sfo{ljlw g+= @

;'o{u9L ufpFkflnsf
ufpF ;ef ;~rfng sfo{ljlw–@)&$
sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M — @)&#.#.#)

;'o{u9L ufpFkflnsf
rf]sb], g'jfsf]6
k|b]zM # gDa/

1

सुर्ग
य ढी गाउँ पालिका गाउँ सभा सञ्चािन
कार्यलिलि,२०७४
प्रस्तािनााः नेपािको संलििानको िारा २२७ अनुसार प्रदेश
कानून बमोलिम स्थानीर् तोको बक क सञ्चािन कार्यलिलि
स्िीकृ त भर्य िागू नभएसम्मको िालग गाउँ सभाको कार्य
सञ्चािन गनय, बक कको सुव्यिस्था कार्म राख्न, आिश्र्क
सलमलतोरूको ग न गनय र अन्र् काम कारबाोी लनर्लमत एिं
प्रभािकारी बनाउन गाउँ कार्यपालिकाबाट स्िीकृ त गरी र्ो
कार्यलिलि िारी गररएको छ ।
प्रररच्छेद -१
प्रारलम्भक

1=

संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स लनर्माििीको नाम "सुर्यगढी
गाउँ पालिका गाउँ सभा सञ्चािन कार्यलिलि-२०७४' रोेको छ ।
(२) यो काययविधि तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

2=

पररभाषााः लिषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स
कार्यलिलिमााः
(क) "संलििान" भन्नािे नेपािको संलििान सम्झनु
पछय ।
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(ख) "स्थानीर् तो" भन्नािे नेपािको संलििानको
िार ५६ को उपिारा ४ बमोलिमको
गाउँ पालिका सम्झनु पदयछ ।
(ग) "सभा" भन्नािे संलििानको िार २२२
बमोलिमको गाउँ सभा सम्झनु पदयछ ।
(घ) "कार्यपालिका" भन्नािे गाउँ कार्यपालिका सम्झनु
पदयछ ।
(ङ) "अध्र्ि" भन्नािे सभाको अध्र्ििार्य सम्झनु
पदयछ ।
(च) "उपाध्र्ि" भन्नािे गाउँ पालिकाको उपाध्र्ि
सम्झनु पदयछ ।
(छ) "लििेर्क" भन्नािे स्थानीर् कानूनको सस्र्ौदा
िा कानूनको संशोिन मस्र्ौदा समेत सम्झनु
पदयछ ।
(ि) "सदस्र्" भन्नािे गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको
अध्र्ि, उपाध्र्ि, कार्यपालिकाको सदस्र् िा
िडा सदस्र् सम्झनु पछय ।
(झ) “सभाको सलिि” भन्नािे गाउँ िा
नगरपालिकाको कार्यकारी अलिकृ त र लिल्िा
समन्िर् सलमलतको स्थानीर् लिकास अलिकारी
िा अध्र्ििे सभाको सलिि भई काम गनय
तोके को कमयिारी समेतिाई सम्झनु पछय ।
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(ञ) “बक क” भन्नािे गाउँ िा नगर सभाको अलििेशन
सम्झनु पछय । सो शब्दिे सलमलतको िक क
समेतिाई सम्झनु पदयछ ।
(ट) “प्रस्ताि” भन्नािे सभाको लििाराथय पेश
गररएको कु नक प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग
सम्बलन्ित संशोिन प्रस्ताि समेतसम्झनु पछय ।
( ) “प्रस्तुतकताय सदस्र्” भन्नािे सभाको लििेर्क िा
प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सभाकोसदस्र् सम्झनु पछय ।
(ड) “बक क कि” भन्नािे सभाको बक क कि सम्झनु
पछय र सो शब्दिे बक क किसँग िोलडएको
दशयकदीर्ाय तथा बरण्डा समेतिाई िनाउँ छ ।
(ढ) “लिषर्गत शाखा”भन्नािे गाउँ पालिका िा
नगरपालिकाको कार्य लिभािन लनर्माििी
बमोलिमको लिषर्गत शाखा संझनु पछय ।
(ण) “सलमलत”भन्नािे र्स कार्यलिलि बमोलिम ग न
हुने सभाको सलमलत सम्झनु पछय ।
(त) “संर्ोिक”भन्नािे र्स कार्यलिलि बमोलिम
गर त सलमलतको संर्ोिक सम्झनु पछय ।
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पररच्छेद –२
सभाको बक क तथा बक क सञ्चािन सम्बन्िी व्यिस्था

3=

सभाको अलििेशन बोिाउने M-१_ अध्र्ििे गाउँ पालिका िा
नगरपालिकाको लनिायिनको अलन्तम पररणाम र्ोषणा भएको
लमलतिे एक मलोना लभत्र सभाको पलोिो अलििेशन
बोिाउनेछ । त्र्सपलछ र्स कार्यलिलि बमोलिम अध्र्ििे समर्
समर्मा अन्र् अलििेशन बोिाउनेछ ।
तर सभाको एउटा अलििेशनको समालप्त र अको
बक कको प्रारम्भका बीिको अिलि छ मोीना भन्दा बढी
हुने छकन ।
-२_ अध्र्ििे कार्यसूिी बमोलिम सभाको बक कको
संिािन र अन्त्र् गनेछ ।
-३_ सभाको अलििेशन िािू नरोेको िा बक क
स्थलगत भएको अिस्थामा बक क बोिाउन
िाञ्छनीर् छ भनी सभाको सम्पूणय सदस्र्
संख्र्ाको एक िौथार् सदस्र्ोरूिे लिलखत
अनुरोि गरे मा अध्र्ििे त्र्स्तो a}7s a:g]
लमलत,स्थान तोक्नेछ । त्र्सरी तोककएको लमलत,
समर् र स्थानमा सभाको अलििेशन बस्नेछ ।
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-४_ सभाको अलििेशन कार्यपालिकाकोके न्र रोेको
स्थानमा अध्र्ििे तोके बमोलिम बस्नेछ ।
-५_ सामान्र्ताः

लनिायिन

पलछको

पलोिो

अलििेशनको अिलि बढीमा पन्र कदन र सो
पलछको प्रत्र्ेक अलििेशनको अिलि बढीमा सात
कदनको हुनेछ ।
-५_ उपदफा

(१)

अलििेशन
सदस्र्ोरुिाई
आिश्र्कता

िा

(३)

बमोलिम

बोिाएको
कदनेछ
अनुसार

सूिना
।

सभाको
अध्र्ििे

त्र्स्तो

सूिना

साियिलनक

सञ्चार

माध्र्मबाट समेत प्रिार प्रसार गनुय पनेछ ।

4=

सदस्र्ोरुको उपलस्थलत र आसनाः-१_ बक कमा आसन ग्रोण गनुय
अलर् सबक सदस्र्िे अध्र्ििे तोके कोक्रम अनुसार अलििेशनको
उपलस्थलत पुलस्तकामा ोस्तािरगनुयपनेछ ।
-२_ उपदफा (१) बमोलिम उपलस्थत सदस्र्िे
अध्र्ििे तोके अनुसारको स्थानमा लनिायररत
समर् अगािक आफ्नो आसन ग्रोण गनुयपनेछ ।
-३_ अपांगता भएका सदस्र्को ोकमा अध्र्ििे
लनिायररत गरे को स्थानमा लनिको साथमा एक
िना सोर्ोगी आिश्र्क भएमा सो को समेत
व्यिस्था गनय सक्नेछ ।
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सभाको गणपूरक संख्र्ा– -१_ सभामा तत्काि कार्म रोेका
सदस्र् संख्र्ाको पिास प्रलतशत भन्दा बढीसदस्र् उपलस्थत
भएमा अलििेशनको िालग गणपूरक संख्र्ा पुगेको मालननेछ ।
-२_ उपदफा (१) बमोलिम गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा
अध्र्ििे तीन कदन लभत्र अको बक कका िालग
दफा ३ बमोलिम सूलित गनुयपनेछ ।
-३_

उपदफा

(२)

बमोलिम

आव्ोान

गरे को

अलििेशनमा गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा दुई कदन
लभत्र अलििेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोलिम
सूिना गनुयपनेछ ।
-४_ उपदफा (३) बमोलिम पुनाः सूिना गदाय गणपुरक
संख्र्ा

नपुगेमा

कम्तीमा

पच्चीस

प्रलतशत

सदस्र्ोरुको उपलस्थलतमा अलििेशन बस्नेछ ।

6=

बक ककोसञ्चािन र स्थगन– -१_ अध्र्ििे सभाको कार्यबोझिाई
ध्र्ानमा राखी कार्यसूिी स्िीकृ त गरीसभाको बक क संिािन
गनुयपनेछ ।
-२_ सभाको बक क अध्र्ििे लनिायरण गरे को समर्
तालिका बमोलिम हुनेछ ।
-३_ अध्र्ििे प्रत्र्ेक बक कको प्रारम्भ तथा स्थगनको
र्ोषणा गनेछ ।
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-४_ सभाको अध्र्ि िक कमा उपलस्थत हुन नसक्ने
अिस्थामा उपाध्र्ि िा उपप्रमुखिे बक कको
अध्र्िता गनेछ । उपाध्र्ििा उपप्रमुख पलन
उपलस्थत हुन नसके मा अध्र्ििे तोके को सभाको
सदस्र्िे बक कको अध्र्ितागने गरी कार्यसूिीमा
तोक्नु पनेछ ।

7=

कार्यसि
ू ी र समर्ािलि प्रकाशनाः -१_ अध्र्िको लनदेशानुसार
सभाको सलिििे कार्यसि
ू ी र समर् तालिका अनुसूिी–१
बमोलिम तर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रलत सामान्र्तर्ा
अड्िािीस र्ण्टा अगािक प्रत्र्ेक सदस्र्िाई उपिब्ि गरार्नेछ
।
तर लिशेष पररलस्थलतमा अध्र्िको लनदेशानुसार बक क
बस्ने िौिीस र्ण्टा अगािक कार्यसूिी तर्ार गरी त्र्सको
एक प्रलत सदस्र्िाई सभाको सलिििे उपिब्ि गराउन
सक्नेछ ।

8=

समर्ािलि लनिायरण– -१_ अध्र्ििे बक कमा पेश हुने
लिषर्मालथ छिफि गनय समर्ािलि तोक्नेछ ।
२=

उपदफा (१) बमोलिम तोककएको समर्ािलि
समाप्त भएपलछ र्स कार्य लिलिमा अन्र्था
िेलखएकोमा बाोेक अध्र्ििे अन्र् लिषर्मा
छिफि हुन नकदई सो लिषर्को टु ङ्गो िगाउन
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आिश्र्क सबक लििेर्क िा प्रस्ताि लनणयर्ाथय
बक कमा प्रस्तुत गनेछ ।

9=

सभामा मतदान M-१_ सभामा लनणयर्का िालग प्रस्तुत गररएको
सबकलििेर्क िा प्रस्तािको लनणयर् उपलस्थत सदस्र्ोरूको
बहुमतबाट हुनेछ ।
-२_ अध्र्िता गने व्यलििाई मत कदने अलिकार हुने
छकन ।
तर मत बराबर भएमा अध्र्िता गने व्यलििे
आफ्नो लनणायर्क मत कदनेछ ।

10= मर्ायकदत

संशोिनाः कु नक सदस्र्िे प्रस्तुत गने लििेर्क िा
प्रस्तािमा कु नक आपलििनक, व्यंग्र्ात्मक, अनािश्र्क,
अनुपर्ुि िा असम्बद्ध शब्द िािाकर्ांश प्रर्ोग भएको िागेमा
अध्र्ििे त्र्स्ता लिषर् लितरण हुनुभन्दा अलर् उपर्ुि
संशोिन गनय िा गराउन सक्नेछ ।

11= बक

कको प्रारम्भाः सभाको बक क किमा अध्र्ि आगमन भई
रालिर् िुन बिे पलछ बक क प्रारम्भ हुनेछ ।

12= बक

कमा पािना गनुप
य ने आिरणोरूाः -१_ बक कमा देोार्का
आिरणोरू पािना गनुय पनेछाः
-क_ अध्र्ि बक क किमा प्रिेश हुँदा सबकिे सम्मान
प्रकट गनय उठ्नु पनेछ ।
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-ख_ अध्र्ििे बक कप्रलत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो
आसन ग्रोण गनुयपनेछ ।
-ग_ बक क स्थलगत भई अध्र्ि सभाबाट बालोर लनस्के
पलछ मात्र अरु सदस्र्ोरूिे बक क कि छाड्नु
पनेछ ।
-र्_ बक कमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्दा अध्र्ििाई
सम्बोिन गरे र मात्र बोल्नु पछय र अध्र्ििे
अन्र्था आदेश कदएमा बाोेक उलभएर बोल्नु
पनेछ ।
-ङ_ अध्र्ििे बक किाई सम्बोिन गरररोेको समर्मा
कु नक पलन सदस्र्िे स्थान छाड्नु हुँदन
क र अध्र्ििे
बोिेको कु रा शालन्तपूियक सुन्नु पनेछ ।
-ि_ अध्र्ििे आसन ग्रोण गरररोेको र बोलिरोेको
अिस्थामा सदस्र्को बीिबाट होड्नु हुँदन
क ।
-छ_ कु नक सदस्र्िे बोलिरोेको समर्मा अशालन्त गनय
िा बक कको मर्ायदा भंग हुने िा अव्यिस्था उत्पन्न
हुने कु नक काम गनुय हुँदन
क ।
-ि_ बक क किमा अध्र्िको सामुन्नेबाट िारपार गरी
होड्न िा अध्र्िको आसनतफय लपठ्यू फकायएर
बस्न हुँदन
क ।
-झ_ बक कको कार्यसँग प्रत्र्ि रुपिे सम्बलन्ित लिषर्
बाोेक अन्र् लिषर्को पुस्तक, समािारपत्र िा
अन्र् कागिपत्रोरू पढ्नु हुँदन
क ।
-ञ_ बक कको अिलिभर बक क किमा मोबाईि फोन
बन्द गनुय पनेछ ।
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सभामा पािना गनुयपने अन्र् आिरणोरू समर्

-२_

समर्मा सभािे तोके बमोलिम हुनेछ ।

13= बक

कमा भाग लिने सदस्र्िे पािन गनुय पने लनर्मोरूाः बक कमा
हुने छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे देोार्का लनर्मोरूको
पािन गनुय पनेछाः
-क_ अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको लनलमि उठ्नु
पनेछ र अध्र्ि लनिको नाम बोिाएपलछ िा
र्शारा गरे पलछ मात्र बोल्नु पनेछ ।
-ख_ र्स कार्यलिलिको दफा ३५ बमोलिमका लिषर्मा
छिफि गनुय हुँदन
क ।
-ग_ अशीष्ट, अश्लीि, अपमानिनक िा कु नक
आपलििनक शब्द बोल्नु हुँदन
क ।
-र्_ व्यलिगत आिेप िगाउन हुँदन
क ।
-ङ_ बोल्न पाउने अलिकारिाई सभाको कार्यमा बािा
पाने मनसार्िे दुरुपर्ोग गनुय हुँदन
क ।
-ि_ सभा िा अध्र्िको कु नक लनणयर् बदर गररर्ोस्
भन्ने प्रस्तािमालथ बोल्दाको अिस्थामा बाोेक
सभा अध्र्िको कु नक पलन लनणयर्को आिोिना
गनुय हुँदन
क ।
-छ_ अध्र्ििे पद अनुकूि आिरण गरे को छकन भन्ने
प्रस्तािको छिफिको क्रममा बाोेक अध्र्िको
आिरणको आिोिना गनुय हुँदन
क ।
-ि_ िक कमा पािना गनुयपने अन्र् लनर्मोरू सभािे
तोके बमोलिम हुनेछ ।
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14= छिफिमा

बोल्ने क्रमाःबक कमा बोल्ने क्रम देोार् बमोलिम

हुनेछ–

-क_ प्रस्ताि पेश गने सदस्र्िे बोलिसके पलछ अध्र्ििे
नाम बोिाएको िा र्शारा गरे को क्रम
बमोलिमको सदस्र्िे बोल्न पाउनेछन् ।
-ख_ अध्र्िको अनुमलत लबना कु नक सदस्र्िे एउटक
प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छकन
।
-ग_ प्रस्ताि पेश गने सदस्र्िे उिर कदनको लनलमि
छिफिको अन्त्र्मा फे रर बोल्न पाउनेछ । सो
प्रस्तािको सम्बन्िमा छिफिमा पलोिे भाग
लिएको िा नलिएको िेसुकक भएतापलन प्रस्तािक
सदस्र्िे उिर कदई सके पलछ अध्र्िको अनुमलत
नलिई फे रर बोल्न पाउने छकन ।

15= स्पष्ट

पानय मागगनय सककनेाः-१_ बक कमा छिफि िलिरोेको
समर्मा सम्बलन्ित लिषर्मा कु नक सदस्र्िे कु नककुरा स्पष्ट
पानयमाग गनय अध्र्ि माफय त अनुरोि गनय सक्नेछ।
-२_ उपदफा (१) मा िुनसुकक कु रा िेलखएको भए
तापलन अध्र्िको अनुमलत लिई कु नक सदस्र्िे
सभाको िानकारीको िालग आफू सँग सम्बलन्ित
अन्र् लिषर्मा स्पष्ट िानकारी कदन सक्नेछ ।
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तर त्र्स्तो स्पष्ट िानकारी दददा कु नक लििादस्पद
लिषर् उ ाउन पार्ने छकन र सो स्पष्ट िानकारी
मालथ कु नक छिफि गनय पार्ने छकन ।

16= लनणयर्ाथय

प्रस्तािपेश गनेाः -१_ सभाको कार्यसूिीको कु नक
प्रस्तािमालथ छिफि समाप्त भएपलछ सो प्रस्तािको पिमा हुने
सदस्र्ोरूिाई “हुन्छ, लिपिमा हुने सदस्र्ोरूिाई“हुन्न” र
तटस्थ रोन िाोने सदस्र्ोरूिाई“मत कदन्न” भन्ने शब्द सुलनने
गरी उच्चारणगनुय भनी अध्र्ििे कार्यसुिीका लिषर्ोरू क्रमशाः
लनणयर्ाथय पेश गनेछ ।
-२_ उपदफा (१) बमोलिम प्रस्ताििाई लनणयर्ाथय पेश
गरे पलछ अध्र्ििे “ हुन्छ”

िा “ हुन्न”

भन्ने

सदस्र्ोरूमध्र्े िुन पिको बहुमत भएको
ोर्र्ाउँ छ सो कु राको र्ोषणा गनेछ ।
-३_

अध्र्िद्वारा

कु नक

प्रस्ताि

लनणयर्ाथय

पेश

गररसके पलछ सो प्रस्तािमालथ छिफि गनय िा
संशोिन प्रस्तुत गनय पार्ने छकन ।

17=सभाध्र्ििे

लनदेशन कदनेाः -१_ बक कमा अभर व्यिोार गने
सदस्र्िाई आफ्नो व्यिोार लनर्न्त्रण गनय अध्र्ििे िेतािनी
कदए पलछ त्र्स्तो सदस्र्िे आफ्नो व्यिोारमालथ तुरुन्त
लनर्न्त्रण गनुय पनेछ ।
-२_

उपदफा (१) बमोजिमको आदे श पालना नगने
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सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बाहिर िान आदे श
ददन सक्नेछ । आदे श पाएपछछ त्यस्तो सदस्यले
बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर िानु पनेछ र छनिले

सो ददनको बााँकी अवछिको बैठकमा उपजस्ित िुन
पाउने छै न ।
-३_ उपदफा (२) बमोजिमको आदे श पाएपछछ पछन त्यस्तो

सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर नगएमा
अध्यक्षले

छनिलाई कममचारी वा सुरक्षाकमीको

सियोग छलई बाहिर छनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी
छनकाछलएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपछछको तीन

ददनसम्म सभाको बैठक वा कुनै सछमछतको बैठकमा
भाग छलन पाउने छै न । यसरी छनकाछलएकोमा
सभाको सजचवले सो कुराको सूचना सबै सछमछतलाई
ददनेछ ।

(४) यस कायमहवछिमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेजिएको भए
तापछन

कुनै

सदस्यले

बैठक

कक्षमा

शाजन्त,

सुव्यवस्िा तिा अनुशासन भङ्ग गरे मा वा गनम लागेमा
वा सभाको प्रछतष्ठामा िक्का लाग्ने हकछसमले बैठक
कक्ष छभत्र ध्वंसात्मक कायम गरे मा वा बल प्रयोग
गरे मा वा गनम लागेमा वा कुनै भौछतक िानी
नोक्सानी

पुर्याएमा

अध्यक्षले

छनिलाई

बैठक

कक्षबाट तत्काल छनष्काशन गरी सदस्यलाई बढीमा
सात ददन सम्मको लाछग सभामा आउन नपाउने गरी
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र क्षछत भएको भौछतक सामाग्रीको यिािम क्षछतपूछतम
छनिबाट भराउने आदे श ददन सक्नेछ ।
-५_ दफा (४) बमोजिम छनष्काछसत भएको सदस्यले सो

अवछिभर सभाको वा कुनै

सछमछतको बैठकमा

उपजस्ित िुन पाउने छै न । छनिलाई तोहकएको
क्षछतपूछतम अध्यक्षले तोकेको समयछभत्र दाजिला गने
दाहयत्व सम्बजन्ित सदस्यको िुनेछ ।

-६_ यस दफा बमोजिम कुनै सदस्य छनष्काजशत भएको वा

फुकुवा

भएको

सूचना

सभाको

सजचवले

सबै

सछमछतलाई ददनेछ ।

18= कारिाोी कफताय हुनसक्नेाः र्स कार्यलिलिमा अन्र्त्र िुनसुकक कु रा

िेलखएको भएतापलन लनष्कालशत िा कारिाोीमा परे को
सदस्र्िे लिि बुझ्दो सफाई पेश गरे मा िा आफ्नो भूि स्िीकार
गरी माफी मागेमा अध्र्ििे बक कको रार् बुझी त्र्स्तो
सदस्र्िाई माफी कदई कारिाोी कफताय लिन सक्नेछ ।

19= बक

क स्थलगत गनेअलिकाराः बक क किलभत्र अव्यिस्था भई िा
हुनिालग बक क लनर्लमत रुपिे सञ्चािन गनय बािा पने
देलखएमा अध्र्ििे सो कदनको कु नक समर्सम्म िा आफू िे
तोके को अिलिसम्मको िालग सूिना टाँस गरीबक क स्थलगत गनय
सक्नेछ । अध्र्ि गरे को त्र्स्तो स्थगन मालथ कु नक सदस्र्िे प्रश्न
उ ाउन पाउने छकन् ।

20= सदस्र्को स्थान ररिरोेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चािन M
सभाको कु नक सदस्र्को स्थान ररि रोेको अिस्थामा समेत
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सभािे आफ्नो कार्यसञ्चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाोीमा
भाग लिन नपाउने कु नक व्यलििे भाग लिएकोकु रा पलछ पिा
िागेमा प्रिलित कानून लिपररत बाोेकको कार्य अमान्र् हुने
छकन ।

21= सभाको लनणयर्को अलभिेखर कार्ायन्िर्न M-१_ सभा र र्सको
सलमलतको लनणयर् तथा कारबाोीको अलभिेख सभाको सलिििे
व्यिलस्थत रसुरलित राख्नु पनेछ ।

-२_ सभा तिा यसका सछमछतको छनर्मयको सक्कल अध्यक्षको

आदे श छबना सभा वा सभा

भवन बाहिर लैिान िुाँदैन ।

22= लनणयर्

प्रमालणत गने: -१_ सभाको बक किे गरे का लनणयर्
अध्र्ििे प्रमालणत गनेछ ।
-२_ उपदफा (१) बमोजिमको छनर्मय सुरजक्षत राख्ने र

कायामन्वयन गने गराउने कायम सभाको सजचवले
गनेछ ।
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पररच्छेद–३
स्थानीर् कानून लनमायण गने प्रकक्रर्ा

23=स्थानीर्

कानूनलनमायण गदाय लििार गनुय पने पिोरुाः -१_
सभािे स्थानीर् कानून लनमायण िा संशोिन गदाय अन्र् कु राको
अलतररि देोार्को लिषर्मा लििार गनुय पनेछ,-

-क_ सं हविान बमोजिम आफ्नो अछिकारको हवषयमा पने
वा नपने,
-ि_

सं हविान, सं घीय

कानून

तिा

प्रदे श

कानूनको

व्यवस्िा,
-ग_
-घ_

त्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यायपूर्म तिा तकम सं गत िुन
वा निुने,

छनमामर् गनम लाछगएको स्िानीय कानूनको व्यविाररक
कायामन्वयन िुन सक्ने वा नसक्ने,

-ङ_

कानून कायामन्वयनको लाछग आवश्यक पने आछिमक
स्रोत तिा सं स्िागत सं रचना,

-च_

सवोच्च अदालतबाट प्रछतपाददत छसद्धान्त वा भएको
आदे श,

-छ_

नेपाल सरकार, सं घीय सं सद्, प्रदे श सरकार वा प्रदे श
सभाले त्यस्तै हवषयमा आिारभूत कानून छनमामर्
गरे को भए सोमा भएको व्यवस्िा

-ि_

नेपाल सरकार वा प्रादे जशक सरकारले नमूना कानून
उपलब्ि गराएको भए सोमा भएको व्यवस्िा,
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-झ_

नेपालले अन्तराहिय स्तरमा िनाएको प्रछतवद्धता,

-ञ_

सम्बजन्ित स्िानीय तिले छनमामर् गरे को अन्य

-ट

जिल्ला छभत्रका अन्य स्िानीय ति वा अन्य

स्िानीय कानूनिरुसाँगको तालमेल तिा सौिाद्रता,

जिल्लासाँग छसमाना िोछिएका स्िानीय तिको िकमा
त्यस्ता जिल्लाका स्िानीय तिले बनाएको स्िानीय
कानूनको व्यवस्िा,

-ठ_

गाउाँकायमपाछलका वा नगरकायमपाछलकाले छनिामरर्
गरे का अन्य आवश्यक हवषयिरु ।

-२_ सभाले सं हविानको अनुसूची -९_ को हवषयमा स्िानीय

कानून छनमामर् गदाम त्यस्तो हवषयमा सं घीय सं सद वा

प्रदे श सभाले बनाएको कानूनको प्रछतकूल निुने गरी
छनमामर् गनेछ ।

-३_ एक स्िानीय तिबाट अको स्िानीय तिको क्षेत्रमा िुने

वस्तु वा सेवाको हवस्तारमा कुनै हकछसमको बािा

अवरोिगने वा कुनै हकछसमको भेदभाव गने गरी
स्िानीय कानून छनमामर् गनम िुाँदैन ।

-४_ सभा वा कायमपाछलकाले एक आपसमा बाजझने गरी

स्िानीय कानून छनमामर् गनम िुाँदैन ।

-५_ सभाले ददएको अछिकार प्रयोग गरी कायमपाछलकाले

छनदे जशका वा ददग्दशमन बनाई लागू गनेछ ।

24= आिश्र्कताको

पलोिान गने M -१_ कार्यपालिकािे लििेर्क
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तिुयमा गनुय अलर् त्र्स्तो लिषर्को कानून लनमायण गनयआिश्र्क
रोे नरोेको लिषर्मा आिश्र्कताको पलोिान गनुय पनेछ ।
उपदफा (१) को प्रर्ोिनको िालग सम्बलन्ित
कार्यपालिकािे स्थानीर् कानून बनाउनु पने आिार र कारण,
त्र्स्तो लिषर्मा संर्ीर् िा प्रदेश कानून भए नभएको, लिल्िा
लभत्रका र अन्र् लछमेकी स्थानीर् तोमा त्र्स सम्बन्िी स्थानीर्
कानून लनमायण भए नभएको, स्थानीर् कानून तिुयमाबाट
ोालसि गनय खोलिएको िाभ िागत र उपिब्िी, स्थानीर्
कानून कार्ायन्िर्नको िालग आिश्र्क पने संर्न्त्र तथा आर्थथक
स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िुटाउनको िालग आिश्र्क व्यिस्था र
लििेर्कमा रोने मुख्र् मुख्र् प्राििानकोसमेत लिश्लेषण गरी
संलिप्त अििारणापत्र तर्ार गनुयपनेछ ।

25= -२_

-३_ कानूनको सं शोिनको लाछग हविे यक तिुम
म ा गदाम

सं शोिन गनुम परे को आिार र कारर् सहितको
दफाबार तीन मिले हववरर् तयार गनुम पनेछ ।

26= प्रस्ताि स्िीकार र्ोग्र् छ िा छकन भन्ने लनणयर् गनेाः कु नक प्रस्ताि
स्िीकार र्ोग्र् छ िा छकन भन्ने कु राको लनणयर् अध्र्ििे गनेछ
रत्र्सरी लनणयर् गदाय अध्र्ििे कारण खुिाई प्रस्तािको कु नक
अंश िा पूरक प्रस्तािअस्िीकार गनय सक्नेछ ।

27=लििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुत -१_ िार्थषक आर् र व्यर्को अनुमान
सलोतको बिेट तथा सोसँग सम्बलन्ित लिलनर्ोिन िा आर्थथक
लििेर्कोरू अध्र्िबाट लनिायररत लमलत र समर्मा सभाको
बक कमा प्रस्तुत गनुयपनेछ ।
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-२_ वाहषमक बिेट तिा अिम सम्बन्िी हविे यक वा प्रस्ताव

कायमपाछलकाको प्रमुि आफैंले वा छनिले तोके

बमोजिम उपाध्यक्ष / उपप्रमुि वा कायमपाछलकाको
सदस्यले मात्र प्रस्तुत गनुप
म नेछ । अध्यक्षले वाहषमक
ाँ ै
बिेट आय व्यय हववरर् तिा बिेट सभामा आफ
पेश गने भएमा सो समयमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुिले
बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
-३_

कुनै हविेयक वा प्रस्ताव अिम सम्बन्िी िो वा िोइन
भन्ने प्रश्न उठे मा सो प्रश्नको अजन्तम छनर्मय गने

-४_
-क_

अछिकार अध्यक्षको िुनेछ ।

अिम सम्बन्िी हविेयक वा प्रस्तावको अन्य प्रहिया
दे िाय बमोजिम िुनेछ,-

अिम सम्बन्िी हविेयक वा प्रस्तावमा छलफलका
लाछग अध्यक्षले स्वीकृत गरे को कायमताछलका (छमछत
र समय) सबै सदस्यलाई सभाको सजचवले उपलब्ि
गराउनुपनेछ

-ि_

वाहषमक बिेट सम्बन्िी हविेयक सभाको बैठकमा
पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाई उपलब्ि
गराइनेछ ।

-ग_

अिम सम्बन्िी हविेयक वा प्रस्तावका सम्बन्िमा यस
कायमहवछिमा उल्लेि भएका हवषय बािे क अध्यक्षले
उपयुक्त ठियामएको प्रहिया अपनाइनेछ ।

-५_

अिम सम्बन्िी हविेयक वा प्रस्ताव बािे कका हविेयक
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वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले कम्तीमा सात ददन अजघ
दताम गनुप
म नेछ ।
-६_

अिम सम्बन्िी हविेयक वा प्रस्ताव बािे कका हविेयक
वा प्रस्ताव दताम भए पश्चात सभाको सजचवले सबै
सदस्यलाई उपलब्ि गराउनु गनुप
म नेछ ।

-७_

हविेयक वा प्रस्ताव मािी छलफल र छनर्मय िुने

समयताछलका अनुसूची -१ बमोजिमअध्यक्षले छनिामरर्
गरे बमोजिम िुनेछ ।

28=अथय सम्बन्िी पुरक अनुमान -१_ सभाबाट पाररत िािु आर्थथक

िषयका िालग अथय सम्बन्िी ऐनिे कु नक सेिाका िालगखिय गनय
अलख्तर्ारी कदएको रकम अपर्ायप्त भएमा िा त्र्स िषयका िालग
अथय सम्बन्िीऐनिे अलख्तर्ारी नदलएको सेिामा खिय गनय
आिश्र्क भएमा िा अथय सम्बन्िी ऐनिे अलख्तर्ारी कदएको
रकमभन्दा बढी खिय हुन गएमा कार्यपालिकाको अध्र्ि /
प्रमुखिे सभामा र्स अलर् प्रस्तुत गररएको बिेटको लसद्धान्त र
मागयदशनकोप्रलतकू ि नहुने गरी पुरक अनुमानपेश गनय सक्नेछ ।

29=लििेर्क सभामा पेश गदाय संिग्न गनुय पने लििरण M सभामा पेश
गने लििेर्कका साथमा देोार्को लििरण संिग्न गनुय पनेछ,-क_

हविेयकको उद्देश्य र कारर् सहितको हववरर्,

-ि_

हविेयक ऐन बनेपछछ आछिमक व्ययभार िुने रिेछ
भने त्यसको हवस्तृत हववरर् सहितको आछिमक
हटप्पर्ी,
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-ग_

कुनै हविेयकमा छनयम, कायमहवछि, छनदे जशका बनाउने
वा अछिकार प्रत्यायोिन गने प्राविान रिे को भए
त्यसको

कारर्, प्रत्यायोजित

अछिकार

अन्तगमत

बनाइने छनयम, कायमहवछि वा छनदे जशकाको प्रकृछत र
सीमा तिा त्यसबाट पनम सक्ने प्रभाव सम्बन्िी
हटप्पर्ी ।

30=लििेर्क दताय गराउनुपने M -१_ सभाको अलिकार िेत्र लभत्र पने

कु नक लिषर्मा कु नक सदस्र्िे लििेर्क पेश गनय िाोेमा लििेर्क
तर्ार गरी सभाको बक क बस्ने लमलत भन्दा कम्तीमा पन्र
कदनअगािक अध्र्ििाई उपिब्ि गराई दताय गराउनु पनेछ ।
तर लनिायिनपलछको प्रथमसभामा लििेर्क पेश गने
समर्ािलि अध्र्ििेतोके बमोलिम हुनेछ ।
-२_

उपदफा (१) बमोजिमको हविेयक प्रचछलत कानून

अनुकूल नदे जिएमा वा यो कायमहवछि अनुकुल
नभएमा अध्यक्षले उक्त हविेयक हवछिसम्मत रुपमा
पेश गनम प्रस्तावक सदस्यलाई ददनु पनेछ ।

-३_

उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आदे श ददए
बमोजिम सभाको सजचवले प्रस्ताव दताम गनुम पनेछ ।

-४_

सभाको सजचवले अध्यक्षले आदे श ददएका हविेयक
अनुसूची-२ बमोजिम दतामको अछभलेि छु ट्टै राख्नु
पनेछ ।
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31= प्रस्ताि दताय गराउनु पने M सभाको अलिकार िेत्र लभत्र पने कु नक

लिषर्मा प्रस्ताि पेश गनय िाोने सदस्र्िे प्रस्ताि तर्ार गरी
सभाको बक क बस्नु भन्दा कम्तीमा सात कदन अगािक अध्र्ि
समि पेश गनुयपनेछ ।
तर लनिायिनपलछको प्रथमसभामा प्रस्ताि पेश गने
समर्ािलि अध्र्ििे तोके बमोलिम हुनेछ ।
-२_

त्यस्तो प्रस्ताव प्रचछलत कानून अनुकूल नदे जिएमा
वा यो कायमहवछि अनुकुल नभएमा अध्यक्षले उक्त
प्रस्ताव हवछिसम्मत रुपमा पेश गनम

प्रस्तावक

सदस्यलाई ददनु पनेछ ।
-३_

उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आदे श ददए
बमोजिम सभाको सजचवले प्रस्ताव दताम गनुम पनेछ ।

-४_

सभाको सजचवले अध्यक्षले आदे श ददएका प्रस्ताविरु
दतामको अछभलेि अनुसूची-२ बमोजिम छु ट्टै राख्नु
पनेछ ।

32=सूिना लबना पलन प्रस्ताि पेश गनय सककनेाः -१_ र्स पररच्छेदमा
िुनसुकककु रा िेलखएको भए तापलन अध्र्िको अनुमलत लिई
देोार्को कु नक प्रस्ताि सूिना लबना पलनपेश गनय सककनेछ र
त्र्स्तो प्रस्तािद्वारा कु नक लििादस्पद लिषर् उ ाउन पार्ने छकनाः
-क_

िन्यवाद ज्ञापन गने,

-ि_

प्रस्ताव तिा सं शोिन हफताम छलने,

-ग_

बिाइ ददने वा शोक प्रकट गने,
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-घ_

छलफल वा बैठक स्िछगत गने,

-ङ_

बैठकको अवछि बढाउने वा

-च_

छलफल समाप्त गने ।

-२_

उपदफा (१) मा उल्लेजित प्रस्तावका सम्बन्िमा
अध्यक्ष अनुमछत प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताव पेश
भएपछछ

अध्यक्षले

उक्त

प्रस्तावलाई

बैठकको

छनर्मयािम पेश गनेछ ।

33=लििेर्क र प्रस्ताि लितरण M िार्थषक बिेट सम्बन्िी लििेर्क

कार्यपालिकाबाट स्िीकृ त गरी लसिक सभामापेश गररनेछ । अन्र्
सबक लििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा
िौिीसर्ण्टा अगािक सबक सदस्र्िाई सभाको सलिििे उपिब्ि
गराउनु पनेछ ।

34=सुझाब संकिन र

पररमाियन: -१_ लििेर्क मसौदा भएपलछ
अध्र्ििाई उपर्ुि िागेमा त्र्स्तो लििेर्कमा
साियिलनकरुपमा िा िडाबाट िडाबासीको सुझाब संकिन गनय
सक्नेछ ।
-२_

उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त िुन आएको सुझाबिरु
सहितको

प्रछतवेदन

सम्बजन्ित

विा

सछमछतले

कायमपाछलकालाई ददनु पनेछ ।
-३_

उपदफा (२) बमोजिम हविेयकमा विा सछमछत
माफमत प्राप्त िुन आएका सुझाबिरुको अध्ययन गरी
कायमपाछलकाले हविेयकलाई आवश्यकता अनुसार
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पररमािमन गनेछ ।

35= लििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश गने M -१_ अध्र्िबाट स्िीकृ त
कार्यतालिका बमोलिम लििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय
सदस्र्िे सभाको बक कमा पेश गनेछ ।

-२_ उपदफा (१) बमोजिम हविेयक पेश गदाम हविे यक

प्रस्तुतकताम सदस्यले हविेयक पेश गनुम परे को कारर्,
हविेयकबाट गनम िोजिएको व्यवस्िा र त्यसबाट प्राप्त
गनम िोजिएको उपलजब्िको बारे मा सं जक्षप्त िानकारी
ददं दै हविेयकमा छलफल गररयोस् भन्ने प्रस्ताव
सभामा पेश गनुम पनेछ ।
-३_

हविेयक वा प्रस्ताव पेश गनम तोहकएको सदस्य
सभामा स्वयं उपजस्ित िुन असमिम भएमा अध्यक्षले

तोकेको कुनै सदस्यले हविेयक वा प्रस्ताव पेश गनम
सक्नेछ ।

36=संशोिन

सम्बन्िी शतयोरूाः कु नक लििेर्क िा प्रस्तािको
सम्बन्िमा देोार्का शतयका अिीनमा रोी सदस्र्िे संशोिन
पेश गनय सक्नेछाः
-क_

मूि प्रस्तािको लसद्धान्त लिपरीत हुनु हुँदन
क ।

-ि_

मूल प्रस्तावको कुरासाँग सम्बद्ध तिा त्यसको

-ग_

बैठकले पहिले गररसकेको छनर्मयसाँग बाजझने िुन ु

क्षेत्रछभत्रको िुन ु पनेछ ।
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-घ_

िुाँदैन ।

अस्पष्ट वा छनरिमक िुन ु िुाँदैन ।

लििेर्कमा दफा बार छिफि M -१_ दफा २६, २७, २९ र
३) बमोलिमको लििेर्क िा प्रस्ताि बक कमा दफािार
छिफिका िालग अध्र्ििे आिश्र्क व्यिस्था गनुयपनेछ । र्स्तो
छिफिमा अध्र्ििे प्राप्त भई सके का संशोिन लििेर्किा
प्रस्ताििाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ ।

37=

-२_ उपदफा (१) बमोलिम छिफि समाप्त भए पश्चात
लििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्िे अध्र्िको
अनुमलतिे सभामा देोार्को कु नक एक प्रस्ताि प्रस्तुत
गनुयपनेछ,-क_

हवस्तृत छलफलको लाछग हविेयक वा प्रस्तावलाई
सभाका सछमछतमा पठाइयोस् भन्ने वा

-ि_

हविेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनम छनर्मयािम
पेश गने ।

तर सछमछतको बैठकमा पठाइनेहविेयक वा प्रस्ताव सभाको
बैठकमा दफाबार छलफल गररने छै न ।

सभामा छिफि गनय नपार्ने लिषर्ोरूाः -१_ देोार्का
लिषर्मा सभा िासलमलतको कु नकबक कमा छिफि गनयपार्ने
छकनाः

38=

-क_

सं हविान वा प्रचछलत कानूनबाट छनषेि गररएको हवषय,
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-ि_
-ग_
-ग_
-घ_

कानूनत: गोप्य रिने कुरािरू वा प्रकाशन गदाम
राहिय हित हवपररत िुने कायम,

कायमपाछलकाको कुनै सछमछतको छनर्मयको आलोचना
गररएका हवषय,

सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको हवषय,

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लाछग कुनै
व्यजक्त वा सं स्िाको नाम आदद भएको हवषय,

-ङ_

प्रचछलत कानून बमोजिम स्िाहपत भएको न्याहयक वा
वा त्यसको पदाछिकारी, प्रचछलत कानुन बमोजिम
िााँचबुझ गनम, सुझाव ददन वा प्रछतवेदन पेश गनम
गदठत आयोग वा सछमछतमा हवचारिीन रिे को हवषय,

-च_

ऐछतिाछसक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बन्िी
हवषय,

-छ_

गैर सरकारी व्यजक्तको कुनै वक्तव्य सत्य िो वा
िोइन भन्ने हवषय,

-ि_
-झ_

अजशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,

कायमपाछलकाको कुनै छनर्मय वा कुनै कारवािी
सम्बन्िी हवषयमा छलफल गदाम राहिय सुरक्षा,

अिण्िता वा कूटनीछतक सम्बन्ि िस्ता सं वेदनशील
ाँ आउन सक्ने भनी कायमपाछलकाबाट
हवषयिरूमा आच
प्रमाजर्त गररएको हवषय समावेश भएको, र

39=सलमलतमा

छिफि -१_ दफा३६को उपदफा २-क_बमोलिम
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लिस्तृत छिफि गनय सभाको सलमलतमा प ार्एकोमा सलमलतिे
त्र्स्तो लििेर्क िा प्रस्तािमा छिफि गदाय लििेर्कमा
संशोिन पेश गने सदस्र्ोरुिाई संशोिन पेश गनुय परे को आिार
र कारण समेत खुिाई आफ्नो संशोिनको लिषर्मा प्रष्ट गनय
सलमलतको बक कमा समर् कदनेछ ।
-२_ उपदफा (१) बमोजिम सं शोिनकतामले सं शोिनको

हवषयमा आफ्नो िारर्ा रािेपछछ पेश भएका
सं शोिनका

हवषयमा

समेत

सछमछतले

दफाबार

छलफल गरी त्यस्तो सं शोिन स्वीकार गने वा नगने
सम्बन्िमा हविेयक प्रस्तुतकताम सदस्यको समेत राय
छलई आवश्यक छनर्मय गनेछ ।

40= सलमलतको प्रलतिेदन र बक

कमा प्रस्तुत M -१_ सलमलतमा लििेर्क
िा प्रस्ताि उपर छिफि समाप्त भएपलछ सलमलतिे गरे को
लनणयर् अनुरुप प्रलतिेदन तर्ार गरी सलमलतको संर्ोिक िा
लनिको अनुपलस्थलतमा सलमलतिे तोके को सदस्र्िे प्रलतिेदन
सलोतको लििेर्क िा प्रस्ताि अध्र्िको अनुमलतिे सभाको
बक कमा पेश गनेछ ।
-२_ उपदफा (१) बमोलिमको प्रलतिेदन उपर छिफि समाप्त
भए पश्चात लििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्िे
अध्र्िको अनुमलतमा लििेर्क िा प्रस्ताि बक कबाट पाररत
गनय लनणयर्ाथय पेश गनेछ ।

41= लििेर्क कफताय

लिनसक्ने M -१_ लििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे
सभाको स्िीकृ लत लिई िुनसुकक अिस्थामा लििेर्किा प्रस्ताि
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कफताय लिन सक्नेछ ।
तर वाहषमक बिेट तिा आछिमक ऐन सम्बन्िी हविेयक
हफतामछलन सक्ने छै न ् ।

-२_ हविेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताम सदस्यले हविे यक

हफताम छलन अनुमछत माग्ने प्रस्ताव पेश चािे मा
छलजित सूचना ददनु पनेछ ।
-३_

हविेयक वा प्रस्ताव हफताम छलने प्रस्तावको कसै ले

हवरोि गरे मा प्रस्ताव गने तिा हवरोि गने सदस्यलाई

अध्यक्षले आ–आफ्नो कुरािरू स्पष्ट पानम सं जक्षप्त
वक्तव्य ददन अनुमछत ददन सक्नेछ र त्यसपछछ अरु
छलफल िुन नददई प्रस्तावलाई छनर्मयािम पेश गनेछ
।
-३_

हविेयक वा प्रस्ताव हफताम छलने अन्य प्रहिया
अध्यक्षले छनिामरर् गरे बमोजिम िुनेछ ।

42= संशोिन प्रस्ताि स्िीकृ त गने िा नगने अलिकाराः -१_ दफा २६,

२७, २९, ३० र ३६ बमोलिम दताय भएको लििेर्क िा प्रस्ताि
उपरकु नक सदस्र्िे संशोिन पेश गनय िाोेमा सभाको बक क
हुनुभन्दा कम्तीमा िौिीस र्ण्टाकदन अगािक संशोिनको
प्रस्ताि अध्र्ि समि पेश गनय सक्नेछ ।
-२_ उपदफा (१) बमोजिम पेश गररने सं शोिन स्वीकृत

गने वा नगने अछिकार अध्यक्षको िुनेछ ।

-३_ अध्यक्षले

स्वीकृत गरे को सं शोिन वा सं शोिन
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सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई छनर्मयािम पेश
गनुभ
म न्दा पहिले बैठकमा पढे र सुनाउनेछ । यसरी
छनर्मयािम पेश गदाम एकभन्दा बढी सं शोिनिरु भएमा

अध्यक्षले उपयुक्त ठियामएको कुनै एक सं शोिन वा
सं शोिन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई
प्रािछमकता ददइ पेश गनम सक्नेछ ।

-$_

सभाको सजचवले

अध्यक्षले

अनुमछत ददएका

सं शोिनिरूको हववरर् सदस्यिरूलाई उपलब्ि
गराउनेछ ।

43=लििेर्क पाररत गनेप्रस्ताि सभाको लनणयर्ाथय

पेश गने M-१_
सभामा दफािार छिफि भएकोमा सो समाप्त भएपलछ र
सलमलतमा लिस्तृत छिफि भएकोमा सलमलतको प्रलतिेदन उपर
सभाको बक कमा छिफि समाप्त भएपश्चात अध्र्िको अनुमलत
लिई सभामा लनणयर्ाथय लििेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे
लििेर्कपाररत गररर्ोस् भन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत गनेछ ।
-२_ उपदफा (१) बमोलिमको लििेर्क िा प्रस्तािमा पेश
भएका संशोिनोरूिाई अध्र्िको अनुमलतिे बक कमा
लनणयर्ाथय छु ट्टक पेश गनय सक्नेछ ।
-३_

उपदफा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा
बिुमत सदस्यले स्वीकृत गरे मा हविेयक वा प्रस्ताव
पाररत भएको माछननेछ ।

44= लििेर्कको

पुनाः प्रस्तुलताः एक पटक आव्ोान गरी बसेको
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सभाको बक कमा पेश गरी अस्िीकृ त भएको लििेर्क सोोी
सभाको बक कमा पुनाः प्रस्ताि गररनेछकन ।

45= लििेर्क

दताय अलभिेख राख्ने Mसभामा पेशगने प्रर्ोिनाको
िालग अध्र्ि समि पेश भएका लििेर्क सभाको
सलिििेअनुसूिी -२ बमोलिम दताय गरी लििेर्कमा भएको
कारबाोीको अद्यािलिक िगत तर्ारगरी राख्नु पनेछ ।

46= सामान्र्

त्रुटी सुिार M अध्र्ििे सभाबाट पाररत भएको
लििेर्क िा प्रस्तािमा दफाोरूको संख्र्ाको क्रम लमिाउने तथा
भाषागत शुद्धता कार्म राख्नु पनेछ ।
लििेर्क प्रमाणीकरणको िालग अद्यािलिक प्रलत तर्ार
पानेM
-१_ दफा ४२बमोलिम सभाबाट पाररत भएको
लििेर्किाई सभाको सलिििे पाररत भएका संशोिन तथा
आनुषंलगक लमिान भए त्र्स्तो लमिानगरी लििेर्क पाररत
भएको लमलत समेत उल्िेख गरी प्रमाणीकरणको िालग नेपािी
कागिमा िारप्रलत तर्ार गनुपनेछ ।

47=

-२_ उपदफा (१) बमोलिम तर्ार गररएको लििेर्कमा िषयगत
नम्बर समेत उल्िेख गरी सभाको सलिििे प्रमाणीकरणको
िालग अध्र्ि समि पेश गनुय पनेछ ।

48=लििेर्क

प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा लबक्री लितरण M -१_
सभाबाट पाररत भई दफा४६को उपदफा (२) बमोलिम पेश
भएको लििेर्कको पलोिो र अलन्तम पृष्ठमा पूरा नाम, थर तथा
पद समेत उल्िेख गरी प्रत्र्ेक पृष्ठमा ोस्तािर गरी अध्र्ििे
प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्सरी प्रमाणीकरण गदाय लमलत र
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लििेर्कको पृष्ठ संख्र्ा समेतखुिाउनु पनेछ ।
-२_ सभाबाट पाररत हविे यक उपदफा (१) बमोजिम

प्रमार्ीकरर् भएपछछ लागू िुनेछ ।

-३_ उपदफा (१) बमोजिम हविेयक प्रमार्ीकरर् भएको

िानकारी सभामा ददनु पनेछ ।
-४_ उपदफा (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको हविेयकको

एक प्रछत सभाको अछभलेिमा रािी अको एक–एक
प्रछत कायमपाछलकाको कायामलय, विा सछमछत र सं घ र
प्रदे शको सम्पकम मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
-५_ उपदफा (१) बमोजिम प्रमार्ीकरर् भएको हविे यक

प्रकाशन गरी कायमपाछलकाको वेवसाईटमा समेत राख्नु
पनेछ ।
-६_ सभाले पाररत गरे को हविेयक प्रमार्ीकरर् भएपछछ

त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्िाको बारे मा स्िानीय
सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार
गनुम पनेछ ।

-७_ कसैले स्िानीय कानून िररद गनम चािेमा कायमपाछलकाको

कायामलय र विा सछमछतको कायामलयबाट लागत दस्तुर छतरी
िररद गनम सक्नेछ ।

49=सलमलत

ग न गनय ;Sg] M -१_ कार्यपालिकािाई सभाप्रलत
उिरदालर् बनाउन, स्थानीर् कानून लनमायण प्रकक्रर्ािाई
व्यिलस्थत बनाउन तथा कार्यपालिकाबाट भएका कारिाोीको
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अनुगमन र मूल्र्ाङ्कन गरीआिश्र्क लनदेशन कदन समेत
प्रर्ोिनको िालग देोार् बमोलिमको सलमलत ग न गनय सक्नेछाः
क. हविेयक सछमछत
ि. लेिा सछमछत
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रत्येक सछमछतमा बढीमा
तीन िना सदस्यिरू रिनेछन् । सछमछतमा रिने
सदस्यिरू हवषयगत अनुभव वा हवज्ञताका आिारमा
अध्यक्षको प्रस्ताव वमोजिम सभाले छनिामरर् गरे
बमोजिम िुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन िुने सछमछतको सं योिक
अध्यक्षले तोके बमोजिम िुनेछ । सं योिक बैठकमा
उपजस्ित

नभएमा

सछमछतले

बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।

तोकेको

सदस्यले

(४) सछमछतको सजचवको कायम कायमपाछलकाको हवषयगत
शािा प्रमुिले गनेछ ।
(५) सछमछतको बैठकको गर्पुरक सं ख्या कम्तीमा दुइम
िना िुनपु नेछ ।

(६) सछमछतको छनर्मय बिुमतबाट िुनेछ ।

(७) उपदफा (१) बमोजिमको सछमछतले आवश्यकतानुसार
हवषयगत हवज्ञ वा कममचारीलाइम आमन्त्रर् गनम
सक्नेछ । आमजन्त्रत सदस्यले बैठकको छनर्मयमा
मत ददन पाउने छै न ।
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(८) उपदफा (१) बमोजिमका सछमछतले आफूले गरे को कामको
वाहषमक प्रछतवेदन सभासमक्ष पेश गनुपम नेछ ।

50= स्थानीर् कानूनको एकककृ त र अद्यािलिक अलभिेख राख्नुपनेाः

(१) सभाको सलिििे अनुसि
ू ी–३ बमोलिमको ढाँिामा सभािे
बनाएको कानूनको एकककृ त िणायनुक्रममा अद्यािलिक लििरण
तर्ार गरी राख्नु पनेछ ।
(२)

कायमपाछलकाले

ु ममा
वर्ामनि

स्िानीय
अ्ावछिक

कानूनको
हववरर्

वषमगतर

तयार

गरर

राख्नुपनेछ ।
(३) स्िानीय कानूनमा सं शोिन भएमा त्यस्तो सं शोिन
समेत छमलाइ कायमपाछलकाले अ्ावछिक हववरर्
तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अ्ावछिक गररएको
स्िानीय कानून स्िानीय तिको वेवसाइमटमा समेत
राख्नु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम राजिएको अछभलेि कसै ले

अवलोकन गनम चािे मा सुरजक्षत रूपमा अवलोकन गनम
ददनु पनेछ ।

51= कानून

लनमायण प्रकक्रर्ा सम्बन्िी अन्र् व्यिस्थााः स्थानीर्
कानून लनमायण िा संशोिन सम्बन्िी अन्र् प्रकक्रर्ा प्रिलित
कानून अनुकूि सभािे आँफक लनिायरण गरे बमोलिम हुनेछ ।

52= सभाको सलििको अलिकाराः सभाको सलिििे सभाको िा कु नक

सलमलत िा उपसलमलतको बक कमा प्रिेश गनय र बक कमा कार्यरत
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कमयिारीिार्य लनदेशन कदन िा लनर्न्त्रण गनय िा बक किे
मागेको कार्यलिलि सम्बन्िी सल्िाो कदन सक्नेछ ।

प्रररच्छेद –४
लिलिि

53= सभािार्य संबोिनाः

नेपाि सरकारका मलन्त्रपररषद्का सदस्र्,
प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका मलन्त्रपररषद्का सदस्र्िार्य
सभा अध्र्ििे सभाको बक किार्य लिशेष सम्बोिन गनय अनुरोि
गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम सम्बोिनको िालग अपनार्ने प्रकक्रर्ा
अध्र्ििे तोके बमोलिम हुनेछ ।

54= प्रिेश

लनर्लमत गने अलिकाराः (१) सभाको बक कमा प्रिेश
लनर्लमत गने अलिकार अध्र्िको हुनेछ ।

55= आन्तररक

दग्दशयनाः
सभाको स्िीकृ लत लिर्य अध्र्ििे
आिश्र्कता अनुसार आन्तररक कदग्दशयन बनाउन सक्नेछ ।
(१) यस कायमहवछिको अजन्तम व्याख्या गने अछिकार
अध्यक्षलाइम
िुनेछ ।

िुनेछ

र

छनिको

छनर्मय

अजन्तम

(२) त्यस्तो छनर्मयको िानकारी बैठकलाइम ददनु पनेछ ।
(३) यो कायमहवछिको प्रयोग गदाम

प्रहियागत बािा

अड्काउिरू फुकाउने अजन्तम अछिकार अध्यक्षलाइम

िुनेछ । यसरी िारी भएका आदे श वा छनदे शनिरू
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यस कायमहवछिमा परे

सरि माछन कायामन्वयनमा

अउने ।

56= सभाको सलििको काम िगाउन सक्नेाः सभाको सलिि उपलस्थत
नभएमा र्स कार्यलिलिमा सभाको सलिििे गने भनी
तोकीएको कार्योरू अध्र्ििे तोके को अन्र् अलिकृ त स्तरका
कमयिारीिे गनेछ ।

57=अनुपलस्थलतको सूिनााः (१) कु नक सदस्र् िगातार दूर्य िटा िा

सो भन्दा बढी सभाको बक कमा अनुपलस्थत रोनु पने भएमा
तत्सम्बन्िी अग्रीम सूिना अध्र्ििार्य कदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ददइने

सूचनामा आफू

अनुपजस्ित रिने अवछि र कारर् समेत उल्लेि
गनुप
म नेछ ।

58=पािना गनुय

पने आिार संलोतााः सभाका पदालिकारी तथा
सदस्र्ोरूिे संलििान तथा कानून बमोलिमको उिरदलर्त्ि
पूरा गने तथा लनिोरूको काम कारिाोीमा साियिलनक
लिश्वास कार्म गनय सभाबाट स्िीकृ त आिार संलोताको पािना
गनेछन् । आिार संलोताको नमूना स्थानीर् तोको सम्पकय
मन्त्रािर् माफय त उपिब्ि गराउनेछ । र्स्तो आिारसंलोता
सभािे पाररत गरी िागू गनुय स्थानीर् तोको कतयव्य हुनेछ ।
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५८. अलििेशन अंग नमालननेाः सभाको अलििेशन प्रारम्भ
हुनु पूिय र भकसके पलछ अन्त्र् नभएसम्मको अिलिमा
आर्ोिना हुने उदर्ाटन, स्िागत, सम्मान तथा
अलभनन्दन िस्ता कक्रर्ाकिापिार्य सभाको अंग
मालनने छकन ।
५९. शालन्त सुरिा सुव्यिस्था कार्म राख्नेाः गाउँ सभा िा
नगरसभा सञ्चािन अिलिभर सभाको सुरिाथय
अध्र्ििे सुरिा लनकार्को सोर्ोग अनुरोि गरे मा
अलििम्ब सुरिा उपिब्ि गराउनु सम्बलन्ित सुरिा
लनकार्को कतयव्य हुनेछ ।
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