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प्रस्तािना :
नेपािको संलिधानको धारा २२७ ऄनसन ार प्रदेश काननन बमोलजम स्थानीय तहको बैठक सञ्चािन काययलिलध स्िीकृ त भइ िागन नभएसम्मको
िालग नगर सभाको कायय सञ्चािन गनय, बैठकको सव्न यिस्था कायम राख्न, अिश्यक सलमलतहरुको गठन गनय र ऄन्य काम कारबाही
लनयलमत एिं प्रभािकारी बनाईन सयू ोदय नगर काययपालिकाबाट स्िीकृ त गरी यो काययलिलध जारी गररएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारम्भ
१. सलं िप्त नाम र प्रारम्भ :
(१)यस लनयमाििीको नाम "सयू ोदय नगर सभा सञ्चािन काययलिलध, २०७४" रहेको छ ।
(२) यो लनयमाििी तनरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा : लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलिलधमा,
(क) "संलिधान" भन्नािे नेपािको संलिधान सम्झनन पछय ।
(ख) "स्थानीय तह" भन्नािे नेपािको संलिधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ बमोलजमको नगरपालिका सम्झनन पछय ।
(ग) "सभा" भन्नािे नगरपालिकाको हकमा संलिधानको धारा २२३ बमोलजमको नगर सभा सम्झनन पछय ।
(घ) "काययपालिका" भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनन पछय ।
(ङ) "ऄध्यि" भन्नािे सभाको ऄध्यििाइ सम्झनपन छय ।
(च) "ईपाध्यि" भन्नािे नगरपालिकाको ईपप्रमख
न िाइ सम्झनन पछय ।
(छ) "लिधेयक" भन्नािे स्थानीय काननन को मस्यौदा िा काननन को संसोधन मस्यौदा समेत सम्झनन पदयछ ।
(ज) "सदस्य" भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रमख
न , ईपप्रमख
न , काययपालिकाको सदस्य िा िडा सदस्य सम्झनपन दयछ ।
(झ) “सभाको सचचव” भन्नािे गाईँ िा नगरपालिकाको काययकारी ऄलधकृ त र लजल्िा समन्िय सलमलतको स्थानीय लिकास ऄलधकारी
िा ऄध्यििे सभाको सलचि भइ काम गनय तोके को कमयचारी समेतिाइ सम्झनन पछय ।
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)

“बैठक” भन्नािे गाईँ िा नगर सभाको ऄलधिेशन सम्झनन पछय । सो शब्दिे सलमलतको िैठक समेतिाइ सम्झनन पदयछ ।
“प्रस्ताि” भन्नािे सभाको लिचाराथय पेश गररएको कननै प्रस्ताि वा सो प्रस्तावसँग सम्बचधधत संशोधन प्रस्ताव समेत सम्झनन पछय ।
“प्रस्तनतकताय सदस्य” भन्नािे सभाको लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तनतकताय सभाको सदस्य सम्झनन पछय ।
“बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सम्झनन पछय र सो शब्दिे बैठक किसँग जोलडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतिाइ
जनाईँछ ।
(ढ) “लिषयगत शाखा” भन्नािे नगरपाचिकाको कायय लिभाजन लनयमाििी बमोलजमको लिषयगत शाखा संझनन पछय ।
(ण) “सलमलत” भन्नािे यस काययलिलध बमोलजम गठन हुने सभाको सलमलत सम्झनन पछय ।
(त) “संयोजक” भन्नािे यस काययलिलध बमोलजम गलठत सलमलतको संयोजक सम्झनन पछय ।
पररच्छे द -२
सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था
३. सभाको ऄलधवेशन बोिाईने : (१) प्रमख
न िे नगरपालिकाको लनिायचनको ऄलन्तम पररणाम घोषणा भएको लमलतिे दइन मलहना लभत्र
सभाको पलहिो ऄलधिेशन बोिाईनेछ । त्यसपलछ यस काययलिलध बमोलजम ऄध्यििे समय समयमा ऄन्य ऄलधिेशन बोिाईनेछ ।
तर सभाको एईटा ऄलधिेशनको समालप्त र ऄको बैठकको प्रारम्भका बीचको ऄिलध छ महीना भन्दा बढी हुने छै न ।
(२) ऄध्यििे काययसचू ी बमोलजम सभाको बैठकको संचािन र ऄन्त्य गनेछ ।
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(३) सभाको ऄलधिेशन चािू नरहेको िा बैठक स्थलगत भएको ऄिस्थामा बैठक बोिाईन
िाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पणू य सदस्य
सख्ं याको एक चौथाआ सदस्यहरूिे लिलखत ऄनरन ोध गरे मा ऄध्यििे त्यस्तो बैठक बस्ने लमलत , स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोलकएको लमलत,
समय र स्थानमा सभाको ऄलधिेशन बस्नेछ ।
(४) सभाको अचधवेशन काययपाचिकाको के धर रहेको स्थानमा अध्यक्षिे तोके बमोचजम बस्नेछ ।
(५) सामान्यतः लनिायचन पलछको पलहिो ऄलधिेशन को अवचध बढीमा पन्र लदन र सोपलछको प्रत्येक ऄलधिेशनको ऄिलध बढीमा सात
लदनको हुनेछ ।
(५) ईपदफा (१) िा (३) बमोलजम सभाको ऄलधिेशन बोिाएको सचू ना ऄध्यििे सदस्यहरुिाइ लदनेछ । त्यस्तो सचू ना अिश्यकता
ऄनसन ार साियजलनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनयन पनेछ ।
४. सदस्यहरुको ईपलस्थलत र असनः (१) बैठकमा असन ग्रहण गनयन ऄलघ सबै सदस्यिे अध्यक्षिे तोके को क्रम ऄनसन ार ऄलधिेशनको
ईपलस्थलत पलन स्तकामा हस्तािर गनयपन नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम ईपलस्थत सदस्यिे ऄध्यििे तोके ऄनसन ारको स्थानमा लनधायररत समय ऄगािै अफ्नो असन ग्रहण गनयपन नेछ ।
(३) ऄपांगता भएका सदस्यको हकमा ऄध्यििे लनधायररत गरे को स्थानमा लनजको साथमा एक जना सहयोगी अिश्यक भएमा सो को समेत
व्यिस्था गनय सक्नेछ ।
५. सभाको गणपूरक सख्ं या : (१) सभामा तत्काि कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्य ईपलस्थत भएमा
ऄलधिेशनको िालग गणपरू क सख्ं या पगन ेको मालननेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम गणपरन क संख्या नपगन ेमा ऄध्यििे तीन लदन लभत्र ऄको बैठकका िालग दफा ३ बमोलजम सलू चत गनयपन नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजम अव्हान गरे को ऄलधिेशनमा गणपरन क सख्ं या नपगन ेमा दइु लदन लभत्र ऄलधिेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोलजम सचू ना
गनयपन नेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोलजम पनन ः सचू ना गदाय गणपरन क संख्या नपगन ेमा कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत सदस्यहरुको ईपलस्थलतमा ऄलधिेशन बस्नेछ ।
६. बैठकको सञ्चािन र स्थगन : (१) ऄध्यििे सभाको काययबोझिाइ ध्यानमा राखी काययसचू ी स्िीकृ त गरी सभाको बैठक संचािन
गनयपन नेछ ।
(२) सभाको बैठक ऄध्यििे लनधायरण गरे को समय तालिका बमोलजम हुनेछ ।
(३) ऄध्यििे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
(४) सभाको अध्यक्ष वैठकमा उपचस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा उपप्रमख
ु िे बैठकको अध्यक्षता गनेछ । उपप्रमख
ु पचन उपचस्थत हुन नसके मा
अध्यक्षिे तोके को सभाको सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गने गरी काययसचू ीमा तोक्नु पनेछ ।
७. काययसच
ू ी र समयावलध प्रकाशनः (१) ऄध्यिको लनदेशानसन ार सभाको सलचििे काययसचू ी र समय तालिका ऄनसन चू ी-१ बमोलजम
तयार गनेछ र त्यसको एक प्रलत सामान्यतया अड्चािीस घण्टा ऄगािै प्रत्येक सदस्यिाइ ईपिब्ध गराआनेछ ।
तर लिशेष पररलस्थलतमा ऄध्यिको लनदेशानसन ार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा ऄगािै काययसचू ी तयार गरी त्यसको एक प्रलत सदस्यिाइ सभाको
सचचविे ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।
८. समयावलध लनधायरण: (१) ऄध्यििे बैठकमा पेश हुने लिषयमालथ छिफि गनय समयािलध तोक्नेछ ।
२) ईपदफा (१) बमोलजम तोलकएको समयािलध समाप्त भएपलछ यस का ययचवचधमा ऄन्यथा िेलखएकोमा बाहेक ऄध्यििे अधय चवषयमा
छिफि हुन नलदइ सो लिषयको टनङ्गो िगाईन अिश्यक सबै चवधेयक वा प्रस्ताव लनणययाथय बैठकमा प्रस्ततन गनेछ ।
९. सभामा मतदान: (१) सभामा लनणययका िालग प्रस्तनत गररएको सबै चवधेयक वा प्रस्तािको लनणयय ईपलस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट
हुनेछ ।
(२) ऄध्यिता गने व्यलक्तिाइ मत लदने ऄलधकार हुने छै न ।
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तर मत बराबर भएमा ऄध्यिता गने व्यलक्तिे अफ्नो लनणाययक मत लदनेछ ।
१०. मयायलदत सश
न िा
ं ोधनः कननै सदस्यिे प्रस्तनत गने लिधेयक वा प्रस्तािमा कननै अपलिजनक , व्यंग्यात्मक, ऄनािश्यक, ऄनपन यक्त
ऄसम्बद्ध शब्द िा िाक्यांश प्रयोग भएको िागेमा ऄध्यििे त्यस्ता लिषय लितरण हुनभन न्दा ऄलघ ईपयक्त
न संशोधन गनय िा गराईन
सक्नेछ ।
११. बैठकको प्रारम्भः सभाको बैठक किमा ऄध्यि अगमन भइ रालरिय धनन बजे पलछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ ।
१२. बैठकमा पािना गनयपन ने आचरणहरः (१) बैठकमा देहायका आचरणहरू पािना गनयन पनेछः
(क) ऄध्यि बैठक किमा प्रिेश हुदँ ा सबैिे सम्मान प्रकट गनय ईठ्नन पनेछ ।
(ख) ऄध्यििे बैठकप्रलत सम्मान प्रकट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनयपन नेछ ।
(ग) बैठक स्थलगत भइ ऄध्यि सभाबाट बालहर लनस्के पलछ मात्र ऄरु सदस्यहरूिे बैठक कि छाड्नन पनेछ ।
(घ) बैठकमा भाग लिने सदस्यिे बोल्दा ऄध्यििाइ सम्बोधन गरे र मात्र बोल्नन पछय र ऄध्यििे ऄन्यथा अदेश लदएमा बाहेक ईलभएर
बोल्नन पनेछ ।
(ङ) ऄध्यििे बैठकिाइ सम्बोधन गरररहेको समयमा कननै पलन सदस्यिे स्थान छाड्नन हुदँ नै र ऄध्यििे बोिेको कनरा शालन्तपिू यक
सन्न नन पनेछ ।
(च) ऄध्यि िे असन ग्रहण गरररहेको र बोलिरहेको अवस्थामा सदस्यको बीचबाट लहँड्नन हुदँ नै ।
(छ) कननै सदस्यिे बोलिरहेको समयमा ऄशालन्त गनय िा बैठकको मयायदा भंग हुने िा ऄव्यिस्था ईत्पन्न हुने कननै काम गनयन हुदँ नै ।
(ज) बैठक किमा ऄध्यिको सामन्न नेबाट िारपार गरी लहँड्न िा ऄध्यिको असनतफय लपठ्यू फकायएर बस्न हुदँ नै ।
(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपिे सम्बलन्धत लिषय बाहेक ऄन्य लिषयको पस्न तक , समाचारपत्र िा ऄन्य कागजपत्रहरू पढ्नन हुदँ नै ।
(ञ) बैठकको ऄिलधभर बैठक किमा मोबाइि फोन बन्द गनयन पनेछ ।
(२) सभामा पािना गनयपन ने अधय आचरणहरू समय समयमा सभािे तोके बमोलजम हुनेछ ।
१३. बैठकमा भाग लिने सदस्यिे पािन गनयन पने लनयमहरः बैठकमा हुने छिफिमा भाग लिने सदस्यिे देहायका लनयमहरूको पािन
गनयन पनेछः
(क) ऄध्यिको ध्यानाकषयण गनयको लनलमि ईठ्नन पनेछ र ऄध्यि लनजको नाम बोिाएपलछ िा आशारा गरे पलछ मात्र बोल्नन पनेछ ।
(ख) यस कायय चवचधको दफा ३५ बमोचजमका लिषयमा छिफि गनयन हुदँ नै ।
(ग) ऄ शीष्ट, ऄश्लीि, ऄपमानजनक िा कननै अपलिजनक शब्द बोल्नन हुदँ नै ।
(घ) व्यलक्तगत अिेप िगाईन हुदँ नै ।
(ङ) बोल्न पाईने ऄलधकारिाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायिे दरुन पयोग गनयन हुदँ नै ।
(च) सभा िा ऄध्यिको कननै लनणयय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्तािमालथ बोल्दाको ऄिस्थामा बाहेक सभा ऄध्यिको कननै पलन लनणययको
अिोचना गनयन हुदँ नै ।
(छ) ऄध्यििे पद ऄनक
न ू ि अचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्तािको छिफिको क्रममा बाहेक ऄध्यिको अचरणको अिोचना गनयन
हुदँ नै ।
(ज) िैठकमा पािना गनयपन ने अधय लनयमहरू सभािे तोके बमोलजम हुनेछ ।
१४. छिफिमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोलजम हुनेछः
(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्यिे बोलिसके पलछ ऄध्यििे नाम बोिाएको िा आशारा गरे को क्रम बमोलजमको सदस्यिे बोल्न पाईनेछन् ।
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(ख) ऄध्यिको ऄनमन लत लबना कननै सदस्यिे एईटै प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाईने छै न ।
(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्यिे ईिर लदनको लनलमि छिफिको ऄन्त्यमा फे रर बोल्न पाईनेछ । सो प्रस्तािको सम्बन्धमा छिफिमा
पलहिे भाग लिएको िा नलिएको जेसक
न ै भए तापलन प्रस्तािक सदस्यिे ईिर लदइ सके पलछ ऄध्यिको ऄनमन लत नलिइ फे रर बोल्न
पाईने छै न ।
१५. स्पष्ट पानय माग गनय सलकनेः (१) बैठकमा छिफि चलिरहेको समयमा सम्बलन्धत लिषयमा कननै सदस्यिे कननै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय
ऄध्यि माफय त ऄनरन ोध गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनन सक
न ै कनरा िेलखएको भए तापलन ऄध्यिको ऄनमन लत लिइ कननै सदस्यिे सभाको जानकारीको िालग अफूसँग
सम्बलन्धत ऄन्य लिषयमा स्पष्ट जानकारी लदन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो स्पष्ट जानकारी लदँदा कननै लििादस्पद लिषय ईठाईन पाआने छै न र सो स्पष्ट जानकारी मालथ कननै छिफि गनय पाआने छै न ।
१६. लनणययाथय प्रस्ताव पेश गनेः (१) सभाको काययसचू ीको कननै प्रस्तािमालथ छिफि समाप्त भएपलछ सो प्रस्तािको पिमा हुने
सदस्यहरूिाइ “हुन्छ, लिपिमा हुने सदस्यहरूिाइ “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूिाइ “मत लदन्न ” भन्ने शब्द सलन नने गरी
ईच्चारण गनयन भनी ऄध्यििे काययसचन ीका लिषयहरू क्रमशः लनणययाथय पेश गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम प्रस्ताििाइ लनणययाथय पेश गरे पलछ ऄध्यििे “हुन्छ” िा “हुन्न” भन्ने सदस्यहरूमध्ये जनन पिको बहुमत भएको
ठहरयाईँछ सो कनराको घोषणा गनेछ ।
(३) ऄध्यिद्वारा कननै प्रस्ताि लनणययाथय पेश गररसके पलछ सो प्रस्तािमालथ छिफि गनय िा सश
ं ोधन प्रस्ततन गनयपाआने छै न ।
१७. सभाध्यििे लनदेशन लदनेः (१) बैठकमा ऄभद्र व्यिहार गने सदस्यिाइ अफ्नो व्यिहार लनयन्त्रण गनय ऄध्यििे चेतािनी लदए पलछ
त्यस्तो सदस्यिे अफ्नो व्यिहारमालथ तनरुन्त लनयन्त्रण गनयन पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजमको अदेश पािना नगने सदस्यिाइ ऄध्यििे बैठकबाट बालहर जान अदेश लदन सक्नेछ । अदेश पाएपलछ त्यस्तो
सदस्यिे बैठक किबाट तनरुन्त बालहर जानन पनेछ र लनजिे सो लदनको बाँकी ऄिलधको बैठकमा ईपलस्थत हुन पाईने छै न ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजमको अदेश पाएपलछ पलन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तनरुन्त बालहर नगएमा ऄध्यििे लनजिाइ कमयचारी िा
सरन िाकमीको सहयोग लिइ बालहर लनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी लनकालिएकोमा त्यस्तो सदस्यिे त्यसपलछको तीन लदनसम्म सभाको बैठक
िा कननै सलमलतको बैठकमा भाग लिन पाईने छै न । यसरी लनकालिएकोमा सभाको सलचििे सो कनराको सचू ना सबै सलमलतिाइ लदनेछ ।
(४) यस काययलिलधमा ऄन्यत्र जनन सक
न ै कनरा िेलखएको भए तापलन कननै सदस्यिे बैठक किमा शालन्त, सव्न यिस्था तथा ऄनश
न ासन भङ्ग गरे मा
िा गनय िागेमा िा सभाको प्रलतष्ठामा धक्का िाग्ने लकलसमिे बैठक कि लभत्र ध्िंसात्मक कायय गरे मा िा बि प्रयोग गरे मा िा गनय िागेमा
िा कननै भौलतक हानी नोक्सानी पन याय एमा ऄध्यििे लनजिाइ बैठक किबाट तत्काि लनरकाशन गरी सदस्यिाइ बढीमा सात लदन
सम्मको िालग सभामा अईन नपाईने गरी र िलत भएको भौलतक सामाग्रीको यथाथय िलतपलू तय लनजबाट भराईने अदेश लदन सक्नेछ ।
(५) दफा (४) बमोलजम लनरकालसत भएको सदस्यिे सो ऄिलधभर सभाको िा कननै सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत हुन पाईने छै न । लनजिाइ
तोलकएको िलतपलू तय ऄध्यििे तोके को समयलभत्र दालखिा गने दालयत्ि सम्बलन्धत सदस्यको हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोलजम कननै सदस्य लनरकालशत भएको िा फनकनिा भएको सचू ना सभाको सलचििे सबै सलमलतिाइ लदनेछ ।
१८. कारवाही लफताय हुन सकनेः यस काययलिलधमा ऄन्यत्र जनन सक
न ै कनरा िेलखएको भए तापलन लनरकालशत िा कारिाहीमा परे को सदस्यिे
लचि बझ्न दो सफाइ पेश गरे मा िा अफ्नो भि
ू स्िीकार गरी माफी मागेमा ऄध्यििे बैठकको राय बझन ी त्यस्तो सदस्यिाइ माफी लदइ
कारिाही लफताय लिन सक्नेछ ।
१९. बैठक स्थलगत गने ऄलधकारः बैठक किलभत्र ऄव्यिस्था भइ िा हुन िालग बैठक लनयलमत रुपिे सञ्चािन गनय बाधा पने देलखएमा
ऄध्यििे सो लदनको कननै समयसम्म िा अफूिे तोके को ऄिलधसम्मको िालग सचू ना टाँस गरी बैठक स्थलगत गनय सक्नेछ । ऄध्यि
गरे को त्यस्तो स्थगन मालथ कननै सदस्यिे प्रश्न ईठाईन पाईने छै न ।
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२०. सदस्यको स्थान ररक्त रहेको ऄवस्थामा सभाको कायय सञ्चािन : सभाको कननै सदस्यको स्थान ररक्त रहेको ऄिस्थामा समेत
सभािे अफ्नो कायय सञ्चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग लिन नपाईने कननै व्यलक्तिे भाग लिएको कनरा पलछ पिा िागेमा
प्रचलित काननू लिपररत बाहेकको कायय ऄमान्य हुने छै न ।
२१. सभाको लनणययको ऄलभिेख र कायायन्वयन : (१) सभा र यसको सलमलतको लनणयय तथा कारबाहीको ऄलभिेख सभाको सलचििे
व्यिलस्थत र सरन लित राख्नन पनेछ ।
(२) सभा तथा यसका सलमलतको लनणययको सक्कि ऄध्यिको अदेश लबना सभा िा सभा भिन बालहर िैजान हुदँ नै ।
२२. लनणयय प्रमालणत गर्ने: (१) सभाको बैठकिे गरे का लनणयय अध्यक्षिे प्रमाचणत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको चनणयय सरु चक्षत राख्ने र कायायधवयन गने गराउने कायय सभाको सचचविे गनेछ ।
पररच्छे द-३
स्थानीय कानून लनमायण गने प्रलक्रया
२३. स्थानीय काननू लनमायण गदाय लवचार गनयन पने पिहरुः (१) सभािे स्थानीय काननू लनमायण िा सश
ं ोधन गदाय ऄन्य कनराको ऄलतररक्त
देहायको लिषयमा लिचार गनयन पनेछ,(क) सलं िधान बमोलजम अफ्नो ऄलधकारको लिषयमा पने िा नपने,
(ख) संलिधान, संघीय काननू तथा प्रदेश काननू को व्यिस्था,
(ग) त्यस्तो काननू , स्िच्छ, न्यायपणू य तथा तकय सगं त हुन िा नहुन,े
(घ) लनमायण गनय िालगएको स्थानीय काननू को व्यिहाररक कायायन्ियन हुन सक्ने िा नसक्ने,
(ङ) काननू कायायन्ियनको िालग अिश्यक पने अलथयक स्रोत तथा सस्ं थागत सरं चना,
(च) सवोच्च ऄदाितबाट प्रलतपालदत लसद्धान्त िा भएको अदेश,
(छ) नेपाि सरकार , संघीय संसद् , प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभािे त्यस्तै लिषयमा अधारभतू काननू लनमायण गरे को भए सोमा भएको
व्यिस्था
(ज) नेपाि सरकार िा प्रादेलशक सरकारिे नमनू ा काननू ईपिब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यिस्था,
(झ) नेपाििे ऄन्तरालरिय स्तरमा जनाएको प्रलतिद्धता,
(ञ) सम्बलन्धत स्थानीय तहिे लनमायण गरे को ऄन्य स्थानीय काननू हरुसँगको तािमेि तथा सौहारता,
(ट) लजल्िालभत्रका ऄन्य स्थानीय तह िा ऄन्य लजल्िासँग लसमाना जोलडएका स्थानीय तहको हकमा त्यस्ता लजल्िाका स्थानीय तहिे
बनाएको स्थानीय काननू को व्यिस्था,
(ठ) गाईँकाययपालिका िा नगरकाययपालिकािे लनधायरण गरे का ऄन्य अिश्यक लिषयहरु ।
(२) सभािे संलिधानको ऄनसन चू ी -९ को लिषयमा स्थानीय काननू लनमायण गदाय त्यस्तो लिषयमा संघीय संसद िा प्रदेश सभािे बनाएको
काननू को प्रलतकूि नहुने गरी लनमायण गनेछ ।
(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको चवस्तारमा कुनै चकचसमको बाधा अवरोध गने वा कुनै चकचसमको
भेदभाव गने गरी स्थानीय काननू चनमायण गनय हुदँ ैन ।
(४) सभा वा काययपाचिकािे एक आपसमा बाचझने गरी स्थानीय काननू चनमायण गनय हुदँ ैन ।
(५) सभािे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी काययपालिकािे लनदेलशका िा लदग्दशयन बनाइ िागू गनेछ ।
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२४. अवश्यकताको पलहचान गने : (१) काययपालिकािे लिधेयक तजयमन ा गनयन ऄलघ त्यस्तो लिषयको काननू लनमायण गनय अिश्यक रहे
नरहेको लिषयमा अिश्यकताको पलहचान गनयन पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनको िालग सम्बलन्धत काययपालिकािे स्थानीय काननू बनाईनन पने अधार र कारण , त्यस्तो लिषयमा संघीय िा
प्रदेश काननू भए नभएको, लजल्िा लभत्रका र ऄन्य लछमेकी स्थानीय तहमा त्यस सम्बन्धी स्थानीय काननू लनमायण भए नभएको , स्थानीय
काननू तजयमन ाबाट हालसि गनय खोलजएको िाभ िागत र ईपिब्धी , स्थानीय काननू कायायन्ियनको िालग अिश्यक पने संयन्त्र तथा
अलथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत जटन ाईनको िालग अिश्यक व्यिस्था र लिधेयकमा रहने मख्न य मख्न य प्रािधानको समेत लिश्ले षण गरी संलिप्त
ऄिधारणापत्र तयार गनयन पनेछ ।
(३) काननू को संशोधनको िालग लिधेयक तजयमन ा गदाय संशोधन गनयन परे को अधार र कारण सलहतको दफाबार तीन महिे लििरण तयार गनयन
पनेछ ।
२५. प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छै न भन्ने लनणयय गनेः कननै प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छै न भन्ने कनराको लनणयय ऄध्यििे गनेछ र
त्यसरी लनणयय गदाय ऄध्यििे कारण खि
न ाइ प्रस्तािको कननै ऄश
ं िा परू ै प्रस्ताि ऄस्िीकार गनय सक्नेछ ।
२६. लवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तनत : १) िालषयक अय र व्ययको ऄनमन ान सलहतको बजेट तथा सोसँग सम्बलन्धत लिलनयोजन िा अलथयक
लिधेयकहरू ऄध्यिबाट लनधायररत लमलत र समयमा सभाको बैठकमा प्रस्तनत गनयपन नेछ ।
(२) िालषयक बजेट तथा ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्ताि काययपालिकाको प्रमख
न अफैं िे िा लनजिे तोके बमोलजम ईपाध्यि /ईपप्रमख
न िा
काययपालिकाको सदस्यिे मात्र प्रस्ततन गनयपन नेछ । ऄध्यििे िाचषयक बजेट अय व्यय लििरण तथा बजेट सभामा अँफै पेश गने भएमा सो
समयमा ईपाध्यि वा ईपप्रमख
न िे बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।
(३) कननै लिधेयक िा प्रस्ताि ऄथय सम्बन्धी हो िा होआन भन्ने प्रश्न ईठे मा सो प्रश्नको ऄलन्तम लनणयय गने ऄलधकार ऄध्यिको हुनेछ ।
(४) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्तािको ऄन्य प्रलक्रया देहाय बमोलजम हुनेछ,(क) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्तािमा छिफिका िालग ऄध्यििे स्िीकृ त गरे को काययतालिका (लमलत र समय) सबै सदस्यिाइ
सभाको सलचििे ईपिब्ध गराईनपन नेछ
(ख) िालषयक बजेट सम्बन्धी लिधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यिाइ ईपिब्ध गराआनेछ ।
(ग) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्तािका सम्बन्धमा यस काययलिलधमा ईल्िेख भएका लिषय बाहेक ऄध्यििे ईपयक्त
न ठहयायएको
प्रलक्रया ऄपनाआनेछ ।
(५) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्ताि बाहेकका लिधेयक िा प्रस्ताि कननै सदस्यिे कम्तीमा सात लदन ऄलघ दताय गनयपन नेछ ।
(६) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्ताि बाहेकका लिधेयक िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभाको सलचििे सबै सदस्यिाइ ईपिब्ध गराईनन
गनयपन नेछ ।
(७) लिधेयक िा प्रस्ताि माथी छिफि र लनणयय हुने समयतालिका अनसु चू ी -१ बमोचजम ऄध्यििे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
२७. ऄथय सम्बन्धी पनरक ऄननमान : (१) सभाबाट पाररत चािन अलथयक िषयका िालग ऄथय सम्बन्धी ऐनिे कननै सेिाका िालग खचय गनय
ऄलख्तयारी लदएको रकम ऄपयायप्त भएमा िा त्यस िषयका िालग ऄथय सम्बन्धी ऐनिे ऄलख्तयारी नदलएको सेिामा खचय गनय अिश्यक
भएमा िा ऄथय सम्बन्धी ऐनिे ऄलख्तयारी लदएको रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा काययपालिकाको प्रमख
न िे सभामा यस ऄलघ प्रस्ततन
गररएको बजेटको लसद्धान्त र मागयदशनको प्रलतकूि नहुने गरी परन क ऄनमन ान पेश गनय सक्नेछ ।
२८. लवधेयक सभामा पेश गदाय सि
ं ग्न गनयन पने लववरण: सभामा पेश गने लिधेयकका साथमा देहायको लििरण संिग्न गनयन पनेछ,(क) लिधेयकको ईद्देश्य र कारण सलहतको लििरण ,
(ख) लिधेयक ऐन बनेपलछ अलथयक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको लिस्तृत लििरण सलहतको अलथयक लटप्पणी ,
(ग) कननै लिधेयकमा लनयम, काययलिलध, लनदेलशका बनाईने िा ऄलधकार प्रत्यायोजन गने प्रािधान रहेको भए त्यसको कारण , प्रत्यायोलजत
ऄलधकार ऄन्तगयत बनाआने लनयम, काययलिलध िा लनदेलशकाको प्रकृ लत र सीमा तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाि सम्बन्धी लटप्पणी ।
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२९. लवधेयक दताय गराईनन पने : (१) सभाको ऄलधकारिेत्र लभत्र पने कननै लिषयमा कननै सदस्यिे लिधेयक पेश गनय चाहेमा लिधेयक तयार
गरी सभाको बैठक बस्ने लमलत भन्दा कम्तीमा पधर चदन ऄगािै ऄध्यििाइ ईपिब्ध गराइ दताय गराईनन पनेछ ।
तर लनिायचनपलछको प्रथम सभामा लिधेयक पेश गने समयािलध अध्यक्षिे तोके बमोचजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको चवधेयक प्रचलित काननू ऄनक
न ू ि नदेलखएमा िा यो काययचवचध ऄनक
न न ि नभएमा ऄध्यििे ईक्त चवधेयक
लिलधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यिाइ लदनन पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) िा (२) बमोलजम ऄध्यििे अदेश लदए बमोलजम सभाको सलचििे प्रस्ताि दताय गनयन पनेछ ।
(४) सभाको सलचििे ऄध्यििे अदेश लदएका चवधेयक अनसु चू ी-२ बमोचजम दतायको ऄलभिेख छनट्टै राख्नन पनेछ ।
३०. प्रस्ताव दताय गराईनन पने : सभाको ऄलधकारिेत्र लभत्र पने कननै लिषयमा प्रस्ताि पेश गनय चाहने सदस्यिे प्रस्ताि तयार गरी सभाको
बैठक बस्नन भन्दा कम्तीमा सात लदन ऄगािै ऄध्यि समि पेश गनयपन नेछ ।
तर लनिायचनपलछको प्रथम सभामा प्रस्ताि पेश गने समयािलध अध्यक्षिे तोके बमोचजम हुनेछ ।
(२) त्यस्तो प्रस्ताि प्रचलित काननू ऄनक
न ू ि नदेलखएमा िा यो काययचवचध ऄनक
न न ि नभएमा ऄध्यििे ईक्त प्रस्ताि लिलधसम्मत रुपमा पेश गनय
प्रस्तािक सदस्यिाइ लदनन पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) िा (२) बमोलजम ऄध्यििे अदेश लदए बमोलजम सभाको सलचििे प्रस्ताि दताय गनयन पनेछ ।
(४) सभाको सलचििे ऄध्यििे अदेश लदएका प्रस्तािहरु दतायको ऄलभिेख अनसु चू ी-२ बमोचजम छनट्टै राख्नन पनेछ ।
३१. सच
ू ना लबना पलन प्रस्ताव पेश गनय सलकनेः (१) यस पररच्छे दमा जनन सक
न ै कनरा िेलखएको भए तापलन ऄध्यिको ऄनमन लत लिइ
देहायको कननै प्रस्ताि सचू ना लबना पलन पेश गनय सलकनेछ र त्यस्तो प्रस्तािद्वारा कननै लििादस्पद लिषय ईठाईन पाआने छै नः
(क) धन्यिाद ज्ञापन गने,
(ख) प्रस्ताि तथा संशोधन लफताय लिने,
(ग) बधाआ लदने िा शोक प्रकट गने ,
(घ) छिफि िा बैठक स्थलगत गने ,
(ङ) बैठकको ऄिलध बढाईने िा
(च) छिफि समाप्त गने ।
(२) ईपदफा (१) मा ईल्िेलखत प्रस्तािका सम्बन्धमा ऄध्यि ऄनमन लत प्राप्त भइ बैठकमा प्रस्ताि पेश भएपलछ ऄध्यििे ईक्त प्रस्ताििाइ
बैठकको लनणययाथय पेश गनेछ ।
३२. लवधेयक र प्रस्ताव लवतरण : िालषयक बजेट सम्बन्धी लिधेयक काययपालिकाबाट स्िीकृ त गरी लसधै सभामा पेश गररनेछ । ऄन्य सबै
लिधेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गनयन भन्दा कम्तीमा चौिीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यिाइ सभाको सलचििे ईपिब्ध गराईनन पनेछ ।
३३. सझ
न ाब सक
न िागेमा त्यस्तो लिधेयकमा साियजलनक रुपमा िा
ं िन र पररमाजयन : (१) लिधेयक मसौदा भएपलछ ऄध्यििाइ ईपयक्त
िडाबाट िडाबासीको सझन ाब संकिन गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त हुन अएको सझन ाबहरु सलहतको प्रलतिेदन सम्बलन्धत िडा सलमलतिे काययपालिकािाइ लदनन पनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजम लिधेयकमा िडा सलमलत माफय त प्राप्त हुन अएका सझन ाबहरुको ऄध्ययन गरी काययपालिकािे लिधेयकिाइ
अिश्यकता ऄनसन ार पररमाजयन गनेछ ।
३४. लवधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गने : (१) ऄध्यिबाट स्िीकृ त काययतालिका बमोलजम लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तनतकताय सदस्यिे
सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम लिधेयक पेश गदाय लिधेयक प्रस्ततन कताय सदस्यिे लिधेयक पेश गनयन परे को कारण , लिधेयकबाट गनय खोलजएको
व्यिस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोलजएको ईपिलब्धको बारे मा सलं िप्त जानकारी लददं ै लिधेयकमा छिफि गररयो स् भन्ने प्रस्ताि सभामा
पेश गनयन पनेछ ।
(३) लिधेयक िा प्रस्ताि पेश गनय तोलकएको सदस्य सभामा स्ियं ईपलस्थत हुन ऄसमथय भएमा ऄध्यििे तोके को कननै सदस्यिे लिधेयक वा
प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ ।
३५. सश
ं ोधन सम्बन्धी शतयहरः कननै लिधेयक िा प्रस्तािको सम्बन्धमा देहायका शतयका ऄधीनमा रही सदस्यिे संशोधन पेश गनय सक्नेछः
(क) मि
ू प्रस्तािको लसद्धान्त लिपरीत हुनन हुदँ नै ।
(ख) मि
ू प्रस्तािको कनरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको िेत्रलभत्रको हुनन पनेछ ।
(ग) बैठकिे पलहिे गररसके को लनणययसँग बालझने हुनन हुदँ नै ।
(घ) ऄस्पष्ट िा लनरथयक हुनन हुदँ नै ।
३६. लवधेयकमा दफाबार छिफि: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोलजमको लिधेयक िा प्रस्ताि बैठकमा दफािार छिफिका िालग
ऄध्यििे अिश्यक व्यिस्था गनयपन नेछ । यस्तो छिफिमा अध्यक्षिे प्राप्त भई सके का सश
ं ोधन चवधेयक वा प्रस्ताविाई समेत समावेश
गराउन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम छिफि समाप्त भए पश्चात लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तनतकताय सदस्यिे ऄध्यिको ऄनमन लत िे सभामा देहायको
कननै एक प्रस्ताि प्रस्तनत गनयपन नेछ,(क) लिस्तृत छिफिको िालग लिधेयक िा प्रस्ताििाइ सभाका सलमलतमा पठाआयोस् भन्ने िा
(ख) लिधेयक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेश गने ।
तर सचमचतको बैठकमा पठाइने चवधेयक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छिफि गररने छै न ।
३७. सभामा छिफि गनय नपाआने लवषयहरः (१) देहायका लिषयमा सभा िा सचमलतको कननै बैठकमा छिफि गनय पाआने छै नः
(क) संलिधान िा प्रचलित काननू बाट लनषेध गररएको लिषय ,
(ख) काननू त: गोप्य रहने कनराहरू िा प्रकाशन गदाय रालरिय लहत लिपररत हुने कायय,
(ग) काययपालिकाको कननै सलमलतको लनणययको अिोचना गररएका लिषय,
(ग) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसके को लिषय ,
(घ) प्रत्यि िा ऄप्रत्यि रुपमा प्रचारको िालग कननै व्यलक्त िा संस्थाको नाम अलद भएको लिषय ,
(ङ) प्रचलित काननू बमोलजम स्थालपत भएको न्यालयक िा वा त्यसको पदाचधकारी, प्रचलित काननन बमोलजम जाँचबझन गनय, सझन ाि लदन
िा प्रलतिेदन पेश गनय गलठत अयोग िा सलमलतमा लिचारधीन रहेको लिषय,
(च) ऐलतहालसक तथ्य िा काननू को व्याख्या सम्बन्धी लिषय,
(छ) गैर सरकारी व्यलक्तको कननै िक्तव्य सत्य हो िा होआन भन्ने लिषय ,
(ज) ऄलशष्ट भाषा प्रयोग गररएको ,
(झ) काययपालिकाको कननै लनणयय िा कननै कारिाही सम्बन्धी लिषयमा छिफि गदाय रालरिय सरन िा , ऄखण्डता िा कूटनीलतक सम्बन्ध
जस्ता सिं ेदनशीि लिषयहरूमा अँच अईन सक्ने भनी काययपालिकाबाट प्रमालणत गररएको लिषय समािेश भएको ।
३८. सलमलतमा छिफि: (१) दफा ३६ को ईपदफा २(क) बमोलजम लिस्तृत छिफि गनय सभाको सलमलतमा पठाआएकोमा सलमलतिे त्यस्तो
लिधेयक िा प्रस्तािमा छिफि गदाय लिधेयकमा संशोधन पेश गने सदस्यहरुिाइ संशोधन पेश गनयन परे को अधार र कारण समेत खि
न ाइ
अफ्नो संशोधनको लिषयमा प्रष्ट गनय सलमलतको बैठकमा समय लदनेछ ।
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम सश
ं ोधनकतायिे सश
ं ोधनको लिषयमा अफ्नो धारणा राखेपलछ पेश भएका सश
ं ोधनका लिषयमा समेत सलमलतिे
दफाबार छिफि गरी त्यस्तो सश
ं ोधन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धमा लिधेयक प्रस्ततन कताय सदस्यको समेत राय लिइ अिश्यक लनणयय
गनेछ ।
३९. सलमलतको प्रलतवेदन र बैठकमा प्रस्तनत : (१) सलमलतमा लिधेयक िा प्रस्ताि उपर छिफि समाप्त भएपलछ सलमलतिे गरे को चनणयय
अनरुु प प्रलतिेदन तयार गरी सलमलतको संयोजक िा लनजको ऄनपन लस्थलतमा सलमलतिे तोके को सदस्यिे प्रलतिेदन सलहतको लिधेयक िा
प्रस्ताि ऄध्यिको ऄनमन लतिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतिेदन ईपर छिफि समाप्त भए पश्चात लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तनतकताय सदस्यिे ऄध्यिको ऄनमन लतमा
लिधेयक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेश गनेछ ।
४०. लवधेयक लफताय लिन सकने : (१) लिधेयक प्रस्तनतकताय सदस्यिे सभाको स्िीकृ लत लिइ जनन सक
न ै ऄिस्थामा लिधेयक वा प्रस्ताव लफताय
लिन सक्नेछ ।
तर िालषयक बजेट तथा अलथयक ऐन सम्बन्धी लिधेयक चफताय लिन सक्ने छै न ।
(२) लिधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तनतकताय सदस्यिे लिधेयक लफताय लिन ऄनमन लत माग्ने प्रस्ताि पेश चाहेमा लिलखत सचू ना लदनन पनेछ ।
(३) लिधेयक वा प्रस्ताव लफताय लिने प्रस्तािको कसैिे लिरोध गरे मा प्रस्ताि गने तथा लिरोध गने सदस्यिाइ ऄध्यििे अ -अफ्नो कनराहरू
स्पष्ट पानय संलिप्त िक्तव्य लदन ऄनमन लत लदन सक्नेछ र त्यसपलछ ऄरु छिफि हुन नलदइ प्रस्ताििाइ लनणययाथय पेश गनेछ ।
(३) लिधेयक वा प्रस्ताव लफताय लिने ऄन्य प्रलक्रया ऄध्यििे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
४१. सश
ं ोधन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने ऄलधकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोलजम दताय भएको लिधेयक िा प्रस्ताव
ईपर कननै सदस्यिे संशोधन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हुनभन न्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा लदन ऄगािै संशोधनको प्रस्ताि ऄध्यि
समि पेश गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम पेश गररने संशोधन स्िीकृ त गने िा नगने ऄलधकार ऄध्यिको हुनेछ ।
(३) ऄध्यििे स्िीकृ त गरे को संशोधन िा संशोधन सलहतको प्रस्ताि िा मि
ू प्रस्ताििाइ लनणययाथय पेश गनयभन न्दा पलहिे बैठकमा पढेर
सनन ाईनेछ । यसरी लनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा ऄध्यििे ईपयक्त
न ठहयायएको कननै एक संशोधन िा संशोधन
सलहतको प्रस्ताि िा मि
ू प्रस्ताििाइ प्राथलमकता लदआ पेश गनय सक्नेछ ।
(२) सभाको सलचििे ऄध्यििे ऄनमन लत लदएका संशोधनहरूको लििरण सदस्यहरूिाइ ईपिब्ध गराईनेछ ।
४२. लवधेयक पाररत गने प्रस्ताव सभाको लनणययाथय पेश गने : (१) सभामा दफािार छिफि भएकोमा सो समाप्त भएपलछ र सलमलतमा
लिस्तृत छिफि भएकोमा सलमलतको प्रलतिेदन ईपर सभाको बैठकमा छिफि समाप्त भएपश्चात ऄध्यिको ऄनमन लत लिइ सभा मा
लनणययाथय लिधेयक प्रस्तनतकताय सदस्यिे लिधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तनत गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजमको लिधेयक िा प्रस्तािमा पेश भएका संशोधनहरूिाइ ऄध्यिको ऄनमन लत िे बैठकमा लनणययाथय छनट्टै पेश गनय
सक्नेछ ।
(३) ईपदफा (१) र (२) बमोलजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यिे स्िीकृ त गरे मा लिधेयक िा प्रस्ताि पाररत भएको मालननेछ ।
४३. लवधेयकको पननः प्रस्तनलतः एक पटक अव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी ऄस्िीकृ त भएको लिधेयक सोही सभाको
बैठकमा पनन ः प्रस्ताि गररने छै न ।
४४. लवधेयक दताय ऄलभिेख राख्ने : सभामा पेश गने प्रयोजनाको िालग ऄध्यि समि पेश भएका लिधेयक सभाको सलचििे अनसु चू ी २ बमोचजम दताय गरी लिधेयकमा भएको कारबाहीको ऄद्यािलधक िगत तयार गरी राख्नन पनेछ ।
४५. सामान्य त्रनटी सध
न ार : ऄध्यििे सभाबाट पाररत भएको लिधेयक िा प्रस्तािमा दफाहरूको संख्याको क्रम लमिाईने तथा भाषागत
शद्ध
न ता कायम राख्नन पनेछ ।
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४६. लवधेयक प्रमाणीकरणको िालग ऄद्यावलधक प्रलत तयार पाने : (१) दफा ४ २ बमोलजम सभाबाट पाररत भएको लिधेयकिाइ
सभाको सलचििे पाररत भएका सश
ं ोधन तथा अनषन लं गक लमिान भए त्यस्तो लमिान गरी लिधेयक पाररत भएको लमलत समेत ईल्िेख
गरी प्रमाणीकरणको िालग नेपािी कागजमा चार प्रलत तयार गनपन नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम तयार गररएको लिधेयकमा िषयगत नम्बर समेत ईल्िेख गरी सभाको सलचििे प्रमाणीकरणको िालग ऄध्यि
समि पेश गनयन पनेछ ।
४७. लवधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा लबक्री लवतरण : (१) सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ को ईपदफा (२) बमोलजम पेश भएको
लिधेयकको पलहिो र ऄलन्तम पृष्ठमा परू ा नाम, थर तथा पद समेत ईल्िेख गरी प्रत्येक पृष्ठमा हस्तािर गरी ऄध्यििे प्रमाणीकरण गनेछ
। त्यसरी प्रमाणीकरण गदाय लमलत र लिधेयकको पृष्ठ संख्या समेत खि
न ाईनन पनेछ ।
(२) सभाबाट पाररत लिधेयक ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएपलछ िागू हुनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोलजम लिधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा लदनन पनेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएको लिधेयकको एक प्रलत सभाको ऄलभिेखमा राखी ऄको एक
कायायिय, िडा सलमलत र सघं र प्रदेशको सम्पकय मन्त्राियमा पठाईनन पनेछ ।

–एक प्रलत काययपालिकाको

(५) ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएको लिधेयक प्रकाशन गरी काययपालिकाको िेिसाइटमा समेत राख्नन पनेछ ।
(६) सभािे पाररत गरे को लिधेयक प्रमाणीकरण भएपलछ त्यसका मख्न य मख्न य व्यिस्थाको बारे मा स्थानीय सञ्चार माध्यम िा ऄन्य कननै
तररकाबाट प्रचार प्रसार गनयन पनेछ ।
(७) कसैिे स्थानीय काननू खररद गनय चाहेमा काययपालिकाको कायायिय र िडा सलमलतको कायायियबाट िागत दस्तनर लतरी खररद गनय
सक्नेछ ।
४८. सलमलत गठन गनय सकने : (१) काययपालिकािाइ सभाप्रलत ईिरदायी बनाईन , स्थानीय काननू लनमायण प्रलक्रयािाइ व्यिलस्थत बनाईन
तथा काययपालिकाबाट भएका कारिाहीको ऄनगन मन र मल्ू या ङ्कन गरी अिश्यक लनदेशन लदन समेत प्रयोजनको िालग देहाय
बमोलजमको सलमलत गठन गनय सक्नेछः
क. लिधेयक सलमलत
ख. िेखा सलमलत
(२) ईपदफा (१) बमोलजमको प्रत्येक सलमलतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन् । सलमलतमा रहने सदस्यहरु लिषयगत ऄनभन ि िा
लिज्ञताका अधारमा ऄध्यिको प्रस्ताि बमोलजम सभािे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोलजम गठन हुने सलमलतको संयोजक ऄध्यििे तोके बमोलजम हुनेछ । संयोजक बैठकमा ईपलस्थत नभएमा सलमलतिे
तोके को सदस्यिे बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।
(४) सलमलतको सलचिको कायय काययपालिकाको लिषयगत शाखा प्रमख
न िे गनेछ ।
(४) सलमलतको बैठकको गणपरन क संख्या कम्तीमा दईु जना हुनपन नेछ ।
(५) सलमलतको लनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।
(६) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे अिश्यकतानसन ार लिषयगत लिज्ञ िा कमयचारीिाइ अमन्त्रण गनय सक्नेछ । अमलन्त्रत सदस्यिे
बैठकको लनणययमा मत लदन पाईने छै न।
(७) उपदफा (१) बमोचजमका सचमचतिे आफूिे गरे को कामको वाचषयक प्रचतवेदन सभासमि पेश गनयु पनेछ ।
४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र ऄद्यावलधक ऄलभिेख राख्र्नुपर्ने: (१) सभाको सलचििे ऄनसन चू ी–३ बमोलजमको ढाँचामा सभािे
बनाएको काननू को एकीकृ त र ऄद्यािलधक ऄलभिेख राख्नन पनेछ ।
(२) काययपालिकािे स्थानीय काननू को िषयगत र िणायनक्र
न ममा ऄद्यािलधक लििरण तयार गरी राख्नन पनेछ ।
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(३) स्थानीय काननू मा सश
ं ोधन भएमा त्यस्तो सश
ं ोधन समेत लमिाआ काययपालिकािे ऄद्यािलधक लििरण तयार गरी राख्नन पनेछ । त्यसरी
ऄद्यािलधक गररएको स्थानीय काननू स्थानीय तहको िेिसाइटमा समेत राख्नन पनेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोलजम रालखएको ऄलभिेख कसैिे ऄििोकन गनय चाहेमा सरन लित रुपमा ऄििोकन गनय लदनन पनेछ ।
५०. कानून लनमायण प्रलक्रया सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था : स्थानीय काननू लनमायण िा संशोधन सम्बन्धी ऄन्य प्रलक्रया प्रचलित काननू
ऄनक
न ू ि सभािे अँफै लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
५१. सभाको सलचवको ऄलधकारः सभाको सलचििे सभाको िा कननै सलमलत िा ईपसलमलतको बैठकमा प्रिेश गनय र बैठकमा काययरत
कमयचारीिाइ लनदेशन लदन िा लनयन्त्रण गनय िा बैठकिे मागेको काययलिलध सम्बन्धी सल्िाह लदन सक्नेछ ।
पररच्छे द-४
लजल्िा सभा तथा लजल्िा समन्वय सलमलत सम्बन्धी व्यवस्था
५२. लजल्िा सभाको गणपरन क सख्ं या: लजल्िा सभाको बैठकमा सभामा तत्काि कायम रहेका सदस्य सख्ं याको पचास प्रलतशतभन्दा
बढी सदस्य ईपलस्थत भएमा बैठकको िालग गणपरन क संख्या पगन ेको मालननेछ ।
५३. लजल्िा सभाको काययसञ्चागिन सम्बन्धी काययलवलध: लजल्िा सभाको बैठक तथा कायय सञ्चाि
् न सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था
लजल्िा सभा अफैं िे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
५४. लजल्िा समन्वय सलमलतको बैठक: (१) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठक अिश्यकता ऄनसन ार बस्नेछ ।
(२) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठक सलमलतको प्रमख
न िे तोके को लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) लजल्िा समन्िय सलमलतको सलचििे सलमलतको बैठक बस्ने सचू ना कम्तीमा सात लदन ऄगािै सलमलतका सदस्यहरूिाइ लदनन पनेछ र
त्यस्तो सचू नाको साथमा बैठकमा छिफि हुने लिययषहरुको सचू ी समेत संिग्न गनयन पनेछ ।
(४) लजल्िा समन्िय सलमलतका तत्काि कायम रहेको सदस्य सख्ं याको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्यको ईपलस्थलत भएमा सलमलतको
गणपरू क संख्या पगन ेको मालननेछ ।
(५) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठकको ऄध्यिता सलमलतको प्रमख
न िे गनेछ र लनजको ऄनपन लस्थलतमा िा लनजको पद ररक्त रहेको
ऄिस्थामा लजल्िा समन्िय सलमलतको ईपप्रमख
न िे बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।
(६) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठकमा िहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यिता गने व्यलक्तिे लनणाययक मत
लदनेछ ।
(७) लजल्िा समन्िय सलमलतको लनणयय सलमतको प्रमख
न द्वारा प्रमालणत गररनेछ ।
(८) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययलिलध सो सलमलत अफैं िे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
५५. लजल्िा सभा तथा लजल्िा समन्वय सलमलतको लनणययको ऄलभिेख र कायायन्वयन: (१) लजल्िा सभा तथा लजल्िा समन्िय
सलमलतको लनणयय तथा कारिाहीको ऄलभिेखहरू लजल्िा समन्िय सलमलतको ऄध्यि िा प्रमख
न िे तोके को पदाचधकारी वा सभाको
सचचविे सरन लित राख्नलन पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम रालखने ऄलभिेखहरू समन्िय सलमलत प्रमख
न को अदेश लिना लजल्िा समन्िय सलमलतको सलचिािय भिनबाट
बालहर िैजान हुदँ नै ।
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पररच्छे द-५
लवलवध
५६. सभािाइ सबं ोधनः (१) नेपाि सरकारका मलन्त्रपररषदक
न तथा प्रदेश सरकारका मलन्त्रपररषदक
् ा सदस्य, प्रदेश प्रमख
् ा सदस्यिाइ सभा
ऄध्यििे सभाको बैठकिाइ चवशेष संिोधन गनय ऄनरन ोध गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम सम्बोधनको िालग ऄपनाआने प्रलक्रया ऄध्यििे तोके बमोलजम हुनेछ ।
५७. प्रवेश लनयलमत गने ऄलधकारः (१) सभाको बैठकमा प्रिेश लनयलमत गने ऄलधकार ऄध्यिको हुनेछ ।
५८. अन्तररक लदग्दशयनः सभाको स्िीकृ लत लिइ ऄध्यििे अिश्यकता ऄनसन ार अन्तररक लदग्दशयन बनाईन सक्नेछ ।
(१) यस काययलिलधको ऄलन्तम व्याख्या गने ऄलधकार ऄध्यििाइ हुनेछ र लनजको लनणयय ऄलन्तम हुनेछ ।
(२) त्यस्तो लनणययको जानकारी बैठकिाइ लदनन पनेछ ।
(३) यो कायय चवलधको प्रयोग गदाय प्रलक्रयागत बाधा ऄड्काईहरू फनकाईने ऄलन्तम ऄलधकार ऄध्यििाइ हुनेछ । यसरी जारी भएका अदेश
िा लनदेशनहरू यस काययचवचधमा परे सरह मालन कायायन्ियनमा अईनेछ ।
५९. सभाको सलचवको काम िगाईन सकनेः सभाको सलचि ईपलस्थत नभएमा यस का ययचवलधमा सभाको सलचििे गने भनी तोलकएको
काययहरू ऄध्यििे तोके को ऄन्य ऄलधकृ त स्तरका कमयचारीिे गनेछ ।
६०. ऄननपलस्थलतको सच
ू नाः (१) कननै सदस्य िगातार दइू िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा ऄनपन लस्थत रहनन पने भएमा तत्सम्बन्धी
ऄग्रीम सचू ना ऄध्यििाइ लदनन पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोलजम लदआने सचू नामा अफू ऄनपन लस्थत रहने ऄिलध र कारण समेत ईल्िेख गनयन पनेछ ।
६१. पािना गनयन पने अचार सलं हताः सभाका पदालधकारी तथा सदस्यहरूिे संलिधान तथा काननू बमोलजमको ईिरदालयत्ि परू ा गने तथा
लनजहरूको काम कारिाहीमा साियजलनक लिश्वास कायम गनय सभाबाट स्िी कृ त अचार सलं हताको पािना गनेछन् । अचार सलं हताको
नमनू ा स्थानीय तहको सम्पकय मन्त्रािय माफय त ईपिब्ध गराईनेछ । यस्तो अचारसंलहता सभािे पाररत गरी िागू गनयन स्थानीय तहको
कतयव्य हुनेछ।
६२. ऄलधवेशनको ऄंग नमालनने: सभाको ऄलधिेशन प्रारम्भ हुनु पवू य र भैसके पलछ ऄन्त्य नभएसम्मको ऄिलधमा अयोजना हुने ईदघ् ाटन,
स्िागत, सम्मान तथा ऄलभनन्दन जस्ता लक्रयाकिापिाइ सभाको ऄंग मालनने छै न ।
६३. शालन्त सरन िा सव्न यवस्था कायम राख्र्ने: गाउँसभा वा नगरसभा सञ्चािन अवचधभर सभाको सरु क्षाथय अध्यक्षिे सरु क्षा चनकायको
सहयोग अनरु ोध गरे मा अचविम्ब सरु क्षा उपिब्ध गराउनु सम्बचधधत सरु क्षा चनकायको कतयव्य हुनेछ ।
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ऄनसन चू ी - १
(काययलिलधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्धत)
सयू ोदय नगरपालिका
नगर सभा
काययसच
ू ी र समयतालिका
बैठक संख्या

बैठक स्थानः

ऄध्यिताः
चमचत

बैठक बस्ने समय

काययसचू ी

काययसचू ी प्रस्तुतकताय

कै चफयत

छिफिको समय ताचिका
चमचत

बैठक बस्ने समय

काययसचू ी प्रस्ताि प्रस्तुतकतायको नाम छिफिमा बोल्ने सदस्यको नाम र तोचकएको कै चफयत
समय
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ऄनसन चू ी - २
(काययलिलधको दफा २९ को ईपदफा (४) सँग सम्बलन्धत)
सयू ोदय नगरपालिकाको नगर सभामा प्रस्ततन काननू को ऄलभिेख
सयू ोदय नगर सभा
दताय लिधेयकको दताय
न.ं
नाम
लमलत

मि
ू /संशोधन

प्रस्तनतकताय

लितरण
लमलत

सभामा
प्रस्तनत
लमलत

दफािार
छिफि

पाररत
लमलत

प्रमाणीकरण
लमलत

कै लफयत

ऄलभिेख तयार गनेको

ऄलभिेख जााँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

लमलत:

चमचत:
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ऄनसन चू ी - ३
(काययलिलधको दफा ४९ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्धत)
सयू ोदय नगरपालिकाको नगर सभामा स्वीकृ त काननू को ऄलभिेख
सयू ोदय नगरसभा
दताय नं.

लिधेयकको नाम

सभाबाट संशोधन भएको भए
स्वीकृ त
सोको चमचत
भएको लमलत

सभामा
प्रस्तनत
लमलत

पाररत
लमलत

प्रमाणीकरण लमलत

कै लफयत

ऄलभिेख तयार गनेको

ऄलभिेख जााँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

लमलत:

चमचत:
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