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प्रस्तावनााः

२२७
भई

भए

उर्ााबारी नगर सभाको कार्ा

सञ्चार्न गना, बैठकको सव्ु र्वस्था कार्म राख्न, आवश्र्क सममततहरूको गठन गना र अन्र्
काम कारवाही तनर्ममत एवं प्रभावकारी
ए

उर्ााबारी नगर

छ ।

पररच्छे द – 1
प्रारम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारभिः (1) र्स तनर्मावर्ीको नाम “उर्ााबारी

सभा सञ्चार्न

कार्ाववधि-२०७४” रहे को छ।
(2) र्ो कार्ाववधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररिाषाः ववषर् वा प्रसङ्गर्े अको अथा नर्ागेमा र्स कार्ाववधिमा,(क)

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

“संवविान” भन्नार्े नेपार्को संवविान सम्झनु पछा ।

“स्थानीर् तह” भन्नार्े नेपार्को संवविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोजिमका
नगरपामर्का सम्झनु पर्ा छ ।

“सभा” भन्नार्े संवविानको िारा २२३ बमोजिमको नगर सभा सम्झनु पर्ा छ ।

“कार्ापामर्का” भन्नार्े नगर कार्ापामर्का सम्झनु पर्ा छ ।
“अध्र्क्ष” भन्नार्े

भ

ई सम्झनु पछा ।

(च)

“उपाध्र्क्ष” भन्नार्े नगरपामर्काको

(छ)

“वविेर्क” भन्नार्े स्थानीर् कानूनको मसौर्ा वा कानूनको संशोिन मसौर्ा समेत

(ि)
(झ)
(ञ)

प्रमुखर्ाई

।

सम्झनु पछा ।

“सर्स्र्” भन्नार्े गाउँ तथा नगर कार्ापामर्काको प्रमुख, उपप्रमुख, कार्ापामर्काको

सर्स्र् वा वडा सर्स्र् सम्झनु पछा ।
“ भ

” भन्नार्े नगरपामर्काको कार्ाकारी अधिकृत वा अध्र्क्षर्े सभाको

सधचव भई काम गना तोकेको कमाचारी समेतर्ाई सम्झनु पछा ।

“बैठक” भन्नार्े नगर सभाको अधिवेशन सम्झनु पछा । सो शब्र्र्े सममततको वैठक
समेतर्ाई सम्झनु पर्ा छ ।

नगर

सञ्चालन कार्यविधि, २०७४

1

(ट)
(ठ)
(ड)

“प्रस्ताव” भन्नार्े सभाको ववचाराथा पेश गररएको कुनै प्रस्ताव
सम्झनु पछा ।

“प्रस्तत
ु कताा सर्स्र्” भन्नार्े सभाको वविेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तत
ु कताा

भ

सर्स्र्

सम्झनु पछा ।

“बैठक कक्ष” भन्नार्े सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछा र सो शब्र्र्े बैठक कक्षसँग
िोडडएको र्शाकर्ीघाा तथा बरण्डा समेतर्ाई िनाउँ छ ।

(ढ)
(ण)
(त)

“ववषर्गत शाखा” भन्नार्े

कार्ा ववभािन तनर्मावर्ी बमोजिमको

ववषर्गत शाखा संझनु पछा ।

“सममतत” भन्नार्े र्स कार्ाववधि बमोजिम गठन हुने सभाको सममतत सम्झनु पछा ।
“संर्ोिक” भन्नार्े र्स कार्ाववधि बमोजिम गठठत सममततको संर्ोिक सम्झनु पछा ।

पररच्छे द -२
सिाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्िी व्र्िस्था

३.

सिाको अधििेशन बोलाउने: (१) अध्र्क्षर्े

पामर्काको तनवााचनको अजन्तम पररणाम

घोषणा भएको ममततर्े एक मठहना मभत्र सभाको पठहर्ो अधिवेशन बोर्ाउनेछ । त्र्सपतछ र्स
कार्ाववधि बमोजिम अध्र्क्षर्े समर् समर्मा अन्र् अधिवेशन बोर्ाउनेछ ।

तर सभाको एउटा अधिवेशनको समाजतत र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवधि छ
महीना भन्र्ा बढी हुने छै न ।
(२) अध्र्क्षर्े कार्ासूची बमोजिम

भ

बैठकको संचार्न र अन्त्र् गनेछ ।

(३) सभाको अधिवेशन चार्ू नरहे को वा बैठक स्थधगत भएको अवस्थामा बैठक बोर्ाउन

वाञ्छनीर् छ भनी सभाको सम्पूणा सर्स्र् संख्र्ाको एक चौथाइ सर्स्र्हरूर्े मर्खखत अनुरोि
गरे मा अध्र्क्षर्े त्र्स्तो बैठक बस्ने ममतत,

तोक्नेछ । त्र्सरी तोककएको ममतत, समर्

मा सभाको अधिवेशन बस्नेछ ।
(४)

भ
।

(५) सामान्र्ताः तनवााचन पतछको पठहर्ो अधिवेशन

बढीमा पन्र ठर्न र

सोपतछको प्रत्र्ेक अधिवेशनको अवधि बढीमा सात ठर्नको हुनेछ ।
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(५) उपर्फा (१) वा (३) बमोजिम सभाको अधिवेशन बोर्ाएको सूचना अध्र्क्षर्े

सर्स्र्हरुर्ाई ठर्नेछ । त्र्स्तो सच
ू ना आवश्र्कता अनस
ु ार सावाितनक सञ्चार माध्र्मबाट
समेत प्रचार प्रसार गनुा पनेछ ।
४.

सदस्र्हरुको उपम्स्थतत र आसनः (१)

आसन ग्रहण गनुा अतघ सबै सर्स्र्र्े

क्रम अनुसार अधिवेशनको उपजस्थतत पुजस्तकामा हस्ताक्षर गनप
ुा नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिम उपजस्थत सर्स्र्र्े अध्र्क्षर्े तोके अनस
ु ारको स्थानमा

तनिााररत समर् अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनप
ुा नेछ ।

(३) अपांगता भएका सर्स्र्को हकमा अध्र्क्षर्े तनिााररत गरे को स्थानमा तनिको साथमा
एक िना सहर्ोगी आवश्र्क भएमा सो को समेत व्र्वस्था ग
५.

।

सिाको गणपूरक संख्र्ा: (१) सभामा तत्कार् कार्म रहे का सर्स्र् संख्र्ाको पचास प्रततशत
भन्र्ा बढी सर्स्र् उपजस्थत भएमा अधिवेशनको र्ाधग गणपूरक संख्र्ा पुगेको मातननेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिम गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा अध्र्क्षर्े तीन ठर्न मभत्र अको

बैठकका र्ाधग र्फा ३ बमोजिम सूधचत गनप
ुा नेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम आ

न गरे को अधिवेशनमा गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा

ई ठर्न

मभत्र अधिवेशन बस्ने गरी र्फा ३ बमोजिम सूचना गनप
ुा नेछ ।

(४) उपर्फा (३) बमोजिम पन
ु ाः सच
ू ना गर्ाा गणपुरक संख्र्ा नपग
ु ेमा कम्तीमा प

स

प्रततशत सर्स्र्हरुको उपजस्थततमा अधिवेशन बस्नेछ ।
६.

कको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्र्क्षर्े सभाको कार्ाबोझर्ाई ध्र्ानमा राखी कार्ासूची

स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचार्न गनप
ुा नेछ ।

(२) सभाको बैठक अध्र्क्षर्े तनिाारण गरे को समर् तामर्का बमोजिम हुनेछ ।
(३) अध्र्क्षर्े प्रत्र्ेक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
(४)

भ
।
भ

७.

।

कार्यसूची र समर्ािधि प्रकाशनः (१) अध्र्क्षको तनर्े शानुसार सभाको सधचवर्े कार्ासूची र
समर् तामर्का अनुसूची-१ बमोजिम तर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रतत सामान्र्तर्ा
अगावै प्रत्र्ेक सर्स्र्र्ाई उपर्ब्ि गराइनेछ ।

तर ववशेष पररजस्थततमा अध्र्क्षको तनर्े शानुसार बैठक बस्ने

कार्ासूची तर्ार गरी त्र्सको एक प्रतत सर्स्र्र्ाई

भ

घण्टा अगावै

उपर्ब्ि गराउन

।
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८.

समर्ािधि तनिायरण: (१) अध्र्क्षर्े बैठकमा पेश हुने ववषर्माधथ छर्फर् गना समर्ावधि
तोक्नेछ ।
२) उपर्फा (१) बमोजिम तोककएको समर्ावधि समातत भएपतछ र्स का
अन्र्था र्ेखखएकोमा बाहे क अध्र्क्षर्े
र्गाउन आवश्र्क सबै

९.

मा

छर्फर् हुन नठर्ई सो ववषर्को टुङ्गो
तनणार्ाथा बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।

सिामा मतदान: (१) सभामा तनणार्का र्ाधग प्रस्तत
ु गररएको सबै

प्रस्तावको

तनणार् उपजस्थत सर्स्र्हरूको बहुमतबाट हुनेछ ।

(२) अध्र्क्षता गने व्र्जक्तर्ाई मत ठर्ने अधिकार हुने छै न ।
तर मत बराबर भएमा अध्र्क्षता गने व्र्जक्तर्े आफ्नो तनणाार्क मत ठर्नेछ ।
१०.

मर्ायददत संशोिनः कुनै सर्स्र्र्े प्रस्तुत गने वविेर्क

प्रस्ताव

कुनै आपजत्तिनक,

व्र्ंग्र्ात्मक, अनावश्र्क, अनुपर्ुक्त वा असम्बद्ध शब्र् वा वाक्र्ांश प्रर्ोग भएको र्ागेमा
११.
१२.

अध्र्क्षर्े त्र्स्ता ववषर् ववतरण हुनुभन्र्ा अतघ उपर्ुक्त संशोिन गना वा गराउन सक्नेछ ।
बैठकको प्रारभिः सभाको बैठक कक्षमा अध्र्क्ष आगमन भई राजरिर् िुन बिे पतछ बैठक
प्रारम्भ हुनेछ ।
बैठकमा पालना गनप
नय ने आचरणहरः (१) बैठकमा र्े हार्का आ

णहरू पार्ना गनुा पनेछाः

(क) अध्र्क्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुँर्ा सबैर्े सम्मान प्रकट गना उठ्नु पनेछ ।
(ख) अध्र्क्षर्े बैठकप्रतत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनप
ुा नेछ ।
(ग) बैठक स्थधगत भई अध्र्क्ष सभाबाट बाठहर तनस्के पतछ मात्र अरु सर्स्र्हरूर्े
बैठक कक्ष छाड्नु पनेछ ।
(घ) बैठकमा भाग मर्ने सर्स्र्र्े बोल्र्ा अध्र्क्षर्ाई सम्बोिन गरे र मात्र बोल्नु पछा र
अध्र्क्षर्े अन्र्था आर्े श ठर्एमा बाहे क उमभएर बोल्नु पनेछ ।

(ङ)

अध्र्क्षर्े बैठकर्ाई सम्बोिन गरररहे को समर्मा कुनै पतन सर्स्र्र्े स्थान छाड्नु
हुँर्ैन र अध्र्क्षर्े बोर्ेको कुरा शाजन्तपूवक
ा सुन्नु पनेछ ।

(च) अध्र्क्ष

आसन

ण

र बोमर्रहे को

सर्स्र्को बीचबाट

ठहँड्नु हुँर्ैन ।
(छ) कुनै सर्स्र्र्े बोमर्रहे को समर्मा अशाजन्त गना वा बैठकको मर्ाार्ा भंग हुने वा
अव्र्वस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनुा हुँर्ैन ।
(ि) बैठक कक्षमा अध्र्क्षको सामुन्नेबाट वारपार गरी ठहँ ड्न वा अध्र्क्षको आसनतफा
वपठ्र्ू फकााएर बस्न हुँर्ैन ।
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(झ) बैठकको कार्ासँग प्रत्र्क्ष रुपर्े सम्बजन्ित ववषर् बाहे क अन्र् ववषर्को पुस्तक,
समाचारपत्र वा अन्र् कागिपत्रहरू पढ्नु हुँर्ैन ।

(ञ) बैठकको अवधिभर बैठक कक्षमा मोबाईर् फोन बन्र् गनुा पनेछ ।
(२) सभामा पार्ना गनप
ुा ने
१३.

आ

णहरू

सभार्े तोके बमोजिम हुनेछ ।

बैठकमा िाग ललने सदस्र्ले पालन गननय पने तनर्महरः बैठकमा हुने छर्फर्मा भाग मर्ने
सर्स्र्र्े र्े हार्का तनर्महरूको पार्न गनुा पनेछाः
(क)

अध्र्क्षको ध्र्ानाकषाण गनाको तनममत्त उठ्नु पनेछ र अध्र्क्ष

तनिको नाम

बोर्ाएपतछ वा इशारा गरे पतछ मात्र बोल्नु पनेछ ।
(ख)

र्स कार्ा

को र्फा ३५

ववषर्मा छर्फर् गनुा हुँर्ैन ।

(ग)

अ रट, अ

र्, अपमानिनक वा कुनै आपजत्तिनक शब्र् बोल्नु हुँर्ैन ।

(घ)

व्र्जक्तगत आक्षेप र्गाउन हुँर्ैन ।

(ङ)

बोल्न पाउने अधिकारर्ाई सभाको कार्ामा बािा पाने मनसार्र्े र्रु
ु पर्ोग गनुा हुँर्ैन ।

(च)

सभा वा अध्र्क्षको कुनै तनणार् बर्र गररर्ोस ् भन्ने प्रस्तावमाधथ बोल्र्ाको अवस्थामा
बाहे क सभा अध्र्क्षको कुनै पतन तनणार्को आर्ोचना गनुा हुँर्ैन ।

(छ)

अध्र्क्षर्े पर् अनुकूर् आचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्तावको छर्फर्को क्रममा बाहे क
अध्र्क्षको आचरणको आर्ोचना गनुा हुँर्ैन ।

( )
१४.

वैठकमा पार्ना गनप
ुा ने

तनर्महरू सभार्े तोके बमोजिम हुनेछ ।

छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम र्े हार् बमोजिम हुनेछाः
(क)

प्रस्ताव पेश गने सर्स्र्र्े बोमर्सकेपतछ अध्र्क्षर्े नाम बोर्ाएको वा इशारा गरे को
क्रम बमोजिमको सर्स्र्र्े बोल्न पाउनेछन ् ।

(ख)

अध्र्क्षको अनुमतत बबना कुनै सर्स्र्र्े एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्र्ा बढी बोल्न
पाउने छै न ।

(ग)

प्रस्ताव पेश गने सर्स्र्र्े उत्तर ठर्नको तनममत्त छर्फर्को अन्त्र्मा फेरर बोल्न
पाउनेछ । सो प्रस्तावको सम्बन्िमा छर्फर्मा पठहर्े भाग मर्एको वा नमर्एको
िेसुकै भए तापतन प्रस्तावक सर्स्र्र्े उत्तर ठर्ई सकेपतछ अध्र्क्षको अनम
ु तत नमर्ई
फेरर बोल्न पाउने छै न ।

१५.

स्पष्ट पानय माग गनय सककनेः (१) बैठकमा छर्फर् चमर्रहे को समर्मा सम्बजन्ित ववषर्मा
कुनै सर्स्र्र्े कुनै

नगर
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(२) उपर्फा (१) मा िुनसुकै कुरा र्ेखखएको भए तापतन अध्र्क्षको अनुमतत मर्ई कुनै

सर्स्र्र्े सभाको िानकारीको र्ाधग आफूसँग सम्बजन्ित अन्र् ववषर्मा स्परट िानकारी ठर्न
सक्नेछ ।

तर त्र्स्तो स्परट िानकारी ठर्ँ र्ा कुनै वववार्स्पर् ववषर् उठाउन पाइने छै न र सो स्परट

िानकारी माधथ कुनै छर्फर् गना पाइने छै न ।
१६.

तनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेः (१) सभाको कार्ासच
ू ीको कुनै प्रस्तावमाधथ छर्फर् समातत

भएपतछ सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सर्स्र्हरूर्ाई “हुन्छ, ववपक्षमा हुने सर्स्र्हरूर्ाई “हुन्न” र
तटस्थ रहन चाहने सर्स्र्हरूर्ाई “मत ठर्न्न” भन्ने शब्र् सतु नने गरी उच्चारण गनुा भनी
अध्र्क्षर्े कार्ासुचीका ववषर्हरू क्रमशाः तनणार्ाथा पेश गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रस्तावर्ाई तनणार्ाथा पेश गरे पतछ अध्र्क्षर्े “हुन्छ” वा “हुन्न”
भन्ने सर्स्र्हरूमध्र्े िुन पक्षको बहुमत भएको ठ
उँ छ सो कुराको घोषणा गनेछ ।
(३) अध्र्क्षद्वारा कुनै प्रस्ताव तनणार्ाथा पेश गररसकेपतछ सो प्रस्तावमाधथ छर्फर् गना

वा संशोिन प्रस्तत
ु गना पाइने छै न ।
१७.

सिाध्र्िले तनदे शन ददनेः (१) बैठकमा अभद्र व्र्वहार गने सर्स्र्र्ाई आफ्नो व्र्वहार
तनर्न्त्रण गना अध्र्क्षर्े चेतावनी ठर्ए पतछ त्र्स्तो सर्स्र्र्े आफ्नो व्र्वहारमाधथ तरु
ु न्त
तनर्न्त्रण गनुा पनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको आर्े श पार्ना नगने सर्स्र्र्ाई अध्र्क्षर्े बैठकबाट बाठहर

िान आर्े श ठर्न सक्नेछ । आर्े श पाएपतछ त्र्स्तो सर्स्र्र्े बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाठहर
िानु पनेछ र तनिर्े सो ठर्नको बाँकी अवधिको बैठकमा उपजस्थत हुन पाउने छै न ।

(३) उपर्फा (२) बमोजिमको आर्े श पाएपतछ पतन त्र्स्तो सर्स्र् बैठक कक्षबाट तरु
ु न्त

बाठहर नगएमा अध्र्क्षर्े तनिर्ाई कमाचारी वा सरु क्षाकमीको सहर्ोग मर्ई बाठहर तनकाल्न
सक्नेछ । त्र्सरी तनकामर्एकोमा त्र्स्तो सर्स्र्र्े त्र्सपतछको तीन ठर्नसम्म सभाको बैठक

वा कुनै सममततको बैठकमा भाग मर्न पाउने छै न । र्सरी तनकामर्एकोमा सभाको सधचवर्े
सो कुराको सूचना सबै सममततर्ाई ठर्नेछ ।

(४) र्स कार्ाववधिमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा र्ेखखएको भए तापतन कुनै सर्स्र्र्े बैठक

कक्षमा शाजन्त, सुव्र्वस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरे मा वा गना र्ागेमा वा सभाको प्रततरठामा
िक्का र्ाग्ने ककमसमर्े बैठक कक्ष मभत्र ध्वंसात्मक कार्ा गरे मा वा बर् प्रर्ोग गरे मा वा गना
र्ागेमा वा कुनै भौततक हानी नोक्सानी पु
तनरकाशन गरी सर्स्र्र्ाई बढीमा

एमा अध्र्क्षर्े तनिर्ाई बैठक कक्षबाट तत्कार्

ठर्न सम्मको र्ाधग सभामा आउन नपाउने गरी र

क्षतत भएको भौततक सामाग्रीको र्थाथा क्षततपतू ता तनिबाट भराउने आर्े श ठर्न सक्नेछ ।
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(५) र्फा (४) ब जिम तनरकामसत भएको सर्स्र्र्े सो अवधिभर सभाको वा कुनै

सममततको बैठकमा उपजस्थत हुन पाउने छै न । तनिर्ाई तोककएको क्षततपतू ता अध्र्क्षर्े तोकेको
समर्मभत्र र्ाखखर्ा गने र्ातर्त्व सम्बजन्ित सर्स्र्को हुनेछ ।

(६) र्स र्फा बमोजिम कुनै सर्स्र् तनरकामशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको

सधचवर्े सबै सममततर्ाई ठर्नेछ ।
१८.

कारिाही कफताय हनन सकनेः र्स कार्ाववधिमा अन्र्त्र िन
ु सक
ु ै कुरा र्ेखखएको भए तापतन
तनरकामशत वा कारवाहीमा परे को सर्स्र्र्े धचत्त बझ्
ु र्ो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भर्
ू
स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्र्क्षर्े बैठकको रार् बझ
ु ी त्र्स्तो सर्स्र्र्ाई माफी ठर्ई
कारवाही कफताा मर्न सक्नेछ ।

१९.

बैठक स्थधगत गने अधिकारः बैठक कक्षमभत्र अव्र्वस्था भई वा हुन र्ाधग बैठक तनर्ममत
रुपर्े सञ्चार्न गना बािा पने र्े खखएमा अध्र्क्षर्े सो ठर्नको कुनै समर्सम्म वा आफूर्े
तोकेको अवधिसम्मको र्ाधग

२०.

बैठक स्थधगत गना सक्नेछ । अध्र्क्ष गरे को

त्र्स्तो स्थगन माधथ कुनै सर्स्र्र्े प्रश्न उठाउन पाउने छै न ् ।

सदस्र्को स्थान ररकत रहे को अिस्थामा सिाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुनै सर्स्र्को
स्थान ररक्त रहे को अवस्थामा समेत सभार्े आफ्नो कार्ा सञ्चार्न गना सक्नेछ र सभाको

कारबाहीमा भाग मर्न नपाउने कुनै व्र्जक्तर्े भाग मर्एको कुरा पतछ पत्ता र्ागेमा प्रचमर्त
२१.

कानून ववपररत बाहे कको कार्ा अमान्र् हुने छै न ।
सिाको तनणयर्को अलिलेख र कार्ायन्िर्न: (१) सभा र र्सको सममततको तनणार् तथा
कारबाहीको अमभर्ेख सभाको सधचवर्े व्र्वजस्थत र सुरक्षक्षत राख्नु पनेछ ।
(२) सभा तथा र्सका सममततको तनणार्को सक्कर् अध्र्क्षको आर्े श बबना सभा वा सभा
भवन बाठहर र्ैिान हुँर्ैन ।

२२.

तनणयर् प्रमाणण
(२)
भ

: (१) सभा
(१)

गरे का तनणा

ण

गनेछ ।

ण
।

पररच्छे द-३
स्थानीर् कानून तनमायण गने प्रकक्रर्ा
२३.

स्थानीर् कानन
ू तनमायण गदाय विचार गननय पने पिहरुः (१) सभार्े स्थानीर् कानन
ू तनमााण वा
संशोिन गर्ाा अन्र् कुराको अततररक्त र्े हार्को ववषर्मा ववचार गनुा पनेछ,(क)

नगर
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(ख)

संवविान, संघीर् कानून तथा प्रर्े श कानूनको व्र्वस्था,

(ग)

त्र्स्तो कानून, स्वच्छ, न्र्ार्पूणा तथा तका संगत हुन वा नहुन,े

(घ)

तनमााण गना र्ाधगएको स्थानीर् कानन
ू को व्र्वहाररक कार्ाान्वर्न हुन सक्ने वा

नसक्ने,
(ङ)

कानून कार्ाान्वर्नको र्ाधग आवश्र्क पने आधथाक स्रोत तथा संस्थागत संरचना,

(च)

स

(छ)

नेपार् सरकार, संघीर् संसद्, प्रर्े श सरकार वा प्रर्े श सभार्े त्र्स्तै ववषर्मा

अर्ार्तबाट प्रततपाठर्त मसद्धान्त वा भएको आर्े श,

आिारभूत कानून तनमााण गरे को भए सोमा भएको व्र्वस्था
( )

नेपार् सरकार वा प्रार्े मशक सरकारर्े नमूना कानून उपर्ब्ि गराएको भए सोमा भएको
व्र्वस्था,

( )

नेपार्र्े अन्तराजरिर् स्तरमा िनाएको प्रततवद्धता,

(ञ)

सम्बजन्ित स्थानीर् तहर्े तनमााण गरे को अन्र् स्थानीर् कानूनहरुसँगको तार्मेर् तथा
सौहा ता,

( )

जिल्र्ामभत्रका अन्र् स्थानीर् तह वा अन्र् जिल्र्ासँग मसमाना िोडडएका स्थानीर्
तहको हकमा त्र्स्ता जिल्र्ाका स्थानीर् तहर्े बनाएको स्थानीर् कानूनको व्र्वस्था,

( )

गाउँ कार्ापामर्का वा नगरकार्ापामर्कार्े तनिाारण गरे का अन्र् आवश्र्क ववषर्हरु ।
(२) सभार्े संवविानको अनस
ु च
ू ी-९ को ववषर्मा स्थानीर् कानन
ू तनमााण गर्ाा त्र्स्तो

ववषर्मा संघीर् संसर् वा प्रर्े श सभार्े बनाएको कानूनको प्रततकूर् नहुने गरी तनमााण
।

छ

(३) ए
भ भ
ण
(४)

।
भ

ए

आ

ण

।
(५) सभार्े ठर्एको अधिकार प्रर्ोग गरी कार्ापामर्कार्े तनर्े मशका वा ठर्ग्र्शान बनाई र्ागू

गनेछ ।
२४.

आिश्र्कताको पदहचान गने: (१) कार्ापामर्कार्े वविेर्क तिुम
ा ा गनुा अतघ त्र्स्तो ववषर्को
कानून तनमााण गना आवश्र्क रहे नरहे को ववषर्मा आवश्र्कताको पठहचान गनुा पनेछ ।
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(२) उपर्फा (१) को प्रर्ोिनको र्ाधग सम्बजन्ित कार्ापामर्कार्े स्थानीर् कानून बनाउनु

पने आिार र कारण, त्र्स्तो ववषर्मा संघीर् वा प्रर्े श कानन
ू भए नभएको, जिल्र्ा मभत्रका

र अन्र् तछमेकी स्थानीर् तहमा त्र्स सम्बन्िी स्थानीर् कानन
ू तनमााण भए नभएको,
स्थानीर् कानन
ू तिम
ुा ाबाट हामसर् गना खोजिएको र्ाभ र्ागत र उपर्ब्िी, स्थानीर् कानन
ू
कार्ाान्वर्नको र्ाधग आवश्र्क पने संर्न्त्र तथा आधथाक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िट
ु ाउनको र्ाधग
आवश्र्क व्र्वस्था र वविेर्कमा रहने मख्
ु र् मख्
ु र् प्राविानको समेत ववश्र्ेषण गरी संक्षक्षतत
अविारणापत्र तर्ार गनुा पनेछ ।

(३) कानूनको संशोिनको र्ाधग वविेर्क तिुम
ा ा गर्ाा संशोिन गनुा परे को आिार र कारण

सठहतको र्फाबार तीन महर्े वववरण तर्ार गनुा पनेछ ।
२५.

प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छै न िन्ने तनणयर् गनेः कुनै प्रस्ताव स्वीकार र्ोग्र् छ वा छै न
भन्ने कुराको तनणार् अध्र्क्षर्े गनेछ र त्र्सरी तनणार् गर्ाा अध्र्क्षर्े कारण खर्
ु ाई

२६.

प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गना सक्नेछ ।

वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तनत: १) वावषाक आर् र व्र्र्को अनुमान सठहतको बिेट तथा सोसँग
सम्बजन्ित ववतनर्ोिन वा आधथाक वविेर्कह

अध्र्क्षबाट तनिााररत ममतत र समर्मा सभाको

बैठकमा प्रस्तुत गनप
ुा नेछ ।
(२) वावषाक बिेट तथा अथा सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस्ताव कार्ापामर्काको प्रमख
ु आफैंर्े

वा तनिर्े तोके बमोजिम उपाध्र्क्ष/उपप्रमख
वा कार्ापामर्काको सर्स्र्र्े मात्र प्रस्तुत
ु

गनप
ुा नेछ । अध्र्क्षर्े वा क बिेट आर् व्र्र् वववरण तथा बिेट सभामा आँफै पेश गने
भएमा सो समर्मा उपाध्र्क्ष

उपप्रमख
ु र्े बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।

(३) कुनै वविेर्क वा प्रस्ताव अथा सम्बन्िी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठे मा सो प्रश्नको

अजन्तम तनणार् गने अधिकार अध्र्क्षको हुनेछ ।

(४) अथा सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस्तावको अन्र् प्रकक्रर्ा र्े हार् बमोजिम हुनेछ,(क) अथा सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस्तावमा छर्फर्का र्ाधग अध्र्क्षर्े स्वीकृत गरे को
कार्ातामर्का (ममतत र समर्) सबै सर्स्र्र्ाई सभाको सधचवर्े उपर्ब्ि
गराउनुपनेछ
(ख) वावषाक बिेट सम्बन्िी वविेर्क सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै
सर्स्र्र्ाई उपर्ब्ि गराइनेछ ।
(ग) अथा सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस्तावका सम्बन्िमा र्स कार्ाववधिमा उल्र्ेख भएका
ववषर् बाहे क अध्र्क्षर्े उपर्क्
ु त ठहर्ााएको प्रकक्रर्ा अपनाइनेछ ।
(५) अथा सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस्ताव बाहे कका वविेर्क वा प्रस्ताव कुनै सर्स्र्र्े

कम्तीमा
नगर

ठर्न अतघ र्ताा गनप
ुा नेछ ।
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(६) अथा सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस्ताव बाहे कका वविेर्क वा प्रस्ताव र्ताा भए पश्चात
सभाको सधचवर्े सबै सर्स्र्र्ाई उपर्ब्ि गराउनु गनप
ुा नेछ ।
(७) वविेर्क वा प्रस्ताव माथी छर्फर् र तनणार् हुने समर्तामर्का
अध्र्क्षर्े तनिाारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२७.

-१

अथय सभबन्िी परन क अनम
न ान: (१) सभाबाट पाररत चार्ु आधथाक वषाका र्ाधग अथा सम्बन्िी

ऐनर्े कुनै सेवाका र्ाधग खचा गना अजख्तर्ारी ठर्एको रकम अपर्ाातत भएमा वा त्र्स वषाका

र्ाधग अथा सम्बन्िी ऐनर्े अजख्तर्ारी नर्जएको सेवामा खचा गना आवश्र्क भएमा वा अथा
सम्बन्िी

हुन गएमा कार्ापामर्काको
अध्र्क्ष/प्रमुखर्े सभामा र्स अतघ प्रस्तुत गररएको बिेटको मसद्धान्त र मागार्शनको प्रततकूर्
२८.

ऐनर्े

अजख्तर्ारी

ठर्एको

रकमभन्र्ा

बढी

खचा

नहुने गरी पुरक अनुमान पेश गना सक्नेछ ।
वििेर्क सिामा पेश गदाय संलग्न गननय पने वििरण: सभामा पेश गने वविेर्कका साथमा
र्े हार्को वववरण संर्ग्न गनुा पनेछ,-

(क) वविेर्कको उद्देश्र् र कारण सठहतको वववरण,
(ख) वविेर्क ऐन बनेपतछ आधथाक व्र्र्भार हुने रहे छ भने त्र्सको ववस्तत
ृ वववरण
सठहतको आधथाक ठटतपणी,
(ग) कुनै वविेर्कमा तनर्म, कार्ाववधि, तनर्े मशका बनाउने वा अधिकार प्रत्र्ार्ोिन
गने प्राविान रहे को भए त्र्सको कारण, प्रत्र्ार्ोजित अधिकार अन्तगात बनाइने

तनर्म, कार्ाववधि वा तन मशकाको प्रकृतत र सीमा तथा त्र्सबाट पना सक्ने प्रभाव
सम्बन्िी ठटतपणी ।
२९.

वििेर्क दताय गराउनन पने: (१) सभाको अधिकारक्षेत्र मभत्र पने कुनै ववषर्मा कुनै सर्स्र्र्े
वविेर्क पेश गना चाहे मा वविेर्क तर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने ममतत भन्र्ा कम्तीमा
अगावै अध्र्क्षर्ाई उपर्ब्ि गराई र्ताा गराउनु पनेछ ।
तनवााचनपतछको

सभामा वविेर्क पेश गने समर्ावधि

।
(२)

(१)
अनुकुर् नभएमा अध्र्क्षर्े उक्त

प्रचमर्त कानून अनुकूर् नर्े खखएमा वा र्ो
ववधिसम्मत रुपमा पेश गना प्रस्तावक

सर्स्र्र्ाई ठर्नु पनेछ ।

(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोजिम अध्र्क्षर्े आर्े श ठर्ए बमोजिम सभाको सधचवर्े
प्रस्ताव र्ताा गनुा पनेछ ।

नगर
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(४) सभाको सधचवर्े अध्र्क्षर्े आर्े श ठर्एका

-२

र्तााको

अमभर्ेख छुट्टै राख्नु पनेछ ।
३०.

प्रस्ताि दताय गराउनन पने: सभाको अधिकारक्षेत्र मभत्र पने कुनै ववषर्मा प्रस्ताव पेश गना चाहने
सर्स्र्र्े प्रस्ताव तर्ार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्र्ा कम्तीमा

ठर्न अगावै अध्र्क्ष

समक्ष पेश गनप
ुा नेछ ।

तनवााचनपतछको

सभामा प्रस्ताव पेश गने समर्ावधि

।
(२) त्र्स्तो प्रस्ताव प्रचमर्त कानून अनुकूर् नर्े खखएमा वा र्ो

अनुकुर्

नभएमा अध्र्क्षर्े उक्त प्रस्ताव ववधिसम्मत रुपमा पेश गना प्रस्तावक सर्स्र्र्ाई ठर्नु पनेछ
।

(३) उपर्फा (१) वा (२) बमोजिम अध्र्क्षर्े आर्े श ठर्ए बमोजिम सभाको सधचवर्े
प्रस्ताव र्ताा गनुा पनेछ ।
(४) सभाको सधचवर्े अध्र्क्षर्े आर्े श ठर्एका प्रस्तावहरु र्तााको अमभर्ेख

-२

छुट्टै राख्नु पनेछ ।
३१.

सूचना बबना पतन प्रस्ताि पेश गनय सककनेः (१) र्स पररच्छे र्मा िुनसुकै कुरा र्ेखखएको भए
तापतन अध्र्क्षको अनुमतत मर्ई र्े हार्को कुनै प्रस्ताव सूचना बबना पतन पेश गना सककनेछ र
त्र्स्तो प्रस्तावद्वारा कुनै वववार्स्पर् ववषर् उठाउन पाइने छै नाः
(क)

िन्र्वार् ज्ञापन गने,

(ख)

प्रस्ताव तथा संशोिन कफताा मर्ने,

(ग)

बिाइ ठर्ने वा शोक प्रकट गने,

(घ)

छर्फर् वा बैठक स्थधगत गने,

(ङ)

बैठकको अवधि बढाउने वा

(च)

छर्फर् समातत गने ।

(२) उपर्फा (१) मा उल्र्ेखखत प्रस्तावका सम्बन्िमा अध्र्क्ष अनुमतत प्रातत भई बैठकमा

प्रस्ताव पेश भएपतछ अध्र्क्षर्े उक्त प्रस्तावर्ाई बैठकको तनणार्ाथा पेश गनेछ ।
३२.

वििेर्क र प्रस्ताि वितरण: वावषाक बिेट सम्बन्िी वविेर्क कार्ापामर्काबाट स्वीकृत गरी
मसिै सभामा पेश गररनेछ । अन्र् सबै वविेर्क वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुा भन्र्ा कम्तीमा
चौवीस घण्टा अगावै सबै सर्स्र्र्ाई सभाको सधचवर्े उपर्ब्ि गराउनु पनेछ ।

नगर
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३३.

सनझाब संकलन र पररमार्यन: (१) वविेर्क मसौर्ा भएपतछ अध्र्क्षर्ाई उपर्ुक्त र्ागेमा
त्र्स्तो वविेर्कमा सावाितनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझ
ु ाब संकर्न गना सक्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिम प्रातत हुन आएको सुझाबहरु सठहतको प्रततवेर्न सम्बजन्ित वडा
सममततर्े कार्ापामर्कार्ाई ठर्नु पनेछ ।
(३) उपर्फा (२) बमोजिम वविेर्कमा वडा सममतत माफात प्रातत हुन आएका सझ
ु ाबहरुको
अध्र्र्न गरी कार्ापामर्कार्े वविेर्कर्ाई आवश्र्कता अनस
ु ार पररमािान गनेछ ।
३४.

वििेर्क िा प्रस्ताि सिामा पेश गने: (१) अध्र्क्षबाट स्वीकृत कार्ातामर्का बमोजिम वविेर्क
वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताा सर्स्र्र्े सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिम वविेर्क पेश गर्ाा वविेर्क प्रस्तुतकताा सर्स्र्र्े वविेर्क पेश

गनुा परे को कारण, वविेर्कबाट गना खोजिएको व्र्वस्था र त्र्सबाट प्रातत गना खोजिएको
उपर्जब्िको बारे मा संक्षक्षतत िानकारी ठर्ंर्ै वविेर्कमा छर्फर् गररर्ो

भन्ने प्रस्ताव सभामा

पेश गनुा पनेछ ।
(३) वविेर्क वा प्रस्ताव पेश गना तोककएको सर्स्र् सभामा स्वर्ं उपजस्थत हुन असमथा
भएमा अध्र्क्षर्े तोकेको कुनै सर्स्र्र्े वविेर्क
प्रस्ताव पेश गना सक्नेछ ।
३५.

संशोिन सभबन्िी शतयहरः कुनै वविेर्क वा प्रस्तावको सम्बन्िमा र्े हार्का शताका अिीनमा
रही सर्स्र्र्े संशोिन पेश गना सक्नेछाः

३६.

(क)

मर्
ू प्रस्तावको मसद्धान्त ववपरीत हुनु हुँर्ैन ।

(ख)

मूर् प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्र्सको क्षेत्रमभत्रको हुनु पनेछ ।

(ग)

बैठकर्े पठहर्े गररसकेको तनणार्

(घ)

अस्परट वा तनरथाक हुनु हुँर्ैन ।

बाखझने हुनु हुँर्ैन ।

वििेर्कमा दफाबार छलफल: (१) र्फा २६, २७, २९

३० बमोजिमको वविेर्क वा प्रस्ताव

र्फावार छर्फर्का र्ाधग अध्र्क्षर्े आवश्र्क व्र्वस्था गनप
ुा नेछ ।
भई

ई

।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम छर्फर् समातत भए पश्चात वविेर्क वा प्रस्ताव
प्रस्तुतकताा सर्स्र्र्े अध्र्क्षको अनुमतत
गनप
ुा नेछ,(क)
वा

नगर

सभामा र्े हार्को कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत

ववस्तत
ृ छर्फर्को र्ाधग वविेर्क वा प्रस्तावर्ाई सभाका सममततमा पठाइर्ोस ् भन्ने
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(ख)

वविेर्क वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गना तनणार्ाथा पेश गने ।
भ
।

३७.

सिामा छलफल गनय नपाइने विषर्हरः (१) र्े हार्का ववषर्मा सभा वा स
छर्फर् गना पाइने छै नाः
(क)

ततको कुनै

संवविान वा प्रचमर्त कानूनबाट तनषेि गररएको ववषर्,

(ख)

: गोतर् रहने कुराहरू वा प्रकाशन गर्ाा राजरिर् ठहत ववपररत हु

,

( )

कार्ापामर्काको कुनै सममततको तनणार्को आर्ोचना गररएका ववषर्,

(ग)

सभाको छर्फर्द्वारा स्परट भएसकेको ववषर्,

(घ)

प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा प्रचारको र्ाधग कुनै व्र्जक्त वा संस्थाको नाम आठर् भएको
ववषर्,

(ङ)

प्रचमर्त कानून बमोजिम स्थावपत भएको न्र्ातर्क वा

,

प्रचमर्त कानुन बमोजिम िाँचबुझ गना, सुझाव ठर्न वा प्रततवेर्न पेश गना गठठत
आर्ोग वा सममततमा ववचारिीन रहे को ववषर्,
(च)

ऐततहामसक

वा कानन
ू को व्र्ाख्र्ा सम्बन्िी ववषर्,

(छ)

गैर सरकारी व्र्जक्तको कुनै वक्तव्र् सत्र् हो वा होइन भन्ने ववषर्,

(ि)

अमशरट भाषा प्रर्ोग गररएको,

(झ)

कार्ापामर्काको कुनै तनणार् वा कुनै कारवाही सम्बन्िी ववषर्मा छर्फर् गर्ाा राजरिर्

सुरक्षा, अखण्डता वा कूटनीततक सम्बन्ि िस्ता संवेर्नशीर् ववषर्हरूमा आँच आउन
सक्ने भनी कार्ापामर्काबाट प्रमाखणत गररएको ववषर् समावेश भएको, र
३८.

सलमततमा छलफल: (१) र्फा ३६ को उपर्फा २(क) बमोजिम ववस्तत
ृ छर्फर् गना सभाको
सममततमा पठाइएकोमा सममततर्े त्र्स्तो वविेर्क वा प्रस्तावमा छर्फर् गर्ाा वविेर्कमा

संशोिन पेश गने सर्स्र्हरुर्ाई संशोिन पेश गनुा परे को आिार र कारण समेत खर्
ु ाई
आफ्नो संशोिनको ववषर्मा प्ररट गना सममततको बैठकमा समर् ठर्नेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिम संशोिनकताार्े संशोिनको ववषर्मा आफ्नो िारणा राखेपतछ
पेश भएका संशोिनका ववषर्मा समेत सममततर्े र्फाबार छर्फर् गरी त्र्स्तो संशोिन
स्वीकार गने वा नगने सम्बन्िमा वविेर्क प्रस्तुतकताा सर्स्र्को समेत रार् मर्ई आवश्र्क
तनणार् गनेछ ।
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३९.

सलमततको प्रततिेदन र बैठकमा प्रस्तनत: (१) सममततमा वविेर्क वा प्रस्ताव
समातत भएपतछ सममततर्े

ण

छर्फर्

प्रततवेर्न तर्ार गरी सममततको संर्ोिक वा

तनिको अनप
ु जस्थततमा सममततर्े तोकेको सर्स्र्र्े प्रततवेर्न सठहतको वविेर्क वा प्रस्ताव
अध्र्क्षको अनम
ु ततर्े सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिमको प्रततवेर्न उपर छर्फर् समातत भए पश्चात वविेर्क वा
प्रस्ताव प्रस्तुतकताा सर्स्र्र्े अध्र्क्षको अनुमततमा वविेर्क वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गना
तनणार्ाथा पेश गनेछ ।
४०.

वििेर्क कफताय ललन सकने: (१) वविेर्क प्रस्तत
ु कताा सर्स्र्र्े सभाको स्वीकृतत मर्ई िन
ु सक
ु ै
अवस्थामा वविेर्क

कफताा मर्न सक्नेछ ।

तर वावषाक बिेट तथा आधथाक ऐन सम्बन्िी वविेर्क
(२) वविेर्क

मर्न सक्ने छै न ् ।

प्रस्तुतकताा सर्स्र्र्े वविेर्क कफताा मर्न अनुमतत माग्ने प्रस्ताव

पेश चाहे मा मर्खखत सूचना ठर्नु पनेछ ।
(३) वविेर्क

कफताा मर्ने प्रस्तावको कसैर्े ववरोि गरे मा प्रस्ताव गने तथा

ववरोि गने सर्स्र्र्ाई अध्र्क्षर्े आ-आफ्नो कुराहरू स्परट पाना संक्षक्षतत वक्तव्र् ठर्न
अनम
ु तत ठर्न सक्नेछ र त्र्सपतछ अरु छर्फर् हुन नठर्ई प्रस्तावर्ाई तनणार्ाथा पेश गनेछ ।
(३) वविेर्क
।
४१.

कफताा मर्ने अन्र् प्रकक्रर्ा अध्र्क्षर्े तनिाारण गरे बमोजिम हुनेछ

संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अधिकारः (१) र्फा २६, २७, २९, ३०
र्ताा भएको वविेर्क वा
हुनभ
ु न्र्ा कम्तीमा
सक्नेछ ।

३६ बमोजिम

उपर कुनै सर्स्र्र्े संशोिन पेश गना चाहे मा सभाको बैठक

ठर्न अगावै संशोिनको प्रस्ताव अध्र्क्ष समक्ष पेश गना

(२) उपर्फा (१) बमोजिम पेश गररने संशोिन स्वीकृत गने वा नगने अधिकार अध्र्क्षको

हुनेछ ।

(३) अध्र्क्षर्े स्वीकृत गरे को संशोिन वा संशोिन सठहतको प्रस्ताव वा मूर् प्रस्तावर्ाई

तनणार्ाथा पेश गनभ
ुा न्र्ा पठहर्े बैठकमा पढे र सुनाउनेछ । र्सरी तनणार्ाथा पेश गर्ाा एकभन्र्ा

बढी संशोिनहरु भएमा अध्र्क्षर्े उपर्ुक्त ठहर्ााएको कुनै एक संशोिन वा संशोिन सठहतको
प्रस्ताव वा मूर् प्रस्तावर्ाई प्राथममकता ठर्इ पेश गना सक्नेछ ।

(२) सभाको सधचवर्े अध्र्क्षर्े अनम
ु तत ठर्एका संशोिनहरूको वववरण सर्स्र्हरूर्ाई

उपर्ब्ि गराउनेछ ।
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४२.

वििेर्क पाररत गने प्रस्ताि सिाको तनणयर्ाथय पेश गने: (१) सभामा र्फावार छर्फर्
भएकोमा सो समातत भएपतछ र सममततमा ववस्तत
ृ छर्फर् भएकोमा सममततको प्रततवेर्न
उपर सभाको बैठकमा छर्फर् समातत भएपश्चात अध्र्क्षको अनम
ु तत मर्ई सभा

तनणार्ाथा

वविेर्क प्रस्तत
ु कताा सर्स्र्र्े वविेर्क पाररत गररर्ोस ् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तत
ु गनेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको वविेर्क वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोिनहरूर्ाई अध्र्क्षको
अनुमतत

तनणार्ाथा छुट्टै पेश गना

।

(३) उपर्फा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहुमत सर्स्र्र्े स्वीकृत गरे मा
वविेर्क वा प्रस्ताव पाररत भएको मातननेछ ।
४३.
४४.

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

वििेर्क दताय अलिलेख राख्ने: सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको र्ाधग अध्र्क्ष समक्ष पेश भएका
वविेर्क सभाको सधचवर्े

४५.
४६.

-२

र्ताा गरी वविेर्कमा भएको कारबाहीको

अद्र्ावधिक र्गत तर्ार गरी राख्नु पनेछ ।

सामान्र् त्रट
न ी सनिार: अध्र्क्षर्े सभाबाट पाररत भएको वविेर्क वा प्रस्तावमा र्फाहरूको
संख्र्ाको क्रम ममर्ाउने तथा भाषागत शद्ध
ु ता कार्म राख्नु पनेछ ।

वििेर्क प्रमाणीकरणको लाधग अद्र्ािधिक प्रतत तर्ार पाने: (१) र्फा ४२ बमोजिम सभाबाट
पाररत भएको वविेर्कर्ाई सभाको सधचवर्े पाररत भएका संशोिन तथा आनष
ु ंधगक ममर्ान
भए त्र्स्तो ममर्ान गरी वविेर्क पाररत भएको ममतत समेत उल्र्ेख गरी प्रमाणीकरणको
र्ाधग नेपार्ी कागिमा चार प्रतत तर्ार गनप
ु नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम तर्ार गररएको वविेर्कमा वषागत नम्बर समेत उल्र्ेख गरी
सभाको सधचवर्े प्रमाणीकरणको र्ाधग अध्र्क्ष समक्ष पेश गनुा पनेछ ।

४७.

वििेर्क प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा बबक्री वितरण: (१) सभाबाट पाररत भई र्फा ४६ को
उपर्फा (२) बमोजिम पेश भएको वविेर्कको पठहर्ो र अजन्तम परृ ठमा पूरा नाम, थर तथा
पर् समेत उल्र्ेख गरी प्रत्र्ेक परृ ठमा हस्ताक्षर गरी अध्र्क्षर्े प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्सरी
प्रमाणीकरण गर्ाा ममतत र वविेर्कको परृ ठ संख्र्ा समेत खर्
ु ाउनु पनेछ ।

(२) सभाबाट पाररत वविेर्क उपर्फा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपतछ र्ागू हुनेछ ।
(३) उपर्फा (१) बमोजिम वविेर्क प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा ठर्नु पनेछ ।
(४) उपर्फा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको वविेर्कको एक प्रतत सभाको अमभर्ेखमा
राखी अको एक–एक प्रतत कार्ापामर्काको कार्ाार्र्, वडा सममतत र संघ र प्रर्े शको सम्पका
मन्त्रार्र्मा पठाउनु पनेछ ।
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(५) उपर्फा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको वविेर्क प्रकाशन गरी कार्ापामर्काको
वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।
(६) सभार्े पाररत गरे को वविेर्क प्रमाणीकरण भएपतछ त्र्सका मुख्र् मख्
ु र् व्र्वस्थाको

बारे मा स्थानीर् सञ्चार माध्र्म वा अन्र् कुनै तररकाबाट प्रचार प्र र गनुा पनेछ ।

(७) कसैर्े स्थानीर् कानून खररर् गना चाहे मा कार्ापामर्काको कार्ाार्र् र वडा सममततको

कार्ाार्र्बाट र्ागत र्स्तरु ततरी खररर् गना सक्नेछ ।
४८.

सलमतत गठन गनय सकने: (१) कार्ापामर्कार्ाई सभाप्रतत उत्तरर्ातर् बनाउन, स्थानीर् कानून

तनमााण प्रकक्रर्ार्ाई व्र्वजस्थत बनाउन तथा कार्ापामर्काबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र
मूल्र्ा

न गरी आवश्र्क तनर्े शन ठर्न समेत प्रर्ोिनको र्ाधग र्े हार् बमोजिमको सममतत

गठन गना सक्नेछाः
क. वविेर्क सममतत
ख. र्ेखा सममतत
(२) उपर्फा (१) बमोजिमको प्रत्र्ेक सममततमा बढीमा तीन िना सर्स्र्हरु रहनेछन ् ।

सममततमा रहने सर्स्र्हरु ववषर्गत अनुभव वा ववज्ञताका आिारमा अध्र्क्षको प्रस्ताव
बमोजिम सभार्े तनिाारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपर्फा (२) बमोजिम गठन हुने सममततको संर्ोिक अध्र्क्षर्े तोके बमोजिम हुनेछ
। संर्ोिक बैठकमा उपजस्थत नभएमा सममततर्े तोकेको सर्स्र्र्े बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।
(४) सममततको सधचवको कार्ा कार्ापामर्काको ववषर्गत शाखा प्रमुखर्े गनेछ ।
(४) सममततको बैठकको गणपरु क संख्र्ा कम्तीमा

ई िना हुनप
ु नेछ ।

(५) सममततको तनणार् बहुमतबाट हुनेछ ।
(6) उपर्फा (१) बमोजिमको सममततर्े आवश्र्कतानस
ु ार ववषर्गत ववज्ञ वा कमाचारीर्ाई

आमन्त्रण गना सक्नेछ । आमजन्त्रत सर्स्र्र्े बैठकको तनणार्मा मत ठर्न पाउने छै न।
(7) प्र
सभासमक्ष पेश ग
४९.

(१)

आ
।

स्थानीर् कानन
ू को एकीकृत र अद्र्ािधिक अलिलेख र

: (१) सभाको सधचवर्े अनुसूची–

३ बमोजिमको ढाँचामा सभार्े बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्र्ावधिक अमभर्ेख राख्नु
पनेछ ।

(२) कार्ापामर्कार्े स्थानीर् कानन
ू को वषागत र वणाानक्र
ु ममा अद्र्ावधिक वववरण तर्ार

गरी राख्नु पनेछ ।
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(३) स्थानीर् कानूनमा संशोिन भएमा त्र्स्तो संशोिन समेत ममर्ाइ कार्ापामर्कार्े

अद्र्ावधिक वववरण तर्ार गरी राख्नु पनेछ । त्र्सरी अद्र्ावधिक गररएको स्थानीर् कानन
ू
स्थानीर् तहको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।

(४) उपर्फा (१) बमोजिम राखखएको अमभर्ेख कसैर्े अवर्ोकन गना चाहे मा सुरक्षक्षत

रुपमा अवर्ोकन गना ठर्नु पनेछ ।
५०.
५१.

कानन
तनमायण प्रकक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् कानन
तनमााण वा संशोिन
ू
ू

सम्बन्िी अन्र् प्रकक्रर्ा प्रचमर्त कानन
ू अनक
ु ू र् सभार्े आँफै तनिाारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
सिाको सधचिको अधिकारः सभाको सधचवर्े सभाको वा कुनै सममतत वा उपसममततको
बैठकमा प्रवेश गना र बैठकमा कार्ारत कमाचारीर्ाई तनर्े शन ठर्न वा तनर्न्त्रण गना वा
बैठकर्े मागेको कार्ाववधि सम्बन्िी सल्र्ाह ठर्न सक्नेछ ।

पररच्छे द-५
विविि
५२.

सिालाई संबोिनः (१) नेपार् सरकारका मजन्त्रपररषद्का सर्स्र्, प्रर्े श प्रमख
तथा प्रर्े श
ु
सरकारका मजन्त्रपररषद्का सर्स्र्र्ाई सभा अध्र्क्षर्े सभाको बैठकर्ाई

संवोिन गना

अनरु ोि गना सक्नेछ ।
(२) उपर्फा (१) बमोजिम सम्बोिनको र्ाधग अपनाइने प्रकक्रर्ा अध्र्क्षर्े तोके बमोजिम
हुनेछ ।
५३.

प्रिेश तनर्लमत गने अधिकारः (१) सभाको बैठकमा प्रवेश तनर्ममत गने अधिकार अध्र्क्षको

५४.

हुनेछ ।
आन्तररक ददग्दशयनः सभाको स्वीकृतत मर्ई अध्र्क्षर्े आवश्र्कता अनुसार आन्तररक
ठर्ग्र्शान बनाउन सक्नेछ ।

(१) र्स कार्ाववधिको अजन्तम व्र्ाख्र्ा गने अधिकार अध्र्क्षर्ाई हुनेछ र तनिको तनणार्
अजन्तम हुनेछ ।
(२) त्र्स्तो तनणार्को िानकारी बैठकर्ाई ठर्नु पनेछ ।

(३) र्ो कार्ा धिको प्रर्ोग गर्ाा प्रकक्रर्ागत बािा अड्काउहरू फुकाउने अजन्तम अधिकार

अध्र्क्षर्ाई हुनेछ । र्सरी िारी भएका आर्े श वा तनर्े शनहरू र्स का
मातन कार्ाान्वर्नमा आउनेछ ।

नगर
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५५.

सिाको सधचिको काम लगाउन सकनेः सभाको सधचव उपजस्थत नभएमा र्स का

धिमा

सभाको सधचवर्े गने भनी तोककएको कार्ाहरू अध्र्क्षर्े तोकेको अन्र् अधिकृत स्तरका
कमाचारीर्े गनेछ ।
५६.

अनप
न म्स्थततको सच
ू नाः (१) कुनै सर्स्र् र्गातार र्ईू वटा वा सो भन्र्ा बढी सभाको बैठकमा
अनप
ु जस्थत रहनु पने भएमा तत्सम्बन्िी अग्रीम सूचना अध्र्क्षर्ाई ठर्नु पनेछ ।

(२) उपर्फा (१) बमोजिम ठर्इने सूचनामा आफू अनुपजस्थत रहने अवधि र कारण समेत

उल्र्ेख गनुा पनेछ ।
५७.

पालना गननय पने आचार संदहताः सभाका पर्ाधिकारी तथा सर्स्र्हरूर्े संवविान तथा कानन
ू
बमोजिमको उत्तरर्ातर्त्व पूरा गने तथा तनिहरूको काम कारवाहीमा सावाितनक ववश्वास
कार्म गना सभाबाट स्वी त आचार संठहताको पार्ना गनेछन ् । आचार संठहताको नमूना
स्थानीर् तहको सम्पका मन्त्रार्र् माफात उपर्ब्ि गराउनेछ । र्स्तो आचारसंठहता सभार्े

५८.

पाररत गरी र्ागू गनुा स्थानीर् तहको कताव्र् हुनेछ ।
अधििेशनको अंग नमातनने: सभाको अधिवेशन प्रारम्भ

भैसकेपतछ अन्त्र्

नभएसम्मको अवधिमा आर्ोिना हुने उद् टन, स्वागत, सम्मान तथा अमभनन्र्न िस्ता
कक्रर्ाकर्ापर्ाई सभाको अंग मातनने छै न ।
५९.

शाम्न्त सनरिा सनव्र्िस्था

र

:

भ

भ

भ

भ

।
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अनु ची - १
(कार्ाववधिको र्फा ७ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित)
उर्ााबारी नगरपामर्का
नगर सभा
कार्यसच
ू ी र समर्ताललका
बैठक

बैठक स्थानाः

अध्र्क्षतााः

ए

नगर
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अनु ची - २
(कार्ाववधिको र्फा २९ को उपर्फा (४) सँग सम्बजन्ित)

उलायबारी नगरपाललकाको नगर सिामा प्रस्तनत कानूनको अलिलेख
उर्ााबारी नगरसभा

र्ताा

वविेर्कको

र्ताा

नं.

नाम

ममतत

मूर्÷संशोिन

प्रस्तुतकताा

ववतरण

सभामा

र्फावार

पाररत

प्रमाणीकरण

ममतत

प्रस्तुत

छर्फर्

ममतत

ममतत

कैकफर्त

ममतत

अलिलेख तर्ार गनेको

अलिलेख र्ााँच गनेको

र्स्तखताः

र्स्तखताः

नाम, थर:

,

पर्:

:

ममतत:

नगर

:

:
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अनु ची - ३
(कार्ाववधिको र्फा ४९ को उपर्फा (१) सँग सम्बजन्ित)

उलायबारी नगरपाललकाको नगर सिामा

कानूनको अलिलेख

उर्ााबारी नगरसभा

र्ताा

वविेर्कको नाम

भ

नं.

भए
भए

भए

सभामा

पाररत

प्रमाणीकरण

प्रस्तुत

ममतत

ममतत

कैकफर्त

ममतत

ममतत

अलिलेख तर्ार गनेको

अलिलेख र्ााँच गनेको

र्स्तखताः

र्स्तखताः

नाम, थर:

,

पर्:

:

ममतत:

नगर

:

:
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