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भागः १
जयपृथ्वी नगरपालिका
जयपथ्
ृ वी नगरपालिका नगरसभा सञ्चािन काययववधि, २०७४
नगरसभाबाट स्वीकृत मितत: २०७४।०६।११

प्रस्तावनााः नेपालको संविधानको धारा २२७ अनुसार प्रदे श कानून बमोजिम स्थानीय तहको बैठक

सञ्चालन काययविधध स्िीकृत भई लागू नभए सम्मको लाधग जयपथ्
ृ वी नगरपालिका नगर सभाको
कायय सञ्चािन गनय, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, आवश्यक सलमततहरूको गठन गनय र अन्य
काम कारवाही तनयलमत एवं प्रभावकारी बनाउन जयपथ्
ृ वी नगर काययपाललकाबाट स्िीकृत गरी यो
काययविधध िारी गररएको छ ।

पररच्छे द – १
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प्रारम्भभक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारभभः (1) यस तनयमाविीको नाम “जयपथ्
ृ वी नगरपालिका नगर सभा सञ्चािन
काययववधि-२०७४” रहे को छ।

(2) यो काययववधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववधिमा,(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

“संवविान” भन्नािे नेपािको संवविान सम्झनु पछय ।

“स्थानीय तह” भन्नािे नेपािको संवविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोजजम
नगरपालिका नगर सभा सम्झनु पर्य छ ।

जयपथ्
ृ वी

“सभा” भन्नािे, नगरपालिकाको हकमा संवविानको िारा २२३ बमोजजमको नगर सभा

सम्झनु पर्य छ ।

“काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनु पर्य छ ।
“अध्यक्ष” भन्नािे सभाको अध्यक्षलाई सम्झनु पछय ।

“उपाध्यक्ष” भन्नािे नगरपालिकाको उपप्रमुखिाई सम्झनु पदयछ ।

“वविेयक” भन्नािे स्थानीय कानन
ू को मसौर्ा वा कानन
ू को संशोिन मसौर्ा समेत सम्झनु
पछय ।

(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)

“सर्स्य” भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रमुख,उपप्रमुख, काययपालिकाको सर्स्य वा वडा

सर्स्य सम्झनु पछय ।

“सभाको सधचि” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अध्यक्षिे सभाको
सधचव भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतिाई सम्झनु पछय ।

“बैठक” भन्नािे नगर सभाको अधिवेशन सम्झनु पछय । सो शब्र्िे सलमततको वैठक
समेतिाई सम्झनु पर्यछ ।

“प्रस्ताव” भन्नािे सभाको ववचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव िा सो प्रस्तािसँग सम्बजधधत
संशोधन प्रस्ताि समेत सम्झनु पछय ।

“प्रस्तुतकताय सर्स्य” भन्नािे सभाको वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सभाको सर्स्य सम्झनु
पछय ।

(ड)

“बैठक कक्ष” भन्नािे सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्र्िे बैठक कक्षसँग जोडडएको
र्शयकर्ीघाय तथा बरण्डा समेतिाई जनाउँ छ ।

(ढ)
(ण)
(त)

“ववषयगत शाखा” भन्नािे नगरपाललकाको कायय ववभाजन तनयमाविी बमोजजमको ववषयगत
शाखा सम ्झनु पछय ।

“सलमतत” भन्नािे यस काययववधि बमोजजम गठन हुने सभाको सलमतत सम्झनु पछय ।
“संयोजक” भन्नािे यस काययववधि बमोजजम गठठत सलमततको संयोजक सम्झनु पछय ।
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पररच्छे द -२
सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सभबन्िी व्यवस्था

३.

सभाको अधिवेशन बोिाउने: (१) प्रमुखिे नगरपालिकाको तनवायचनको अजन्तम पररणाम घोषणा
भएको लमततिे एक मठहना लभत्र सभाको पठहिो अधिवेशन बोिाउनेछ । त्यसपतछ यस काययववधि
बमोजजम अध्यक्षिे समय समयमा अन्य अधिवेशन बोिाउनेछ ।
तर सभाको एउटा अधिवेशनको समाजतत र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महीना
भन्र्ा बढी हुने छै न ।
(२) अध्यक्षिे काययसच
ू ी बमोजजम सभाको बैठकको संचािन र अन्त्य गनेछ ।
(३) सभाको अधिवेशन चािू नरहे को वा बैठक स्थधगत भएको अवस्थामा बैठक बोिाउन

वाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पूणय सर्स्य संख्याको एक चौथाइ सर्स्यहरूिे लिखखत अनुरोि गरे मा

अध्यक्षिे त्यस्तो बैठक बस्ने लमतत, स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोककएको लमतत, समय र स्थानमा
सभाको अधिवेशन बस्नेछ ।
(४) सभाको अधधिेशन काययपाललकाको केधर रहे को स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोजिम बस्नेछ
।
(५) सामान्यताः तनवायचन पतछको पठहिो अधिवेशनको अिधध बढीमा पन्र ठर्न र सोपतछको
प्रत्येक अधिवेशनको अवधि बढीमा सात ठर्नको हुनेछ ।
(५) उपर्फा (१) वा (३) बमोजजम सभाको अधिवेशन बोिाएको सूचना अध्यक्षिे सर्स्यहरुिाई

ठर्नेछ । त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनुसार सावयजतनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार
गनुय पनेछ ।
४.

सदस्यहरुको उपम्स्थतत र आसनः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अतघ सबै सर्स्यिे अध्यक्षले
तोकेको क्रम अनस
ु ार अधिवेशनको उपजस्थतत पजु स्तकामा हस्ताक्षर गनप
ुय नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम उपजस्थत सर्स्यिे अध्यक्षिे तोके अनुसारको स्थानमा तनिायररत

समय अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनप
ुय नेछ ।
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(३) अपांगता भएका सर्स्यको हकमा अध्यक्षिे तनिायररत गरे को स्थानमा तनजको साथमा एक
जना सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनय सक्नेछ ।
५.

सभाको गणपूरक संख्या: (१) सभामा तत्काि कायम रहे का सर्स्य संख्याको पचास प्रततशत भन्र्ा
बढी सर्स्य उपजस्थत भएमा अधिवेशनको िाधग गणपूरक संख्या पुगेको मातननेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षिे तीन ठर्न लभत्र अको बैठकका

िाधग र्फा ३ बमोजजम सूधचत गनप
ुय नेछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजम आव्हान गरे को अधिवेशनमा गणपुरक संख्या नपग
ु ेमा दई
ु ठर्न लभत्र

अधिवेशन बस्ने गरी र्फा ३ बमोजजम सूचना गनुयपनेछ ।

(४) उपर्फा (३) बमोजजम पुनाः सूचना गर्ाय गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस प्रततशत

सर्स्यहरुको उपजस्थततमा अधिवेशन बस्नेछ ।
६.

बैठकको सञ्चािन र स्थगन: (१) अध्यक्षिे सभाको काययबोझिाई ध्यानमा राखी काययसच
ू ी स्वीकृत
गरी सभाको बैठक संचािन गनप
ुय नेछ ।

(२) सभाको बैठक अध्यक्षिे तनिायरण गरे को समय तालिका बमोजजम हुनेछ ।
(३) अध्यक्षिे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
(४) सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपजस्थत हुन नसक्ने अिस्थामा उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता
गनेछ । उपप्रमुख पनन उपजस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता
गने गरी काययसूचीमा तोक्नु पनेछ ।
७.

काययसूची र समयावधि प्रकाशनः (१) अध्यक्षको तनर्े शानुसार सभाको सधचविे काययसूची र समय
तालिका अनुसूची-१ बमोजजम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रतत सामान्यतया अड्चालीस घण्टा
अगावै प्रत्येक सर्स्यिाई उपिब्ि गराइनेछ ।

तर ववशेष पररजस्थततमा अध्यक्षको तनर्े शानुसार बैठक बस्ने चौिीस घण्टा अगावै काययसूची

तयार गरी त्यसको एक प्रतत सर्स्यिाई सभाको सधचिले उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
८.

समयावधि तनिायरण: (१) अध्यक्षिे बैठकमा पेश हुने ववषयमाधथ छिफि गनय समयावधि तोक्नेछ
।
२) उपर्फा (१) बमोजजम तोककएको समयावधि समातत भएपतछ यस काययविधधमा अन्यथा
िेखखएकोमा बाहे क अध्यक्षिे अधय विषयमा छिफि हुन नठर्ई सो ववषयको टुङ्गो िगाउन
आवश्यक सबै विधेयक िा प्रस्ताि तनणययाथय बैठकमा प्रस्तत
ु गनेछ ।
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विधेयक िा प्रस्तावको तनणयय

उपजस्थत सर्स्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।

(२) अध्यक्षता गने व्यजक्तिाई मत ठर्ने अधिकार हुने छै न ।
तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गने व्यजक्तिे आफ्नो तनणाययक मत ठर्नेछ ।
१०.

मयायददत संशोिनः कुनै सर्स्यिे प्रस्तुत गने वविेयक िा प्रस्तावमा कुनै आपविजनक, व्यंग्यात्मक,
अनावश्यक, अनुपयुक्त वा असम्बद्ि शब्र् वा वाक्यांश प्रयोग भएको िागेमा अध्यक्षिे त्यस्ता

११.
१२.

ववषय ववतरण हुनुभन्र्ा अतघ उपयुक्त संशोिन गनय वा गराउन सक्नेछ ।
बैठकको प्रारभभः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई राजरिय िुन बजे पतछ बैठक प्रारम्भ
हुनेछ ।
बैठकमा पािना गनप
नय ने आचरणहरः (१) बैठकमा र्े हायका आचरणहरू पािना गनुय पनेछाः
(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुँर्ा सबैिे सम्मान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ ।
(ख) अध्यक्षिे बैठकप्रतत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनप
ुय नेछ ।
(ग) बैठक स्थधगत भई अध्यक्ष सभाबाट बाठहर तनस्के पतछ मात्र अरु सर्स्यहरूिे बैठक
कक्ष छाड्नु पनेछ ।
(घ) बैठकमा भाग लिने सर्स्यिे बोल्र्ा अध्यक्षिाई सम्बोिन गरे र मात्र बोल्नु पछय र
अध्यक्षिे अन्यथा आर्े श ठर्एमा बाहे क उलभएर बोल्नु पनेछ ।

(ङ)

अध्यक्षिे बैठकिाई सम्बोिन गरररहे को समयमा कुनै पतन सर्स्यिे स्थान छाड्नु हुँर्ैन
र अध्यक्षिे बोिेको कुरा शाजन्तपूवक
य सुन्नु पनेछ ।

(च) अध्यक्षले आसन ग्रहण गरररहे को र बोलिरहे को अिस्थामा सर्स्यको बीचबाट ठहँड्नु
हुँर्ैन ।

(छ) कुनै सर्स्यिे बोलिरहे को समयमा अशाजन्त गनय वा बैठकको मयायर्ा भंग हुने वा
अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हुँर्ैन ।
(ज) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुन्नेबाट वारपार गरी ठहँड्न वा अध्यक्षको आसनतफय वपठ्यू
फकायएर बस्न हुँर्ैन ।

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यक्ष रुपिे सम्बजन्ित ववषय बाहे क अन्य ववषयको पस्
ु तक,
समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्रहरू पढ्नु हुँर्ैन ।

(ञ) बैठकको अवधिभर बैठक कक्षमा मोबाईि फोन बन्र् गनुय पनेछ ।

खण्डः १

सं खयाः ३

लिल ः २०७४-०६-१०

(२) सभामा पािना गनप
ुय ने अधय आचरणहरू समय समयमा सभािे तोके बमोजजम हुनेछ ।
१३.

बैठकमा भाग लिने सदस्यिे पािन गननय पने तनयमहरः बैठकमा हुने छिफिमा भाग लिने सर्स्यिे
र्े हायका तनयमहरूको पािन गनुय पनेछाः
(क)

अध्यक्षको ध्यानाकषयण गनयको तनलमि उठ्नु पनेछ र अध्यक्ष तनजको नाम बोिाएपतछ वा
इशारा गरे पतछ मात्र बोल्नु पनेछ ।

(ख)

यस काययविधधको र्फा ३५ बमोजिमका ववषयमा छिफि गनुय हुँर्ैन ।

(ग)

अशीरट, अश्लीि, अपमानजनक वा कुनै आपविजनक शब्र् बोल्नु हुँर्ैन ।

(घ)

व्यजक्तगत आक्षेप िगाउन हुँर्ैन ।

(ङ)

बोल्न पाउने अधिकारिाई सभाको काययमा बािा पाने मनसायिे र्रु
ु पयोग गनुय हुँर्ैन ।

(च)

सभा वा अध्यक्षको कुनै तनणयय बर्र गररयोस ् भन्ने प्रस्तावमाधथ बोल्र्ाको अवस्थामा बाहे क
सभा अध्यक्षको कुनै पतन तनणययको आिोचना गनुय हुँर्ैन ।

(छ)

अध्यक्षिे पर् अनुकूि आचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्तावको छिफिको क्रममा बाहे क
अध्यक्षको आचरणको आिोचना गनुय हुँर्ैन ।

(ि)
१४.

वैठकमा पािना गनप
ुय ने अधय तनयमहरू सभािे तोके बमोजजम हुनेछ ।

छिफिमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम र्े हाय बमोजजम हुनेछाः
(क)

प्रस्ताव पेश गने सर्स्यिे बोलिसकेपतछ अध्यक्षिे नाम बोिाएको वा इशारा गरे को क्रम
बमोजजमको सर्स्यिे बोल्न पाउनेछन ् ।

(ख)

अध्यक्षको अनुमतत बबना कुनै सर्स्यिे एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्र्ा बढी बोल्न पाउने
छै न ।

(ग)

प्रस्ताव पेश गने सर्स्यिे उिर ठर्नको तनलमि छिफिको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ ।

सो प्रस्तावको सम्बन्िमा छिफिमा पठहिे भाग लिएको वा नलिएको जेसुकै भए तापतन
प्रस्तावक सर्स्यिे उिर ठर्ई सकेपतछ अध्यक्षको अनुमतत नलिई फेरर बोल्न पाउने छै न ।

१५.

स्पष्ट पानय माग गनय सककनेः (१) बैठकमा छिफि चलिरहे को समयमा सम्बजन्ित ववषयमा कुनै
सर्स्यिे कुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्यक्ष माफयत अनरु ोि गनय सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन अध्यक्षको अनुमतत लिई कुनै सर्स्यिे

सभाको जानकारीको िाधग आफूसँग सम्बजन्ित अन्य ववषयमा स्परट जानकारी ठर्न सक्नेछ ।
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तर त्यस्तो स्परट जानकारी ठर्ँ र्ा कुनै वववार्स्पर् ववषय उठाउन पाइने छै न र सो स्परट

जानकारी माधथ कुनै छिफि गनय पाइने छै न ।
१६.

तनणययाथय प्रस्ताव पेश गनेः (१) सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्तावमाधथ छिफि समातत भएपतछ

सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सर्स्यहरूिाई “हुन्छ, ववपक्षमा हुने सर्स्यहरूिाई “हुन्न” र तटस्थ रहन
चाहने सर्स्यहरूिाई “मत ठर्न्न” भन्ने शब्र् सुतनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्यक्षिे काययसुचीका
ववषयहरू क्रमशाः तनणययाथय पेश गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रस्ताविाई तनणययाथय पेश गरे पतछ अध्यक्षिे “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने
सर्स्यहरूमध्ये जुन पक्षको बहुमत भएको ठहर्याउँ छ सो कुराको घोषणा गनेछ ।
(३) अध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव तनणययाथय पेश गररसकेपतछ सो प्रस्तावमाधथ छिफि गनय वा

संशोिन प्रस्तत
ु गनय पाइने छै न ।
१७.

सभाध्यििे तनदे शन ददनेः (१) बैठकमा अभद्र व्यवहार गने सर्स्यिाई आफ्नो व्यवहार तनयन्त्रण
गनय अध्यक्षिे चेतावनी ठर्ए पतछ त्यस्तो सर्स्यिे आफ्नो व्यवहारमाधथ तुरुन्त तनयन्त्रण गनुय
पनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजमको आर्े श पािना नगने सर्स्यिाई अध्यक्षिे बैठकबाट बाठहर जान
आर्े श ठर्न सक्नेछ । आर्े श पाएपतछ त्यस्तो सर्स्यिे बैठक कक्षबाट तरु
ु न्त बाठहर जानु पनेछ
र तनजिे सो ठर्नको बाँकी अवधिको बैठकमा उपजस्थत हुन पाउने छै न ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजमको आर्े श पाएपतछ पतन त्यस्तो सर्स्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाठहर

नगएमा अध्यक्षिे तनजिाई कमयचारी वा सुरक्षाकमीको सहयोग लिई बाठहर तनकाल्न सक्नेछ ।

त्यसरी तनकालिएकोमा त्यस्तो सर्स्यिे त्यसपतछको तीन ठर्नसम्म सभाको बैठक वा कुनै सलमततको
बैठकमा भाग लिन पाउने छै न । यसरी तनकालिएकोमा सभाको सधचविे सो कुराको सूचना सबै
सलमततिाई ठर्नेछ ।

(४) यस काययववधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन कुनै सर्स्यिे बैठक कक्षमा

शाजन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरे मा वा गनय िागेमा वा सभाको प्रततरठामा िक्का िाग्ने

ककलसमिे बैठक कक्ष लभत्र ध्वंसात्मक कायय गरे मा वा बि प्रयोग गरे मा वा गनय िागेमा वा कुनै
भौततक हानी नोक्सानी पुर्याएमा अध्यक्षिे तनजिाई बैठक कक्षबाट तत्काि तनरकाशन गरी
सर्स्यिाई बढीमा सात ठर्न सम्मको िाधग सभामा आउन नपाउने गरी र क्षतत भएको भौततक
सामाग्रीको यथाथय क्षततपूततय तनजबाट भराउने आर्े श ठर्न सक्नेछ ।
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(५) र्फा (४) बमोजजम तनरकालसत भएको सर्स्यिे सो अवधिभर सभाको वा कुनै सलमततको

बैठकमा उपजस्थत हुन पाउने छै न । तनजिाई तोककएको क्षततपतू तय अध्यक्षिे तोकेको समयलभत्र
र्ाखखिा गने र्ातयत्व सम्बजन्ित सर्स्यको हुनेछ ।

(६) यस र्फा बमोजजम कुनै सर्स्य तनरकालशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको

सधचविे सबै सलमततिाई ठर्नेछ ।
१८.

१९.

कारवाही कफताय हनन सकनेः यस काययववधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन तनरकालशत
वा कारवाहीमा परे को सर्स्यिे धचि बझ्
ु र्ो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भूि स्वीकार गरी माफी
मागेमा अध्यक्षिे बैठकको राय बुझी त्यस्तो सर्स्यिाई माफी ठर्ई कारवाही कफताय लिन सक्नेछ ।

बैठक स्थधगत गने अधिकारः बैठक कक्षलभत्र अव्यवस्था भई वा हुन िाधग बैठक तनयलमत रुपिे
सञ्चािन गनय बािा पने र्े खखएमा अध्यक्षिे सो ठर्नको कुनै समयसम्म वा आफूिे तोकेको
अवधिसम्मको िाधग सूचना टाँस गरी बैठक स्थधगत गनय सक्नेछ । अध्यक्ष गरे को त्यस्तो स्थगन

२०.

माधथ कुनै सर्स्यिे प्रश्न उठाउन पाउने छै न ् ।

सदस्यको स्थान ररकत रहे को अवस्थामा सभाको कायय सञ्चािन: सभाको कुनै सर्स्यको स्थान
ररक्त रहे को अवस्थामा समेत सभािे आफ्नो कायय सञ्चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा

भाग लिन नपाउने कुनै व्यजक्तिे भाग लिएको कुरा पतछ पिा िागेमा प्रचलित कानून ववपररत
२१.

बाहे कको कायय अमान्य हुने छै न ।
सभाको तनणययको अलभिेख र कायायन्वयन: (१) सभा र यसको सलमततको तनणयय तथा कारबाहीको
अलभिेख सभाको सधचविे व्यवजस्थत र सुरक्षक्षत राख्नु पनेछ ।
(२) सभा तथा यसका सलमततको तनणययको सक्कि अध्यक्षको आर्े श बबना सभा वा सभा
भवन बाठहर िैजान हुँर्ैन ।

२२.

तनणयय प्रमाणणत गर्ने: (१) सभाको बैठकले गरे का तनणयय अध्यक्षले प्रमाणणत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको ननणयय सुरक्षक्षत राख्ने र कायायधियन गने गराउने कायय सभाको

सधचिले गनेछ ।

पररच्छे द-३
स्थानीय कानून तनमायण गने प्रकक्रया
२३.

स्थानीय कानन
ू तनमायण गदाय ववचार गननय पने पिहरुः (१) सभािे स्थानीय कानन
ू तनमायण वा
संशोिन गर्ाय अन्य कुराको अततररक्त र्े हायको ववषयमा ववचार गनुय पनेछ,-
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(क)

संवविान बमोजजम आफ्नो अधिकारको ववषयमा पने वा नपने,

(ख)

संवविान, संघीय कानून तथा प्रर्े श कानूनको व्यवस्था,

(ग)

त्यस्तो कानन
ू , स्वच्छ, न्यायपण
ू य तथा तकय संगत हुन वा नहुने,

(घ)

तनमायण गनय िाधगएको स्थानीय कानूनको व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने,

(ङ)

कानून कायायन्वयनको िाधग आवश्यक पने आधथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना,

(च)

सिोच्च अर्ाितबाट प्रततपाठर्त लसद्िान्त वा भएको आर्े श,

(छ)

नेपाि सरकार, संघीय संसद्, प्रर्े श सरकार वा प्रर्े श सभािे त्यस्तै ववषयमा आिारभूत
कानून तनमायण गरे को भए सोमा भएको व्यवस्था

(ि)

नेपाि सरकार वा प्रार्े लशक सरकारिे नमूना कानून उपिब्ि गराएको भए सोमा भएको
व्यवस्था,

(झ)

नेपाििे अन्तराजरिय स्तरमा जनाएको प्रततवद्िता,

(ञ)

सम्बजन्ित स्थानीय तहिे तनमायण गरे को अन्य स्थानीय कानन
ू हरुसँगको तािमेि तथा
सौहारता,

(ट)

जजल्िालभत्रका अन्य स्थानीय तह वा अन्य जजल्िासँग लसमाना जोडडएका स्थानीय तहको
हकमा त्यस्ता जजल्िाका स्थानीय तहिे बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,

(ठ)

नगरकाययपालिकािे तनिायरण गरे का अन्य आवश्यक ववषयहरु ।
(२) सभािे संवविानको अनुसूची-९ को ववषयमा स्थानीय कानून तनमायण गर्ाय त्यस्तो ववषयमा

संघीय संसर् वा प्रर्े श सभािे बनाएको कानूनको प्रततकूि नहुने गरी तनमायण गनेछ ।

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तारमा कुनै
ककलसमको बाधा अिरोध गने िा कुनै ककलसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून ननमायण गनय
हुँदैन ।

(४) सभा िा काययपाललकाले एक आपसमा बाणझने गरी स्थानीय कानून ननमायण गनय हुँदैन ।
(५) सभािे ठर्एको अधिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे तनर्े लशका वा ठर्ग्र्शयन बनाई िागू

गनेछ ।
२४.

आवश्यकताको पदहचान गने: (१) काययपालिकािे वविेयक तजम
ुय ा गनुय अतघ त्यस्तो ववषयको कानन
ू
तनमायण गनय आवश्यक रहे नरहे को ववषयमा आवश्यकताको पठहचान गनुय पनेछ ।
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(२) उपर्फा (१) को प्रयोजनको िाधग सम्बजन्ित काययपालिकािे स्थानीय कानन
ू बनाउनु पने

आिार र कारण, त्यस्तो ववषयमा संघीय वा प्रर्े श कानन
ू भए नभएको, जजल्िा लभत्रका र अन्य

तछमेकी स्थानीय तहमा त्यस सम्बन्िी स्थानीय कानन
ू तनमायण भए नभएको, स्थानीय कानन
ू

तजुम
य ाबाट हालसि गनय खोजजएको िाभ िागत र उपिब्िी, स्थानीय कानून कायायन्वयनको िाधग
आवश्यक पने संयन्त्र तथा आधथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत जुटाउनको िाधग आवश्यक व्यवस्था र

वविेयकमा रहने मुख्य मुख्य प्राविानको समेत ववश्िेषण गरी संक्षक्षतत अविारणापत्र तयार गनुय
पनेछ ।

(३) कानूनको संशोिनको िाधग वविेयक तजुम
य ा गर्ाय संशोिन गनुय परे को आिार र कारण

सठहतको र्फाबार तीन महिे वववरण तयार गनुय पनेछ ।
२५.

प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छै न भन्ने तनणयय गनेः कुनै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छै न भन्ने

कुराको तनणयय अध्यक्षिे गनेछ र त्यसरी तनणयय गर्ाय अध्यक्षिे कारण खुिाई प्रस्तावको कुनै अंश
२६.

वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनय सक्नेछ ।

वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्तनत: १) वावषयक आय र व्ययको अनुमान सठहतको बजेट तथा सोसँग

सम्बजन्ित ववतनयोजन वा आधथयक वविेयकहरू अध्यक्षबाट तनिायररत लमतत र समयमा सभाको
बैठकमा प्रस्तुत गनप
ुय नेछ ।
(२) वावषयक बजेट तथा अथय सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्ताव काययपालिकाको प्रमुख आफैंिे वा

तनजिे तोके बमोजजम उपप्रमुख वा काययपालिकाको सर्स्यिे मात्र प्रस्तुत गनप
ुय नेछ । अध्यक्षिे
वावषयक बजेट आय व्यय वववरण तथा बजेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समयमा उपाध्यक्ष
िा उपप्रमुखिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।

(३) कुनै वविेयक वा प्रस्ताव अथय सम्बन्िी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठे मा सो प्रश्नको अजन्तम

तनणयय गने अधिकार अध्यक्षको हुनेछ ।

(४) अथय सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्तावको अन्य प्रकक्रया र्े हाय बमोजजम हुनेछ,(क) अथय सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्तावमा छिफिका िाधग अध्यक्षिे स्वीकृत गरे को
काययतालिका (लमतत र समय) सबै सर्स्यिाई सभाको सधचविे उपिब्ि गराउनप
ु नेछ

(ख) वावषयक बजेट सम्बन्िी वविेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सर्स्यिाई
उपिब्ि गराइनेछ ।
(ग) अथय सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्तावका सम्बन्िमा यस काययववधिमा उल्िेख भएका ववषय
बाहे क अध्यक्षिे उपयक्
ु त ठहयायएको प्रकक्रया अपनाइनेछ ।
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(५) अथय सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्ताव बाहे कका वविेयक वा प्रस्ताव कुनै सर्स्यिे कम्तीमा

सात ठर्न अतघ र्ताय गनप
ुय नेछ ।

(६) अथय सम्बन्िी वविेयक वा प्रस्ताव बाहे कका वविेयक वा प्रस्ताव र्ताय भए पश्चात सभाको
सधचविे सबै सर्स्यिाई उपिब्ि गराउनु गनप
ुय नेछ ।
(७) वविेयक वा प्रस्ताव माथी छिफि र तनणयय हुने समय तालिका अनुसूची -१ बमोजिम
अध्यक्षिे तनिायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
२७.

अथय सभबन्िी पनरक अननमान: (१) सभाबाट पाररत चािु आधथयक वषयका िाधग अथय सम्बन्िी ऐनिे

कुनै सेवाका िाधग खचय गनय अजख्तयारी ठर्एको रकम अपयायतत भएमा वा त्यस वषयका िाधग अथय
सम्बन्िी ऐनिे अजख्तयारी नर्जएको सेवामा खचय गनय आवश्यक भएमा वा अथय सम्बन्िी ऐनिे

अजख्तयारी ठर्एको रकमभन्र्ा बढी खचय हुन गएमा काययपालिकाको प्रमुखिे सभामा यस अतघ
प्रस्तत
ु गररएको बजेटको लसद्िान्त र मागयर्शनको प्रततकूि नहुने गरी परु क अनम
ु ान पेश गनय
सक्नेछ ।
२८.

वविेयक सभामा पेश गदाय संिग्न गननय पने वववरण: सभामा पेश गने वविेयकका साथमा र्े हायको
वववरण संिग्न गनुय पनेछ,-

(क) वविेयकको उद्र्े श्य र कारण सठहतको वववरण,
(ख) वविेयक ऐन बनेपतछ आधथयक व्ययभार हुने रहे छ भने त्यसको ववस्तत
ृ वववरण सठहतको
आधथयक ठटतपणी,
(ग) कुनै वविेयकमा तनयम, काययववधि, तनर्े लशका बनाउने वा अधिकार प्रत्यायोजन गने

प्राविान रहे को भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजजत अधिकार अन्तगयत बनाइने तनयम,
काययववधि वा तनदे लशकाको प्रकृतत र सीमा तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्िी
ठटतपणी ।

२९.

वविेयक दताय गराउनन पने: (१) सभाको अधिकारक्षेत्र लभत्र पने कुनै ववषयमा कुनै सर्स्यिे वविेयक

पेश गनय चाहे मा वविेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने लमतत भन्र्ा कम्तीमा पधर ददन अगावै
अध्यक्षिाई उपिब्ि गराई र्ताय गराउनु पनेछ ।
।

तर तनवायचनपतछको प्रथम सभामा वविेयक पेश गने समयावधि अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विधेयक प्रचलित कानून अनुकूि नर्े खखएमा वा यो काययविधध

अनुकुि नभएमा अध्यक्षिे उक्त विधेयक ववधिसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सर्स्यिाई ठर्नु
पनेछ ।
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(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोजजम अध्यक्षिे आर्े श ठर्ए बमोजजम सभाको सधचविे प्रस्ताव
र्ताय गनुय पनेछ ।
(४) सभाको सधचविे अध्यक्षिे आर्े श ठर्एका विधेयक अनुसूची-२ बमोजिम र्तायको अलभिेख

छुट्टै राख्नु पनेछ ।
३०.

प्रस्ताव दताय गराउनन पने: सभाको अधिकारक्षेत्र लभत्र पने कुनै ववषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने

सर्स्यिे प्रस्ताव तयार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्र्ा कम्तीमा सात ठर्न अगावै अध्यक्ष समक्ष
पेश गनप
ुय नेछ ।
।

तर तनवायचनपतछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावधि अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ
(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचलित कानून अनुकूि नर्े खखएमा वा यो काययविधध अनुकुि नभएमा

अध्यक्षिे उक्त प्रस्ताव ववधिसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सर्स्यिाई ठर्नु पनेछ ।

(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोजजम अध्यक्षिे आर्े श ठर्ए बमोजजम सभाको सधचविे प्रस्ताव
र्ताय गनुय पनेछ ।
(४) सभाको सधचविे अध्यक्षिे आर्े श ठर्एका प्रस्तावहरु र्तायको अलभिेख अनुसूची-२ बमोजिम

छुट्टै राख्नु पनेछ ।
३१.

सूचना बबना पतन प्रस्ताव पेश गनय सककनेः (१) यस पररच्छे र्मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन
अध्यक्षको अनुमतत लिई र्े हायको कुनै प्रस्ताव सूचना बबना पतन पेश गनय सककनेछ र त्यस्तो
प्रस्तावद्वारा कुनै वववार्स्पर् ववषय उठाउन पाइने छै नाः
(क)

िन्यवार् ज्ञापन गने,

(ख)

प्रस्ताव तथा संशोिन कफताय लिने,

(ग)

बिाइ ठर्ने वा शोक प्रकट गने,

(घ)

छिफि वा बैठक स्थधगत गने,

(ङ)

बैठकको अवधि बढाउने वा

(च)

छिफि समातत गने ।

(२) उपर्फा (१) मा उल्िेखखत प्रस्तावका सम्बन्िमा अध्यक्ष अनम
ु तत प्रातत भई बैठकमा

प्रस्ताव पेश भएपतछ अध्यक्षिे उक्त प्रस्ताविाई बैठकको तनणययाथय पेश गनेछ ।
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वविेयक र प्रस्ताव ववतरण: वावषयक बजेट सम्बन्िी वविेयक काययपालिकाबाट स्वीकृत गरी लसिै

सभामा पेश गररनेछ । अन्य सबै वविेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्र्ा कम्तीमा चौवीस
३३.

घण्टा अगावै सबै सर्स्यिाई सभाको सधचविे उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

सनझाब संकिन र पररमाजयन: (१) वविेयक मसौर्ा भएपतछ अध्यक्षिाई उपयुक्त िागेमा त्यस्तो
वविेयकमा सावयजतनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकिन गनय सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम प्रातत हुन आएको सझ
ु ाबहरु सठहतको प्रततवेर्न सम्बजन्ित वडा
सलमततिे काययपालिकािाई ठर्नु पनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजजम वविेयकमा वडा सलमतत माफयत प्रातत हुन आएका सुझाबहरुको
अध्ययन गरी काययपालिकािे वविेयकिाई आवश्यकता अनुसार पररमाजयन गनेछ ।
३४.

वविेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गने: (१) अध्यक्षबाट स्वीकृत काययतालिका बमोजजम वविेयक वा
प्रस्ताव प्रस्तत
ु कताय सर्स्यिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम वविेयक पेश गर्ाय वविेयक प्रस्तुतकताय सर्स्यिे वविेयक पेश गनुय

परे को कारण, वविेयकबाट गनय खोजजएको व्यवस्था र त्यसबाट प्रातत गनय खोजजएको उपिजब्िको

बारे मा संक्षक्षतत जानकारी ठर्ंर्ै वविेयकमा छिफि गररयोस ् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गनुय पनेछ
।

(३) वविेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोककएको सर्स्य सभामा स्वयं उपजस्थत हुन असमथय भएमा
अध्यक्षिे तोकेको कुनै सर्स्यिे वविेयक िा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ ।
३५.

संशोिन सभबन्िी शतयहरः कुनै वविेयक वा प्रस्तावको सम्बन्िमा र्े हायका शतयका अिीनमा रही
सर्स्यिे संशोिन पेश गनय सक्नेछाः

३६.

(क)

मूि प्रस्तावको लसद्िान्त ववपरीत हुनु हुँर्ैन ।

(ख)

मूि प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ि तथा त्यसको क्षेत्रलभत्रको हुनु पनेछ ।

(ग)

बैठकिे पठहिे गररसकेको तनणययसँग बाखझने हुनु हुँर्ैन ।

(घ)

अस्परट वा तनरथयक हुनु हुँर्ैन ।

वविेयकमा दफाबार छिफि: (१) र्फा २६, २७, २९ र ३० बमोजजमको वविेयक वा प्रस्ताव बैठकमा
र्फावार छिफिका िाधग अध्यक्षिे आवश्यक व्यवस्था गनप
ुय नेछ । यस्तो छलफलमा अध्यक्षले
प्राप्त भई सकेका संशोधन विधेयक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम छिफि समातत भए पश्चात वविेयक वा प्रस्ताव प्रस्तत
ु कताय

सर्स्यिे अध्यक्षको अनुमततले सभामा र्े हायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तत
ु गनप
ुय नेछ,-
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(क)

ववस्तत
ृ छिफिको िाधग वविेयक वा प्रस्ताविाई सभाका सलमततमा पठाइयोस ् भन्ने वा

(ख)

वविेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय तनणययाथय पेश गने ।
तर सलमनतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने

छै न ।
३७.

सभामा छिफि गनय नपाइने ववषयहरः (१) र्े हायका ववषयमा सभा वा सलमततको कुनै बैठकमा
छिफि गनय पाइने छै नाः
(क)

संवविान वा प्रचलित कानूनबाट तनषेि गररएको ववषय,

(ख)

कानूनत: गोतय रहने कुराहरू वा प्रकाशन गर्ाय राजरिय ठहत ववपररत हुने कायय,

(ग)

काययपालिकाको कुनै सलमततको तनणययको आिोचना गररएका ववषय,

(ग)

सभाको छिफिद्वारा स्परट भएसकेको ववषय,

(घ)

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको िाधग कुनै व्यजक्त वा संस्थाको नाम आठर् भएको
ववषय,

(ङ)

प्रचलित कानन
ू बमोजजम स्थावपत भएको न्यातयक वा िा त्यसको पदाधधकारी, प्रचलित

कानन
ु बमोजजम जाँचबुझ गनय, सझ
ु ाव ठर्न वा प्रततवेर्न पेश गनय गठठत आयोग वा
सलमततमा ववचारिीन रहे को ववषय,
(च)

ऐततहालसक तथ्य वा कानन
ू को व्याख्या सम्बन्िी ववषय,

(छ)

गैर सरकारी व्यजक्तको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने ववषय,

(ज)

अलशरट भाषा प्रयोग गररएको,

(झ)

काययपालिकाको कुनै तनणयय वा कुनै कारवाही सम्बन्िी ववषयमा छिफि गर्ाय राजरिय सुरक्षा,

अखण्डता वा कूटनीततक सम्बन्ि जस्ता संवेर्नशीि ववषयहरूमा आँच आउन सक्ने भनी
काययपालिकाबाट प्रमाखणत गररएको ववषय समावेश भएको, र
३८.

सलमततमा छिफि: (१) र्फा ३६ को उपर्फा २(क) बमोजजम ववस्तत
ृ छिफि गनय सभाको सलमततमा
पठाइएकोमा सलमततिे त्यस्तो वविेयक वा प्रस्तावमा छिफि गर्ाय वविेयकमा संशोिन पेश गने

सर्स्यहरुिाई संशोिन पेश गनुय परे को आिार र कारण समेत खि
ु ाई आफ्नो संशोिनको ववषयमा
प्ररट गनय सलमततको बैठकमा समय ठर्नेछ ।
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(२) उपर्फा (१) बमोजजम संशोिनकतायिे संशोिनको ववषयमा आफ्नो िारणा राखेपतछ पेश
भएका संशोिनका ववषयमा समेत सलमततिे र्फाबार छिफि गरी त्यस्तो संशोिन स्वीकार गने
वा नगने सम्बन्िमा वविेयक प्रस्तत
ु कताय सर्स्यको समेत राय लिई आवश्यक तनणयय गनेछ ।
३९.

सलमततको प्रततवेदन र बैठकमा प्रस्तनत: (१) सलमततमा वविेयक वा प्रस्ताव उपर छिफि समातत
भएपतछ सलमततिे गरे को ननणयय अनुरुप प्रततवेर्न तयार गरी सलमततको संयोजक वा तनजको

अनुपजस्थततमा सलमततिे तोकेको सर्स्यिे प्रततवेर्न सठहतको वविेयक वा प्रस्ताव अध्यक्षको
अनुमततिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजमको प्रततवेर्न उपर छिफि समातत भए पश्चात वविेयक वा
प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सर्स्यिे अध्यक्षको अनुमततमा वविेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय
तनणययाथय पेश गनेछ ।
४०.

वविेयक कफताय लिन सकने: (१) वविेयक प्रस्तत
ु कताय सर्स्यिे सभाको स्वीकृतत लिई जन
ु सक
ु ै
अवस्थामा वविेयक िा प्रस्ताि कफताय लिन सक्नेछ ।

तर वावषयक बजेट तथा आधथयक ऐन सम्बन्िी वविेयक कफतायलिन सक्ने छै न ् ।
(२) वविेयक िा प्रस्ताि प्रस्तत
ु कताय सर्स्यिे वविेयक कफताय लिन अनम
ु तत माग्ने प्रस्ताव पेश

चाहे मा लिखखत सच
ू ना ठर्नु पनेछ ।

(३) वविेयक िा प्रस्ताि कफताय लिने प्रस्तावको कसैिे ववरोि गरे मा प्रस्ताव गने तथा ववरोि
गने सर्स्यिाई अध्यक्षिे आ-आफ्नो कुराहरू स्परट पानय संक्षक्षतत वक्तव्य ठर्न अनुमतत ठर्न
सक्नेछ र त्यसपतछ अरु छिफि हुन नठर्ई प्रस्ताविाई तनणययाथय पेश गनेछ ।

(३) वविेयक िा प्रस्ताि कफताय लिने अन्य प्रकक्रया अध्यक्षिे तनिायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
४१.

संशोिन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने अधिकारः (१) र्फा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोजजम र्ताय
भएको वविेयक वा प्रस्ताि उपर कुनै सर्स्यिे संशोिन पेश गनय चाहे मा सभाको बैठक हुनुभन्र्ा
कम्तीमा चौिीस घण्टा ठर्न अगावै संशोिनको प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गनय सक्नेछ ।
।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम पेश गररने संशोिन स्वीकृत गने वा नगने अधिकार अध्यक्षको हुनेछ
(३) अध्यक्षिे स्वीकृत गरे को संशोिन वा संशोिन सठहतको प्रस्ताव वा मि
ू प्रस्ताविाई

तनणययाथय पेश गनभ
ुय न्र्ा पठहिे बैठकमा पढे र सन
ु ाउनेछ । यसरी तनणययाथय पेश गर्ाय एकभन्र्ा बढी

संशोिनहरु भएमा अध्यक्षिे उपयक्
ु त ठहयायएको कुनै एक संशोिन वा संशोिन सठहतको प्रस्ताव
वा मि
ू प्रस्ताविाई प्राथलमकता ठर्इ पेश गनय सक्नेछ ।
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(२) सभाको सधचविे अध्यक्षिे अनम
ु तत ठर्एका संशोिनहरूको वववरण सर्स्यहरूिाई उपिब्ि

गराउनेछ ।
४२.

वविेयक पाररत गने प्रस्ताव सभाको तनणययाथय पेश गने: (१) सभामा र्फावार छिफि भएकोमा सो
समातत भएपतछ र सलमततमा ववस्तत
ृ छिफि भएकोमा सलमततको प्रततवेर्न उपर सभाको बैठकमा

छिफि समातत भएपश्चात अध्यक्षको अनुमतत लिई सभामा तनणययाथय वविेयक प्रस्तुतकताय सर्स्यिे
वविेयक पाररत गररयोस ् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजमको वविेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोिनहरूिाई अध्यक्षको
अनुमततले बैठकमा तनणययाथय छुट्टै पेश गनय सक्नेछ ।
(३) उपर्फा (१) र (२) बमोजजम सभाको बैठकमा बहुमत सर्स्यिे स्वीकृत गरे मा वविेयक वा
प्रस्ताव पाररत भएको मातननेछ ।
४३.
४४.

वविेयकको पननः प्रस्तनततः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृत
भएको वविेयक सोही सभाको बैठकमा पुनाः प्रस्ताव गररने छै न ।

वविेयक दताय अलभिेख राख्ने: सभामा पेश गने प्रयोजनाको िाधग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका वविेयक
सभाको सधचविे अनुसूची -२ बमोजिम र्ताय गरी वविेयकमा भएको कारबाहीको अद्यावधिक िगत

४५.
४६.

तयार गरी राख्नु पनेछ ।

सामान्य त्रनटी सनिार: अध्यक्षिे सभाबाट पाररत भएको वविेयक वा प्रस्तावमा र्फाहरूको संख्याको
क्रम लमिाउने तथा भाषागत शुद्िता कायम राख्नु पनेछ ।

वविेयक प्रमाणीकरणको िाधग अद्यावधिक प्रतत तयार पाने: (१) र्फा ४२ बमोजजम सभाबाट पाररत
भएको वविेयकिाई सभाको सधचविे पाररत भएका संशोिन तथा आनुषंधगक लमिान भए त्यस्तो
लमिान गरी वविेयक पाररत भएको लमतत समेत उल्िेख गरी प्रमाणीकरणको िाधग नेपािी कागजमा
चार प्रतत तयार गनुपनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजजम तयार गररएको वविेयकमा वषयगत नम्बर समेत उल्िेख गरी सभाको
सधचविे प्रमाणीकरणको िाधग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
४७.

वविेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा बबक्री ववतरण: (१) सभाबाट पाररत भई र्फा ४६ को उपर्फा
(२) बमोजजम पेश भएको वविेयकको पठहिो र अजन्तम परृ ठमा परू ा नाम, थर तथा पर् समेत
उल्िेख गरी प्रत्येक परृ ठमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षिे प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गर्ाय
लमतत र वविेयकको परृ ठ संख्या समेत खि
ु ाउनु पनेछ ।

(२) सभाबाट पाररत वविेयक उपर्फा (१) बमोजजम प्रमाणीकरण भएपतछ िागू हुनेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजजम वविेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा ठर्नु पनेछ ।
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(४) उपर्फा (१) बमोजजम प्रमाणीकरण भएको वविेयकको एक प्रतत सभाको अलभिेखमा राखी
अको एक–एक प्रतत काययपालिकाको कायायिय, वडा सलमतत र संघ र प्रर्े शको सम्पकय मन्त्राियमा
पठाउनु पनेछ ।
(५) उपर्फा (१) बमोजजम प्रमाणीकरण भएको वविेयक प्रकाशन गरी काययपालिकाको वेवसाईटमा
समेत राख्नु पनेछ ।
(६) सभािे पाररत गरे को वविेयक प्रमाणीकरण भएपतछ त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको बारे मा

स्थानीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।

(७) कसैिे स्थानीय कानून खररर् गनय चाहे मा काययपालिकाको कायायिय र वडा सलमततको

कायायियबाट िागत र्स्तुर ततरी खररर् गनय सक्नेछ ।
४८.

सलमतत गठन गनय सकने: (१) काययपालिकािाई सभाप्रतत उिरर्ातय बनाउन, स्थानीय कानून तनमायण
प्रकक्रयािाई व्यवजस्थत बनाउन तथा काययपालिकाबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन

गरी आवश्यक तनर्े शन ठर्न समेत प्रयोजनको िाधग र्े हाय बमोजजमको सलमतत गठन गनय सक्नेछाः
क. वविेयक सलमतत
ख. िेखा सलमतत
(२) उपर्फा (१) बमोजजमको प्रत्येक सलमततमा बढीमा तीन जना सर्स्यहरु रहनेछन ् । सलमततमा

रहने सर्स्यहरु ववषयगत अनुभव वा ववज्ञताका आिारमा अध्यक्षको प्रस्ताव बमोजजम सभािे
तनिायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजजम गठन हुने सलमततको संयोजक अध्यक्षिे तोके बमोजजम हुनेछ ।
संयोजक बैठकमा उपजस्थत नभएमा सलमततिे तोकेको सर्स्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
(४) सलमततको सधचवको कायय काययपालिकाको ववषयगत शाखा प्रमुखिे गनेछ ।
(४) सलमततको बैठकको गणपुरक संख्या कम्तीमा दई
ु जना हुनुपनेछ ।
(५) सलमततको तनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।
(6) उपर्फा (१) बमोजजमको सलमततिे आवश्यकतानुसार ववषयगत ववज्ञ वा कमयचारीिाई

आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमजन्त्रत सर्स्यिे बैठकको तनणययमा मत ठर्न पाउने छै न।

(7) प्रउपदफा (१) बमोजिमका सलमनतले आफूले गरे को कामको िावषयक प्रनतिेदन सभासमक्ष

पेश गनुय पनेछ ।
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स्थानीय कानन
ू को एकीकृत र अद्यावधिक अलभिेख राख्नप
ु र्ने: (१) सभाको सधचविे अनस
ु ूची–३
बमोजजमको ढाँचामा सभािे बनाएको कानन
ू को एकीकृत र अद्यावधिक अलभिेख राख्नु पनेछ ।

(२) काययपालिकािे स्थानीय कानूनको वषयगत र वणायनुक्रममा अद्यावधिक वववरण तयार गरी

राख्नु पनेछ ।

(३) स्थानीय कानूनमा संशोिन भएमा त्यस्तो संशोिन समेत लमिाइ काययपालिकािे

अद्यावधिक वववरण तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अद्यावधिक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय
तहको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।

(४) उपर्फा (१) बमोजजम राखखएको अलभिेख कसैिे अविोकन गनय चाहे मा सुरक्षक्षत रुपमा

अविोकन गनय ठर्नु पनेछ ।
५०.
५१.

कानून तनमायण प्रकक्रया सभबन्िी अन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून तनमायण वा संशोिन सम्बन्िी
अन्य प्रकक्रया प्रचलित कानून अनुकूि सभािे आँफै तनिायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
सभाको सधचवको अधिकारः सभाको सधचविे सभाको वा कुनै सलमतत वा उपसलमततको बैठकमा
प्रवेश गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीिाई तनर्े शन ठर्न वा तनयन्त्रण गनय वा बैठकिे मागेको
काययववधि सम्बन्िी सल्िाह ठर्न सक्नेछ ।

अनुसूची - १
(काययववधिको र्फा ७ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित)

खण्डः १

सं खयाः ३

लिल ः २०७४-०६-१०

जयपथ्
ृ वी नगरपालिका
नगर सभा
काययसच
ू ी र समयतालिका
बैठक संख्या

बैठक स्थानाः

अध्यक्षतााः
लमनत

बैठक बस्ने समय

काययसूची

काययसूची प्रस्तुतकताय

कैकफयत

छलफलको समय ताललका
लमनत

बैठक
समय

बस्ने

काययसूची

प्रस्ता

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम

प्रस्तत
ु कतायको

र तोककएको समय

नाम

कैकफयत

खण्डः १

सं खयाः ३

लिल ः २०७४-०६-१०

अनुसच
ू ी - २
(काययववधिको र्फा २९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्ित)

जयपथ्
ृ वी नगरपालिकाको नगर सभामा प्रस्तुत कानूनको अलभिेख
जयपथ
ृ वी नगरपालिका नगरसभा

र्ताय

वविेयकको

र्ताय

नं.

नाम

लमतत

मूि÷संशोिन

प्रस्तुतकताय

ववतरण

सभामा

र्फावार

पाररत

प्रमाणीकरण

लमतत

प्रस्तत
ु

छिफि

लमतत

लमतत

लमतत

अलभिेख तयार गनेको

अलभिेख जााँच गनेको

र्स्तखताः

र्स्तखताः

नाम, थर:

नाम, थर:

पर्:

पद:

लमतत:

लमनत:

कैकफयत

खण्डः १

सं खयाः ३

लिल ः २०७४-०६-१०

अनुसच
ू ी - ३
(काययववधिको र्फा ४९ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित)

जयपथ्
ृ वी नगरपालिकाको नगर सभामा स्िीकृत कानूनको अलभिेख
जयपथ्
ृ वी नगरपालिका नगरसभा

र्ताय

वविेयकको नाम

नं.

सभाबाट

संशोधन

स्िीकृत

भए सोको लमनत

भएको

भएको

सभामा

पाररत

प्रमाणीकरण

प्रस्तत
ु

लमतत

लमतत

कैकफयत

लमतत

लमतत

अलभिेख तयार गनेको

अलभिेख जााँच गनेको

र्स्तखताः

र्स्तखताः

नाम, थर:

नाम, थर:

पर्:

पद:

लमतत:

लमनत:
आज्ञािे
अम्मरराज खत्री
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

