नगर सभा सञ्चालन कार्यविवि, २०७४
प्रस्तािनााः नेपालको सवं िधानको धारा २२७ अनसु ार प्रदेश काननू बमोविम स्थानीय सरकारको बैठक सञ्चालन
काययविवध स्िीकृ त भई लागू नभएसम्मको लावग नीलकण्ठ नगरसभाको कार्य सञ्चालन गनय, बैठकको सव्ु र्वस्था
कार्म राख्न, आवश्र्क समममिहरूको गठन गनय र अन्र् काम कारवाही मनर्ममि एवं प्रभावकारी बनाउन
नीलकण्ठ नगरकाययपावलकाबाट स्िीकृ त गरी यो काययविवध िारी गररएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारवभिक
१.

२.

संविप्त नाम र प्रारभिाः (१) र्स मनर्मावलीको नाम “नीलकण्ठ नगर सभा सञ्चालन कार्यमवमि-२०७४” रहेको
छ।
(२) र्ो कार्यमवमि िुनु न्ि प्रार्भ हननेछ ।
पररिाषााः मवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यमवमिमा,(क) “समं विान” भन्नाले नेपालको समं विान स्झनु पछय ।
(ख) “स्थानीर् सरकार” भन्नाले नेपालको संमविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोमिमका नगरपामलका
सभा स्झनु पर्यछ ।
(ग) “सभा” भन्नाले समं विानको िारा २२३ बमोमिमको नगर सभा स्झनु पर्यछ ।
(घ) “कार्यपामलका” भन्नाले नगर कार्यपामलका स्झनु पर्यछ ।
(ङ) “अध्र्क्ष” भन्नाले सभाको अध्यक्षिा गने व्र्मिलाई स्झनु पछय । नगर प्रमख
ु ले सभाको अध्र्क्षिा
गनेछ मनिको अनपु मस्थमिमा उपप्रमख
ै ो अनपु मस्थमिमा सभाको िेष्ठ
ु ले सभाको अध्र्क्षिा गनेछ । र्वु क
सर्स्र्ले सभाको अध्र्क्षिा गने छ ।
(च) “नगरपामलका” भन्नाले नीलकण्ठ नगरपामलकालाई सम्झनु पदयछ ।
(छ) “मविेर्क” भन्नाले नीलकण्ठ नगरपामलकाको काननू को मस्र्ौर्ा वा काननू को संशोिन मस्र्ौर्ा समेि
स्झनु पछय ।
(ि) “सर्स्र्” भन्नाले नगर कार्यपामलकाको प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , कार्यपामलकाको सर्स्र्, वडा सर्स्र् स्झनु
पछय ।
(झ) “सभाको सवचि” भन्नाले नीलकण्ठ नगरपामलकाको प्रमख
ु प्रशासमकर् अमिकृ ि वा अध्र्क्षले सभाको
समचव भई काम गनय िोके को कमयचारी समेिलाई स्झनु पछय ।
(ञ) “बैठक” भन्नाले नगर सभाको अमिवेशन स्झनु पछय । सो शब्र्ले समममिको वैठक समेिलाई स्झनु
पर्यछ ।
(ट) “प्रस्िाव” भन्नाले सभाको मवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्िाव िा सो प्रस्तािसँग सम्बवधधत संशोधन
प्रस्ताि समेत स्झनु पछय ।
(ठ) “प्रस्ििु किाय सर्स्र्” भन्नाले सभाको मविेर्क वा प्रस्िाव प्रस्ििु किाय सभाको सर्स्र् स्झनु पछय ।
(ड) “प्रमख
ु ” भन्नाले नीलकण्ठ नगरपामलकाको प्रमख
ु लाई स्झनु पर्यछ ।
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(ढ)
(ण)
(ि)
(थ)
(र्)

“उपप्रमख
ु ” भन्नाले नीलकण्ठ नगरपामलकाको उपप्रमख
ु लाई स्झनु पर्यछ ।
“बैठक कक्ष” भन्नाले सभाको बैठक कक्ष स्झनु पछय र सो शब्र्ले बैठक कक्षसँग िोमडएको र्शयकर्ीघाय
िथा बरण्डा समेिलाई िनाउँछ ।
“मवषर्गि शाखा” भन्नाले नगरपावलकाको कार्य मवभािन मनर्मावली बमोमिमको मवषर्गि शाखा
सझं नु पछय ।
“समममि” भन्नाले र्स कार्यमवमि बमोमिम गठन हनने सभाको समममि स्झनु पछय ।
“सर्ं ोिक” भन्नाले र्स कार्यमवमि बमोमिम गमठि समममिको सर्ं ोिक स्झनु पछय ।
पररच्छे द -२
सिाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्िी व्र्िस्था

३.

सिाको अवििेशन बोलाउने: (१) नगरप्रमख
ु ले नगरपामलकाको मनवायचनको अमन्िम पररणाम घोषणा भएको
मममिले मिन ममहना मभत्र सभाको पमहलो अमिवेशन बोलाउनेछ । त्र्सपमछ र्स कार्यमवमि बमोमिम समर्
समर्मा अन्र् अमिवेशन बोलाउनेछ ।
िर सभाको एउटा अमिवेशनको समामि र अको बैठकको प्रार्भका बीचको अवमि छ महीना भन्र्ा बढी हनने
छै न ।
(२) अध्र्क्षले कार्यसचू ी बमोमिम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्र् गनेछ ।
(३) सभाको अमिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थमगि भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन वाञ्छनीर् छ
भनी सभाको स्पणू य सर्स्र् संख्र्ाको एक चौथाइ सर्स्र्हरूले मलमखि अनरु ोि गरे मा प्रमख
ु ले त्र्स्िो बैठक बस्ने
मममि, स्थान िोक्नेछ । त्र्सरी िोमकएको मममि, समर् र स्थानमा सभाको अमिवेशन बस्नेछ ।
(४) सभाको अवधिेशन काययपावलकाको के धर रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोविम बस्नेछ ।
(५) सामान्र्िः मनवायचन पमछको पमहलो अमिवेशनको अिवध बढीमा साि मर्न र सोपमछको प्रत्र्ेक
अमिवेशनको अवमि बढीमा पाचं मर्नको हननेछ ।

४.

(५) उपर्फा (१) वा (३) बमोमिम सभाको अमिवेशन बोलाएको सचू ना अध्र्क्षले सर्स्र्हुनलाई मर्नेछ ।
त्र्स्िो सचू ना आवश्र्किा अनसु ार सावयिमनक सञ्चार माध्र्मबाट समेि प्रचार प्रसार गनयु पनेछ ।
सदस्र्हरुको उपवस्थवत र आसनाः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनयु अमघ सबै सर्स्र्ले अध्यक्षले तोके को क्रम
अनसु ार अमिवेशनको उपमस्थमि पमु स्िकामा हस्िाक्षर गनयपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम उपमस्थि सर्स्र्ले अध्र्क्षले िोके अनसु ारको स्थानमा मनिायररि समर् अगावै
आफ्नो आसन ग्रहण गनयपु नेछ ।
(३) अपांगिा भएका सर्स्र्को हकमा अध्र्क्षले मनिायररि गरे को स्थानमा मनिको साथमा एक िना सहर्ोगी
आवश्र्क भएमा सो को समेि व्र्वस्था गनय सक्नेछ ।
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५.

सिाको गणपरू क सख्
ं र्ा: (१) सभामा ित्काल कार्म रहेका सर्स्र् सख्ं र्ाको पचास प्रमिशि भन्र्ा बढी
सर्स्र् उपमस्थि भएमा अमिवेशनको लामग गणपरू क सख्ं र्ा पगु क
े ो मामननेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम गणपरु क संख्र्ा नपगु मे ा अध्र्क्षले िीन मर्न मभत्र अको बैठकका लामग र्फा ३
बमोमिम समू चि गनयपु नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोमिम आव्हान गरे को अमिवेशनमा गणपरु क सख्ं र्ा नपगु मे ा दईु मर्न मभत्र अमिवेशन
बस्ने गरी र्फा ३ बमोमिम सचू ना गनयपु नेछ ।

६.

(४) उपर्फा (३) बमोमिम पनु ः सचू ना गर्ाय गणपरु क संख्र्ा नपगु मे ा क्िीमा पच्चीस प्रमिशि सर्स्र्हुनको
उपमस्थमिमा अमिवेशन बस्नेछ ।
बैठकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्र्क्षले सभाको कार्यबोझलाई ध्र्ानमा राखी कार्यसचू ी स्वीकृ ि गरी
सभाको बैठक सचं ालन गनयपु नेछ ।
(२) सभाको बैठक अध्र्क्षले मनिायरण गरे को समर् िामलका बमोमिम हननेछ ।
(३) अध्र्क्षले प्रत्र्ेक बैठकको प्रार्भ िथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।

७.

८.

९.

(४) सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपवस्थत हुन नसक्ने अिस्थामा उपप्रमख
ु ले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
उपप्रमख
ु पवन उपवस्थत हुन नसके मा अध्यक्षले तोके को सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गने गरी
काययसचू ीमा तोक्नु पनेछ ।
कार्यसूची र समर्ािवि प्रकाशनाः (१) अध्र्क्षको मनर्ेशानसु ार सभाको समचवले कार्यसचू ी र समर् िामलका
अनसु चू ी-१ बमोमिम िर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रमि सामान्र्िर्ा अड्चालीस घण्टा अगावै प्रत्र्ेक सर्स्र्लाई
उपलब्ि गराइनेछ ।
िर मवशेष पररमस्थमिमा अध्र्क्षको मनर्ेशानसु ार बैठक बस्ने चौिीस घण्टा अगावै कार्यसचू ी िर्ार गरी
त्र्सको एक प्रमि सर्स्र्लाई सभाको सवचिले उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।
समर्ािवि वनिायरण: (१) अध्र्क्षले बैठकमा पेश हनने मवषर्मामथ छलफल गनय समर्ावमि िोक्नेछ ।
२) उपर्फा (१) बमोमिम िोमकएको समर्ावमि समाि भएपमछ र्स काययविवधमा अन्र्था लेमखएकोमा
बाहेक अध्र्क्षले अधय विषयमा छलफल हनन नमर्ई सो मवषर्को टुङ्गो लगाउन आवश्र्क सबै विधेयक िा
प्रस्ताि मनणयर्ाथय बैठकमा प्रस्ििु गनेछ ।
सिामा मतदान: (१) सभामा मनणयर्का लामग प्रस्ििु गररएको सबै विधेयक िा प्रस्िावको मनणयर् उपमस्थि
सर्स्र्हरूको बहनमिबाट हननेछ ।
(२) अध्र्क्षिा गने व्र्मिलाई मि मर्ने अमिकार हनने छै न ।

१०.

११.

िर मि बराबर भएमा अध्र्क्षिा गने व्र्मिले आफ्नो मनणायर्क मि मर्नेछ ।
मर्ायवदत संशोिनाः कुनै सर्स्र्ले प्रस्ििु गने मविेर्क िा प्रस्िावमा कुनै आपमििनक, व्र्ंग्र्ात्मक, अनावश्र्क,
अनपु र्ि
ु वा अस्बद्ध शब्र् वा वाक्र्ांश प्रर्ोग भएको लागेमा अध्र्क्षले त्र्स्िा मवषर् मविरण हननुभन्र्ा अमघ
उपर्ि
ु संशोिन गनय वा गराउन सक्नेछ ।
बैठकको प्रारभिाः सभाको बैठक कक्षमा अध्र्क्ष आगमन भई रामरिर् िनु बिे पमछ बैठक प्रार्भ हननेछ ।
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१२.

बैठकमा पालना गनयपन ने आचरणहराः (१) बैठकमा र्ेहार्का आचरणहरू पालना गनयु पनेछः
(क) अध्र्क्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हनर्ँ ा सबैले स्मान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ ।
(ख) अध्र्क्षले बैठकप्रमि स्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनयपु नेछ ।
(ग) बैठक स्थमगि भई अध्र्क्ष सभाबाट बामहर मनस्के पमछ मात्र अुन सर्स्र्हरूले बैठक कक्ष छाड्नु
पनेछ ।
(घ) बैठकमा भाग मलने सर्स्र्ले बोल्र्ा अध्र्क्षलाई स्बोिन गरे र मात्र बोल्नु पछय र अध्र्क्षले अन्र्था
आर्ेश मर्एमा बाहेक उमभएर बोल्नु पनेछ ।
(ङ) अध्र्क्षले बैठकलाई स्बोिन गरररहेको समर्मा कुनै पमन सर्स्र्ले स्थान छाड्नु हनर्ँ नै र अध्र्क्षले
बोलेको कुरा शामन्िपवू क
य सन्ु नु पनेछ ।
(च) अध्र्क्षले आसन ग्रहण गरररहेको र बोमलरहेको अिस्थामा सर्स्र्को बीचबाट महँड्नु हनर्ँ नै ।
(छ) कुनै सर्स्र्ले बोमलरहेको समर्मा अशामन्ि गनय वा बैठकको मर्ायर्ा भगं हनने वा अव्र्वस्था उत्पन्न
हनने कुनै काम गनयु हनर्ँ नै ।
(ि) बैठक कक्षमा अध्र्क्षको सामन्ु नेबाट वारपार गरी महँड्न वा अध्र्क्षको आसनिफय मपठ्र्ू फकायएर
बस्न हनर्ँ नै ।
(झ) बैठकको कार्यसँग प्रत्र्क्ष ुनपले स्बमन्िि मवषर् बाहेक अन्र् मवषर्को पस्ु िक, समाचारपत्र वा
अन्र् कागिपत्रहरू पढ्नु हनर्ँ नै ।
(ञ) बैठकको अवमिभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्र् गनयु पनेछ ।

१३.

(२) सभामा पालना गनयपु ने अधय आचरणहरू समय समयमा सभाले िोके बमोमिम हननेछ ।
बैठकमा िाग वलने सदस्र्ले पालन गनयन पने वनर्महराः बैठकमा हनने छलफलमा भाग मलने सर्स्र्ले र्ेहार्का
मनर्महरूको पालन गनयु पनेछः
(क) अध्र्क्षको ध्र्ानाकषयण गनयको मनममि उठ्नु पनेछ र अध्र्क्ष मनिको नाम बोलाएपमछ वा इशारा गरे पमछ
मात्र बोल्नु पनेछ ।
(ख)

र्स कार्यविवधको र्फा ३५ बमोविमका मवषर्मा छलफल गनयु हनर्ँ नै ।

(ग)

अशीष्ट, अश्लील, अपमानिनक वा कुनै आपमििनक शब्र् बोल्नु हनर्ँ नै ।

(घ)

व्र्मिगि आक्षेप लगाउन हनर्ँ नै ।

(ङ)

बोल्न पाउने अमिकारलाई सभाको कार्यमा बािा पाने मनसार्ले र्ुनु पर्ोग गनयु हनर्ँ नै ।

(च)

सभा वा अध्र्क्षको कुनै मनणयर् बर्र गररर्ोस् भन्ने प्रस्िावमामथ बोल्र्ाको अवस्थामा बाहेक सभा
अध्र्क्षको कुनै पमन मनणयर्को आलोचना गनयु हनर्ँ नै ।

(छ)

अध्र्क्षले पर् अनक
ु ू ल आचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्िावको छलफलको क्रममा बाहेक अध्र्क्षको
आचरणको आलोचना गनयु हनर्ँ नै ।

(ि)

वैठकमा पालना गनयपु ने अधय मनर्महरू सभाले िोके बमोमिम हननेछ ।
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१४.

छलफलमा बोल्ने क्रमाः बैठकमा बोल्ने क्रम र्ेहार् बमोमिम हननेछः
(क)

प्रस्िाव पेश गने सर्स्र्ले बोमलसके पमछ अध्र्क्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरे को क्रम बमोमिमको
सर्स्र्ले बोल्न पाउनेछन् ।

(ख)

अध्र्क्षको अनमु मि मबना कुनै सर्स्र्ले एउटै प्रस्िावमा एक पटक भन्र्ा बढी बोल्न पाउने छै न ।

(ग)

१५.

प्रस्िाव पेश गने सर्स्र्ले उिर मर्नको मनममि छलफलको अन्त्र्मा फे रर बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्िावको
स्बन्िमा छलफलमा पमहले भाग मलएको वा नमलएको िेसक
ु ै भए िापमन प्रस्िावक सर्स्र्ले उिर मर्ई
सके पमछ अध्र्क्षको अनमु मि नमलई फे रर बोल्न पाउने छै न ।
स्पष्ट पानय माग गनय सवकनेाः (१) बैठकमा छलफल चमलरहेको समर्मा स्बमन्िि मवषर्मा कुनै सर्स्र्ले कुनै
कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्र्क्ष माफय ि अनरु ोि गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन अध्र्क्षको अनमु मि मलई कुनै सर्स्र्ले सभाको
िानकारीको लामग आफूसँग स्बमन्िि अन्र् मवषर्मा स्पष्ट िानकारी मर्न सक्नेछ ।

१६.

१७.

िर त्र्स्िो स्पष्ट िानकारी मर्ँर्ा कुनै मववार्स्पर् मवषर् उठाउन पाइने छै न र सो स्पष्ट िानकारी मामथ कुनै
छलफल गनय पाइने छै न ।
वनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेाः (१) सभाको कार्यसचू ीको कुनै प्रस्िावमामथ छलफल समाि भएपमछ सो प्रस्िावको
पक्षमा हनने सर्स्र्हरूलाई “हनन्छ, मवपक्षमा हनने सर्स्र्हरूलाई “हनन्न” र िटस्थ रहन चाहने सर्स्र्हरूलाई “मि
मर्न्न” भन्ने शब्र् समु नने गरी उच्चारण गनयु भनी अध्र्क्षले कार्यसचु ीका मवषर्हरू क्रमशः मनणयर्ाथय पेश गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम प्रस्िावलाई मनणयर्ाथय पेश गरे पमछ अध्र्क्षले “हनन्छ” वा “हनन्न” भन्ने
सर्स्र्हरूमध्र्े िनु पक्षको बहनमि भएको ठहरय् ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।
(३) अध्र्क्षद्वारा कुनै प्रस्िाव मनणयर्ाथय पेश गररसके पमछ सो प्रस्िावमामथ छलफल गनय वा सश
ं ोिन प्रस्ििु
गनय पाइने छै न ।
सिाध्र्िले वनदेशन वदनेाः (१) बैठकमा अभद्र व्र्वहार गने सर्स्र्लाई आफ्नो व्र्वहार मनर्न्त्रण गनय अध्र्क्षले
चेिावनी मर्ए पमछ त्र्स्िो सर्स्र्ले आफ्नो व्र्वहारमामथ िुनु न्ि मनर्न्त्रण गनयु पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिमको आर्ेश पालना नगने सर्स्र्लाई अध्र्क्षले बैठकबाट बामहर िान आर्ेश मर्न
सक्नेछ । आर्ेश पाएपमछ त्र्स्िो सर्स्र्ले बैठक कक्षबाट िुनु न्ि बामहर िानु पनेछ र मनिले सो मर्नको बाँकी
अवमिको बैठकमा उपमस्थि हनन पाउने छै न ।
(३) उपर्फा (२) बमोमिमको आर्ेश पाएपमछ पमन त्र्स्िो सर्स्र् बैठक कक्षबाट िुनु न्ि बामहर नगएमा
अध्र्क्षले मनिलाई कमयचारी वा सरु क्षाकमीको सहर्ोग मलई बामहर मनकाल्न सक्नेछ । त्र्सरी मनकामलएकोमा
त्र्स्िो सर्स्र्ले त्र्सपमछको िीन मर्नस्म सभाको बैठक वा कुनै समममिको बैठकमा भाग मलन पाउने छै न ।
र्सरी मनकामलएकोमा सभाको समचवले सो कुराको सचू ना सबै समममिलाई मर्नेछ ।
(४) र्स कार्यमवमिमा अन्र्त्र िनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन कुनै सर्स्र्ले बैठक कक्षमा शामन्ि,
सव्ु र्वस्था िथा अनश
ु ासन भङ्ग गरे मा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रमिष्ठामा िक्का लाग्ने मकमसमले बैठक कक्ष
मभत्र ध्वसं ात्मक कार्य गरे मा वा बल प्रर्ोग गरे मा वा गनय लागेमा वा कुनै भौमिक हानी नोक्सानी परु य् ाएमा
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अध्र्क्षले मनिलाई बैठक कक्षबाट ित्काल मनरकाशन गरी सर्स्र्लाई बढीमा सात मर्न स्मको लामग सभामा
आउन नपाउने गरी र क्षमि भएको भौमिक सामाग्रीको र्थाथय क्षमिपमू िय मनिबाट भराउने आर्ेश मर्न सक्नेछ ।
(५) र्फा (४) बमोमिम मनरकामसि भएको सर्स्र्ले सो अवमिभर सभाको वा कुनै समममिको बैठकमा
उपमस्थि हनन पाउने छै न । मनिलाई िोमकएको क्षमिपमू िय अध्र्क्षले िोके को समर्मभत्र र्ामखला गने र्ामर्त्व
स्बमन्िि सर्स्र्को हननेछ ।

१८.

१९.

२०.

२१.

२२.

(६) र्स र्फा बमोमिम कुनै सर्स्र् मनरकामशि भएको वा फुकुवा भएको सचू ना सभाको समचवले सबै
समममिलाई मर्नेछ ।
कारिाही वफताय हुन सकनेाः र्स कार्यमवमिमा अन्र्त्र िनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन मनरकामशि वा
कारवाहीमा परे को सर्स्र्ले मचि बझ्ु र्ो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भल
ू स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्र्क्षले
बैठकको रार् बझु ी त्र्स्िो सर्स्र्लाई माफी मर्ई कारवाही मफिाय मलन सक्नेछ ।
बैठक स्थवगत गने अविकाराः बैठक कक्षमभत्र अव्र्वस्था भई वा हनन लामग बैठक मनर्ममि ुनपले सञ्चालन गनय
बािा पने र्ेमखएमा अध्र्क्षले सो मर्नको कुनै समर्स्म वा आफूले िोके को अवमिस्मको लामग सचू ना टाँस
गरी बैठक स्थमगि गनय सक्नेछ । अध्र्क्ष गरे को त्र्स्िो स्थगन मामथ कुनै सर्स्र्ले प्रश्न उठाउन पाउने छै न् ।
सदस्र्को स्थान ररक्त रहेको अिस्थामा सिाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुनै सर्स्र्को स्थान ररि रहेको
अवस्थामा समेि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग मलन नपाउने कुनै
व्र्मिले भाग मलएको कुरा पमछ पिा लागेमा प्रचमलि काननू मवपररि बाहेकको कार्य अमान्र् हनने छै न ।
सिाको वनणयर्को अविलेख र कार्ायन्िर्न: (१) सभा र र्सको समममिको मनणयर् िथा कारबाहीको अमभलेख
सभाको समचवले व्र्वमस्थि र सरु मक्षि राख्नु पनेछ ।
(२) सभा िथा र्सका समममिको मनणयर्को सक्कल अध्र्क्षको आर्ेश मबना सभा वा सभा भवन बामहर
लैिान हनर्ँ नै ।
वनणयर् प्रमावणत गर्ने: (१) सभाको बैठकले गरे का मनणयय अध्यक्षले प्रमावणत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको वनणयय सरु वक्षत राख्ने र कायायधियन गने गराउने कायय सभाको सवचिले गनेछ ।
पररच्छे द-३
स्थानीर् कानून वनमायण गने प्रवक्रर्ा

२३.

स्थानीर् कानून वनमायण गदाय विचार गनयन पने पिहरुाः (१) सभाले स्थानीर् काननू मनमायण वा संशोिन गर्ाय
अन्र् कुराको अमिररि र्ेहार्को मवषर्मा मवचार गनयु पनेछ,(क)
(ख)
(ग)

संमविान बमोमिम आफ्नो अमिकारको मवषर्मा पने वा नपने,
संमविान, संघीर् काननू िथा प्रर्ेश काननू को व्र्वस्था,

(घ)

त्र्स्िो काननू , स्वच्छ, न्र्ार्पणू य िथा िकय संगि हनन वा नहनने,
मनमायण गनय लामगएको स्थानीर् काननू को व्र्वहाररक कार्ायन्वर्न हनन सक्ने वा नसक्ने,

(ङ)

काननू कार्ायन्वर्नको लामग आवश्र्क पने आमथयक स्रोि िथा सस्ं थागि सरं चना,
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(च)

सिोच्च अर्ालिबाट प्रमिपामर्ि मसद्धान्ि वा भएको आर्ेश,

(छ)

नेपाल सरकार, संघीर् संसर्,् प्रर्ेश सरकार वा प्रर्ेश सभाले त्र्स्िै मवषर्मा आिारभिू काननू मनमायण
गरे को भए सोमा भएको व्र्वस्था

(ि)

नेपाल सरकार वा प्रार्ेमशक सरकारले नमनू ा काननू उपलब्ि गराएको भए सोमा भएको व्र्वस्था,

(झ)

नेपालले अन्िरामरिर् स्िरमा िनाएको प्रमिवद्धिा,

(ञ)

स्बमन्िि स्थानीर् सरकारले मनमायण गरे को अन्र् स्थानीर् काननू हुनसँगको िालमेल िथा सौहारिा,

(ट)

मिल्लामभत्रका अन्र् स्थानीर् सरकार वा अन्र् मिल्लासँग मसमाना िोमडएका स्थानीर् सरकारको हकमा
त्र्स्िा मिल्लाका स्थानीर् सरकारले बनाएको स्थानीर् काननू को व्र्वस्था,

(ठ)

गाउँकार्यपामलका वा नगरकार्यपामलकाले मनिायरण गरे का अन्र् आवश्र्क मवषर्हुन ।

(२) सभाले संमविानको अनुसचू ी-९ को मवषर्मा स्थानीर् काननू मनमायण गर्ाय त्र्स्िो मवषर्मा संघीर् संसर्
वा प्रर्ेश सभाले बनाएको काननू को प्रमिकूल नहनने गरी मनमायण गनेछ ।
(३) एक स्थानीय सरकारबाट अको स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तारमा कुनै
वकवसमको बाधा अिरोध गने िा कुनै वकवसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँ नै ।
(४) सभा िा काययपावलकाले एक आपसमा बावझने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँ नै ।
२४.

२५.

२६.

(५) सभाले मर्एको अमिकार प्रर्ोग गरी कार्यपामलकाले मनर्ेमशका वा मर्ग्र्शयन बनाई लागू गनेछ ।
आिश्र्कताको पवहचान गने: (१) कार्यपामलकाले मविेर्क ििमयु ा गनयु अमघ त्र्स्िो मवषर्को काननू मनमायण
गनय आवश्र्क रहे नरहेको मवषर्मा आवश्र्किाको पमहचान गनयु पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) को प्रर्ोिनको लामग स्बमन्िि कार्यपामलकाले स्थानीर् काननू बनाउनु पने आिार र
कारण, त्र्स्िो मवषर्मा संघीर् वा प्रर्ेश काननू भए नभएको, मिल्ला मभत्रका र अन्र् मछमेकी स्थानीर् सरकारमा
त्र्स स्बन्िी स्थानीर् काननू मनमायण भए नभएको, स्थानीर् काननू िियमु ाबाट हामसल गनय खोमिएको लाभ
लागि र उपलब्िी, स्थानीर् काननू कार्ायन्वर्नको लामग आवश्र्क पने संर्न्त्र िथा आमथयक स्रोि, त्र्स्िो स्रोि
िटु ाउनको लामग आवश्र्क व्र्वस्था र मविेर्कमा रहने मख्ु र् मख्ु र् प्राविानको समेि मवश्ले षण गरी संमक्षि
अविारणापत्र िर्ार गनयु पनेछ ।
(३) काननू को संशोिनको लामग मविेर्क ििमयु ा गर्ाय सश
ं ोिन गनयु परे को आिार र कारण समहिको र्फाबार
िीन महले मववरण िर्ार गनयु पनेछ ।
प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छै न िन्ने वनणयर् गनेाः कुनै प्रस्िाव स्वीकार र्ोग्र् छ वा छै न भन्ने कुराको मनणयर्
अध्र्क्षले गनेछ र त्र्सरी मनणयर् गर्ाय अध्र्क्षले कारण खल
ु ाई प्रस्िावको कुनै अश
ं वा परू ै प्रस्िाव अस्वीकार गनय
सक्नेछ ।
वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तनत: १) वामषयक आर् र व्र्र्को अनमु ान समहिको बिेट िथा सोसँग स्बमन्िि
मवमनर्ोिन वा आमथयक मविेर्कहरू अध्र्क्षबाट मनिायररि मममि र समर्मा सभाको बैठकमा प्रस्ििु गनयपु नेछ ।
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(२) वामषयक बिेट िथा अथय स्बन्िी मविेर्क वा प्रस्िाव कार्यपामलकाको प्रमख
ु आफैं ले वा मनिले िोके
बमोमिम उपप्रमख
ु वा कार्यपामलकाको सर्स्र्ले मात्र प्रस्ििु गनयपु नेछ । अध्र्क्षले वावषयक बिेट आर् व्र्र्
मववरण िथा बिेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समर्मा उपप्रमख
ु ले बैठकको अध्र्क्षिा गनेछ ।
(३) कुनै मविेर्क वा प्रस्िाव अथय स्बन्िी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठे मा सो प्रश्नको अमन्िम मनणयर् गने
अमिकार अध्र्क्षको हननेछ ।
(४) अथय स्बन्िी मविेर्क वा प्रस्िावको अन्र् प्रमक्रर्ा र्ेहार् बमोमिम हननेछ,(क) अथय स्बन्िी मविेर्क वा प्रस्िावमा छलफलका लामग अध्र्क्षले स्वीकृ ि गरे को कार्यिामलका
(मममि र समर्) सबै सर्स्र्लाई सभाको समचवले उपलब्ि गराउनपु नेछ
(ख) वामषयक बिेट स्बन्िी मविेर्क सभाको बैठकमा पेश भए पश्चाि मात्र सबै सर्स्र्लाई उपलब्ि
गराइनेछ ।
(ग) अथय स्बन्िी मविेर्क वा प्रस्िावका स्बन्िमा र्स कार्यमवमिमा उल्लेख भएका मवषर् बाहेक
अध्र्क्षले उपर्ि
ु ठहर्ायएको प्रमक्रर्ा अपनाइनेछ ।

२७.

२८.

(५) अथय स्बन्िी मविेर्क वा प्रस्िाव बाहेकका मविेर्क वा प्रस्िाव कुनै सर्स्र्ले क्िीमा सात मर्न अमघ
र्िाय गनयपु नेछ ।
(६) अथय स्बन्िी मविेर्क वा प्रस्िाव बाहेकका मविेर्क वा प्रस्िाव र्िाय भए पश्चाि सभाको समचवले सबै
सर्स्र्लाई उपलब्ि गराउनु गनयपु नेछ ।
(७) मविेर्क वा प्रस्िाव माथी छलफल र मनणयर् हनने समर्िामलका अनसु चू ी -१ बमोविम अध्र्क्षले
मनिायरण गरे बमोमिम हननेछ ।
अथय सभबन्िी पनरक अननमान: (१) सभाबाट पाररि चालु आमथयक वषयका लामग अथय स्बन्िी लनले कुनै
सेवाका लामग खचय गनय अमख्िर्ारी मर्एको रकम अपर्ायि भएमा वा त्र्स वषयका लामग अथय स्बन्िी लनले
अमख्िर्ारी नर्मएको सेवामा खचय गनय आवश्र्क भएमा वा अथय स्बन्िी लनले अमख्िर्ारी मर्एको रकमभन्र्ा
बढी खचय हनन गएमा कार्यपामलकाको अध्र्क्ष/प्रमख
ु ले सभामा र्स अमघ प्रस्ििु गररएको बिेटको मसद्धान्ि र
मागयर्शनको प्रमिकूल नहनने गरी परु क अनमु ान पेश गनय सक्नेछ ।
वििेर्क सिामा पेश गदाय संलग्न गनयन पने वििरण: सभामा पेश गने मविेर्कका साथमा र्ेहार्को मववरण
संलग्न गनयु पनेछ,(क) मविेर्कको उद्देश्र् र कारण समहिको मववरण,
(ख) मविेर्क लन बनेपमछ आमथयक व्र्र्भार हनने रहेछ भने त्र्सको मवस्िृि मववरण समहिको आमथयक
मटप्पणी,
(ग) कुनै मविेर्कमा मनर्म, कार्यमवमि, मनर्ेमशका बनाउने वा अमिकार प्रत्र्ार्ोिन गने प्राविान रहेको
भए त्र्सको कारण, प्रत्र्ार्ोमिि अमिकार अन्िगयि बनाइने मनर्म, कार्यमवमि वा मनदेमशकाको
प्रकृ मि र सीमा िथा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाव स्बन्िी मटप्पणी ।
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२९.

वििेर्क दताय गराउनन पने: (१) सभाको अमिकारक्षेत्र मभत्र पने कुनै मवषर्मा कुनै सर्स्र्ले मविेर्क पेश गनय
चाहेमा मविेर्क िर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने मममि भन्र्ा क्िीमा पधर वदन अगावै अध्र्क्षलाई उपलब्ि गराई
र्िाय गराउनु पनेछ ।
तर मनवायचनपमछको प्रथम सभामा मविेर्क पेश गने समर्ावमि अध्यक्षले तोके बमोविम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको विधेयक प्रचमलि काननू अनक
ु ू ल नर्ेमखएमा वा र्ो काययविवध अनक
ु ुल
नभएमा अध्र्क्षले उि विधेयक मवमिस्मि ुनपमा पेश गनय प्रस्िावक सर्स्र्लाई मर्नु पनेछ ।
(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोमिम अध्र्क्षले आर्ेश मर्ए बमोमिम सभाको समचवले प्रस्िाव र्िाय गनयु पनेछ
।

३०.

(४) सभाको समचवले अध्र्क्षले आर्ेश मर्एका विधेयक अनसु चू ी-२ बमोविम र्िायको अमभलेख छुट्टै राख्नु
पनेछ ।
प्रस्ताि दताय गराउनन पने: सभाको अमिकारक्षेत्र मभत्र पने कुनै मवषर्मा प्रस्िाव पेश गनय चाहने सर्स्र्ले प्रस्िाव
िर्ार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्र्ा क्िीमा सात मर्न अगावै अध्र्क्ष समक्ष पेश गनयपु नेछ ।
तर मनवायचनपमछको प्रथम सभामा प्रस्िाव पेश गने समर्ावमि अध्यक्षले तोके बमोविम हुनेछ ।
(२) त्र्स्िो प्रस्िाव प्रचमलि काननू अनक
ु ू ल नर्ेमखएमा वा र्ो काययविवध अनक
ु ु ल नभएमा अध्र्क्षले उि
प्रस्िाव मवमिस्मि ुनपमा पेश गनय प्रस्िावक सर्स्र्लाई मर्नु पनेछ ।
(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोमिम अध्र्क्षले आर्ेश मर्ए बमोमिम सभाको समचवले प्रस्िाव र्िाय गनयु पनेछ
।

३१.

(४) सभाको समचवले अध्र्क्षले आर्ेश मर्एका प्रस्िावहुन र्िायको अमभलेख अनसु चू ी-२ बमोविम छुट्टै
राख्नु पनेछ ।
सूचना वबना पवन प्रस्ताि पेश गनय सवकनेाः (१) र्स पररच्छे र्मा िनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन अध्र्क्षको
अनमु मि मलई र्ेहार्को कुनै प्रस्िाव सचू ना मबना पमन पेश गनय समकनेछ र त्र्स्िो प्रस्िावद्वारा कुनै मववार्स्पर्
मवषर् उठाउन पाइने छै नः
(क)

िन्र्वार् ज्ञापन गने,

(ख)

प्रस्िाव िथा संशोिन मफिाय मलने,

(ग)

बिाइ मर्ने वा शोक प्रकट गने,

(घ)

छलफल वा बैठक स्थमगि गने,

(ङ)

बैठकको अवमि बढाउने वा

(च)

छलफल समाि गने ।

(२) उपर्फा (१) मा उल्लेमखि प्रस्िावका स्बन्िमा अध्र्क्ष अनमु मि प्राि भई बैठकमा प्रस्िाव पेश
भएपमछ अध्र्क्षले उि प्रस्िावलाई बैठकको मनणयर्ाथय पेश गनेछ ।
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३२.

३३.

३४.

३५.

३६.

वििेर्क र प्रस्ताि वितरण: वामषयक बिेट स्बन्िी मविेर्क कार्यपामलकाबाट स्वीकृ ि गरी मसिै सभामा पेश
गररनेछ । अन्र् सबै मविेर्क वा प्रस्िाव सभामा पेश गनयु भन्र्ा क्िीमा चौवीस घण्टा अगावै सबै सर्स्र्लाई
सभाको समचवले उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
सनझाब सक
ु लागेमा त्र्स्िो मविेर्कमा
ं लन र पररमार्यन: (१) मविेर्क मसौर्ा भएपमछ अध्र्क्षलाई उपर्ि
सावयिमनक ुनपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझु ाब सक
ं लन गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम प्राि हनन आएको सझु ाबहुन समहिको प्रमिवेर्न स्बमन्िि वडा समममिले
कार्यपामलकालाई मर्नु पनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोमिम मविेर्कमा वडा समममि माफय ि प्राि हनन आएका सझु ाबहुनको अध्र्र्न गरी
कार्यपामलकाले मविेर्कलाई आवश्र्किा अनुसार पररमाियन गनेछ ।
वििेर्क िा प्रस्ताि सिामा पेश गने : (१) अध्र्क्षबाट स्वीकृ ि कार्यिामलका बमोमिम मविेर्क वा प्रस्िाव
प्रस्ििु किाय सर्स्र्ले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम मविेर्क पेश गर्ाय मविेर्क प्रस्ििु किाय सर्स्र्ले मविेर्क पेश गनयु परे को कारण,
मविेर्कबाट गनय खोमिएको व्र्वस्था र त्र्सबाट प्राि गनय खोमिएको उपलमब्िको बारे मा संमक्षि िानकारी मर्र्ं ै
मविेर्कमा छलफल गररर्ोस् भन्ने प्रस्िाव सभामा पेश गनयु पनेछ ।
(३) मविेर्क वा प्रस्िाव पेश गनय िोमकएको सर्स्र् सभामा स्वर्ं उपमस्थि हनन असमथय भएमा अध्र्क्षले
िोके को कुनै सर्स्र्ले मविेर्क िा प्रस्िाव पेश गनय सक्नेछ ।
संशोिन सभबन्िी शतयहराः कुनै मविेर्क वा प्रस्िावको स्बन्िमा र्ेहार्का शियका अिीनमा रही सर्स्र्ले
संशोिन पेश गनय सक्नेछः
(क)

मल
ू प्रस्िावको मसद्धान्ि मवपरीि हननु हनर्ँ नै ।

(ख)

मल
ू प्रस्िावको कुरासँग स्बद्ध िथा त्र्सको क्षेत्रमभत्रको हननु पनेछ ।

(ग)

बैठकले पमहले गररसके को मनणयर्सँग बामझने हननु हनर्ँ नै ।

(घ) अस्पष्ट वा मनरथयक हननु हनर्ँ नै ।
वििेर्कमा दफाबार छलफल: (१) र्फा २६, २७, २९ र ३० बमोमिमको मविेर्क वा प्रस्िाव बैठकमा
र्फावार छलफलका लामग अध्र्क्षले आवश्र्क व्र्वस्था गनयपु नेछ । यस्तो छलफलमा अध्यक्षले प्राप्त भई सके का
संशोधन विधेयक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम छलफल समाि भए पश्चाि मविेर्क वा प्रस्िाव प्रस्ििु किाय सर्स्र्ले
अध्र्क्षको अनमु मिले सभामा र्ेहार्को कुनै एक प्रस्िाव प्रस्ििु गनयपु नेछ,-

३७.

(क)

मवस्िृि छलफलको लामग मविेर्क वा प्रस्िावलाई सभाका समममिमा पठाइर्ोस् भन्ने वा

(ख)

मविेर्क वा प्रस्िाव बैठकबाट पाररि गनय मनणयर्ाथय पेश गने ।

तर सवमवतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने छै न ।
सिामा छलफल गनय नपाइने विषर्हराः (१) र्ेहार्का मवषर्मा सभा वा सवममिको कुनै बैठकमा छलफल गनय
पाइने छै नः
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(क)
(ख)

संमविान वा प्रचमलि काननू बाट मनषेि गररएको मवषर्,
काननू त: गोप्र् रहने कुराहरू वा प्रकाशन गर्ाय रामरिर् महि मवपररि हनने कायय,

(ग)

कार्यपामलकाको कुनै समममिको मनणयर्को आलोचना गररएका मवषर्,

(ग)

सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसके को मवषर्,

(घ)

प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष ुनपमा प्रचारको लामग कुनै व्र्मि वा सस्ं थाको नाम आमर् भएको मवषर्,

(ङ)
(च)

प्रचमलि काननू बमोमिम स्थामपि भएको न्र्ामर्क वा िा त्यसको पदावधकारी, प्रचमलि काननु बमोमिम
िाँचबझु गनय, सझु ाव मर्न वा प्रमिवेर्न पेश गनय गमठि आर्ोग वा समममिमा मवचारिीन रहेको मवषर्,
लमिहामसक तथ्य वा काननू को व्र्ाख्र्ा स्बन्िी मवषर्,

(छ)

गैर सरकारी व्र्मिको कुनै विव्र् सत्र् हो वा होइन भन्ने मवषर्,

(ि)

अमशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,

(झ)

३८.

३९.

४०.

कार्यपामलकाको कुनै मनणयर् वा कुनै कारवाही स्बन्िी मवषर्मा छलफल गर्ाय रामरिर् सरु क्षा, अखण्डिा
वा कूटनीमिक स्बन्ि िस्िा संवर्े नशील मवषर्हरूमा आँच आउन सक्ने भनी कार्यपामलकाबाट
प्रमामणि गररएको मवषर् समावेश भएको, र
सवमवतमा छलफल: (१) र्फा ३६ को उपर्फा २(क) बमोमिम मवस्िृि छलफल गनय सभाको समममिमा
पठाइएकोमा समममिले त्र्स्िो मविेर्क वा प्रस्िावमा छलफल गर्ाय मविेर्कमा सश
ं ोिन पेश गने सर्स्र्हुनलाई
संशोिन पेश गनयु परे को आिार र कारण समेि खल
ु ाई आफ्नो संशोिनको मवषर्मा प्रष्ट गनय समममिको बैठकमा
समर् मर्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम संशोिनकिायले संशोिनको मवषर्मा आफ्नो िारणा राखेपमछ पेश भएका
सश
ं ोिनका मवषर्मा समेि समममिले र्फाबार छलफल गरी त्र्स्िो संशोिन स्वीकार गने वा नगने स्बन्िमा
मविेर्क प्रस्ििु किाय सर्स्र्को समेि रार् मलई आवश्र्क मनणयर् गनेछ ।
सवमवतको प्रवतिेदन र बैठकमा प्रस्तनत: (१) समममिमा मविेर्क वा प्रस्िाव उपर छलफल समाि भएपमछ
समममिले गरे को वनणयय अनरुु प प्रमिवेर्न िर्ार गरी समममिको संर्ोिक वा मनिको अनपु मस्थमिमा समममिले
िोके को सर्स्र्ले प्रमिवेर्न समहिको मविेर्क वा प्रस्िाव अध्र्क्षको अनमु मिले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिमको प्रमिवेर्न उपर छलफल समाि भए पश्चाि मविेर्क वा प्रस्िाव प्रस्ििु किाय
सर्स्र्ले अध्र्क्षको अनमु मिमा मविेर्क वा प्रस्िाव बैठकबाट पाररि गनय मनणयर्ाथय पेश गनेछ ।
वििेर्क वफताय वलन सकने: (१) मविेर्क प्रस्ििु किाय सर्स्र्ले सभाको स्वीकृ मि मलई िनु सक
ु ै अवस्थामा
मविेर्क िा प्रस्ताि मफिाय मलन सक्नेछ ।
िर वामषयक बिेट िथा आमथयक लन स्बन्िी मविेर्क वफताय मलन सक्ने छै न् ।
(२) मविेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ििु किाय सर्स्र्ले मविेर्क मफिाय मलन अनमु मि माग्ने प्रस्िाव पेश चाहेमा
मलमखि सचू ना मर्नु पनेछ ।
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(३) मविेर्क िा प्रस्ताि मफिाय मलने प्रस्िावको कसैले मवरोि गरे मा प्रस्िाव गने िथा मवरोि गने सर्स्र्लाई
अध्र्क्षले आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय समं क्षि विव्र् मर्न अनमु मि मर्न सक्नेछ र त्र्सपमछ अुन छलफल हनन
नमर्ई प्रस्िावलाई मनणयर्ाथय पेश गनेछ ।
४१.

(३) मविेर्क िा प्रस्ताि मफिाय मलने अन्र् प्रमक्रर्ा अध्र्क्षले मनिायरण गरे बमोमिम हननेछ ।
संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अविकाराः (१) र्फा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोमिम र्िाय भएको
मविेर्क वा प्रस्ताि उपर कुनै सर्स्र्ले संशोिन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हननभु न्र्ा क्िीमा चौिीस घण्टा
मर्न अगावै सश
ं ोिनको प्रस्िाव अध्र्क्ष समक्ष पेश गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम पेश गररने संशोिन स्वीकृ ि गने वा नगने अमिकार अध्र्क्षको हननेछ ।
(३) अध्र्क्षले स्वीकृ ि गरे को संशोिन वा संशोिन समहिको प्रस्िाव वा मल
ू प्रस्िावलाई मनणयर्ाथय पेश
गनयभु न्र्ा पमहले बैठकमा पढेर सनु ाउनेछ । र्सरी मनणयर्ाथय पेश गर्ाय एकभन्र्ा बढी सश
ं ोिनहुन भएमा अध्र्क्षले
उपर्ि
ु ठहर्ायएको कुनै एक संशोिन वा संशोिन समहिको प्रस्िाव वा मल
ू प्रस्िावलाई प्राथममकिा मर्इ पेश गनय
सक्नेछ ।

४२.

(२) सभाको समचवले अध्र्क्षले अनमु मि मर्एका संशोिनहरूको मववरण सर्स्र्हरूलाई उपलब्ि गराउनेछ ।
वििेर्क पाररत गने प्रस्ताि सिाको वनणयर्ाथय पेश गने: (१) सभामा र्फावार छलफल भएकोमा सो समाि
भएपमछ र समममिमा मवस्िृि छलफल भएकोमा समममिको प्रमिवेर्न उपर सभाको बैठकमा छलफल समाि
भएपश्चाि अध्र्क्षको अनुममि मलई सभामा मनणयर्ाथय मविेर्क प्रस्ििु किाय सर्स्र्ले मविेर्क पाररि गररर्ोस् भन्ने
प्रस्िाव प्रस्ििु गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिमको मविेर्क वा प्रस्िावमा पेश भएका संशोिनहरूलाई अध्र्क्षको अनमु मिले
बैठकमा मनणयर्ाथय छुट्टै पेश गनय सक्नेछ ।

४३.
४४.

४५.
४६.

(३) उपर्फा (१) र (२) बमोमिम सभाको बैठकमा बहनमि सर्स्र्ले स्वीकृ ि गरे मा मविेर्क वा प्रस्िाव
पाररि भएको मामननेछ ।
वििेर्कको पननाः प्रस्तनवताः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृ ि भएको मविेर्क
सोही सभाको बैठकमा पनु ः प्रस्िाव गररने छै न ।
वििेर्क दताय अविलेख राख्ने: सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको लामग अध्र्क्ष समक्ष पेश भएका मविेर्क सभाको
समचवले अनसु चू ी -२ बमोविम र्िाय गरी मविेर्कमा भएको कारबाहीको अद्यावमिक लगि िर्ार गरी राख्नु पनेछ
।
सामान्र् त्रनटी सनिार: अध्र्क्षले सभाबाट पाररि भएको मविेर्क वा प्रस्िावमा र्फाहरूको संख्र्ाको क्रम
ममलाउने िथा भाषागि शद्ध
ु िा कार्म राख्नु पनेछ ।
वििेर्क प्रमाणीकरणको लावग अद्यािविक प्रवत तर्ार पाने: (१) र्फा ४२ बमोमिम सभाबाट पाररि
भएको मविेर्कलाई सभाको समचवले पाररि भएका संशोिन िथा आनषु मं गक ममलान भए त्र्स्िो ममलान गरी
मविेर्क पाररि भएको मममि समेि उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लामग नेपाली कागिमा चार प्रमि िर्ार गनपु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम िर्ार गररएको मविेर्कमा वषयगि न्बर समेि उल्लेख गरी सभाको समचवले
प्रमाणीकरणको लामग अध्र्क्ष समक्ष पेश गनयु पनेछ ।
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४७.

वििेर्क प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा वबक्री वितरण: (१) सभाबाट पाररि भई र्फा ४६ को उपर्फा (२)
बमोमिम पेश भएको मविेर्कको पमहलो र अमन्िम पृष्ठमा परू ा नाम, थर िथा पर् समेि उल्लेख गरी प्रत्र्ेक पृष्ठमा
हस्िाक्षर गरी अध्र्क्षले प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्सरी प्रमाणीकरण गर्ाय मममि र मविेर्कको पृष्ठ संख्र्ा समेि
खल
ु ाउनु पनेछ ।
(२) सभाबाट पाररि मविेर्क उपर्फा (१) बमोमिम प्रमाणीकरण भएपमछ लागू हननेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोमिम मविेर्क प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा मर्नु पनेछ ।
(४) उपर्फा (१) बमोमिम प्रमाणीकरण भएको मविेर्कको एक प्रमि सभाको अमभलेखमा राखी अको एक–
एक प्रमि कार्यपामलकाको कार्ायलर्, वडा समममि र संघ र प्रर्ेशको स्पकय मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।
(५) उपर्फा (१) बमोमिम प्रमाणीकरण भएको मविेर्क प्रकाशन गरी कार्यपामलकाको वेवसाईटमा समेि
राख्नु पनेछ ।
(६) सभाले पाररि गरे को मविेर्क प्रमाणीकरण भएपमछ त्र्सका मख्ु र् मख्ु र् व्र्वस्थाको बारे मा स्थानीर्
सञ्चार माध्र्म वा अन्र् कुनै िररकाबाट प्रचार प्रसार गनयु पनेछ ।

४८.

(७) कसैले स्थानीर् काननू खररर् गनय चाहेमा कार्यपामलकाको कार्ायलर् र वडा समममिको कार्ायलर्बाट
लागि र्स्िरु मिरी खररर् गनय सक्नेछ ।
सवमवत गठन गनय सकने: (१) कार्यपामलकालाई सभाप्रमि उिरर्ामर् बनाउन, स्थानीर् काननू मनमायण प्रमक्रर्ालाई
व्र्वमस्थि बनाउन िथा कार्यपामलकाबाट भएका कारवाहीको अनगु मन र मल्ू र्ाङ्कन गरी आवश्र्क मनर्ेशन मर्न
समेि प्रर्ोिनको लामग र्ेहार् बमोमिमको समममि गठन गनय सक्नेछः
क. मविेर्क समममि
ख. लेखा समममि
(२) उपर्फा (१) बमोमिमको प्रत्र्ेक समममिमा बढीमा िीन िना सर्स्र्हुन रहनेछन् । समममिमा रहने
सर्स्र्हुन मवषर्गि अनभु व वा मवज्ञिाका आिारमा अध्र्क्षको प्रस्िाव बमोमिम सभाले मनिायरण गरे बमोमिम
हननेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोमिम गठन हनने समममिको संर्ोिक अध्र्क्षले िोके बमोमिम हननेछ । संर्ोिक बैठकमा
उपमस्थि नभएमा समममिले िोके को सर्स्र्ले बैठकको अध्र्क्षिा गनेछ ।
(४) समममिको समचवको कार्य कार्यपामलकाको मवषर्गि शाखा प्रमख
ु ले गनेछ ।
(५) समममिको बैठकको गणपुरक संख्र्ा क्िीमा दईु िना हननपु नेछ ।
(६) समममिको मनणयर् बहनमिबाट हननेछ ।
(७) उपर्फा (१) बमोमिमको समममिले आवश्र्किानसु ार मवषर्गि मवज्ञ वा कमयचारीलाई आमन्त्रण गनय
सक्नेछ । आममन्त्रि सर्स्र्ले बैठकको मनणयर्मा मि मर्न पाउने छै न।
(८) प्रउपदफा (१) बमोविमका सवमवतले आफूले गरे को कामको िावषयक प्रवतिेदन सभा समक्ष पेश गनयु पनेछ
।
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४९.

स्थानीर् काननू को एकीकृत र अद्यािविक अविलेख राख्र्नपु र्ने: (१) सभाको समचवले अनसु चू ी–३
बमोमिमको ढाँचामा सभाले बनाएको काननू को एकीकृ ि र अद्यावमिक अमभलेख राख्नु पनेछ ।
(२) कार्यपामलकाले स्थानीर् काननू को वषयगि र वणायनक्र
ु ममा अद्यावमिक मववरण िर्ार गरी राख्नु पनेछ ।
(३) स्थानीर् काननू मा संशोिन भएमा त्र्स्िो संशोिन समेि ममलाइ कार्यपामलकाले अद्यावमिक मववरण
िर्ार गरी राख्नु पनेछ । त्र्सरी अद्यावमिक गररएको स्थानीर् काननू स्थानीर् सरकारको वेवसाईटमा समेि राख्नु
पनेछ ।

५०.
५१.

(४) उपर्फा (१) बमोमिम रामखएको अमभलेख कसैले अवलोकन गनय चाहेमा सरु मक्षि ुनपमा अवलोकन गनय
मर्नु पनेछ ।
काननू वनमायण प्रवक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् काननू मनमायण वा सश
ं ोिन स्बन्िी अन्र् प्रमक्रर्ा
प्रचमलि काननू अनक
ु ू ल सभाले आँफै मनिायरण गरे बमोमिम हननेछ ।
सिाको सवचिको अविकाराः सभाको समचवले सभाको वा कुनै समममि वा उपसमममिको बैठकमा प्रवेश गनय र
बैठकमा कार्यरि कमयचारीलाई मनर्ेशन मर्न वा मनर्न्त्रण गनय वा बैठकले मागेको कार्यमवमि स्बन्िी सल्लाह मर्न
सक्नेछ ।
पररच्छे द-४
विविि

५२.

५३.
५४.

५५.
५६.

५७.

सिालाई संबोिनाः (१) नेपाल सरकारका ममन्त्रपररषर्क
ु िथा प्रर्ेश सरकारका
् ा सर्स्र्, प्रर्ेश प्रमख
ममन्त्रपररषर्क
् ा सर्स्र्लाई सभा अध्र्क्षले सभाको बैठकलाई विशेष संवोिन गनय अनरु ोि गनय सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम स्बोिनको लामग अपनाइने प्रमक्रर्ा अध्र्क्षले िोके बमोमिम हननेछ ।
प्रिेश वनर्वमत गने अविकाराः (१) सभाको बैठकमा प्रवेश मनर्ममि गने अमिकार अध्र्क्षको हननेछ ।
आन्तररक वदग्दशयनाः सभाको स्वीकृ मि मलई अध्र्क्षले आवश्र्किा अनसु ार आन्िररक मर्ग्र्शयन बनाउन सक्नेछ
।
(१) र्स कार्यमवमिको अमन्िम व्र्ाख्र्ा गने अमिकार अध्र्क्षलाई हननेछ र मनिको मनणयर् अमन्िम हननेछ ।
(२) त्र्स्िो मनणयर्को िानकारी बैठकलाई मर्नु पनेछ ।
(३) र्ो कार्यविमिको प्रर्ोग गर्ाय प्रमक्रर्ागि बािा अड्काउहरू फुकाउने अमन्िम अमिकार अध्र्क्षलाई
हननेछ । र्सरी िारी भएका आर्ेश वा मनर्ेशनहरू र्स काययविवधमा परे सरह मामन कार्ायन्वर्नमा आउनेछ ।
सिाको सवचिको काम लगाउन सकनेाः सभाको समचव उपमस्थि नभएमा र्स काययविमिमा सभाको समचवले
गने भनी िोमकएको कार्यहरू अध्र्क्षले िोके को अन्र् अमिकृ ि स्िरका कमयचारीले गनेछ ।
अनपन वस्थवतको सच
ू नााः (१) कुनै सर्स्र् लगािार र्ईू वटा वा सो भन्र्ा बढी सभाको बैठकमा अनपु मस्थि रहनु
पने भएमा ित्स्बन्िी अग्रीम सचू ना अध्र्क्षलाई मर्नु पनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोमिम मर्इने सचू नामा आफू अनपु मस्थि रहने अवमि र कारण समेि उल्लेख गनयु पनेछ ।
पालना गनयन पने आचार संवहतााः सभाका पर्ामिकारी िथा सर्स्र्हरूले समं विान िथा काननू बमोमिमको
उिरर्ामर्त्व परू ा गने िथा मनिहरूको काम कारवाहीमा सावयिमनक मवश्वास कार्म गनय सभाबाट स्वीकृ ि आचार
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५८.
५९.

समं हिाको पालना गनेछन् । आचार संमहिाको नमनू ा स्थानीर् सरकारको स्पकय मन्त्रालर् माफय ि उपलब्ि
गराउनेछ । र्स्िो आचारसमं हिा सभाले पाररि गरी लागू गनयु स्थानीर् सरकारको कियव्र् हननेछ ।
अवििेशनको अंग नमावनने: सभाको अमिवेशन प्रार्भ हुनु पिू य र भैसके पमछ अन्त्र् नभएस्मको अवमिमा
आर्ोिना हनने उर्घ् ाटन, स्वागि, स्मान िथा अमभनन्र्न िस्िा मक्रर्ाकलापलाई सभाको अगं मामनने छै न ।
शावन्त सनरिा सनव्र्िस्था कायम राख्र्ने: गाउँसभा िा नगरसभा सञ्चालन अिवधभर सभाको सरु क्षाथय
अध्यक्षले सरु क्षा वनकायको सहयोग अनरु ोध गरे मा अविलम्ब सरु क्षा उपलब्ध गराउनु सम्बवधधत सरु क्षा वनकायको
कतयव्य हुनेछ ।
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अनसु चू ी - १
(कार्यमवमिको र्फा ७ को उपर्फा (१) सँग स्बमन्िि)
नीलकण्ठ नगरपामलका
नगरसभा
कार्यसूची र समर्तावलका
बैठक सख्ं या

बैठक स्थानः

अध्र्क्षिाः
वमवत

बैठक बस्ने समय

काययसचू ी

काययसचू ी प्रस्ततु कताय

कै वफयत

छलफलको समय तावलका
वमवत

बैठक बस्ने समय

काययसचू ी

प्रस्ता प्रस्तुतकतायको छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम र कै वफयत
नाम
तोवकएको समय
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अनसु चू ी - २
(कार्यमवमिको र्फा २९ को उपर्फा (४) सँग स्बमन्िि)
नीलकण्ठ नगरपामलकाको नगरसभामा प्रस्ििु काननू को अमभलेख
नगरसभा

र्िाय
नं.

मविेर्कको
नाम

र्िाय
मममि

मल
ू ÷संशोिन

प्रस्िुिकिाय

मविरण
मममि

सभामा
प्रस्िुि
मममि

र्फावार
छलफल

पाररि
मममि

प्रमाणीकरण
मममि

अविलेख तर्ार गनेको

अविलेख र्ााँच गनेको

र्स्िखिः

र्स्िखिः

नाम, थर:

नाम, थर:

पर्:

पद:

मममि:

वमवत:

कै मफर्ि
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अनसु चू ी - ३
(कार्यमवमिको र्फा ४९ को उपर्फा (१) सँग स्बमन्िि)
नीलकण्ठ नगरपामलकाको नगर सभामा स्िीकृ त काननू को अमभलेख
नगरसभा

र्िाय नं.

मविेर्कको नाम

सभाबाट
संशोधन भएको भए सभामा
स्िीकृ त भएको सोको वमवत
प्रस्िुि मममि
मममि

पाररि मममि

प्रमाणीकरण मममि

अविलेख तर्ार गनेको

अविलेख र्ााँच गनेको

र्स्िखिः

र्स्िखिः

नाम, थर:

नाम, थर:

पर्:

पद:

मममि:

वमवत:

कै मफर्ि
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