सन्धधखर्क नगर सभा सञ्चालन र्ायकन्िन्ध, २०७४
प्रस्तािनााः
नेपालको संविधानको धारा २२७ अनसु ार प्रदेश काननू बमोवजम स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन काययविवध
स्िीकृ त भई लागू नभएसम्मको लावग सन्धधखर्क नगर सभार्ो र्ायक सञ्चालन गनक, बैठर्र्ो सव्ु यवस्था र्ायम
राख्न, अवश्यर् सन्मन्तहरूर्ो गठन गनक र ऄधय र्ाम र्ारवाही न्नयन्मत एवं प्रभावर्ारी
बनाउन बाञ्छन्नय
भएर्ोले सन्धधखर्क नगर काययपावलकाबाट स्िीकृ त गरी यो काययविवध जारी गररएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारन्भभर्
१.

२.
(र्)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)

संन्िप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस न्नयमावलीर्ो नाम “सन्धधखर्क नगर सभा सञ्चााालन र्ायकन्िन्ध
,
२०७४” रहेर्ो छ।
(२) यो र्ायकन्वन्ध तरुु धत प्रारम्भ हुनेछ ।
पररभाषााः न्वषय वा प्रसङ्गले ऄर्ो ऄथक नलागेमा यस र्ायकन्वन्धमा,
“सन्ं िधान” भधनाले नेपालर्ो सन्ं वधान सम्झनु पदकछ ।
“स्थानीय तह” भधनाेेले नेपालर्ो संन्वधानर्ो धारा ५६ र्ो ईपधारा ४ बमोन्जमर्ा गाईँपान्लर्ा,
नगरपान्लर्ा र न्जल्ला सभा सम्झनु पदकछ ।
“सभा” भधनानले नगरपान्लर्ार्ो हर्मा सन्ं वधानर्ो धारा २२३ बमोन्जमर्ो नगर सभासम्झनु पदकछ ।
“र्ायकपान्लर्ा” भधनाेेलसन्धधखर्क
े
नगर र्ायकपान्लर्ा सम्झनु पदकछ ।
“अध्यि” भधनाले सभाको अध्यक्षलाई सम्झनु पदकछ ।
“उपाध्यि” भधनाले नगरपान्लर्ार्ो उपप्रमख
ु लाइ सम्झनु पदयछ ।
“न्िधेयर्” भधनाले स्थानीय र्ाननू र्ो मस्यौदा वा र्ाननू र्ो संशोधन मस्यौदा समेत सम्झनु पदकछ।
“सदस्य” भधनाले नगर र्ायकपान्लर्ार्ो प्रमख
ु , ईपप्रमख
ु , वडा ऄध्यक्ष, र्ायकपान्लर्ार्ो सदस्य वा
वडा सदस्य सम्झनु पदकछ ।
“सभाको सचिव” भधनाले नगरपान्लर्ार्ो र्ायकर्ारी ऄन्धर्ृ त वा ऄध्यक्षले सभार्ो सन्चव भइ र्ाम
गनक तोर्े र्ो र्मकचारी समेतलाइ सम्झनु पदकछ ।
“बैठर्” भधनाले नगर सभार्ो ऄन्धवेशन सम्झनु पदकछ । सो शब्दले सन्मन्तर्ो वैठर् समेतलाइ सम्झनु
पदकछ ।
“प्रस्ताि” भधनाले सभार्ो न्वचाराथक पेश गररएर्ो र्ुनै प्रस्ताव िा सो प्रस्तािसँग सम्बवधधत संशोधन
प्रस्ताि समेत सम्झनु पदकछ ।
“प्रस्तुतर्ताक सदस्य” भधनाले सभार्ो न्वधेयर् वा प्रस्ताव प्रस्ततु र्ताक सभाको सदस्य सम्झनु पदकछ ।
“बैठर् र्ि ” भधनाले सभार्ो बैठर् र्क्ष सम्झनु पदकछ र सो शब्दले बैठर् र्क्षसँग जोन्डएर्ो
दशकर्दीघाक तथा बरण्डा समेतलाइ जनाईँछ ।
“न्िषयगत शाखा” भधनाले नगरपावलकाको र्ायक न्वभाजन न्नयमावली बमोन्जमर्ो न्वषयगत शाखा
संझनु पदकछ ।
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(ण)
(त)

“सन्मन्त” भधनाले यस र्ायकन्वन्ध बमोन्जम गठन हुने सभार्ो सन्मन्त सम्झनु पदकछ ।
“संयोजर्” भधनाले यस र्ायकन्वन्ध बमोन्जम गन्ठत सन्मन्तर्ो संयोजर् सम्झनु पदकछ ।
पररच्छे द -२
सभार्ो बैठर् तथा बैठर् सञ्चालन सभबधधी व्यिस्था

३.

सभार्ो अन्धिेशन बोलाउने : (१) ऄध्यक्षले नगरपान्लर्ार्ो न्नवाकचनर्ो ऄन्धतम पररणाम घोषणा
भएर्ो न्मन्तले एर् मन्हना न्भत्र सभार्ो पन्हलो ऄन्धवेशन बोलाईनेछ । त्यसपन्छ यस र्ायकन्वन्ध
बमोन्जम ऄध्यक्षले समय-समयमा ऄधय ऄन्धवेशन बोलाईने छ ।

तर सभार्ो एईटा ऄन्धवेशनर्ो समान्ि र ऄर्ो बैठर्र्ो प्रारम्भर्ा बीचर्ो ऄवन्ध छ महीना भधदा बढी
हुने छै न ।
(२) ऄध्यक्षले र्ायकसचू ी बमोन्जम सभाको बैठर्र्ो संचालन र ऄधत्य गनेछ ।
(३) सभार्ो ऄन्धवेशन चालू नरहेर्ो वा बैठर् स्थन्गत भएर्ो ऄवस्थामा बैठर् बोलाईन वाञ्छनीय छ
भनी सभार्ो सम्पणू क सदस्य संख्यार्ो एर् चौथाआ सदस्यहरूले न्लन्खत ऄनरु ोध गरे मा ऄध्यक्षले
त्यस्तो बैठर् बस्ने न्मन्त , समय र स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोन्र्एर्ो न्मन्त , समय र स्थानमा सभार्ो
ऄन्धवेशन बस्नेछ ।
(४) सभाको अवधिेशन काययपावलकाको के धर रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोवजम बस्नेछ ।
(५) सामाधयतः न्नवाकचन पन्छर्ो पन्हलो ऄन्धवेशन को अिवध बढीमा पधर न्दन र सो
ऄन्धवेशनर्ो ऄवन्ध बढीमा सात न्दनर्ो हुनेछ ।

पन्छर्ो प्रत्येर्

(५) ईपदफा (१) वा (३) बमोन्जम सभार्ो ऄन्धवेशन बोलाएर्ो सचू ना ऄध्यक्षले सदस्यहरुलाइ न्दनेछ ।
त्यस्तो सचू ना अवश्यर्ता ऄनसु ार सावकजन्नर् सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनकु पनेछ ।
४.
सदस्यहरुर्ो उपन्स्थन्त र आसनाः (१) बैठकमा असन ग्रहण गनकु ऄन्घ सबै सदस्यले अध्यक्षले
तोके को क्रम ऄनसु ार ऄन्धवेशनर्ो ईपन्स्थन्त पन्ु स्तर्ामा हस्ताक्षर गनकपु नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम ईपन्स्थत सदस्यले ऄध्यक्षले तोर्े ऄनसु ारर्ो स्थानमा न्नधाकररत समय ऄगावै
अफ्नो असन ग्रहण गनकपु नेछ ।
(३) ऄपांगता भएर्ा सदस्यर्ो हर्मा ऄध्यक्षले न्नधाकररत गरे र्ो स्थानमा न्नजर्ो साथमा एर् जना
सहयोगी अवश्यर् भएमा सो र्ो समेत व्यवस्था गनय सक्नेछ ।
५.
सभार्ो गणपूरर् संख्या : (१) सभामा तत्र्ाल र्ायम रहेर्ा सदस्य संख्यार्ो पचास प्रन्तशत भधदा
बढी सदस्य ईपन्स्थत भएमा ऄन्धवेशनर्ो लान्ग गणपरू र् संख्या पगु र्
े ो मान्ननेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम गणपरु र् सख्ं या नपगु मे ा ऄध्यक्षले तीन न्दन न्भत्र ऄर्ो बैठर्र्ा लान्ग दफा ३
बमोन्जम सन्ू चत गनकपु नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोन्जम अ व्हान गरे र्ो ऄन्धवेशनमा गणपरु र् संख्या नपगु मे ा दइु न्दन न्भत्र ऄन्धवेशन
बस्ने गरी दफा ३ बमोन्जम सचू ना गनकपु नेछ ।
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(४) ईपदफा (३) बमोन्जम पनु ः सचू ना गदाक गणपरु र् संख्या नपगु मे ा र्म्तीमा प च्चीस प्रन्तशत सदस्यहरुर्ो
ईपन्स्थन्तमा ऄन्धवेशन बस्नेछ ।
६.
बैठर्र्ो सञ्चालन र स्थगन: (१) ऄध्यक्षले सभार्ो र्ायकबोझलाइ ध्यानमा राखी र्ायकसचू ी स्वीर्ृ त
गरी सभार्ो बैठर् संचालन गनकपु नेछ ।
(२) सभार्ो बैठर् ऄध्यक्षले न्नधाकरण गरे र्ो समय तान्लर्ा बमोन्जम हुनेछ ।
(३) ऄध्यक्षले प्रत्येर् बैठर्र्ो प्रारम्भ तथा स्थगनर्ो घोषणा गनेछ ।
(४) सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपवस्थत हुन नसक्ने अिस्थामा उपप्रमख
ु ले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
उपप्रमख
ु पवन उपवस्थत हुन नसके मा अध्यक्षले तोके को सभाको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गने गरी
काययसचू ीमा तोक्नु पनेछ ।
७.
र्ायकसच
ू ी र समयािन्ध प्रर्ाशनाः (१) ऄध्यक्षर्ो न्नदेशानसु ार सभार्ो सन्चवले र्ायकसचू ी र समय
तान्लर्ा ऄनसु चू ी-१ बमोन्जम तयार गनेछ र त्यसर्ो एर् प्रन्त सामाधयतया अड्चालीस घण्टा ऄगावै
प्रत्येर् सदस्यलाइ ईपलब्ध गराआनेछ ।

८.

९.

तर न्वशेष पररन्स्थन्तमा ऄध्यक्षर्ो न्नदेशानसु ार बैठर् बस्ने चौिीस घण्टा ऄगावै र्ायकसचू ी
तयार गरी त्यसर्ो एर् प्रन्त सदस्यलाइ सभाको सवचिले ईपलब्ध गराईन सक्नेछ ।
समयािन्ध न्नधाकरण: (१) ऄध्यक्षले बैठर्मा पेश हुने न्वषयमान्थ छलफल गनक समयावन्ध तोक्नेछ ।
२) ईपदफा (१) बमोन्जम तोन्र्एर्ो समयावन्ध समाि भएपन्छ यस र्ा ययविवधमा ऄधयथा लेन्खएर्ोमा
बाहेर् ऄध्यक्षले अधय विषयमा छलफल हुन नन्दइ सो न्वषयर्ो टुङ्गो लगाईन अवश्यर् सबै
विधेयक िा प्रस्ताि न्नणकयाथक बैठर्मा प्रस्ततु गनेछ ।
सभामा मतदान : (१) सभामा न्नणकयर्ा लान्ग प्रस्ततु गररएर्ो सबै
विधेयक िा प्रस्तावर्ो न्नणकय
ईपन्स्थत सदस्यहरूर्ो बहुमतबाट हुनेछ ।
(२) ऄध्यक्षता गने व्यन्िलाइ मत न्दने ऄन्धर्ार हुने छै न ।

१०.

११.
१२.

तर मत बराबर भएमा ऄध्यक्षता गने व्यन्िले अफ्नो न्नणाकयर् मत न्दनेछ ।
मयाकन्दत संशोधनाः र्ुनै सदस्यले प्रस्ततु गने न्वधेयर् िा प्रस्तावमा र्ुनै अपन्िजनर् , व्यंग्यात्मर्,
ऄनावश्यर्, ऄनपु यि
ु वा ऄसम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएर्ो लागेमा ऄध्यक्षले त्यस्ता न्वषय
न्वतरण हुनभु धदा ऄन्घ ईपयि
ु सश
ं ोधन गनक वा गराईन सक्नेछ ।
बैठर्र्ो प्रारभभाः सभार्ो बैठर् र्क्षमा ऄध्यक्ष अगमन भइ रान्रिय धनु बजे पन्छ बैठर् प्रारम्भ
हुनेछ ।
बैठर्मा पालना गनकपु ने आिरणहराः (१) बैठर्मा देहायर्ा आचरणहरू पालना गनकु पनेछः
(र्) ऄध्यक्ष बैठर् र्क्षमा प्रवेश हुदँ ा सबैले सम्मान प्रर्ट गनक ईठ्नु पनेछ ।
(ख) ऄध्यक्षले बैठर्प्रन्त सम्मान प्रर्ट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनकपु नेछ ।
(ग) बैठर् स्थन्गत भइ ऄध्यक्ष सभाबाट बान्हर न्नस्र्े पन्छ मात्र ऄरु सदस्यहरूले बैठर्
पनेछ ।
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र्क्ष छाड्नु

(घ) बैठर्मा भाग न्लने सदस्यले बोल्दा ऄध्यक्षलाइ सम्बोधन गरे र मात्र बोल्नु पदकछ र ऄध्यक्षले
ऄधयथा अदेश न्दएमा बाहेर् ईन्भएर बोल्नु पनेछ ।
(ङ) ऄध्यक्षले बैठर्लाइ सम्बोधन गरररहेर्ो समयमा र्ुनै पन्न सदस्यले स्थान छाड्नु हुदँ नै र
ऄध्यक्षले बोलेर्ो र्ुरा शान्धतपवू र्
क सधु नु पनेछ ।
(च) ऄध्यक्ष

ले असन ग्रहण गरररहेको र बोन्लरहेर्ो अिस्थामा सदस्यर्ो बीचबाट न्हँड्नु हुदँ नै ।

(छ) र्ुनै सदस्यले बोन्लरहेर्ो समयमा ऄशान्धत गनक वा बैठर्र्ो मयाकदा भगं हुने वा ऄव्यवस्था
ईत्पधन हुने र्ुनै र्ाम गनकु हुदँ नै ।
(ज) बैठर् र्क्षमा ऄध्यक्षर्ो सामधु नेबाट वारपार गरी न्हँड्न वा ऄध्यक्षर्ो असनतफक न्पठ्यू
फर्ाकएर बस्न हुदँ नै ।
(झ) बैठर्र्ो र्ायकसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धधत न्वषय बाहेर् ऄधय न्वषयर्ो पस्ु तर्
ऄधय र्ागजपत्रहरू पढ्नु हुदँ नै ।
(ञ) बैठर्र्ो ऄवन्धभर बैठर् र्क्षमा मोबाइल फोन बधद गनकु पनेछ ।
१३.

, समाचारपत्र वा

(२) सभामा पालना गनकपु ने अधय आचरणहरू समय समयमा सभाले तोर्े बमोन्जम हुनेछ ।
बैठर्मा भाग न्लने सदस्यले पालन गनकु पने न्नयमहराः बैठर्मा हुने छलफलमा भाग न्लने सदस्यले
देहायर्ा न्नयमहरूर्ो पालन गनकु पनेछः
(र्) ऄध्यक्षर्ो ध्यानार्षकण गनकर्ो न्नन्मि ईठ्नु पनेछ र ऄध्यक्ष
ले न्नजर्ो नाम बोलाएपन्छ वा
आशारा गरे पन्छ मात्र बोल्नु पनेछ ।
(ख) यस र्ायक विवधर्ो दफा ३५ बमोवजमका न्वषयमा छलफल गनकु हुदँ नै ।
(ग) ऄ

शीष्ट, ऄश्लील, ऄपमानजनर् वा र्ुनै अपन्िजनर् शब्द बोल्नु हुदँ नै ।

(घ) व्यन्िगत अक्षेप लगाईन हुदँ नै ।
(ङ) बोल्न पाईने ऄन्धर्ारलाइ सभार्ो र्ायकमा बाधा पाने मनसायले दरुु पयोग गनकु हुदँ नै ।
(च) सभा वा ऄध्यक्षर्ो र्ुनै न्नणकय बदर गररयोस् भधने प्रस्तावमान्थ बोल्दार्ो ऄवस्थामा बाहेर्
सभा ऄध्यक्षर्ो र्ुनै पन्न न्नणकयर्ो अलोचना गनकु हुदँ नै ।
(छ) ऄध्यक्षले पद ऄनर्
ु ू ल अचरण गरे र्ो छै न भधने प्रस्तावर्ो छलफलर्ो क्रममा बाहेर्
ऄध्यक्षर्ो अचरणर्ो अलोचना गनकु हुदँ नै ।
१४.

(ज) वैठर्मा पालना गनकपु ने अधय न्नयमहरू सभाले तोर्े बमोन्जम हुनेछ ।
छलफलमा बोल्ने क्रमाः बैठर्मा बोल्ने क्रम देहाय बमोन्जम हुनेछः
(र्) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोन्लसर्े पन्छ ऄध्यक्षले नाम बोलाएर्ो वा आशारा गरे र्ो क्रम
बमोन्जमर्ो सदस्यले बोल्न पाईनेछन् ।
(ख) ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्त न्बना र्ुनै सदस्यले एईटै प्रस्तावमा एर् पटर् भधदा बढी बोल्न पाईने छै न ।
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१५.

१६.

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले ईिर न्दनर्ो न्नन्मि छलफलर्ो ऄधत्यमा फे रर बोल्न पाईनेछ । सो
प्रस्तावर्ो सम्बधधमा छलफलमा पन्हले भाग न्लएर्ो वा नन्लएर्ो जेसर्
ु ै भए तापन्न प्रस्तावर्
सदस्यले ईिर न्दइ सर्े पन्छ ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्त नन्लइ फे रर बोल्न पाईने छै न ।
स्पष्ट पानक माग गनक सन्र्नेाः (१) बैठर्मा छलफल चन्लरहेर्ो समयमा सम्बन्धधत न्वषयमा र्ुनै
सदस्यले र्ुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनक ऄध्यक्ष माफक त ऄनरु ोध गनक सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सर्
ु ै र्ुरा लेन्खएर्ो भए तापन्न ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्त न्लइ र्ुनै सदस्यले सभार्ो
जानर्ारीर्ो लान्ग अफूसँग सम्बन्धधत ऄधय न्वषयमा स्पष्ट जानर्ारी न्दन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो स्पष्ट जानर्ारी न्दँदा र्ुनै न्ववादस्पद न्वषय ईठाईन पाआने छै न र सो स्पष्ट जानर्ारी
मान्थ र्ुनै छलफल गनक पाआने छै न ।
न्नणकयाथक प्रस्ताि पेश गनेाः (१) सभार्ो र्ायकसचू ीर्ो र्ुनै प्रस्तावमान्थ छलफल समाि भएपन्छ सो
प्रस्तावर्ो पक्षमा हुने सदस्यहरूलाइ “हुधछ, न्वपक्षमा हुने सदस्यहरूलाइ “हुधन” र तटस्थ रहन चाहने
सदस्यहरूलाइ “मत न्दधन” भधने शब्द सन्ु नने गरी ईच्चारण गनकु भनी ऄध्यक्षले र्ायकसचु ीर्ा न्वषयहरू
क्रमशः न्नणकयाथक पेश गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम प्रस्तावलाइ न्नणकयाथक पेश गरे पन्छ ऄध्यक्षले
“हुधछ” वा “हुधन” भधने
सदस्यहरूमध्ये जनु पक्षर्ो बहुमत भएर्ो ठहरय् ाईँछ सो र्ुरार्ो घोषणा गनेछ ।

१७.

(३) ऄध्यक्षद्वारा र्ुनै प्रस्ताव न्नणकयाथक पेश गररसर्े पन्छ सो प्रस्तावमान्थ छलफल गनक वा संशोधन
प्रस्ततु गनक पाआने छै न ।
सभाध्यिले न्नदेशन न्दनेाः (१) बैठर्मा ऄभद्र व्यवहार गने सदस्यलाइ अफ्नो व्यवहार न्नयधत्रण गनक
ऄध्यक्षले चेतावनी न्दए पन्छ त्यस्तो सदस्यले अफ्नो व्यवहारमान्थ तरुु धत न्नयधत्रण गनकु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जमर्ो अदेश पालना नगने सदस्यलाइ ऄध्यक्षले बैठर्बाट बान्हर जान अदेश
न्दन सक्नेछ । अदेश पाएपन्छ त्यस्तो सदस्यले बैठर् र्क्षबाट तरुु धत बान्हर जानु पनेछ र न्नजले सो
न्दनर्ो बाँर्ी ऄवन्धर्ो बैठर्मा ईपन्स्थत हुन पाईने छै न ।
(३) ईपदफा (२) बमोन्जमर्ो अदेश पाएपन्छ पन्न त्यस्तो सदस्य बैठर् र्क्षबाट तरुु धत बान्हर नगएमा
ऄध्यक्षले न्नजलाइ र्मकचारी वा सरु क्षार्मीर्ो सहयोग न्लइ बान्हर न्नर्ाल्न सक्नेछ । त्यसरी
न्नर्ान्लएर्ोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपन्छर्ो तीन न्दनसम्म सभार्ो बैठर् वा र्ुनै सन्मन्तर्ो
बैठर्मा भाग न्लन पाईने छै न । यसरी न्नर्ान्लएर्ोमा सभार्ो सन्चवले सो र्ुरार्ो सचू ना सबै
सन्मन्तलाइ न्दनेछ ।
(४) यस र्ायकन्वन्धमा ऄधयत्र जनु सर्
ु ै र्ुरा लेन्खएर्ो भए तापन्न र्ुनै सदस्यले बैठर् र्क्षमा शान्धत ,
सव्ु यवस्था तथा ऄनश
ु ासन भङ्ग गरे मा वा गनक लागेमा वा सभार्ो प्रन्तष्ठामा धक्र्ा लाग्ने न्र्न्समले
बैठर् र्क्ष न्भत्र ध्वसं ात्मर् र्ायक गरे मा वा बल प्रयोग गरे मा वा गनक लागेमा वा र्ुनै भौन्तर् हानी
नोक्सानी पु रय् ाएमा ऄध्यक्षले न्नजलाइ बैठर् र्क्षबाट तत्र्ाल न्नरर्ाशन गरी सदस्यलाइ बढीमा
सात न्दन सम्मर्ो लान्ग सभामा अईन नपाईने गरी र क्षन्त भएर्ो भौन्तर् सामाग्रीर्ो यथाथक
क्षन्तपन्ू तक न्नजबाट भराईने अदेश न्दन सक्नेछ ।
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(५) दफा ( ४) बमोन्जम न्नरर्ान्सत भएर्ो सदस्यले सो ऄवन्धभर सभार्ो वा र्ुनै सन्मन्तर्ो बैठर्मा
ईपन्स्थत हुन पाईने छै न । न्नजलाइ तोन्र्एर्ो क्षन्तपन्ू तक ऄध्यक्षले तोर्े र्ो समयन्भत्र दान्खला गने
दान्यत्व सम्बन्धधत सदस्यर्ो हुनेछ ।

१८.

१९.

२०.

२१.

२२.

(६) यस दफा बमोन्जम र्ुनै सदस्य न्नरर्ान्शत भएर्ो वा फुर्ुवा भएर्ो सचू ना सभार्ो सन्चवले सबै
सन्मन्तलाइ न्दनेछ ।
र्ारिाही न्फताक हुन सकनेाः यस र्ायकन्वन्धमा ऄधयत्र जनु सर्
ु ै र्ुरा लेन्खएर्ो भए तापन्न न्नरर्ान्शत वा
र्ारवाहीमा परे र्ो सदस्यले न्चि बझ्ु दो सफाइ पेश गरे मा वा अफ्नो भल
ू स्वीर्ार गरी माफी मागेमा
ऄध्यक्षले बैठर्र्ो राय बझु ी त्यस्तो सदस्यलाइ माफी न्दइ र्ारवाही न्फताक न्लन सक्नेछ ।
बैठर् स्थन्गत गने अन्धर्ाराः बैठर् र्क्षन्भत्र ऄव्यवस्था भइ वा हुन लान्ग बैठर् न्नयन्मत रुपले
सञ्चालन गनक बाधा पने देन्खएमा ऄध्यक्षले सो न्दनर्ो र्ुनै समयसम्म वा अफूले तोर्े र्ो
ऄवन्धसम्मर्ो लान्ग सचू ना टाँस गरी बैठर् स्थन्गत गनक सक्नेछ । ऄध्यक्ष ले गरे र्ो त्यस्तो स्थगन मान्थ
र्ुनै सदस्यले प्रश्न ईठाईन पाईने छै न् ।
सदस्यर्ो स्थान ररक्त रहेर्ो अिस्थामा सभार्ो र्ायक सञ्चालन : सभार्ो र्ुनै सदस्यर्ो स्थान
ररि रहेर्ो ऄवस्थामा समेत सभाले अफ्नो र्ायक सञ्चालन गनक सक्नेछ र सभार्ो र्ारबाहीमा भाग
न्लन नपाईने र्ुनै व्यन्िले भाग न्लएर्ो र्ुरा पन्छ पिा लागेमा प्रचन्लत र्ाननू न्वपररत बाहेर्र्ो र्ायक
ऄमाधय हुने छै न ।
सभार्ो न्नणकयर्ो अन्भलेख र र्ायाकधियन : (१) सभा र यसर्ो सन्मन्तर्ो न्नणकय तथा र्ारबाहीर्ो
ऄन्भलेख सभार्ो सन्चवले व्यवन्स्थत र सरु न्क्षत राख्नु पनेछ ।
(२) सभा तथा यसर्ा सन्मन्तर्ो न्नणकयर्ो सक्र्ल ऄध्यक्षर्ो अदेश न्बना सभा वा सभा भवन बान्हर
लैजान हुदँ नै ।
न्नणकय प्रमान्णत गने: (१) सभाको बैठकले गरे र्ा न्नणकय अध्यक्षले प्रमावणत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको वनणयय सरु वक्षत राख्ने र कायायधियन गने गराउने कायय सभाको सवचिले
गनेछ ।
पररच्छे द-३
स्थानीय र्ानून न्नमाकण गने प्रन्क्रया

२३.

स्थानीय र्ानून न्नमाकण गदाक न्िचार गनकु पने पिहरुाः (१) सभाले स्थानीय र्ाननू न्नमाकण वा
संशोधन गदाक ऄधय र्ुरार्ो ऄन्तररि देहायर्ो न्वषयमा न्वचार गनकु पनेछ,(र्) संन्वधान बमोन्जम अफ्नो ऄन्धर्ारर्ो न्वषयमा पने वा नपने

,

(ख) संन्वधान , संघीय र्ाननू तथा प्रदेश र्ाननू र्ो व्यवस्था,
(ग) त्यस्तो र्ाननू

, स्वच्छ, धयायपणू क तथा तर्क संगत हुने वा नहुने,
(घ) न्नमाकण गनक लान्गएर्ो स्थानीय र्ाननू र्ो व्यवहाररर् र्ायाकधवयन हुन सक्ने वा नसक्ने ,
(ङ) र्ाननू र्ायाकधवयनर्ो लान्ग अवश्यर् पने अन्थकर् स्रोत तथा सस्ं थागत सरं चना
(च) स

िोच्च ऄदालतबाट प्रन्तपान्दत न्सद्धाधत वा भएर्ो अदेश,
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,

(छ) नेपाल सरर्ार , संघीय संसद् , प्रदेश सरर्ार वा प्रदेश सभाले त्यस्तै न्वषयमा अधारभतू र्ाननू
न्नमाकण गरे र्ो भए सो मा भएर्ो व्यवस्था
(ज)

नेपाल सरर्ार वा प्रादेन्शर् सरर्ारले नमनू ा र्ाननू ईपलब्ध गराएर्ो भए सो
व्यवस्था,

मा भएर्ो

(झ)

नेपालले ऄधतरान्रिय स्तरमा जनाएर्ो प्रन्तवद्धता,

(ञ)

सम्बन्धधत स्थानीय तहले न्नमाकण गरे र्ो ऄधय स्थानीय र्ाननू हरुसँगर्ो तालमेल तथा सौहारता,

(ट)

न्जल्लान्भत्रर्ा ऄधय स्थानीय तह वा ऄधय न्जल्लासँग न्समाना जोन्डएर्ा स्थानीय तहर्ो
हर्मा त्यस्ता न्जल्लार्ा स्थानीय तहले बनाएर्ो स्थानीय र्ाननू र्ो व्यवस्था,

(ठ)

नगरर्ायकपान्लर्ाले न्नधाकरण गरे र्ा ऄधय अवश्यर् न्वषयहरु ।

(२) सभाले सन्ं वधानर्ो ऄनसु चू ी -९ र्ो न्वषयमा स्थानीय र्ाननू न्नमाकण गदाक त्यस्तो न्वषयमा सघं ीय ससं द
वा प्रदेश सभाले बनाएर्ो र्ाननू र्ो प्रन्तर्ूल नहुने गरी न्नमाकण गनेछ ।
(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तारमा कुनै वकवसमको बाधा
अिरोध गने िा कुनै वकवसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँ ैन ।
(४) सभा िा काययपावलकाले एक आपसमा बावझने गरी स्थानीय काननू वनमायण गनय हुदँ ैन ।
(५) सभाले न्दएर्ो ऄन्धर्ार प्रयोग गरी र्ायकपान्लर्ाले न्नदेन्शर्ा वा न्दग्दशकन बनाइ लागू गनेछ ।
२४. आिश्यर्तार्ो पन्हचान गने : (१) र्ायकपान्लर्ाले न्वधेयर् तजमकु ा गनकु ऄन्घ त्यस्तो न्वषयर्ो र्ाननू
न्नमाकण गनक अवश्यर् रहे नरहेर्ो न्वषयमा अवश्यर्तार्ो पन्हचान गनकु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) र्ो प्रयोजनर्ो लान्ग सम्बन्धधत र्ायकपान्लर्ाले स्थानीय र्ाननू बनाईनु पने अधार र
र्ारण, त्यस्तो न्वषयमा सघं ीय वा प्रदेश र्ाननू भए नभएर्ो , न्जल्ला न्भत्रर्ा र ऄधय न्छमेर्ी
स्थानीय तहमा त्यस सम्बधधी स्थानीय र्ाननू न्नमाकण भए नभएर्ो , स्थानीय र्ाननू तजमकु ाबाट
हान्सल गनक खोन्जएर्ो लाभ लागत र ईपलब्धी , स्थानीय र्ाननू र्ायाकधवयनर्ो लान्ग अवश्यर्
पने संयधत्र तथा अन्थकर् स्रोत, त्यस्तो स्रोत जटु ाईनर्ो लान्ग अवश्यर् व्यवस्था र न्वधेयर्मा रहने
मख्ु य मख्ु य प्रावधानर्ो समेत न्वश्ले षण गरी संन्क्षि ऄवधारणापत्र तयार गनकु पनेछ ।
(३)
२५.

२६.

र्ाननू र्ो संशोधनर्ो लान्ग न्वधेयर् तजमकु ा गदाक संशोधन गनकु परे र्ो अधार र र्ारण सन्हतर्ो
दफाबार तीन महले न्ववरण तयार गनकु पनेछ ।
प्रस्ताि स्िीर्ारयोग्य छ िा छै न भधने न्नणकय गनेाः र्ुनै प्रस्ताव स्वीर्ार योग्य छ वा छै न भधने र्ुरार्ो
न्नणकय ऄध्यक्षले गनेछ र त्यसरी न्नणकय गदाक ऄध्यक्षले र्ारण खल
ु ाइ प्रस्तावर्ो र्ुनै ऄश
ं वा परू ै प्रस्ताव
ऄस्वीर्ार गनक सक्नेछ ।
न्िधेयर् िा प्रस्ताि प्रस्तुत : १) वान्षकर् अय र व्ययर्ो ऄनमु ान सन्हतर्ो बजेट तथा सोसँग
सम्बन्धधत न्वन्नयोजन वा अन्थकर् न्वधेयर्ह रू ऄध्यक्षबाट न्नधाकररत न्मन्त र समयमा सभार्ो बैठर्मा
प्रस्ततु गनकपु नेछ ।
(२) वान्षकर् बजेट तथा ऄथक सम्बधधी न्वधेयर् वा प्रस्ताव र्ायकपान्लर्ार्ो प्रमख
ु अफैं ले वा न्नजले
तोर्े बमोन्जम ईपप्रमख
ु वा र्ायकपान्लर्ार्ो सदस्यले मात्र प्रस्ततु गनकपु नेछ । ऄध्यक्षले वा वषयर्
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बजेट अय व्यय न्ववरण तथा बजेट सभामा अँफै पेश गने भएमा सो समयमा ईपप्रमख
ु ले बैठर्र्ो
ऄध्यक्षता गनेछ ।
(३) र्ुनै न्वधेयर् वा प्रस्ताव ऄथक सम्बधधी हो वा होआन भधने प्रश्न ईठे मा सो प्रश्नर्ो ऄन्धतम न्नणकय गने
ऄन्धर्ार ऄध्यक्षर्ो हुनेछ ।
(४) ऄथक सम्बधधी न्वधेयर् वा प्रस्तावर्ो ऄधय प्रन्क्रया देहाय बमोन्जम हुनेछ,(र्)

ऄथक सम्बधधी न्वधेयर् वा प्रस्तावमा छलफलर्ा लान्ग ऄध्यक्षले स्वीर्ृ त गरे र्ो
र्ायकतान्लर्ा (न्मन्त र समय) सबै सदस्यलाइ सभार्ो सन्चवले ईपलब्ध गराईनपु नेछ ।

(ख)

वान्षकर् बजेट सम्बधधी न्वधेयर् सभार्ो बैठर्मा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाइ
ईपलब्ध गराआनेछ ।

(ग) ऄथक सम्बधधी न्वधेयर् वा प्रस्तावर्ा सम्बधधमा यस र्ायकन्वन्धमा ईल्लेख भएर्ा न्वषय
बाहेर् ऄध्यक्षले ईपयि
ु ठहयाकएर्ो प्रन्क्रया ऄपनाआनेछ ।
(५) ऄथक सम्बधधी न्वधेयर् वा प्रस्ताव बाहेर्र्ा न्वधेयर् वा प्रस्ताव र्ुनै सदस्यले र्म्तीमा सात न्दन
ऄन्घ दताक गनकपु नेछ ।
(६) ऄथक सम्बधधी न्वधेयर् वा प्रस्ताव बाहेर्र्ा न्वधेयर् वा प्रस्ताव दताक भए पश्चात सभार्ो सन्चवले
सबै सदस्यलाइ ईपलब्ध गराईनु गनकपु नेछ ।

२७.

२८.

(७) न्वधेयर् वा प्रस्ताव माथी छलफल र न्नणकय हुने समयतान्लर्ा अनसु चू ी -१ बमोवजम ऄध्यक्षले
न्नधाकरण गरे बमोन्जम हुनेछ ।
अथक सभबधधी परु र् अनमु ान : (१) सभाबाट पाररत चालु अन्थकर् वषकर्ा लान्ग ऄथक सम्बधधी ऐनले
र्ुनै सेवार्ा लान्ग खचक गनक ऄन्ख्तयारी न्दएर्ो रर्म ऄपयाकि भएमा वा त्यस वषकर्ा लान्ग ऄथक
सम्बधधी ऐनले ऄन्ख्तयारी नदन्एर्ो सेवामा खचक गनक अवश्यर् भएमा वा ऄथक सम्बधधी ऐनले
ऄन्ख्तयारी न्दएर्ो रर्मभधदा बढी खचक हुन गएमा र्ायकपान्लर्ार्ो प्रमख
ु ले सभामा यस ऄन्घ प्रस्ततु
गररएर्ो बजेटर्ो न्सद्धाधत र मागकदशनर्ो प्रन्तर्ूल नहुने गरी परु र् ऄनमु ान पेश गनक सक्नेछ ।
न्िधेयर् सभामा पेश गदाक सल
ं ग्न गनकु पने न्ििरण : सभामा पेश गने न्वधेयर्र्ा साथमा देहायर्ो
न्ववरण सल
ं ग्न गनकु पनेछ,(र्) न्वधेयर्र्ो ईद्देश्य र र्ारण सन्हतर्ो न्ववरण ,
(ख) न्वधेयर् ऐन बनेपन्छ अन्थकर् व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसर्ो न्वस्तृत न्ववरण सन्हतर्ो
अन्थकर् न्टप्पणी,

२९.

(ग) र्ुनै न्वधेयर्मा न्नयम , र्ायकन्वन्ध, न्नदेन्शर्ा बनाईने वा ऄन्धर्ार प्रत्यायोजन गने प्रावधान
रहेर्ो भए त्यसर्ो र्ारण , प्रत्यायोन्जत ऄन्धर्ार ऄधतगकत बनाआने न्नयम , र्ायकन्वन्ध वा
न्नदेन्शर्ार्ो प्रर्ृ न्त र सीमा तथा त्यसबाट पनक सक्ने प्रभाव सम्बधधी न्टप्पणी ।
न्िधेयर् दताक गराउनु पने : (१) सभार्ो ऄन्धर्ारक्षेत्र न्भत्र पने र्ुनै न्वषयमा र्ुनै सदस्यले न्वधेयर्
पेश गनक चाहेमा न्वधेयर् तयार गरी सभार्ो बैठर् बस्ने न्मन्त भधदा र्म्तीमा
पधर वदन ऄगावै
ऄध्यक्षलाइ ईपलब्ध गराइ दताक गराईनु पनेछ ।
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तर न्नवाकचनपन्छर्ो प्रथम सभामा न्वधेयर् पेश गने समयावन्ध अध्यक्षले तोके बमोवजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको विधेयक प्रचन्लत र्ाननू ऄनर्
ु ू ल नदेन्खएमा वा यो काययविवध ऄनर्
ु ुल
नभएमा ऄध्यक्षले ईि विधेयक न्वन्धसम्मत रुपमा पेश गनक प्रस्तावर् सदस्यलाइ न्दनु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोन्जम ऄध्यक्षले अदेश न्दए बमोन्जम सभार्ो सन्चवले प्रस्ताव दताक गनकु
पनेछ ।

३०.

(४) सभार्ो सन्चवले ऄध्यक्षले अदेश न्दएर्ा विधेयक अनसु चू ी-२ बमोवजम दताकर्ो ऄन्भलेख छुट्टै
राख्नु पनेछ ।
प्रस्ताि दताक गराउनु पने : सभार्ो ऄन्धर्ारक्षेत्र न्भत्र पने र्ुनै न्वषयमा प्रस्ताव पेश गनक चाहने सदस्यले
प्रस्ताव तयार गरी सभार्ो बैठर् बस्नु भधदा र्म्तीमा सात न्दन ऄगावै ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनकपु नेछ ।
तर न्नवाकचनपन्छर्ो प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावन्ध अध्यक्षले तोके बमोवजम हुनेछ ।
(२) त्यस्तो प्रस्ताव प्रचन्लत र्ाननू ऄनर्
ु ू ल नदेन्खएमा वा यो काययविवध ऄनर्
ु ु ल नभएमा ऄध्यक्षले
ईि प्रस्ताव न्वन्धसम्मत रुपमा पेश गनक प्रस्तावर् सदस्यलाइ न्दनु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोन्जम ऄध्यक्षले अदेश न्दए बमोन्जम सभार्ो सन्चवले प्रस्ताव दताक गनकु
पनेछ ।

३१.

(४) सभार्ो सन्चवले ऄध्यक्षले अदेश न्दएर्ा प्रस्तावहरु दताकर्ो ऄन्भलेख अनसु चू ी-२ बमोवजम छुट्टै
राख्नु पनेछ ।
सूचना न्बना पन्न प्रस्ताि पेश गनक सन्र्नेाः (१) यस पररच्छे दमा जनु सर्
ु ै र्ुरा लेन्खएर्ो भए तापन्न
ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्त न्लइ देहायर्ो र्ुनै प्रस्ताव सचू ना न्बना पन्न पेश गनक सन्र्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा
र्ुनै न्ववादस्पद न्वषय ईठाईन पाआने छै नः
(र्) धधयवाद ज्ञापन गने ,
(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन न्फताक न्लने ,
(ग) बधाआ न्दने वा शोर् प्रर्ट गने

,

(घ) छलफल वा बैठर् स्थन्गत गने

,

(ङ) बैठर्र्ो ऄवन्ध बढाईने वा
(च) छलफल समाि गने ।

३२.

३३.

(२) ईपदफा (१) मा ईल्लेन्खत प्रस्तावर्ा सम्बधधमा ऄध्यक्ष र्ो ऄनमु न्त प्राि भइ बैठर्मा प्रस्ताव पेश
भएपन्छ ऄध्यक्षले ईि प्रस्तावलाइ बैठर्मा न्नणकयाथक पेश गनेछ ।
न्िधेयर् र प्रस्ताि न्ितरण : वान्षकर् बजेट सम्बधधी न्वधेयर् र्ायकपान्लर्ाबाट स्वीर्ृ त गरी न्सधै
सभामा पेश गररनेछ । ऄधय सबै न्वधेयर् वा प्रस्ताव सभामा पेश गनकु भधदा र्म्तीमा चौवीस घण्टा
ऄगावै सबै सदस्यलाइ सभार्ो सन्चवले ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
सझ
ु ाब सर्
ु लागेमा त्यस्तो
ं लन र पररमाजकन : (१) न्वधेयर् मसौदा भएपन्छ ऄध्यक्षलाइ ईपयि
न्वधेयर्मा सावकजन्नर् रुपमा वा वडाबाट वडाबासीर्ो सझु ाब सर्
ं लन गनक सक्नेछ ।
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३४.

(२) ईपदफा (१) बमोन्जम प्राि हुन अएर्ो सझु ाबहरु सन्हतर्ो प्रन्तवेदन सम्बन्धधत वडा सन्मन्तले
र्ायकपान्लर्ालाइ न्दनु पनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोन्जम न्वधेयर्मा वडा सन्मन्त माफक त प्राि हुन अएर्ा सझु ाबहरुर्ो ऄध्ययन गरी
र्ायकपान्लर्ाले न्वधेयर्लाइ अवश्यर्ता ऄनसु ार पररमाजकन गनेछ ।
न्िधेयर् िा प्रस्ताि सभामा पेश गने : (१) ऄध्यक्षबाट स्वीर्ृ त र्ायकतान्लर्ा बमोन्जम न्वधेयर् वा
प्रस्ताव प्रस्ततु र्ताक सदस्यले सभार्ो बैठर्मा पेश गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम न्वधेयर् पेश गदाक न्वधेयर् प्रस्ततु र्ताक सदस्यले न्वधेयर् पेश गनकु परे र्ो
र्ारण, न्वधेयर्बाट गनक खोन्जएर्ो व्यवस्था र त्यसबाट प्राि गनक खोन्जएर्ो ईपलन्ब्धर्ो बारे मा
संन्क्षि जानर्ारी न्ददं ै न्वधेयर्मा छलफल गररयोस् भधने प्रस्ताव सभामा पेश गनकु पनेछ ।

३५.

(३) न्वधेयर् वा प्रस्ताव पेश गनक तोन्र्एर्ो सदस्य सभामा स्वयं ईपन्स्थत हुन ऄसमथक भएमा ऄध्यक्षले
तोर्े र्ो र्ुनै सदस्यले न्वधेयर् िा प्रस्ताव पेश गनक सक्नेछ ।
संशोधन सभबधधी शतकहराः र्ुनै न्वधेयर् वा प्रस्तावर्ो सम्बधधमा देहायर्ा शतकर्ो ऄधीनमा रही
सदस्यले संशोधन पेश गनक सक्नेछः
(र्) मल
ू प्रस्तावर्ो न्सद्धाधत न्वपरीत हुनु हुदँ नै ।
(ख) मल
ू प्रस्तावर्ो र्ुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसर्ो क्षेत्रन्भत्रर्ो हुनु पनेछ ।
(ग) बैठर्ले पन्हले

३६.

नै गररसर्े र्ो न्नणकयसँग बान्झने हुनु हुदँ नै ।

(घ) ऄस्पष्ट वा न्नरथकर् हुनु हुदँ नै ।
न्िधेयर्मा दफाबार छलफल : (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोन्जमर्ो न्वधेयर् वा प्रस्ताव
बैठकमा दफावार छलफलर्ा लान्ग ऄध्यक्षले अवश्यर् व्यवस्था गनकपु नेछ ।
यस्तो छलफलमा
अध्यक्षले प्राप्त भई सके का सश
ं ोधन विधेयक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम छलफल समाि भए पश्चात न्वधेयर् वा प्रस्ताव प्रस्ततु र्ताक सदस्यले
ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्तले सभामा देहायर्ो र्ुनै एर् प्रस्ताव प्रस्ततु गनकपु नेछ,
(र्) न्वस्तृत छलफलर्ो लान्ग न्वधेयर् वा प्रस्तावलाइ सभार्ा सन्मन्तमा पठाआयोस् भधने वा
(ख) न्वधेयर् वा प्रस्ताव बैठर्बाट पाररत गनक न्नणकयाथक पेश गने ।

३७.

तर सवमवतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने छै न ।
सभामा छलफल गनक नपाइने न्िषयहराः (१) देहायर्ा न्वषयमा सभा वा स वमन्तर्ो र्ुनै बैठकमा
छलफल गनक पाआने छै नः
(र्) सन्ं वधान वा प्रचन्लत र्ाननू बाट न्नषेध गररएर्ो न्वषय

,

(ख)

काननू त: गोप्य रहने र्ुराहरू वा प्रर्ाशन गदाक रान्रिय न्हत न्वपररत हुने कायय,

(ग)

र्ायकपान्लर्ार्ो र्ुनै सन्मन्तर्ो न्नणकयर्ो अलोचना गररएर्ा न्वषय,

(ग) सभार्ो छलफलद्वारा स्पष्ट भएसर्े र्ो न्वषय
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,

(घ) प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारर्ो लान्ग र्ुनै व्यन्ि वा संस्थार्ो नाम अन्द भएर्ो न्वषय

,

(ङ) प्रचन्लत र्ाननू बमोन्जम स्थान्पत भएर्ो धयान्यर् वा
त्यस्तो पदावधकारी, प्रचन्लत र्ाननु
बमोन्जम जाँचबझु गनक , सझु ाव न्दन वा प्रन्तवेदन पेश गनक गन्ठत अयोग वा सन्मन्तमा
न्वचारधीन रहेर्ो न्वषय,
(च) ऐन्तहान्सर्

तथ्य वा र्ाननू र्ो व्याख्या सम्बधधी न्वषय,

(छ) गैर सरर्ारी व्यन्िर्ो र्ुनै विव्य सत्य हो वा होआन भधने न्वषय
(ज) ऄन्शष्ट भाषा प्रयोग गररएर्ो

,

,

३८.

(झ) र्ायकपान्लर्ार्ो र्ुनै न्नणकय वा र्ुनै र्ारवाही सम्बधधी न्वषयमा छलफल गदाक रान्रिय सरु क्षा
,
ऄखण्डता वा र्ूटनीन्तर् सम्बधध जस्ता संवदे नशील न्वषयहरूमा अँच अईन सक्ने भनी
र्ायकपान्लर्ाबाट प्रमान्णत गररएर्ो न्वषय समावेश भएर्ो ।
सन्मन्तमा छलफल: (१) दफा ३६ र्ो ईपदफा २(र्) बमोन्जम न्वस्तृत छलफल गनक सभार्ो सन्मन्तमा
पठाआएर्ोमा सन्मन्तले त्यस्तो न्वधेयर् वा प्रस्तावमा छलफल गदाक न्वधेयर्मा संशोधन पेश गने
सदस्यहरुलाइ संशोधन पेश गनकु परे र्ो अधार र र्ारण समेत खल
ु ाइ अफ्नो संशोधनर्ो न्वषयमा प्रष्ट
गनक सन्मन्तर्ो बैठर्मा समय न्दनेछ ।

३९.

(२) ईपदफा (१) बमोन्जम संशोधनर्ताकले संशोधनर्ो न्वषयमा अफ्नो धारणा राखेपन्छ पेश भएर्ा
सश
ं ोधनर्ा न्वषयमा समेत सन्मन्तले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो सश
ं ोधन स्वीर्ार गने वा नगने
सम्बधधमा न्वधेयर् प्रस्ततु र्ताक सदस्यर्ो समेत राय न्लइ अवश्यर् न्नणकय गनेछ ।
सन्मन्तर्ो प्रन्तिेदन र बैठर्मा प्रस्तुत : (१) सन्मन्तमा न्वधेयर् वा प्रस्ताव उपर छलफल समाि
भएपन्छ सन्मन्तले गरे को वनणयय अनरुु प प्रन्तवेदन तयार गरी सन्मन्तर्ो संयोजर् वा न्नजर्ो
ऄनपु न्स्थन्तमा सन्मन्तले तोर्े र्ो सदस्यले प्रन्तवेदन सन्हतर्ो न्वधेयर् वा प्रस्ताव ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्तले
सभार्ो बैठर्मा पेश गनेछ ।

४०.

(२) ईपदफा (१) बमोन्जमर्ो प्रन्तवेदन ईपर छलफल समाि भए पश्चात न्वधेयर् वा प्रस्ताव प्रस्ततु र्ताक
सदस्यले ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्तमा न्वधेयर् वा प्रस्ताव बैठर्बाट पाररत गनक न्नणकयाथक पेश गनेछ ।
न्िधेयर् न्फताक न्लन सकने : (१) न्वधेयर् प्रस्ततु र्ताक सदस्यले सभार्ो स्वीर्ृ न्त न्लइ जनु सर्
ुै
ऄवस्थामा न्वधेयर् िा प्रस्ताि न्फताक न्लन सक्नेछ ।
तर वान्षकर् बजेट तथा अन्थकर् ऐन सम्बधधी न्वधेयर् वफतायन्लन सक्ने छै न् ।
(२) न्वधेयर् िा प्रस्ताि प्रस्ततु र्ताक सदस्यले न्वधेयर् न्फताक न्लन ऄनमु न्त माग्ने प्रस्ताव पेश चाहेमा
न्लन्खत सचू ना न्दनु पनेछ ।
(३) न्वधेयर् िा प्रस्ताि न्फताक न्लने प्रस्तावर्ो र्सैले न्वरोध गरे मा प्रस्ताव गने तथा न्वरोध गने
सदस्यलाइ ऄध्यक्षले अ -अफ्नो र्ुराहरू स्पष्ट पानक संन्क्षि विव्य न्दन ऄनमु न्त न्दन सक्नेछ र
त्यसपन्छ ऄरु छलफल हुन नन्दइ प्रस्तावलाइ न्नणकयाथक पेश गनेछ ।
(४) न्वधेयर् िा प्रस्ताि न्फताक न्लने ऄधय प्रन्क्रया ऄध्यक्षले न्नधाकरण गरे बमोन्जम हुनेछ ।
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४१.

सश
ं ोधन प्रस्ताि स्िीर्ृत गने िा नगने अन्धर्ाराः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोन्जम दताक
भएर्ो न्वधेयर् वा प्रस्ताि ईपर र्ुनै सदस्यले सश
ं ोधन पेश गनक चाहेमा सभार्ो बैठर् हुनभु धदा र्म्तीमा
चौिीस घण्टा ऄगावै संशोधनर्ो प्रस्ताव ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनक सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम पेश गररने संशोधन स्वीर्ृ त गने वा नगने ऄन्धर्ार ऄध्यक्षर्ो हुनेछ ।
(३) ऄध्यक्षले स्वीर्ृ त गरे र्ो सश
ू प्रस्तावलाइ न्नणकयाथक पेश
ं ोधन वा सश
ं ोधन सन्हतर्ो प्रस्ताव वा मल
गनकभु धदा पन्हले बैठर्मा पढेर सनु ाईनेछ । यसरी न्नणकयाथक पेश गदाक एर्भधदा बढी संशोधनहरु भएमा
ऄध्यक्षले ईपयि
ु ठहयाकएर्ो र्ुनै एर् सश
ू प्रस्तावलाइ
ं ोधन वा सश
ं ोधन सन्हतर्ो प्रस्ताव वा मल
प्राथन्मर्ता न्दआ पेश गनक सक्नेछ ।

(४) सभार्ो सन्चवले ऄध्यक्षले ऄनमु न्त न्दएर्ा संशोधनहरूर्ो न्ववरण सदस्यहरूलाइ ईपलब्ध
गराईनेछ ।
४२. न्िधेयर् पाररत गने प्रस्ताि सभार्ो न्नणकयाथक पेश गने : (१) सभामा दफावार छलफल भएर्ोमा सो
समाि भएपन्छ र सन्मन्तमा न्वस्तृत छलफल भएर्ोमा सन्मन्तर्ो प्रन्तवेदन ईपर सभार्ो बैठर्मा
छलफल समाि भएपश्चात ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्त न्लइ सभा मा न्नणकयाथक न्वधेयर् प्रस्ततु र्ताक सदस्यले
न्वधेयर् पाररत गररयोस् भधने प्रस्ताव प्रस्ततु गनेछ ।

४३.
४४.

४५.
४६.

४७.

(२) ईपदफा (१) बमोन्जमर्ो न्वधेयर् वा प्रस्तावमा पेश भएर्ा संशोधनहरूलाइ ऄध्यक्षर्ो ऄनमु न्त ले
बैठकमा न्नणकयाथक छुट्टै पेश गनक सक्नेछ ।
(३) ईपदफा (१) र (२) बमोन्जम सभार्ो बैठर्मा बहुमत सदस्यले स्वीर्ृ त गरे मा न्वधेयर् वा प्रस्ताव
पाररत भएर्ो मान्ननेछ ।
न्िधेयर्र्ो पुनाः प्रस्तुन्ताः एर् पटर् अव्हान गरी बसेर्ो सभार्ो बैठर्मा पेश गरी ऄस्वीर्ृ त भएर्ो
न्वधेयर् सोही सभार्ो बैठर्मा पनु ः प्रस्ताव गररने छै न ।
न्िधेयर् दताक अन्भलेख राख्ने: सभामा पेश गने प्रयोजनार्ो लान्ग ऄध्यक्ष समक्ष पेश भएर्ा न्वधेयर्
सभार्ो सन्चवले अनसु चू ी -२ बमोवजम दताक गरी न्वधेयर्मा भएर्ो र्ारबाहीर्ो ऄद्यावन्धर् लगत
तयार गरी राख्नु पनेछ ।
सामाधय त्रुटी सुधार : ऄध्यक्षले सभाबाट पाररत भएर्ो न्वधेयर् वा प्रस्तावमा दफाहरूर्ो संख्यार्ो
क्रम न्मलाईने तथा भाषागत शद्ध
ु ता र्ायम राख्नु पनेछ ।
न्िधेयर् प्रमाणीर्रणर्ो लान्ग अद्यािन्धर् प्रन्त तयार पाने : (१) दफा ४ २ बमोन्जम सभाबाट
पाररत भएर्ो न्वधेयर्लाइ सभार्ो सन्चवले पाररत भएर्ा संशोधन तथा अनषु न्ं गर् न्मलान भए त्यस्तो
न्मलान गरी न्वधेयर् पाररत भएर्ो न्मन्त समेत ईल्लेख गरी प्रमाणीर्रणर्ो लान्ग नेपाली र्ागजमा चार
प्रन्त तयार गनपु नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम तयार गररएर्ो न्वधेयर्मा वषकगत नम्बर समेत ईल्लेख गरी सभार्ो सन्चवले
प्रमाणीर्रणर्ो लान्ग ऄध्यक्ष समक्ष पेश गनकु पनेछ ।
न्िधेयर् प्रमाणीर्रण र प्रर्ाशन तथा न्बक्री न्ितरण : (१) सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ र्ो
ईपदफा (२) बमोन्जम पेश भएर्ो न्वधेयर्र्ो पन्हलो र ऄन्धतम पृष्ठमा परू ा नाम , थर तथा पद समेत
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ईल्लेख गरी प्रत्येर् पृष्ठमा हस्ताक्षर गरी ऄध्यक्षले प्रमाणीर्रण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीर्रण गदाक न्मन्त र
न्वधेयर्र्ो पृष्ठ सख्ं या समेत खल
ु ाईनु पनेछ ।
(२) सभाबाट पाररत न्वधेयर् ईपदफा (१) बमोन्जम प्रमाणीर्रण भएपन्छ लागू हुनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोन्जम न्वधेयर् प्रमाणीर्रण भएर्ो जानर्ारी सभामा न्दनु पनेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोन्जम प्रमाणीर्रण भएर्ो न्वधेयर्र्ो एर् प्रन्त सभार्ो ऄन्भलेखमा राखी ऄर्ो
एर्–एर् प्रन्त र्ायकपान्लर्ार्ो र्ायाकलय , वडा सन्मन्त, सघं र प्रदेशर्ो सम्पर्क मधत्रालयमा पठाईनु
पनेछ ।
(५) ईपदफा (१) बमोन्जम प्रमाणीर्रण भएर्ो न्वधेयर् प्रर्ाशन गरी र्ायकपान्लर्ार्ो वेवसाइटमा समेत
राख्नु पनेछ ।

४८.

(६) सभाले पाररत गरे र्ो न्वधेयर् प्रमाणीर्रण भएपन्छ त्यसर्ा मख्ु य मख्ु य व्यवस्थार्ो बारे मा स्थानीय
सञ्चार माध्यम वा ऄधय र्ुनै तररर्ाबाट प्रचार प्रसार गनकु पनेछ ।
(७) र्सैले स्थानीय र्ाननू खररद गनक चाहेमा र्ायकपान्लर्ार्ो र्ायाकलय र वडा सन्मन्तर्ो र्ायाकलयबाट
लागत दस्तरु न्तरी खररद गनक सक्नेछ ।
सन्मन्त गठन गनक सकने : (१) र्ायकपान्लर्ालाइ सभाप्रन्त ईिरदान्य बनाईन , स्थानीय र्ाननू न्नमाकण
प्रन्क्रयालाइ व्यवन्स्थत बनाईन तथा र्ायकपान्लर्ाबाट भएर्ा र्ारवाहीर्ो ऄनगु मन र मल्ू या ङ्कन गरी
अवश्यर् न्नदेशन न्दन समेत प्रयोजनर्ो लान्ग देहाय बमोन्जमर्ो सन्मन्त गठन गनक सक्नेछः
र्. न्वधेयर् सन्मन्त
ख. लेखा सन्मन्त
(२) ईपदफा (१) बमोन्जमर्ो प्रत्येर् सन्मन्तमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन् । सन्मन्तमा रहने
सदस्यहरु न्वषयगत ऄनभु व वा न्वज्ञतार्ा अधारमा ऄध्यक्षर्ो प्रस्ताव बमोन्जम सभाले न्नधाकरण
गरे बमोन्जम हुनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोन्जम गठन हुने सन्मन्तर्ो संयोजर् ऄध्यक्षले तोर्े बमोन्जम हुनेछ । संयोजर्
बैठर्मा ईपन्स्थत नभएमा सन्मन्तले तोर्े र्ो सदस्यले बैठर्र्ो ऄध्यक्षता गनेछ ।
(४) सन्मन्तर्ो सन्चवर्ो र्ायक र्ायकपान्लर्ार्ो न्वषयगत शाखा प्रमख
ु ले गनेछ ।
(५) सन्मन्तर्ो बैठर्र्ो गणपरु र् संख्या र्म्तीमा दईु जना हुनपु नेछ ।
(६) सन्मन्तर्ो न्नणकय बहुमतबाट हुनेछ ।
(७) ईपदफा (१) बमोन्जमर्ो सन्मन्तले अवश्यर्तानसु ार न्वषयगत न्वज्ञ वा र्मकचारीलाइ अमधत्रण गनक
सक्नेछ । अमन्धत्रत सदस्यले बैठर्र्ो न्नणकयमा मत न्दन पाईने छै न।

४९.

(८) उपदफा (१) बमोवजमका सवमवतले आफूले गरे को कामको िावषयक प्रवतिेदन सभासमक्ष पेश ग नयु
पनेछ ।
स्थानीय र्ाननू र्ो एर्ीर्ृत र अद्यािन्धर् अन्भलेख राख्नपु ने: (१) सभार्ो सन्चवले ऄनसु चू ी–३
बमोन्जमर्ो ढाँचामा सभाले बनाएर्ो र्ाननू र्ो एर्ीर्ृ त र ऄद्यावन्धर् ऄन्भलेख राख्नु पनेछ ।
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(२) र्ायकपान्लर्ाले स्थानीय र्ाननू र्ो वषकगत र वणाकनक्र
ु ममा ऄद्यावन्धर् न्ववरण तयार गरी राख्नु
पनेछ ।
(३) स्थानीय र्ाननू मा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत न्मला
इ र्ायकपान्लर्ाले ऄद्यावन्धर्
न्ववरण तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी ऄद्यावन्धर् गररएर्ो स्थानीय र्ाननू स्थानीय तहर्ो
वेवसाइटमा समेत राख्नु पनेछ ।

५०.
५१.

(४) ईपदफा (१) बमोन्जम रान्खएर्ो ऄन्भलेख र्सैले ऄवलोर्न गनक चाहेमा सरु न्क्षत रुपमा ऄवलोर्न
गनक न्दनु पनेछ ।
र्ानून न्नमाकण प्रन्क्रया सभबधधी अधय व्यिस्था : स्थानीय र्ाननू न्नमाकण वा संशोधन सम्बधधी ऄधय
प्रन्क्रया प्रचन्लत र्ाननू ऄनर्
ु ू ल सभाले अँफै न्नधाकरण गरे बमोन्जम हुनेछ ।
सभार्ो सन्चिर्ो अन्धर्ाराः सभार्ो सन्चवले सभार्ो वा र्ुनै सन्मन्त वा ईपसन्मन्तर्ो बैठर्मा
प्रवेश गनक र बैठर्मा र्ायकरत र्मकचारीलाइ न्नदेशन न्दन वा न्नयधत्रण गनक वा बैठर्ले मागेर्ो र्ायकन्वन्ध
सम्बधधी सल्लाह न्दन सक्नेछ ।
पररच्छे द-४
न्िन्िध

५२.

५३.
५४.

५५.
५६.

५७.

सभालाई संबोधनाः (१) नेपाल सरर्ारर्ा मन्धत्रपररषदर्
ु तथा प्रदेश सरर्ारर्ा
् ा सदस्य , प्रदेश प्रमख
मन्धत्रपररषदर्
् ा सदस्यलाइ सभा ऄध्यक्षले सभार्ो बैठर्लाइ विशेष संवोधन गनक ऄनरु ोध गनक सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम सम्बोधनर्ो लान्ग ऄपनाआने प्रन्क्रया ऄध्यक्षले तोर्े बमोन्जम हुनेछ ।
प्रिेश न्नयन्मत गने अन्धर्ाराः (१) सभार्ो बैठर्मा प्रवेश न्नयन्मत गने ऄन्धर्ार ऄध्यक्षर्ो हुनेछ ।
आधतररर् न्दग्दशकनाः सभार्ो स्वीर्ृ न्त न्लइ ऄध्यक्षले अवश्यर्ता ऄनसु ार अधतररर् न्दग्दशकन
बनाईन सक्नेछ ।
(२) यस र्ायकन्वन्धर्ो ऄन्धतम व्याख्या गने ऄन्धर्ार ऄध्यक्षलाइ हुनेछ र न्नजर्ो न्नणकय ऄन्धतम हुनेछ ।
(३) त्यस्तो न्नणकयर्ो जानर्ारी बैठर्लाइ न्दनु पनेछ ।
(४) यो र्ायक विन्धर्ो प्रयोग गदाक प्रन्क्रयागत बाधा ऄड्र्ाईहरू फुर्ाईने ऄन्धतम ऄन्धर्ार ऄध्यक्षलाइ
हुनेछ । यसरी जारी भएर्ा अदेश वा न्नदेशनहरू यस र्ा ययविवधमा परे सरह मान्न र्ायाकधवयनमा
अईनेछ ।
सभार्ो सन्चिर्ो र्ाम लगाउन सकनेाः सभार्ो सन्चव ईपन्स्थत नभएमा यस र्ा ययविन्धमा सभार्ो
सन्चवले गने भनी तोन्र्एर्ो र्ायकहरू ऄध्यक्षले तोर्े र्ो ऄधय ऄन्धर्ृ त स्तरर्ा र्मकचारीले गनेछ ।
अनुपन्स्थन्तर्ो सूचनााः (१) र्ुनै सदस्य लगातार दइू वटा वा सो भधदा बढी सभार्ो बैठर्मा
ऄनपु न्स्थत रहनु पने भएमा तत्सम्बधधी ऄग्रीम सचू ना ऄध्यक्षलाइ न्दनु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोन्जम न्दआने सचू नामा अफू ऄनपु न्स्थत रहने ऄवन्ध र र्ारण समेत ईल्लेख गनकु
पनेछ ।
पालना गनकु पने आचार सन्ं हतााः सभार्ा पदान्धर्ारी तथा सदस्यहरूले सन्ं वधान तथा र्ाननू
बमोन्जमर्ो ईिरदान्यत्व परू ा गने तथा न्नजहरूर्ो र्ाम र्ारवाहीमा सावकजन्नर् न्वश्वास र्ायम गनक
सभाबाट स्वीकृ त अचार संन्हतार्ो पालना गनेछन् । अचार संन्हतार्ो नमनू ा स्थानीय तहर्ो सम्पर्क
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५८.

५९.

मधत्रालय माफक त ईपलब्ध भए बमोन्जम हुनेछ । यस्तो अचारसंन्हता सभाले पाररत गरी लागू गनकु स्थानीय
तहर्ो र्तकव्य हुनेछ ।
अन्धिेशनर्ो अंग नमान्नने : सभार्ो ऄन्धवेशन प्रारम्भ हुनु पिू य र भैसर्े पन्छ ऄधत्य नभएसम्मर्ो
ऄवन्धमा अयोजना हुने ईद् घाटन, स्वागत, सम्मान तथा ऄन्भनधदन जस्ता न्क्रयार्लापलाइ सभार्ो
ऄगं मान्नने छै न ।
शान्धत सरु िा सव्ु यिस्था कायम राख्ने: नगरसभा सञ्चालन अिवधभर सभाको सरु क्षाथय अध्यक्षले
सरु क्षा वनकायको सहयोग अनरु ोध गरे मा अविलम्ब सरु क्षा उपलब्ध गराउनु सम्बवधधत सरु क्षा वनकायको
कतयव्य हुनेछ ।
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अनुसच
ू ी-१
(र्ायकन्वन्धर्ो दफा ७ र्ो ईपदफा (१) सँग सम्बन्धधत)
सन्धधखर्क नगरपान्लर्ा
नगर सभा
र्ायकसूची र समयतान्लर्ा
बैठर् सख्ं या

बैठर् स्थानः

ऄध्यक्षताः
चमचत

बैठक बस्ने समय

काययसि
ू ी

काययसि
ू ी
प्रस्तुतकताय

कै चियत

छलिलको समय ताचलका
चमचत

बैठक बस्ने समय

काययसि
ू ी

प्रस्ता
प्रस्ततु कतायको नाम

छलिलमा बोल्ने सदस्यको नाम र
तोचकएको समय

कै चियत

अनुसच
ू ी-२
(र्ायकन्वन्धर्ो दफा २९ र्ो ईपदफा (४) सँग सम्बन्धधत)
सन्धधखर्क नगरपान्लर्ार्ो नगर सभामा प्रस्ततु र्ाननू र्ो ऄन्भलेख
सन्धधखर्क नगरसभा
दताक
न.ं

न्िधेयर्र्ो
नाम

दताक
न्मन्त

मूल सश
ं ोधन

प्रस्तुतर्ताक

न्ितरण
न्मन्त

सभामा
प्रस्तुत
न्मन्त

दफािार
छलफल

पाररत
न्मन्त

प्रमाणीर्रण
न्मन्त

अन्भलेख तयार गनेर्ो

अन्भलेख जााँच गनेर्ो

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

न्मन्त:

वमवत:

र्ै न्फयत

अनुसच
ू ी-३
(र्ायकन्वन्धर्ो दफा ४९ र्ो ईपदफा (१) सँग सम्बन्धधत)
सन्धधखर्क नगरपान्लर्ार्ो नगर सभामा स्िीकृ त र्ाननू र्ो ऄन्भलेख
सन्धधखर्क नगरसभा
दताक नं.

न्िधेयर्र्ो नाम

सभाबाट
स्वीकृत
भएको न्मन्त

सश
ं ोधन भएको भए
सोको चमचत

सभामा
प्रस्ततु न्मन्त

पाररत
न्मन्त

प्रमाणीर्रण न्मन्त

अन्भलेख तयार गनेर्ो

अन्भलेख जााँच गनेर्ो

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर:

नाम, थर:

पद:

पद:

न्मन्त:

वमवत:

र्ै न्फयत

