे श कानन
ू बमोजिम स्थानीय तहको

बैठक सचालन ननयमावली जस्वकृत भई लागू नभएसम्मको लागग मलंगवा नगरसभाको कायय संचालन
गनय, बैठकको सव्ु यवस्था कायम राख्न, आवश्यक सलमनतहरुको गठन गनय र अन्य काम कारवाहह
ननयलमत एवं प्रभावकारी बनाउन मलंगवा काययपाललकाबाट जस्वकृत गरी यो ननयमावली िारी
गररएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारजम्भक

१. संनछप्त नाम र प्रारम्भ
रहे को छ।

(१) यस ननयमावलीको नाम “मलंगवा.नगर सभा संचालन ननयमावली २०७४

(२) यो ननयमावली तरु ं त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परररभाषा ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ननयमावलीमा,(क) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सझनु पछय ।

(ख) “स्थाननय तह” भन्नाले नेपालको संववधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोजिमका
नगरपाललका सभा सझनु पदय छ ।

(ग) “सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनु पदय छ i,

(घ) “काययपाललका” भन्नाले नगर काययपाललका सझन पदय छ ।

(ङ) “अध्यक्ष” भन्नाले सभाको अध्यक्ष लाई सम्झनु पदय छ i सो सब्दले प्रमख
ु तथा अध्यक्षलाई समेत
सम्झनु पदय छ i

(च) उपाध्यक्ष भन्नाले नगरपाललकाको उपप्रमख
ु लाई सम्झनु पदय छ ।

(छ) “ववधेयक” भन्नाले स्थाननय कानन
ू को मसौदा वा कानन
ू को संशोधन मसौदा समेत सम्झनु पदय छ।
(ि) “सदस्य” भन्नाले नगर काययपाललकाको प्रमख
ु , उपप्रमख
ु ^/काययपाललकाको सदस्य वा वडा सदस्य ,
सम्झनु पदय छ ।

(झ) “सभाको सगचव” भन्नाले नगरपाललकाको प्रमख
ु प्रसासककय अगधकृत वा प्रमख
ु प्रसासककय अगधकृत
अनप
ु जस्थत भयमा अन्य कमयचारी समेतलाई सम्झनु पछय i

(ञ) “बैठक” भन्नाले नगर सभाको अगधवेशन सम्झनु पछय । सो शब्दले सलमनतको वैठक समेतलाई
सम्झनु पदय छ ।

(ट) “प्रस्ताब” भन्नाले सभाको ववचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताब वा सो प्रस्ताब सँग सम्बजन्धत
संशोधन प्रस्ताब समेत सम्िनु पछय ।

(ठ) “प्रस्तत
ु कताय सदस्य” भन्नाले सभाको ववधेयक वा प्रस्ताब प्रस्तत
ु कताय सभाको सदस्य
सम्झनु पछय ।

(ड) “बैठक कक्ष

भन्नाले सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दले बैठक कक्ष सँग

िोडीएको दशयक हदघाय तथा बरण्डा समेतलाई िनाउँ छ ।

(ढ) “ववषयगत शाखा” भन्नाले नगरपाललकाको कायय ववभािन ननयमावलल
बमोजिमको ववषयगत शाखा संझनु पछय ।
(ण) “सलमनत”

भन्नाले यस ननयमावली बमोजिम गठन हुने सभाको सलमनत सम्झनु पछय ।
(त) “संयोिक” भन्नाले यस ननयमावली बमोजिम गठीत सलमनतको संयोिक सम्झनु पछय ।
पररच्छे द -२

सभाको बैठक तथा बैठक संचालन सम्बजन्ध व्यवस्था
३. सभाको अगधवेशन बोलाउने: (१) प्रमख
ु ले नगरपाललकाको ननवायचनचनको अंनतम

पररणाम घोषणा भएको लमनतले एक महहना भीत्र सभाको पहहँलो अगधवेशन बोलाउनेछ ।त्यस पनछ यस
ननयमावली बमोजिम प्रमख
ु ले समय समयमा अन्य अगधवेशन बोलाउनेछ ।

तर सभाको एउटा अगधवेशनको समाजप्त र अको बैठकको प्रारम्भ बीचको अवगध छ
महहना भन्दा बहढ हुने छै न ।
(२) प्रमख
ु ले काययसच
ू ी बमोजिम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गनेछ ।

(३) सभाको अगधवेशन चालू नरहे को वा बैठक स्थगगत भएको अबस्थामा बैठक बोलाउन

वा`छनीय छ भनी सभाको सम्पण
ू य सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य हरुले ललखखत अनरु ोध
गरे मा प्रमख
ु ले त्यस्तो बैठक बस्ने लमनत,स्थान तोक्नेछ । त्यसरीतोककएको लमनत, समय र
स्थानमा सभाको अगधधवेशन बस्ने छ ।

(४) दफा (३) वमोजिम आब्हान गरे को अगधवेसन प्रमख
ु ले १५ हदन लभत्र बोलाउनु पनेछ i
(५) सभाको अगधवेशन काययपाललकाको केन्र रहे को स्थानमा प्रमख
ु ले तोके बमोजिम
बस्नेछ ।

(६) सामान्यत ननवायचन पनछको पहहलो अगधवेशनको अवगध बहढमा ७ हदन र सो पनछको
प्रत्येक अगधवेशनको अवधी बहढमामा ५ पांच दीनको हुनेछ ।
(७) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम सभाको अगधवेशन बोलाएको सच
ू ना प्रमख
ु ले

सदस्यहरुलाई हदनेछ । त्यस्तो सच
ू ना आबश्यकता अनस
ु ार सावयिननक संचार माध्यमबाट समेत
प्रचारप्रसार गनुय पनेछ ।

४. सदस्यहरुको उपस्स्िति र आसनः (१) बैठकमा आसन ग्रहण

गनुय अनघ सबै सदस्यले अध्यक्षले

तोकेको क्रम अनसस
ु ार अगधवेशनको उवपजस्थती पजु स्तकामा हस्ताक्षर गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम उपजस्थत सदस्यले अध्यक्षले तोके अनस
ु ारको स्थानमा ननधायररत
समय अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनुय पनेछ ।

(३) अपाङ्गता भयका सदस्यको हकमा अध्यक्षले ननधायररत गरे को स्थानमा ननिको साथमा एक िना
सहयोगी आवश्यक भएमा सोको समेत बेबस्था गनय सककनेछ i

(५) सभाको गणपरु क संख्या : (१) सभामा तत्काल कायम रहे का सदस्यय संख्याको पचास प्रनतशत
भन्दा बहढ सदस्य उजस्थत भएमा अगधवेशनको लागग गणपरू क संख्याया पग
ु ेको मानननेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गणपरु क संख्या नपग
ु ेमा अध्यक्षले तीन हदन लभत्र अको
बैठकका लागग दफा ३ बमोजिम सगु चत गनुय पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आब्हानहान गरे को अगधवेशनमा गणपरु क संख्याया नपग
ु ेमा दईु हदन लभत्र
अगधवेशन बस्नेन गरर दफा ३ बमोजिम सच
ू ना गनुय पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पन
ु सच
ू ना गदाय गणपरु क संख्याया नपग
ु ेमा कजम्तमा पच्चीस प्रनतसत
सदस्य हरुको उवपस्थीनतमा अगधवेशन बस्नेछ ।

६. बैठकको संचालन र स्िगन: (१) अध्यक्षले सभाको काययबोझलाई ध्यानमा राखी काययसच
ू ी
स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचालन गनुय पनेछ ।

(२) सभाको बैठक अध्यक्षले ननधायरण गरे को समय ताललका बमोजिम हुनेछ ।
(३) अध्यक्षले प्रतेक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।

(४) सभाको अध्यक्ष वैठकमा उपजस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमख
ु ले
बैठकको अध्यक्षता गनेछ । उपाध्यक्ष वा प्रमख
ु पनन उजस्थतथत हुन नसकेमा अध्यक्षले
तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेगरी कायय सच
ु ीमा तोक्नु पनेछ

७. काययसच
ू ी र समयावधि प्रकाशनः (१) अध्यक्षको ननदे शानस
ु ार सभाको सगचवले काययसच
ू ी र समय

ताललका अनस
ु च
ू ी-१ बमोजिम तयार गनेछ र त्येसको एक प्रनत सामान्यताया ४८ घण्टा अगावै प्रत्यक
सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ i

तर ववशेष पररजस्थनतमा अध्यक्षको ननदे शानस
ु ार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै काययसच
ू ी

तयार गरर त्यस्को एक प्रनत सदस्यलाई सभाको सगचवचवले उपलrध गराउन सक्नेछ ।

८. समयावधि तनिायरण : (१) अध्यक्षले बैठकमा पेश हुने ववषयमागथ छलफल गनय समयावगध
तोक्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम तोककएको समयावगध समाप्त भएपनछ यस ननयामावली अन्यथा लेखखएकोमा
बाहे क अध्यक्षले अन्य ववषयमा छलफल हुन नहदई सो ववषयको टुन्गो लगाउन
आवश्यक सबै ववधेयक वा प्रस्ताव ननणाययाथय बैठकमा प्रस्तत
ू गनेछ ।

९. सभामा मिदान: (१) सभामा ननणययका लागग प्रस्तत
ु गररएको सबै ववधेयक वा प्रस्ताबको ननणयय
उको बहुमतबाट हुने उपजस्थत सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ ।
(२) अध्यक्षता गने व्यजक्तलाई मत हदने अगधकार हुने छै न ।

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गने व्यजक्तले आफ्नो ननणाययक मत हदनेछ ।

१०. मयायददि संशोिनः कुनै सदस्ययले प्रस्तत
ु गने ववधेयक वा प्रस्तावमा कुनै आपजत्तिनक,
व्यंगात्मक, अनावश्यक, अनप
ु यक्
ु त. वा असम्बद्. शब्दद वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा

अध्यक्षले त्यस्ता ववषय ववतरण हुनु भन्दा अनघ उपयक्
ु त. संशोधन गनय वा गराउन सक्नेछ तर संसोधन
गनय अजस्वकार गरे मा स्वत: प्रस्ताव अध्यक्ष बाट खारे ि हुनेछ ।
११. बैठकको प्रारम्भ : सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई राजरिय धुन बिे पनछ बैठक प्रारम्भ
हुनेछ ।

१२. बैठकमा पालना गनुय पने

आचरणहरु : (१) बैठकमा दे हायका आचरणहरु पालना गनुय पनेछ

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हँदा सबैले सम्मान प्रकट गनय0 उठ्नु पनेछ ।

(ख) अध्यक्षले बैठक प्रनत सम्मान प्रकट गरर आफ्नो आसन ग्रहण गनुय पनेछ ।

(ग) बैठक स्थगगत भई अध्यक्ष सभाबाट बाहहर ननस्के पनछ मात्र सदस्ययहरुले बैठक
कक्ष छाडनु पनेछ ।

(घ) बैठकमा भाग ललने सदस्ययले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरे र मात्र बोल्नु पछय र
अध्यक्षले अन्यथा आदे श हदएमा बाहे क उभीएर बोल्नन
ु ु पनेछ ।

(ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरररहे को समयमा कुनै पनन सदस्यले स्थान छाडनु
हँदैन र अध्यक्षले बोलेको कुरा शाजन्तपव
य सन्
ू क
ु नु पनेछ ।

(च) अध्यक्षले आसन ग्रहण गरररहे को र बोललरहे को अवस्थामा सदस्यको बीचबाट हहडनु
हुँदैन

(छ) कुनै सदस्यले बोललरहेको समयमा अशाजन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने वा
अब्यबस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हुँदैन ।

(ि) बैठक कक्षमा अध्यक्षयको सामन्
ु नेबाट वारपार गरर हहंडन वा अध्याक्षको आसनतफय वपठु फकाययर
बस्नन
ु हुँदैन ।
(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यक्ष रुपले
कागिपत्र हरु पढ्नु हुँदैन i

सम्बगधत ववषय बाहे क अन्य ववषयको पस्
ु तक,समाचार वा अन्य

(ञ) बैठकको अवगधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ ।

(२) सभामा पालना गनुय पने अन्य आचरणहरु समय समयमा सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१३. बैठकमा भाग ललने सदस्ययले पालन गनप
ुय ने तनयमहरु : बैठकमा हुने छलफलमा भाग ललने
सदस्ययले दे हायका ननयमहरुको पालन गनुय पनेछ :

(क) अध्यक्षयको ध्यानाकषयण गनयको ननलमत्त. उठ्नप
ु नेछ र अध्यक्षयले ननिको नाम बोलाएपछी वा
इशारा गरे पछी मात्र बोल्नु पनेछ ।

(ख) यस ननयमावलीको दफा ३५ बमोजिमका ववषयमा छलफल गनुय हुँदैन ।
(ग) अशीरट,अजश्लल, अपमानिनक वा कुनै आपजत्तिनक शब्द बोल्नु हुँदैन ।

(घ) ब्यजक्तगत आरोप लगाउन हुँदैन ।
(ङ) बोल्न पाउने अगधकारलाई सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दरु
ु पयोग गनुय हुँदैन ।

(च) सभा वा अध्यक्षयको कुनै ननणयय बदर गररयोस ् भन्ने प्रस्ताब मागथ बोल्दाको अवस्थामा
बाहे क सभा अध्यक्षयको कुनै पनन ननणययको आलोचना गनुय हुँदैन ।
(छ) अध्यक्षयले पद अनक
ु ू ल आचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्ताबको छलफलको क्रममा बाहे क
अध्यक्षयको आचरणको आलोचना गनुय हुँदैन ।
(ि) वैठकमा पालना गनुय पने अन्य ननयमहरु सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१४. छलफलमा बोल्ने क्रम : बैठकमा बोल्ने क्रम दे हाय बमोजिम हुनेछ :

(क) प्रस्ताब पेश गने सदस्यले बोललसकेपनछ अध्यक्षयले नाम बोलाएको वा इशारा गरे को क्रम
बमोजिमको सदस्ययले बोल्नन पाउनेछन ् ।

(ख) अध्यक्षयको अनम
ु नत ववना कुनै सदस्ययले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बहढ बोल्न
पाउने छै न ।

(ग) प्रस्ताब पेश गने सदस्यले उत्तर हदनको ननलमत्त छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ
। सो प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलमा पहहले भाग ललएको वा नललएको िेसक
ु ै भएता पनन

प्रस्तावक सदस्ययले उत्तर हदई सकेपछी अध्यक्षयको अनम
ु नत नललई फेरी बोल्न पाउने छै न ।

१५. स्पष्ट पानय मांग गनय सककने : (१) बैठकमा छलफल चललरहे को समयमा सम्बजन्धत ववषयमा कुनै
सदस्यले कुनै कुरा स्परट पानय माग गनय अध्यक्षय माफयत अनरु ोध गनय सककनेछ ।छ्य

(२) उपदफा (१) मा िुनसक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनन अध्यक्षयको अनम
ु नत ललई कुनै

सदस्ययले सभाको िानकाररको लागग आफूसँग सम्बजधधत अन्य ववषयमा स्परट िानकारर हदन
सक्नेछ ।

तर त्यस्तो. िानकारी हदंदा कुनै वववादास्पद ववषय उठाउन पाइने छै न र सो स्परट
िानकारी मागथ कुनै छलफल गनय पाइने छै न ।
१६. तनणययािय प्रस्िाब पेश गने

(१) सभाको काययसच
ू ीको कुनै प्रस्ताव मागथ छलफल समाप्त भए पछी

सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्ययहरुलाई “हुन्छ, ववपक्षमा हुने सदस्यहरुलाई “हुन्न र तटस्थ
रहन चाहने सदस्ययहरुलाई “मत हदन्न” भन्ने शrद सनु नने उचारण गनुय भनी अध्यक्षले
काययसच
ु ीका ववषयहरुमा क्रमश ननणययाथ पेश गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तावलाई ननणययाथय पेश गरे पछी अध्यक्षले “हुन्छ” वा “हुन्न”
भन्ने सदस्ययहरुमध्य िन
ु पक्षको बहुमत भएको ठहरयाउँ छ सो कुराको घोषणा गनेछ ।

(३) अध्यक्ष द्वारा कुनै प्रस्ताव ननणाययाथय पेश गररसकेपछी सो प्रस्तावमागथ छलफल गनय वा
संशोधन प्रस्तत
ु गनय पाइने छै न ।

१७. सभाध्यक्षले तनदे शनददनेः (१) बैठकमा अभर व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार ननयन्त्रण गनय
अध्यक्षले चेतावनी हदए पछी त्यस्तो सदस्ययले आफ्नो व्यवहारमागथ तरु
ु न्त ननयन्त्रण गनुय पने छ i
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदे श पालना नगने सदस्ययलाई अध्यक्षले बैठकबाट बाहहर

िान स्वबबबेक प्रयोग गरी आदे श हदन सक्नेछ । आदे श पाएपछी त्यस्तो सदस्ययले बैठक कक्षबाट तरु
ु न्त
बाहहर िानु पनेछ र ननिले सो हदनको बाँकक अवगधको बैठकमा उवपस्थीत हुन पाउने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदे श पाएपछी पनन त्यस्तो सदस्यय बैठक कक्षबाट तरु
ु न्त

बाहहर नगएमा अध्यक्षले ननिलाई कमयचारी वा सरु क्षकलमयको सहयोग ललई बाहहर ननकाल्न सककनेछ ।
त्यसरी ननकाललएकोमा त्यस्तो सदस्ययले त्यसपनछको तीन हदनसम्म सभाको बैठक वा

कुनै सलमनतको बैठकमा भाग ललन पाउने छै न । यसरर ननकाललएकोमा सभाको सगचवले सो
कुराको सच
ू ना सबै सलमनतलाई हदनेछ ।

(४) यस ननयामावलीमा अन्यत्र िन
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनन कुनै सदस्ययले बैठक

कक्षमा शाजन्त, सव्ु यवस्था तथा अनश
ु ासन भंग गरे मा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रजस्थठामा धक्का
लाधने ककसीमले बैठक कक्ष लभत्र ध्वसात्मक कायय गरे मा वा बल प्रयोग गरे मा वा गनय लागेमा
वा कुनै भौनतक हानी नोक्सानी पय
ु ायएमा अक्षयले ननिलाई बैठक कक्षबाट तत्काल ननरकाशन

गरर सदस्ययलाई बढीमामा सात हदन सम्मको लागग सभामा आउन नपाउने गरी र क्षनत भएको

भौनतक सामाग्रीको यथाथय क्षनतपनू तय ननिबाट भराउने आदे श हदन सककनेछ ।

(५) दफा (४) बमोजिम ननरकालशत भएको सदस्यले सो अवगधभर सभाको वा कुनै

सलमनतको बैठकमा उवपस्थीत हुन पाउने छै न । ननिलाई तोककएको क्षनतपनू तय अध्यक्षले तोकेको
समय लभत्र दाखखला गने दानयत्व सम्भंगधत सदस्यको हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम कुनै सदस्य ननरकालशत भएको वा फुकुवा भएको सच
ू ना सभाको
सगचवले सबै सलमनतलाई हदनेछ ।

१८. कारवादह कफिाय हुन सक्ने : यस ननयमावली अन्यत्र िन
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तापनन
ननरकालशत वा कारवाहहमा परे को सदस्ययले गचत्त बझ्
ु दो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भल
ू

जस्वका गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बझ
ु ी त्यस्तो सदस्ययलाई माफी हदई कारवाहह
कफताय ललन सक्नेछ ।

१९. बैठक स्िधगि गने अधिकारः बैठक कक्ष लभत्र अब्यस्था भई वा हुन लागग बैठक ननयलमत रुपले
संचालन गनय बाधा पने दे खखएमा अध्यक्षले सो हदनको कुनै समय सम्म वा आफूले तोकेको
अवगध सम्मको लागग सच
ू ना टाँस गरी बैठक स्थगगत गनय सक्नेछ । अध्यक्ष गरे को त्यस्तो
स्थगन मागथ कुनै सदस्ययले प्रश्न उठाउन पाउने छै न ् ।

२०. सदस्यको स्िान ररक्ि रहे को अवस्िामा सभाको कायय संचालन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान
ररक्त. रहे को अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायय सचालन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहहमा

भाग ललन नपाउने कुनै व्यजक्तले भाग ललएको कुरा पछी पत्ता लागेमा प्रचललत कानन
ू बबपररत

बाहे कको कायय अमान्य हुने छै न ।
२१. सभाको तनणययको अभीलेख र कावायन्वयन: (१) सभा र यसको सलमनतको ननणयय तथा कारबाहहको
अभीलेख सभाको सगचवले ब्यबजस्थत र सरु रक्षत राख्नु पनेछ ।

(२) सभा तथा यसका सलमनतको ननणययको सक्कल अध्यक्षको आदे श ववना सभा वा सभा
भवन बाहहर लैिान हुँदैन ।

२२. तनणयय प्रमाणणि गने (१) सभाको बैठकले गरे का ननणयय अध्यक्षले प्रमाखणत गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ननणयय सरु क्षत राख्न्ने र काययन्वयन गने गराउने कायय सभाको
सगचवले गनेछ ।

पररच्छे द-३
स्िानीय कानून तनमायण गने प्रकक्रया
२३. स्िानीय कानन
ू तनमायण गदाय ववचार गनप
ुय ने पक्षहरु (१) सभाले स्थानीय कानन
ू ननमायण वा
संशोधन गदाय अन्य कुराको अनतररकत दे हायको ववषयमा ववचार गनुय पनेछ :
(क) संववधान बमोजिम आफ्नो अगधकारको ववषयमा पने वा नपने,
(ख) संववधान, संघीय कानन
ू तथा प्रदे श कानन
ू को व्यवस्था,

(ग) त्यस्तो कानन
ू , स्वच्छ,न्यायपण
ू य तथा तकय संगत हुन वा नहुने,
(घ) ननमायण गनय लागगएको स्थानीय कानन
ू को व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने,

(ङ) कानन
ू कावायन्वयनको लागग आवश्यक पने आगथयकश्रोत तथा संस्थागत संरचना,
(च) सवोच्च अदालतबाट प्रनतपाहदत लसदान्त वा भएको आदे श,

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संस., प्रदे श सरकार वा प्रदे श सभाले त्यस्तै ववषयमा आधारभत
ू
कानन
ू ननमायण गरे को भए सोमा भएको ब्यबस्था,

(ि) नेपाल सरकार वा प्रादे लशक सरकारले नमन
ू ा कानन
ू उपलrध गराएको भए सोमा भएको
ब्यबस्था,

(झ) नेपालले अन्तराजरिय स्त्तरमा िनाएको प्रनतबद्ता,

(ञ) सम्बजन्धत स्थानीय तहले ननमायण गरे को अन्य स्थानीय कानन
ू हरु सँगको तालमेल तथा
सौहारता,

(ट) जिल्ला लभत्रका अन्य स्थानीय तह वा अन्यय जिल्लासँग लसमाना िोडीएका स्थानीय तहको
हकमा त्यस्ता जिल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानन
ू को व्यवस्था,

(ठ) गाउँ काययपाललका वा नगर काययपाललकाले ननधायरण गरे का अन्य आवश्यक ववषयहरु ।
(२) सभाले संववधानको अनस
ु च
ू ी-९ को ववषयमा स्थानीय कानन
ू ननमायण गदाय त्यस्तो

ववषयमा संघीय संसद वा प्रदे श सभाले बनाएको कानन
ू को प्रनतकुल नहुने गरी ननमायण गनेछ ।
(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको छे त्रमा हुने वस्तु वा सेवाको ववस्तारमा कुनै

ककलसमको बाधा अवरोध गने वा कुनै ककलसमको भेदभाव गने गरी स्थानीय कानन
ू ननमायण गनुय
हुँदैन ।

(४) सभा वा काययपाललकाले एक आपसमा बाझीने गरी स्थानीय कानन
ू ननमायण गनुय हुँदैन ।
(५) सभाले हदएको अगधकार प्रयोग गरी कायायपाललकाले ननदे लशका वा हदधदशयन बनाई लागू
गनेछ ।

२४. आवश्यकिाको पदहचान गने: (१) काययपाललकाले ववधेयक तिम
ुय ा गनुय अनघ त्यस्तो ववषयको
कानन
ू ननमायण गनय आवश्यक रहे नरहे को ववषयमा आवश्यकताको पहहचान गनुय पने छ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लागग सम्बजन्धत काययपाललकाले स्थाथानीय कानन
ू बनाउनु
पने आधार र कारण,त्यस्तो ववषयमा संघीय वा कानन
ू भए नभएको, जिल्ला लभत्रका र

अन्य छीमेक. स्थानीय तहमा त्यस सम्बजन्ध स्थाथानीय कानन
ू ननमायण भए नभएको, स्थानीय कानन
ू
तिम
ुय ा बाट हालसल गनय खोजिएको लाभ लागत र उपलजब्ध, स्थानीय कानन
ू कावायन्वयनकोलागग
आवश्यक पने संयन्त्र तथा आगथयकश्रोत,त्यस्तो श्रोत, िुटाउनको लागग आवश्ययक ब्यबस्था र

ववधेयकमा रहने मख्
ु य मख्
ु य प्रावधानको समेत ववश्लेषणगरी संनछप्त अवधारणापत्र तयार गनुय
पनेछ ।

(३) कानन
ू को संशोधनको लागग ववधेयक तिम
ुय ा गदाय संशोधन गनुय परे को आधार र कारण
सहहतको दफाबार तीन महले वववरण तयार गनुय पनेछ ।

२५. प्रस्िाब स्स्वकारयोग्य छ वा छै न भन्ने तनणयय गने : कुनै प्रस्ताब जस्वकार योधय छ वा छै न भन्ने
कुराको ननणयय अध्यक्षले गनेछ र त्यसरी ननणयय गदाय अध्यक्षले कारण खुलाई प्रस्ताबको कुनै
अंश वा परू ै प्रस्ताव अजस्वकार गनय सक्नेछ ।

२६. वविेयक वा प्रस्िाव प्रस्िि
ु : १) वावषयक आय र व्ययको अनम
ु ान सहहतको बिेट तथा सोसँग

सम्बजन्धत बबननयोिन वा आगथयक ववधेयकहरु अध्यक्षबाट ननधायररत लमनत र समयमा सभाको
बैठकमा प्रस्तत
ु गनुय पनेछ ।

(२) वावषयकक बिेट तथा अथयसम्बजन्ध ववधेयक वा प्रस्ताबताव काययपाललकाको प्रमख
ु आफैले वा
ननिले तोके बमोजिम उपप्रमखु वा काययपाललकाको सदस्ययले मात्र प्रस्तत
ु गनुय पनेछ ।

अध्यक्षले बावषयक बिेट आय व्यय वववरण तथा बिेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समयमा
उपप्रमख
ु ले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।

(३) कुनै ववधेयक वा प्रस्ताव अथय सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठे मा सो प्रश्नको
अंनतम ननणययय गने अगधकार अध्यक्षको हुनेछ ।

(४) अियसम्बन्िी वविेयक वा प्रस्िावको अन्य प्रकक्रया दे हाय बमोस्िम हुनेछ,(क) अथयसम्बन्धी बबधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लागग अध्यक्षले जस्वकृत गरे को
काययताललका (लमनत र समय) सबै सदस्यलाई सभाको सगचवले उपलrध
गराउनु पनेछ i

(ख) बावषयक बिेट सम्बजन्ध ववधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै
सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

(ग) अथयसम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव सम्बन्धमा यस ननयामावलीमा उल्लेख भएका
ववषय बाहे क अध्यक्षले उपयक्
ु त ठहयायएको प्रकक्रया अपनाइनेछ ।

(५) अथयसम्बन्धी वववधेयक वा प्रस्ताव बाहे कका ववधेयक वा प्रस्ताव कुनै सदस्ययले कम्तीमा
सात ७ हदन अनघ दताय गनुय पनेछ ।

(६) अथयसम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहे कका ववधेयक वा प्रस्ताव दतायभए पश्चात
सभाको सगचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गनुय पनेछ ।

(७) ववधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र ननणयय हुने समय ताललका अनस
ु च
ू ी -१ बमोजिम
अध्यक्षले ननधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७. अियसम्बन्िी परु क अनम
ु ान: (१) सभाबाट पाररत चालु आगथयक बषयकालागग अथयसम्बन्धी ऐनले कुनै
सेवाका लागग खचय गने अखनतयारी नहदएको रकम अपयायप्त भएमा वा त्यस बषयका लागग

अथयसम्बन्धी ऐनले अजख्तयारी नहदएको सेवामा खचय गनय आवश्ययक भएमा वा अथयसम्बन्धी ऐनले
अजख्तयारी हदएको रकम भन्दा बहढ खचय हुन गएमा काययपाललकाको प्रमख
ु ले सभामा
यस अनघ प्रस्तत
ु गररएको बिेटको लसदान्त र मागय दशयनको प्रनतकुल नहुने गरी परु क अनम
ु ान
पेश गनयसककनेछ ।

२८. वविेयक सभामा पेश गदाय संलग्न गनुय पने बबबरण : सभामा पेश गने ववधेयकका साथमा दे हायको
वववरण संलधन गनुय पने छ,-

(क) ववधेयकको उदे श्य र कारण सहहतको वववरण,

(ख) ववधेयक ऐन बनेपछी आगथयक व्ययभार हुने रहे छ भने त्यसको बबस्तत
ृ वववरण
सहहतको आगथयक हटप्पणी,

(ग) कुनै ववधेयकमा ननयम, ननयामावली,ननदे लशका बनाउने वा अगधकार प्रत्यायोिन गने प्रावधान रहे को

भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अगधकारअंतरगत बनाइनेननयम,ननयामावली,ननदे लशकाको प्रकृनत र लसमा
तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाब सम्बजन्ध हटप्पणी i

२९. वविेयक दिाय गराउनु पने: (१) सभाको अगधकारक्षत्र लभत्र कुनै ववषयमा कुनै सदस्यले

ववधेयक पेश गनय चाहे मा ववधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने लमनत भन्दा कजम्तमा पन्र हदन
अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ध गराई दताय गराउनु पनेछ ।

तर ननवायचन प्रथम सभामा ववधेयक पेश गने समयावधी अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको ववधेयक प्रचललत कानन
ू अनक
ु ू ल नदे खखएमा वा यो ननयामावली

अनक
ु ु ल नभएमा अध्यक्ष उक्त ववधेयक बबगध सम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्ययलाई हदनु
पनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आदे श हदए बमोजिम सभाको सगचवले
प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ ।

(४) सभाको सगचबले अध्यक्षले आदे श हदएका ववधेयक अनस
ु च
ू ी-२ बमोजिम दतायको अलभलेख छुट्टै राख्नु
पनेछ ।

३०. प्रस्िाव दिाय गराउनु पने : सभाको अगधकार क्षत्र लभत्र पने कुनै ववषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने
सदस्ययले प्रस्ताव तयार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात हदन अगावै अध्यक्ष समक्ष
पेश गनुय पनेछ ।

तर ननवायचन पनछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावगध अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ
।
(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचललत कानन
ू अनक
ु ू ल नदे खखएमा वा यो ननयमवाली अनक
ु ु ल नभएमा
अध्यक्षले, प्रस्ताव बबगधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्ययलाई हदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आदे श हदए बमोजिम सभाको सगचबले
प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ ।

(४) सभाको सगचवले अध्यक्षले आदे श हदएका प्रस्तावहरु दतायको अलभलेख अनस
ु च
ू ी-२
बमोजिम छुट्टै राख्नु पनेछ ।

३१. सच
ू ना ववना पतन प्रस्िाव पेश गनय सककनेः (१) यस पररच्छे द िुनसक
ु ै कुरा लेखखएको भए
तापनन अध्यक्षको अनम
ु नत ललई दे हायको कुनै प्रस्ताव सच
ू ना ववना पनन पेश गनय सककनेछ र
यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै वववादस्पद ववषय उठाउन पाइने छै न
(क) धन्यवाद ज्ञापन गने,

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन कफताय ललने,
(ग) बधाइ हदने वा शोक प्रकट गने,

(घ) छलफल वा बैठक स्थगगत गने,
(ङ) बैठकको अवगध बढाउने वा
(च) छलफल समाप्त गने ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखखत प्रस्तावका सम्बन्धमा अध्यक्ष अनम
ु नत प्राप्त भई बैठकमा

प्रस्ताव पेश भएपछी अध्यक्षले उक्त प्रस्तावलाई बैठकको ननणाययाथय पेश गनेछ ।

३२. वविेयक र प्रस्िाव वविरण: बावषयक बिेट सम्बजन्ध ववधेयक काययपाललकालकाबाट जस्वकृत गरी लसधै
सभामा पेश गररनेछ । अन्य सबै ववधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौवीस
घन्टा अगावै सबै सदस्यलाई सभाको सगचवले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

३३. सझ
ु ाब संकलन र पररमाियन: (१) ववधेयक मसौदा भएपछी अध्यक्षलाई उपयक्
ु त लागेमा यस्तो
ववधेयकमा सावयिननक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझ
ु ाब संकलन गनय सककनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको सझ
ु ाबहरु सहहतको प्रनतबेदन सम्बजन्धत वडा
सलमनतले काययपाललकालाई हदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम ववधेयकमा वडा सलमनत माफयत प्राप्त हुन आएका सझ
ु ाबहरुको
अध्यन गरर काययपाललकाले ववधेयकलाई आवश्ययकता अनस
ु ार पररमाियन गनेछ ।

३४. वविेयक वा प्रस्िाव सभामा पेश गने: (१) अध्यक्षबाट जस्वकृत काययताललका बमोजिम ववधेयक
वा प्रस्ताव प्रस्तत
ु कताय सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ववधेयक पेश गदाय ववधेयक प्रस्तत
ु कताय सदस्ययले ववधेयक पेश
गनुय परे को कारण, ववधेयकबाट गनय खोजिएको व्यवस्था र त्यसबाट गनय खोजिएको

उपललब्धको बारे मा संनछप्त िानकारी हददै ववधेयकमा छलफल गररयोस ् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश
गनुय पनेछ ।

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोककएको सदस्य सभामा स्वयं उवपस्थत हुन असमथय
भएमा अध्यक्षले तोकेको कुनै सदस्यले ववधेयक वा प्रस्तावताव पेश गनय सककनेछ ।

३५. संशोिन सम्बस्न्ि शिय हरु : कुनै ववधेयक वा प्रस्तावको सम्बन्धमा दे हायका शतयका अधीनमा रहह
सदस्यले संशोधन पेश गनय सककनेछ

(क) मल
ू प्रस्तावको लसदान्त ववपररत हुनु हुँदैन ।
(ख) मल
ू प्रस्तावको कुरासँग सम्बन्द तथा त्यसको क्षत्र लभत्रको हुनु पनेछ ।
(ग) बैठकले पहहले गररसकेको ननणयय सँग बाझीने हुनु हुँदैन ।

(घ) अस्पस्ट वा ननरथक हुनु हुंदैन ।
३६. वविेयकमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोजििमको ववधेयक वा प्रस्ताब

बैठकमा दफावार छलफलका लागग अध्यक्षले आवश्ययक ब्यबस्था गनुय पनेछ । यस्तो छलफलमा
अध्यक्षले प्राप्त भई सकेका संशोधन ववधेयक वा प्रस्ताबलाई समेत समावेश गराउन सककनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल समाप्त भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताब प्रस्तत
ु कताय
सदस्यले अध्यक्षको अनमनु तले सभामा दे हायको कुनै एक प्रस्ताब प्रस्तत
ु गनुय पनेछ,-

(क) ववस्तत
ृ छलफलको लागग ववधेयक वा प्रस्तावलाई सभाका सलमनतमा पठाइयोस ् भन्ने वा
(ख) ववधेयक वा प्रस्ताब बैठकबाट पाररत ननणययाथय पेश गने ।

तर सलमनतको बैठकमा पठाइने ववधेयक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल
गररने छै न ।

३७. सभामा छलफल गनय नपाइने ववषयहरु : (१) दे हायका ववषयमा सभा वा सलमनतको कुनै बैठकमा
छलफल गनय पाइने छै न

(क) संववधान वा प्रचललत कानन
ू बाट ननषेध गररएको ववषय,

(ख) कानन
ू त: गोप्य रहने कुराहरु वा प्रकाशन गदाय राजरिय हहत बबपररत हहुने कायय,
(ग) काययपाललकाको कुनै सलमनतको ननणययको आलोचना गररएका ववषय,
(ग) सभाको छलफल द्वारा स्पस्ट भएसकेको ववषय,

(घ) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षय रुपमा प्रचारको लागग कुनै व्यजक्त संस्थाको नाम आहद भएको
ववषय,

(ङ) प्रचललत कानन
ू बमोिम स्थावपत भएको न्यानयक वा त्यस्को पदाधकारी, प्रचललत
कानन
ु बमोजिम िाँचबझ
ु गनय, सझ
ु ाव हदन वा प्रनतवेदन पेश गनय गठीत आयोग वा
सलमनतमा ववचारधीन रहे को ववषय,

(च) ऐनतहालसक तथ्य वा कानन
ू को ब्याख्या सम्बजन्ध ववषय,

(छ) गैर सरकारी व्यजक्तको कुनै बक्त्तब्य सत्य हो वा होइन भन्ने ववषय,
(ि) अलशरट भाषा प्रयोग गररएको,

(झ) काययपाललकाको कुनै ननणयय वा कुनै कारवाहह सम्बजन्ध ववषयमा छलफल गदाय राजरिय सरु क्षi
, अखणडता वा कूटनीनतक सम्बन्ध िस्ता संबद
े नशील ववषयहरुमा आँच आउन
सक्ने भनी काययपाललका बाट प्रमाखणत गररएको ववषय समावेश भएको, र

३८. सलमतिमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोजिम बबस्तत
ृ छलफल गदाय सभाको

सलमनतमा पठाइएकोमा सलमनतले यस्तो ववधेयक वा प्रस्ताबमा छलफल गदाय ववधेयकमा संशोधन
पेश गने सदस्यहरुलाई संशोधन पेश गनुय परे को आधार र कारण समेत खल
ु ाई आफ्नो
संशोधनको ववषयमा प्ररट गनय सलमनतको बैठकमा समय हदनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोधनकतायले संशोधनको ववषयमा आफ्नो धारणा राखे पछी पेश

भएका संशोधनका ववषयमा समेत सलमनतले दफाबार छलफल गरी यस्तो संशोधन जस्वकार गने
वा नगने सम्बन्धमा ववधेयक प्रस्तत
ु कताय सदस्यको समेत राय ललई आवश्यक ननणयय गनेछ ।

३९. सलमतिको प्रतिबेदन र वैठक प्रस्िि
ु : (१) सलमनतमा ववधेयक वा प्रस्ताव उपर छलफल समप्त
भएपछी सलमनतले गरे को ननणयय अनरु
ु प प्रनतबेदन तयार गरी सलमनतको संयोिक वा ननिको
अनप
ु जस्थनतमा सलमनतले तोकेको सदस्यले प्रनतवेदन सहहतको ववधेयक वा प्रस्ताव अध्यक्षको
अनम
ु नतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रनततवेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताव

प्रस्तत
ू कताय सदस्यले अध्यक्षको अनम
ु नतमा ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय ननणाययाथय पेश गनेछ
४०. वविेयक कफिाय ललन सककने: (१) ववधेयक प्रस्तत
ु कताय सदस्यले सभाको स्वीकृनत ललई िुनसक
ु ै
अवस्थामा ववधेयक वा प्रस्ताब कफताय ललन सक्नेछ ।

तर बावषयक बिेट तथा आगथयक ऐन सम्बजन्ध ववधेयक कफताय ललन सक्ने छै न ् ।

(२) ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तत
ु कताय सदस्यले ववधेयक कफताय ललन अनम
ु नत माधने प्रस्ताव
पेश चाहे मा ललखत सच
ू ना हदनु पनेछ ।

(३) ववधेयक वा प्रस्ताव कफताय ललने प्रस्तावको कसैले ववरोध गरे मा प्रस्ताव गने तथा ववरोध

गने सदस्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराहरु स्पस्ट पानय सनछप्त बक्त्यब्य हदन अनम
ु नत हदन

सक्नेछ र त्यसपनछ अरु छलफल हुन नहदई प्रस्तावलाई ननणययाथय पेश गनेछ ।
(३) ववधेयक वा प्रस्ताव कफताय ललने अन्य प्रककया अध्यक्ष ननधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।
४१. संशोिन प्रस्िाव स्वीकृि गने वा नगने अधिकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६

बमोजिम दताय भएको ववधेयक वा प्रस्ताव उपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनय चाहे मा सभाको

बैठक हुनु भन्दा कजम्तमा चौवीस घन्टा हदन अगावै संशोधनको प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गने
सककनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने अगधकार अध्यक्षको
हुनेछ ।
(३) अध्यक्षले स्वीकृत गरे को संशोधन वा संशोधन सहहतको प्रस्ताव वा मल
ू प्रस्तावलाई

ननणाययाथय पेश गनभ
ुय न्दा पहहले बैठकमा पढे र सन
ु ाउनेछ । यसरी ननणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बहढ
संशोधनहरु भएमा अध्यक्षले उपयक्
ु त ठहररयाएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सहहतको
प्रस्ताव वा मल
ू प्रस्तावलाई प्राथलमकता हदई पेश गनय सक्नेछ ।

(२) सभाको सगचवले अद्यक्षले अनम
ु ती हदएका संशोधनहरुको वववरण सदस्यहरुलाई
उपलव्ध गराउनेछ ।

४२. ववधेयक पाररत गने प्रस्ताव सभाको ननणययाथय पेश गने (१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा
सो समाप्त भएपनछ र सलमनतमा बबस्तत
ृ छलफल भएकोमा सलमनतको प्रनतवेदन उपर सभाको

बैठकमा छलफल समाप्त भएपश्चात अध्यक्षको अनम
ु ती ललई सभामा ननणययाथय ववधेयक प्रस्तत
ु कताय
सदस्यले ववधेयक पाररत गररयोस ् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तत
ु गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ववधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरुलाई अध्यक्षको
अनम
ु तीले बैठकमा ननणययाथय छुट्टै पेश गनय सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरे मा
ववधेयक वा प्रस्ताव पाररत भएको मानननेछ ।
४३. ववधेयकको पन
ु प्रस्तनु त

एक पटक आव्हन गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृत

भएको ववधेयक सोही सभाको बैठकमा पन
ु प्रस्ताव गररने छै न ।

४४. ववधेयक दताय अलभलेख राख्ने : सभामा पेश गने प्रयोिनाको लागग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका
ववधेयक सभाको सगचवले अनस
ु च
ू ी -२ बमोजिम दताय गरी ववधेयकमा भएको कारबाहीको
अध्यावागधक लगत तयार गरी राख्नु पनेछ ।
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४५. सामान्य त्रट
ु ी सध
ु ार: अध्यक्षले सभाबाट पाररत भएको ववधेयक वा प्रस्तावमा दफाहरुको
संख्याको क्रम लमलाउने तथा भाषागत सद्ध
ु ता कायम राख्नु पनेछ ।

४६. ववधेयक प्रमाणीकरणको लागग अद्यावगधक प्रनत तयार पाने : (१) दफा ४२ बमोजिम सभाबाट
पाररत भएको ववधेयकलाई सभाको लसचवले पाररत भएका संशोधन तथा आनष
ु गं गक लमलान भए

त्यस्तो लमलान गरी ववधेयक पाररत भएको लमनत समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लागग नेपाली
कागिमा चार प्रनत तयार गनप
ुय नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गररएको ववधेयकमा वषयगत नम्बर समेत उल्लेख गरी

सभाको सगचवले प्रमाणीकरणको लागग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।

४७. ववधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा बबक्री ववतरण: (१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को

उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको ववधेयकको पहहलो र अजन्तम परृ ठमा परू ा नाम, थर तथा पद
समेत उल्लेख गरर प्रत्येक परृ ठमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी
प्रमाणीकरण गदाय लमनत र ववधेयकको परृ ट संख्या समेत खुलाउनु पनेछ ।

(२) सभाबाट पाररत ववधेयक उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपनछ लागू हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम ववधेयक प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा हदनु पनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ववधेयकको एक प्रनत सभाको अलभलेखमा

राखी अको एक एक प्रनत काययपाललकाको कायायलय, वडा सलमनत र संघ र प्रदे शको सम्पकय
मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ववधेयक प्रकाशन गरी काययपाललकाको
वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।

(६) सभाले पाररत गरे को ववधेयक प्रमाणीकरण भएपनछ त्यसका मख्
ु य मख्
ु य व्यवस्थाको
बारे मा स्थानीय सन्चार माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।

(७) कसैले स्थानीय कानन
ू खररद गनय चाहे मा ककाययपाललकाको कायायलय र वडा सलमनतको
कायायलयबाट लागत दस्तरु नतरी खररद गनय सक्नेछ ।

४८. सलमनत गठन गनय सक्ने : (१) काययपाललकालाई सभाप्रनत उतरदायी बनाउन, स्थानीय कानन
ू
ननमायण प्रकक्रयालाई व्यवजस्थत बनाउन तथा काययपाललकाबाट भएका कारवाहीको अनग
ु मन र

मल्
ु यांकन गरी आवश्यक ननदे शन हदन समेत प्रयोिनको लागग दे हाय बमोजिमको सलमनत गठन
गनय सक्नेछ .

क. ववधेयक सलमनत
ख. लेखा सलमनत
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रत्येक सलमनतमा बढीमा तीन िना सदस्यहरु रहनेछन ् ।

सलमनतमा रहने सदस्यहरु ववषयगत अनभ
ु व वा ववज्ञताका आधारमा अध्यक्षको प्रस्ताव बमोजिम
सभाले ननधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने सलमनतको संयोिक अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ
। संयोिक बैठकमा उपजस्थत नभएमा सलमनतले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
(४) सलमनतको सगचवको कायय काययपाललकाको ववषयगत शाखा प्रमख
ु ले गनेछ ।
(४) सलमनतको बैठकको गणपरु क संख्या कम्तीमा दईु िना हुनप
ु नेछ ।
(५) सलमनतको ननणयय बहुमतबाट हुनेछ ।

(6) उपदफा (१) बमोजिमको सलमनतले आवस्यकतानस
ु ार ववषयगत ववज्ञ वा कमयचारीलाई
आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमजन्त्रत सदस्यले बैठकको ननणययमा मत हदन पाउने छै न।
(7) उपदफा (१) बमोजिमका सलमनतले आफूले गरे को कामको वावषयक प्रनतवेदन
सभासमक्ष पेश गनुय पनेछ ।

४९. स्थानीय कानन
ू को एकीकृत र अध्यावगधक अलभलेख राख्नप
ु ने : (१) सभाको लसचवले अनस
ु च
ू ी ३
बमोजिमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानन
ू को एकीकृत र अध्यावगधक अलभलेख राख्नु पनेछ ।
(२) काययपाललकाले स्थानीय कानन
ू को वषयगत र वणायनक्र
ु ममा अध्यावगधक वववरण तयार गरी
राख्नु पनेछ ।

(३) स्थानीय कानन
ू मा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत लमलाइ काययपाललकाले

अध्यावगधक वववरण तयार गरी राखु पनेछ । त्यसरी अध्यावगधक गररएको स्थानीय कानन
ू
स्थानीय तहको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम राखखएको अलभलेख कसैले अवलोकन गनय चाहे मा सरु क्षक्षत
रुपमा अवलोकन गनय हदनु पनेछ ।

५०. कानन
ू ननमायण प्रकक्रया सम्बजन्ध अन्य व्यवस्था : स्थानीय कानन
ू ननमायण वा संशोधन सम्बजन्ध
अन्य प्रकक्रया प्रचललत कानन
ू अनक
ु ू ल सभाले आँफै ननधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।
५१. सभाको लसचवको अगधकार सभाको लसचवले सभाको वा कुनै सलमनत वा उपसलमनतको बैठकमा
प्रवेश गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीलाई ननदे शन हदन वा ननयन्त्रण गनय वा बैठकले मागेको
ननयमावली सम्वजन्ध सल्लाह हदन सक्नेछ ।
पररच्छे द-४

जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सलमनत सम्वजन्ध व्यवस्था
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५२. जिल्ला सभाको गणपरु क संख्या : जिल्ला सभाको बैठकमा सभामा तत्काल कायम रहे का सदस्य
संख्याको पचास प्रनतशतभन्दा बढी सदस्य उपजस्थत भएमा बैठकको लागी गणपरु क संख्या पग
ु ेको
मानननेछ ।

५३. जिल्ला सभाको काययसच
ं ालन सम्बजन्ध काययववगध : जिल्ला सभाको बैठक तथा कायय संचालन

सम्बजन्ध अन्य व्यवस्था जिल्ला सभा आफैले ननधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।
५४. जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठक: (१) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठक आवस्यकता अनस
ु ार
बस्नेछ ।

(२) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठक सलमनतको प्रमख
ु ले तोकेको लमनत, समय र स्थानमा
बस्नेछ ।

(३) जिल्ला समन्वय सलमनतको सगचवले सलमनतको बैठक बस्ने सच
ू ना कजम्तमा सात हदन
अगावै सलमनतका सदस्यलाई हदनु पनेछ र त्यस्तो सच
ू नाको साथमा बैठकमा छलफल हुने
ववययहरुको सच
ू ी समेत संलधन गनुय पनेछ ।
(४) जिल्ला समन्वय सलमनतका तत्काल कायम रहे को सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत
भन्दा बहढ सदस्यको उपजस्थनत भएमा सलमनतको गणपरू क संख्या पग
ु ेको मानननेछ ।

(५) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठकको अध्यक्षता सलमनतको प्रमख
ु ले गनेछ र ननिको

अनप
ु जस्थनतमा वा ननिको पद ररक्त रहे को अवस्थामा जिल्ला समन्वय सलमनतको उपप्रमख
ु ले
बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।

(६) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठकमा वहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर

भएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यजक्तले ननणाययक मत हदनेछ ।

(७) जजिल्ला समन्वय सलमनतको ननणयय सलमनतको प्रमख
ु द्वारा प्रमाखणत गररनेछ ।
(८) जिल्ला समन्वय सलमनतको बैठक सम्बजन्ध अन्य काययववगध सो सलमनत आफैले

ननधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।
५५. जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सलमनतको ननणययको अलभलेख र कायायन्वयन : (१) जिल्ला सभा

तथा जिल्ला समन्वय सलमनतको ननणयय तथा कारवाहीको अलभलेखहरु जिल्ला समन्वय सलमनतको अन्य
अध्यक्ष वा प्रमख
ु ले तोकेको पदागधकारी वा सभाको सगचवले सरु क्षक्षत राख्नु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राखखने अलभलेखहरु समन्वय सलमनत प्रमख
ु को आदे श ववना
जिल्ला समन्वय सलमनतको सगचवालय भवनबाट बाहहर लैिान हुदै न ।
पररच्छे द - ५
ववववध

५६. सभालाई संबोधन (१) नेपाल सरकारका मजन्त्रपररषद्का सदस्य , प्रदे श प्रमख
ु तथा प्रदे श
सरकारका मजन्त्रपररषद्का सदस्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई ववशेष संवोधन गनय
अनरु ोध गनय सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्वोधनको लागग अपनाइने प्रकक्रया अध्यक्षले तोके बमोजिम

हुनेछ ।
५७. प्रवेश ननयलमत गने अगधकार (१) सभाको बैठकमा प्रवेश ननयलमत गने अगधकार अध्यक्षको हुनेछ ।
५८. आन्तररक हदधदशयन सभाको स्वीकृनत ललई अध्यक्षले आवस्यकता अनस
ु ार आन्तररक हदधदशयन
बनाउन सक्नेछ ।

(१) यस काययववगधको अंनतम व्याख्या गने अगधकार अध्यक्षलाई हुनेछ र ननिको ननणयय
अंनतम हुनेछ ।
(२) त्यस्तो ननणययको िानकारी बैठकलाई हदनु पनेछ ।

(३) यो काययववगधको प्रयोग गदाय प्रकक्रयागत बाधा अड्काउन फुकाउने अंनतम अगधकार

अध्यक्षलाई हुनेछ । यसरी िारी भएका आदे श वा ननदे शनहरु यस काययववगधमा परे सरह मानी
कायायन्वयनमा आउनेछ ।

५९. सभाको सगचवको काम लगाउन सक्ने सभाको लसचव उपजस्थत नभएमा यस काययववगधमा सभाको
सगचवले गने भनी तोककएको काययहरु अध्यक्षले तोकेको अन्य अगधकृत स्तरका कमयचारीले गनेछ
।

६०. अनप
ु जस्थतको सच
ू ना (१) कुनै सदस्य लगातार दईू वटा वा सो भन्दा बहढ सभाको बैठकमा
अनप
ु जस्थत रहनु पने भएमा त्यस सम्वजन्ध अंनतम सच
ू ना अध्यक्षलाई हदनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हदइने सच
ू नामा आफू अनप
ु जस्थत रहने अवगध र कारण समेत
उल्लेख गनुय पनेछ ।

६१. पालना गनप
ुय ने आचार संहहता सभाका पदागधकारी तथा सदस्यहरुले संववधान तथा कानन
ू

बमोजिमको उत्तरदानयत्व परू ा गने तथा ननिहरुको काम कारवाहीमा सावयिननक ववस्वास कायम गनय
सभाबाट स्वीकृत आचार संहहताको पालना गनेछन ् । आचार संहहताको नमन
ू ा स्थानीय

तहको सम्पकय मन्त्रालय माफयत उपलव्ध गराउने छन ् । यस्तो आचार संहहता सभाले पाररत गरी लागू गनुय
स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ ।
६२. अगधवेशनको अंग नमाननने: सभाको अगधवेशन प्रारम्भ हुनु पव
ु य र भैसकेपनछ अन्त्य नभए सम्मको
अवगधमा आयोिना हुने उद्घाटन, स्वागत, सम्मान तथा अलभनन्दन िस्ता कक्रयाकलापलाई
सभाको अंग माननने छै न ।

६३. शाजन्त सरु क्षा सु व्यवस्था कायम राख्ने : नगरसभा संचालन अवगधभर सभाको सरु क्षाथय

अध्यक्षले सरु क्षा ननकायको सहयोग अनरु ोध गरे मा अववलम्ब सरु क्षा उपलब्ध गराउनु सम्बजन्धत सरु क्षा
ननकायको कतयव्य हुनेछ ।
६४. यस ननयम वमोजिम हुने प्रचललत कानन
ू मा िुनसक
ु ै कुरा लेखखएको भएता पनन यस ननयमावलीमा
लेखखएको कुरामा यसै ननयामावली वमोजिम हुनेछ .

६५. खारे िी र बचाऊ यस पव
ु य प्रचललत कानन
ू वमोजिम भए गरे का काम कारवाही यसै ननयामावली
वमोजिम भए गरे को मानननेछ .
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अनस
ु च
ू ी - १

(काययववगधको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्वजन्धत)
....पाललका
...... सभा

काययसच
ू ी र समयताललका

बैठक संख्या बैठक स्थान
अध्यक्षता
लमनत

बैठक बस्ने समय

काययसच
ू ी

काययसच
ू ी प्रस्तत
ु कताय

कैकफयत

छलफलको समय ताललका
लमनत

बैठक
सच
ु ी

बस्ने काययसच
ू ी

प्रस्ता

प्रस्तत्ु कतायको
नाम

छलफलमा बोल्ने सदस्यको कैकफयत
नाम र तोककएको समय

अनस
ु च
ू ी - २

(काययववगधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धत)
...पाललकाको ...... सभामा प्रस्तत
ु कानन
ू को अलभलेख
.................... गाउँ सभा/नगरसभा
दताय ववधेयकको दताय
नं

नाम

लमनत

मल
ू संशोधन

प्रस्तत
ु कताय ववतरण सभामा दफावार
लमनत

प्रस्तत
ु
लमनत

पाररत प्रमाणीकरण कैकफयत

छलफल लमनत

लमनत

अलभलेख तयार गनेको

अलभलेख िांच गनेको

नाम, थर

नाम, थर

दस्तखत
पद

दस्तखत
पद

लमनत

लमनत

अनस
ु च
ू ी - ३

(काययववगधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत)
...पाललकाको ...... सभामा स्वीकृत कानन
ू को अलभलेख
.................... गाउँ सभा/नगरसभा
दताय नं

ववधेयकको
नाम

सभाबाट

संशोधन

सभामा

भएको

सोको

लमनत

स्वीकृत
लमनत

भएको भए प्रस्तत
ु
लमनत

पाररत
लमनत

प्रमाणीकरण कैकफयत
लमनत

अलभलेख तयार गनेको

अलभलेख िांच गनेको

नाम, थर

नाम, थर

दस्तखत
पद

लमनत

दस्तखत
पद

लमनत

