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चन्द्रागिरी निर सभा सञ्चालन कार्यगिगि, २०७५
प्रस्तावनााः नेपालको संववधानको धारा २२७ अनसु ार प्रदेश काननू बमोविम स्थानीय तहको
बैठक सञ्चालन काययवववध स्वीकृ त भई लागू नभएसम्मको लावग नगर सभाको कायय सञ्चालन
गनय, बैठकको सव्ु यवस्था कायम राख्न, आवश्यक सवमवतहरूको गठन गनय र अन्य काम कारवाही
वनयवमत एवं प्रभावकारी बनाउन नगर काययपावलकाबाट स्वीकृ त गरी यो काययवववध िारी गररएको
छ।
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पररच्छे द – १
प्रारगभभक
१.

सगं िप्त नाम र प्रारभभः
(१) यस काययवववधको नाम “चन्द्रागिरी निर सभा सञ्चालन न रायविग गि-२०७५”
रहेको छ ।
(२)
यो काययवववध तुरुन्त प्रारम्भ हुनछ
े ।

२.

पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययवववधमा(क)
“सगं ििान” भन्नाले नेपालको सवं वधान सम्झनु पछय ।
(ख)
“निरपागलका” भन्नाले चन्रावगरी नगरपावलका सम्झनु पदयछ ।
(ग)
“सभा” भन्नाले चन्रावगरी नगर सभा सम्झनु पदयछ ।
(घ)
“कार्यपागलका” भन्नाले चन्रावगरी नगर काययपावलका सम्झनु पदयछ ।
(ङ)
“अध्र्ि” भन्नाले सभाको अध्यक्ष वा नगर प्रमख
ु लाई सम्झनु पछय ।
(च)
“उपाध्र्ि” भन्नाले गाउँपावलकाको उपाध्यक्ष वा नगरपावलकाको
उपप्रमख
ु लाई सम्झनु पदयछ ।
(छ)
“िडा अध्र्ि” भन्नाले नगरपावलकाका वववभन्न वडाबाट वनवायवचत भई
काययपावलकामा प्रवतवनवधत्व गने सदस्य सम्झनु पदयछ ।
(ि)
“कार्यपागलका सदस्र्” भन्नाले संववधानको धारा २१६ को उपधारा ४
बमोविम वनवायवचत काययपावलकाका सदस्य सम्झनु पदयछ ।
(झ)
“िडा सदस्र्” भन्नाले नगरपावलकाका वडाबाट वनवायवचत मवहला सदस्य,
दवलत मवहला सदस्य र अन्य सदस्य समेतलाई िनाउँदछ ।
(ञ)
“गििेर्क” भन्नाले सभामा पेश भएको स्थानीय काननू को मस्यौदा वा
काननू को संशोधन मस्यौदा समेत सम्झनु पछय ।
2
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(ट)
(ठ)

(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)
(ध)

“सदस्र्” भन्नाले नगर काययपावलकाको प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , वडा अध्यक्ष
काययपावलकाको सदस्य र वडा सदस्य सम्झनु पछय ।
“सभाको सगचि” भन्नाले नगरपावलकाको प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त वा
अध्यक्षले सभाको सवचव भई काम गनय तोवकएको कमयचारी समेतलाई सम्झनु
पछय ।
“बैठक” भन्नाले नगर सभाको अवधवेशन सम्झनु पछय । सो शब्दले सवमवतको
वैठक समेतलाई सम्झनु पदयछ ।
“प्रस्ताि” भन्नाले सभामा ववचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव वा सो
प्रस्तावसँग सम्बवन्धत संशोधन प्रस्ताव समेत सम्झनु पछय ।
“प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्” भन्नाले सभामा पेश गररएको ववधेयक वा
प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्ततु गने सदस्य सम्झनु पछय ।
“बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दले बैठक
कक्षसँग िोवडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतलाई िनाउँछ ।
“गिषर्ित शाखा” भन्नाले नेपाल सरकारबाट तोवकए बमोविम संगठन
संरचना अनसु ारका शाखाहरु सम्झनु पछय ।
“सगमगत” भन्नाले यस काययवववध बमोविम गठन हुने सभाको सवमवत सम्झनु
पछय ।
“सर्ं ोजक” भन्नाले यस काययवववध बमोविम गवठत सवमवतको सयं ोिक
सम्झनु पछय ।
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पररच्छे द -२
सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्द्िी व्र्िस्था
३.

सभाको अगििेशन बोलाउने:
(१)
अध्यक्षले नगरपावलकाको वनवायचनको अवन्तम पररणाम घोषणा भएको वमवतले
एक मवहना वभत्र सभाको पवहलो अवधवेशन बोलाउनेछ । त्यसपवछ यस
काययवववध बमोविम अध्यक्षले समय समयमा अन्य अवधवेशन बोलाउनेछ ।
तर एउटा बैठकको समावि र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अववध छ
महीना भन्दा बढी हुने छै न ।
(२)
अध्यक्षले काययसचू ी बमोविम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गनेछ ।
(३)
सभाको अवधवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थवगत भएको अवस्थामा बैठक
बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पणू य सदस्य संख्याको एक चौथाइ
सदस्यहरूले वलवखत अनरु ोध गरे मा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक बस्ने वमवत, समय
र स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोवकएको वमवत, समय र स्थानमा सभाको अवधवेशन
बस्नेछ ।
(४)
सभाको अवधवेशन काययपावलकाको के न्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके
बमोविम बस्नेछ ।
(५)
सामान्यताः वनवायचन पवछको पवहलो अवधवेशनको अववध बढीमा पन्र वदन र
सोपवछको प्रत्येक अवधवेशनको अववध बढीमा सात वदनको हुनछ
े ।
(६)
उपदफा (१) वा (३) बमोविम सभाको अवधवेशन बोलाएको सचू ना अध्यक्षले
सदस्यहरुलाई वदनेछ । त्यस्तो सचू ना आवश्यकता अनसु ार सावयिवनक सञ्चार
माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनयु पनेछ ।
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४.

सदस्र्हरुको उपगस्थगत र आसनः
(१)
बैठकमा आसन ग्रहण गनयु अवघ सबै सदस्यले अध्यक्षले तोके को क्रम अनसु ार
अवधवेशनको उपवस्थवत पवु स्तकामा हस्ताक्षर गनपयु नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम उपवस्थत सदस्यले अध्यक्षले तोके अनसु ारको स्थानमा
वनधायररत समय अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनयपु नेछ ।
(३)
अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले वनधायररत गरे को स्थानमा वनिको
साथमा एक िना सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनय सक्नेछ ।

५.

सभाको िणपरू क सख्ं र्ा:
(१)
सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सख्ं याको पचास प्रवतशत भन्दा बढी
सदस्य उपवस्थत भएमा अवधवेशनको लावग गणपरू क संख्या पगु ेको मावननेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम गणपरु क सख्ं या नपगु ेमा अध्यक्षले तीन वदन वभत्र अको
बैठकका लावग दफा ३ बमोविम सवू चत गनयपु नेछ ।
(३)
उपदफा (२) बमोविम आव्हान गरे को अवधवेशनमा गणपरु क संख्या नपगु मे ा दईु
वदन वभत्र अवधवेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोविम सचू ना गनपयु नेछ ।
(४)
उपदफा (३) बमोविम पनु ाः सचू ना गदाय गणपरु क संख्या नपगु ेमा कम्तीमा
पच्चीस प्रवतशत सदस्यहरुको उपवस्थवतमा अवधवेशन बस्नेछ ।

६.

बैठकको सञ्चालन र स्थिन:
(१)
अध्यक्षले सभाको काययबोझलाई ध्यानमा राखी काययसचू ी स्वीकृ त गरी सभाको
बैठक सच
ं ालन गनयु पनेछ ।
(२)
सभाको बैठक अध्यक्षले वनधायरण गरे को समय तावलका बमोविम हुनछ
े ।
(३)
अध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
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(४)

सभाको अध्यक्ष वैठकमा उपवस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा उपाध्यक्ष बैठकको
अध्यक्षता गनेछ । उपाध्यक्ष पवन उपवस्थत हुन नसके मा अध्यक्षले तोके को
सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गने गरी काययसचू ीमा तोक्नु पनेछ ।

७.

कार्यसच
ू ी र समर्ािगि प्रकाशनः (१) अध्यक्षको वनदेशानसु ार सभाको सवचवले
काययसचू ी र समय तावलका अनसु चू ी-१ बमोविम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रवत
सामान्यतया अड्चालीस घण्टा अगावै प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
तर ववशेष पररवस्थवतमा अध्यक्षको वनदेशानसु ार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै
काययसचू ी तयार गरी त्यसको एक प्रवत सदस्यलाई सभाको सवचवले उपलब्ध गराउन
सक्नेछ ।

८.

समर्ािगि गनिायरण:
(१)
अध्यक्षले बैठकमा पेश हुने ववषयमावथ छलफल गनय समयाववध तोक्नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम तोवकएको समयाववध समाि भएपवछ यस काययवववधमा
अन्यथा लेवखएकोमा बाहेक अध्यक्षले अन्य ववषयमा छलफल हुन नवदई सो
ववषयको टुङ्गो लगाउन आवश्यक सबै ववधेयक वा प्रस्ताव वनणययाथय बैठकमा
प्रस्तुत गनेछ ।

९.

सभामा मतदान:
(१)
सभामा वनणययका लावग प्रस्तुत गररएको सबै ववधेयक वा प्रस्तावको वनणयय
उपवस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।
(२)
अध्यक्षता गने व्यविलाई मत वदने अवधकार हुने छै न ।
तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गने व्यविले आफ्नो वनणाययक मत वदनेछ ।
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१०.

मर्ायगदत सश
ं ोिनः कुनै सदस्यले प्रस्ततु गने ववधेयक वा प्रस्तावमा कुनै आपवििनक,
व्यग्ं यात्मक, अनावश्यक, अनपु यि
ु वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा
अध्यक्षले त्यस्ता ववषय ववतरण हुनभु न्दा अवघ उपयि
ु संशोधन गनय वा गराउन सक्नेछ ।

११.

बैठकको प्रारभभः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई रावरिय धनु बिे पवछ
बैठक प्रारम्भ हुनछ
े ।

१२.

बैठकमा पालना िनयपु ने आचरणहरः
(१)
बैठकमा देहायका आचरणहरू पालना गनयु पनेछाः
(क)
अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुदँ ा सबैले सम्मान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ ।
(ख) अध्यक्षले बैठकप्रवत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनयपु नेछ ।
(ग)
बैठक स्थवगत भई अध्यक्ष सभाबाट बावहर वनस्के पवछ मात्र अरु सदस्यहरूले
बैठक कक्ष छाड्नु पनेछ ।
(घ)
बैठकमा भाग वलने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरे र मात्र बोल्नु पछय
र अध्यक्षले अन्यथा आदेश वदएमा बाहेक उवभएर बोल्नु पनेछ ।
(ङ)
अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको समयमा कुनै पवन सदस्यले स्थान
छाड्नु हुदँ नै र अध्यक्षले बोलेको कुरा शावन्तपवू यक सन्ु नु पनेछ ।
(च)
अध्यक्षले आसन ग्रहण गरररहेको र बोवलरहेको अवस्थामा सदस्यहरु बीचबाट
उठी वहँड्नु हुदँ नै ।
(छ)
कुनै सदस्यले बोवलरहेको समयमा अशावन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने वा
अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनयु हुदँ नै ।
(ि)
बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामन्ु नेबाट वारपार गरी वहँड्न वा अध्यक्षको
आसनतफय वपठ्यू फकायएर बस्न हुदँ नै ।
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(झ)
(ञ)
(२)
१३.

बैठकको काययसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बवन्धत ववषय बाहेक अन्य ववषयको पस्ु तक,
समाचारपत्र वा अन्य कागिपत्रहरू पढ्नु हुदँ नै ।
बैठकको अववधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनयु पनेछ ।
सभामा पालना गनयपु ने अन्य आचरणहरू सभाले तोके बमोविम हुनेछ ।

बैठकमा भाि गलने सदस्र्ले पालन िनयु पने गनर्महरः
(१)
बैठकमा हुने छलफलमा भाग वलने सदस्यले देहायका वनयमहरूको पालन गनयु
पनेछाः
(क)
अध्यक्षको ध्यानाकषयण गनयको वनवमि उठ्नु पनेछ र अध्यक्षले वनिको नाम
बोलाएपवछ वा इशारा गरे पवछ मात्र बोल्नु पनेछ ।
(ख)
यस काययवववधको दफा ३५ बमोविमका शतयहरुको पालना गनयु पनेछ ।
(ग)
अशीष्ट, अश्लील, अपमानिनक वा कुनै आपवििनक शब्द बोल्नु हुदँ नै ।
(घ)
व्यविगत आक्षेप लगाउन हुदँ नै ।
(ङ)
बोल्न पाउने अवधकारलाई सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दरुु पयोग गनयु
हुदँ नै ।
(च)
सभा वा अध्यक्षको कुनै वनणयय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्तावमावथ बोल्दाको
अवस्थामा बाहेक सभा अध्यक्षको कुनै पवन वनणययको आलोचना गनयु हुदँ नै ।
(छ)
अध्यक्षले पद अनक
ु ू ल आचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा
बाहेक अध्यक्षको आचरणको आलोचना गनयु हुदँ नै ।
(२)
वैठकमा पालना गनयपु ने अन्य वनयमहरू सभाले तोके बमोविम हुनेछ ।

छलफलमा बोल्ने क्रमः
(१)

बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोविम हुनछ
े ाः
8
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(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(२)

प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोवलसके पवछ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा
गरे को क्रम बमोविमको सदस्यले बोल्न पाउनेछन् ।
अध्यक्षको अनमु वत वबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी
बोल्न पाउने छै न ।
प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उिर वदनको वनवमि छलफलको अन्त्यमा फे रर बोल्न
पाउनेछ । सो प्रस्तावको सम्बन्धमा छलफलमा पवहले भाग वलएको वा
नवलएको िेसक
ु ै भए तापवन प्रस्तावक सदस्यले उिर वदई सके पवछ अध्यक्षको
अनमु वत नवलई फे रर बोल्न पाउने छै न ।
अध्यक्षको अनमु वतले उपदफा १ को देहाय (ग) बमोविम छलफलमा भाग वलने
सदस्यले उठाएका ववषयमा प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा पनु िवाफ वदन पाउनेछ ।
अन्य सम्बन्धमा सभाले तोके बमोविम हुनेछ ।

१४.

स्पष्ट पानय माि िनय सगकनेः
(१)
बैठकमा छलफल चवलरहेको समयमा सम्बवन्धत ववषयमा कुनै सदस्यले कुनै
कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्यक्ष माफय त अनरु ोध गनय सक्नेछ ।
(२)
उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन अध्यक्षको अनमु वत वलई
कुनै सदस्यले सभाको िानकारीको लावग आफूसँग सम्बवन्धत अन्य ववषयमा
स्पष्ट िानकारी वदन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो स्पष्ट िानकारी वदँदा कुनै वववादास्पद ववषय उठाउन पाइने छै न र सो
स्पष्ट िानकारी मावथ कुनै छलफल गनय पाइने छै न ।

१५.

गनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश िनेः
(१)
सभाको काययसचू ीको कुनै प्रस्तावमावथ छलफल समाि भएपवछ सो प्रस्तावको
पक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्छ, ववपक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्न” र तटस्थ
9
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(२)

(३)

१६.

रहन चाहने सदस्यहरूलाई “मत वदन्न” भन्ने शब्द सवु नने गरी उच्चारण गनयु भनी
अध्यक्षले काययसचु ीका ववषयहरू क्रमशाः वनणययाथय पेश गनेछ ।
उपदफा (१) बमोविम प्रस्तावलाई वनणययाथय पेश गरे पवछ “हुन्छ” वा “हुन्न”
भन्ने सदस्यहरूको आवािबाट प्रष्ट रुपमा बहुमत भए नभएको एवकन हुन
नसके मा हात उठाई सख्ं या एवकन गरी वा गोप्य मतदानद्धारा िनु पक्षमा बहुमत
ठहररन्छ सो कुराको यवकन घोषणा अध्यक्षाले गनेछ ।
अध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव वनणययाथय पेश गररसके पवछ सो प्रस्तावमावथ छलफल
गनय वा संशोधन प्रस्ततु गनय पाइने छै न ।

अध्र्िले गनदेशन गदनेः
(१)
बैठकमा अभर व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार वनयन्त्रण गनय
अध्यक्षले चेतावनी वदए पवछ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमावथ तुरुन्त
वनयन्त्रण गनयु पनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविमको आदेश पालना नगने सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट
बावहर िान आदेश वदन सक्नेछ । आदेश पाएपवछ त्यस्तो सदस्यले बैठक
कक्षबाट तरुु न्त बावहर िानु पनेछ र वनिले सो वदनको बाँकी अववधको बैठकमा
उपवस्थत हुन पाउने छै न ।
(३)
उपदफा (२) बमोविमको आदेश पाएपवछ पवन त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट
तुरुन्त बावहर नगएमा अध्यक्षले वनिलाई कमयचारी वा सरु क्षाकमीको सहयोग
वलई बावहर वनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी वनकावलएकोमा त्यस्तो सदस्यले
त्यसपवछको तीन वदनसम्म सभाको बैठक वा कुनै सवमवतको बैठकमा भाग वलन
पाउने छै न । यसरी वनकावलएकोमा सभाको सवचवले सो कुराको सचू ना सबै
सवमवतलाई वदनेछ ।
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(४)

(५)

(६)

यस काययवववधमा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन कुनै सदस्यले
बैठक कक्षमा शावन्त, सव्ु यवस्था तथा अनश
ु ासन भङ्ग गरे मा वा गनय लागेमा
वा सभाको प्रवत्ामा धक्का लाग्ने वकवसमले बैठक कक्ष वभत्र ध्वंसात्मक कायय
गरे मा वा बल प्रयोग गरे मा वा गनय लागेमा वा कुनै भौवतक हानी नोक्सानी
पर्ु याएमा अध्यक्षले वनिलाई बैठक कक्षबाट तत्काल वनरकाशन गरी
सदस्यलाई बढीमा सात वदनसम्मको लावग सभामा आउन नपाउने गरी र क्षवत
भएको भौवतक सामाग्रीको यथाथय क्षवतपवू तय वनिबाट भराउने आदेश वदन
सक्नेछ ।
दफा (४) बमोविम वनरकावसत भएको सदस्यले सो सभा अववधभर सभाको वा
कुनै सवमवतको बैठकमा उपवस्थत हुन पाउने छै न । वनिलाई तोवकएको क्षवतपवू तय
अध्यक्षले तोके को समयवभत्र दावखला गने दावयत्व सम्बवन्धत सदस्यको हुनेछ ।
यस दफा बमोविम कुनै सदस्य वनरकावशत भएको वा फुकुवा भएको सचू ना
सभाको सवचवले सबै सवमवतलाई वदनेछ ।

१७.

कारिाही गफताय हुन सकनेः यस काययवववधमा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन
वनरकावशत वा कारवाहीमा परे को सदस्यले वचि बझ्ु दो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भल
ू
स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बझु ी त्यस्तो सदस्यलाई माफी वदई
कारवाही वफताय वलन सक्नेछ ।

१८.

बैठक स्थगित िने अगिकारः बैठक कक्षवभत्र अव्यवस्था भई वा बैठक वनयवमत रुपले
सञ्चालन गनय बाधा पने देवखएमा अध्यक्षले सो वदनको कुनै समयसम्म वा आफूले
तोके को अववधसम्मको लावग सचू ना टाँस गरी बैठक स्थवगत गनय सक्नेछ । अध्यक्षले
गरे को त्यस्तो स्थगन मावथ कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छै न् ।

१९.

सदस्र्को स्थान ररक्त रहेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुनै
सदस्यको स्थान ररि रहेको अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायय सञ्चालन गनय सक्नेछ
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र सभाको कारबाहीमा भाग वलन नपाउने कुनै व्यविले भाग वलएको कुरा पवछ पिा
लागेमा प्रचवलत काननू ववपररत बाहेकको कायय अमान्य हुने छै न ।
२०.

सभाको गनणयर्को अगभलेख र कार्ायन्द्िर्न:
(१)
सभा र यसको सवमवतको वनणयय तथा कारबाहीको अवभलेख सभाको सवचवले
व्यववस्थत र सरु वक्षत राख्नु पनेछ ।
(२)
सभा तथा यसका सवमवतको वनणययको सक्कल अध्यक्षको आदेश ववना सभा
वा सभा भवन बावहर लैिान हुदँ नै ।

२१.

गनणयर् प्रमागणत िने:
(१)
सभाको बैठकले गरे का वनणयय अध्यक्षले प्रमावणत गनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविमको वनणयय सरु वक्षत राख्ने र कायायन्वयन गने गराउने कायय
सभाको सवचवले गनेछ ।

पररच्छे द-३
स्थानीर् कानून गनमायण िने प्रगक्रर्ा
२२.

स्थानीर् काननू गनमायण िदाय गिचार िनयु पने पिहरुः
(१)
सभाले स्थानीय काननू वनमायण वा सश
ं ोधन गदाय अन्य कुराको अवतररि
देहायको ववषयमा ववचार गनयु पनेछ,(क)
संववधान बमोविम आफ्नो अवधकारको ववषयमा पने वा नपने,
(ख) संववधान, संघीय काननू तथा प्रदेश काननू को व्यवस्था,
(ग)
त्यस्तो काननू , स्वच्छ, न्यायपणू य तथा तकय संगत हुने वा नहुन,े
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(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)
(ट)
(२)

(३)

(४)
(५)

वनमायण गनय लावगएको स्थानीय काननू को व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सक्ने वा
नसक्ने,
काननू कायायन्वयनको लावग आवश्यक पने आवथयक स्रोत तथा संस्थागत
संरचना,
सवोच्च अदालतबाट प्रवतपावदत वसद्धान्त वा भएको आदेश,
नेपाल सरकार वा प्रादेवशक सरकारले उपलव्ध गराएको नमनू ा काननू भएको
व्यवस्था,
नेपालले अन्तरावरिय स्तरमा िनाएको प्रवतवद्धता वा अन्तरावरिय सन्धी
सम्झौता,
नगरपावलकाले वनमायण गरे को अन्य स्थानीय काननू हरुसँगको तालमेल तथा
सौहारता,
विल्लावभत्रका अन्य स्थानीय तह वा वसमाना िोवडएका अन्य विल्लाका
स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय काननू को व्यवस्था,
नगरपावलकाले वनधायरण गरे का अन्य आवश्यक ववषयहरु ।
सभाले संववधानको अनसु चू ी-९ को ववषयमा स्थानीय काननू वनमायण गदाय
त्यस्तो ववषयमा सघं ीय ससं द वा प्रदेश सभाले बनाएको काननू को प्रवतकूल
नहुने गरी वनमायण गनेछ ।
एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको
ववस्तारमा कुनै वकवसमको बाधा अवरोध गने वा कुनै वकवसमको भेदभाव गने
गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँ नै ।
सभा वा काययपावलकाले एक आपसमा बावझने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय
हुदँ नै ।
सभाले वदएको अवधकार प्रयोग गरी काययपावलकाले वनदेवशका वा वदग्दशयन
बनाई लागू गनय सक्नेछ ।
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२३.

२४.

आिश्र्कताको पगहचान िने:
(१)
काययपावलकाले ववधेयक तिमयु ा गनयु अवघ त्यस्तो ववषयको काननू वनमायण गनय
आवश्यक रहे नरहेको ववषयमा आवश्यकताको पवहचान गनयु पनेछ ।
(२)
उपदफा (१) को प्रयोिनको लावग सम्बवन्धत काययपावलकाले स्थानीय काननू
बनाउनु पने आधार र कारण, त्यस्तो ववषयमा संघीय वा प्रदेश काननू भए
नभएको, विल्ला वभत्रका र अन्य वछमेकी स्थानीय तहमा त्यस सम्बन्धी
स्थानीय काननू वनमायण भए नभएको, स्थानीय काननू तियमु ाबाट हावसल गनय
खोविएको लाभ, लागत र उपलब्धी, स्थानीय काननू कायायन्वयनको लावग
आवश्यक पने सयं न्त्र तथा आवथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत िटु ाउनको लावग
आवश्यक व्यवस्था र ववधेयकमा रहने मख्ु य मख्ु य प्रावधानको समेत ववश्ले षण
गरी संवक्षि अवधारणापत्र तयार गनयु पनेछ ।
(३)
काननू को सश
ं ोधनको लावग ववधेयक तिमयु ा गदाय सश
ं ोधन गनयु परे को आधार र
कारण सवहतको दफाबार तीन महले वववरण तयार गनयु पनेछ ।
प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छै न भन्द्ने गनणयर् िनेः कुनै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा
छै न भन्ने कुराको वनणयय अध्यक्षले गनेछ र त्यसरी वनणयय गदाय अध्यक्षले कारण खल
ु ाई
प्रस्तावको कुनै अंश वा परू ै प्रस्ताव अस्वीकार गनय सक्नेछ ।

गििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुत:
१)

(२)

वावषयक आय र व्ययको अनमु ान सवहतको बिेट तथा सोसँग सम्बवन्धत
वववनयोिन वा आवथयक ववधेयकहरू अध्यक्षबाट वनधायररत वमवत र समयमा
सभाको बैठकमा प्रस्ततु गनयपु नेछ ।
वावषयक बिेट तथा अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव काययपावलकाको प्रमख
ु
आफैं ले वा वनिले तोके बमोविम उपाध्यक्ष वा काययपावलकाको सदस्यले मात्र
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(३)
(४)
(क)
(ख)
(ग)
(५)
(६)
(७)

प्रस्तुत गनयपु नेछ । अध्यक्षले वावषयक बिेट आय व्यय वववरण तथा बिेट
सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समयमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
कुनै ववधेयक वा प्रस्ताव अथय सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठे मा सो प्रश्नको
अवन्तम वनणयय गने अवधकार अध्यक्षको हुनछ
े ।
अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावको अन्य प्रवक्रया देहाय बमोविम हुनेछ,अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लावग अध्यक्षले स्वीकृ त
गरे को काययतावलका सबै सदस्यलाई सभाको सवचवले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
वावषयक बिेट सम्बन्धी ववधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै
सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस काययवववधमा उल्लेख
भएका ववषय बाहेक अध्यक्षले उपयि
ु ठहयायएको प्रवक्रया अपनाइनेछ ।
अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका ववधेयक वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले
कम्तीमा सात वदन अवघ दताय गनपयु नेछ ।
अथय सम्बन्धी ववधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका ववधेयक वा प्रस्ताव दताय भए
पश्चात सभाको सवचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गनपयु नेछ ।
ववधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र वनणयय हुने समयतावलका अनसु चू ी -१
बमोविम अध्यक्षले वनधायरण गरे बमोविम हुनेछ ।

अथय सभबन्द्िी पुरक अनुमान:
(१)

सभाबाट पाररत चालु आवथयक वषयका लावग अथय सम्बन्धी ऐनले कुनै सेवाका
लावग खचय गनय अवख्तयारी वदएको रकम अपयायि भएमा वा त्यस वषयका लावग
अथय सम्बन्धी ऐनले अवख्तयारी नदवएको सेवामा खचय गनय आवश्यक भएमा वा
अथय सम्बन्धी ऐनले अवख्तयारी वदएको रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा
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काययपावलकाको प्रमख
ु ले सभामा यस अवघ प्रस्तुत गररएको बिेटको वसद्धान्त र
मागयदशनको प्रवतकूल नहुने गरी परु क अनमु ान पेश गनय सक्नेछ ।
२५.

गििेर्क सभामा पेश िदाय सल
ं ग्न िनयु पने गििरण:
(१)
सभामा पेश गने ववधेयकका साथमा देहायको वववरण सल
ं ग्न गनयु पनेछ,(क)
ववधेयकको उद्देश्य र कारण सवहतको वववरण,
(ख) ववधेयक ऐन बनेपवछ आवथयक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको ववस्तृत वववरण
सवहतको आवथयक वटप्पणी,
(ग)
कुनै ववधेयकमा वनयम, काययवववध, वनदेवशका बनाउने वा अवधकार प्रत्यायोिन
गने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोवित अवधकार अन्तगयत बनाइने
वनयम, काययवववध वा वनदेवशकाको प्रकृ वत र सीमा तथा त्यसबाट पनय सक्ने
प्रभाव सम्बन्धी वटप्पणी ।
(२)
उपदफा १ बमोविमका वववरण सल
ं ग्न नगरी पेश हुन आएको ववधेयक साथ
आवश्यक वववरण संलग्न गरी पनु पेश गनय प्रस्तावकला२ बढीमा ३ (तीन)
वदनको समय वदई अध्यक्षले वफताय गनयु पनेछ ।

२६.

गििेर्क दताय िराउनु पने:
(१)
सभाको अवधकारक्षेत्र वभत्र पने कुनै ववषयमा कुनै सदस्यले ववधेयक पेश गनय
चाहेमा ववधेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने वमवत भन्दा कम्तीमा १५ वदन
अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ध गराई दताय गराउनु पनेछ ।
तर वनवायचनपवछको प्रथम सभामा ववधेयक पेश गने समयाववध अध्यक्षले तोके
बमोविम हुनेछ ।
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(२)

(३)
(४)

२७.

उपदफा (१) बमोविमको ववधेयक प्रचवलत काननू अनक
ु ू ल नदेवखएमा वा यो
काययवववध अनक
ु ु ल नभएमा अध्यक्षले उि ववधेयक वववधसम्मत रुपमा पेश गनय
प्रस्तावक सदस्यलाई वफताय गनयु पनेछ ।
उपदफा (१) वा (२) बमोविम अध्यक्षले आदेश वदएबमोविम सभाको सवचवले
प्रस्ताव दताय गनयु पनेछ ।
सभाको सवचवले अध्यक्षले आदेश वदएका ववधेयक अनसु चू ी-२ बमोविम
दतायको अवभलेख छुट्टै राख्नु पनेछ ।

प्रस्ताि दताय िराउनु पने:
(१)
सभाको अवधकारक्षेत्र वभत्र पने कुनै ववषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने सदस्यले
प्रस्ताव तयार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात वदन अगावै अध्यक्ष
समक्ष पेश गनयु पनेछ ।
तर वनवायचनपवछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयाववध अध्यक्षले तोके
बमोविम हुनेछ ।
(२)
त्यस्तो प्रस्ताव प्रचवलत काननू अनक
ु ू ल नदेवखएमा वा यो काययवववध अनक
ु ुल
नभएमा अध्यक्षले उि प्रस्ताव वववधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाई
वफताय वदनु पनेछ ।
(३)
उपदफा (१) वा (२) बमोविम अध्यक्षले आदेश वदए बमोविम सभाको
सवचवले प्रस्ताव दताय गनपयु नेछ ।
(४)
सभाको सवचवले अध्यक्षले आदेश वदएका प्रस्तावहरु दतायको अवभलेख
अनसु चू ी-२ बमोविम छुट्टै राख्नु पनेछ ।
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२८.

सच
ू ना गबना पगन प्रस्ताि पेश िनय सगकनेः
(१)
यस पररच्छे दमा िनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन अध्यक्षको अनमु वत वलई
देहायको कुनै प्रस्ताव सचू ना वबना पवन पेश गनय सवकनेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा
कुनै वववादस्पद ववषय उठाउन पाइने छै नाः
(क)
धन्यवाद ज्ञापन गने,
(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन वफताय वलने,
(ग)
बधाइ वदने वा शोक प्रकट गने,
(घ)
छलफल वा बैठक स्थवगत गने,
(ङ)
बैठकको अववध बढाउने वा
(च)
छलफल समाि गने ।
(२)
उपदफा (१) मा उल्लेवखत प्रस्तावका सम्बन्धमा अध्यक्षको अनमु वत प्राि भई
बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपवछ अध्यक्षले उि प्रस्तावलाई बैठकको वनणययाथय
पेश गनेछ ।

२९.

गििेर्क र प्रस्ताि गितरण: वावषयक बिेट सम्बन्धी ववधेयक काययपावलकाबाट स्वीकृ त
गरी वसधै सभामा पेश गररनेछ । अन्य सबै ववधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनयु भन्दा
कम्तीमा चौवीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सभाको सवचवले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

३०.

सझ
ु ाब सक
ं लन र पररमाजयन:
(१)
ववधेयक मसौदा भएपवछ अध्यक्षलाई उपयि
ु लागेमा त्यस्तो ववधेयकमा
सावयिवनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझु ाब संकलन गनय सक्नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम प्राि हुन आएको सझु ाबहरु सवहतको प्रवतवेदन
सम्बवन्धत वडा सवमवतले काययपावलकालाई वदनु पनेछ ।
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(३)

उपदफा (२) बमोविम ववधेयकमा वडा सवमवत माफय त प्राि हुन आएका
सझु ाबहरुको अध्ययन गरी काययपावलकाले ववधेयकलाई आवश्यकता अनसु ार
पररमाियन गनेछ ।

३१.

गििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेश िने:
(१)
अध्यक्षबाट स्वीकृ त काययतावलका बमोविम ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय
सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम ववधेयक पेश गदाय ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक
पेश गनयु परे को कारण, ववधेयकबाट गनय खोविएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राि
गनय खोविएको उपलवब्धको बारे मा संवक्षि िानकारी वददं ै ववधेयकमा छलफल
गररयोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गनयु पनेछ ।
(३)
ववधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोवकएको सदस्य सभामा स्वयं उपवस्थत हुन
असमथय भएमा अध्यक्षले तोके को कुनै सदस्यले ववधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय
सक्नेछ ।

३२.

सश
ं ोिन सभबन्द्िी शतयहरः
(१)
कुनै ववधेयक वा प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका शतयका अधीनमा रही कुनैपवन
सदस्यले सश
ं ोधन पेश गनय सक्नेछाः
(क)
मल
ू प्रस्तावको वसद्धान्त ववपरीत हुनु हुदँ नै ।
(ख) मल
ू प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको क्षेत्रवभत्रको हुनु पनेछ ।
(ग)
बैठकले पवहले गररसके को वनणययसँग बावझने हुनु हुदँ नै ।
(घ)
अस्पष्ट वा वनरथयक हुनु हुदँ नै ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम दताय हुन आएको सश
ं ोधन प्रस्ताव वनणययाथय पेश गनयु पदाय
मल
ु प्रस्ताव सँगै पेश गनयु पनेछ ।
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३३.

गििेर्कमा दफाबार छलफल:
(१)
दफा २६, २७, २९ र ३० बमोविमको ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकमा दफावार
छलफलका लावग अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्था गनयपु नेछ । यस्तो छलफलमा
अध्यक्षले प्राि भई सके का संशोधन ववधेयक वा प्रस्तावलाई समेत समावेश
गराउन सक्नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम छलफल समाि भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताव
प्रस्तुतकताय सदस्यले अध्यक्षको अनमु वतले सभामा देहायको कुनै एक प्रस्ताव
प्रस्तुत गनयपु नेछ,(क)
ववस्तृत छलफलको लावग ववधेयक वा प्रस्तावलाई सभाका सवमवतमा
पठाइयोस् भन्ने वा
(ख) ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय वनणययाथय पेश गने । तर सवमवतको
बैठकमा पठाइने ववधेयक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने
छै न ।

३४.

सभामा छलफल िनय नपाइने गिषर्हरः
(१)
देहायका ववषयमा सभा वा सवमवतको कुनै बैठकमा छलफल गनय पाइने छै नाः
(क)
संववधान वा प्रचवलत काननू बाट वनषेध गररएको ववषय,
(ख)
काननू त गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रावरिय वहत ववपररत हुने कायय,
(ग)
काययपावलकाको कुनै सवमवतको वनणययको आलोचना गररएका ववषय,
(ग)
सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसके को ववषय,
(घ)
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लावग कुनै व्यवि वा संस्थाको नाम आवद
भएको ववषय,

20

v08M ! ;+VofM ! ldltM >fj0f ! ut], @)&%

(ङ)

(च)
(छ)
(ि)
(झ)

(२)

३५.

प्रचवलत काननू बमोविम स्थावपत भएको न्यावयक वा त्यसको पदावधकारी,
प्रचवलत काननु बमोविम िाँचबझु गनय, सझु ाव वदन वा प्रवतवेदन पेश गनय गवठत
आयोग वा सवमवतमा ववचारधीन रहेको ववषय,
ऐवतहावसक तथ्य वा काननू को व्याख्या सम्बन्धी ववषय,
गैर सरकारी व्यविको कुनै विव्य सत्य हो वा होइन भन्ने ववषय,
अवशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,
काययपावलकाको कुनै वनणयय वा कुनै कारवाही सम्बन्धी ववषयमा छलफल गदाय
रावरिय सरु क्षा, अखण्डता वा कूटनीवतक सम्बन्ध िस्ता संवेदनशील
ववषयहरूमा आँच आउन सक्ने भनी काययपावलकाबाट प्रमावणत गररएको ववषय
समावेश भएको र
उपदफा (१) मा उवल्लवखत ववषयका अवतररि सभाले वनधायरण गरे का अन्य
ववषयहरुमा समेत सभा वा सवमवतको कुनै बैठकमा छलफल गनय पाईने छै न ।

सगमगतमा छलफल:
(१)
दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोविम ववस्तृत छलफल गनय सभाको सवमवतमा
पठाइएकोमा सवमवतले त्यस्तो ववधेयक वा प्रस्तावमा छलफल गदाय ववधेयकमा
संशोधन पेश गने सदस्यहरुलाई सश
ं ोधन पेश गनयु परे को आधार र कारण समेत
खल
ु ाई आफ्नो संशोधनको ववषयमा प्रष्ट गनय सवमवतको बैठकमा समय वदइनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम सश
ं ोधनकतायले सश
ं ोधनको ववषयमा आफ्नो धारणा
राखेपवछ पेश भएका संशोधनका ववषयमा समेत सवमवतले दफाबार छलफल
गरी त्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धमा ववधेयक प्रस्तुतकताय
सदस्यको समेत राय वलई आवश्यक वनणयय गनेछ ।
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३६.

सगमगतको प्रगतिेदन र बैठकमा प्रस्तुत:
(१)
सवमवतमा ववधेयक वा प्रस्ताव उपर छलफल समाि भएपवछ सवमवतले गरे को
वनणयय अनरुु प प्रवतवेदन तयार गरी सवमवतको संयोिक वा वनिको
अनपु वस्थवतमा सवमवतले तोके को सदस्यले प्रवतवेदन सवहतको ववधेयक वा
प्रस्ताव अध्यक्षको अनमु वतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम प्रवतवेदन प्राि भए पश्चात ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय
सदस्यले अध्यक्षको अनमु वतमा ववधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय
वनणययाथय पेश गनेछ ।

३७.

गििेर्क गफताय गलन सकने:
(१)
ववधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले सभाको स्वीकृ वत वलई िनु सक
ु ै अवस्थामा
ववधेयक वा प्रस्ताव वफताय वलन सक्नेछ ।
तर वावषयक बिेट तथा आवथयक ऐन सम्बन्धी ववधेयक वफताय वलन सक्ने छै न् ।
(२)
ववधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यले ववधेयक वफताय वलन अनमु वत माग्ने
प्रस्ताव पेश गनय चाहेमा वलवखत सचू ना वदनु पनेछ ।
(३)
ववधेयक वा प्रस्ताव वफताय वलने प्रस्तावको कसैले ववरोध गरे मा प्रस्ताव गने तथा
ववरोध गने सदस्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संवक्षि विव्य
वदन अनमु वत वदन सक्नेछ र त्यसपवछ अरु छलफल हुन नवदई वफताय वलने
प्रस्तावलाई वनणययाथय पेश गनेछ ।
(३)
ववधेयक वा प्रस्ताव वफताय वलने अन्य प्रवक्रया अध्यक्षले वनधायरण गरे बमोविम
हुनेछ ।
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३८.

सश
ं ोिन प्रस्ताि स्िीकृत िने िा निने अगिकारः
(१)
दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोविम दताय भएको ववधेयक वा प्रस्ताव उपर
कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हुनभु न्दा कम्तीमा चौवीस
घण्टा अगावै संशोधनको प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गनय सक्नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम पेश गररने सश
ं ोधन प्रस्ताव स्वीकृ त गने वा नगने
अवधकार अध्यक्षको हुनेछ ।
(३)
अध्यक्षले स्वीकृ त गरे को संशोधन वा संशोधन सवहतको प्रस्ताव वा मल
ू
प्रस्तावलाई वनणययाथय पेश गनयभु न्दा पवहले बैठकमा पढेर सनु ाउनु पनेछ । यसरी
वनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा अध्यक्षले उपयि
ु
ठहरर्याएको कुनै एक सश
ू
ं ोधन वा सश
ं ोधन सवहतको प्रस्ताव वा मल
प्रस्तावलाई प्राथवमकता वदइ पेश गनय सक्नेछ ।
(४)
सभाको सवचवले अध्यक्षले अनमु वत वदएका संशोधनहरूको वववरण
सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

३९.

गििेर्क पाररत िने प्रस्ताि सभाको गनणयर्ाथय पेश िने:
(१)
सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाि भएपवछ र सवमवतमा ववस्तृत
छलफल भएकोमा सवमवतको प्रवतवेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समाि
भएपश्चात अध्यक्षको अनमु वत वलई सभामा वनणययाथय ववधेयक प्रस्तुतकताय
सदस्यले ववधेयक पाररत गररयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविमको ववधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाई
अध्यक्षको अनमु वतले बैठकमा वनणययाथय छुट्टै पेश गनय सक्नेछ ।
(३)
उपदफा (१) र (२) बमोविम सभाको बैठकमा उपवस्थत सदस्य संख्याको
बहुमत सदस्यले स्वीकृ त गरे मा ववधेयक वा प्रस्ताव पाररत भएको मावननेछ ।
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४०.

गििेर्कको पनु ः प्रस्तुगतः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी
अस्वीकृ त भएको ववधेयक सोही सभाको बैठकमा पनु ाः प्रस्ताव गररने छै न ।

४१.

गििेर्क दताय अगभलेख राख्ने: सभामा पेश गने प्रयोिनको लावग अध्यक्ष समक्ष पेश
भएका ववधेयक सभाको सवचवले अनसु चू ी -२ बमोविम दताय गरी ववधेयकमा भएको
कारबाहीको अद्याववधक लगत तयार गरी राख्नु पनेछ ।

४२.

सामान्द्र् त्रुटी सि
ु ार: अध्यक्षले सभाबाट पाररत भएको ववधेयक वा प्रस्तावमा
दफाहरूको संख्याको क्रम वमलाउने तथा भाषागत शद्ध
ु ता कायम राख्नु पनेछ ।
गििेर्क प्रमाणीकरणको लागि अद्यािगिक प्रगत तर्ार पाने:
(१)
दफा ४२ बमोविम सभाबाट पाररत भएको ववधेयकलाई सभाको सवचवले
पाररत भएका संशोधन तथा आनषु ंवगक वमलान भए त्यस्तो वमलान गरी
ववधेयक पाररत भएको वमवत समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लावग नेपाली
कागिमा चार प्रवत तयार गनपु नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम तयार गररएको ववधेयकमा वषयगत नम्बर समेत उल्लेख
गरी सभाको सवचवले प्रमाणीकरणको लावग अध्यक्ष समक्ष पेश गनयु पनेछ ।

४३.

४४.

गििेर्क प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा गबक्री गितरण:
(१)
सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोविम पेश भएको ववधेयकको
पवहलो र अवन्तम पृ्मा परू ा नाम, थर तथा पद समेत उल्लेख गरी प्रत्येक पृ्मा
हस्ताक्षर गरी अध्यक्षले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गदाय वमवत र
ववधेयकको पृ् संख्या समेत खल
ु ाउनु पनेछ ।
(२)
सभाबाट पाररत ववधेयक उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएपवछ लागू
हुनेछ ।
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(३)
(४)

(५)
(६)

(७)

४५.

उपदफा (१) बमोविम ववधेयक प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा वदनु
पनेछ ।
उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएको ववधेयकको एक प्रवत सभाको
अवभलेखमा राखी अको एक–एक प्रवत काययपावलकाको कायायलय, संघ र
प्रदेशको सम्पकय मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।
उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएको ववधेयक प्रकाशन गरी
काययपावलकाको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।
सभाले पाररत गरे को ववधेयक प्रमाणीकरण भएपवछ त्यसका मख्ु य मख्ु य
व्यवस्थाको बारे मा स्थानीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार
प्रसार गनयु पनेछ ।
कसैले स्थानीय काननू खररद गनय चाहेमा काययपावलकाको कायायलय र वडा
सवमवतको कायायलयबाट लागत दस्तुर वतरी खररद गनय सक्नेछ ।

सगमगत िठन िनय सकने:
(१)
काययपावलकालाई सभाप्रवत उिरदावय बनाउन, स्थानीय काननू वनमायण
प्रवक्रयालाई व्यववस्थत बनाउन तथा काययपावलकाबाट भएका कारवाहीको
अनगु मन र मल्ू याङ्कन गरी आवश्यक वनदेशन वदन समेत प्रयोिनको लावग
देहाय बमोविमको सवमवत गठन गनय सक्नेछाः
(क) सावयिवनक सेवा तथा क्षमता ववकास सवमवत
(ख) आवथयक ववकास सवमवत
(ग) सामाविक ववकास सवमवत
(घ) पवू ायधार ववकास सवमवत
(ङ) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सवमवत
(च) ववधेयक सवमवत
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(२)

(३)

(४)
(५)
(६)
(७)

(८)

४६.

उपदफा (१) बमोविमको प्रत्येक सवमवतमा बढीमा पाँच िना सदस्यहरु रहनेछन् ।
सवमवतमा रहने सदस्यहरु ववषयगत अनभु व वा ववज्ञताका आधारमा अध्यक्षको
प्रस्ताव बमोविम सभाले वनधायरण गरे बमोविम हुनछ
े ।
उपदफा (२) बमोविम गठन हुने सवमवतको सयं ोिक अध्यक्षले तोके बमोविम
हुनेछ । संयोिक बैठकमा उपवस्थत नभएमा सवमवतले तोके को सदस्यले
बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
सवमवतको सवचवको कायय काययपावलकाको ववषयगत शाखा प्रमख
ु ले गनेछ ।
सवमवतको बैठकको गणपरु क संख्या कम्तीमा वतन िना हुनपु नेछ ।
सवमवतको वनणयय सम्पणू य संख्याको बहुमतबाट हुनछ
े ।
उपदफा (१) बमोविमको सवमवतले आवश्यकतानसु ार ववषयगत ववज्ञ वा
कमयचारीलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमवन्त्रत सदस्यले बैठकको वनणययमा
मत वदन पाउने छै न।
उपदफा (१) बमोविमका सवमवतले आफूले गरे को कामको वावषयक प्रवतवेदन
सभा समक्ष पेश गनयु पनेछ ।

स्थानीर् कानूनको एकीकृत र अद्यािगिक अगभलेख राख्नुपने:
(१)
सभाको सवचवले अनसु चू ी–३ बमोविमको ढाँचामा सभाले बनाएको काननू को
एकीकृ त र अद्याववधक अवभलेख राख्नु पनेछ ।
(२)
काययपावलकाले स्थानीय काननू को वषयगत र वणायनक्र
ु ममा अद्याववधक वववरण
तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(३)
स्थानीय काननू मा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत वमलाइ काययपावलकाले
अद्याववधक वववरण तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अद्याववधक गररएको
स्थानीय काननू प्रकाशन गरी स्थानीय तहको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।
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(४)

उपदफा (१) बमोविम रावखएको अवभलेख कसैले अवलोकन गनय चाहेमा
सरु वक्षत रुपमा अवलोकन गनय वदनु पनेछ ।

४७.

काननू गनमायण प्रगक्रर्ा सभबन्द्िी अन्द्र् व्र्िस्था:
स्थानीय काननू वनमायण वा सश
ु ूल
ं ोधन सम्बन्धी अन्य प्रवक्रया प्रचवलत काननू अनक
सभाले आँफै वनधायरण गरे बमोविम हुनछ
े ।

४८.

सभाको सगचिको अगिकारः सभाको सवचवले सभाको वा कुनै सवमवत वा
उपसवमवतको बैठकमा प्रवेश गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीलाई वनदेशन वदन वा
वनयन्त्रण गनय वा बैठकले मागेको काययवववध सम्बन्धी सल्लाह वदन सक्नेछ ।

पररच्छे द-४
गिगिि
४९.

सभालाई सबं ोिनः
(१)
नेपाल सरकारका मवन्त्रपररषदक
ु तथा प्रदेश सरकारका
् ा सदस्य, प्रदेश प्रमख
मवन्त्रपररषदक
् ा सदस्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई ववशेष संवोधन
गनय अनरु ोध गनय सक्नेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोविम सम्बोधनको लावग अपनाइने प्रवक्रया अध्यक्षले तोके
बमोविम हुनेछ ।

५०.

प्रिेश गनर्गमत िने अगिकारः सभाको बैठकमा प्रवेश वनयवमत गने अवधकार
अध्यक्षको हुनछ
े ।
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५१.

आन्द्तररक गदग्दशयनः
(१)
सभाको स्वीकृ वत वलई अध्यक्षले आवश्यकता अनसु ार आन्तररक वदग्दशयन
बनाउन सक्नेछ ।
(२)
यस काययवववधको अवन्तम व्याख्या गने अवधकार अध्यक्षलाई हुनेछ र वनिको
वनणयय अवन्तम हुनछ
े ।
(३)
त्यस्तो वनणययको िानकारी बैठकलाई वदनु पनेछ ।
(४)
यो काययवववधको प्रयोग गदाय प्रवक्रयागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अवन्तम
अवधकार अध्यक्षलाई हुनछ
े । यसरी िारी भएका आदेश वा वनदेशनहरू यस
काययवववधमा परे सरह मावन कायायन्वयनमा आउनेछ ।

५२.

सभाको सगचिको काम लिाउन सकनेः सभाको सवचव उपवस्थत नभएमा यस
काययवववधमा सभाको सवचवले गने भनी तोवकएको काययहरू अध्यक्षले तोके को अन्य
अवधकृ त स्तरका कमयचारीले गनेछ ।

५३.

अनपु गस्थगतको सच
ू नाः
(१)
कुनै सदस्य लगातार दईू वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा अनपु वस्थत
रहनु पने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सचू ना अध्यक्षलाई वदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम वदइने सचू नामा आफू अनपु वस्थत रहने अववध र कारण
समेत उल्लेख गनयु पनेछ ।

५४.

पालना िनयु पने आचार सगं हताः सभाका पदावधकारी तथा सदस्यहरूले संववधान तथा
काननू बमोविमको उिरदावयत्व परू ा गने तथा वनिहरूको काम कारवाहीमा सावयिवनक
ववश्वास कायम गनय सभाबाट स्वीकृ त आचार संवहताको पालना गनेछन् ।
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५५.

अगििेशनको अंि नमागनने: सभाको अवधवेशन प्रारम्भ हुनु पवू य र भैसके पवछ अन्त्य
नभएसम्मको अववधमा आयोिना हुने उदघाटन,
स्वागत, सम्मान तथा अवभनन्दन िस्ता
्
वक्रयाकलापलाई सभाको अंग मावनने छै न ।

५६.

शागन्द्त सरु िा सव्ु र्िस्था कार्म राख्ने: नगरसभा सञ्चालन अववधभर सभाको
सरु क्षाथय अध्यक्षले सरु क्षा वनकायको सहयोग अनरु ोध गरे मा अववलम्ब सरु क्षा उपलब्ध
गराउनु सम्बवन्धत सरु क्षा वनकायको कतयव्य हुनेछ ।
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अनसु चू ी - १
(काययवववधको दफा ७ सँग सम्बवन्धत)
चन्रावगरी नगरपावलका
नगर सभा
कार्यसच
ू ी र समर्तागलका
बैठक संख्या
बैठक स्थानाः
अध्यक्षतााः
वमवत

बैठक बस्ने
समय

काययसचू ी

काययसचू ी प्रस्तुतकताय

कै वफयत

छलफलको समर् तागलका
वमवत बैठक बस्ने
समय

काययसचू ी

प्रस्ताव
प्रस्ततु कतायको नाम
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र तोवकएको समय

कै वफयत
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अनसु चू ी - २

(काययवववधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बवन्धत)
निरपागलकाको निर सभामा प्रस्तुत कानूनको अगभलेख
चन्द्रागिरी निरसभा
दताय
नं.

ववधेयकको
नाम

दताय
वमवत

मल
ू ÷सश
ं ोधन

प्रस्ततु कताय

ववतरण
वमवत

अगभलेख तर्ार िनेको
दस्तखताः
नाम, थर:
पद:
वमवत:

सभामा
प्रस्तुत
वमवत

दफावार
छलफल

पाररत
वमवत

प्रमाणीकरण
वमवत

कै वफयत

अगभख जााँच िनेको
दस्तखताः
नाम, थर
पद
वमवत
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अनसु चू ी - ३

(काययवववधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बवन्धत)
निरपागलकाको निर सभामा स्िीकृत काननू को अगभलेख चन्द्रागिरी निरसभा
दताय
नं.

ववधेयकको
नाम

सभाबाट स्वीकृ त
भएको वमवत

सश
ं ोधन भएको भए
सोको वमवत

अगभलेख तर्ार िनेको
दस्तखताः
नाम, थर:
पद:
वमवत:

सभामा
प्रस्तुत वमवत

पाररत
वमवत

प्रमाणीकरण वमवत

कै वफयत

अगभख जााँच िनेको
दस्तखताः
नाम, थर
पद
वमवत
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