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प्रस्तािनााः नेपािको सं वििानको िारा २२७ अनुसार प्रदे ि कानून बिोशजि स्थानीय तहको बैठक सञ्चािन
काययविलि स्िीकृत भई िागू नभएसम्िको िालग

बेनी

नगर

सभाको कायय सञ्चािन गनय, बैठकको

सुव्यिस्था कायि राख्न, आिश्यक सलिलतहरूको गठन गनय र अन्य काि कारिाही लनयलित एिं
प्रभािकारी बनाउन

बेनी नगर

काययपालिकाबाट स्िीकृत गरी यो काययविलि जारी गररएको छ ।
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पररच्छे द – 1
प्रारशम्भक
१.

सं शिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) यस लनयिाििीको नाि

२.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलििा,-

(क)

“सं वििान” भन्नािे नेपािको सं वििान सम्झनु पछय ।

(ख)

“स्थानीय तह” भन्नािे नेपािको सं वििानको िारा ५६ को उपिारा ४ बिोशजिका

(2) यो काययविलि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

बेनी नगर सभा सञ्चािन काययविलि-२०७४” रहे को छ।

बेनी नगरपालिका सभा

सम्झनु पदयछ ।
(ग)

“सभा” भन्नािे

बेनी नगरपालिकाको हकिा सं वििानको िारा २२३ बिोशजिको नगर सभा सम्झनु पदयछ।

(घ)

“काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनु पदयछ ।

(ङ)

“अध्यि” भन्नािे सभाको अध्यििाई सम्झनु पछय ।

(च)

“उपाध्यि” भन्नािे नगरपालिकाको उपप्रिुखिाई सम्झनु पदयछ ।

(छ)

“वििे यक” भन्नािे स्थानीय कानूनको िसौदा िा कानूनको सं िोिन िसौदा सिेत सम्झनु पछय।

(ज)

“सदस्य” भन्नािे नगरपालिकाको प्रिुख, उपप्रिुख, िडा अध्यि, काययपालिकाको सदस्य िा िडा सदस्य
सम्झनु पछय ।

(झ)

“सभाको सशचि” भन्नािे प्रिुख प्रिासवकय अलिकृत िा प्रिुखिे सभाको सशचि भई काि गनय तोकेको
कियचारी सिेतिाई सम्झनु पछय ।

(ञ)

“बैठक” भन्नािे नगर सभाको अलििेिन सम्झनु पछय । सो िब्दिे सलिलतको िैठक सिेतिाई सम्झनु पदयछ
।

(ट)

“प्रस्ताि” भन्नािे सभाको विचाराथय पेि गररएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग सम्बशन्ित सं िोिन प्रस्ताि
सिेत सम्झनु पछय ।

(ठ)

“प्रस्तुतकताय सदस्य” भन्नािे सभाको वििे यक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सभाको सदस्य सम्झनु पछय ।

(ड)

“बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सम्झनु पछय र सो िब्दिे बैठक किसँग जोलडएको दियकदीघाय
तथा बरण्डा सिेतिाई जनाउँ छ ।

(ढ)

“विषयगत िाखा” भन्नािे नगरपालिकाको कायय विभाजन लनयिाििी बिोशजिको विषयगत िाखा सं झनु पछय ।

(ण)

“सलिलत” भन्नािे यस काययविलि बिोशजि गठन हुने सभाको सलिलत सम्झनु पछय ।

(त)

“सं योजक” भन्नािे यस काययविलि बिोशजि गठठत सलिलतको सं योजक सम्झनु पछय ।
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पररच्छे द -२
सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सम्बन्िी व्यिस्था
३.

सभाको अलििेिन बोिाउने:

अध्यििे (१)नगरपालिकाको लनिायचनको अशन्ति पररणाि घोषणा भएको लिलतिे

एक िवहना लभत्र सभाको पवहिो अलििेिन बोिाउनेछ । त्यसपलछ यस काययविलि बिोशजि अध्यििे सिय
सियिा अन्य अलििेिन बोिाउनेछ ।
तर सभाको एउटा अलििेिनको सिालप्त र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अिलि छ िहीना भन्दा बढी
हुने छै न ।

(२) अध्यििे काययसूची बिोशजि सभाको बैठकको सं चािन र अन्त्य गनेछ ।
(३) सभाको अलििेिन चािू नरहे को िा बैठक स्थलगत भएको अिस्थािा बैठक बोिाउन िाञ्छनीय छ

भनी सभाको सम्पूण य सदस्य सं ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूिे लिशखत अनुरोि गरे िा अध्यििे त्यस्तो बैठक
बस्ने लिलत, स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोवकएको लिलत, सिय र स्थानिा सभाको अलििेिन बस्नेछ ।
(४) सभाको अलििेिन काययपालिकाको केन्र रहेको स्थानिा अध्यििे तोके बिोशजि बस्नेछ ।

(५) सािान्यताः लनिायचन पलछको पवहिो अलििेिनको अिलि बढीिा पन्र ठदन र सोपलछको प्रत्येक

अलििेिनको अिलि बढीिा सात ठदनको हुनेछ ।

(५) उपदफा (१) िा (३) बिोशजि सभाको अलििेिन बोिाएको सू चना अध्यििे सदस्यहरुिाई ठदनेछ

। त्यस्तो सू चना आिश्यकता अनुसार साियजलनक सञ्चार िाध्यिबाट सिेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।
४.

सदस्यहरुको उपशस्थलत र आसनाः (१) बैठकिा आसन ग्रहण गनुय अशघ सबै सदस्यिे अध्यििे तोकेको क्रि
अनुसार अलििेिनको उपशस्थलत पुशस्तकािा हस्तािर गनुप
य नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि उपशस्थत सदस्यिे अध्यििे तोके अनुसारको स्थानिा लनिायररत सिय अगािै

आफ्नो आसन ग्रहण गनुप
य नेछ ।

(३) अपांगता भएका सदस्यको हकिा अध्यििे लनिायररत गरे को स्थानिा लनजको साथिा एक जना

सहयोगी आिश्यक भएिा सो को सिेत व्यिस्था गनय सक्नेछ ।
५.

सभाको गणपूरक सं ख्या:सभािा तत्काि कायि रहे का सदस्य सं ख्याको पचास प्रलतित भन्दा बढी

(१)

सदस्य उपशस्थत भएिा अलििेिनको िालग गणपूरक सं ख्या पुगेको िालननेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि गणपुरक सं ख्या नपुगेिा अध्यििे तीन ठदन लभत्र अको बैठकका िालग दफा

३ बिोशजि सू शचत गनुप
य नेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि आव्हान गरे को अलििेिनिा गणपुरक सं ख्या नपुगेिा दुई ठदन लभत्र

अलििेिन बस्ने गरी दफा ३ बिोशजि सू चना गनुप
य नेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोशजि पुनाः सू चना गदाय गणपुरक सं ख्या नपुगेिा कम्तीिा पच्चीस प्रलतित

सदस्यहरुको उपशस्थलतिा अलििेिन बस्नेछ ।
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६.

बैठकको सञ्चािन र स्थगन:अध्यििे सभाको काययबोझिाई ध्यानिा राखी काययसूची स्िीकृत गरी

(१)

सभाको बैठक सं चािन गनुप
य नेछ ।
(२) सभाको बैठक अध्यििे लनिायरण गरे को सिय तालिका बिोशजि हुनेछ ।
(३) अध्यििे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।

(४) सभाको अध्यि िैठकिा उपशस्थत हुन नसक्ने अिस्थािा उपप्रिुखिे बैठकको अध्यिता गनेछ । उपप्रिुख

पलन उपशस्थत हुन नसकेिा अध्यििे तोकेको सभाको सदस्यिे बैठकको अध्यिता गने गरी काययसूचीिा तोक्नु पनेछ

७.

।

काययसूची र सियािलि प्रकािनाःअध्यिको लनदे िानुसार सभाको सशचििे काययसूची र सिय (१)

तालिका

अनुसूची-१ बिोशजि तयार गनेछ र त्यसको एक प्रलत सािान्यतया अ्चािीस घण्टा अगािै प्रत्येक
सदस्यिाई उपिब्ि गराइनेछ ।
तर वििेष पररशस्थलतिा अध्यिको लनदे िानुसार बैठक बस्ने चौिीस घण्टा अगािै काययसूची तयार गरी
त्यसको एक प्रलत सदस्यिाई सभाको सशचििे उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
८.

सियािलि लनिायरण: अध्यििे बैठकिा पेि हुने विषयिालथ छिफि गनय सियािलि तोक्नेछ । (१)

२) उपदफा (१) बिोशजि तोवकएको सियािलि सिाप्त भएपलछ यस का ययविलििा अन्यथा िेशखएकोिा

बाहे क अध्यििे अन्य विषयिा छिफि हुन नठदई सो विषयको टु ङ्गो िगाउन आिश्यक सबै वििेयक िा
प्रस्ताि लनणययाथय बैठकिा प्रस्तुत गनेछ ।

९.

सभािा ितदान: सभािा लनणययका िालग प्रस्तुत गररएको सबै (१)

वििे यक िा प्रस्तािको लनणयय उपशस्थत

सदस्यहरूको बहुितबाट हुनेछ ।

(२) अध्यिता गने व्यशििाई ित ठदने अलिकार हुने छै न ।

तर ित बराबर भएिा अध्यिता गने व्यशििे आफ्नो लनणाययक ित ठदनेछ ।
१०.

ियायठदत सं िोिनाः कुनै सदस्यिे प्रस्तुत गने वििे यक िा प्रस्ताििा कुनै आपशिजनक, व्यं ग्यात्िक,
अनािश्यक, अनुपयुि िा असम्बद्ध िब्द िा िाक्यांि प्रयोग भएको िागेिा अध्यििे त्यस्ता विषय वितरण
हुनभ
ु न्दा अशघ उपयुि सं िोिन गनय िा गराउन सक्नेछ ।

११.
१२.

बैठकको प्रारम्भाः सभाको बैठक कििा अध्यि आगिन भई राविय िुन बजे पलछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ ।
बैठकिा पािना गनुपय ने आचरणहरूाः (१) बैठकिा दे हायका आचरणहरू पािना गनुय पनेछाः

(क) अध्यि बैठक कििा प्रिेि हुँदा सबैिे सम्िान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ ।
(ख) अध्यििे बैठकप्रलत सम्िान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुप
य नेछ ।
(ग)

बैठक स्थलगत भई अध्यि सभाबाट बावहर लनस्के पलछ िात्र अरु सदस्यहरूिे बैठक कि छा्नु पनेछ ।

(घ) बैठकिा भाग लिने सदस्यिे बोल्दा अध्यििाई सम्बोिन गरे र िात्र बोल्नु पछय र अध्यििे अन्यथा आदे ि

ठदएिा बाहे क उलभएर बोल्नु पनेछ ।

(ङ) अध्यििे बैठकिाई सम्बोिन गरररहे को सियिा कुनै पलन सदस्यिे स्थान छा्नु हुँदैन र अध्यििे बोिेको

कुरा िाशन्तपूिक
य सुन्नु पनेछ ।
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(च) अध्यििे आसन ग्रहण गरररहेको र बोलिरहे को अिस्थािा सदस्यको बीचबाट वहँ्नु हुँदैन ।

(छ) कुनै सदस्यिे बोलिरहे को सियिा अिाशन्त गनय िा बैठकको ियायदा भं ग हुने िा अव्यिस्था उत्पन्न हुने कुनै

काि गनुय हुँदैन ।

(ज) बैठक कििा अध्यिको सािुन्नेबाट िारपार गरी वहँ्न िा अध्यिको आसनतफय वपठ्यू फकायएर बस्न हुँदैन

।

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपिे सम्बशन्ित विषय बाहे क अन्य विषयको पुस्तक, सिाचारपत्र िा अन्य

कागजपत्रहरू पढ्नु हुँदैन ।

(ञ) बैठकको अिलिभर बैठक कििा िोबाईि फोन बन्द िा साइिेन्ट गनुय पनेछ ।
(२) सभािा पािना गनुप
य ने अन्य आचरणहरू सिय सियिा सभािे तोके बिोशजि हुनेछ ।

१३.

बैठकिा भाग लिने सदस्यिे पािन गनुय पने लनयिहरूाः बैठकिा हुने छिफििा भाग लिने सदस्यिे दे हायका
लनयिहरूको पािन गनुय पनेछाः

(क)

अध्यिको ध्यानाकषयण गनयको लनलिि उठ्नु पनेछ र अध्यि लनजको नाि बोिाएपलछ िा इिारा गरे पलछ िात्र
बोल्नु पनेछ ।

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

१४.
(क)

यस काययविलिको दफा ३५ बिोशजिका विषयिा छिफि गनुय हुँदैन ।

अिीष्ट, अश्लीि, अपिानजनक िा कुनै आपशिजनक िब्द बोल्नु हुँदैन ।
व्यशिगत आिेप िगाउन हुँदैन ।

बोल्न पाउने अलिकारिाई सभाको काययिा बािा पाने िनसायिे दुरुपयोग गनुय हुँदैन ।

सभा िा अध्यिको कुनै लनणयय बदर गररयोस् भन्ने प्रस्ताििालथ बोल्दाको अिस्थािा बाहे क सभा अध्यिको
कुनै पलन लनणययको आिोचना गनुय हुँदैन ।

अध्यििे पद अनुकूि आचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्तािको छिफिको क्रििा बाहे क अध्यिको आचरणको
आिोचना गनुय हुँदैन ।

िैठकिा पािना गनुप
य ने अन्य लनयिहरू सभािे तोके बिोशजि हुनेछ ।
छिफििा बोल्ने क्रिाः बैठकिा बोल्ने क्रि दे हाय बिोशजि हुनेछाः

प्रस्ताि पेि गने सदस्यिे बोलिसकेपलछ अध्यििे नाि बोिाएको िा इिारा गरे को क्रि बिोशजिको सदस्यिे
बोल्न पाउनेछन् ।

(ख)

अध्यिको अनुिलत लबना कुनै सदस्यिे एउटै प्रस्ताििा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छै न ।

(ग)

प्रस्ताि पेि गने सदस्यिे उिर ठदनको लनलिि छिफिको अन्त्यिा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तािको
सम्बन्ििा छिफििा पवहिे भाग लिएको िा नलिएको जेसक
ु ै भए तापलन प्रस्तािक सदस्यिे उिर ठदई

१५.

सकेपलछ अध्यिको अनुिलत नलिई फेरर बोल्न पाउने छै न ।

स्पष्ट पानय िाग गनय सवकनेाःबैठकिा छिफि चलि (१) रहे को सियिा सम्बशन्ित विषयिा कुनै सदस्यिे कुनै
कुरा स्पष्ट पानय िाग गनय अध्यि िाफयत अनुरोि गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन अध्यिको अनुिलत लिई कुनै सदस्यिे सभाको
5

जानकारीको िालग आफूसँग सम्बशन्ित अन्य विषयिा स्पष्ट जानकारी ठदन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो स्पष्ट जानकारी ठदँ दा कुनै वििादस्पद विषय उठाउन पाइने छै न र सो स्पष्ट जानकारी िालथ
कुनै छिफि गनय पाइने छै न ।
१६.

लनणययाथय प्रस्ताि पेि गनेाःप्रस्तािको

सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्ताििालथ छिफि सिाप्त भएपलछ सो (१)

पििा हुने सदस्यहरूूिाई “ हुन्छ, विपििा हुने सदस्यहरूिाई “ हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूिाई
“ ित ठदन्न” भन्ने िब्द सुलनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्यििे काययसच
ु ीका विषयहरू क्रििाः लनणययाथय पेि
गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि प्रस्ताििाई लनणययाथय पेि गरे पलछ अध्यििे “ हुन्छ”

िा “ हुन्न” भन्ने

सदस्यहरूिध्ये जुन पिको बहुित भएको ठहर ्याउँ छ सो कुराको घोषणा गनेछ ।
(३) अध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताि लनणययाथय पेि गररसकेपलछ सो प्रस्ताििालथ छिफि गनय िा सं िोिन प्रस्तुत

गनय पाइने छै न ।
१७.

सभाध्यििे लनदे िन ठदनेाःबैठकिा अभर व्यिहार गने सदस्यिाई आफ्नो व्यिहार लनयन्त्रण गनय

(१)

अध्यििे चेतािनी ठदए पलछ त्यस्तो सदस्यिे आफ्नो व्यिहारिालथ तुरुन्त लनयन्त्रण गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको आदे ि पािना नगने सदस्यिाई अध्यििे बैठकबाट बावहर जान आदे ि

ठदन सक्नेछ । आदे ि पाएपलछ त्यस्तो सदस्यिे बैठक किबाट तुरुन्त बावहर जानु पनेछ र लनजिे सो
ठदनको बाँकी अिलिको बैठकिा उपशस्थत हुन पाउने छै न ।
(३) उपदफा (२) बिोशजिको आदे ि पाएपलछ पलन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तुरुन्त बावहर नगएिा

अध्यििे लनजिाई कियचारी िा सुरिाकिीको सहयोग लिई बावहर लनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी लनकालिएकोिा
त्यस्तो सदस्यिे त्यसपलछको तीन ठदनसम्ि सभाको बैठक िा कुनै सलिलतको बैठकिा भाग लिन पाउने छै न
। यसरी लनकालिएकोिा सभाको सशचििे सो कुराको सू चना सबै सलिलतिाई ठदनेछ ।
(४) यस काययविलििा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै सदस्यिे बैठक कििा िाशन्त,

सुव्यिस्था तथा अनुिासन भङ्ग गरे िा िा गनय िागेिा िा सभाको प्रलतष्ठािा िक्का िाग्ने वकलसििे बैठक कि

लभत्र ध्िंसात्िक कायय गरे िा िा बि प्रयोग गरे िा िा गनय िागेिा िा कुनै भौलतक हानी नोक्सानी पुर ्याएिा
अध्यििे लनजिाई बैठक किबाट तत्काि लनष्कािन गरी सदस्यिाई बढीिा सात ठदन सम्िको िालग सभािा
आउन नपाउने गरी र िलत भएको भौलतक सािाग्रीको यथाथय िलतपूलतय लनजबाट भराउने आदे ि ठदन सक्नेछ
।
(५) दफा (४) बिोशजि लनष्कालसत भएको सदस्यिे सो अिलिभर सभाको िा कुनै सलिलतको बैठकिा

उपशस्थत हुन पाउने छै न । लनजिाई तोवकएको िलतपूलतय अध्यििे तोकेको सियलभत्र दाशखिा गने दावयत्ि
सम्बशन्ित सदस्यको हुनेछ ।

(६) यस दफा बिोशजि कुनै सदस्य लनष्काशित भएको िा फुकुिा भएको सू चना सभाको सशचििे सबै

सलिलतिाई ठदनेछ ।
१८.

कारिाही वफताय हुन सक्नेाः यस काययविलििा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन लनष्काशित िा
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कारिाहीिा परे को सदस्यिे शचि बुझ्दो सफाई पेि गरे िा िा आफ्नो भूि स्िीकार गरी िाफी िागेिा
अध्यििे बैठकको राय बुझी त्यस्तो सदस्यिाई िाफी ठदई कारिाही वफताय लिन सक्नेछ ।
१९.

बैठक स्थलगत गने अलिकाराः बैठक किलभत्र अव्यिस्था भई िा हुन िालग बैठक लनयलित रुपिे सञ्चािन गनय
बािा पने दे शखएिा अध्यििे सो ठदनको कुनै सियसम्ि िा आफूिे तोकेको अिलिसम्िको िालग सू चना टाँस

गरी बैठक स्थलगत गनय सक्नेछ । अध्यि गरे को त्यस्तो स्थगन िालथ कुनै सदस्यिे प्रश्न उठाउन पाउने छै न ्
।
२०.

सदस्यको स्थान ररि रहे को अिस्थािा सभाको कायय सञ्चािन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहे को
अिस्थािा सिेत सभािे आफ्नो कायय सञ्चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीिा भाग लिन नपाउने कुनै

२१.

व्यशििे भाग लिएको कुरा पलछ पिा िागेिा प्रचलित कानून विपररत बाहे कको कायय अिान्य हुने छै न ।
सभाको लनणययको अलभिेख र कायायन्ियन: सभा र यसको सलिलतको लनणयय तथा कारबाहीको अलभिेख

(१)

सभाको सशचििे व्यिशस्थत र सुरशित राख्नु पनेछ ।
(२) सभा तथा यसका सलिलतको लनणययको सक्कि अध्यिको आदे ि लबना सभा िा सभा

२२.

भिन बावहर िैजान हुँदैन ।

लनणयय प्रिाशणत गने: (१) सभाको बैठकिे गरे का लनणयय अध्यििे प्रिाशणत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको लनणयय सुरशित राख्ने र कायायन्ियन गने गराउने कायय सभाको सशचििे गनेछ ।

पररच्छे द-३
स्थानीय कानून लनिायण गने प्रवक्रया
२३.

स्थानीय कानून लनिायण गदाय विचार गनुय पने पिहरुाःकानून लनिायण िा सं िोिन गदाय

सभािे स्थानीय (१)

अन्य कुराको अलतररि दे हायको विषयिा विचार गनुय पनेछ,(क)

सं वििान बिोशजि आफ्नो अलिकारको विषयिा पने िा नपने,

(ख)

सं वििान, सं घीय कानून तथा प्रदे ि कानूनको व्यिस्था,

(ग)

त्यस्तो कानून, स्िच्छ, न्यायपूण य तथा तकय सं गत हुन िा नहुने,

(घ)

(छ)

लनिायण गनय िालगएको स्थानीय कानूनको व्यिहाररक कायायन्ियन हुन सक्ने िा नसक्ने,

(ङ)

कानून कायायन्ियनको िालग आिश्यक पने आलथयक स्रोत तथा सं स्थागत सं रचना,

(च)

सिोच्च अदाितबाट प्रलतपाठदत लसद्धान्त िा भएको आदे ि,

नेपाि सरकार, सं घीय सं सद्, प्रदे ि सरकार िा प्रदे ि सभािे त्यस्तै विषयिा आिारभूत कानून लनिायण गरे को
भए सोिा भएको व्यिस्था

(ज)

नेपाि सरकार िा प्रादे शिक सरकारिे निूना कानून उपिब्ि गराएको भए सोिा भएको व्यिस्था,

(झ)

नेपाििे अन्तराविय स्तरिा जनाएको प्रलतिद्धता ,

(ञ)

सम्बशन्ित स्थानीय तहिे लनिायण गरे को अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको ताििेि तथा सौहारता,

(ट)

शजल्िालभत्रका अन्य स्थानीय तह िा अन्य शजल्िासँग लसिाना जोलडएका स्थानीय तहको हकिा त्यस्ता
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शजल्िाका स्थानीय तहिे बनाएको स्थानीय कानूनको व्यिस्था,
(ठ)

गाउँ काययपालिका िा नगरकाययपालिकािे लनिायरण गरे का अन्य आिश्यक विषयहरु ।
(२) सभािे सं वििानको अनुसूची-९ को विषयिा स्थानीय कानून लनिायण गदाय त्यस्तो विषयिा सं घीय

सं सद िा प्रदे ि सभािे बनाएको कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी लनिायण गनेछ ।

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको िेत्रिा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तारिा कुनै वकलसिको बािा

अिरोि गने िा कुनै वकलसिको भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून लनिायण गनय हुँदैन ।

(४) सभा िा काययपालिकािे एक आपसिा बाशझने गरी स्थानीय कानून लनिायण गनय हुँदैन ।

(५) सभािे ठदएको अलिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे लनदे शिका िा ठदग्दियन बनाई िागू गनेछ ।

२४.

आिश्यकताको पवहचान गने:काययपालिकािे वििे यक तजुि
य ा गनुय अशघ त्यस्तो विषयको कानून लनिायण

(१)

गनय आिश्यक रहे नरहे को विषयिा आिश्यकताको पवहचान गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग सम्बशन्ित काययपालिकािे स्थानीय कानून बनाउनु पने आिार र

कारण, त्यस्तो विषयिा सं घीय िा प्रदे ि कानून भए नभएको, शजल्िा लभत्रका र अन्य लछिेकी स्थानीय तहिा
त्यस सम्बन्िी स्थानीय कानून लनिायण भए नभएको , स्थानीय कानून तजुि
य ाबाट हालसि गनय खोशजएको िाभ
िागत र उपिब्िी, स्थानीय कानून कायायन्ियनको िालग आिश्यक पने सं यन्त्र तथा आलथयक स्रोत, त्यस्तो
स्रोत जुटाउनको िालग आिश्यक व्यिस्था र वििे यकिा रहने िुख्य िुख्य प्राििानको सिेत विश्लेषण गरी
सं शिप्त अििारणापत्र तयार गनुय पनेछ ।
(३) कानूनको सं िोिनको िालग वििे यक तजुि
य ा गदाय सं िोिन गनुय परे को आिार र कारण सवहतको

दफाबार तीन िहिे वििरण तयार गनुय पनेछ ।
२५.

प्रस्ताि स्िीकारयोग्य छ िा छै न भन्ने लनणयय गनेाः कुनै प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छै न भन्ने कुराको लनणयय
अध्यििे गनेछ र त्यसरी लनणयय गदाय अध्यििे कारण खुिाई प्रस्तािको कुनै अंि िा पूरै प्रस्ताि अस्िीकार
गनय सक्नेछ ।

२६.

वििेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुत: १िावषयक आय र ि (ू्ययको अनुिान सवहतको बजेट तथा सोसँग सम्बशन्ित
विलनयोजन िा आलथयक वििे यकहरू अध्यिबाट लनिायररत लिलत र सियिा सभाको बैठकिा प्रस्तुत गनुप
य नेछ ।
(२) िावषयक बजेट तथा अथय सम्बन्िी वििे यक िा प्रस्ताि काययपालिकाको प्रिुख आफैंिे िा लनजिे तोके

बिोशजि उपाध्यि/उपप्रिुख िा काययपालिकाको सदस्यिे िात्र प्रस्तुत गनुप
य नेछ । अध्यििे िावषयक बजेट

आय व्यय वििरण तथा बजेट सभािा आँफै पेि गने भएिा सो सियिा उपाध्यि िा उपप्रिुखिे बैठकको
अध्यिता गनेछ ।

(३) कुनै वििे यक िा प्रस्ताि अथय सम्बन्िी हो िा होइन भन्ने प्रश्न उठे िा सो प्रश्नको अशन्ति लनणयय गने

अलिकार अध्यिको हुनेछ ।

(४) अथय सम्बन्िी वििे यक िा प्रस्तािको अन्य प्रवक्रया दे हाय बिोशजि हुनेछ,-

(क) अथय सम्बन्िी वििे यक िा प्रस्ताििा छिफिका िालग अध्यििे स्िीकृत गरे को काययतालिका (लिलत र सिय)

सबै सदस्यिाई सभाको सशचििे उपिब्ि गराउनुपनेछ
8

(ख) िावषयक बजेट सम्बन्िी वििे यक सभाको बैठकिा पेि भए पश्चात िात्र सबै सदस्यिाई उपिब्ि गराइनेछ ।
(ग) अथय सम्बन्िी वििे यक िा प्रस्तािका सम्बन्ििा यस काययविलििा उल्िेख भएका विषय बाहे क अध्यििे

उपयुि ठहयायएको प्रवक्रया अपनाइनेछ ।
(५) अथय सम्बन्िी वििे यक िा प्रस्ताि बाहे कका वििे यक िा प्रस्ताि कुनै सदस्यिे कम्तीिा सात ठदन

अशघ दताय गनुप
य नेछ ।
(६) अथय सम्बन्िी वििे यक िा प्रस्ताि बाहे कका वििे यक िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभाको सशचििे

सबै सदस्यिाई उपिब्ि गराउनु गनुप
य नेछ ।
(७) वििे यक िा प्रस्ताि िाथी छिफि र लनणयय हुने सियतालिका अनुसूची -१ बिोशजि अध्यििे

२७.

लनिायरण गरे बिोशजि हुनेछ ।

अथय सम्बन्िी पुरक अनुिान: सभाबाट पाररत चािु आलथयक िषयका िालग अथय (१) सम्बन्िी ऐनिे कुनै से िाका
िालग खचय गनय अशख्तयारी ठदएको रकि अपयायप्त भएिा िा त्यस िषयका िालग अथय सम्बन्िी ऐनिे अशख्तयारी
नदशएको से िािा खचय गनय आिश्यक भएिा िा अथय सम्बन्िी ऐनिे अशख्तयारी ठदएको रकिभन्दा बढी खचय
हुन गएिा नगरपालिकाको प्रिुखिे सभािा यस अशघ प्रस्तुत गररएको बजे टको लसद्धान्त र िागयदिनको

२८.

प्रलतकूि नहुने गरी पुरक अनुिान पेि गनय सक्नेछ ।

वििेयक सभािा पेि गदाय सं िग्न गनुय पने वििरण: सभािा पेि गने वििे यकका साथिा दे हायको वििरण
सं िग्न गनुय पनेछ,-

(क) वििे यकको उद्देश्य र कारण सवहतको वििरण,
(ख) वििे यक ऐन बनेपलछ आलथयक व्ययभार हुने रहे छ भने त्यसको विस्तृत वििरण सवहतको आलथयक वटप्पणी ,
(ग)

कुनै वििे यकिा लनयि, काययविलि, लनदे शिका बनाउने िा अलिकार प्रत्यायोजन गने प्राििान रहे को भए त्यसको
कारण, प्रत्यायोशजत अलिकार अन्तगयत बनाइने लनयि, काययविलि िा लनदे शिकाको प्रकृलत र सीिा तथा त्यसबाट
पनय सक्ने प्रभाि सम्बन्िी वटप्पणी ।

२९.

वििेयक दताय गराउनु पने: (१) सभाको अलिकारिेत्र लभत्र पने कुनै विषयिा कुनै सदस्यिे वििे यक पेि गनय
चाहे िा वििे यक तयार गरी सभाको बैठक बस्ने लिलत भन्दा कम्तीिा पन्र ठदन अगािै अध्यििाई उपिब्ि
गराई दताय गराउनु पनेछ ।
तर लनिायचनपलछको प्रथि सभािा वििे यक पेि गने सियािलि अध्यििे तोके बिोशजि हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको वििेयक प्रचलित कानून अनुकूि नदे शखएिा िा यो काययविलि अनुकुि नभएिा

अध्यििे उि वििेयक विलिसम्ित रुपिा पेि गनय प्रस्तािक सदस्यिाई ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बिोशजि अध्यििे आदे ि ठदए बिोशजि सभाको सशचििे प्रस्ताि दताय गनुय

पनेछ ।
(४) सभाको सशचििे अध्यििे आदे ि ठदएका वििेयक अनुसूची-२ बिोशजि दतायको अलभिेख छु ट्टै राख्नु

पनेछ ।
३०.

प्रस्ताि दताय गराउनु पने: सभाको अलिकारिेत्र लभत्र पने कुनै विषयिा प्रस्ताि पे ि गनय चाहने सदस्यिे प्रस्ताि
9

तयार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीिा सात ठदन अगािै अध्यि सिि पेि गनुप
य नेछ ।
तर लनिायचनपलछको प्रथि सभािा प्रस्ताि पेि गने सियािलि अध्यििे तोके बिोशजि हुनेछ ।
(२) त्यस्तो प्रस्ताि प्रचलित कानून अनुकूि नदे शखएिा िा यो काययविलि अनुकुि नभएिा अध्यििे उि

प्रस्ताि विलिसम्ित रुपिा पेि गनय प्रस्तािक सदस्यिाई ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बिोशजि अध्यििे आदे ि ठदए बिोशजि सभाको सशचििे प्रस्ताि दताय गनुय

पनेछ ।
(४) सभाको सशचििे अध्यििे आदे ि ठदएका प्रस्तािहरु दतायको अलभिेख अनुसूची-२ बिोशजि छु ट्टै राख्नु

पनेछ ।
३१.

सू चना लबना पलन प्रस्ताि पेि गनय सवकनेाःयस पररच्छे दिा जुनसुकै कुरा िेशखएको भए तापलन अध्यिको

(१)

अनुिलत लिई दे हायको कुनै प्रस्ताि सू चना लबना पलन पेि गनय सवकनेछ र त्यस्तो प्रस्तािद्वारा कुनै वििादस्पद
विषय उठाउन पाइने छै नाः
(क)

िन्यिाद ज्ञापन गने,

(ख)

प्रस्ताि तथा सं िोिन वफताय लिने,

(ग)

बिाइ ठदने िा िोक प्रकट गने,

(घ)

छिफि िा बैठक स्थलगत गने ,

(ङ)

बैठकको अिलि बढाउने िा

(च)

छिफि सिाप्त गने ।
(२) उपदफा (१) िा उल्िेशखत प्रस्तािका सम्बन्ििा अध्यि अनुिलत प्राप्त भई बैठकिा प्रस्ताि पेि

भएपलछ अध्यििे उि प्रस्ताििाई बैठकको लनणययाथय पेि गनेछ ।
३२.

वििेयक र प्रस्ताि वितरण: िावषयक बजेट सम्बन्िी वििे यक काययपालिकाबाट स्िीकृत गरी लसिै सभािा पेि
गररनेछ । अन्य सबै वििे यक िा प्रस्ताि सभािा पेि गनुय भन्दा कम्तीिा चौिीस घण्टा अगािै सबै
सदस्यिाई सभाको सशचििे उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

३३.

सुझाब सं किन र पररिाजयन: वििे यक िसौदा भएपलछ अध्यििाई उपयुि िागेिा त्यस्तो वििे यकिा (१)
साियजलनक रुपिा िा िडाबाट िडाबासीको सुझाब सं किन गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त हुन आएको सुझाबहरु सवहतको प्रलतिेदन सम्बशन्ित िडा सलिलतिे

काययपालिकािाई ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोशजि वििे यकिा िडा सलिलत िाफयत प्राप्त हुन आएका सुझाबहरुको अध्ययन गरी

काययपालिकािे वििे यकिाई आिश्यकता अनुसार पररिाजयन गनेछ ।
३४.

वििेयक िा प्रस्ताि सभािा पेि गने:अध्यिबाट स्िीकृत काययतालिका बिोशजि वििे यक िा प्रस्ताि

(१)

प्रस्तुतकताय सदस्यिे सभाको बैठकिा पेि गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि वििे यक पेि गदाय वििे यक प्रस्तुतकताय सदस्यिे वििे यक पेि गनुय परे को

कारण, वििे यकबाट गनय खोशजएको व्यिस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोशजएको उपिशब्िको बारे िा सं शिप्त
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जानकारी ठदं दै वििे यकिा छिफि गररयोस् भन्ने प्रस्ताि सभािा पेि गनुय पनेछ ।
(३) वििे यक िा प्रस्ताि पेि गनय तोवकएको सदस्य सभािा स्ियं उपशस्थत हुन असिथय भएिा अध्यििे

३५.

तोकेको कुनै सदस्यिे वििे यक िा प्रस्ताि पेि गनय सक्नेछ ।

सं िोिन सम्बन्िी ितयहरूाः कुनै वििे यक िा प्रस्तािको सम्बन्ििा दे हायका ितयका अिीनिा रही सदस्यिे
सं िोिन पेि गनय सक्नेछाः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

३६.

िूि प्रस्तािको लसद्धान्त विपरीत हुन ु हुँदैन ।

िूि प्रस्तािको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको िेत्रलभत्रको हुन ु पनेछ ।
बैठकिे पवहिे गररसकेको लनणययसँग बाशझने हुन ु हुँदैन ।
अस्पष्ट िा लनरथयक हुन ु हुँदैन ।

वििेयकिा दफाबार छिफि: दफा (१) २६, २७, २९ र ३० बिोशजिको वििे यक िा प्रस्ताि बै ठकिा
दफािार छिफिका िालग अध्यििे आिश्यक व्यिस्था गनुप
य नेछ । यस्तो छिफििा अध्यििे प्राप्त भई
सकेका सं िोिन वििे यक िा प्रस्ताििाई सिेत सिािेि गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि छिफि सिाप्त भए पश्चात वििे यक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यिे

अध्यिको अनुिलतिे सभािा दे हायको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुप
य नेछ,-

३७.

(क)

विस्तृत छिफिको िालग वििे यक िा प्रस्ताििाई सभाका सलिलतिा पठाइयोस् भन्ने िा

(ख)

वििे यक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेि गने ।
तर सलिलतको बैठकिा पठाइने वििेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकिा दफाबार छिफि गररने छै न ।

सभािा छिफि गनय नपाइने विषयहरूाःदे हायका विषयिा सभा िा स (१) लिलतको कुनै बैठकिा छिफि गनय
पाइने छै नाः

(क)

सं वििान िा प्रचलित कानूनबाट लनषेि गररएको विषय,

(ख)

कानूनत: गोप्य रहने कुराहरू िा प्रकािन गदाय राविय वहत विपररत हुने कायय,

(ग)

काययपालिकाको कुनै सलिलतको लनणययको आिोचना गररएका विषय ,

(ग)

सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको विषय,

(घ)
(ङ)

प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपिा प्रचारको िालग कुनै व्यशि िा सं स्थाको नाि आठद भएको विषय ,
प्रचलित कानून बिोशजि स्थावपत भएको न्यावयक िा त्यसको पदालिकारी, प्रचलित कानुन बिोशजि जाँचबुझ
गनय, सुझाि ठदन िा प्रलतिेदन पेि गनय गठठत आयोग िा सलिलतिा विचारिीन रहे को विषय,

(च)

ऐलतहालसक तथ्य िा कानूनको व्याख्या सम्बन्िी विषय,

(छ)

गैर सरकारी व्यशिको कुनै ििव्य सत्य हो िा होइन भन्ने विषय ,

(ज)

अशिष्ट भाषा प्रयोग गररएको,

(झ)

काययपालिकाको कुनै लनणयय िा कुनै कारिाही सम्बन्िी विषयिा छिफि गदाय राविय सुरिा, अखण्डता िा
कूटनीलतक सम्बन्ि जस्ता सं िेदनिीि विषयहरूिा आँच आउन सक्ने भनी काययपालिकाबाट प्रिाशणत गररएको
विषय सिािेि भएको , र
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३८.

सलिलतिा छिफि:दफा (१)

३६ को उपदफा २(क) बिोशजि विस्तृत छिफि गनय सभाको सलिलतिा

पठाइएकोिा सलिलतिे त्यस्तो वििे यक िा प्रस्ताििा छिफि गदाय वििे यकिा सं िोिन पेि गने सदस्यहरुिाई
सं िोिन पेि गनुय परे को आिार र कारण सिेत खुिाई आफ्नो सं िोिनको विषयिा प्रष्ट गनय सलिलतको
बैठकिा सिय ठदनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि सं िोिनकतायिे सं िोिनको विषयिा आफ्नो िारणा राखे पलछ पेि भएका

सं िोिनका विषयिा सिेत सलिलतिे दफाबार छिफि गरी त्यस्तो सं िोिन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्ििा
वििे यक प्रस्तुतकताय सदस्यको सिेत राय लिई आिश्यक लनणयय गनेछ ।
३९.

सलिलतको प्रलतिेदन र बैठकिा प्रस्तुत:सलिलतिा वििे यक िा प्रस्ताि (१)

उपर छिफि सिाप्त भएपलछ

सलिलतिे गरे को लनणयय अनुरुप प्रलतिेदन तयार गरी सलिलतको सं योजक िा लनजको अनुपशस्थलतिा सलिलतिे
तोकेको सदस्यिे प्रलतिेदन सवहतको वििे यक िा प्रस्ताि अध्यिको अनुिलतिे सभाको बैठकिा पेि गने छ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजिको प्रलतिेदन उपर छिफि सिाप्त भए पश्चात वििे यक िा प्रस्ताि

प्रस्तुतकताय सदस्यिे अध्यिको अनुिलतिा वििे यक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेि गनेछ ।
४०.

वििेयक वफताय लिन सक्ने:वििे यक प्रस्तुतकताय सदस्यिे सभाको स्िीकृलत लिई जुन (१) सुकै अिस्थािा
वििे यक िा प्रस्ताि वफताय लिन सक्नेछ ।

तर िावषयक बजेट तथा आलथयक ऐन सम्बन्िी वििे यक वफताय लिन सक्ने छै न ् ।
(२) वििे यक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यिे वििेयक वफताय लिन अनुिलत िाग्ने प्रस्ताि पेि चाहे िा

लिशखत सू चना ठदनु पनेछ ।
(३) वििे यक िा प्रस्ताि वफताय लिने प्रस्तािको कसै िे विरोि गरे िा प्रस्ताि गने तथा विरोि गने

सदस्यिाई अध्यििे आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय सं शिप्त ििव्य ठदन अनुिलत ठदन सक्नेछ र त्यसपलछ
अरु छिफि हुन नठदई प्रस्ताििाई लनणययाथय पेि गनेछ ।
४१.

(३) वििे यक िा प्रस्ताि वफताय लिने अन्य प्रवक्रया अध्यििे लनिायरण गरे बिोशजि हुनेछ ।

सं िोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अलिकाराः दफा (१) २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोशजि दताय भएको
वििे यक िा प्रस्ताि उपर कुनै सदस्यिे सं िोिन पेि गनय चाहे िा सभाको बैठक हुनभ
ु न्दा कम्तीिा चौिीस
घण्टा अगािै सं िोिनको प्रस्ताि अध्यि सिि पेि गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि पेि गररने सं िोिन स्िीकृत गने िा नगने अलिकार अध्यिको हुनेछ ।

(३) अध्यििे स्िीकृत गरे को सं िोिन िा सं िोिन सवहतको प्रस्ताि िा िूि प्रस्ताििाई लनणययाथय पेि

गनुभ
य न्दा पवहिे बैठकिा पढे र सुनाउनेछ । यसरी लनणययाथय पेि गदाय एकभन्दा बढी सं िोिनहरु भएिा
अध्यििे उपयुि ठहयायएको कुनै एक सं िोिन िा सं िोिन सवहतको प्रस्ताि िा िूि प्रस्ताििाई प्राथलिकता
ठदइ पेि गनय सक्नेछ ।
(४)

सभाको सशचििे

अध्यििे अनुिलत ठदएका सं िोिनहरूको वििरण सदस्यहरूिाई उपिब्ि

गराउनेछ ।
४२.

वििेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको लनणययाथय पेि गने:सभािा दफािार छिफि भएकोिा सो सिाप्त
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(१)

भएपलछ र सलिलतिा विस्तृत छिफि भएकोिा सलिलतको प्रलतिेदन उपर सभाको बैठकिा छिफि सिाप्त
स भएपश्चात अध्यिको अनुिलत लिईभािा लनणययाथय वििे यक प्रस्तुतकताय सदस्यिे वििे यक पाररत गररयोस् भन्ने
प्रस्ताि प्रस्तुत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको वििे यक िा प्रस्ताििा पेि भएका सं िोिनहरूिाई अध्यिको अनुिलतिे
बैठकिा लनणययाथय छु ट्टै पेि गनय सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बिोशजि सभाको बैठकिा बहुित सदस्यिे स्िीकृत गरे िा वििे यक िा प्रस्ताि

पाररत भएको िालननेछ ।
४३.

वििेयकको पुनाः प्रस्तुलताः एक पटक आव्हान गरी बसे को सभाको बैठकिा पेि गरी अस्िीकृत भएको वििे यक
सोही सभाको बैठकिा पुनाः प्रस्ताि गररने छै न ।

४४.

वििेयक दताय अलभिेख राख्ने: सभािा पेि गने प्रयोजनाको िालग अध्यि सिि पेि भएका वििे यक सभाको
सशचििे अनुसूची -२ बिोशजि दताय गरी वििे यकिा भएको कारबाहीको अद्यािलिक िगत तयार गरी राख्नु
पनेछ ।

४५.

सािान्य त्रुटी सुिार: अध्यििे सभाबाट पाररत भएको वििे यक िा प्रस्ताििा दफाहरूको सं ख्याको क्रि
लििाउने तथा भाषागत िुद्धता कायि राख्नु पनेछ ।

४६.

वििेयक प्रिाणीकरणको िालग अद्यािलिक प्रलत तयार पाने:दफा ४ (१) २ बिोशजि सभाबाट पाररत भएको
वििे यकिाई सभाको सशचििे पाररत भएका सं िोिन तथा आनुषंलगक लििान भए त्यस्तो लििान गरी वििे यक
पाररत भएको लिलत सिेत उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िालग नेपािी कागजिा चार प्रलत तयार गनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि तयार गररएको वििे यकिा िषयगत नम्बर सिेत उल्िेख गरी सभाको सशचििे

प्रिाणीकरणको िालग अध्यि सिि पेि गनुय पनेछ ।
४७.

वििेयक प्रिाणीकरण र प्रकािन तथा लबक्री वितरण: सभाबाट पाररत भई दफा (१) ४६ को उपदफा

(२)

बिोशजि पेि भएको वििे यकको पवहिो र अशन्ति पृष्ठिा पूरा नाि, थर तथा पद सिेत उल्िेख गरी प्रत्येक
पृष्ठिा हस्तािर गरी अध्यििे प्रिाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रिाणीकरण गदाय लिलत र वििे यकको पृष्ठ सं ख्या
सिेत खुिाउनु पनेछ ।
(२) सभाबाट पाररत वििे यक उपदफा (१) बिोशजि प्रिाणीकरण भएपलछ िागू हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोशजि वििे यक प्रिाणीकरण भएको जानकारी सभािा ठदनु पनेछ ।

(४) उपदफा (१) बिोशजि प्रिाणीकरण भएको वििे यकको एक प्रलत सभाको अलभिेखिा राखी अको

एक–एक प्रलत काययपालिकाको कायायिय, िडा सलिलत र सं घ र प्रदे िको सम्पकय िन्त्राियिा पठाउनु
पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बिोशजि प्रिाणीकरण भएको वििे यक प्रकािन गरी काययपालिकाको िेिसाईटिा सिेत

राख्नु पनेछ ।
(६) सभािे पाररत गरे को वििे यक प्रिाणीकरण भएपलछ त्यसका िुख्य िुख्य व्यिस्थाको बारे िा स्थानीय

सञ्चार िाध्यि िा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।
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(७) कसै िे स्थानीय कानून खररद गनय चाहे िा काययपालिकाको कायायिय र िडा सलिलतको कायायियबाट

िागत दस्तुर लतरी खररद गनय सक्नेछ ।
४८.

सलिलत गठन गनय सक्ने:सभाप्रलत उिरदावय बनाउन काययपालिकािाई (१) , स्थानीय कानून लनिायण
प्रवक्रयािाई व्यिशस्थत बनाउन तथा काययपालिकाबाट भएका कारिाहीको अनुगिन र िू ल्याङ्कन गरी आिश्यक
लनदे िन ठदन सिेत प्रयोजनको िालग दे हाय बिोशजिको सलिलत गठन गनय सक्नेछाः
क. वििे यक सलिलत
ख. िेखा सलिलत
(२) उपदफा (१) बिोशजिको प्रत्येक सलिलतिा बढीिा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन् । सलिलतिा रहने

सदस्यहरु विषयगत अनुभि िा विज्ञताका आिारिा अध्यिको प्रस्ताि बिोशजि सभािे लनिायरण गरे बिोशजि
हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि गठन हुने सलिलतको सं योजक अध्यििे तोके बिोशजि हुनेछ । सं योजक

बैठकिा उपशस्थत नभएिा सलिलतिे तोकेको सदस्यिे बैठकको अध्यिता गनेछ ।

(४) सलिलतको सशचिको कायय काययपालिकाको विषयगत िाखा प्रिुखिे गनेछ ।
(५) सलिलतको बैठकको गणपुरक सं ख्या कम्तीिा दुई जना हुनप
ु नेछ ।
(६) सलिलतको लनणयय बहुितबाट हुनेछ ।

(७) उपदफा (१) बिोशजिको सलिलतिे आिश्यकतानुसार विषयगत विज्ञ िा कियचारीिाई आिन्त्रण गनय

सक्नेछ । आिशन्त्रत सदस्यिे बैठकको लनणययिा ित ठदन पाउने छै न।
(८) प्रउपदफा (१) बिोशजिका सलिलतिे आफूिे गरे को कािको िावषयक प्रलतिेदन सभासिि पेि गनुय पनेछ ।

४९.

स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यािलिक अलभिेख राख्नुपने:सभाको सशचििे अनुसूची (१) –३ बिोशजिको
ढाँचािा सभािे बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यािलिक अलभिेख राख्नु पनेछ ।
(२) काययपालिकािे स्थानीय कानूनको िषयगत र िणायनक्र
ु ििा अद्यािलिक वििरण तयार गरी राख्नु पनेछ

।
(३) स्थानीय कानूनिा सं िोिन भएिा त्यस्तो सं िोिन सिेत लििाइ काययपालिकािे अद्यािलिक वििरण

तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अद्यािलिक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको िेिसाईटिा सिेत राख्नु
पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोशजि राशखएको अलभिेख कसै िे अििोकन गनय चाहे िा सुरशित रुपिा अििोकन

गनय ठदनु पनेछ ।
५०.

कानून लनिायण प्रवक्रया सम्बन्िी अन्य व्यिस्था: स्थानीय कानून लनिायण िा सं िोिन
सम्बन्िी अन्य प्रवक्रया प्रचलित कानून अनुकूि सभािे आँफै लनिायरण गरे बिोशजि हुनेछ
।

५१.

सभाको सशचिको अलिकाराः सभाको सशचििे सभाको िा कुनै सलिलत िा उपसलिलतको बैठकिा प्रिेि गनय र
बैठकिा काययरत कियचारीिाई लनदे िन ठदन िा लनयन्त्रण गनय िा बैठकिे िागेको काययविलि सम्बन्िी सल्िाह
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ठदन सक्नेछ ।
पररच्छे द-५
विविि
५२.

सभािाई सं बोिनाःनेपाि सरकारका िशन्त्रपररषद्का सदस्य (१) , प्रदे ि प्रिुख तथा प्रदे ि सरकारका
िशन्त्रपररषद्का सदस्यिाई सभा अध्यििे सभाको बैठकिाई वििेष सं िोिन गनय अनुरोि गनय सक्नेछ ।

५३.
५४.

(२) उपदफा (१) बिोशजि सम्बोिनको िालग अपनाइने प्रवक्रया अध्यििे तोके बिोशजि हुनेछ ।

प्रिेि लनयलित गने अलिकाराः सभाको बैठकिा (१) प्रिेि लनयलित गने अलिकार अध्यिको हुनेछ ।

आन्तररक ठदग्दियनाः सभाको स्िीकृलत लिई अध्यििे आिश्यकता अनुसार आन्तररक ठदग्दियन बनाउन सक्नेछ
।
।

यस काययविलिको अशन्ति व्याख्या गने अलिकार अध्यििाई हुनेछ र लनजको लनणयय अशन्ति हुनेछ

(१)

(२) त्यस्तो लनणययको जानकारी बैठकिाई ठदनु पनेछ ।
(३) यो काययविलिको प्रयोग गदाय प्रवक्रयागत बािा अ्काउहरू फुकाउने अशन्ति अलिकार अध्यििाई

५५.
५६.

हुनेछ । यसरी जारी भएका आदे ि िा लनदे िनहरू यस काययविलििा परे सरह िालन कायायन्ियनिा आउनेछ ।

सभाको सशचिको काि िगाउन सक्नेाः सभाको सशचि उपशस्थत नभएिा यस काययविलििा सभाको सशचििे गने
भनी तोवकएको काययहरू अध्यििे तोकेको अन्य अलिकृत स्तरका कियचारीिे गनेछ ।

अनुपशस्थलतको सू चनााःकुनै सदस्य िगातार दूई िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकिा अनुपशस्थत रहनु (१)
पने भएिा तत्सम्बन्िी अग्रीि सू चना अध्यििाई ठदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि ठदइने सू चनािा आफू अनुपशस्थत रहने अिलि र कारण सिेत उल्िेख गनुय

पनेछ ।
५७.

पािना गनुय पने आचार सं वहतााः सभाका पदालिकारी तथा सदस्यहरूिे सं वििान तथा कानून बिोशजिको
उिरदावयत्ि पूरा गने तथा लनजहरूको काि कारिाहीिा साियजलनक विश्वास कायि गनय सभाबाट स्िीकृत
आचार सं वहताको पािना गनेछन् । आचार सं वहताको निूना स्थानीय तहको सम्पकय िन्त्रािय िाफयत

५८.
५९.

उपिब्ि गराउनेछ । यस्तो आचारसं वहता सभािे पाररत गरी िागू गनुय स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ ।

अलििेिनको अंग निालनने: सभाको अलििेिन प्रारम्भ हुन ु पूि य र भैसकेपलछ अन्त्य नभएसम्िको अिलििा
आयोजना हुने उद्घाटन, स्िागत, सम्िान तथा अलभनन्दन जस्ता वक्रयाकिापिाई सभाको अंग िालनने छै न ।

िाशन्त सुरिा सुव्यिस्था कायि राख्ने: नगरसभा सञ्चािन अिलिभर सभाको सुरिाथय अध्यििे सुरिा लनकायको
सहयोग अनुरोि गरे िा अवििम्ब सुरिा उपिब्ि गराउनु सम्बशन्ित सुरिा लनकायको कतयव्य हुनेछ ।
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अनुसूची - १
(काययविलिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित)

बेनी नगरपालिका
नगरसभा
काययसूची र सियतालिका
बैठक सं ख्या 1

बैठक स्थानाः ने.रे सोसाइटी भिन बेनी बजार

अध्यितााः हरर कुिार श्रे ष्ठ
लिलत

बैठक बस्ने सिय

काययसूची

काययसूची प्रस्तुतकताय

२०७४/११/२८

१:०० िजे

बे.न.पा को आलथयक

कृष्ण ब. बालनया

काययविलि

कैवफयत

लनयलित

गने ऐन पेि गने

छिफिको सिय तालिका
लिलत

बैठक बस्ने

काययसूची

सिय

प्रस्ता

छिफििा

प्रस्तुतकतायको

नाि र तोवकएको सिय

नाि
२०७४/११/२८

२:०० बजे

बे.न.पा

को

कृष्ण ब. बालनया

आलथयक काययविलि
लनयलित गने ऐन
पेि गने
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गोलबन्द पैडेि

बोल्ने

सदस्यको

कैवफयत

अनुसूची - २
(काययविलिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्ित)

नगरपालिकाको नगर सभािा प्रस्तुत कानूनको अलभिेख
बेनी नगरसभा
द

वििेयकको

दताय

िूि÷सं

ताय

नाि

लिलत

िोिन

प्रस्तुतकताय

वितरण

सभािा

लिलत

लिलत

प्रस्तुत

नं.

दफािा

पाररत

प्रिाणीक

र

लिलत

रण लिलत

छिफ
ि
नगरपालिका

२०७४/

२०७४/१

२०७४/११/२

को आलथयक

११/२८

१/२८

८

काययविलि
लनयलित
तथा
व्यिशस्थत
गनय

बनेको

ऐन,
२०७४

अलभिेख तयार गनेको

अलभिेख जाँच गनेको

दस्तखताः

दस्तखताः

नाि, थर:

नाि, थर:

पद:

पद:

लिलत:

लिलत:
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कैवफयत

अनुसूची - ३
(काययविलिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्ित)

नगरपालिकाको नगरसभािा स्िीकृत कानूनको अलभिेख
बेनी नगरसभा
दताय

वििेयकको नाि

नं.

सभाबाट

सं िोिन

भएको

स्िीकृत

भए सोको लिलत

भएको लिलत

सभािा

पाररत

प्रस्तुत

लिलत

प्रिाणीकरण लिलत

लिलत

अलभिेख तयार गनेको

अलभिेख जाँच गनेको

दस्तखताः

दस्तखताः

नाि, थर:

नाि, थर:

पद:

पद:

लिलत:

लिलत:
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कैवफयत

आज्ञािे,
छवििाि सुिद
े ी

प्रिुख प्रिासकीय अलिकृत
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