ु ासभा
पााँचखपन नगरपालिका, सं खव

स्थानीय राजपत्र
खण्डः 1
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भाग-2
पााँचखपन नगरपालिका

kfFrvkg gu/;ef ;~rfng lgodfjnL, @)&*
नगर काययपालिकाबाट स्वीकृ

लिल ः 2078/10/21

प्रिाणिकरि लिल ः2078/10/23
प्रकाशन लिल ः2078/10/28

k|:tfjgf M
gu/ ;efsf] sfo{ ;~rfng ug{, a}7ssf] ;'Joj:yf sfod /fVg, cfjZos ;ldltx?sf] u7g
ug{ / cGo sfd sf/jfxL lgoldt Pj+ k|efjsf/L agfpg jf~5gLo ePsf]n],
kfFrvkg gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw
lgodlt ug]{ P]g @)&* sf] bkmf # adf]lhd kfFrvkg gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/L of]
lgodfjnL hf/L ul/Psf] 5 .
kl/R5]b —!
k|f/lDes
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; lgodfjnLsf] gfd ækfFrvkg gu/;ef ;~rfng lgodfjnL,
@)&*Æ /x]sf] 5 .
1
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-@_ of] lgodfjnL t'?Gt k|f/De x'g]5 .
@= kl/efiffM ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnL df, –
-s_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;Demg' k5{ .
-v_ æ:yflgo txÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/ %^ sf] pkwf/ $ adf]lhdsf gu/kflnsf,
ufpFkflnsf / lhNnf ;ef ;Demg' kb{5 .
-u_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/ @@@ adf]lhdsf] gu/;ef ;Demg' kb{5 .
-3_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsf ;Demg' kb{5 .
-ª_ æcWoIfÆ eGgfn] ;efsf] cWoIfnfO{ ;Demg' k5{ .
-r_ æpkk|d'vÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] pkk|d'v ;Demg' kb{5 .
-5_ æljwosÆ eGgfn] :yfgLo sfg"gsf] d:of}{bf jf sfg"gsf] ;+zf]wg d:of}bf ;d]t ;Demg' k5{
.
-h_ æ;b:oÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] k|d'v, pkk|d'v, sfo{kflnsfsf] ;b:o jf j8f ;b:o
;Demg' kb{5 .
-em_ æ;efsf] ;lrjÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] sfo{sf/L clws[t jf k|d'vn] ;efsf] ;lrj eO{
sfd ug{ tf]s]sf] sd{rf/L ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ .
-`_ æa}7sÆ eGgfn] gu/ ;efsf] clwj]zg ;Demg' k5{ . ;f] zAbn] ;ldltsf] j}7s ;d]tnfO[
;Demg' kb{5 .
-6_ æk|:tfjÆ eGgfn] ;efsf] ljrf/y{ k]z ul/Psf] s'g} k|:tfj jf ;f] k|:tfj;Fu ;DalGwt
;+zf]wg k|:tfj ;d]t ;Demg' k5{ .
-7_ æk|:t'tstf{ ;b:oÆ eGgfn] ;efsf] ljw]os jf k|:tfj k|:t'tstf{ ;efsf] ;b:o ;Demg'
k5{ .
-8_ æa}7s sIfÆ eGgfn] ;efsf] a}7s sIf ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] a}7s sIf;Fu hf]l8Psf]
bz{sbL3f{ / a/08f ;d]tnfO{ hgfpF5 .
-9_ æljifout zfvfÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] sfo{ ljefhg lgodfjnL adf]lhdsf] ljifout
zfvf ;Demg' k5{ .
-0f_ æ;+of]hsÆ eGgfn] o; lgodfjnL adf]lhd ul7t ;ldltsf] ;+of]hs ;Demg' k5{ .
kl/R5]b–@
;efsf] j}7s tyf a}7s ;~rfng ;DaGwL Joj:yf
#= ;efsf] clwj]zg af]nfpg]M -!_ k|d'vn] gu/kflnsfsf] lgjf{rgsf] clGtd kl/0ffd 3f]if0ff
ePsf] ldltn] b'O{ dlxgf leq ;efsf] klxnf] clwj]zg af]nfpg]5 . To;kl5 o; lgodfjnL
adf]lhd k|d'vn] ;do ;dodf cGo clwj]zg jf]nfpg]5 .
t/ ;efsf] Pp6f clwj]zgsf] ;dflKt / csf]{ a}7ssf] k|f/Desf aLrsf] cjlw 5 dlxgf
eGbf a9L xg] 5}g .
-@_ cWoIfn] sfo{;"rL adf]lhd ;efsf] a}7ssf] ;+rfng / cGTo ug]{5 .
2
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-#_ ;efsf] clwj]zg rfn" g/x]sf] jf a}7s :ylut ePsf] cj:yfdf a}7s af]nfpg jf~5gLo
5 egL ;efsf] ;Dk"0f{ ;b:o ;+Vofsf] Ps rf}yfO ;b:ox?n] lnlvt cg'/f]w u/]df k|d'vn]
To:tf] a}7s a:g] ldlt, :yfg tf]Sg]5 . To;/L tf]lsPsf] ldlt, ;do / :yfgdf ;efsf] clwj]zg
a:g]5 .
-$_ ;efsf] clwj]zg sfo{kflnsfsf] s]Gb| /x]sf] :yfgdf k|d'vn] tf]s] adf]lhd a:g]5 .
(%)

सािान्य ः लनवायचन पलिको पहििो अलिवेशन

पलिको प्रत्येक अलिवेशनको अवलि बढीिा सा

af]nfPsf] ;"rgf

बढीिा पन्र दिन र सो

दिनको िुनेि ।

(^) उपलनयि (१) वा (३) बिोणजि सभाको अलिवेशन बोिाएको सूचना अध्यक्षिे सिस्यिरुिाई
दिनेि । त्यस् ो सूचना आवश्यक ा अनुसार सावयजलनक सञ्चार िाध्यिबाट सिे

प्रचार प्रसार गनुय पनेि

।
4 सिस्यिरुको उपणस्थल

र आसनः (१)

क्रि अनुसार अलिवेशनको उपणस्थल

a}7sdf

आसन ग्रिि गनुय अणि सबै सिस्यिे

cWoIfn] tf]s]sf]

पुणस् कािा िस् ाक्षर गनुप
य नेि ।

(२) उपलनयि (१) बिोणजि उपणस्थ

सिस्यिे अध्यक्षिे

ोके अनुसारको स्थानिा लनिायरर

सिय

अगावै आफ्नो आसन ग्रिि गनुप
य नेि ।
(३) अपांग ा भएका सिस्यको िकिा अध्यक्षिे लनिायरर
सियोगी आवश्यक भएिा सो को सिे
5 सभाको गिपूरक सं खया: (१) सभािा
सिस्य उपणस्थ

व्यवस्था

गरे को स्थानिा लनजको साथिा एक जना

ug{ ;Sg]5 .

त्काि कायि रिे का सिस्य सं खयाको पचास प्रल श

भन्िा बढी

भएिा अलिवेशनको िालग गिपूरक सं खया पुगेको िालननेि ।

(२) उपलनयि (१) बिोणजि गिपुरक सं खया नपुगेिा अध्यक्षिे
लनयि ३ बिोणजि सूणच

ीन दिन लभत्र अको बैठकका िालग

गनुप
य नेि ।

(३) उपलनयि (२) बिोणजि आJxfg गरे को अलिवेशनिा गिपुरक सं खया नपुगि
े ा

b'ई

दिन लभत्र

अलिवेशन बस्ने गरी लनयि ३ बिोणजि सूचना गनुप
य नेि ।
(४) उपलनयि (३) बिोणजि पुनः सूचना गिाय गिपुरक सं खया नपुगेिा कम् ीिा पrfस प्रल श
सिस्यिरुको उपणस्थल िा अलिवेशन बस्नेि ।
^= a}7कको सञ्चािन र स्थगन: (१) अध्यक्षिे सभाको काययबोझिाई ध्यानिा राखी काययसूची स्वीकृ
सभाको बैठक सं चािन गनुप
य नेि ।
(२) सभाको बैठक अध्यक्षिे लनिायरि गरे को सिय
(३) अध्यक्षिे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ

ालिका बिोणजि िुनेि ।

था स्थगनको िोषिा गनेि ।
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($) ;efsf] cWoIf a}7sdf pkl:yt x'g g;Sg] cj:yfdf pkk|d'v a}7sssf] cWoIftf
ug]{5 . pkk|d'v klg pkl:yt x'g g;s]df cWoIfn] tf]s]sf] ;efsf] ;b:on] a}7ssf] cWoIftf
ug]{ u/L sfo{;"rLdf tf]Sg' kg]{5 .
&= काययसूची र सियावलि प्रकाशनः (१) अध्यक्षको लनिे शानुसार सभाको सणचविे काययसूची र सिय
अनुसूची-१ बिोणजि यार गनेि र त्यसको एक प्रल सािान्य या c6\rfnL; 306f अगावै

ालिका
प्रत्येक

सिस्यिाई उपिब्ि गराइनेि ।
र हवशेष पररणस्थल िा अध्यक्षको लनिे शानुसार बैठक बस्ने
त्यसको एक प्रल

सिस्यिाई

;efsf] ;lrjn] उपिब्ि

rf}la; िण्टा
गराउन ;Sg]5।

अगावै काययसूची

*= सियावलि लनिायरि: (१) अध्यक्षिे बैठकिा पेश िुने हवषयिालथ ििफि गनय सियावलि
२) उपलनयि (१) बिोणजि
बािे क अध्यक्षिे

k|:tfj

cGo ljifodf

ोक्नेि ।

ोहकएको सियावलि सिाप्त भएपलि यस काo{ljlwिा अन्यथा िेणखएकोिा
ििफि िुन नदिई सो हवषयको टु ङ्गो िगाउन आवश्यक सबै

लनिययाथय बैठकिा प्रस् ु

(= सभािा ि

यार गरी

ljwos jf

गनेि ।

िान: (१) सभािा लनिययका िालग प्रस् ु गररएको सबै

ljwos jf प्रस्

ावको लनियय उपणस्थ

सिस्यिरूको बिुि बाट िुनि
े ।
(२) अध्यक्ष ा गने व्यणििाई ि
र ि

!)= ियायदि

दिने अलिकार िुने िै न ।

बराबर भएिा अध्यक्ष ा गने व्यणििे आफ्नो लनिाययक ि
सं शोिनः कुनै सिस्यिे प्रस् ु

दिनेि ।

गने हविेयक jf प्रस् ावdf कुनै आपणिजनक, व्यंग्यात्िक, अनावश्यक,

ु न्िा अणि उपयुि
अनुपयुि वा असम्बद्ध शब्ि वा वाक्यांश प्रयोग भएको िागेिा अध्यक्षिे त्यस् ा हवषय हव रि िुनभ
सं शोिन गनय वा गराउन सक्नेि ।

!!= बैठकको

प्रारम्भः सभाको बैठक कक्षिा अध्यक्ष आगिन भई राहिय िुन बजे पलि बैठक प्रारम्भ िुनेि

।
!@= बैठकिा पािना गनुप
य ने

lgodx?

(!) बैठकिा िे िायका

lgodिरू

पािना गनुय पनेिः

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षिा प्रवेश िुाँिा सबैिे सम्िान प्रकट गनय उठ्नु पनेि ।
(ख) अध्यक्षिे बैठकप्रल
(ग)

बैठक स्थलग

सम्िान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रिि गनुप
य नेि ।

भई अध्यक्ष सभाबाट बाहिर लनस्के पलि िात्र अरु सिस्यिरूिे बैठक कक्ष

िाड्नु पनेि ।
(ि)

बैठकिा भाग लिने सिस्यिे बोल्िा अध्यक्षिाई सम्बोिन गरे र िात्र बोल्नु पिय र अध्यक्षिे
अन्यथा आिे श दिएिा बािे क उलभएर बोल्नु पनेि ।
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अध्यक्षिे बैठकिाई सम्बोिन गरररिे को सियिा कुनै पलन सिस्यिे स्थान िाड्नु िुाँिैन र
अध्यक्षिे बोिेको कुरा शाणन् पूवक
य सुन्नु पनेि ।

(च)

अध्यक्षn] आसन

u|x0f ul//x]sf] र

बोलिरिे को

(ि) कुनै सिस्यिे बोलिरिे को सियिा अशाणन्

cj:yfdf

सिस्यको बीचबाट हिाँड्नु िुाँिैन ।

गनय वा बैठकको ियायिा भं ग िुने वा अव्यवस्था

उत्पन्न िुने कुनै काि गनुय िुाँिैन ।
(ज)

बैठक कक्षिा अध्यक्षको सािुन्नेबाट वारपार गरी हिाँड्न वा अध्यक्षको आसन फय हपठ्यू फकायएर
बस्न िुाँिैन ।

(झ) बैठकको काययसाँग प्रत्यक्ष रुपिे सम्बणन्ि

हवषय बािे क अन्य हवषयको पुस् क, सिाचारपत्र

वा अन्य कागजपत्रिरू पढ्नु िुाँिैन ।
(ञ)

बैठकको अवलिभर बैठक कक्षिा िोबाईि फोन बन्ि गनुय पनेि ।

(@) सभािा पािना गनुप
य ने

cGo cfr/0fx?िरू ;do ;dodf

सभािे

ोके बिोणजि िुनेि ।

!#= बैठकिा भाग लिने सिस्यिे पािन गनुय पने लनयििरूः बैठकिा िुने ििफििा भाग लिने सिस्यिे
िे िायका लनयििरूको पािन गनुय पनेिः
(क)

अध्यक्षको ध्यानाकषयि गनयको लनलिि उठ्नु पनेि र अध्यक्ष लनजको नाि बोिाएपलि वा इशारा
गरे पलि िात्र बोल्नु पनेि ।
हवषयिा ििफि गनुय िुाँिैन ।

(ख)

यस काययljlwको लनयि

(ग)

अ:kष्ट, अlZnि, अपिानजनक वा कुनै आपणिजनक शब्ि बोल्नु िुाँिैन ।

(ि)

व्यणिग

(ङ)

बोल्न पाउने अलिकारिाई सभाको काययिा बािा पाने िनसायिे िुरुपयोग गनुय िुाँिैन ।

(च)

सभा वा अध्यक्षको कुनै लनियय बिर गररयोस् भन्ने प्रस् ाविालथ बोल्िाको अवस्थािा बािे क सभा

!# adf]lhdsf

आक्षेप िगाउन िुाँिैन ।

अध्यक्षको कुनै पलन लनिययको आिोचना गनुय िुाँिैन ।
(ि)

अध्यक्षिे पि अनुकूि आचरि गरे को िै न भन्ने प्रस् ावको ििफिको क्रििा बािे क अध्यक्षको
आचरिको आिोचना गनुय िुाँिैन ।

(h)

!$=
(क)

वैठकिा पािना गनुप
य ने

cGo लनयििरू

सभािे

ोके बिोणजि िुनेि ।

ििफििा बोल्ने क्रिः बैठकिा बोल्ने क्रि िे िाय बिोणजि िुनेिः
प्रस् ाव पेश गने सिस्यिे बोलिसकेपलि अध्यक्षिे नाि बोिाएको वा इशारा गरे को क्रि बिोणजिको
सिस्यिे बोल्न पाउनेिन् ।
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लबना कुनै सिस्यिे एउटै प्रस् ाविा एक पटक भन्िा बढी बोल्न पाउने िै न ।

(ख)

अध्यक्षको अनुिल

(ग)

प्रस् ाव पेश गने सिस्यिे उिर दिनको लनलिि ििफिको अन्त्यिा फेरर बोल्न पाउनेि । सो
ु ै भए
प्रस् ावको सम्बन्ििा ििफििा पहििे भाग लिएको वा नलिएको जेसक
सिस्यिे उिर दिई सकेपलि अध्यक्षको अनुिल

नलिई फेरर बोल्न पाउने िै न ।

!%= स्पष्ट पानय िाग गनय सहकनेः (१) बैठकिा ििफि चलिरिे को सियिा सम्बणन्ि
कुनै

s'/f :ki6 kfg{ िाग

गनय अध्यक्ष िाफय

हवषयिा कुनै सिस्यिे

अनुरोि गनय ;Sg]5 ।

(२) उपलनयि (१) िा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए
सभाको जानकारीको िालग आफूसाँग सम्बणन्ि

ापलन प्रस् ावक

ापलन अध्यक्षको अनुिल

लिई कुनै सिस्यिे

अन्य हवषयिा स्पष्ट जानकारी दिन सक्नेि ।

र त्यस् ो स्पष्ट जानकारी दिाँ िा कुनै हववािस्पि हवषय उठाउन पाइने िै न र सो स्पष्ट जानकारी िालथ
कुनै ििफि गनय पाइने िै न ।

!^=

लनिययाथय प्रस् ाव पेश गनेः (१) सभाको काययसूचीको कुनै प्रस् ाविालथ ििफि सिाप्त भएपलि सो

प्रस् ावको पक्षिा िुने सिस्यिरूिाई “िुन्ि, हवपक्षिा िुने सिस्यिरूिाई “िुन्न” र
सिस्यिरूिाई “ि

टस्थ रिन चािने

ु ीका हवषयिरू क्रिशः
दिन्न” भन्ने शब्ि सुलनने गरी उच्चारि गनुय भनी अध्यक्षिे काययसच

लनिययाथय पेश गनेि ।
(२) उपलनयि (१) बिोणजि प्रस् ाविाई लनिययाथय पेश गरे पलि अध्यक्षिे “िुन्ि” वा “िुन्न” भन्ने
सिस्यिरूिध्ये जुन पक्षको बिुि

भएको ठx¥ofउाँ ि सो कुराको िोषिा गनेि ।

(३) अध्यक्षद्वारा कुनै प्रस् ाव लनिययाथय पेश गररसकेपलि सो प्रस् ाविालथ ििफि गनय वा सं शोिन
प्रस् ु

!&=

गनय पाइने िै न ।
सभाध्यक्षिे लनिे शन दिनेः (१) बैठकिा अभद्र व्यविार गने सिस्यिाई आफ्नो व्यविार लनयन्त्रि गनय

अध्यक्षिे चे ावनी दिए पलि त्यस् ो सिस्यिे आफ्नो व्यविारिालथ

ु न्
रु

लनयन्त्रि गनुय पनेि ।

(२) उपलनयि (१) बिोणजिको आिे श पािना नगने सिस्यिाई अध्यक्षिे बैठकबाट बाहिर जान
आिे श दिन सक्नेि । आिे श पाएपलि त्यस् ो सिस्यिे बैठक कक्षबाट
सो दिनको बााँकी अवलिको बैठकिा उपणस्थ

ु न्
रु

बाहिर जानु पनेि र लनजिे

िुन पाउने िै न ।

(३) उपलनयि (२) बिोणजिको आिे श पाएपलि पलन त्यस् ो सिस्य बैठक कक्षबाट

ु न्
रु

बाहिर

नगएिा अध्यक्षिे लनजिाई कियचारी वा सुरक्षाकिीको सियोग लिई बाहिर लनकाल्न सक्नेि । त्यसरी
लनकालिएकोिा त्यस् ो सिस्यिे त्यसपलिको

ीन दिनसम्ि सभाको बैठक वा कुनै सलिल को बैठकिा भाग

लिन पाउने िै न । यसरी लनकालिएकोिा सभाको सणचविे सो कुराको सूचना सबै सलिल िाई दिनेि ।
(4) यस काययहवलििा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेणखएको भए
सुव्यवस्था

ापलन कुनै सिस्यिे बैठक कक्षिा शाणन् ,

था अनुशासन भङ्ग गरे िा वा गनय िागेिा वा सभाको प्रल ष्ठािा िक्का िाग्ने हकलसििे बैठक
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कक्ष लभत्र ध्वंसात्िक कायय गरे िा वा बि प्रयोग गरे िा वा गनय िागेिा वा कुनै भौल क िानी नोक्सानी
पु¥ofएिा अध्यक्षिे लनजिाई बैठक कक्षबाट
िालग सभािा आउन नपाउने गरी र क्षल

त्काि लनष्काशन गरी सिस्यिाई बढीिा ;ft दिन सम्िको

भएको भौल क सािाग्रीको यथाथय क्षल पूल य लनजबाट भराउने आिे श

दिन सक्नेि ।
(5) लनयि (4) बdf]णजि लनष्कालस
उपणस्थ
सम्बणन्ि

िुन पाउने िै न । लनजिाई

भएको सिस्यिे सो अवलिभर सभाको वा कुनै सलिल को बैठकिा

ोहकएको क्षल पूल य अध्यक्षिे

ोकेको सियलभत्र िाणखिा गने िाहयत्व

सिस्यको िुनेि ।

(6) यस लनयि बिोणजि कुनै सिस्य लनष्काणश

भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको सणचविे

सबै सलिल िाई दिनेि ।

!*= कारवािी

हफ ाय िुन सक्नेः यस काययहवलििा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेणखएको भए

ापलन लनष्काणश

वा

कारवािीिा परे को सिस्यिे णचि बुझ्िो सफाई पेश गरे िा वा आफ्नो भूि स्वीकार गरी िाफी िागेिा
अध्यक्षिे बैठकको राय बुझी त्यस् ो सिस्यिाई िाफी दिई कारवािी हफ ाय लिन सक्नेि ।

!(=

बैठक स्थलग

गने अलिकारः बैठक कक्षलभत्र अव्यवस्था भई वा िुन िालग बैठक लनयलि

सञ्चािन गनय बािा पने िे णखएिा अध्यक्षिे सो दिनको कुनै सियसम्ि वा आफूिे
िालग

;"rgf 6fF; u/L बैठक

स्थलग

रुपिे

ोकेको अवलिसम्िको

गनय सक्नेि । अध्यक्ष गरे को त्यस् ो स्थगन िालथ कुनै सिस्यिे

प्रश्न उठाउन पाउने िै न ् ।

@)= सिस्यको

स्थान ररि रिे को अवस्थािा सभाको कायय सञ्चािन: सभाको कुनै सिस्यको स्थान ररि

रिे को अवस्थािा सिे

सभािे आफ्नो कायय सञ्चािन गनय सक्नेि र सभाको कारबािीिा भाग लिन नपाउने

कुनै व्यणििे भाग लिएको कुरा पलि पिा िागेिा प्रचलि

कानून हवपरर

बािे कको कायय अिान्य िुने िै न

।

@!= सभाको

लनिययको अलभिे ख र कायायन्वयन: (१) सभा र यसको सलिल को लनियय

अलभिेख सभाको सणचविे व्यवणस्थ
(२) सभा

र सुरणक्ष

था कारबािीको

राख्नु पनेि ।

था यसका सलिल को लनिययको सक्कि अध्यक्षको आिे श लबना सभा वा सभा

भवन बाहिर िैजान िुाँिैन ।
@@= लनियय प्रिाणिt

ug]:{

(!)

;efsf] a}7sn] u/]sf lg0f{o cWoIfn] k|dfl0ft ug]{5 .

(@) pklgod -!_ adf]lhdsf] lg0f{o ;'/lIft /fVg] / sfof{Gjog ug]{ u/fpg] sfo{ ;efsf]

;lrjn] ug]{5 .
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पररच्िे ि-३
स्थानीय कानून लनिायि गने प्रहक्रया
@#= स्थानीय कानून लनिायि गिाय हवचार गनुय पने पक्षिरुः (१) सभािे स्थानीय कानून लनिायि वा सं शोिन
गिाय अन्य कुराको अल ररि िे िायको हवषयिा हवचार गनुय पनेि,(क)

सं हविान बिोणजि आफ्नो अलिकारको हवषयिा पने वा नपने,

(ख)

सं हविान, सं िीय कानून

(ग)

त्यस् ो कानून, स्वच्ि, न्यायपूिय

(ि)

लनिायि गनय िालगएको स्थानीय कानूनको व्यविाररक कायायन्वयन िुन सक्ने वा नसक्ने,

(ङ)

कानून कायायन्वयनको िालग आवश्यक पने आलथयक स्रो

(च)

सaf]{Rr अिाि बाट प्रल पादि

(ि)

नेपाि सरकार, सं िीय सं सद्, प्रिे श सरकार वा प्रिे श सभािे त्यस् ै हवषयिा आिारभू

था प्रिे श कानूनको व्यवस्था,
था

कय सं ग

लसद्धान्

िुन वा निुने,

था सं स्थाग

सं रचना,

वा भएको आिे श,
कानून

लनिायि गरे को भए सोिा भएको व्यवस्था

(h)

नेपाि सरकार वा प्रािे णशक सरकारिे निूना कानून उपिब्ि गराएको भए सोिा भएको व्यवस्था,

(em)

नेपाििे अन् राहिय स् रिा जनाएको प्रल वद्ध ा,

(`)

सम्बणन्ि

(6)

णजल्िालभत्रका अन्य स्थानीय

स्थानीय

ििे लनिायि गरे को अन्य स्थानीय कानूनिरुसाँगको

त्यस् ा णजल्िाका स्थानीय

(7)

ाििेि

था सौिाb| ा,

ि वा अन्य णजल्िासाँग लसिाना जोलडएका स्थानीय

िको िकिा

ििे बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,

गाउाँ काययपालिका वा नगरकाययपालिकािे लनिायरि गरे का अन्य आवश्यक हवषयिरु ।
(२) सभािे सं हविानको अनुसूची-1 को हवषयिा स्थानीय कानून लनिायि गिाय त्यस् ो हवषयिा सं िीय

सं सि वा प्रिे श सभािे बनाएको कानूनको प्रल कूि निुने गरी लनिायि ug]ि
{ ।
(3)

Ps :yflgo txaf6 csf]{ :yfgLo txsf] If]qdf x'g] j:t' tyf ;]jfsf] lj:tf/df s'g}
lsl;dsf] afwf cj/f]w ug]{ jf s'g} lsl;dsf] e]befj ug]{ u/L :yfgLo sfg'g lgdf{0f ug{ x'Fb}g
.
(4)

;ef jf sfo{kflnsfn] Ps cfk;df jflemg] u/L :yfgLo sfg"g lgdf{0f ug'{ x'Fb}g .

(5) सभािे दिएको अलिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे लनिे णशका वा दिग्िशयन बनाई िागू गनेि ।
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@$= आवश्यक ाको पहिचान गने: (१) काययपालिकािे हविेयक

जुि
य ा गनुय अणि त्यस् ो हवषयको कानून

लनिायि गनय आवश्यक रिे नरिे को हवषयिा आवश्यक ाको पहिचान गनुय पनेि ।
(२) उपलनयि (१) को प्रयोजनको िालग सम्बणन्ि

काययपालिकािे स्थानीय कानून बनाउनु पने आिार

र कारि, त्यस् ो हवषयिा सं िीय वा प्रिे श कानून भए नभएको, णजल्िा लभत्रका र अन्य लििेकी स्थानीय
ििा त्यस सम्बन्िी स्थानीय कानून लनिायि भए नभएको, स्थानीय कानून

जुि
य ाबाट िालसि गनय खोणजएको

िाभ िाग

र उपिब्िी, स्थानीय कानून कायायन्वयनको िालग आवश्यक पने सं यन्त्र

त्यस् ो स्रो

जुटाउनको िालग आवश्यक व्यवस्था र हविेयकिा रिने िुखय िुखय प्राविानको सिे

गरी सं णक्षप्त अविारिापत्र

हवश्लेषि

यार गनुय पनेि ।

(३) कानूनको सं शोिनको िालग हविेयक
लनयिबार

था आलथयक स्रो ,

ीन िििे हववरि

जुि
य ा गिाय सं शोिन गनुय परे को आिार र कारि सहि को

यार गनुय पनेि ।

@%= प्रस् ाव स्वीकारयोग्य ि वा िै न भन्ने लनियय गनेः कुनै प्रस् ाव स्वीकार योग्य ि वा िै न भन्ने कुराको
लनियय अध्यक्षिे गनेि र त्यसरी लनियय गिाय अध्यक्षिे कारि खुिाई प्रस् ावको कुनै अंश वा पूरै प्रस् ाव
अस्वीकार गनय सक्नेि ।
26 हविेयक वा प्रस् ाव प्रस् ु : १) वाहषयक आय र व्ययको अनुिान सहि को बजेट
हवलनयोजन वा आलथयक हविेयकि? अध्यक्षबाट लनिायरर

लिल

था सोसाँग सम्बणन्ि

र सियिा सभाको बैठकिा प्रस् ु

गनुप
य नेि

।
(२) वाहषयक बजेट

था अथय सम्बन्िी हविेयक वा प्रस् ाव काययपालिकाको प्रिुख आफैंिे वा लनजिे

ोके बिोणजि उपाध्यक्ष वा काययपालिकाको सिस्यिे िात्र प्रस् ु गनुप
य नेि । अध्यक्षिे वाlif{क बजेट आय
व्यय हववरि

था बजेट सभािा आाँफै पेश गने भएिा सो सियिा उपाध्यक्षn] बैठकको अध्यक्ष ा गनेि

।
(३) कुनै हविेयक वा प्रस् ाव अथय सम्बन्िी िो वा िोइन भन्ने प्रश्न उठे िा सो प्रश्नको अणन् ि लनियय
गने अलिकार अध्यक्षको िुनेि ।
(४) अथय सम्बन्िी हविेयक वा प्रस् ावको अन्य प्रहक्रया िे िाय बिोणजि िुनेि,(क) अथय सम्बन्िी हविेयक वा प्रस् ाविा ििफिका िालग अध्यक्षिे स्वीकृ
(लिल

गरे को कायय ालिका

र सिय) सबै सिस्यिाई सभाको सणचविे उपिब्ि गराउनुपनेि

(ख) वाहषयक बजेट सम्बन्िी हविेयक सभाको बैठकिा पेश भए पश्चा

िात्र सबै सिस्यिाई

उपिब्ि गराइनेि ।
(ग) अथय सम्बन्िी हविेयक वा प्रस् ावका सम्बन्ििा यस काययहवलििा उल्िेख भएका हवषय बािे क
अध्यक्षिे उपयुि ठियायएको प्रहक्रया अपनाइनेि ।
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(५) अथय सम्बन्िी हविेयक वा प्रस् ाव बािे कका हविेयक वा प्रस् ाव कुनै सिस्यिे कम् ीिा

;ft दिन

अणि ि ाय गनुप
य नेि ।
(६) अथय सम्बन्िी हविेयक वा प्रस् ाव बािे कका हविेयक वा प्रस् ाव ि ाय भए पश्चा

सभाको सणचविे

सबै सिस्यिाई उपिब्ि गराउनु गनुप
य नेि ।
(७) हविेयक वा प्रस् ाव िाथी ििफि र लनियय िुने सिय ालिका

cg';"rL

-१

adf]lhd अध्यक्षिे

लनिायरि गरे बिोणजि िुनि
े ।
27. अथय सम्बन्िी पुरक अनुिान: (१) सभाबाट पारर

चािु आलथयक वषयका िालग अथय सम्बन्िी ऐनिे

कुनै सेवाका िालग खचय गनय अणख यारी दिएको रकि अपयायप्त भएिा वा त्यस वषयका िालग अथय सम्बन्िी
ऐनिे अणख यारी निणएको सेवािा खचय गनय आवश्यक भएिा वा अथय सम्बन्िी ऐनिे अणख यारी दिएको
रकिभन्िा बढी खचय िुन गएिा काययपालिकाको अध्यक्षिे सभािा यस अणि प्रस् ु
लसद्धान्

गररएको बजेटको

र िागयिशनको प्रल कूि निुने गरी पुरक अनुिान पेश गनय सक्नेि ।

28. हविेयक सभािा पेश गिाय सं िग्न गनुय पने हववरि: सभािा पेश गने हविेयकका साथिा िे िायको
हववरि सं िग्न गनुय पनेि,(क) हविेयकको उद्देश्य र कारि सहि को हववरि,
(ख) हविेयक ऐन बनेपलि आलथयक व्ययभार िुने रिे ि भने त्यसको हवस् ृ हववरि सहि को आलथयक
हटप्पिी,
कुनै हविेयकिा लनयि, काययहवलि, लनिे णशका बनाउने वा अलिकार प्रत्यायोजन गने प्राविान

(ग)

रिे को भए त्यसको कारि, प्रत्यायोणज
लनb]{णशकाको प्रकृल

र सीिा

अलिकार अन् गय

बनाइने लनयि, काययहवलि वा

था त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्िी हटप्पिी ।

29. हविेयक ि ाय गराउनु पने: (1) सभाको अलिकारक्षेत्र लभत्र पने कुनै हवषयिा कुनै सिस्यिे हविेयक
पेश गनय चािे िा हविेयक

यार गरी सभाको बैठक बस्ने लिल

भन्िा कम् ीिा

kGw| lbg अगावै

अध्यक्षिाई

उपिब्ि गराई ि ाय गराउनु पनेि ।
र लनवायचनपलिको
(२)

pklgod

k|yd

(1)

अनुकुि नभएिा अध्यक्षिे

सभािा हविेयक पेश गने सियावलि

cWoIfn] tf]s] adf]lhd x'g]5

adf]lhdsf] ljwos प्रचलि कानून अनुकूि निे णखएिा वा यो lgodfjnL
उि ljwos हवलिसम्ि रुपिा पेश गनय प्रस् ावक सिस्यिाई दिनु पनेि ।

(३) उपलनयि (१) वा (२) बिोणजि अध्यक्षिे आिे श दिए बिोणजि सभाको सणचविे प्रस् ाव ि ाय
गनुय पनेि ।
(४) सभाको सणचविे अध्यक्षिे आिे श दिएका

ljwos cg";'lr–@ adf]lhd

राख्नु पनेि ।
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30. प्रस् ाव ि ाय गराउनु पने: सभाको अलिकारक्षेत्र लभत्र पने कुनै हवषयिा प्रस् ाव पेश गनय चािने सिस्यिे
प्रस् ाव

यार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्िा कम् ीिा

लनवायचनपलिको

k|yd

दिन अगावै अध्यक्ष सिक्ष पेश गनुप
य नेि ।

सभािा प्रस् ाव पेश गने सियावलि

(२) त्यस् ो प्रस् ाव प्रचलि
उि प्रस् ाव हवलिसम्ि

;ft

cWoIfn] tf]s] adf]lhd x'g]5

कानून अनुकूि निे णखएिा वा यो

lgodfjnL

।

अनुकुि नभएिा अध्यक्षिे

रुपिा पेश गनय प्रस् ावक सिस्यिाई दिनु पनेि ।

(३) उपलनयि (१) वा (२) बिोणजि अध्यक्षिे आिे श दिए बिोणजि सभाको सणचविे प्रस् ाव ि ाय
गनुय पनेि ।
(४) सभाको सणचविे अध्यक्षिे आिे श दिएका प्रस् ाविरु ि ायको अलभिेख

cg';"rL-२ adf]lhd

िु ट्टै

राख्नु पनेि ।
31. सूचना लबना पलन प्रस् ाव पेश गनय सहकनेः (१) यस पररच्िे ििा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए
अध्यक्षको अनुिल

ापलन

लिई िे िायको कुनै प्रस् ाव सूचना लबना पलन पेश गनय सहकनेि र त्यस् ो प्रस् ावद्वारा

कुनै हववािस्पि हवषय उठाउन पाइने िै नः
(क)

िन्यवाि ज्ञापन गने,

(ख)

प्रस् ाव

(ग)

बिाइ दिने वा शोक प्रकट गने,

(ि)

ििफि वा बैठक स्थलग

(ङ)

बैठकको अवलि बढाउने वा

(च)

ििफि सिाप्त गने ।

था सं शोिन हफ ाय लिने,

(२) उपलनयि (१) िा उल्िेणख

गने,

प्रस् ावका सम्बन्ििा अध्यक्ष अनुिल

प्राप्त भई बैठकिा प्रस् ाव

पेश भएपलि अध्यक्षिे उि प्रस् ाविाई बैठकको लनिययाथय पेश गनेि ।
32. हविेयक र प्रस् ाव हव रि: वाहषयक बजेट सम्बन्िी हविेयक काययपालिकाबाट स्वीकृ

गरी लसिै सभािा

पेश गररनेि । अन्य सबै हविेयक वा प्रस् ाव सभािा पेश गनुय भन्िा कम् ीिा चौवीस िण्टा अगावै सबै
सिस्यिाई सभाको सणचविे उपिब्ि गराउनु पनेि ।
33. सुझाब सं किन र पररिाजयन: (१) हविेयक िसौिा भएपलि अध्यक्षिाई उपयुि िागेिा त्यस् ो
हविेयकिा सावयजलनक रुपिा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब सं किन गनय सक्नेि ।
(२) उपलनयि (१) बिोणजि प्राप्त िुन आएको सुझाबिरु सहि को प्रल वेिन सम्बणन्ि
काययपालिकािाई दिनु पनेि ।
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िाफय

प्राप्त िुन आएका सुझाबिरुको अध्ययन

गरी काययपालिकािे हविेयकिाई आवश्यक ा अनुसार पररिाजयन गनेि ।
34. हविेयक वा प्रस् ाव सभािा पेश गने: (१) अध्यक्षबाट स्वीकृ

कायय ालिका बिोणजि हविेयक वा

प्रस् ाव प्रस् ु क ाय सिस्यिे सभाको बैठकिा पेश गनेि ।
(२) उपलनयि (१) बिोणजि हविेयक पेश गिाय हविेयक प्रस् ु क ाय सिस्यिे हविेयक पेश गनुय परे को
कारि, हविेयकबाट गनय खोणजएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोणजएको उपिणब्िको बारे िा सं णक्षप्त
जानकारी दिं िै हविेयकिा ििफि गररयो;\ भन्ने प्रस् ाव सभािा पेश गनुय पनेि ।
(३) हविेयक वा प्रस् ाव पेश गनय ोहकएको सिस्य सभािा स्वयं उपणस्थ
ोकेको कुनै सिस्यिे हविेयक

jf

िुन असिथय भएिा अध्यक्षिे

प्रस् ाव पेश गनय सक्नेि ।

35. सं शोिन सम्बन्िी श ि
य रूः कुनै हविेयक वा प्रस् ावको सम्बन्ििा िे िायका श क
य ा अिीनिा रिी
सिस्यिे सं शोिन पेश गनय सक्नेिः
हवपरी

िुन ु िुाँिैन ।

(क)

िूि प्रस् ावको लसद्धान्

(ख)

िूि प्रस् ावको कुरासाँग सम्बद्ध

(ग)

बैठकिे पहििे गररसकेको लनियय बाणझने िुन ु िुाँिैन ।

(ि)

अस्पष्ट वा लनरथयक िुन ु िुाँिैन ।

था त्यसको क्षेत्रलभत्रको िुन ु पनेि ।

36. हविेयकिा लनयिबार ििफि: (१) लनयि २६, २७, २९ र ३० बिोणजिको हविेयक वा प्रस् ाव

a}7sdf लनयिवार ििफिका िालग अध्यक्षिे आवश्यक व्यवस्था गनुपय नेि । o:tf] 5nkmndf
cWoIfn] k|fKt eO{ ;s]sf ;+zf]wg ljw]os jf k|:tfjnfO{ ;d]t ;df]j]z u/fpg ;Sg]5 .
(२) उपलनयि (१) बिोणजि ििफि सिाप्त भए पश्चा
अध्यक्षको अनुिल

n]

सभािा िे िायको कुनै एक प्रस् ाव प्रस् ु

(क)

हवस् ृ

(ख)

हविेयक वा प्रस् ाव बैठकबाट पारर

हविेयक वा प्रस् ाव प्रस् ु क ाय सिस्यिे

गनुप
य नेि,-

ििफिको िालग हविेयक वा प्रस् ाविाई सभाका सलिल िा पठाइयोस् भन्ने वा
गनय लनिययाथय पेश गने ।

t/, ;ldltsf] a}7sdf k7fOg] ljw]os jf k|:tfj ;efsf] a}7sdf lgodaf/ 5nkmn ul/g] 5}g
.
37. सभािा ििफि गनय नपाइने हवषयिरूः (१) िे िायका हवषयिा सभा वा सldल को कुनै
ििफि गनय पाइने िै नः
(क)

सं हविान वा प्रचलि

कानूनबाट लनषेि गररएको हवषय,
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गोप्य रिने कुरािरू वा प्रकाशन गिाय राहिय हि

(ख)

sfg'gt:

(ग)

काययपालिकाको कुनै सलिल को लनिययको आिोचना गररएका हवषय,

(ग)

सभाको ििफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको हवषय,

(ि)

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा प्रचारको िालग कुनै व्यणि वा सं स्थाको नाि आदि भएको हवषय,

(ङ)

प्रचलि

कानून बिोणजि स्थाहप

हवपरर

िुg]

sfo{,

भएको न्याहयक वा वा त्यसको पिालिकारी, प्रचलि

बिोणजि जााँचबुझ गनय, सुझाव दिन वा प्रल वेिन पेश गनय गदठ

कानुन

आयोग वा सलिल िा हवचारिीन

रिे को हवषय,
(च)

ऐल िालसक

थ्य वा कानूनको व्याखया सम्बन्िी हवषय,

(ि)

गैर सरकारी व्यणिको कुनै विव्य सत्य िो वा िोइन भन्ने हवषय,

(ज)

अणशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,

(झ)

काययपालिकाको कुनै लनियय वा कुनै कारवािी सम्बन्िी हवषयिा ििफि गिाय राहिय सुरक्षा,
अखण्ड ा वा कूटनील क सम्बन्ि जस् ा सं वि
े नशीि हवषयिरूिा आाँच आउन सक्ने भनी
काययपालिकाबाट प्रिाणि

गररएको हवषय सिावेश भएको, र

38. सलिल िा ििफि: (१) लनयि ३६ को उपलनयि २(क) बिोणजि हवस् ृ

ििफि गनय सभाको

सलिल िा पठाइएकोिा सलिल िे त्यस् ो हविेयक वा प्रस् ाविा ििफि गिाय हविेयकिा सं शोिन पेश गने
सिस्यिरुिाई सं शोिन पेश गनुय परे को आिार र कारि सिे

खुिाई आफ्नो सं शोिनको हवषयिा प्रष्ट गनय

सलिल को बैठकिा सिय दिनेि ।
(२) उपलनयि (१) बिोणजि सं शोिनक ायिे सं शोिनको हवषयिा आफ्नो िारिा राखेपलि पेश भएका
सं शोिनका हवषयिा सिे सलिल िे लनयिबार ििफि गरी त्यस् ो सं शोिन स्वीकार गने वा नगने सम्बन्ििा
हविेयक प्रस् ु क ाय सिस्यको सिे

राय लिई आवश्यक लनियय गनेि ।

39. सलिल को प्रल वेिन र बैठकिा प्रस् ु : (१) सलिल िा हविेयक वा प्रस् ाव
भएपलि सलिल िे
सलिल िे

u/]sf] lg0f{o cg'?k

प्रल वेिन

pk/

ििफि सिाप्त

यार गरी सलिल को सं योजक वा लनजको अनुपणस्थल िा

ोकेको सिस्यिे प्रल वेिन सहि को हविेयक वा प्रस् ाव अध्यक्षको अनुिल िे सभाको बैठकिा

पेश गनेि ।
(२) उपलनयि (१) बिोणजिको प्रल वेिन उपर ििफि सिाप्त भए पश्चा
प्रस् ु क ाय सिस्यिे अध्यक्षको अनुिल िा हविेयक वा प्रस् ाव बैठकबाट पारर
।
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40. हविेयक हफ ाय लिन सक्ने: (१) हविेयक प्रस् ु क ाय सिस्यिे सभाको स्वीकृल
हविेयक

jf k|:tfj

हफ ाय लिन सक्नेि ।

र वाहषयक बजेट
(२) हविेयक
लिणख

लिई जुनसुकै अवस्थािा

था आलथयक ऐन सम्बन्िी हविेयक

jf k|:tfj

lkmtf{

लिन सक्ने िै न ् ।

प्रस् ु क ाय सिस्यिे हविेयक हफ ाय लिन अनुिल

िाग्ने प्रस् ाव पेश चािे िा

सूचना दिनु पनेि ।

(३) हविेयक

jf k|:tfj

हफ ाय लिने प्रस् ावको कसैिे हवरोि गरे िा प्रस् ाव गने

सिस्यिाई अध्यक्षिे आ-आफ्नो कुरािरू स्पष्ट पानय सं णक्षप्त विव्य दिन अनुिल

था हवरोि गने

दिन सक्नेि र त्यसपलि

अरु ििफि िुन नदिई प्रस् ाविाई लनिययाथय पेश गनेि ।
(३) हविेयक

jf k|:tfj

41. सं शोिन प्रस् ाव स्वीकृ
भएको हविेयक वा

rf}la; 306f

k|:tfj

हफ ाय लिने अन्य प्रहक्रया अध्यक्षिे लनिायरि गरे बिोणजि िुनेि ।
गने वा नगने अलिकारः (१) नियम २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोणजि ि ाय

ु न्िा कम् ीिा
उपर कुनै सिस्यिे सं शोिन पेश गनय चािे िा सभाको बैठक िुनभ

अगावै सं शोिनको प्रस् ाव अध्यक्ष सिक्ष पेश गनय सक्नेि ।

(२) उपलनयि (१) बिोणजि पेश गररने सं शोिन स्वीकृ
(३) अध्यक्षिे स्वीकृ

गने वा नगने अलिकार अध्यक्षको िुनेि ।

गरे को सं शोिन वा सं शोिन सहि को प्रस् ाव वा िूि प्रस् ाविाई लनिययाथय पेश

गनुभ
य न्िा पहििे बैठकिा पढे र सुनाउनेि । यसरी लनिययाथय पेश गिाय एकभन्िा बढी सं शोिनिरु भएिा
अध्यक्षिे उपयुि ठियायएको कुनै एक सं शोिन वा सं शोिन सहि को प्रस् ाव वा िूि प्रस् ाविाई प्राथलिक ा
दिइ पेश गनय सक्नेि ।
(२) सभाको सणचविे अध्यक्षिे अनुिल

दिएका सं शोिनिरूको हववरि सिस्यिरूिाई उपिब्ि

गराउनेि ।
42. हविेयक पारर

गने प्रस् ाव सभाको लनिययाथय पेश गने: (१) सभािा लनयिवार ििफि भएकोिा सो

सिाप्त भएपलि र सलिल िा हवस् ृ
सिाप्त भएपश्चा

ििफि भएकोिा सलिल को प्रल वेिन उपर सभाको बैठकिा ििफि

अध्यक्षको अनुिल

गररयोस् भन्ने प्रस् ाव प्रस् ु

लिई सभाdf लनिययाथय हविेयक प्रस् ु क ाय सिस्यिे हविेयक पारर

गनेि ।

(२) उपलनयि (१) बिोणजिको हविेयक वा प्रस् ाविा पेश भएका सं शोिनिरूिाई अध्यक्षको अनुिल n]
a}7sdff लनिययाथय िु ट्टै पेश गनय ;Sg]5 ।
(३) उपलनयि (१) र (२) बिोणजि सभाको बैठकिा बिुि
प्रस् ाव पारर

सिस्यिे स्वीकृ

गरे िा हविेयक वा

भएको िालननेि ।

43. हविेयकको पुनः प्रस् लु ः एक पटक आव्िान गरी बसेको सभाको बैठकिा पेश गरी अस्वीकृ
हविेयक सोिी सभाको बैठकिा पुनः प्रस् ाव गररने िै न ।
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44. हविेयक ि ाय अलभिे ख राख्ने: सभािा पेश गने प्रयोजनाको िालग अध्यक्ष सिक्ष पेश भएका हविेयक
सभाको सणचविे

cg';"rL– @ adf]lhd

ि ाय गरी हविेयकिा भएको कारबािीको अद्यावलिक िग

यार

गरी राख्नु पनेि ।
45. सािान्य त्रुटी सुिार: अध्यक्षिे सभाबाट पारर
क्रि लििाउने

था भाषाग

भएको हविेयक वा प्रस् ाविा लनयििरूको सं खयाको

शुद्ध ा कायि राख्नु पनेि ।

46. हविेयक प्रिािीकरिको िालग अद्यावलिक प्रल
भएको हविेयकिाई सभाको सणचविे पारर
हविेयक पारर

भएको लिल

सिे

यार पाने: (१) लनयि ४२ बिोणजि सभाबाट पारर

भएका सं शोिन

था आनुषंलगक लििान भए त्यस् ो लििान गरी

उल्िेख गरी प्रिािीकरिको िालग नेपािी कागजिा चार प्रल

यार

गनुपनेि ।
(२) उपलनयि (१) बिोणजि

यार गररएको हविेयकिा वषयग

नम्बर सिे

उल्िेख गरी सभाको

सणचविे प्रिािीकरिको िालग अध्यक्ष सिक्ष पेश गनुय पनेि ।
47. हविेयक प्रिािीकरि र प्रकाशन

था लबक्री हव रि: (१) सभाबाट पारर

(२) बिोणजि पेश भएको हविेयकको पहििो र अणन् ि पृष्ठिा पूरा नाि, थर

भई लनयि ४६ को उपलनयि
था पि सिे

प्रत्येक पृष्ठिा िस् ाक्षर गरी अध्यक्षिे प्रिािीकरि गनेि । त्यसरी प्रिािीकरि गिाय लिल
पृष्ठ सं खया सिे

उल्िेख गरी
र हविेयकको

खुिाउनु पनेि ।

(२) सभाबाट पारर

हविेयक उपलनयि (१) बिोणजि प्रिािीकरि भएपलि िागू िुनेि ।

(३) उपलनयि (१) बिोणजि हविेयक प्रिािीकरि भएको जानकारी सभािा दिनु पनेि ।
(४) उपलनयि (१) बिोणजि प्रिािीकरि भएको हविेयकको एक प्रल
एक–एक प्रल

काययपालिकाको कायायिय, वडा सलिल

सभाको अलभिेखिा राखी अको

र सं ि र प्रिे शको सम्पकय िन्त्राियिा पठाउनु

पनेि ।
(५) उपलनयि (१) बिोणजि प्रिािीकरि भएको हविेयक प्रकाशन गरी काययपालिकाको वेवसाईटिा
सिे

राख्नु पनेि ।
(६) सभािे पारर

गरे को हविेयक प्रिािीकरि भएपलि त्यसका िुखय िुखय व्यवस्थाको बारे िा स्थानीय

सञ्चार िाध्यि वा अन्य कुनै

ररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेि ।

(७) कसैिे स्थानीय कानून खररि गनय चािे िा काययपालिकाको कायायिय र वडा सलिल को कायायियबाट
िाग

िस् रु ल री खररि गनय सक्नेि ।

48. सलिल

गठन गनय सक्ने: (१) काययपालिकािाई सभाप्रल

प्रहक्रयािाई व्यवणस्थ

बनाउन

आवश्यक लनिे शन दिन सिे

उिरिाहय बनाउन, स्थानीय कानून लनिायि

था काययपालिकाबाट भएका कारवािीको अनुगिन र िूल्याª\sन गरी

प्रयोजनको िालग िे िाय बिोणजिको सलिल

क. हविेयक सलिल
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ख. िेखा सलिल
(२) उपलनयि (१) बिोणजिको प्रत्येक सलिल िा बढीिा
रिने सिस्यिरु हवषयग

ीन जना सिस्यिरु रिनेिन् । सलिल िा

अनुभव वा हवज्ञ ाका आिारिा अध्यक्षको प्रस् ाव बिोणजि सभािे लनिायरि गरे

बिोणजि िुनेि ।
(३) उपलनयि (२) बिोणजि गठन िुने सलिल को सं योजक अध्यक्षिे
बैठकिा उपणस्थ

नभएिा सलिल िे

ोके बिोणजि िुनेि । सं योजक

ोकेको सिस्यिे बैठकको अध्यक्ष ा गनेि ।

(४) सलिल को सणचवको कायय काययपालिकाको हवषयग
(5) सलिल को बैठकको गिपुरक सं खया कम् ीिा

b'O{

शाखा प्रिुखिे गनेि ।
जना िुनपु नेि ।

(6) सलिल को लनियय बिुि बाट िुनेि ।

(&) उपलनयि (१) बिोणजिको सलिल िे आवश्यक ानुसार हवषयग हवज्ञ वा कियचारीिाई आिन्त्रि
गनय सक्नेि । आिणन्त्र

सिस्यिे बैठकको लनिययिा ि

दिन पाउने िै न।

(*) pklgod -!_ adf]lhdsf ;ldltn] cfkm"n] u/]sf] jflif{s k|ltj]bg ;ef;dIf k]z
ug'{kg]{5 .
49. स्थानीय कानूनको एकीकृ

र अद्यावलिक अलभिे ख

बिोणजिको ढााँचािा सभािे बनाएको कानूनको एकीकृ
(२) काययपालिकािे स्थानीय कानूनको वषयग

/fVg'kg]:{

(१) सभाको सणचविे अनुसूची–३

र अद्यावलिक अलभिेख राख्नु पनेि ।

ु ििा अद्यावलिक हववरि
र विायनक्र

यार गरी राख्नु

पनेि ।
(३) स्थानीय कानूनिा सं शोिन भएिा त्यस् ो सं शोिन सिे

लििाइ काययपालिकािे अद्यावलिक हववरि

यार गरी राख्नु पनेि । त्यसरी अद्यावलिक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय

िको वेवसाईटिा सिे

राख्नु पनेि ।
(४) उपलनयि (१) बिोणजि राणखएको अलभिेख कसैिे अविोकन गनय चािे िा सुरणक्ष रुपिा अविोकन
गनय दिनु पनेि ।
50. कानून लनिायि प्रहक्रया सम्बन्िी अन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून लनिायि वा सं शोिन सम्बन्िी अन्य
प्रहक्रया प्रचलि

कानून अनुकूि सभािे आाँफै लनिायरि गरे बिोणजि िुनेि ।

51. सभाको सणचवको अलिकारः सभाको सणचविे सभाको वा कुनै सलिल
गनय र बैठकिा काययर

वा उपसलिल को बैठकिा प्रवेश

कियचारीिाई लनिे शन दिन वा लनयन्त्रि गनय वा बैठकिे िागेको काययहवलि सम्बन्िी

सल्िाि दिन सक्नेि ।
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पररच्िे ि-$
हवहवि
52. सभािाई सं बोिनः (१) नेपाि सरकारका िणन्त्रपररषद्का सिस्य, प्रिे श प्रिुख
िणन्त्रपररषद्का सिस्यिाई सभा अध्यक्षिे सभाको बैठकिाई

ljif]z

सं वोिन गनय अनुरोि गनय सक्नेि ।

(२) उपलनयि (१) बिोणजि सम्बोिनको िालग अपनाइने प्रहक्रया अध्यक्षिे
53. प्रवेश लनयलि

गने अलिकारः (१) सभाको बैठकिा प्रवेश लनयलि

54. आन् ररक दिग्िशयनः सभाको स्वीकृल

था प्रिे श सरकारका

ोके बिोणजि िुनेि ।

गने अलिकार अध्यक्षको िुनि
े ।

लिई अध्यक्षिे आवश्यक ा अनुसार आन् ररक दिग्िशयन बनाउन

सक्नेि ।
(१) यस काययहवलिको अणन् ि व्याखया गने अलिकार अध्यक्षिाई िुनेि र लनजको लनियय अणन् ि िुनेि
।
(२) त्यस्तो निर्णयको जािकारी बैठकलाई नििु पिेछ ।
(३) यो काययljलिको प्रयोग गिाय प्रहक्रयाग

बािा अड्काउिरू फुकाउने अणन् ि अलिकार अध्यक्षिाई

िुनेि । यसरी जारी भएका आिे श वा लनिे शनिरू यस काo{ljlwिा परे सरि िालन कायायन्वयनिा आउनेि
।
55. सभाको सणचवको काि िगाउन सक्नेः सभाको सणचव उपणस्थ
सणचविे गने भनी

ोहकएको काययिरू अध्यक्षिे

ोकेको अन्य अलिकृ

नभएिा यस काo{ljलििा सभाको
स् रका कियचारीिे गनेि ।

56. अनुपणस्थल को सूचनाः (१) कुनै सिस्य िगा ार िूई वटा वा सो भन्िा बढी सभाको बैठकिा
अनुपणस्थ

रिनु पने भएिा

त्सम्बन्िी अग्रीि सूचना अध्यक्षिाई दिनु पनेि ।

(२) उपलनयि (१) बिोणजि दिइने सूचनािा आफू अनुपणस्थ

रिने अवलि र कारि सिे

उल्िेख गनुय

पनेि ।
57. पािना गनुय पने आचार सं हि ाः सभाका पिालिकारी
उिरिाहयत्व पूरा गने

था सिस्यिरूिे सं हविान

था कानून बिोणजिको

था लनजिरूको काि कारवािीिा सावयजलनक हवश्वास कायि गनय सभाबाट स्वीकृत

आचार सं हि ाको पािना गनेिन् । आचार सं हि ाको निूना स्थानीय
उपिब्ि गराउनेि । यस् ो आचारसं हि ा सभािे पारर

गरी िागू गनुय स्थानीय

58. अलिवेशनको अंग निालनने: सभाको अलिवेशन प्रारम्भ
आयोजना िुने उद्3fटन, स्वाग , सम्िान

िको सम्पकय िन्त्रािय िाफय
िको क व्य य िुनि
े ।

x'gk' "j{ / भैसकेपलि अन्त्य नभएसम्िको अवलििा

था अलभनन्िन जस् ा हक्रयाकिापिाई सभाको अंग िालनने

िै न ।
59. शाणन्

सुरक्षा सुव्यवस्था

sfod /fVg]M gu/;ef ;~rfng cjlwe/ ;efsf] ;'/Iffy{ cWoIfn]
;'/Iff lgsfosf] ;xof]u cg'/f]w u/]df cljnDj ;'/Iff pknAw u/fpg' ;DalGwt ;'/Iff
lgsfosf] st{Jo x'g]5 .
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60. लनिे णशका, काययहवलि र िापिण्ड बनाउने अलिकारः (१) यस लनयिाविीको उद्देश्य काययन्वयन गनय
नगर काययपालिकािे यस लनयिाविी बिोणजि लनिे णशका, काययहवलि र िापिण्ड बनाइ िागू गनय
सक्नेि ।
ु न्िा अगाबै भए गरे का सबै काि कारबािी यसै
61. खारे जी र बचाउः (1) यो लनयिाविी प्रारम्भ िुनभ
बिोणजि भए गरे को िालननेि ।
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अनुसूची - १
(काययहवलिको लनयि ७ को उपलनयि (१) साँग सम्बणन्ि )
....पालिका
...... सभा
काययसूची र सिय ालिका
बैठक

बैठक स्थानः

;+Vof

अध्यक्ष ाः

ldlt

a}7s a:g] ;do sfo{;"rL

sfo{;"rL
k|:t'tstf{

s}lkmot

5nkmnsf] ;do tflnsf
ldlt

a}7s a:g]
;do

sfo{;"rL

k|:tfj
5nkmndf af]Ng] ;b:osf]
k|:t'tstf{sf] gfd / tf]lsPsf] ;do
gfd
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cg';"rL –@
-lgodfjnLsf] lgod @( sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_
kfFrvkg gu/kflnsfsf] gu/;efdf k|:t't sfg"gsf] clen]v
kfFrvkg gu/;ef
btf{ ljw]ossf] btf{ d"n–
k|:t'tstf{ ljt/0f ;efdf lgodaf/ kfl/t k|dfl0fs/0f
g+= gfd
ldlt ;+zf]wg
ldlt k|:t't 5nkmn ldlt ldlt
ldlt

clen]v tof/ ug]{sf]
ug]{sf]

clen]v hfFr

b:tvtM

b:tvtM

gfd, y/M

gfd, y/M

kbM

kbM

ldltM

ldltM
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cg';"rL –#
-lgodfjnLsf] lgod $( sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_
kfFrvkg gu/kflnsfsf] gu/;efdf k|:t't sfg"gsf] clen]v
kfFrvkg gu/;ef
btf{
g+=

ljw]ossf]
gfd

;efaf6
:jLs[t
ldlt

;+zf]wg
;efdf
ePsf] eP k|:t't ldlt
;f]sf]
ldlt

kfl/t
ldlt

k|dfl0fs/0f
ldlt

clen]v tof/ ug]{sf]
ug]{sf]

clen]v hfFr

b:tvtM

b:tvtM

gfd, y/M

gfd, y/M

kbM

kbM

ldltM

ldlt

s}lkmot

आज्ञािे,
िणिराि खल वडा
प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ
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