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k|:tfjgf 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@& cg';f/ k|b]z sfg'g adf]lhd :yfgLo txsf] a}7s 

;~rfng sfo{ljlw :jLs[t eO{ nfu" geP;Ddsf] nflu ufFp ;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 ufFp sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/L of] sfo{ljlw hf/L 

ul/Psf] 5 .  

     

kl/R5]b —! 

      k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; lgodfjnLsf] gfd æxt'jfu9L ufpF;ef ;~rfng 

sfo{ljlw–@)&$Æ /x]sf] 5 .  

-@_ of] sfo{ljlw t'?Gt k|f/De x'g]5 .  

@= kl/efiffM ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf, –  

-s_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;Demg' k5{ .  
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-v_ æ:yflgo txÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/ %^ sf] pkwf/ $ adf]lhdsf 

ufpFkflnsf, gu/kflnsf / lhNnf ;ef ;Demg' kb{5 .  

-u_ æ;efÆ eGgfn] ;+ljwfgsf] wf/ @@@ adf]lhdsf] ufpF;ef ;Demg' kb{5 .  

-3_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsf ;Demg' kb{5 .  

-ª_ æcWoIfÆ eGgfn] ;efsf] cWoIfnfO{ ;Demg' k5{ .  

-r_ æpkfWoIfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] pkfWoIf ;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] ufpF sfo{kflnsfsf] cWoIf, pkfWoIf, sfo{kflnsfsf] ;b:o jf j8f 

;b:o ;Demg' kb{5 .  

-em_ æ;efsf] ;lrjÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] sfo{sf/L clws[t jf cWoIfn] ;efsf] 

;lrj eO{ sfd ug{ tf]s]sf] sd{rf/L ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ .  

-`_ æa}7sÆ eGgfn] ufpF ;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] ufFpkflnsfsf] sfo{ ljefhg lgodfjnL adf]lhdsf] ljifout 

zfvf ;Demg' k5{ . 

-0f_ æ;+of]hsÆ eGgfn] o; sfo{ljlw 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 -!_ cWoIfn] ufpFkflnsfsf] lgjf{rgsf] clGd kl/0ffd 3f]if0ff 

ePsf] ldltn] b'O{ dlxgf leq ;efsf] klxnf] clwj]zg af]nfpg]5 . To;kl5 o; sfo{ljlw 

adf]lhd cWoIfn] ;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 .  

-#_ ;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 

cWoIfn] 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 cWoIfn] tf]s] adf]lhd a:g]5 .  
 (%) सामान्यतः निर्ााचि पनिको पहिलो अनिरे्शि af]nfPsf] ;"rgf बढीमा पन्र दिि र 

सो पनिको प्रत्येक अनिरे्शिको अर्नि बढीमा सात दििको ििुेि । 
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(^) उपिफा (१) र्ा (३) बमोजिम सभाको अनिरे्शि बोलाएको सूचिा अध्यक्षले 
सिस्यिरुलाई दििेि । त्यस्तो सूचिा आर्श्यकता अिसुार सार्ािनिक सञ्चार माध्यमबाट समेत 
प्रचार प्रसार गिुा पिेि ।       

4 सिस्यिरुको उपजस्िनत र आसिः (१) a}7sdf आसि ग्रिण गिुा अजि सबै सिस्यले cWoIfn] 

tf]s]sf] क्रम अिसुार अनिरे्शिको उपजस्िनत पजुस्तकामा िस्ताक्षर गिुापिेि ।  

(२) उपिफा (१) बमोजिम उपजस्ित सिस्यले अध्यक्षले तोके अिसुारको स्िािमा नििाािरत 
समय अगारै् आफ्िो आसि ग्रिण गिुापिेि ।  

(३) अपाांगता भएका सिस्यको िकमा अध्यक्षले नििाािरत गरेको स्िािमा नििको सािमा 
एक ििा सियोगी आर्श्यक भएमा सो को समेत व्यर्स्िा ug{ ;Sg]5 .   

5 सभाको गणपूरक सांख्या: (१) सभामा तत्काल कायम रिेका सिस्य सांख्याको पचास प्रनतशत 
भन्िा बढी सिस्य उपजस्ित भएमा अनिरे्शिको लानग गणपूरक सांख्या पगुेको मानििेि ।   

(२) उपिफा (१) बमोजिम गणपरुक सांख्या िपगुेमा अध्यक्षले तीि दिि नभत्र अको 
बैठकका लानग िफा ३ बमोजिम सूजचत गिुापिेि । 

(३) उपिफा (२) बमोजिम आJxfg गरेको अनिरे्शिमा गणपरुक सांख्या िपगुेमा b'ई दिि 
नभत्र अनिरे्शि बस्िे गरी िफा ३ बमोजिम सूचिा गिुापिेि ।  

(४) उपिफा (३) बमोजिम पिुः सूचिा गिाा गणपरुक सांख्या िपगुेमा कम्तीमा पrfस 
प्रनतशत सिस्यिरुको उपजस्िनतमा अनिरे्शि बस्िेि ।  

^= a}7कको सञ्चालि र स्िगि: (१) अध्यक्षले सभाको कायाबोझलाई ध्यािमा राखी कायासूची 
स्र्ीकृत गरी सभाको बैठक सांचालि गिुापिेि ।  

(२) सभाको बैठक अध्यक्षले नििाारण गरेको समय तानलका बमोजिम ििुेि ।  

(३) अध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तिा स्िगिको िोषणा गिेि । 

($) ;efsf] cWoIf a}7sdf pkl:yt x'g g;Sg] cj:yfdf pkfWoIf a}7sssf] cWoIftf 

ug]{5 . pkfWoIf 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 .  
&= कायासूची र समयार्नि प्रकाशिः (१) अध्यक्षको नििेशािसुार सभाको सजचर्ले कायासूची र 
समय तानलका अिसूुची-१ बमोजिम तयार गिेि र त्यसको एक प्रनत सामान्यतया c6\rfnL; 

306f अगारै् प्रत्येक सिस्यलाई उपलब्ि गराइिेि । 

तर हर्शेष पिरजस्िनतमा अध्यक्षको नििेशािसुार बैठक बस्िे rf}la; िण्टा अगारै् कायासूची 
तयार गरी त्यसको एक प्रनत सिस्यलाई ;efsf] ;lrjn] उपलब्ि गराउि ;Sg]5। 
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*= समयार्नि नििाारण: (१) अध्यक्षले बैठकमा पेश ििुे हर्षयमानि िलफल गिा समयार्नि 
तोक्िेि । 

२) उपिफा (१) बमोजिम तोहकएको समयार्नि समाप्त भएपनि यस काo{ljlwमा अन्यिा 
लेजखएकोमा बािेक अध्यक्षले cGo ljifodf िलफल ििु िदिई सो हर्षयको टुङ्गो लगाउि 
आर्श्यक सबै ljwos jf k|:tfj निणायािा बैठकमा प्रस्ततु गिेि । 

(= सभामा मतिाि: (१) सभामा निणायका लानग प्रस्ततु गिरएको सबै  ljwos jf प्रस्तार्को 
निणाय उपजस्ित सिस्यिरूको बिमुतबाट ििुेि ।  

(२) अध्यक्षता गिे व्यजिलाई मत दििे अनिकार ििुे िैि ।  

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गिे व्यजिले आफ्िो निणाायक मत दििेि ।  

!)= मयाादित सांशोििः कुिै सिस्यले प्रस्ततु गिे हर्िेयक jf प्रस्तार्df कुिै आपजिििक, 
व्यांग्यात्मक, अिार्श्यक, अिपुयिु र्ा असम्बद्ध शब्ि र्ा र्ाक्याांश प्रयोग भएको लागेमा 
अध्यक्षले त्यस्ता हर्षय हर्तरण ििुभुन्िा अजि उपयिु सांशोिि गिा र्ा गराउि सक्िेि । 
!!= बैठकको प्रारम्भः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमि भई राहिय ििु बिे पनि बैठक 
प्रारम्भ ििुेि । 
!@= बैठकमा पालिा गिुापिे lgodx? (!) बैठकमा िेिायका lgodिरू पालिा गिुा पिेिः 

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्ररे्श िुुँिा सबैले सम्माि प्रकट गिा उठ्ि ुपिेि । 

(ख) अध्यक्षले बैठकप्रनत सम्माि प्रकट गरी आफ्िो आसि ग्रिण गिुापिेि । 

(ग) बैठक स्िनगत भई अध्यक्ष सभाबाट बाहिर निस्के पनि मात्र अरु सिस्यिरूले बैठक 
कक्ष िाड्ि ुपिेि । 

(ि) बैठकमा भाग नलिे सिस्यले बोल्िा अध्यक्षलाई सम्बोिि गरेर मात्र बोल्ि ुपिा र 
अध्यक्षले अन्यिा आिेश दिएमा बािेक उनभएर बोल्ि ुपिेि । 

(ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोिि गिररिेको समयमा कुिै पनि सिस्यले स्िाि िाड्ि ु
िुुँिैि र अध्यक्षले बोलेको कुरा शाजन्तपूर्ाक सनुु्न पिेि । 

(च) अध्यक्षn] आसि u|x0f ul//x]sf] र बोनलरिेको cj:yfdf सिस्यको बीचबाट हिुँड्ि ु
िुुँिैि । 

(ि) कुिै सिस्यले बोनलरिेको समयमा अशाजन्त गिा र्ा बैठकको मयाािा भांग ििुे र्ा 
अव्यर्स्िा उत्पन्न ििुे कुिै काम गिुा िुुँिैि । 

(ि) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामनेु्नबाट र्ारपार गरी हिुँड्ि र्ा अध्यक्षको आसितफा  
हपठ्यू फकााएर बस्ि िुुँिैि । 
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(झ) बैठकको कायासुँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बजन्ित हर्षय बािेक अन्य हर्षयको पसु्तक, 
समाचारपत्र र्ा अन्य कागिपत्रिरू पढ्ि ुिुुँिैि । 

(ञ) बैठकको अर्निभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोि बन्ि गिुा पिेि । 

(@) सभामा पालिा गिुापिे cGo cfr/0fx?िरू ;do ;dodf सभाले तोके बमोजिम ििुेि । 

!#= बैठकमा भाग नलि ेसिस्यले पालि गिुा पिे नियमिरूः बैठकमा ििुे िलफलमा भाग नलि े
सिस्यले िेिायका नियमिरूको पालि गिुा पिेिः 

(क) अध्यक्षको ध्यािाकषाण गिाको निनमि उठ्ि ुपिेि र अध्यक्ष नििको िाम बोलाएपनि र्ा 
इशारा गरेपनि मात्र बोल्ि ुपिेि । 

(ख) यस कायाljlwको िफा !# adf]lhdsf हर्षयमा िलफल गिुा िुुँिैि । 

(ग) अ:kष्ट, अlZnल, अपमािििक र्ा कुिै आपजिििक शब्ि बोल्ि ुिुुँिैि । 

(ि) व्यजिगत आक्षेप लगाउि िुुँिैि । 

(ङ) बोल्ि पाउिे अनिकारलाई सभाको कायामा बािा पािे मिसायले िरुुपयोग गिुा िुुँिैि । 

(च) सभा र्ा अध्यक्षको कुिै निणाय बिर गिरयोस ् भने्न प्रस्तार्मानि बोल्िाको अर्स्िामा 
बािेक सभा अध्यक्षको कुिै पनि निणायको आलोचिा गिुा िुुँिैि । 

(ि) अध्यक्षले पि अिकूुल आचरण गरेको िैि भने्न प्रस्तार्को िलफलको क्रममा बािेक 
अध्यक्षको आचरणको आलोचिा गिुा िुुँिैि । 

(h) रै्ठकमा पालिा गिुापिे cGo नियमिरू सभाले तोके बमोजिम ििुेि । 

!$= िलफलमा बोल्ि ेक्रमः बैठकमा बोल्िे क्रम िेिाय बमोजिम ििुेिः 

(क) प्रस्तार् पेश गिे सिस्यले बोनलसकेपनि अध्यक्षले िाम बोलाएको र्ा इशारा गरेको क्रम 
बमोजिमको सिस्यले बोल्ि पाउिेिि ्। 

(ख) अध्यक्षको अिमुनत नबिा कुिै सिस्यले एउटै प्रस्तार्मा एक पटक भन्िा बढी बोल्ि 
पाउिे िैि । 

(ग) प्रस्तार् पेश गिे सिस्यले उिर दििको निनमि िलफलको अन्त्यमा फेिर बोल्ि पाउिेि 
। सो प्रस्तार्को सम्बन्िमा िलफलमा पहिले भाग नलएको र्ा िनलएको िेसकैु भए 
तापनि प्रस्तार्क सिस्यले उिर दिई सकेपनि अध्यक्षको अिमुनत िनलई फेिर बोल्ि 
पाउिे िैि । 

!%= स्पष्ट पािा माग गिा सहकिःे (१) बैठकमा िलफल चनलरिेको समयमा सम्बजन्ित हर्षयमा 
कुिै सिस्यले कुिै s'/f :ki6 kfg{ माग गिा अध्यक्ष माफा त अिरुोि गिा ;Sg]5 । 
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(२) उपिफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि अध्यक्षको अिमुनत नलई कुिै 
सिस्यले सभाको िािकारीको लानग आफूसुँग सम्बजन्ित अन्य हर्षयमा स्पष्ट िािकारी दिि 
सक्िेि । 

तर त्यस्तो स्पष्ट िािकारी दिुँिा कुिै हर्र्ािस्पि हर्षय उठाउि पाइिे िैि र सो स्पष्ट 
िािकारी मानि कुिै िलफल गिा पाइिे िैि ।  

!^= निणायािा प्रस्तार् पेश गिेः (१) सभाको कायासूचीको कुिै प्रस्तार्मानि िलफल समाप्त 
भएपनि सो प्रस्तार्को पक्षमा ििुे सिस्यिरूलाई “िनु्ि, हर्पक्षमा ििुे सिस्यिरूलाई “िनु्न”  र 
तटस्ि रिि चाििे सिस्यिरूलाई “मत दिन्न”  भने्न शब्ि सनुििे गरी उच्चारण गिुा भिी 
अध्यक्षले कायासचुीका हर्षयिरू क्रमशः निणायािा पेश गिेि । 

(२) उपिफा (१) बमोजिम प्रस्तार्लाई निणायािा पेश गरेपनि अध्यक्षले “िनु्ि”  र्ा “िनु्न”  
भने्न सिस्यिरूमध्ये ििु पक्षको बिमुत भएको ठx¥ofउुँि सो कुराको िोषणा गिेि ।  

(३) अध्यक्षद्वारा कुिै प्रस्तार् निणायािा पेश गिरसकेपनि सो प्रस्तार्मानि िलफल गिा र्ा 
सांशोिि प्रस्ततु गिा पाइिे िैि ।  

!&= सभाध्यक्षले नििेशि दििःे (१) बैठकमा अभद्र व्यर्िार गिे सिस्यलाई आफ्िो व्यर्िार 
नियन्त्रण गिा अध्यक्षले चेतार्िी दिए पनि त्यस्तो सिस्यले आफ्िो व्यर्िारमानि तरुुन्त नियन्त्रण 
गिुा पिेि । 

(२) उपिफा (१) बमोजिमको आिेश पालिा िगिे सिस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बाहिर 
िाि आिेश दिि सक्िेि । आिेश पाएपनि त्यस्तो सिस्यले बैठक कक्षबाट तरुुन्त बाहिर िाि ु
पिेि र नििले सो दििको बाुँकी अर्निको बैठकमा उपजस्ित ििु पाउिे िैि । 

(३) उपिफा (२) बमोजिमको आिेश पाएपनि पनि त्यस्तो सिस्य बैठक कक्षबाट तरुुन्त 
बाहिर िगएमा अध्यक्षले नििलाई कमाचारी र्ा सरुक्षाकमीको सियोग नलई बाहिर निकाल्ि 
सक्िेि । त्यसरी निकानलएकोमा त्यस्तो सिस्यले त्यसपनिको तीि दििसम्म सभाको बैठक र्ा 
कुिै सनमनतको बैठकमा भाग नलि पाउिे िैि । यसरी निकानलएकोमा सभाको सजचर्ले सो 
कुराको सूचिा सबै सनमनतलाई दििेि । 

(4) यस कायाहर्निमा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि कुिै सिस्यले बैठक 
कक्षमा शाजन्त, सवु्यर्स्िा तिा अिशुासि भङ्ग गरेमा र्ा गिा लागेमा र्ा सभाको प्रनतष्ठामा िक्का 
लाग्िे हकनसमले बैठक कक्ष नभत्र ध्र्ांसात्मक काया गरेमा र्ा बल प्रयोग गरेमा र्ा गिा लागेमा 
र्ा कुिै भौनतक िािी िोक्सािी प¥ुofएमा अध्यक्षले नििलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्काशि 
गरी सिस्यलाई बढीमा ;ft दिि सम्मको लानग सभामा आउि िपाउिे गरी र क्षनत भएको 
भौनतक सामाग्रीको यिािा क्षनतपूनता नििबाट भराउिे आिेश दिि सक्िेि । 
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(5) िफा (4) बdf]जिम निष्कानसत भएको सिस्यले सो अर्निभर सभाको र्ा कुिै 
सनमनतको बैठकमा उपजस्ित ििु पाउिे िैि । नििलाई तोहकएको क्षनतपूनता अध्यक्षले तोकेको 
समयनभत्र िाजखला गिे िाहयत्र् सम्बजन्ित सिस्यको ििुेि । 

(6) यस िफा बमोजिम कुिै सिस्य निष्काजशत भएको र्ा फुकुर्ा भएको सूचिा सभाको 
सजचर्ले सबै सनमनतलाई दििेि ।  

!*= कारर्ािी हफताा ििु सक्िःे यस कायाहर्निमा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनि 
निष्काजशत र्ा कारर्ािीमा परेको सिस्यले जचि बझु्िो सफाई पेश गरेमा र्ा आफ्िो भलू 
स्र्ीकार गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बझुी त्यस्तो सिस्यलाई माफी दिई कारर्ािी 
हफताा नलि सक्िेि । 
!(= बैठक स्िनगत गिे अनिकारः बैठक कक्षनभत्र अव्यर्स्िा भई र्ा ििु लानग बैठक नियनमत 
रुपले सञ्चालि गिा बािा पिे िेजखएमा अध्यक्षले सो दििको कुिै समयसम्म र्ा आफूले तोकेको 
अर्निसम्मको लानग ;"rgf 6fF; u/L बैठक स्िनगत गिा सक्िेि । अध्यक्ष गरेको त्यस्तो 
स्िगि मानि कुिै सिस्यले प्रश्न उठाउि पाउिे िैि ्। 
@)= सिस्यको स्िाि िरि रिेको अर्स्िामा सभाको काया सञ्चालि: सभाको कुिै सिस्यको स्िाि 
िरि रिेको अर्स्िामा समेत सभाले आफ्िो काया सञ्चालि गिा सक्िेि र सभाको कारबािीमा 
भाग नलि िपाउिे कुिै व्यजिले भाग नलएको कुरा पनि पिा लागेमा प्रचनलत कािूि हर्पिरत 
बािेकको काया अमान्य ििुे िैि ।   
@!= सभाको निणायको अनभलेख र कायाान्र्यि: (१) सभा र यसको सनमनतको निणाय तिा 
कारबािीको अनभलेख सभाको सजचर्ले व्यर्जस्ित र सरुजक्षत राख्न ुपिेि । 

(२) सभा तिा यसका सनमनतको निणायको सक्कल अध्यक्षको आिेश नबिा सभा र्ा सभा  

भर्ि बाहिर लैिाि िुुँिैि । 

@@= निणाय प्रमाजणt ug]{: (!) ;efsf] a}7sn] u/]sf lg0f{o cWoIfn] k|dfl0ft ug]{5 .  

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

;lrjn] ug]{5 .  
  

पिरच्िेि-३ 

स्िािीय कािूि निमााण गिे प्रहक्रया 

@#= स्िािीय कािूि निमााण गिाा हर्चार गिुा पिे पक्षिरुः (१) सभाले स्िािीय कािूि निमााण र्ा 
सांशोिि गिाा अन्य कुराको अनतिरि िेिायको हर्षयमा हर्चार गिुा पिेि,- 

(क) सांहर्िाि बमोजिम आफ्िो अनिकारको हर्षयमा पिे र्ा िपिे, 

(ख) सांहर्िाि, सांिीय कािूि तिा प्रिेश कािूिको व्यर्स्िा, 
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(ग) त्यस्तो कािूि, स्र्च्ि, न्यायपूणा तिा तका  सांगत ििु र्ा िििुे,  

(ि)  निमााण गिा लानगएको स्िािीय कािूिको व्यर्िािरक कायाान्र्यि ििु सक्िे र्ा िसक्िे, 

(ङ) कािूि कायाान्र्यिको लानग आर्श्यक पिे आनिाक स्रोत तिा सांस्िागत सांरचिा, 

(च) सaf]{Rr अिालतबाट प्रनतपादित नसद्धान्त र्ा भएको आिेश, 

(ि) िेपाल सरकार, सांिीय सांसद्, प्रिेश सरकार र्ा प्रिेश सभाले त्यस्तै हर्षयमा आिारभूत 
कािूि निमााण गरेको भए सोमा भएको व्यर्स्िा 

(h) िेपाल सरकार र्ा प्रािेजशक सरकारले िमूिा कािूि उपलब्ि गराएको भए सोमा भएको 
व्यर्स्िा, 

(em) िेपालले अन्तराहिय स्तरमा ििाएको प्रनतर्द्धता, 

(`) सम्बजन्ित स्िािीय तिले निमााण गरेको अन्य स्िािीय कािूििरुसुँगको तालमेल तिा 
सौिाb|ता, 

(6) जिल्लानभत्रका अन्य स्िािीय ति र्ा अन्य जिल्लासुँग नसमािा िोनिएका स्िािीय तिको 
िकमा त्यस्ता जिल्लाका स्िािीय तिले बिाएको स्िािीय कािूिको व्यर्स्िा,  

(7) गाउुँकायापानलका र्ा िगरकायापानलकाले नििाारण गरेका अन्य आर्श्यक हर्षयिरु ।  

(२) सभाले सांहर्िािको अिसूुची-1 को हर्षयमा स्िािीय कािूि निमााण गिाा त्यस्तो 
हर्षयमा सांिीय सांसि र्ा प्रिेश सभाले बिाएको कािूिको प्रनतकूल िििुे गरी निमााण 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) सभाले दिएको अनिकार प्रयोग गरी कायापानलकाले नििेजशका र्ा दिग्िशाि बिाई लागू 
गिेि ।  

@$= आर्श्यकताको पहिचाि गिे: (१) कायापानलकाले हर्िेयक तिुामा गिुा अजि त्यस्तो हर्षयको 
कािूि निमााण गिा आर्श्यक रिे िरिेको हर्षयमा आर्श्यकताको पहिचाि गिुा पिेि । 

(२) उपिफा (१) को प्रयोििको लानग सम्बजन्ित कायापानलकाले स्िािीय कािूि बिाउि ु
पिे आिार र कारण, त्यस्तो हर्षयमा सांिीय र्ा प्रिेश कािूि भए िभएको, जिल्ला नभत्रका र 
अन्य निमेकी स्िािीय तिमा त्यस सम्बन्िी स्िािीय कािूि निमााण भए िभएको, स्िािीय कािूि 
तिुामाबाट िानसल गिा खोजिएको लाभ लागत र उपलब्िी, स्िािीय कािूि कायाान्र्यिको लानग 
आर्श्यक पिे सांयन्त्र तिा आनिाक स्रोत, त्यस्तो स्रोत िटुाउिको लानग आर्श्यक व्यर्स्िा र 
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हर्िेयकमा रििे मखु्य मखु्य प्रार्िािको समेत हर्श्लषेण गरी सांजक्षप्त अर्िारणापत्र तयार गिुा 
पिेि ।  

(३) कािूिको सांशोििको लानग हर्िेयक तिुामा गिाा सांशोिि गिुा परेको आिार र कारण 
सहितको िफाबार तीि मिले हर्र्रण तयार गिुा पिेि ।  

@%= प्रस्तार् स्र्ीकारयोग्य ि र्ा िैि भन्न े निणाय गिेः कुिै प्रस्तार् स्र्ीकार योग्य ि र्ा िैि 
भने्न कुराको निणाय अध्यक्षले गिेि र त्यसरी निणाय गिाा अध्यक्षले कारण खुलाई प्रस्तार्को 
कुिै अांश र्ा पूरै प्रस्तार् अस्र्ीकार गिा सक्िेि । 
26 हर्िेयक र्ा प्रस्तार् प्रस्ततु: १) र्ाहषाक आय र व्ययको अिमुाि सहितको बिेट तिा सोसुँग 
सम्बजन्ित हर्नियोिि र्ा आनिाक हर्िेयकि? अध्यक्षबाट नििाािरत नमनत र समयमा सभाको 
बैठकमा प्रस्ततु गिुापिेि ।  

(२) र्ाहषाक बिेट तिा अिा सम्बन्िी हर्िेयक र्ा प्रस्तार् कायापानलकाको प्रमखु आफैं ले र्ा 
नििले तोके बमोजिम उपाध्यक्ष र्ा कायापानलकाको सिस्यले मात्र प्रस्ततु गिुापिेि । अध्यक्षले 
र्ाlif{क बिेट आय व्यय हर्र्रण तिा बिेट सभामा आुँफै पेश गिे भएमा सो समयमा 
उपाध्यक्षn] बैठकको अध्यक्षता गिेि ।  

(३) कुिै हर्िेयक र्ा प्रस्तार् अिा सम्बन्िी िो र्ा िोइि भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको 
अजन्तम निणाय गिे अनिकार अध्यक्षको ििुेि ।   

(४) अिा सम्बन्िी हर्िेयक र्ा प्रस्तार्को अन्य प्रहक्रया िेिाय बमोजिम ििुेि,-   

(क) अिा सम्बन्िी हर्िेयक र्ा प्रस्तार्मा िलफलका लानग अध्यक्षले स्र्ीकृत गरेको 
कायातानलका (नमनत र समय) सबै सिस्यलाई सभाको सजचर्ले उपलब्ि 
गराउिपुिेि 

(ख) र्ाहषाक बिेट सम्बन्िी हर्िेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै 
सिस्यलाई उपलब्ि गराइिेि । 

(ग) अिा सम्बन्िी हर्िेयक र्ा प्रस्तार्का सम्बन्िमा यस कायाहर्निमा उल्लेख भएका 
हर्षय बािेक अध्यक्षले उपयिु ठियााएको प्रहक्रया अपिाइिेि ।  

(५) अिा सम्बन्िी हर्िेयक र्ा प्रस्तार् बािेकका हर्िेयक र्ा प्रस्तार् कुिै सिस्यले कम्तीमा 
;ft दिि अजि िताा गिुापिेि । 

(६) अिा सम्बन्िी हर्िेयक र्ा प्रस्तार् बािेकका हर्िेयक र्ा प्रस्तार् िताा भए पश्चात 
सभाको सजचर्ले सबै सिस्यलाई उपलब्ि गराउि ुगिुापिेि ।  

(७) हर्िेयक र्ा प्रस्तार् मािी िलफल र निणाय ििुे समयतानलका cg';"rL -१ adf]lhd 

अध्यक्षले नििाारण गरे बमोजिम ििुेि । 
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27. अिा सम्बन्िी परुक अिमुाि: (१) सभाबाट पािरत चाल ुआनिाक र्षाका लानग अिा सम्बन्िी 
ऐिले कुिै सेर्ाका लानग खचा गिा अजख्तयारी दिएको रकम अपयााप्त भएमा र्ा त्यस र्षाका लानग 
अिा सम्बन्िी ऐिले अजख्तयारी ििजएको सेर्ामा खचा गिा आर्श्यक भएमा र्ा अिा सम्बन्िी 
ऐिले अजख्तयारी दिएको रकमभन्िा बढी खचा ििु गएमा कायापानलकाको अध्यक्षले सभामा यस 
अजि प्रस्ततु गिरएको बिेटको नसद्धान्त र मागािशिको प्रनतकूल िििुे गरी परुक अिमुाि पेश 
गिा सक्िेि । 
28. हर्िेयक सभामा पेश गिाा सांलग्ि गिुा पिे हर्र्रण: सभामा पेश गिे हर्िेयकका सािमा 
िेिायको हर्र्रण सांलग्ि गिुा पिेि,- 

(क) हर्िेयकको उदे्दश्य र कारण सहितको हर्र्रण, 

(ख) हर्िेयक ऐि बिेपनि आनिाक व्ययभार ििुे रिेि भिे त्यसको हर्स्ततृ हर्र्रण 
सहितको आनिाक हटप्पणी, 

(ग) कुिै हर्िेयकमा नियम, कायाहर्नि, नििेजशका बिाउिे र्ा अनिकार प्रत्यायोिि गिे 
प्रार्िाि रिेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अनिकार अन्तगात बिाइिे नियम, 
कायाहर्नि र्ा निb]{जशकाको प्रकृनत र सीमा तिा त्यसबाट पिा सक्िे प्रभार् सम्बन्िी 
हटप्पणी । 

29. हर्िेयक िताा गराउि ुपिे: (1) सभाको अनिकारक्षेत्र नभत्र पिे कुिै हर्षयमा कुिै सिस्यले 
हर्िेयक पेश गिा चािेमा हर्िेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्िे नमनत भन्िा कम्तीमा kGw| lbg 
अगारै् अध्यक्षलाई उपलब्ि गराई िताा गराउि ुपिेि ।  

तर निर्ााचिपनिको k|yd सभामा हर्िेयक पेश गिे समयार्नि cWoIfn] tf]s] adf]lhd x'g]5  

(२) pkbkmf (1) adf]lhdsf] ljwos प्रचनलत कािूि अिकूुल ििेजखएमा र्ा यो sfo{ljlw 
अिकुुल िभएमा अध्यक्षले उि ljwos हर्निसम्मत रुपमा पेश गिा प्रस्तार्क सिस्यलाई दिि ु
पिेि ।  

(३) उपिफा (१) र्ा (२) बमोजिम अध्यक्षले आिेश दिए बमोजिम सभाको सजचर्ले 
प्रस्तार् िताा गिुा पिेि । 

(४) सभाको सजचर्ले अध्यक्षले आिेश दिएका ljwos cg";'lr–@ adf]lhd ितााको 
अनभलेख िुटै्ट राख्न ुपिेि । 

30. प्रस्तार् िताा गराउि ु पिे: सभाको अनिकारक्षेत्र नभत्र पिे कुिै हर्षयमा प्रस्तार् पेश गिा 
चाििे सिस्यले प्रस्तार् तयार गरी सभाको बैठक बस्ि ुभन्िा कम्तीमा ;ft दिि अगारै् अध्यक्ष 
समक्ष पेश गिुापिेि ।  

 निर्ााचिपनिको k|yd सभामा प्रस्तार् पेश गिे समयार्नि cWoIfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 । 
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(२) त्यस्तो प्रस्तार् प्रचनलत कािूि अिकूुल ििेजखएमा र्ा यो sfo{ljlw अिकुुल िभएमा 
अध्यक्षले उि प्रस्तार् हर्निसम्मत रुपमा पेश गिा प्रस्तार्क सिस्यलाई दिि ुपिेि ।  

(३) उपिफा (१) र्ा (२) बमोजिम अध्यक्षले आिेश दिए बमोजिम सभाको सजचर्ले 
प्रस्तार् िताा गिुा पिेि । 

(४) सभाको सजचर्ले अध्यक्षले आिेश दिएका प्रस्तार्िरु ितााको अनभलेख cg';"rL-२ 

adf]lhd िुटै्ट राख्न ुपिेि ।  

31. सूचिा नबिा पनि प्रस्तार् पेश गिा सहकिःे (१) यस पिरच्िेिमा ििुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापनि अध्यक्षको अिमुनत नलई िेिायको कुिै प्रस्तार् सूचिा नबिा पनि पेश गिा सहकिेि र 
त्यस्तो प्रस्तार्द्वारा कुिै हर्र्ािस्पि हर्षय उठाउि पाइिे िैिः 

(क) िन्यर्ाि ज्ञापि गिे, 

(ख) प्रस्तार् तिा सांशोिि हफताा नलिे, 

(ग) बिाइ दििे र्ा शोक प्रकट गिे, 

(ि) िलफल र्ा बैठक स्िनगत गिे, 

(ङ) बैठकको अर्नि बढाउिे र्ा  

(च) िलफल समाप्त गिे । 

(२) उपिफा (१) मा उल्लेजखत प्रस्तार्का सम्बन्िमा अध्यक्ष अिमुनत प्राप्त भई बैठकमा 
प्रस्तार् पेश भएपनि अध्यक्षले उि प्रस्तार्लाई बैठकको निणायािा पेश गिेि । 

32. हर्िेयक र प्रस्तार् हर्तरण: र्ाहषाक बिेट सम्बन्िी हर्िेयक कायापानलकाबाट स्र्ीकृत गरी 
नसिै सभामा पेश गिरिेि । अन्य सबै हर्िेयक र्ा प्रस्तार् सभामा पेश गिुा भन्िा कम्तीमा 
चौर्ीस िण्टा अगारै् सबै सिस्यलाई सभाको सजचर्ले उपलब्ि गराउि ुपिेि । 
33. सझुाब सांकलि र पिरमािाि: (१) हर्िेयक मसौिा भएपनि अध्यक्षलाई उपयिु लागेमा 
त्यस्तो हर्िेयकमा सार्ािनिक रुपमा र्ा र्िाबाट र्िाबासीको सझुाब सांकलि गिा सक्िेि ।  

(२) उपिफा (१) बमोजिम प्राप्त ििु आएको सझुाबिरु सहितको प्रनतरे्िि सम्बजन्ित र्िा 
सनमनतले कायापानलकालाई दिि ुपिेि ।  

(३) उपिफा (२) बमोजिम हर्िेयकमा र्िा सनमनत माफा त प्राप्त ििु आएका सझुाबिरुको 
अध्ययि गरी कायापानलकाले हर्िेयकलाई आर्श्यकता अिसुार पिरमािाि गिेि ।  

34. हर्िेयक र्ा प्रस्तार् सभामा पेश गिे: (१) अध्यक्षबाट स्र्ीकृत कायातानलका बमोजिम 
हर्िेयक र्ा प्रस्तार् प्रस्ततुकताा सिस्यले सभाको बैठकमा पेश गिेि ।  

(२) उपिफा (१) बमोजिम हर्िेयक पेश गिाा हर्िेयक प्रस्ततुकताा सिस्यले हर्िेयक पेश 
गिुा परेको कारण, हर्िेयकबाट गिा खोजिएको व्यर्स्िा र त्यसबाट प्राप्त गिा खोजिएको 
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उपलजब्िको बारेमा सांजक्षप्त िािकारी दिां िै हर्िेयकमा िलफल गिरयो;\ भने्न प्रस्तार् सभामा पेश 
गिुा पिेि । 

(३) हर्िेयक र्ा प्रस्तार् पेश गिा तोहकएको सिस्य सभामा स्र्यां उपजस्ित ििु असमिा 
भएमा अध्यक्षले तोकेको कुिै सिस्यले हर्िेयक jf प्रस्तार् पेश गिा सक्िेि । 

35. सांशोिि सम्बन्िी शतािरूः कुिै हर्िेयक र्ा प्रस्तार्को सम्बन्िमा िेिायका शताका अिीिमा 
रिी सिस्यले सांशोिि पेश गिा सक्िेिः 

(क) मूल प्रस्तार्को नसद्धान्त हर्परीत ििु ुिुुँिैि । 

(ख) मूल प्रस्तार्को कुरासुँग सम्बद्ध तिा त्यसको क्षेत्रनभत्रको ििु ुपिेि । 

(ग) बैठकले पहिले गिरसकेको निणाय बाजझिे ििु ुिुुँिैि । 

(ि) अस्पष्ट र्ा निरिाक ििु ुिुुँिैि । 

36. हर्िेयकमा िफाबार िलफल: (१) िफा २६, २७, २९ र ३० बमोजिमको हर्िेयक र्ा प्रस्तार् 
a}7sdf िफार्ार िलफलका लानग अध्यक्षले आर्श्यक व्यर्स्िा गिुापिेि । 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) उपिफा (१) बमोजिम िलफल समाप्त भए पश्चात हर्िेयक र्ा प्रस्तार् प्रस्ततुकताा 
सिस्यले अध्यक्षको अिमुनतn] सभामा िेिायको कुिै एक प्रस्तार् प्रस्ततु गिुापिेि,-  

(क) हर्स्ततृ िलफलको लानग हर्िेयक र्ा प्रस्तार्लाई सभाका सनमनतमा पठाइयोस ्भने्न र्ा  

(ख) हर्िेयक र्ा प्रस्तार् बैठकबाट पािरत गिा निणायािा पेश गिे ।  
t/, ;ldltsf] a}7sdf k7fOg] ljw]os jf k|:tfj ;efsf] a}7sdf bkmfaf/ 5nkmn ul/g] 5}g .  

 
37. सभामा िलफल गिा िपाइि े हर्षयिरूः (१) िेिायका हर्षयमा सभा र्ा सldनतको कुिै 
a}7sdf िलफल गिा पाइिे िैिः 

(क) सांहर्िाि र्ा प्रचनलत कािूिबाट निषिे गिरएको हर्षय, 

(ख) sfg'gt: गोप्य रििे कुरािरू र्ा प्रकाशि गिाा राहिय हित हर्पिरत िgु] sfo{,  

(ग) कायापानलकाको कुिै सनमनतको निणायको आलोचिा गिरएका हर्षय, 

(ग) सभाको िलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको हर्षय, 

(ि) प्रत्यक्ष र्ा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लानग कुिै व्यजि र्ा सांस्िाको िाम आदि भएको 
हर्षय, 

(ङ) प्रचलित कानून बमोलिम स्थालित भएको न्यालिक वा वा त्यसको पदाधिकारी, प्रचलित कानुन 

बमोलिम िााँचबुझ गनन, सुझाव लिन वा प्रलतवेिन िेश गनन गलित आिोग वा सलमलतमा 

लवचारधीन रहेको लवषि, 
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(च) ऐलतहालसक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी लवषि, 

(ि) गैर सरकारी व्यजिको कुिै र्िव्य सत्य िो र्ा िोइि भने्न हर्षय,  

(ि) अजशष्ट भाषा प्रयोग गिरएको,  

(झ) कायापानलकाको कुिै निणाय र्ा कुिै कारर्ािी सम्बन्िी हर्षयमा िलफल गिाा राहिय 
सरुक्षा, अखण्िता र्ा कूटिीनतक सम्बन्ि िस्ता सांरे्ििशील हर्षयिरूमा आुँच आउि 
सक्िे भिी कायापानलकाबाट प्रमाजणत गिरएको हर्षय समारे्श भएको, र 

38. सनमनतमा िलफल: (१) िफा ३६ को उपिफा २(क) बमोजिम हर्स्ततृ िलफल गिा 
सभाको सनमनतमा पठाइएकोमा सनमनतले त्यस्तो हर्िेयक र्ा प्रस्तार्मा िलफल गिाा हर्िेयकमा 
सांशोिि पेश गिे सिस्यिरुलाई सांशोिि पेश गिुा परेको आिार र कारण समेत खलुाई आफ्िो 
सांशोििको हर्षयमा प्रष्ट गिा सनमनतको बैठकमा समय दििेि ।   

(२) उपिफा (१) बमोजिम सांशोििकतााले सांशोििको हर्षयमा आफ्िो िारणा राखेपनि पेश 
भएका सांशोििका हर्षयमा समेत सनमनतले िफाबार िलफल गरी त्यस्तो सांशोिि स्र्ीकार गिे 
र्ा िगिे सम्बन्िमा हर्िेयक प्रस्ततुकताा सिस्यको समेत राय नलई आर्श्यक निणाय गिेि । 

39. सनमनतको प्रनतरे्िि र बैठकमा प्रस्ततु: (१) सनमनतमा हर्िेयक र्ा प्रस्तार् pk/ िलफल 
समाप्त भएपनि सनमनतले u/]sf] lg0f{o cg'?k प्रनतरे्िि तयार गरी सनमनतको सांयोिक र्ा नििको 
अिपुजस्िनतमा सनमनतले तोकेको सिस्यले प्रनतरे्िि सहितको हर्िेयक र्ा प्रस्तार् अध्यक्षको 
अिमुनतले सभाको बैठकमा पेश गिेि । 

 (२) उपिफा (१) बमोजिमको प्रनतरे्िि उपर िलफल समाप्त भए पश्चात हर्िेयक र्ा 
प्रस्तार् प्रस्ततुकताा सिस्यले अध्यक्षको अिमुनतमा हर्िेयक र्ा प्रस्तार् बैठकबाट पािरत गिा 
निणायािा पेश गिेि । 

40. हर्िेयक हफताा नलि सक्ि:े (१) हर्िेयक प्रस्ततुकताा सिस्यले सभाको स्र्ीकृनत नलई 
ििुसकैु अर्स्िामा हर्िेयक jf k|:tfj हफताा नलि सक्िेि ।  

तर र्ाहषाक बिेट तिा आनिाक ऐि सम्बन्िी हर्िेयक lkmtf{ नलि सक्िे िैि ्।  

(२) हर्िेयक jf k|:tfj प्रस्ततुकताा सिस्यले हर्िेयक हफताा नलि अिमुनत माग्िे प्रस्तार् 
पेश चािेमा नलजखत सूचिा दिि ुपिेि । 

(३) हर्िेयक jf k|:tfj हफताा नलि ेप्रस्तार्को कसैले हर्रोि गरेमा प्रस्तार् गिे तिा हर्रोि 
गिे सिस्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्िो कुरािरू स्पष्ट पािा सांजक्षप्त र्िव्य दिि अिमुनत दिि 
सक्िेि र त्यसपनि अरु िलफल ििु िदिई प्रस्तार्लाई निणायािा पेश गिेि । 

(३) हर्िेयक jf k|:tfj हफताा नलिे अन्य प्रहक्रया अध्यक्षले नििाारण गरे बमोजिम ििुिे । 
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41. सांशोिि प्रस्तार् स्र्ीकृत गिे र्ा िगिे अनिकारः (१) िफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोजिम 
िताा भएको हर्िेयक र्ा k|:tfj उपर कुिै सिस्यले सांशोिि पेश गिा चािेमा सभाको बैठक 
ििुभुन्िा कम्तीमा rf}la; 306f अगारै् सांशोििको प्रस्तार् अध्यक्ष समक्ष पेश गिा सक्िेि । 

(२) उपिफा (१) बमोजिम पेश गिरिे सांशोिि स्र्ीकृत गिे र्ा िगिे अनिकार अध्यक्षको 
ििुेि । 

(३) अध्यक्षले स्र्ीकृत गरेको सांशोिि र्ा सांशोिि सहितको प्रस्तार् र्ा मूल प्रस्तार्लाई 
निणायािा पेश गिुाभन्िा पहिले बैठकमा पढेर सिुाउिेि । यसरी निणायािा पेश गिाा एकभन्िा 
बढी सांशोिििरु भएमा अध्यक्षले उपयिु ठियााएको कुिै एक सांशोिि र्ा सांशोिि सहितको 
प्रस्तार् र्ा मूल प्रस्तार्लाई प्रािनमकता दिइ पेश गिा सक्िेि । 

(२) सभाको सजचर्ले अध्यक्षले अिमुनत दिएका सांशोिििरूको हर्र्रण सिस्यिरूलाई 
उपलब्ि गराउिेि । 

42. हर्िेयक पािरत गिे प्रस्तार् सभाको निणायािा पेश गिे: (१) सभामा िफार्ार िलफल 
भएकोमा सो समाप्त भएपनि र सनमनतमा हर्स्ततृ िलफल भएकोमा सनमनतको प्रनतरे्िि उपर 
सभाको बैठकमा िलफल समाप्त भएपश्चात अध्यक्षको अिमुनत नलई सभाdf निणायािा हर्िेयक 
प्रस्ततुकताा सिस्यले हर्िेयक पािरत गिरयोस ्भने्न प्रस्तार् प्रस्ततु गिेि । 

(२) उपिफा (१) बमोजिमको हर्िेयक र्ा प्रस्तार्मा पेश भएका सांशोिििरूलाई अध्यक्षको 
अिमुनतn] a}7sdff निणायािा िुटै्ट पेश गिा ;Sg]5 ।  

(३) उपिफा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बिमुत सिस्यले स्र्ीकृत गरेमा 
हर्िेयक र्ा प्रस्तार् पािरत भएको मानििेि ।   

43. हर्िेयकको पिुः प्रस्तनुतः एक पटक आव्िाि गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी 
अस्र्ीकृत भएको हर्िेयक सोिी सभाको बैठकमा पिुः प्रस्तार् गिरिे िैि । 
44. हर्िेयक िताा अनभलेख राख्न:े सभामा पेश गिे प्रयोििाको लानग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका 
हर्िेयक सभाको सजचर्ले cg';"rL– @ adf]lhd िताा गरी हर्िेयकमा भएको कारबािीको 
अद्यार्निक लगत तयार गरी राख्न ुपिेि ।  
45. सामान्य त्रटुी सिुार: अध्यक्षले सभाबाट पािरत भएको हर्िेयक र्ा प्रस्तार्मा िफािरूको 
सांख्याको क्रम नमलाउिे तिा भाषागत शदु्धता कायम राख्न ुपिेि ।  
46. हर्िेयक प्रमाणीकरणको लानग अद्यार्निक प्रनत तयार पािे: (१) िफा ४२ बमोजिम सभाबाट 
पािरत भएको हर्िेयकलाई सभाको सजचर्ले पािरत भएका सांशोिि तिा आिषुांनगक नमलाि भए 
त्यस्तो नमलाि गरी हर्िेयक पािरत भएको नमनत समेत उल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लानग िेपाली 
कागिमा चार प्रनत तयार गिपुिेि ।  

(२) उपिफा (१) बमोजिम तयार गिरएको हर्िेयकमा र्षागत िम्बर समेत उल्लेख गरी 
सभाको सजचर्ले प्रमाणीकरणको लानग अध्यक्ष समक्ष पेश गिुा पिेि ।  
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47. हर्िेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशि तिा नबक्री हर्तरण: (१) सभाबाट पािरत भई िफा ४६ को 
उपिफा (२) बमोजिम पेश भएको हर्िेयकको पहिलो र अजन्तम पषृ्ठमा पूरा िाम, िर तिा पि 
समेत उल्लेख गरी प्रत्येक पषृ्ठमा िस्ताक्षर गरी अध्यक्षले प्रमाणीकरण गिेि । त्यसरी 
प्रमाणीकरण गिाा नमनत र हर्िेयकको पषृ्ठ सांख्या समेत खुलाउि ुपिेि ।  

(२) सभाबाट पािरत हर्िेयक उपिफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपनि लागू ििुेि । 

(३) उपिफा (१) बमोजिम हर्िेयक प्रमाणीकरण भएको िािकारी सभामा दिि ुपिेि । 

(४) उपिफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको हर्िेयकको एक प्रनत सभाको अनभलेखमा 
राखी अको एक–एक प्रनत कायापानलकाको कायाालय, र्िा सनमनत र सांि र प्रिेशको सम्पका  
मन्त्रालयमा पठाउि ुपिेि ।  

(५) उपिफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको हर्िेयक प्रकाशि गरी कायापानलकाको 
रे्र्साईटमा समेत राख्न ुपिेि ।  

(६) सभाले पािरत गरेको हर्िेयक प्रमाणीकरण भएपनि त्यसका मखु्य मखु्य व्यर्स्िाको 
बारेमा स्िािीय सञ्चार माध्यम र्ा अन्य कुिै तिरकाबाट प्रचार प्रसार गिुा पिेि । 

(७) कसैले स्िािीय कािूि खिरि गिा चािेमा कायापानलकाको कायाालय र र्िा सनमनतको 
कायाालयबाट लागत िस्तरु नतरी खिरि गिा सक्िेि । 

48. सनमनत गठि गिा सक्ि:े (१) कायापानलकालाई सभाप्रनत उिरिाहय बिाउि, स्िािीय कािूि 
निमााण प्रहक्रयालाई व्यर्जस्ित बिाउि तिा कायापानलकाबाट भएका कारर्ािीको अिगुमि र 
मूल्याª\sि गरी आर्श्यक नििेशि दिि समेत प्रयोििको लानग िेिाय बमोजिमको सनमनत गठि 
गिा सक्िेिः  

क. हर्िेयक सनमनत 

ख. लेखा सनमनत 

(२) उपिफा (१) बमोजिमको प्रत्येक सनमनतमा बढीमा तीि ििा सिस्यिरु रििेिि ्। 
सनमनतमा रििे सिस्यिरु हर्षयगत अिभुर् र्ा हर्ज्ञताका आिारमा अध्यक्षको प्रस्तार् बमोजिम 
सभाले नििाारण गरे बमोजिम ििुेि ।  

(३) उपिफा (२) बमोजिम गठि ििुे सनमनतको सांयोिक अध्यक्षले तोके बमोजिम ििुेि 
। सांयोिक बैठकमा उपजस्ित िभएमा सनमनतले तोकेको सिस्यले बैठकको अध्यक्षता गिेि ।  

(४) सनमनतको सजचर्को काया कायापानलकाको हर्षयगत शाखा प्रमखुले गिेि ।  

(5) सनमनतको बैठकको गणपरुक सांख्या कम्तीमा b'O{ ििा ििुपुिेि । 

(6) सनमनतको निणाय बिमुतबाट ििुेि ।  
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(&) उपिफा (१) बमोजिमको सनमनतले आर्श्यकतािसुार हर्षयगत हर्ज्ञ र्ा कमाचारीलाई 
आमन्त्रण गिा सक्िेि । आमजन्त्रत सिस्यले बैठकको निणायमा मत दिि पाउिे िैि।  

(*) pkbkmf -!_ adf]lhdsf ;ldltn] cfkm"n] u/]sf] jflif{s k|ltj]bg ;ef;dIf k]z 

ug'{kg]{5 . 
49. स्िािीय कािूिको एकीकृत र अद्यार्निक अनभलेख /fVg'kg]{: (१) सभाको सजचर्ले 
अिसूुची–३ बमोजिमको ढाुँचामा सभाले बिाएको कािूिको एकीकृत र अद्यार्निक अनभलेख 
राख्न ुपिेि । 

(२) कायापानलकाले स्िािीय कािूिको र्षागत र र्णाािकु्रममा अद्यार्निक हर्र्रण तयार गरी 
राख्न ुपिेि ।   

(३) स्िािीय कािूिमा सांशोिि भएमा त्यस्तो सांशोिि समेत नमलाइ कायापानलकाले 
अद्यार्निक हर्र्रण तयार गरी राख्न ु पिेि । त्यसरी अद्यार्निक गिरएको स्िािीय कािूि 
स्िािीय तिको रे्र्साईटमा समेत राख्न ुपिेि ।  

(४) उपिफा (१) बमोजिम राजखएको अनभलेख कसैले अर्लोकि गिा चािेमा सरुजक्षत 
रुपमा अर्लोकि गिा दिि ुपिेि ।  

50. कािूि निमााण प्रहक्रया सम्बन्िी अन्य व्यर्स्िा: स्िािीय कािूि निमााण र्ा सांशोिि सम्बन्िी 
अन्य प्रहक्रया प्रचनलत कािूि अिकूुल सभाले आुँफै नििाारण गरे बमोजिम ििुेि ।  
51. सभाको सजचर्को अनिकारः सभाको सजचर्ले सभाको र्ा कुिै सनमनत र्ा उपसनमनतको 
बैठकमा प्ररे्श गिा र बैठकमा कायारत कमाचारीलाई नििेशि दिि र्ा नियन्त्रण गिा र्ा बैठकले 
मागेको कायाहर्नि सम्बन्िी सल्लाि दिि सक्िेि । 
 

 

पिरच्िेि-$ 

हर्हर्ि 

52. सभालाई सांबोििः (१) िेपाल सरकारका मजन्त्रपिरषद्का सिस्य, प्रिेश प्रमखु तिा प्रिेश 
सरकारका मजन्त्रपिरषद्का सिस्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई ljif]z सांर्ोिि गिा 
अिरुोि गिा सक्िेि ।   

(२) उपिफा (१) बमोजिम सम्बोििको लानग अपिाइिे प्रहक्रया अध्यक्षले तोके बमोजिम 
ििुेि । 

53. प्ररे्श नियनमत गिे अनिकारः (१) सभाको बैठकमा प्ररे्श नियनमत गिे अनिकार अध्यक्षको 
ििुेि ।  
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54. आन्तिरक दिग्िशािः सभाको स्र्ीकृनत नलई अध्यक्षले आर्श्यकता अिसुार आन्तिरक 
दिग्िशाि बिाउि सक्िेि । 

(१) यस कायाहर्निको अजन्तम व्याख्या गिे अनिकार अध्यक्षलाई ििुेि र नििको निणाय 
अजन्तम ििुेि ।  

(२) त्यस्तो लनर्निको िानकारी बैिकिाई लिनु िनेछ ।  

(३) यो कायाljनिको प्रयोग गिाा प्रहक्रयागत बािा अड्काउिरू फुकाउिे अजन्तम अनिकार 
अध्यक्षलाई ििुेि । यसरी िारी भएका आिेश र्ा नििेशििरू यस काo{ljlwमा परे सरि मानि 
कायाान्र्यिमा आउिेि । 

55. सभाको सजचर्को काम लगाउि सक्िेः सभाको सजचर् उपजस्ित िभएमा यस काo{ljनिमा 
सभाको सजचर्ले गिे भिी तोहकएको कायािरू अध्यक्षले तोकेको अन्य अनिकृत स्तरका 
कमाचारीले गिेि ।  
56. अिपुजस्िनतको सूचिाः (१) कुिै सिस्य लगातार िूई र्टा र्ा सो भन्िा बढी सभाको 
बैठकमा अिपुजस्ित रिि ुपिे भएमा तत्सम्बन्िी अग्रीम सूचिा अध्यक्षलाई दिि ुपिेि । 

 (२) उपिफा (१) बमोजिम दिइि ेसूचिामा आफू अिपुजस्ित रििे अर्नि र कारण समेत 
उल्लेख गिुा पिेि ।  

57. पालिा गिुा पिे आचार सांहिताः सभाका पिानिकारी तिा सिस्यिरूले सांहर्िाि तिा कािूि 
बमोजिमको उिरिाहयत्र् पूरा गिे तिा निििरूको काम कारर्ािीमा सार्ािनिक हर्श्वास कायम 
गिा सभाबाट स्र्ीकृत आचार सांहिताको पालिा गिेिि ् । आचार सांहिताको िमूिा स्िािीय 
तिको सम्पका  मन्त्रालय माफा त उपलब्ि गराउिेि । यस्तो आचारसांहिता सभाले पािरत गरी 
लागू गिुा स्िािीय तिको कताव्य ििुेि । 
58. अनिरे्शिको अांग िमानिि:े सभाको अनिरे्शि प्रारम्भ x'g'k"j{ / भैसकेपनि अन्त्य 
िभएसम्मको अर्निमा आयोििा ििुे उद्3fटि, स्र्ागत, सम्माि तिा अनभिन्िि िस्ता 
हक्रयाकलापलाई सभाको अांग मानििे िैि ।  

59. शाजन्त सरुक्षा सवु्यर्स्िा sfod /fVg]M ufpF;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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अि;ु"ची - १ 

(कायाहर्निको िफा ७ को उपिफा (१) सुँग सम्बजन्ित) 

....पानलका 

...... सभा 

कायासूची र समयतानलका 

बैठक ;+Vof  बैठक स्िािः  

अध्यक्षताः  

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 

k|:t'tstf{sf] 

gfd 

5nkmndf af]Ng] ;b:osf] 

gfd / tf]lsPsf] ;do 

s}lkmot 
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cg';"rL –@ 

-sfo{ljlwsf] bkmf @( sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

xt'jfu9L ufFpkflnsfsf] ufFp;efdf k|:t't sfg"gsf] clen]v 

xt'jfu9L ufFp;ef  

 

btf{ 

g+= 

ljw]ossf] 

gfd  

btf{ 

ldlt 

d"n–

;+zf]wg 

k|:t'tstf{ ljt/0f 

ldlt 

;efdf 

k|:t't 

ldlt 

bkmfaf/ 

5nkmn 

kfl/t 

ldlt 

k|dfl0fs/0f 

ldlt 

s}lkmot 

           

           

           

           

           

 

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

ug]{sf] 

b:tvtM b:tvtM 

gfd, y/M gfd, y/M 

kbM kbM 

ldltM ldltM 
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cg';"rL –# 

-sfo{ljlwsf] bkmf $( sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

xt'jfu9L ufFpkflnsfsf] ufFp;efdf k|:t't sfg"gsf] clen]v 

xt'jfu9L ufFp;ef  

 

btf{ 

g+= 

ljw]ossf] 

gfd  

;efaf6 

:jLs[t 

ldlt 

;+zf]wg 

ePsf] eP 

;f]sf] ldlt 

;efdf 

k|:t't ldlt 

kfl/t 

ldlt 

k|dfl0fs/0f 

ldlt 

s}lkmot 

        

        

        

        

        

 

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

ug]{sf] 

b:tvtM b:tvtM 

gfd, y/M gfd, y/M 

kbM kbM 

ldltM ldlt 

 

 

 

 

 

  

  

 

cf1fn], 

cf1fn], 

/fds'df/ k'8f;}gL 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


