गुर्भाकोट नगरपभलिकभ, सुर्खेतको नगर सर्भ सञ्चभिन तथभ व्यवस्थभपन (कभयाववलि) लनयमभविी,
२०७४
नगर सर्भबभट स्वीकृत लमलत: २०७४/१२/२०

प्रस्तभवनभाः नेपभिको सं वविभनको िभरभ २२७ अनुसभर प्रदे श कभनून बमोजिम स्थभनीय तहको
बैठक सञ्चभिन कभयाववलि स्वीकृत र्ई िभगू नर्एसम्मको िभलग गुर्भाकोट नगर सर्भको कभया
सञ्चभिन गना, बैठकको सुव्यवस्थभ कभयम रभख्न, आवश्यक सलमलतहरूको गठन गना र अन्य कभम
कभरवभही लनयलमत एवं प्रर्भवकभरी बनभउन नगर सर्भबभट स्वीकृत गरी यो (कभयाववलि) लनयमभविी
िभरी गररएको छ ।

पररच्छे द – 1
प्रभरजम्र्क
१.

सं जिप्त नभम र प्रभरम्र्ाः (1) यस लनयमभविीको नभम “गुर्भाकोट नगर सर्भ सञ्चभिन तथभ
व्यवस्थभपन (कभयाववलि) लनयमभविी, २०७४” रहे को छ।
(2) यो कभयाववलि तुरुन्त प्रभरम्र् हुनेछ ।

२.

पररर्भषभाः ववषय वभ प्रसङ्गिे अको अथा निभगेमभ यस कभयाववलिमभ:
(क)

“सं वविभन” र्न्नभिे नेपभिको सं वविभन सम्झनु पछा ।

(र्ख)

“स्थभनीय तह” र्न्नभिे नेपभिको सं वविभनको िभरभ ५६ को उपिभरभ ४ बमोजिमकभ
गभउँ पभलिकभ, नगरपभलिकभ र जिल्िभ सर्भ सम्झनु पदाछ ।

(ग)

“सर्भ” र्न्नभिे सं वविभनको िभरभ २२३ बमोजिमको गुर्भाकोट नगर सर्भ सम्झनु पदाछ
।

(घ)

“कभयापभलिकभ” र्न्नभिे गुर्भाकोट नगर कभयापभलिकभ सम्झनु पदाछ ।

(ङ)

“अध्यि” र्न्नभिे गुर्भाकोट नगर सर्भको अध्यििभई सम्झनु पछा ।

(च)

“उपभध्यि” र्न्नभिे गुर्भाकोट नगरपभलिकभको उपप्रमुर्खिभई सम्झनु पदाछ ।

(छ)

“वविे यक” र्न्नभिे स्थभनीय कभनूनको मस्यौदभ वभ कभनूनको सं शोिन मस्यौदभ समेत
सम्झनु पछा।

(ि)

“सदस्य” र्न्नभिे नगर कभयापभलिकभको प्रमुर्ख, उपप्रमुर्ख, कभयापभलिकभको सदस्य वभ वडभ
सदस्य सम्झनु पछा ।

(झ)

“सर्भको सजचव” र्न्नभिे नगरपभलिकभको प्रमुर्ख प्रशभसकीय अलिकृत वभ अध्यििे सर्भको
सजचव र्ई कभम गना तोकेको कमाचभरी समेतिभई सम्झनु पछा ।
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(ञ)

“बैठक” र्न्नभिे नगर सर्भको अलिवेशन सम्झनु पछा । सो शब्दिे सलमलतको बैठक
समेतिभई सम्झनु पदाछ ।

(ट)

“प्रस्तभव” र्न्नभिे सर्भको ववचभरभथा पेश गररएको कुनै प्रस्तभव वभ सो प्रस्तभवसँग सम्बजन्ित
सं शोिन प्रस्तभव समेत सम्झनु पछा ।

(ठ)

“प्रस्तुतकतभा सदस्य” र्न्नभिे सर्भको वविे यक वभ प्रस्तभव प्रस्तुतकतभा सर्भको सदस्य
सम्झनु पछा ।

(ड)

“बैठक कि” र्न्नभिे सर्भको बैठक कि सम्झनु पछा र सो शब्दिे बैठक किसँग
िोलडएको दशाक दीघभा तथभ बरण्डभ समेतिभई िनभउँ छ ।

(ढ)

“ववषयगत शभर्खभ” र्न्नभिे नगरपभलिकभको कभया ववर्भिन लनयमभविी बमोजिमको ववषयगत
शभर्खभ सम्झनु पछा ।

(ण)
(त)

“सलमलत” र्न्नभिे यस कभयाववलि बमोजिम गठन हुने सर्भको सलमलत सम्झनु पछा ।

“सं योिक” र्न्नभिे यस कभयाववलि बमोजिम गठठत सलमलतको सं योिक सम्झनु पछा ।

पररच्छे द -२
सर्भको बैठक तथभ बैठक सञ्चभिन सम्बन्िी व्यवस्थभ
३.

सर्भको अलिवेशन बोिभउने: (१) अध्यििे नगरपभलिकभको लनवभाचनको अजन्तम पररणभम घोषणभ
र्एको लमलतिे एक मवहनभ लर्त्र सर्भको पवहिो अलिवेशन बोिभउनेछ । त्यसपलछ यस कभयाववलि
बमोजिम अध्यििे समय समयमभ अन्य अलिवेशन बोिभउनेछ ।
तर यो लनयमभविी िभगू र्एपलछ सर्भको एउटभ अलिवेशनको समभलप्त र अको अलिवेशनको
प्रभरम्र्कभ बीचको अवलि छ महीनभ र्न्दभ बढी हुने छै न ।
(२) अध्यििे कभयासूची बमोजिम सर्भको बैठकको सं चभिन र अन्त्य गनेछ ।
(३) सर्भको अलिवेशन चभिू नरहे को वभ बैठक स्थलगत र्एको अवस्थभमभ बैठक बोिभउन
वभञ्छनीय छ र्नी सर्भको सम्पूण ा सदस्य सं ख्यभको एक चौथभइ सदस्यहरूिे लिजर्खत अनुरोि
गरे मभ अध्यििे त्यस्तो बैठक बस्ने लमलत, समय, र स्थभन तोक्नेछ । त्यसरी तोवकएको लमलत,
समय, र स्थभनमभ सर्भको अलिवेशन बस्नेछ ।
(४) सर्भको अलिवेशन बस्ने लमलत, समय, स्थभन र बैठकको कभयासूची सवहतको सू चनभ
अलिवेशन बस्ने ठदन र्न्दभ कजम्तमभ सभत ठदन अगभबै अध्यि/प्रमुर्खको लनदे शनमभ प्रमुर्ख
प्रशभसकीय अलिकृतिे सर्भकभ सबै सदस्यिभई पठभउनु पनेछ।
(५) सभमभन्यताः लनवभाचन पलछको पवहिो अलिवेशनको अवलि बढीमभ पन्र ठदन र सो पलछको
प्रत्येक अलिवेशनको अवलि बढीमभ सभत ठदनको हुनेछ ।
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(५) उपदफभ (१) वभ (३) बमोजिम सर्भको अलिवेशन बोिभएको सू चनभ अध्यििे
सदस्यहरुिभई ठदनेछ । त्यस्तो सू चनभ आवश्यकतभ अनुसभर सभवािलनक सञ्चभर मभध्यमबभट समेत
प्रचभर प्रसभर गनुा पनेछ ।
४.

सदस्यहरुको उपजस्थलत र आसनाः (१) बैठकमभ आसन ग्रहण गनुा अजघ सबै सदस्यिे अध्यििे
तोकेको क्रम अनुसभर अलिवेशनको उपजस्थलत पुजस्तकभमभ हस्तभिर गनुप
ा नेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम उपजस्थत सदस्यिे अध्यििे तोके अनुसभरको स्थभनमभ लनिभाररत

समय अगभवै आफ्नो आसन ग्रहण गनुप
ा नेछ ।

(३) अपभंगतभ र्एकभ सदस्यको हकमभ अध्यििे लनिभाररत गरे को स्थभनमभ लनिको सभथमभ
एक िनभ सहयोगी आवश्यक र्एमभ सो को समेत व्यवस्थभ गना सक्नेछ ।
५.

सर्भको गणपूरक सं ख्यभ: (१) सर्भमभ तत्कभि कभयम रहे कभ सदस्य सं ख्यभको पचभस प्रलतशत
र्न्दभ बढी सदस्य उपजस्थत र्एमभ अलिवेशनको िभलग गणपूरक सं ख्यभ पुगेको मभलननेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम गणपुरक सं ख्यभ नपुगेमभ अध्यििे तीन ठदन लर्त्र अको

बैठककभ िभलग दफभ ३ बमोजिम सू जचत गनुप
ा नेछ ।

(३) उपदफभ (२) बमोजिम आव्हभन गरे को अलिवेशनमभ गणपुरक सं ख्यभ नपुगेमभ दुई ठदन

लर्त्र अलिवेशन बस्ने गरी दफभ ३ बमोजिम सू चनभ गनुप
ा नेछ ।

(४) उपदफभ (३) बमोजिम पुनाः सू चनभ गदभा गणपुरक सं ख्यभ नपुगेमभ कम्तीमभ पच्चीस

प्रलतशत सदस्यहरुको उपजस्थलतमभ अलिवेशन बस्नेछ ।
६.

बैठकको सञ्चभिन र स्थगन: (१) अध्यििे सर्भको कभयाबोझिभई ध्यभनमभ रभर्खी कभयासूची
स्वीकृत गरी सर्भको बैठक सं चभिन गनुप
ा नेछ ।
(२) सर्भको बैठक अध्यििे लनिभारण गरे को समय तभलिकभ बमोजिम हुनेछ ।
(३) अध्यििे प्रत्येक बैठकको प्रभरम्र् तथभ स्थगनको घोषणभ गनेछ ।
(४) सर्भको अध्यि वैठकमभ उपजस्थत हुन नसक्ने अवस्थभमभ उपभध्यि वभ उपप्रमुर्खिे
बैठकको अध्यितभ गनेछ । उपभध्यि वभ उपप्रमुर्ख पलन उपजस्थत हुन नसकेमभ अध्यििे
तोकेको सर्भको सदस्यिे बैठकको अध्यितभ गने गरी कभयासूचीमभ तोक्नु पनेछ ।

७.

कभयासूची र समयभवलि प्रकभशनाः (१) अध्यिको लनदे शभनुसभर सर्भको सजचविे कभयासूची र समय
तभलिकभ अनुसूची-१ बमोजिम तयभर गनेछ र त्यसको एक प्रलत सभमभन्यतयभ चौवीस घण्टभ अगभवै
प्रत्येक सदस्यिभई उपिब्ि गरभइनेछ ।
तर ववशेष पररजस्थलतमभ अध्यिको लनदे शभनुसभर बैठक प्रभरम्र्सं गै कभयासूची तयभर गरी

त्यसको एक प्रलत प्रत्येक सदस्यिभई सर्भको सजचविे उपिब्ि गरभउन सक्नेछ ।
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८.

समयभवलि लनिभारण: (१) अध्यििे बैठकमभ पेश हुने ववषयमभलथ छिफि गना समयभवलि तोक्नेछ
।

२) उपदफभ (१) बमोजिम तोवकएको समयभवलि समभप्त र्एपलछ यस कभयाववलिमभ अन्यथभ
िेजर्खएकोमभ बभहे क अध्यििे अन्य ववषयमभ छिफि हुन नठदई सो ववषयको टु ङ्गो िगभउन
आवश्यक सबै वविे यक वभ प्रस्तभव लनणायभथा बैठकमभ प्रस्तुत गनेछ ।
९.

सर्भमभ मतदभन: (१) सर्भमभ लनणायकभ िभलग प्रस्तुत गररएको सबै

वविे यक वभ प्रस्तभवको लनणाय

उपजस्थत सदस्यहरूको बहुमतबभट हुनेछ ।
(२) अध्यितभ गने व्यजििभई मत ठदने अलिकभर हुने छै न ।
तर मत बरभबर र्एमभ अध्यितभ गने व्यजििे आफ्नो लनणभायक मत ठदनेछ ।
१०.

मयभाठदत सं शोिनाः

कुनै

सदस्यिे

प्रस्तुत गने

वविे यक वभ प्रस्तभवमभ कुनै

आपजििनक,

व्यं ग्यभत्मक, अनभवश्यक, अनुपयुि वभ असम्बद्ध शब्द वभ वभक्यभंश प्रयोग र्एको िभगेमभ
अध्यििे त्यस्तभ ववषय ववतरण हुनर्
ु न्दभ अजघ उपयुि सं शोिन गना वभ गरभउन सक्नेछ ।
११.
१२.

बैठकको प्रभरम्र्ाः सर्भको बैठक किमभ अध्यि आगमन र्ई रभविय िुन बिे पलछ बैठक प्रभरम्र्
हुनेछ ।

बैठकमभ पभिनभ गनुपा ने आचरणहरूाः (१) बैठकमभ दे हभयकभ आचरणहरू पभिनभ गनुा पनेछाः
(क) अध्यि बैठक किमभ प्रवेश हुँदभ सबैिे सम्मभन प्रकट गना उठ्नु पनेछ ।
(र्ख) अध्यििे बैठकप्रलत सम्मभन प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुप
ा नेछ ।
(ग) बैठक स्थलगत र्ई अध्यि सर्भबभट बभवहर लनस्के पलछ मभत्र अरु सदस्यहरूिे बैठक
कि छभड्नु पनेछ ।

(घ) बैठकमभ र्भग लिने सदस्यिे बोल्दभ अध्यििभई सम्बोिन गरे र मभत्र बोल्नु पछा र
अध्यििे अन्यथभ आदे श ठदएमभ बभहे क उलर्एर बोल्नु पनेछ ।
(ङ) अध्यििे बैठकिभई सम्बोिन गरररहे को समयमभ कुनै पलन सदस्यिे स्थभन छभड्नु
हुँदैन र अध्यििे बोिेको कुरभ शभजन्तपूवक
ा सुन्नु पने छ ।

(च) अध्यििे आसन ग्रहण गरररहे को र बोलिरहे को अवस्थभमभ सदस्यको बीचबभट वहँड्नु
हुँदैन ।

(छ) कुनै सदस्यिे बोलिरहे को समयमभ अशभजन्त गना वभ बैठकको मयभादभ र्ं ग हुने वभ
अव्यवस्थभ उत्पन्न हुने कुनै कभम गनुा हुँदैन ।

(ि) बैठक किमभ अध्यिको सभमुन्नेबभट वभरपभर गरी वहँड्न वभ अध्यिको आसनतफा
वपठ्यू फकभाएर बस्न हुँदैन ।
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(झ) बैठकको कभयासँग प्रत्यि रुपिे सम्बजन्ित ववषय बभहे क अन्य ववषयको पुस्तक,
समभचभरपत्र वभ अन्य कभगिपत्रहरू पढ्नु हुँदैन ।

(ञ) बैठकको अवलिर्र बैठक किमभ मोबभईि फोन बन्द गनुा पनेछ ।
(२) सर्भमभ पभिनभ गनुप
ा ने अन्य आचरणहरू समय समयमभ सर्भिे तोके बमोजिम हुनेछ ।
१३.

बैठकमभ र्भग लिने सदस्यिे पभिन गनुा पने लनयमहरूाः बैठकमभ हुने छिफिमभ र्भग लिने
सदस्यिे दे हभयकभ लनयमहरूको पभिन गनुा पनेछाः
(क)

अध्यिको ध्यभनभकषाण गनाको लनलमि उठ्नु पनेछ र अध्यििे लनिको नभम बोिभएपलछ
वभ इशभरभ गरे पलछ मभत्र बोल्नु पनेछ ।

१४.

(र्ख)

यस कभयाववलिको दफभ ३५ बमोजिमकभ ववषयमभ छिफि गनुा हुँदैन ।

(ग)

अशीष्ट, अश्लीि, अपमभनिनक वभ कुनै आपजििनक शब्द बोल्नु हुँदैन ।

(घ)

व्यजिगत आिेप िगभउन हुँदैन ।

(ङ)

बोल्न पभउने अलिकभरिभई सर्भको कभयामभ बभिभ पभने मनसभयिे दुरुपयोग गनुा हुँदैन ।

(च)

सर्भ वभ अध्यिको कुनै लनणाय बदर गररयोस् र्न्ने प्रस्तभवमभलथ बोल्दभको अवस्थभमभ

(छ)

अध्यििे पद अनुकूि आचरण गरे को छै न र्न्ने प्रस्तभवको छिफिको क्रममभ बभहे क

(ि)

वैठकमभ पभिनभ गनुप
ा ने अन्य लनयमहरू सर्भिे तोके बमोजिम हुनेछ ।

बभहे क सर्भ अध्यिको कुनै पलन लनणायको आिोचनभ गनुा हुँदैन ।
अध्यिको आचरणको आिोचनभ गनुा हुँदैन ।

छिफिमभ बोल्ने क्रमाः बैठकमभ बोल्ने क्रम दे हभय बमोजिम हुनेछाः
(क)

प्रस्तभव पेश गने सदस्यिे बोलिसकेपलछ अध्यििे नभम बोिभएको वभ इशभरभ गरे को क्रम
बमोजिमको सदस्यिे बोल्न पभउनेछन् ।

(र्ख)

अध्यिको अनुमलत लबनभ कुनै सदस्यिे एउटै प्रस्तभवमभ एक पटक र्न्दभ बढी बोल्न
पभउने छै न ।

(ग)

प्रस्तभव पेश गने सदस्यिे उिर ठदनको लनलमि छिफिको अन्त्यमभ फेरर बोल्न पभउनेछ
। सो प्रस्तभवको सम्बन्िमभ छिफिमभ पवहिे र्भग लिएको वभ नलिएको िेसक
ु ै र्ए

तभपलन प्रस्तभवक सदस्यिे उिर ठदई सकेपलछ अध्यिको अनुमलत नलिई फेरर बोल्न
पभउने छै न ।
१५.

स्पष्ट पभना मभग गना सवकनेाः (१) बैठकमभ छिफि चलिरहे को समयमभ सम्बजन्ित ववषयमभ कुनै
सदस्यिे कुनै कुरभ स्पष्ट पभना मभग गना अध्यि मभफात अनुरोि गना सक्नेछ ।
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(२) उपदफभ (१) मभ िुनसुकै कुरभ िेजर्खएको र्ए तभपलन अध्यिको अनुमलत लिई कुनै

सदस्यिे सर्भको िभनकभरीको िभलग आफूसँग सम्बजन्ित अन्य ववषयमभ स्पष्ट िभनकभरी ठदन
सक्नेछ ।

तर त्यस्तो स्पष्ट िभनकभरी ठदँ दभ कुनै वववभदस्पद ववषय उठभउन पभइने छै न र सो स्पष्ट
िभनकभरी मभलथ कुनै छिफि गना पभइने छै न ।
१६.

लनणायभथा प्रस्तभव पेश गनेाः (१) सर्भको कभयासूचीको कुनै प्रस्तभवमभलथ छिफि समभप्त र्एपलछ
सो प्रस्तभवको पिमभ हुने सदस्यहरूिभई “ हुन्छ, ववपिमभ हुने सदस्यहरूिभई “ हुन्न” र तटस्थ
रहन चभहने सदस्यहरूिभई “ मत ठदन्न” र्न्ने शब्द सुलनने गरी उच्चभरण गनुा र्नी अध्यििे
कभयासूचीकभ ववषयहरू क्रमशाः लनणायभथा पेश गनेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम प्रस्तभविभई लनणायभथा पेश गरे पलछ अध्यििे “ हुन्छ” वभ “ हुन्न”
र्न्ने सदस्यहरूमध्ये िुन पिको बहुमत र्एको ठहर ्यभउँ छ सो कुरभको घोषणभ गनेछ ।
(३) अध्यिद्वभरभ कुनै प्रस्तभव लनणायभथा पेश गररसकेपलछ सो प्रस्तभवमभलथ छिफि गना वभ

सं शोिन प्रस्तुत गना पभइने छै न ।
१७.

सर्भध्यििे लनदे शन ठदनेाः (१) बैठकमभ अर्द्र व्यवहभर गने सदस्यिभई आफ्नो व्यवहभर लनयन्त्रण
गना अध्यििे चे तभवनी ठदए पलछ त्यस्तो सदस्यिे आफ्नो व्यवहभरमभलथ तुरुन्त लनयन्त्रण गनुा
पनेछ ।अर्द्र व्यवहभर हो वक होइन र्न्ने सम्बन्िमभ अध्यिको लनणाय अजन्तम हुनेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिमको आदे श पभिनभ नगने सदस्यिभई अध्यििे बैठकबभट बभवहर
िभन आदे श ठदन सक्नेछ । आदे श पभएपलछ त्यस्तो सदस्यिे बैठक किबभट तुरुन्त बभवहर िभनु
पनेछ र लनििे सो ठदनको बभँकी अवलिको बैठकमभ उपजस्थत हुन पभउने छै न ।
(३) उपदफभ (२) बमोजिमको आदे श पभएपलछ पलन त्यस्तो सदस्य बैठक किबभट तुरुन्त
बभवहर नगएमभ अध्यििे लनििभई कमाचभरी वभ सुरिभकमीको सहयोग लिई बभवहर लनकभल्न
सक्नेछ । त्यसरी लनकभलिएकोमभ त्यस्तो सदस्यिे त्यसपलछको तीन ठदनसम्म सर्भको बैठक वभ
कुनै सलमलतको बैठकमभ र्भग लिन पभउने छै न । यसरी लनकभलिएकोमभ सर्भको सजचविे सो
कुरभको सू चनभ सबै सलमलतिभई ठदनेछ ।
(४) यस कभयाववलिमभ अन्यत्र िुनसुकै कुरभ िेजर्खएको र्ए तभपलन कुनै सदस्यिे बैठक

किमभ शभजन्त, सुव्यवस्थभ तथभ अनुशभसन र्ङ्ग गरे मभ वभ गना िभगेमभ वभ सर्भको प्रलतष्ठभमभ िक्कभ
िभग्ने वकलसमिे बैठक कि लर्त्र ध्वंसभत्मक कभया गरे मभ वभ बि प्रयोग गरे मभ वभ गना िभगेमभ
वभ कुनै र्ौलतक हभनी नोक्सभनी पुर ्यभएमभ अध्यििे लनििभई बैठक किबभट तत्कभि लनष्कभशन
गरी सदस्यिभई बढीमभ सभत ठदन सम्मको िभलग सर्भमभ आउन नपभउने गरी र िलत र्एको
र्ौलतक सभमग्रीको यथभथा िलतपूलता लनिबभट र्रभउने आदे श ठदन सक्नेछ ।
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(५) दफभ (४) बमोजिम लनष्कभलसत र्एको सदस्यिे सो अवलिर्र सर्भको वभ कुनै
सलमलतको बैठकमभ उपजस्थत हुन पभउने छै न । लनििभई तोवकएको िलतपूलता अध्यििे तोकेको
समयलर्त्र दभजर्खिभ गने दभवयत्व सम्बजन्ित सदस्यको हुनेछ ।

(६) यस दफभ बमोजिम कुनै सदस्य लनष्कभजशत र्एको वभ फुकुवभ र्एको सू चनभ सर्भको
सजचविे सबै सलमलतिभई ठदनेछ ।
१८.

कभरवभही वफतभा हुन सक्नेाः यस कभयाववलिमभ अन्यत्र िुनसुकै कुरभ िेजर्खएको र्ए तभपलन
लनष्कभजशत वभ कभरवभहीमभ परे को सदस्यिे जचि बुझ्दो सफभई पेश गरे मभ वभ आफ्नो र्ूि

स्वीकभर गरी मभफी मभगेमभ अध्यििे बैठकको रभय बुझी त्यस्तो सदस्यिभई मभफी ठदई कभरवभही
वफतभा लिन सक्नेछ ।
१९.

बैठक स्थलगत गने अलिकभराः बैठक किलर्त्र अव्यवस्थभ र्ई वभ हुन िभलग बैठक लनयलमत रुपिे
सञ्चभिन गना बभिभ पने दे जर्खएमभ अध्यििे सो ठदनको कुनै समयसम्म वभ आफूिे तोकेको

अवलिसम्मको िभलग सू चनभ टभँस गरी बैठक स्थलगत गना सक्नेछ । अध्यििे गरे को त्यस्तो
स्थगन मभलथ कुनै सदस्यिे प्रश्न उठभउन पभउने छै न ् ।
२०.

सदस्यको स्थभन ररि रहे को अवस्थभमभ सर्भको कभया सञ्चभिन: सर्भको कुनै सदस्यको स्थभन ररि
रहे को अवस्थभमभ समेत सर्भिे आफ्नो कभया सञ्चभिन गना सक्नेछ र सर्भको कभरबभहीमभ र्भग
लिन नपभउने कुनै व्यजििे र्भग लिएको कुरभ पलछ पिभ िभगेमभ प्रचलित कभनून ववपररत

२१.

बभहे कको कभया अमभन्य हुने छै न ।

सर्भको लनणायको अलर्िेर्ख र कभयभान्वयन: (१) सर्भ र यसको सलमलतको लनणाय तथभ कभरबभहीको
अलर्िेर्ख सर्भको सजचविे व्यवजस्थत र सुरजित रभख्नु पनेछ ।
(२) सर्भ तथभ यसकभ सलमलतको लनणायको सक्कि अध्यिको आदे श लबनभ सर्भ वभ सर्भ
र्वन बभवहर िैिभन हुँदैन ।

२२.

लनणाय प्रमभजणत गने: (१) सर्भको बैठकिे गरे कभ लनणाय अध्यििे प्रमभजणत गनेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिमको लनणाय सुरजित रभख्ने र कभयभान्वयन गने गरभउने कभया सर्भको
सजचविे गनेछ ।

पररच्छे द-३
स्थभनीय कभनून लनमभाण गने प्रवक्रयभ
२३.

स्थभनीय कभनून लनमभाण गदभा ववचभर गनुा पने पिहरुाः (१) सर्भिे स्थभनीय कभनून लनमभाण वभ
सं शोिन गदभा अन्य कुरभको अलतररि दे हभयको ववषयमभ ववचभर गनुा पनेछ,(क)

सं वविभन बमोजिम आफ्नो अलिकभरको ववषयमभ पने वभ नपने,
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(र्ख)

सं वविभन, सं घीय कभनून तथभ प्रदे श कभनूनको व्यवस्थभ,

(ग)

त्यस्तो कभनून, स्वच्छ, न्यभयपूण ा तथभ तका सं गत हुने वभ नहुने,

(घ)

लनमभाण गना िभलगएको स्थभनीय कभनूनको व्यवहभररक कभयभान्वयन हुन सक्ने वभ नसक्ने ,

(ङ)

कभनून कभयभान्वयनको िभलग आवश्यक पने आलथाक स्रोत तथभ सं स्थभगत सं रचनभ,

(च)

सवोच्च अदभितबभट प्रलतपभठदत लसद्धभन्त वभ र्एको आदे श,

(छ)

नेपभि सरकभर, सं घीय सं सद्, प्रदे श सरकभर वभ प्रदे श सर्भिे त्यस्तै ववषयमभ आिभरर्ूत
कभनून लनमभाण गरे को र्ए सो मभ र्एको व्यवस्थभ

(ि)

नेपभि सरकभर वभ प्रभदे जशक सरकभरिे नमूनभ कभनून उपिब्ि गरभएको र्ए सोमभ र्एको
व्यवस्थभ,

(झ)

नेपभििे अन्तरभविय स्तरमभ िनभएको प्रलतवद्धतभ,

(ञ)

सम्बजन्ित स्थभनीय तहिे लनमभाण गरे को अन्य स्थभनीय कभनूनहरुसँगको तभिमेि तथभ
सौहभदातभ,

(ट)

जिल्िभलर्त्रकभ अन्य स्थभनीय तह वभ अन्य जिल्िभसँग लसमभनभ िोलडएकभ स्थभनीय तहको
हकमभ त्यस्तभ जिल्िभकभ स्थभनीय तहिे बनभएको स्थभनीय कभनूनको व्यवस्थभ,

(ठ)

नगर कभयापभलिकभिे लनिभारण गरे कभ अन्य आवश्यक ववषयहरु ।
(२) सर्भिे सं वविभनको अनुसूची-९ को ववषयमभ स्थभनीय कभनून लनमभाण गदभा त्यस्तो

ववषयमभ सं घीय सं सद वभ प्रदे श सर्भिे बनभएको कभनूनको प्रलतकूि नहुने गरी लनमभाण गनेछ ।
(३) एक स्थभनीय तहबभट अको स्थभनीय तहको िेत्रमभ हुने वस्तु वभ से वभको ववस्तभरमभ कुनै

वकलसमको बभिभ अवरोि गने वभ कुनै वकलसमको र्े दर्भव गने गरी स्थभनीय कभनून लनमभाण गना
हुँदैन ।

(४) सर्भ वभ कभयापभलिकभिे एक आपसमभ बभजझने गरी स्थभनीय कभनून लनमभाण गना हुँदैन ।
(५) सर्भिे ठदएको अलिकभर प्रयोग गरी कभयापभलिकभिे लनदे जशकभ वभ ठदग्दशान बनभई िभगू
गनेछ ।
२४.

आवश्यकतभको पवहचभन गने: (१) कभयापभलिकभिे वविे यक तिुम
ा भ गनुा अजघ त्यस्तो ववषयको
कभनून लनमभाण गना आवश्यक रहे नरहे को ववषयमभ आवश्यकतभको पवहचभन गनुा पनेछ ।
(२) उपदफभ (१) को प्रयोिनको िभलग सम्बजन्ित कभयापभलिकभिे स्थभनीय कभनून बनभउनु
पने आिभर र कभरण, त्यस्तो ववषयमभ सं घीय वभ प्रदे श कभनून र्ए नर्एको, जिल्िभ लर्त्रकभ र
अन्य लछमेकी स्थभनीय तहमभ त्यससम्बन्िी स्थभनीय कभनून लनमभाण र्ए नर्एको, स्थभनीय कभनून
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तिुम
ा भबभट हभलसि गना र्खोजिएको िभर् िभगत र उपिब्िी, स्थभनीय कभनून कभयभान्वयनको िभलग
आवश्यक पने सं यन्त्र तथभ आलथाक स्रोत, त्यस्तो स्रोत िुटभउनको िभलग आवश्यक व्यवस्थभ र
वविे यकमभ रहने मुख्य मुख्य प्रभविभनको समेत ववश्लेषण गरी सं जिप्त अविभरणभपत्र तयभर गनुा
पनेछ ।
(३) कभनूनको सं शोिनको िभलग वविे यक तिुम
ा भ गदभा सं शोिन गनुा परे को आिभर र कभरण
सवहतको दफभबभर तीन महिे वववरण तयभर गनुा पनेछ ।
२५.

प्रस्तभव स्वीकभरयोग्य छ वभ छै न र्न्ने लनणाय गनेाः कुनै प्रस्तभव स्वीकभर योग्य छ वभ छै न र्न्ने
कुरभको लनणाय अध्यििे गनेछ र त्यसरी लनणाय गदभा अध्यििे कभरण र्खुिभई प्रस्तभवको कुनै

२६.

अंश वभ पूरै प्रस्तभव अस्वीकभर गना सक्नेछ ।

वविेयक वभ प्रस्तभव प्रस्तुत: (१) वभवषाक आय र व्ययको अनुमभन सवहतको बिेट तथभ सोसँग
सम्बजन्ित ववलनयोिन वभ आलथाक वविे यकहरू अध्यिबभट लनिभाररत लमलत र समयमभ सर्भको
बैठकमभ प्रस्तुत गनुप
ा नेछ ।
(२) वभवषाक बिेट तथभ अथा सम्बन्िी वविे यक वभ प्रस्तभव कभयापभलिकभको प्रमुर्ख आफैंिे वभ
लनििे तोके बमोजिम उपप्रमुर्ख वभ कभयापभलिकभको सदस्यिे मभत्र प्रस्तुत गनुप
ा नेछ । अध्यििे

बभवषाक बिेट, आय व्यय वववरण तथभ बिेट सर्भमभ आफैं पेश गने र्एमभ सो समयमभ उपभध्यि
वभ उपप्रमुर्खिे बैठकको अध्यितभ गनेछ ।
(३) कुनै वविे यक वभ प्रस्तभव अथा सम्बन्िी हो वभ होइन र्न्ने प्रश्न उठे मभ सो प्रश्नको
अजन्तम लनणाय गने अलिकभर अध्यिको हुनेछ ।
(४) अथासम्बन्िी वविे यक वभ प्रस्तभवको अन्य प्रवक्रयभ दे हभय बमोजिम हुनेछ,(क) अथा सम्बन्िी वविे यक वभ प्रस्तभवमभ छिफिकभ िभलग अध्यििे स्वीकृत गरे को
कभयातभलिकभ

(लमलत

र

समय)

सबै

सदस्यिभई

सर्भको

सजचविे

उपिब्ि

गरभउनुपनेछ
(र्ख) बभवषाक बिेट सम्बन्िी वविे यक सर्भको बैठकमभ पेश र्ए पश्चभत मभत्र सबै
सदस्यिभई उपिब्ि गरभइनेछ ।
(ग) अथा सम्बन्िी वविे यक वभ प्रस्तभवकभ सम्बन्िमभ यस कभयाववलिमभ उल्िेर्ख र्एकभ
ववषय बभहे क अध्यििे उपयुि ठहयभाएको प्रवक्रयभ अपनभइनेछ ।
(५) अथा सम्बन्िी वविे यक वभ प्रस्तभव बभहे ककभ वविे यक वभ प्रस्तभव कुनै सदस्यिे कम्तीमभ
चौबीस घन्टभ अजघ दतभा गनुप
ा नेछ ।
(६) अथा सम्बन्िी वविे यक वभ प्रस्तभव बभहे ककभ वविे यक वभ प्रस्तभव दतभा र्ए पश्चभत
सर्भको सजचविे सबै सदस्यिभई उपिब्ि गरभउनु गनुप
ा नेछ ।
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(७) वविे यक वभ प्रस्तभव मभलथ छिफि र लनणाय हुने समयतभलिकभ अनुसूची -१ बमोजिम

अध्यििे लनिभारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२७.

अथा सम्बन्िी पुरक अनुमभन: (१) सर्भबभट पभररत चभिु आलथाक वषाकभ िभलग अथा सम्बन्िी ऐनिे
कुनै से वभकभ िभलग र्खचा गना अजख्तयभरी ठदएको रकम अपयभाप्त र्एमभ वभ त्यस वषाकभ िभलग अथा
सम्बन्िी ऐनिे अजख्तयभरी नठदएको से वभमभ र्खचा गना आवश्यक र्एमभ वभ अथा सम्बन्िी ऐनिे
अजख्तयभरी ठदएको रकम र्न्दभ बढी र्खचा हुन गएमभ कभयापभलिकभको अध्यि/प्रमुर्खिे सर्भमभ यस
अजघ प्रस्तुत गररएको बिेटको लसद्धभन्त र मभगादशानको प्रलतकूि नहुने गरी पुरक अनुमभन पेश
गना सक्नेछ ।

२८.

वविेयक सर्भमभ पेश गदभा सं िग्न गनुा पने वववरण: सर्भमभ पेश गने वविे यककभ सभथमभ दे हभयको
वववरण सं िग्न गनुा पनेछ,(क) वविे यकको उद्देश्य र कभरण सवहतको वववरण,
(र्ख) वविे यक ऐन बनेपलछ आलथाक व्ययर्भर हुने रहे छ र्ने त्यसको ववस्तृत वववरण
सवहतको आलथाक वटप्पणी,

(ग) कुनै वविे यकमभ लनयम, कभयाववलि, लनदे जशकभ बनभउने वभ अलिकभर प्रत्यभयोिन गने
प्रभविभन रहे को र्ए त्यसको कभरण, प्रत्यभयोजित अलिकभर अन्तगात बनभइने लनयम,
कभयाववलि वभ लनदे जशकभको प्रकृलत र सीमभ तथभ त्यसबभट पना सक्ने प्रर्भव सम्बन्िी
वटप्पणी ।
२९.

वविेयक दतभा गरभउनु पने: (१) सर्भको अलिकभर िेत्र लर्त्र पने कुनै ववषयमभ कुनै सदस्यिे
वविे यक पेश गना चभहे मभ वविे यक तयभर गरी सर्भको बैठक बस्ने लमलत र्न्दभ कम्तीमभ सभत ठदन
अगभवै अध्यििभई उपिब्ि गरभई दतभा गरभउनु पनेछ ।
तर लनवभाचनपलछको प्रथम सर्भमभ वविे यक पेश गने समयभवलि अध्यििे तोके बमोजिम

हुनेछ ।

(२) उपदफभ (१) बमोजिमको वविे यक प्रचलित कभनून अनुकूि नदे जर्खएमभ वभ यो कभयाववलि
अनुकूि नर्एमभ अध्यििे उि वविे यक ववलिसम्मत रुपमभ पेश गना प्रस्तभवक सदस्यिभई ठदनु
पनेछ ।
(३) उपदफभ (१) वभ (२) बमोजिम अध्यििे आदे श ठदए बमोजिम सर्भको सजचविे
प्रस्तभव दतभा गनुा पनेछ ।
(४) सर्भको सजचविे अध्यििे आदे श ठदएकभ वविे यक अनुसूची-२ बमोजिम दतभाको
अलर्िेर्ख छु ट्टै रभख्नु पनेछ ।

गुर्भाकोट नगरपभलिकभ, सुर्खेतको नगर सर्भ सञ्चभिन तथभ व्यवस्थभपन (कभयाववलि) लनयमभविी, २०७४

10

३०.

प्रस्तभव दतभा गरभउनु पने: सर्भको अलिकभरिेत्र लर्त्र पने कुनै ववषयमभ प्रस्तभव पेश गना चभहने
सदस्यिे प्रस्तभव तयभर गरी सर्भको बैठक बस्नु र्न्दभ कम्तीमभ सभत ठदन अगभवै अध्यि समि
पेश गनुप
ा नेछ ।
।

तर लनवभाचनपलछको प्रथम सर्भमभ प्रस्तभव पेश गने समयभवलि अध्यििे तोके बमोजिम हुनेछ
(२) त्यस्तो प्रस्तभव प्रचलित कभनून अनुकूि नदे जर्खएमभ वभ यो कभयाववलि अनुकुि नर्एमभ

अध्यििे उि प्रस्तभव ववलिसम्मत रुपमभ पेश गना प्रस्तभवक सदस्यिभई ठदनु पनेछ ।
(३) उपदफभ (१) वभ (२) बमोजिम अध्यििे आदे श ठदए बमोजिम सर्भको सजचविे
प्रस्तभव दतभा गनुा पनेछ ।
(४) सर्भको सजचविे अध्यििे आदे श ठदएकभ प्रस्तभवहरु दतभाको अलर्िेर्ख अनुसूची-२
बमोजिम छु ट्टै रभख्नु पनेछ ।
३१.

सू चनभ लबनभ पलन प्रस्तभव पेश गना सवकनेाः (१) यस पररच्छे दमभ िुनसुकै कुरभ िेजर्खएको र्ए
तभपलन अध्यिको अनुमलत लिई दे हभयको कुनै प्रस्तभव सू चनभ लबनभ पलन पेश गना सवकनेछ र
त्यस्तो प्रस्तभवद्वभरभ कुनै वववभदस्पद ववषय उठभउन पभइने छै नाः
(क)

िन्यवभद ज्ञभपन गने,

(र्ख)

प्रस्तभव तथभ सं शोिन वफतभा लिने,

(ग)

बिभइ ठदने वभ शोक प्रकट गने,

(घ)

छिफि वभ बैठक स्थलगत गने,

(ङ)

बैठकको अवलि बढभउने वभ

(च)

छिफि समभप्त गने ।

(२) उपदफभ (१) मभ उल्िेजर्खत प्रस्तभवकभ सम्बन्िमभ अध्यिको अनुमलत प्रभप्त र्ई बैठकमभ
प्रस्तभव पेश र्एपलछ अध्यििे उि प्रस्तभविभई बैठकको लनणायभथा पेश गनेछ ।
३२.

वविेयक र प्रस्तभव ववतरण: बभवषाक बिेट सम्बन्िी वविे यक कभयापभलिकभबभट स्वीकृत गरी लसिै
सर्भमभ पेश गररनेछ । अन्य सबै वविे यक वभ प्रस्तभव सर्भमभ पेश गनुा र्न्दभ कम्तीमभ चौवीस
घण्टभ अगभवै सबै सदस्यिभई सर्भको सजचविे उपिब्ि गरभउनु पनेछ ।

३३.

सुझभब सं किन र पररमभिान: (१) वविे यक मस्यौदभ र्एपलछ अध्यििभई उपयुि िभगेमभ त्यस्तो
वविे यकमभ सभवािलनक रुपमभ वभ वडभबभट वडभबभसीको सुझभब सं किन गना सक्नेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम प्रभप्त हुन आएको सुझभबहरु सवहतको प्रलतवेदन सम्बजन्ित वडभ
सलमलतिे कभयापभलिकभिभई ठदनु पनेछ ।
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(३) उपदफभ (२) बमोजिम वविे यकमभ वडभ सलमलत मभफात प्रभप्त हुन आएकभ सुझभबहरुको
अध्ययन गरी कभयापभलिकभिे वविे यकिभई आवश्यकतभ अनुसभर पररमभिान गनेछ ।
३४.

वविेयक वभ प्रस्तभव सर्भमभ पेश गने: (१) अध्यिबभट स्वीकृत कभयातभलिकभ बमोजिम वविे यक वभ
प्रस्तभव प्रस्तुतकतभा सदस्यिे सर्भको बैठकमभ पेश गनेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम वविे यक पेश गदभा वविे यक प्रस्तुतकतभा सदस्यिे वविे यक पेश
गनुा परे को कभरण, वविे यकबभट गना र्खोजिएको व्यवस्थभ र त्यसबभट प्रभप्त गना र्खोजिएको
उपिजब्िको बभरे मभ सं जिप्त िभनकभरी ठदं दै वविे यकमभ छिफि गररयोस् र्न्ने प्रस्तभव सर्भमभ पेश
गनुा पनेछ ।
(३) वविे यक वभ प्रस्तभव पेश गना तोवकएको सदस्य सर्भमभ स्वयं उपजस्थत हुन असमथा
र्एमभ अध्यििे तोकेको कुनै सदस्यिे वविे यक वभ प्रस्तभव पेश गना सक्नेछ ।

३५.

सं शोिन सम्बन्िी शताहरूाः कुनै वविे यक वभ प्रस्तभवको सम्बन्िमभ दे हभयकभ शताकभ अिीनमभ रही
सदस्यिे सं शोिन पेश गना सक्नेछाः

३६.

(क)

मूि प्रस्तभवको लसद्धभन्त ववपररत हुन ु हुँदैन ।

(र्ख)

मूि प्रस्तभवको कुरभसँग सम्बद्ध तथभ त्यसको िेत्रलर्त्रको हुन ु पनेछ ।

(ग)

बैठकिे पवहिे गररसकेको लनणायसँग बभजझने हुन ु हुँदैन ।

(घ)

अस्पष्ट वभ लनरथाक हुन ु हुँदैन ।

वविेयकमभ दफभबभर छिफि: (१) दफभ २६, २७, २९ र ३० बमोजिमको वविे यक वभ प्रस्तभव
बैठकमभ दफभवभर छिफिकभ िभलग अध्यििे आवश्यक व्यवस्थभ गनुप
ा नेछ । यस्तो छिफिमभ
अध्यििे प्रभप्त र्ई सकेकभ सं शोिन वविे यक वभ प्रस्तभविभई समेत समभवेश गरभउन सक्नेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम छिफि समभप्त र्ए पश्चभत वविे यक वभ प्रस्तभव प्रस्तुतकतभा
सदस्यिे अध्यिको अनुमलतिे सर्भमभ दे हभयको कुनै एक प्रस्तभव प्रस्तुत गनुप
ा नेछ,(क)

ववस्तृत छिफिको िभलग वविे यक वभ प्रस्तभविभई सर्भकभ सलमलतमभ पठभइयोस् र्न्ने वभ

(र्ख)

वविे यक वभ प्रस्तभव बैठकबभट पभररत गना लनणायभथा पेश गने ।
तर सलमलतको बैठकमभ पठभइने वविे यक वभ प्रस्तभव सर्भको बैठकमभ दफभबभर छिफि

गररने छै न ।
३७.

सर्भमभ छिफि गना नपभइने ववषयहरूाः (१) दे हभयकभ ववषयमभ सर्भ वभ सलमलतको कुनै बैठकमभ
छिफि गना पभइने छै नाः
(क)

सं वविभन वभ प्रचलित कभनूनबभट लनषेि गररएको ववषय,
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(र्ख)

कभनूनत: गोप्य रहने कुरभहरू वभ प्रकभशन गदभा रभविय वहत ववपररत हुने कभया,

(ग)

कभयापभलिकभको कुनै सलमलतको लनणायको आिोचनभ गररएकभ ववषय,

(ग)

सर्भको छिफिद्वभरभ स्पष्ट र्एसकेको ववषय,

(घ)

प्रत्यि वभ अप्रत्यि रुपमभ प्रचभरको िभलग कुनै व्यजि वभ सं स्थभको नभम आठद र्एको
ववषय,

(ङ)

प्रचलित कभनून बमोजिम स्थभवपत र्एको न्यभवयक वभ वभ त्यसको पदभलिकभरी, प्रचलित
कभनुन बमोजिम िभँचबुझ गना, सुझभव ठदन वभ प्रलतवेदन पेश गना गठठत आयोग वभ
सलमलतमभ ववचभरिीन रहे को ववषय,

(च)

ऐलतहभलसक तथ्य वभ कभनूनको व्यभख्यभ सम्बन्िी ववषय,

(छ)

गैर सरकभरी व्यजिको कुनै विव्य सत्य हो वभ होइन र्न्ने ववषय,

(ि)

अजशष्ट र्भषभ प्रयोग गररएको,

(झ)

कभयापभलिकभको कुनै लनणाय वभ कुनै कभरवभही सम्बन्िी ववषयमभ छिफि गदभा रभविय
सुरिभ, अर्खण्डतभ वभ कूटनीलतक सम्बन्ि िस्तभ सं वेदनशीि ववषयहरूमभ आँच आउन
सक्ने र्नी कभयापभलिकभबभट प्रमभजणत गररएको ववषय समभवेश र्एको, र

३८.

सलमलतमभ छिफि: (१) दफभ ३६ को उपदफभ २(क) बमोजिम ववस्तृत छिफि गना सर्भको
सलमलतमभ पठभइएकोमभ सलमलतिे त्यस्तो वविे यक वभ प्रस्तभवमभ छिफि गदभा वविे यकमभ सं शोिन
पेश गने सदस्यहरुिभई सं शोिन पेश गनुा परे को आिभर र कभरण समेत र्खुिभई आफ्नो
सं शोिनको ववषयमभ प्रष्ट गना सलमलतको बैठकमभ समय ठदनेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम सं शोिनकतभािे सं शोिनको ववषयमभ आफ्नो िभरणभ रभर्खे पलछ पेश

र्एकभ सं शोिनकभ ववषयमभ समेत सलमलतिे दफभबभर छिफि गरी त्यस्तो सं शोिन स्वीकभर गने
वभ नगने सम्बन्िमभ वविे यक प्रस्तुतकतभा सदस्यको समेत रभय लिई आवश्यक लनणाय गनेछ ।
३९.

सलमलतको प्रलतवेदन र बैठकमभ प्रस्तुत: (१) सलमलतमभ वविे यक वभ प्रस्तभव उपर छिफि समभप्त
र्एपलछ सलमलतिे गरे को लनणाय अनुरुप प्रलतवेदन तयभर गरी सलमलतको सं योिक वभ लनिको
अनुपजस्थलतमभ सलमलतिे तोकेको सदस्यिे प्रलतवेदन सवहतको वविे यक वभ प्रस्तभव अध्यिको
अनुमलतिे सर्भको बैठकमभ पेश गनेछ ।

(२) उपदफभ (१) बमोजिमको प्रलतवेदन उपर छिफि समभप्त र्ए पश्चभत वविे यक वभ
प्रस्तभव प्रस्तुतकतभा सदस्यिे अध्यिको अनुमलतमभ वविे यक वभ प्रस्तभव बैठकबभट पभररत गना
लनणायभथा पेश गनेछ ।
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४०.

वविेयक वफतभा लिन सक्ने: (१) वविे यक प्रस्तुतकतभा सदस्यिे सर्भको स्वीकृलत लिई िुनसुकै
अवस्थभमभ वविे यक वभ प्रस्तभव वफतभा लिन सक्नेछ ।

तर वभवषाक बिेट तथभ आलथाक ऐन सम्बन्िी वविे यक वफतभा लिन सक्ने छै न ् ।
(२) वविे यक वभ प्रस्तभव प्रस्तुतकतभा सदस्यिे वविेयक वफतभा लिन अनुमलत मभग्ने प्रस्तभव
पेश गना चभहे मभ लिजर्खत सू चनभ ठदनु पनेछ ।
(३) वविे यक वभ प्रस्तभव वफतभा लिने प्रस्तभवको कसै िे ववरोि गरे मभ प्रस्तभव गने तथभ ववरोि

गने सदस्यिभई अध्यििे आ-आफ्नो कुरभहरू स्पष्ट पभना सं जिप्त विव्य ठदन अनुमलत ठदन
सक्नेछ र त्यसपलछ अरु छिफि हुन नठदई प्रस्तभविभई लनणायभथा पेश गनेछ ।
(३) वविे यक वभ प्रस्तभव वफतभा लिने अन्य प्रवक्रयभ अध्यििे लनिभारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
४१.

सं शोिन प्रस्तभव स्वीकृत गने वभ नगने अलिकभराः (१) दफभ २६, २७, २९, ३० र ३६
बमोजिम दतभा र्एको वविे यक वभ प्रस्तभव उपर कुनै सदस्यिे सं शोिन पेश गना चभहे मभ सर्भको
बैठक हुनर्
ु न्दभ कम्तीमभ चौवीस घण्टभ अगभवै सं शोिनको प्रस्तभव अध्यि समि पे श गना सक्नेछ
।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम पेश गररने सं शोिन स्वीकृत गने वभ नगने अलिकभर अध्यिको
हुनेछ ।
(३) अध्यििे स्वीकृत गरे को सं शोिन वभ सं शोिन सवहतको प्रस्तभव वभ मूि प्रस्तभविभई
लनणायभथा पेश गनुर्
ा न्दभ पवहिे बैठकमभ पढे र सुनभउनेछ । यसरी लनणायभथा पेश गदभा एकर्न्दभ
बढी सं शोिनहरु र्एमभ अध्यििे उपयुि ठहरयभएको कुनै एक सं शोिन वभ सं शोिन सवहतको
प्रस्तभव वभ मूि प्रस्तभविभई प्रभथलमकतभ ठदइ पेश गना सक्नेछ ।
(२) सर्भको सजचविे अध्यििे अनुमलत ठदएकभ सं शोिनहरूको वववरण सदस्यहरूिभई
उपिब्ि गरभउनेछ ।

४२.

वविेयक पभररत गने प्रस्तभव सर्भको लनणायभथा पेश गने: (१) सर्भमभ दफभवभर छिफि र्एकोमभ
सो समभप्त र्एपलछ र सलमलतमभ ववस्तृत छिफि र्एकोमभ सलमलतको प्रलतवेदन उपर सर्भको
बैठकमभ छिफि समभप्त र्एपश्चभत अध्यिको अनुमलत लिई सर्भमभ लनणायभथा वविे यक प्रस्तुतकतभा
सदस्यिे वविे यक पभररत गररयोस् र्न्ने प्रस्तभव प्रस्तुत गनेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिमको वविे यक वभ प्रस्तभवमभ पेश र्एकभ सं शोिनहरूिभई अध्यिको
अनुमलतिे बैठकमभ लनणायभथा छु ट्टै पेश गना सक्नेछ ।
(३) उपदफभ (१) र (२) बमोजिम सर्भको बैठकमभ बहुमत सदस्यिे स्वीकृत गरे मभ
वविे यक वभ प्रस्तभव पभररत र्एको मभलननेछ ।
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४३.

वविेयकको पुनाः प्रस्तुलताः एक पटक आव्हभन गरी बसे को सर्भको बैठकमभ पेश गरी अस्वीकृत
र्एको वविे यक सोही सर्भको बैठकमभ पुनाः प्रस्तभव गररने छै न ।

४४.

वविेयक दतभा अलर्िेर्ख रभख्ने: सर्भमभ पेश गने प्रयोिनको िभलग अध्यि समि पेश र्एकभ
वविे यक सर्भको सजचविे अनुसूची-२ बमोजिम दतभा गरी वविे यकमभ र्एको कभरबभहीको
अद्यभवलिक िगत तयभर गरी रभख्नु पनेछ ।

४५.

सभमभन्य त्रुटी सुिभर: अध्यििे सर्भबभट पभररत र्एको वविे यक वभ प्रस्तभवमभ दफभहरूको सं ख्यभको
क्रम लमिभउने तथभ र्भषभगत शुद्धतभ कभयम रभख्नु पनेछ ।

४६.

वविेयक प्रमभणीकरणको िभलग अद्यभवलिक प्रलत तयभर पभने: (१) दफभ ४२ बमोजिम सर्भबभट
पभररत र्एको वविे यकिभई सर्भको सजचविे पभररत र्एकभ सं शोिन तथभ आनुषंलगक लमिभन र्ए

त्यस्तो लमिभन गरी वविे यक पभररत र्एको लमलत समेत उल्िेर्ख गरी प्रमभणीकरणको िभलग नेपभिी
कभगिमभ चभर प्रलत तयभर गनुपनेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम तयभर गररएको वविे यकमभ वषागत नम्बर समेत उल्िेर्ख गरी
सर्भको सजचविे प्रमभणीकरणको िभलग अध्यि समि पेश गनुा पनेछ ।
४७.

वविेयक प्रमभणीकरण र प्रकभशन तथभ लबक्री ववतरण: (१) सर्भबभट पभररत र्ई दफभ ४६ को
उपदफभ (२) बमोजिम पेश र्एको वविे यकको पवहिो र अजन्तम पृष्ठमभ पूरभ नभम, थर तथभ पद
समेत उल्िेर्ख गरी प्रत्येक पृष्ठमभ हस्तभिर गरी अध्यििे प्रमभणीकरण गने छ । त्यसरी
प्रमभणीकरण गदभा लमलत र वविे यकको पृष्ठ सं ख्यभ समेत र्खुिभउनु पनेछ ।
(२) सर्भबभट पभररत वविे यक उपदफभ (१) बमोजिम प्रमभणीकरण र्एपलछ िभगू हुनेछ ।
(३) उपदफभ (१) बमोजिम वविे यक प्रमभणीकरण र्एको िभनकभरी सर्भमभ ठदनु पनेछ ।
(४) उपदफभ (१) बमोजिम प्रमभणीकरण र्एको वविे यकको एक प्रलत सर्भको अलर्िेर्खमभ
रभर्खी अको एक–एक प्रलत कभयापभलिकभको कभयभािय, वडभ सलमलत र सं घ र प्रदे शको सम्पका
मन्त्रभियमभ पठभउनु पनेछ ।
(५) उपदफभ (१) बमोजिम प्रमभणीकरण र्एको वविे यक प्रकभशन गरी कभयापभलिकभको
वेवसभईटमभ समेत रभख्नु पनेछ ।
(६) सर्भिे पभररत गरे को वविे यक प्रमभणीकरण र्एपलछ त्यसकभ मुख्य मुख्य व्यवस्थभको
बभरे मभ स्थभनीय सञ्चभर मभध्यम वभ अन्य कुनै तररकभबभट प्रचभर प्रसभर गनुा पनेछ ।
(७) कसै िे स्थभनीय कभनून र्खररद गना चभहे मभ कभयापभलिकभको कभयभािय र वडभ सलमलतको

कभयभाियबभट िभगत दस्तुर लतरी र्खररद गना सक्नेछ ।
४८.

सलमलत गठन गना सक्ने: (१) कभयापभलिकभिभई सर्भप्रलत उिरदभयी बनभउन, स्थभनीय कभनून
लनमभाण प्रवक्रयभिभई व्यवजस्थत बनभउन तथभ कभयापभलिकभबभट र्एकभ कभरवभहीको अनुगमन र
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मूल्यभङ्कन गरी आवश्यक लनदे शन ठदने समेत प्रयोिनको िभलग दे हभय बमोजिमको सलमलत गठन
गना सवकनेछाः
क. वविे यक सलमलत
र्ख. िेर्खभ सलमलत
ग. सुशभसन सलमलत
(२) उपदफभ (१) बमोजिमको कभमको िभलग सर्भिे आवश्यकतभ अनुसभर अन्य सलमलत
गठन गना सकने छ l
३) प्रत्येक सलमलतमभ बढीमभ तीन िनभ सदस्यहरु रहनेछन् । सलमलतमभ रहने सदस्यहरु
ववषयगत अनुर्व वभ ववज्ञतभकभ आिभरमभ अध्यिको प्रस्तभव बमोजिम सर्भिे लनिभारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफभ (१) र (२) बमोजिम गठन हुने सलमलतको सं योिक अध्यििे तोके बमोजिम

हुनेछ । सं योिक बैठकमभ उपजस्थत नर्एमभ सलमलतिे तोकेको सदस्यिे बैठकको अध्यितभ
गनेछ ।

(५) सलमलतको सजचवको कभया कभयापभलिकभको ववषयगत शभर्खभ प्रमुर्खिे गनेछ ।
(६) सलमलतको बैठकको गणपुरक सं ख्यभ कम्तीमभ दुई िनभ हुनपु नेछ ।
(७) सलमलतको लनणाय बहुमतबभट हुनेछ ।
(८) उपदफभ (१) बमोजिमको सलमलतिे आवश्यकतभनुसभर ववषयगत ववज्ञ वभ कमाचभरीिभई
आमन्त्रण गना सक्नेछ । आमजन्त्रत सदस्यिे बैठकको लनणायमभ मत ठदन पभउने छै न।
(९) उपदफभ (१) बमोजिमकभ सलमलतिे आफूिे गरे को कभमको वभवषाक प्रलतवेदन सर्भ
समि पेश गनुा पनेछ ।
४९.

स्थभनीय कभनूनको एकीकृत र अद्यभवलिक अलर्िेर्ख रभख्नुपने: (१) सर्भको सजचविे अनुसूची–३
बमोजिमको ढभँचभमभ सर्भिे बनभएको कभनूनको एकीकृत र अद्यभवलिक अलर्िेर्ख रभख्नु पनेछ ।
(२) कभयापभलिकभिे स्थभनीय कभनूनको वषागत र वणभानक्र
ु ममभ अद्यभवलिक वववरण तयभर गरी
रभख्नु पनेछ ।
(३) स्थभनीय कभनूनमभ सं शोिन र्एमभ त्यस्तो सं शोिन समेत लमिभइ कभयापभलिकभिे
अद्यभवलिक वववरण तयभर गरी रभख्नु पनेछ । त्यसरी अद्यभवलिक गररएको स्थभनीय कभनून
स्थभनीय तहको वेवसभईटमभ समेत रभख्नु पनेछ ।
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(४) उपदफभ (१) बमोजिम रभजर्खएको अलर्िेर्ख कसै िे अविोकन गना चभहे मभ सुरजित

रुपमभ अविोकन गना ठदनु पनेछ ।
५०.
५१.

कभनून लनमभाण प्रवक्रयभ सम्बन्िी अन्य व्यवस्थभ: स्थभनीय कभनून लनमभाण वभ सं शोिन सम्बन्िी अन्य
प्रवक्रयभ प्रचलित कभनून अनुकूि सर्भिे आफैं लनिभारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

सर्भको सजचवको अलिकभराः सर्भको सजचविे सर्भको वभ कुनै सलमलत वभ उपसलमलतको बैठकमभ
प्रवेश गना र बैठकमभ कभयारत कमाचभरीिभई लनदे शन ठदन वभ लनयन्त्रण गना वभ बैठकिे मभगेको
कभयाववलि सम्बन्िी सल्िभह ठदन सक्नेछ ।
पररच्छे द-४
ववववि

५२.

सर्भिभई सं बोिनाः (१) नेपभि सरकभरकभ मजन्त्रपररषद्कभ सदस्य, प्रदे श प्रमुर्ख तथभ प्रदे श
सरकभरकभ मजन्त्रपररषद्कभ सदस्यिभई सर्भ अध्यििे सर्भको बैठकिभई ववशेष सम्बोिन गना
अनुरोि गना सक्नेछ ।
(२) उपदफभ (१) बमोजिम सम्बोिनको िभलग अपनभइने प्रवक्रयभ अध्यििे तोके बमोजिम

हुनेछ ।
५३.
५४.

प्रवेश लनयलमत गने अलिकभराः (१) सर्भको बैठकमभ प्रवेश लनयलमत गने अलिकभर अध्यिको
हुनेछ ।

आन्तररक ठदग्दशानाः सर्भको स्वीकृलत लिई अध्यििे आवश्यकतभ अनुसभर आन्तररक ठदग्दशान
बनभउन सक्नेछ ।
(१) यस कभयाववलिको अजन्तम व्यभख्यभ गने अलिकभर अध्यििभई हुनेछ र लनिको लनणाय

अजन्तम हुनेछ ।

(२) त्यस्तो लनणायको िभनकभरी बैठकिभई ठदनु पनेछ ।
(३) यो कभयाववलिको प्रयोग गदभा प्रवक्रयभगत बभिभ अड्कभउहरू फुकभउने अजन्तम अलिकभर

अध्यििभई हुनेछ । यसरी िभरी र्एकभ आदे श वभ लनदे शनहरू यस कभयाववलिमभ परे सरह मभनी
कभयभान्वयनमभ आउनेछ ।
५५.

सर्भको सजचवको कभम िगभउन सक्नेाः सर्भको सजचव उपजस्थत नर्एमभ यस कभयाववलिमभ सर्भको
सजचविे गने र्नी तोवकएकभ कभयाहरू अध्यििे तोकेको अन्य अलिकृत स्तरकभ कमाचभरीिे गनेछ
।

५६.

अनुपजस्थलतको सूचनभाः (१) कुनै सदस्य िगभतभर दूई वटभ वभ सो र्न्दभ बढी सर्भको बैठकमभ
अनुपजस्थत रहनु पने र्एमभ तत्सम्बन्िी अलग्रम सू चनभ अध्यििभई ठदनु पनेछ ।
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(२) उपदफभ (१) बमोजिम ठदइने सू चनभमभ आफू अनुपजस्थत रहने अवलि र कभरण समेत
उल्िेर्ख गनुा पनेछ ।
५७.

पभिनभ गनुा पने आचभर सं वहतभाः सर्भकभ पदभलिकभरी तथभ सदस्यहरूिे सं वविभन तथभ कभनून
बमोजिमको उिरदभवयत्व पूरभ गने तथभ लनिहरूको कभम कभरवभहीमभ सभवािलनक ववश्वभस कभयम
गना सर्भबभट स्वीकृत आचभर सं वहतभको पभिनभ गनेछन् । आचभर सं वहतभको नमूनभ स्थभनीय
तहको सम्पका मन्त्रभिय मभफात उपिब्ि हुनेछ । यस्तो आचभरसं वहतभ सर्भबभट पभररत गरी िभगू

५८.

गनुा स्थभनीय तहको कताव्य हुनेछ ।

अलिवेशनको अंग नमभलनने: सर्भको अलिवेशन प्रभरम्र् हुन ु पूव ा र र्ैसकेपलछ अन्त्य नर्एसम्मको
अवलिमभ आयोिनभ हुने उद्घभटन, स्वभगत, सम्मभन तथभ अलर्नन्दन िस्तभ वक्रयभकिभपिभई
सर्भको अंग मभलनने छै न ।

५९.

शभजन्त सुरिभ, सुव्यवस्थभ कभयम रभख्ने: नगरसर्भ सञ्चभिन अवलिर्र सर्भको सुरिभथा अध्यििे
सुरिभ लनकभयको सहयोग अनुरोि गरे मभ अवविम्ब सुरिभ उपिब्ि गरभउनु सम्बजन्ित सुरिभ
लनकभयको कताव्य हुनेछ ।
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अनुसूची-१
(कभयाववलिको दफभ ७ को उपदफभ (१) सँग सम्बजन्ित)
गुर्भाकोट नगरपभलिकभ

दोश्रो नगरसर्भ
कभयासूची र समयतभलिकभ
बैठक सं ख्यभ:

बैठक स्थभनाः

अध्यितभाः
लमलत

बैठक बस्ने समय

कभयासूची

कभयासूची प्रस्तुतकतभा

कैवफयत

छिफिको समयतभलिकभ
लमलत

बैठक बस्ने
समय

कभयासूची

प्रस्तभव

प्रस्तुतकतभाको
नभम

छिफिमभ बोल्ने सदस्यको नभम
र तोवकएको समय
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अनुसूची-२
(कभयाववलिको दफभ २९ को उपदफभ (४) सँग सम्बजन्ित)

गुर्भाकोट नगरपभलिकभको नगरसर्भमभ प्रस्तुत कभनूनको अलर्िेर्ख

दोश्रो नगरसर्भ

दतभा
नं.

वविेयकको
नभम

दतभा

लमलत

मूि÷सं शोिन

प्रस्तुतकतभा

ववतरण
लमलत

सर्भमभ
प्रस्तुत
लमलत

दफभवभर

छिफि

पभररत
लमलत

प्रमभणीकरण
लमलत

अलर्िेर्ख तयभर गनेको

अलर्िेर्ख िभँच गनेको

दस्तर्खताः

दस्तर्खताः

नभम, थर:

नभम, थर:

पद:

पद:

लमलत:

लमलत:
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अनुसूची-३
(कभयाववलिको दफभ ४९ को उपदफभ (१) सँग सम्बजन्ित)

गुर्भाकोट पभलिकभको नगर सर्भमभ स्वीकृत कभनूनको अलर्िेर्ख

दोश्रो नगरसर्भ

दतभा
नं.

वविेयकको नभम

सर्भबभट
स्वीकृत

र्एको लमलत

सं शोिन

र्एको

र्ए सोको लमलत

सर्भमभ
प्रस्तुत
लमलत

पभररत
लमलत

प्रमभणीकरण लमलत

अलर्िेर्ख तयभर गनेको

अलर्िेर्ख िभँच गनेको

दस्तर्खताः

दस्तर्खताः

नभम, थर:

नभम, थर:

पद:

पद:

लमलत:

लमलत:

कैवफयत
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