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d"l;sf]^ gu/kflnsfsf] gu/;ef ;~rfng sfo{ljlw 

२०७४  

 

प्रस्तावनाः  

नेपालको  संविधानको  धारा  २२७ अनुसार  प्रदेश  कानून  बमोविम  
स्थानीय  तहको  बैठक  सञ्चालन  काययविवध  स्वीकृत  भई लागू  

नभएसम्मको  लावग  d"l;sf]^ gu/kflnsf gu/ सभाको कायय सञ्चालन गनय, बैठकको 

सुव्यवस्था कायम राख्न, अवश्यक समममतहरूको गठन गनय र ऄन्य काम कारवाही मनयममत एवं प्रभावकारी 

बनाउ न नगरसभाबाट  स्वीकृत  गरी  यो  काययविवध  िारी  गररएको  छ । 

 

पररच्छेद – 1 

प्रारमभभक 

१. संमिप्त नाम र प्रारभभः (1) यस मनयमावलीको नाम “d"l;sf]^ gu/kflnsf नगर  सभा सञ ्चालन 

काययमवमध-२०७४” रहकेो छ। 

(2) यो काययमवमध तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ । 

२. पररभाषाः मवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययमवमधमा,- 

(क) “संमवधान” भन्नाले नेपालको संमवधान सभझन ुपछय । 

(ख) “स्थानीय तह” भन ्नाले नेपालको संमवधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ बमोमजमका नगरपामलका 

सभा सभझन ुपदयछ । 

(ग)  “सभा” भन ्नाले संमवधानको धारा २२३ बमोमजमको नगर सभा सभझनु पदयछ ।  

(घ) “काययपामलका” भन ्नाले नगर काययपामलका सभझनु पदयछ । 

(ङ) “ऄध्यि” भन्नाले सभाको  अध्यक्षलाई  सभझन ुपछय ।  

(च) “ईपाध्यि” भन्नाले नगरपामलकाको उपप्रमुखलाइ सम्झनु  पदयछ  । 

(छ) “मवधेयक” भन्नाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा समेत सभझन ुपछय। 

(ज)  “सदस्य” भन्नाले नगर काययपामलकाको प्रमुख, ईपप्रमुख, काययपामलकाको सदस्य वा वडा सदस्य 

सभझनु पछय । 

(झ) “सभाको  सविि ” भन्नाले नगरपामलकाको काययकारी ऄमधकृत  वा ऄध्यिले सभाको समचव भइ 

काम गनय तोकेको कमयचारी समेतलाइ सभझनु पछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नाले नगर सभाको ऄमधवेशन सभझनु पछय । सो शब्दले समममतको वैठक समेतलाइ सभझन ु

पदयछ । 

(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको मवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव िा  सो  प्रस्तािसँग  

सम्बन्धित  संशोधन  प्रस्ताि  समेत  सभझनु पछय । 

(ठ) “प्रस्तुतकताय सदस्य” भन्नाले सभाको मवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सभाको  सदस्य सभझनु पछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सभझन ुपछय र सो शब्दले बैठक किसँग जोमडएको दशयकदीघाय 

तथा बरण्डा समेतलाइ जनाईँछ । 

(ढ) “मवषयगत शाखा” भन्नाले नगरपावलकाको  कायय मवभाजन मनयमावली बमोमजमको 

मवषयगत शाखा संझनु पछय ।  

(ण) “समममत” भन्नाले यस काययमवमध बमोमजम गठन हुने सभाको समममत सभझन ुपछय । 

(त) “संयोजक” भन्नाले यस काययमवमध बमोमजम गरठत समममतको संयोजक सभझनु पछय । 



 3 

 

 

पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्धी व्यवस्था 

 

३. सभाको अधिवेशन  बोलाउने : (१ ) अध्यक्षले  नगर पावलकाको  
वनिायिनको  अन्धिम  पररणाम  घोषणा  भएको  वमवतले  एक  मवहना  
वभत्र  सभाको  पवहलो  अवधिेशन  बोलाउनेछ  ।  त्यसपवछ  यस  
काययविवध  बमोविम  अध्यक्षले  समय  समयमा  अन्य  अवधिेशन  
बोलाउनेछ  ।   

तर सभाको एईटा ऄमधवेशनको समामप्त र ऄको बैठकको प्रारभभका बीचको ऄवमध छ महीना भन्दा बढी 

हुने छैन । 

(२) ऄध्यिले काययसूची बमोमजम सभाको  बैठकको संचालन र ऄन््य गनेछ । 

(३) सभाको ऄमधवेशन चाल ूनरहकेो वा बैठक स्थमगत भएको ऄवस्थामा बैठक बोलाईन वाञ्छनीय छ भनी 

सभाको सभपूणय सदस्य संख्याको एक चौथाआ सदस्यहरूल ेमलमखत ऄनुरोध गरेमा ऄध्यिल े्यस्तो बैठक बस्न े

मममत, स्थान  तोके्नछ । ्यसरी तोककएको मममत, समय र  स्थान मा सभाको ऄमधवेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको  अवधिेशन  कायय पावलकाको  केन्द्र  रहेको  स्थानमा  
अध्यक्षले  तोके  बमोविम  बसे्नछ  ।  

(५) सामान्यतः मनवायचन पमछको पमहलो ऄमधवेशनको  अिवध  बढीमा पन्र कदन र सोपमछको प्र्येक 

ऄमधवेशनको ऄवमध बढीमा सात कदनको हुनेछ । 

(6) ईपदफा (१) वा (३) बमोमजम सभाको ऄमधवेशन बोलाएको सूचना ऄध्यिले सदस्यहरुलाइ कदनेछ । 

्यस्तो सूचना अवश्यकता ऄनुसार सावयजमनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको  उपस्थिधि  र  आसनः  (१ ) बैठकमा  आसन ग्रहण  गनुय  
अवघ  सबै  सदस्यले  अध्यक्षले  तोकेको  क्रम  अनुसार  
अवधिेशनको  उपन्धस्थवत  पुन्धस्तकामा  हस्ताक्षर  गनुयपनेछ  
।   

(२) ईपदफा (१) बमोमजम ईपमस्थत सदस्यले ऄध्यिले तोके ऄनुसारको स्थानमा मनधायररत समय ऄगाव ै

अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) ऄपांगता भएका सदस्यको हकमा ऄध्यिले मनधायररत गरेको स्थानमा मनजको साथमा एक जना सहयोगी 

अवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गनय  सके्नछ  ।  

५. सभाको  गणपूरक  संख्या : (१ ) सभामा  तत्काल  कायम  रहेका  सदस्य  
संख्याको  पिास  प्रवतशत  भन्दा  बढी  सदस्य  उपन्धस्थत  भएमा  
अवधिेशनको  लावग  गणपूरक  संख्या  पुगेको  मावननेछ  ।    

(२) ईपदफा (१) बमोमजम गणपुरक संख्या नपुगेमा ऄध्यिले तीन कदन मभत्र ऄको बैठकका लामग दफा ३ 

बमोमजम सूमचत गनुयपनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोमजम अव्हा न गरेको ऄमधवेशनमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दु इ कदन मभत्र 

ऄमधवेशन बस्न ेगरी दफा ३ बमोमजम सूचना गनुयपनेछ ।  
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(४) ईपदफा ( ३) बमोमजम पुनः सूचना गदाय गणपुरक संख्या नपुगेमा कभतीमा पच्ची स प्रमतशत 

सदस्यहरुको ईपमस्थमतमा ऄमधवेशन बस्नेछ ।  

६. बैठ कको सञ्चालन  र  थिगन : (१ ) अध्यक्षले  सभाको  काययबोझलाई  
ध्यानमा  राखी  काययसूिी  स्वीकृत  गरी  सभाको  बैठक  संिालन  
गनुयपनेछ  ।   

(२) सभाको बैठक ऄध्यिले मनधायरण गरेको समय तामलका बमोमजम हुनेछ ।  

(३) ऄध्यिले प्र्येक बैठकको प्रारभभ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको  अध्यक्ष  िैठकमा  उपन्धस्थत  हुन  नसके्न  अिस्थामा  
उपाध्यक्ष  िा  उपप्रमुखले  बैठकको  अध्यक्षता  गनेछ  ।  
उपाध्यक्ष  िा  उपप्रमुख  पवन  उपन्धस्थत  हुन  नसकेमा  
अध्यक्षले  तोकेको  सभाको  सदस्यले  बैठकको  अध्यक्षता  
गने  गरी  कायय सूिीमा  तोकु्न  पनेछ  ।  

७. काययसूची र  समयावधि  प्रकाशनः  ( १ ) अध्यक्षको  वनदेशानुसार  
सभाको  सवििले  काययसूिी  र  समय  तावलका  अनुसूिी -१  बमोविम  
तयार  गनेछ  र  त्यसको  एक  प्रवत  सामान्यतया  अड्िालीस  
घण्टा  अगािै  प्रते्यक  सदस्यलाई  उपलब्ध  गराइनेछ  ।  

तर मवशेष पररमस्थमतमा ऄध्यिको मनदशेानुसार बैठक बस्न ेिौिीस  घण्टा ऄगाव ैकाययसूची तयार 

गरी ्यसको एक प्रमत सदस्यलाइ सभाको  सवििले  ईपलब्ध गराईन सके्नछ  । 

८. समयावधि  धनिाारण : (१ ) अध्यक्षले  बैठकमा  पेश  हुने  
विषयमावथ  छलफल गनय  समयािवध  तोके्नछ  ।  

(२) ईपदफा (१) बमोमजम तोककएको समयावमध समाप्त भएपमछ यस काययविवध मा ऄन्यथा 

लेमखएकोमा बाहके ऄध्यिल े अन्य  विषयमा  छलफल हुन नकदइ सो मवषयको टुङ्गो लगाईन 

अवश्यक सब ैविधेयक  िा  प्रस्ताि  मनणययाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ । 

९. सभामा  मिदान : ( १ ) सभामा  वनणययका  लावग  प्रसु्तत  गररएको  
सबै   विधेयक  िा  प्रस्तािको  वनणयय  उपन्धस्थत  सदस्यहरूको  
बहुमतबाट  हुनेछ  ।   

(२) ऄध्यिता गने व्यमिलाइ मत कदने ऄमधकार हुन ेछैन ।  

तर मत बराबर भएमा ऄध्यिता गने व्यमिले अफ्नो मनणाययक मत कदनेछ ।  

१०. मयााधदि  संशोिनः  कुनै  सदस्यले  प्रसु्तत  गने  विधेयक  
िा  प्रस्ताि मा  कुनै  आपवििनक , वं्यग्यात्मक , अनािश्यक , 
अनुपयुक्त  िा  असम्बद्ध  शब्द  िा  िाक्ांश  प्रयोग  भएको  
लागेमा  अध्यक्षले  त्यस्ता  विषय  वितरण  हुनुभन्दा  अवघ  
उपयुक्त  संशोधन  गनय  िा  गराउन  सके्नछ  ।  

११. बैठकको  प्रारम्भः  सभाको  बैठक  कक्षमा  अध्यक्ष  आगमन  भई  
रावरि य  धुन  बिे  पवछ  बैठक  प्रारम्भ  हुनेछ  ।  

१२. बैठकमा  पालना  गननापने  आचरणहरः  (१ ) बैठकमा  देहायका  
आिरणहरू  पालना  गनुय  पनेछः  

(क) ऄध्यि बैठक किमा प्रवेश हुदँा सबैल ेसभमान प्रकट गनय ईठ्न ुपनेछ । 

(ख) ऄध्यिले बैठकप्रमत सभमान प्रकट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थमगत भइ ऄध्यि सभाबाट बामहर मनस्के पमछ मात्र ऄरु सदस्यहरूले बैठक कि छाड्न ु

पनेछ । 



 5 

(घ) बैठकमा भाग मलने सदस्यले बोल्दा ऄध्यिलाइ सभबोधन गरेर मात्र बोल्नु पछय र ऄध्यिले 

ऄन्यथा अदशे कदएमा बाहके ईमभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) ऄध्यिले बैठकलाइ सभबोधन गरररहकेो समयमा कुनै पमन सदस्यले स्थान छाड्नु हुदँनै र 

ऄध्यिले बोलेको कुरा शामन्तपूवयक सुनु्न पनेछ । 

(च) ऄध्यिले  असन ग्रहण  गरररहेको  र बोमलरहकेो अिस्थामा  सदस्यको 

बीचबाट हहड्नु हुदँनै । 

(छ) कुनै सदस्यले बोमलरहकेो समयमा ऄशामन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने वा ऄव्यवस्था 

ई्पन्न हुने कुनै काम गनुय हुदँनै । 

(ज) बैठक किमा ऄध्यिको सामुने्नबाट वारपार गरी हहड्न वा ऄध्यिको असनतफय  मपठ्यू फकायएर 

बस्न हुदँनै । 

(झ) बैठकको काययसँग प्र्यि रुपले सभबमन्धत मवषय बाहके ऄन्य मवषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा 

ऄन्य कागजपत्रहरू पढ्नु हुदँनै । 

(ञ) बैठकको ऄवमधभर बैठक किमा मोबाइल फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभामा पालना गनुयपन ेअन्य  आिरणहरू समय समयमा  सभाले तोके बमोमजम हुनेछ । 

१३. बैठकमा  भाग  धलने  सदस्यले  पालन  गनना  पने  धनयमहरः  
बैठकमा  हुने  छलफलमा  भाग  वलने  सदस्यले  देहायका  वनयमहरूको  
पालन  गनुय  पनेछः  

(क) ऄध्यिको ध्यानाकषयण गनयको मनममत्त ईठ्न ुपनेछ र ऄध्यि मनजको नाम बोलाएपमछ वा आशारा 

गरेपमछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) यस काययविवध को दफा ३५ बमोविमका  मवषयमा छलफल गनुय हुदँनै । 

(ग) ऄशी ष्ट, ऄश्ली ल, ऄपमानजनक वा कुनै अपमत्तजनक शब्द बोल्नु हुदँनै । 

(घ) व्यमिगत अिेप लगाईन हुदँनै । 

(ङ) बोल्न पाईने ऄमधकारलाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायल ेदरुुपयोग गनुय हुदँनै । 

(च) सभा वा ऄध्यिको कुनै मनणयय बदर गररयोस् भने्न प्रस्तावमामथ बोल्दाको ऄवस्थामा बाहके सभा 

ऄध्यिको कुनै पमन मनणययको अलोचना गनुय हुदँनै । 

(छ) ऄध्यिले पद ऄनुकूल अचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहके ऄध्यिको 

अचरणको अलोचना गनुय हुदँनै । 

(ि) वैठकमा पालना गनुयपने अन्य  मनयमहरू सभाले तोके बमोमजम हुनेछ । 

१४. छलफलमा  बोल्ने  क्रमः  बैठकमा  बोल्ने  क्रम  देहाय  बमोविम  
हुनेछः  

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोमलसकेपमछ ऄध्यिले नाम बोलाएको वा आशारा गरेको क्रम बमोमजमको 

सदस्यले बोल्न पाईनेछन् । 

(ख) ऄध्यिको ऄनुममत मबना कुनै सदस्यले एईटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाईने छैन । 

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले ईत्तर कदनको मनममत्त छलफलको ऄन््यमा फेरर बोल्न पाईनेछ । सो 

प्रस्तावको सभबन्धमा छलफलमा पमहले भाग मलएको वा नमलएको जेसुकै भए तापमन प्रस्तावक 

सदस्यले ईत्तर कदइ सकेपमछ ऄध्यिको ऄनुममत नमलइ फेरर बोल्न पाईने छैन । 
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१५. स्पष्ट  पाना  माग  गना  सधकनेः  ( १ ) बैठकमा  छलफल िवलरहेको  
समयमा  सम्बन्धित  विषयमा  कुनै  सदस्यले  कुनै  कुरा  स्पर  
पानय  माग  गनय  अध्यक्ष  माफय त  अनुरोध  गनय  सके्नछ  ।  

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेमखएको भए तापमन ऄध्यिको ऄनुममत मलइ कुनै सदस्यले सभाको 

जानकारीको लामग अफूसँग सभबमन्धत ऄन्य मवषयमा स्पष्ट जानकारी कदन सके्नछ । 

तर ्यस्तो स्पष्ट जानकारी दददा कुनै मववादस्पद मवषय ईठाईन पाआने छैन र सो स्पष्ट जानकारी मामथ 

कुनै छलफल गनय पाआने छैन ।  

१६. धनणायािा  प्रस्ताव  पेश  गनेः  ( १ ) सभाको  काययसूिीको  
कुनै  प्रस्तािमावथ  छलफल समाप्त  भएपवछ  सो  प्रस्तािको  
पक्षमा  हुने  सदस्यहरूलाई  “हुन्छ , विपक्षमा  हुने  
सदस्यहरूलाई  “हुन्न ” र  तटस्थ  रहन  िाहने  सदस्यहरूलाई  “मत  
वदन्न ” भने्न  शब्द  सुवनने  गरी  उच्चारण  गनुय  भनी  
अध्यक्षले  काययसुिीका  विषयहरू  क्रमशः  वनणययाथय  पेश  
गनेछ  ।  

(२) ईपदफा ( १) बमोमजम प्रस्तावलाइ मनणययाथय पेश गरेपमछ ऄध्यिले “हुन्छ” वा “हुन्न” भने्न 

सदस्यहरूमध्ये जुन पिको बहुमत भएको ठहर् या ईँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) ऄध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताव मनणययाथय पेश गररसकेपमछ सो प्रस्तावमामथ छलफल गनय वा संशोधन 

प्रस्तुत गनय पाआने छैन ।  

१७. सभाध्यक्षले  धनदेशन  धदनेः  ( १ ) बैठकमा  अभद्र  व्यिहार  
गने  सदस्यलाई  आफ्नो  व्यिहार  वनयन्त्रण  गनय  
अध्यक्षले  िेतािनी  वदए  पवछ  त्यस्तो  सदस्यले  आफ्नो  
व्यिहारमावथ  तुरुि  वनयन्त्रण  गनुय  पनेछ  ।  

(२) ईपदफा (१) बमोमजमको अदशे पालना नगने सदस्यलाइ ऄध्यिले बैठकबाट बामहर जान अदशे 

कदन सके्नछ । अदशे पाएपमछ ्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट तुरुन्त बामहर जानु पनेछ र मनजल ेसो कदनको 

बाँकी ऄवमधको बैठकमा ईपमस्थत हुन पाईने छैन । 

(३) ईपदफा (२) बमोमजमको अदशे पाएपमछ पमन ्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तुरुन्त बामहर नगएमा 

ऄध्यिले मनजलाइ कमयचारी वा सुरिाकमीको सहयोग मलइ बामहर मनकाल्न सके्नछ । ्यसरी मनकामलएकोमा 

्यस्तो सदस्यले ्यसपमछको तीन कदनसभम सभाको बैठक वा कुनै समममतको बैठकमा भाग मलन पाईने छैन । 

यसरी मनकामलएकोमा सभाको समचवले सो कुराको सूचना सब ैसमममतलाइ कदनेछ । 

(४) यस काययमवमधमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेमखएको भए तापमन कुन ैसदस्यले बैठक किमा शामन्त, 

सुव्यवस्था तथा ऄनुशासन भङ्ग गरेमा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रमतष्ठामा धक्का लाग्न ेककमसमले बैठक कि 

मभत्र ध्वंसा्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गनय लागेमा वा कुन ै भौमतक हानी नोक्सानी 

पुर् या एमा ऄध्यिले मनजलाइ बैठक किबाट त्काल मनष्काशन गरी सदस्यलाइ बढीमा सात  कदन 

सभमको लामग सभामा अईन नपाईने गरी र िमत भएको भौमतक सामाग्रीको यथाथय िमतपूर्तत मनजबाट 

भराईने अदशे कदन सके्नछ । 

(५) दफा (४) बमो मजम मनष्कामसत भएको सदस्यले सो ऄवमधभर सभाको वा कुन ैसमममतको बैठकमा 

ईपमस्थत हुन पाईने छैन । मनजलाइ तोककएको िमतपूर्तत ऄध्यिले तोकेको समयमभत्र दामखला गने दामय्व 

सभबमन्धत सदस्यको हुनेछ । 

(६) यस दफा बमोमजम कुनै सदस्य मनष्कामशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको समचवले सब ै

समममतलाइ कदनेछ ।  



 7 

१८. कारवाही  धफिाा  हुन  सके्ः  यस  काययविवधमा  अन्यत्र  
िुनसुकै  कुरा  लेन्धखएको  भए  तापवन  वनष्कावशत  िा  कारिाहीमा  
परेको  सदस्यले  विि  बुझ्दो  सफाई  पेश  गरेमा  िा  आफ्नो  भूल  
स्वीकार  गरी  माफी  मागेमा  अध्यक्षले  बैठकको  राय  बुझी  
त्यस्तो  सदस्यलाई  माफी  वदई  कारिाही  वफताय  वलन  सके्नछ  ।  

१९. बैठक  थिधगि  गने  अधिकारः  बैठक  कक्षवभत्र  अव्यिस्था  भई  
िा  हुन  लावग  बैठक  वनयवमत  रुपले  सञ्चालन  गनय  बाधा  पने  
देन्धखएमा  अध्यक्षले  सो  वदनको  कुनै  समयसम्म  िा  आफूले  
तोकेको  अिवधसम्मको  लावग  सूिना  टाँस  गरी  बैठक  स्थवगत  गनय  
सके्नछ  ।  अध्यक्ष  गरेको  त्यस्तो  स्थगन  मावथ  कुनै  सदस्यले  
प्रश्न  उठाउन  पाउने  छैन्  ।  

२०. सदस्यको  थिान  ररक्त  रहेको  अवथिामा  सभाको  काया  
सञ्चालन : सभाको  कुनै  सदस्यको  स्थान  ररक्त  रहेको  अिस्थामा  
समेत  सभाले  आफ्नो  कायय  सञ्चालन  गनय  सके्नछ  र  सभाको  
कारबाहीमा  भाग  वलन  नपाउने  कुनै  व्यन्धक्तले  भाग  वलएको  कुरा  
पवछ  पिा  लागेमा  प्रिवलत  कानून  विपररत  बाहेकको  कायय  
अमान्य  हुने  छैन  ।    

२१. सभाको  धनणायको  अधभलेख  र  कायाान्वयन : (१ ) सभा  र  यसको  
सवमवतको  वनणयय  तथा  कारबाहीको  अवभलेख  सभाको  सवििले  
व्यिन्धस्थत  र  सुरवक्षत  राख्नु  पनेछ  ।  

(२) सभा तथा यसका समममतको मनणययको सक्कल ऄध्यिको अदशे मबना सभा वा सभा  

भवन बामहर लैजान हुदँनै । 

२२. धनणाय  प्रमाधण ि गने : (१ ) सभा को  बैठकले  गरेका  वनणय य 
अध्यक्षले  प्रमावणत  गनेछ  ।  

(२) उपदफा  (१ ) बमोविमको  वनणयय  सुरवक्षत  राखे्न  र  
कायायन्वयन  गने  गराउने  कायय  सभाको  सवििले  गनेछ  ।  

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून मनमायण गन ेप्रकक्रया 

२३. थिानीय  कानून  धनमााण  गदाा  धवचार  गनना  पने  
पक्षहरुः  ( १ ) सभाले  स्थानीय  कानून  वनमायण  िा  संशोधन  
गदाय  अन्य  कुराको  अवतररक्त  देहायको  विषयमा  वििार  गनुय  
पनेछ ,- 

(क) संमवधान बमोमजम अफ्नो ऄमधकारको मवषयमा पने वा नपन,े 

 

(ख) संमवधान, संघीय कानून तथा प्रदशे कानूनको व्यवस्था, 

(ग) ्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यायपूणय तथा तकय  संगत हुन वा नहुन,े  

(घ)  मनमायण गनय लामगएको स्थानीय कानूनको व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सके्न वा नसके्न, 

(ङ) कानून कायायन्वयनको लामग अवश्यक पने अर्तथक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सिो च्च  ऄदालतबाट प्रमतपाकदत मसद्धान्त वा भएको अदशे, 
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(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद,् प्रदशे सरकार वा प्रदशे सभाले ्यस्त ै मवषयमा अधारभूत कानून 

मनमायण गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था 

(ि) नेपाल सरकार वा प्रादमेशक सरकारल ेनमूना कानून ईपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यवस्था, 

(झ) नेपालले ऄन्तरामिय स्तरमा जनाएको प्रमतवद्धता, 

(ञ) सभबमन्धत स्थानीय तहल े मनमायण गरेको ऄन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तालमेल तथा 

सौहाद्र ता, 

(ट) मजल्लामभत्रका ऄन्य स्थानीय तह वा ऄन्य मजल्लासँग मसमाना जोमडएका स्थानीय तहको हकमा 

्यस्ता मजल्लाका स्थानीय तहल ेबनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,  

(ठ) गाईँकाययपामलका वा नगरकाययपामलकाल ेमनधायरण गरेका ऄन्य अवश्यक मवषयहरु ।  

(२) सभाले संमवधानको ऄनुसूची-९  को मवषयमा स्थानीय कानून मनमायण गदाय ्यस्तो मवषयमा संघीय 

संसद वा प्रदशे सभाले बनाएको कानूनको प्रमतकूल नहुन ेगरी मनमायण गने छ । 

(३ ) एक स्थानीय  तहबाट  अको  स्थानीय  तहको  के्षत्रमा  
हुने  िसु्त  िा  सेिाको  विस्तारमा  कुनै  वकवसमको  बाधा  अिरोध  
गने  िा  कुनै  वकवसमको  भेदभाि  गने  गरी  स्थानीय  कानून  
वनमायण  गनय  हँुदैन  ।    

(४) सभा  िा  काययपावलकाले  एक आपसमा  बावझने  गरी  स्था नीय  
कानून  वनमायण  गनय  हँुदैन  ।  

(५) सभाले कदएको ऄमधकार प्रयोग गरी काययपामलकाले मनदमेशका वा कदग्दशयन बनाइ लाग ूगनेछ ।  

२४. आवश्यकिाको  पधहचान  गने : ( १ ) काययपावलकाले  विधेयक  
तिुयमा  गनुय  अवघ  त्यस्तो  विषयको  कानून  वनमायण  गनय  
आिश्यक  रहे  नरहेको  विषयमा  आिश्यकताको  पवहिान  गनुय  
पनेछ  ।  

(२) ईपदफा (१) को प्रयोजनको लामग सभबमन्धत काययपामलकाले स्थानीय कानून बनाईन ुपने अधार र 

कारण, ्यस्तो मवषयमा संघीय वा प्रदशे कानून भए नभएको, मजल्ला मभत्रका र ऄन्य मछमेकी स्थानीय तहमा 

्यस सभबन्धी स्थानीय कानून मनमायण भए नभएको, स्थानीय कानून तजुयमाबाट हामसल गनय खोमजएको लाभ 

लागत र ईपलब्धी, स्थानीय कानून कायायन्वयनको लामग अवश्यक पने संयन्त्र तथा अर्तथक स्रोत, ्यस्तो स्रोत 

जुटाईनको लामग अवश्यक व्यवस्था र मवधेयकमा रहने मुख्य मुख्य प्रावधानको समेत मवशे्लषण गरी संमिप्त 

ऄवधारणापत्र तयार गनुय पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोधनको लामग मवधेयक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको अधार र कारण समहतको 

दफाबार तीन महले मववरण तयार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताव  स्वीकारयोग्य  छ वा  छैन  भने्न  धनणाय  गनेः  
कुनै  प्रस्ताि  स्वीकार  योग्य  छ िा  छैन  भने्न  कुराको  
वनणयय  अध्यक्षले  गनेछ  र  त्यसरी  वनणयय  गदाय  
अध्यक्षले  कारण  खुलाई  प्रस्तािको  कुनै  अंश  िा  पूरै  
प्रस्ताि  अस्वीकार  गनय  सके्नछ  ।  

२६. धविेयक  वा  प्रस्ताव  प्रस्तनि : १ ) िावषयक  आय र  व्ययको  
अनुमान  सवहतको  बिेट  तथा  सोसँग  सम्बन्धित  विवनयोिन  िा  
आवथयक  विधेयकह रू  अध्यक्षबाट  वनधायररत  वमवत  र  समयमा  
सभाको  बैठकमा  प्रसु्तत  गनुयपनेछ  ।   
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(२) वार्तषक बजेट तथा ऄथय सभबन्धी मवधेयक वा प्रस्ताव काययपामलकाको प्रमुख अफैंले वा मनजले तोके 

बमोमजम ईपाध्यि/ईपप्रमुख वा काययपामलकाको सदस्यले मात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । ऄध्यिले वावषय क 

बजेट अय व्यय मववरण तथा बजेट सभामा अँफै पेश गने भएमा सो समयमा ईपाध्यि िा  ईपप्रमुखले 

बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।  

(३) कुनै मवधेयक वा प्रस्ताव ऄथय सभबन्धी हो वा होआन भने्न प्रश्न ईठेमा सो प्रश्नको ऄमन्तम मनणयय गन े

ऄमधकार ऄध्यिको हुनेछ ।   

(४) ऄथय सभबन्धी मवधेयक वा प्रस्तावको ऄन्य प्रकक्रया दहेाय बमोमजम हुनेछ,-   

(क) ऄथय सभबन्धी मवधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लामग ऄध्यिल ेस्वीकृत गरेको काययतामलका 

(मममत र समय) सब ैसदस्यलाइ सभाको समचवल ेईपलब्ध गराईनुपनेछ 

(ख) वार्तषक बजेट सभबन्धी मवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाइ 

ईपलब्ध गराआनेछ । 

(ग) ऄथय सभबन्धी मवधेयक वा प्रस्तावका सभबन्धमा यस काययमवमधमा ईल्लेख भएका मवषय बाहके 

ऄध्यिले ईपयुि ठहयायएको प्रकक्रया ऄपनाआनेछ ।  

(५) ऄथय सभबन्धी मवधेयक वा प्रस्ताव बाहकेका मवधेयक वा प्रस्ताव कुन ैसदस्यले कभतीमा सात  कदन 

ऄमघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) ऄथय सभबन्धी मवधेयक वा प्रस्ताव बाहकेका मवधेयक वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात सभाको समचवल े

सब ैसदस्यलाइ ईपलब्ध गराईनु गनुयपनेछ ।  

(७) मवधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र मनणयय हुने समयतामलका अनुसूिी  -१  बमो विम  

ऄध्यिले मनधायरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

२७. अिा  सम्बन्धी  पनरक  अननमान : (१ ) सभाबाट  पाररत  िालु  आवथयक  
िषयका  लावग  अथय  सम्बिी  ऐनले  कुनै  सेिाका  लावग  खिय  
गनय  अन्धियारी  वदएको  रकम  अपयायप्त  भएमा  िा  त्यस  िषयका  
लावग  अथय  सम्बिी  ऐनले  अन्धियारी  नदवएको  सेिामा  खिय  
गनय  आिश्यक  भएमा  िा  अथय  सम्बिी  ऐनले  अन्धियारी  वदएको  
रकमभन्दा  बढी  खिय  हुन  गएमा  काययपावलकाको  
अध्यक्ष /प्रमुखले  सभामा  यस  अवघ  प्रसु्तत  गररएको  बिेटको  
वसद्धाि  र  मागयदशनको  प्रवतकूल  नहुने  गरी  पुरक  अनुमान  
पेश  गनय  सके्नछ  ।  

२८. धविेयक  सभामा  पेश  गदाा  संलग्न  गनना  पने  धववरण : सभामा  
पेश  गने  विधेयकका  साथमा  देहायको  वििरण  संलग्न  गनुय  
पनेछ ,- 

(क) मवधेयकको ईद्दशे्य र कारण समहतको मववरण, 

(ख) मवधेयक ऐन बनेपमछ अर्तथक व्ययभार हुन ेरहछे भने ्यसको मवस्तृत मववरण समहतको अर्तथक 

रटप्पणी, 

(ग) कुनै मवधेयकमा मनयम, काययमवमध, मनदमेशका बनाईने वा ऄमधकार प्र्यायोजन गने प्रावधान 

रहकेो भए ्यसको कारण, प्र्यायोमजत ऄमधकार ऄन्तगयत बनाआन े मनयम, काययमवमध वा 

मनदे मशकाको प्रकृमत र सीमा तथा ्यसबाट पनय सके्न प्रभाव सभबन्धी रटप्पणी । 

२९. धविेयक  दिाा  गराउनन  पने : (१ ) सभाको  अवधकारके्षत्र  
वभत्र  पने  कुनै  विषयमा  कुनै  सदस्यले  विधेयक  पेश  गनय  
िाहेमा  विधेयक  तयार  गरी  सभाको  बैठक  बसे्न  वमवत  भन्दा  
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कम्तीमा  पन्ध्र  वदन  अगािै  अध्यक्षलाई  उपलब्ध  गराई  दताय  
गराउनु  पनेछ  ।   

तर  मनवायचनपमछको प्रथम  सभामा मवधेयक पेश गने समयावमध अध्यक्षले  तोके  
बमोविम  हुनेछ  ।  

(२) उपदफा  (१ ) बमोविमको  विधेयक  प्रचमलत कानून ऄनुकूल नदमेखएमा वा यो 

काययविवध  ऄनुकुल नभएमा ऄध्यिले ईि विधेयक  मवमधसभमत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक 

सदस्यलाइ कदनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोमजम ऄध्यिले अदशे कदए बमोमजम सभाको समचवल ेप्रस्ताव दताय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको समचवल ेऄध्यिले अदशे कदएका विधेयक  अनुसूिी -२  बमोविम  दतायको 

ऄमभलेख छुटै्ट राख्नु पनेछ । 

३०. प्रस्ताव  दिाा  गराउनन  पने : सभाको  अवधकारके्षत्र  
वभत्र  पने  कुनै  विषयमा  प्रस्ताि  पेश  गनय  िाहने  
सदस्यले  प्रस्ताि  तयार  गरी  सभाको  बैठक  बसु्न  भन्दा  
कम्तीमा  सात  वदन  अगािै  अध्यक्ष  समक्ष  पेश  गनुयपनेछ  ।   

तर  मनवायचनपमछको प्रथम  सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावमध अध्यक्षले  तोके  
बमोविम  हुनेछ  ।  

(२) ्यस्तो प्रस्ताव प्रचमलत कानून ऄनुकूल नदमेखएमा वा यो काययविवध  ऄनुकुल नभएमा 

ऄध्यिले ईि प्रस्ताव मवमधसभमत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाइ कदनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोमजम ऄध्यिले अदशे कदए बमोमजम सभाको समचवल ेप्रस्ताव दताय गनुय 

पनेछ । 

(४) सभाको समचवले ऄध्यिल े अदशे कदएका प्रस्तावहरु दतायको ऄमभलेख अनुसूिी -२  

बमोविम  छुटै्ट राख्नु पनेछ ।  

३१. सूचना  धबना  पधन  प्रस्ताव  पेश  गना  सधकनेः  ( १ ) यस  
पररचे्छदमा  िुनसुकै  कुरा  लेन्धखएको  भए  तापवन  अध्यक्षको  
अनुमवत  वलई  देहायको  कुनै  प्रस्ताि  सूिना  वबना  पवन  पेश  
गनय  सवकनेछ  र  त्यस्तो  प्रस्तािद्वारा  कुनै  वििादस्पद  
विषय  उठाउन  पाइने  छैनः  

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन कफताय मलन,े 

(ग) बधाआ कदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छलफल वा बैठक स्थमगत गने, 

(ङ) बैठकको ऄवमध बढाईने वा  

(च) छलफल समाप्त गने । 

(२) ईपदफा (१) मा ईल्लेमखत प्रस्तावका सभबन्धमा ऄध्यि ऄनुममत प्राप्त भइ बैठकमा प्रस्ताव पेश 

भएपमछ ऄध्यिले ईि प्रस्तावलाइ बैठकको मनणययाथय पेश गनेछ । 

३२. धविेयक  र  प्रस्ताव  धविरण : िावषयक  बिेट  सम्बिी  विधेयक  
काययपावलकाबाट  स्वीकृत  गरी  वसधै  सभामा  पेश  गररनेछ  ।  
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अन्य  सबै  विधेयक  िा  प्रस्ताि  सभामा  पेश  गनुय  भन्दा  
कम्तीमा  िौिीस  घण्टा  अगािै  सबै  सदस्यलाई  सभाको  सवििले  
उपलब्ध  गराउनु  पनेछ  ।  

३३. सनझाब  संकलन  र  पररमाजान : ( १ ) विधेयक  मसौदा  भएपवछ  
अध्यक्षलाई  उपयुक्त  लागेमा  त्यस्तो  विधेयकमा  
साियिवनक  रुपमा  िा  िडाबाट  िडाबासीको  सुझाब  संकलन  गनय  
सके्नछ  ।   

(२) ईपदफा (१) बमोमजम प्राप्त हुन अएको सुझाबहरु समहतको प्रमतवेदन सभबमन्धत वडा समममतल े

काययपामलकालाइ कदनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोमजम मवधेयकमा वडा समममत माफय त प्राप्त हुन अएका सुझाबहरुको ऄध्ययन गरी 

काययपामलकाले मवधेयकलाइ अवश्यकता ऄनुसार पररमाजयन गनेछ ।  

३४. धविेयक  वा  प्रस्ताव  सभामा  पेश  गने : ( १ ) अध्यक्षबाट  
स्वीकृत  काययतावलका  बमोविम  विधेयक  िा  प्रस्ताि  
प्रसु्ततकताय  सदस्यले  सभाको  बैठकमा  पेश  गनेछ  ।   

(२) ईपदफा (१) बमोमजम मवधेयक पेश गदाय मवधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले मवधेयक पेश गनुय परेको 

कारण, मवधेयकबाट गनय खोमजएको व्यवस्था र ्यसबाट प्राप्त गनय खोमजएको ईपलमब्धको बारेमा संमिप्त 

जानकारी ददद ैमवधेयकमा छलफल गररयोस्  भने्न प्रस्ताव सभामा पेश गनुय पनेछ । 

(३) मवधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोककएको सदस्य सभामा स्वयं ईपमस्थत हुन ऄसमथय भएमा ऄध्यिल े

तोकेको कुन ैसदस्यले मवधेयक िा  प्रस्ताव पेश गनय सके्नछ । 

३५. संशोिन  सम्बन्धी  शिाहरः  कुनै  विधेयक  िा  प्रस्तािको  
सम्बिमा  देहायका  शतयका  अधीनमा  रही  सदस्यले  संशोधन  
पेश  गनय  सके्नछः  

(क) मूल प्रस्तावको मसद्धान्त मवपरीत हुन ुहुदँनै । 

(ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सभबद्ध तथा ्यसको िेत्रमभत्रको हुन ुपनेछ । 

(ग) बैठकले पमहले गररसकेको मनणययसँग  बामझने हुनु हुदँनै । 

(घ) ऄस्पष्ट वा मनरथयक हुनु हुदँनै । 

३६. धविेयकमा  दफाबार  छलफल: ( १ ) दफा  २६, २७, २९  र  ३०  बमोविमको  
विधेयक  िा  प्रस्ताि  बैठकमा  दफािार  छलफलका  लावग  
अध्यक्षले  आिश्यक  व्यिस्था  गनुयपनेछ  ।  यस्तो  छलफलमा  
अध्यक्षले  प्राप्त  भई सकेका  संशोधन  वि धेयक  िा  
प्रस्ताि लाई  समेत  समािेश  गराउन  सके्नछ  ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोमजम छलफल समाप्त भए पश्चात मवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्यल े

ऄध्यिको ऄनुममतले  सभामा दहेायको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गनुयपनेछ,-  

(क) मवस्तृत छलफलको लामग मवधेयक वा प्रस्तावलाइ सभाका समममतमा पठाआयोस् भने्न वा  

(ख) मवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय मनणययाथय पेश गने ।  

तर  सवमवतको  बैठकमा  पठाइने  विधेयक  िा  प्रस्ताि  सभाको  
बैठकमा  दफाबार  छलफल गररने  छैन  ।  

३७. सभामा  छलफल गना  नपाइने  धवषयहरः  (१ ) देहायका  विषयमा  सभा  
िा  सवम वतको  कुनै  बैठकमा  छलफल गनय  पाइने  छैनः  

(क) संमवधान वा प्रचमलत कानूनबाट मनषेध गररएको मवषय, 
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(ख) कानूनत : गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रामिय महत मवपररत हुने  कायय ,  

(ग) काययपामलकाको कुनै समममतको मनणययको अलोचना गररएका मवषय, 

(घ) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भएसकेको मवषय, 

(ङ) प्र्यि वा ऄप्र्यि रुपमा प्रचारको लामग कुनै व्यमि वा संस्थाको नाम अकद भएको मवषय, 

(च) प्रचमलत कानून बमोमजम स्थामपत भएको न्यामयक वा िा  त्यसको  पदावधकारी , 

प्रचमलत कानुन बमोमजम जाँचबुझ गनय, सुझाव कदन वा प्रमतवेदन पेश गनय गरठत अयोग वा 

समममतमा मवचारधीन रहकेो मवषय, 

(छ) ऐमतहामसक तथ्य  वा कानूनको व्याख्या सभबन्धी मवषय, 

(ज) गैर सरकारी व्यमिको कुन ैविव्य स्य हो वा होआन भने्न मवषय,  

(झ) ऄमशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

(`) काययपामलकाको कुनै मनणयय वा कुनै कारवाही सभबन्धी मवषयमा छलफल गदाय रामिय सुरिा, 

ऄखण्डता वा कूटनीमतक सभबन्ध जस्ता संवेदनशील मवषयहरूमा अँच अईन सके्न भनी 

काययपामलकाबाट प्रमामणत गररएको मवषय समावेश भएको, र 

३८. सधमधिमा  छलफल: (१ ) दफा  ३६ को  उपदफा  २ (क) बमोविम  विसृ्तत  छलफल 
गनय  सभाको  सवमवतमा  पठाइएकोमा  सवमवतले  त्यस्तो  विधेयक  
िा  प्रस्तािमा  छलफल गदाय  विधेयकमा  संशोधन  पेश  गने  
सदस्यहरुलाई  संशोधन  पेश  गनुय  परेको  आधार  र  कारण  समेत  
खुलाई  आफ्नो  संशोधनको  विषयमा  प्रर  गनय  सवमवतको  
बैठकमा  समय  वदनेछ  ।    

(२) ईपदफा (१) बमोमजम संशोधनकतायले संशोधनको मवषयमा अफ्नो धारणा राखेपमछ पेश भएका 

संशोधनका मवषयमा समेत समममतल ेदफाबार छलफल गरी ्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने सभबन्धमा 

मवधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यको समेत राय मलइ अवश्यक मनणयय गनेछ । 

३९. सधमधिको  प्रधिवेदन  र  बैठकमा  प्रस्तनि : ( १ ) सवमवतमा  
विधेयक  िा  प्रस्ताि  उपर  छलफल समाप्त  भएपवछ  सवमवतले  गरेको  
वनणयय  अनुरुप  प्रवतिेदन  तयार  गरी  सवमवतको  संयोिक  िा  
वनिको  अनुपन्धस्थवतमा  सवमवतले  तोकेको  सदस्यले  प्रवतिेदन  
सवहतको  विधेयक  िा  प्रस्ताि  अध्यक्षको  अनुमवतले  सभाको  
बैठकमा  पेश  गनेछ  ।  

 (२) ईपदफा ( १) बमोमजमको प्रमतवेदन ईपर छलफल समाप्त भए पश्चात मवधेयक वा प्रस्ताव 

प्रस्तुतकताय सदस्यले ऄध्यिको ऄनुममतमा मवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय मनणययाथय पेश गनेछ । 

४०. धविेयक  धफिाा  धलन  सके् : ( १ ) विधेयक  प्रसु्ततकताय  
सदस्यले  सभाको  स्वीकृवत  वलई  िुनसुकै  अिस्थामा  विधेयक  िा  
प्रस्ताि  वफताय  वलन  सके्नछ  ।   

तर वार्तषक बजेट तथा अर्तथक ऐन सभबन्धी मवधेयक वफताय मलन सके्न छैन् ।  

(२) मवधेयक िा  प्रस्ताि  प्रस्तुतकताय सदस्यल ेमवधेयक कफताय मलन ऄनुममत माग्ने प्रस्ताव पेश 

चाहमेा मलमखत सूचना कदनु पनेछ । 
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(३) मवधेयक िा  प्रस्ताि  कफताय मलने प्रस्तावको कसैले मवरोध गरेमा प्रस्ताव गने तथा 

मवरोध गने सदस्यलाइ ऄध्यिले अ-अफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संमिप्त विव्य कदन ऄनुममत कदन सके्नछ र 

्यसपमछ ऄरु छलफल हुन नकदइ प्रस्तावलाइ मनणययाथय पेश गनेछ । 

(३) मवधेयक िा  प्रस्ताि  कफताय मलने ऄन्य प्रकक्रया ऄध्यिले मनधायरण गरे बमोमजम हुनेछ । 

४१. संशोिन  प्रस्ताव  स्वीकृि  गने  वा  नगने  अधिकारः  (१ ) दफा  
२६, २७, २९ , ३०  र  ३६ बमोविम  दताय  भएको  विधेयक  िा  प्रस्ताि  उपर  
कुनै  सदस्यले  संशोधन  पेश  गनय  िाहेमा  सभाको  बैठक  
हुनुभन्दा  कम्तीमा  िौिीस  घण्टा  वदन  अगािै  संशोधनको  
प्रस्ताि  अध्यक्ष  समक्ष  पेश  गनय  सके्नछ  ।  

(२) ईपदफा (१) बमोमजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने ऄमधकार ऄध्यिको हुनेछ । 

(३) ऄध्यिल ेस्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन समहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाइ मनणययाथय पेश 

गनुयभन्दा पमहले बैठकमा पढेर सुनाईनेछ । यसरी मनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा 

ऄध्यिले ईपयुि ठहयायएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन समहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाइ प्राथममकता 

कदआ पेश गनय सके्नछ । 

(4) सभाको समचवल े ऄध्यिले ऄनुममत कदएका संशोधनहरूको मववरण सदस्यहरूलाइ ईपलब्ध 

गराईनेछ । 

४२. धविेयक  पाररि  गने  प्रस्ताव  सभाको  धनणायािा  पेश  
गने : ( १ ) सभामा  दफािार  छलफल भएकोमा  सो  समाप्त  भएपवछ  र  
सवमवतमा  विसृ्तत  छलफल भएकोमा  सवमवतको  प्रवतिेदन  उपर  
सभाको  बैठकमा  छलफल समाप्त  भएपश्चात  अध्यक्षको  अनुमवत  
वलई  सभा मा  वनणययाथय  विधेयक  प्रसु्ततकताय  सदस्यले  
विधेयक  पाररत  गररयोस्  भने्न  प्रस्ताि  प्रसु्तत  गनेछ  ।  

(२) ईपदफा ( १) बमोमजमको मवधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाइ ऄध्यिको 

ऄनुममतले  बैठकमा  मनणययाथय छुटै्ट पेश गनय सके्नछ  ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोमजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा मवधेयक वा प्रस्ताव 

पाररत भएको मामननेछ ।   

मवधेयकको पुनः प्रस्तुमतः एक पटक अव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी ऄस्वीकृत भएको मवधेयक 

सोही सभाको बैठकमा पुनः प्रस्ताव गररने छैन । 

मवधेयक दताय ऄमभलेख राख्न:े सभामा पेश गने प्रयोजनाको लामग ऄध्यि समि पेश भएका मवधेयक सभाको 

समचवल ेअनुसूिी  -२  बमोविम  दताय गरी मवधेयकमा भएको कारबाहीको ऄद्यावमधक लगत तयार 

गरी राख्नु पनेछ ।  

सामान्य त्रुटी सुधार: ऄध्यिले सभाबाट पाररत भएको मवधेयक वा प्रस्तावमा दफाहरूको संख्याको क्रम 

ममलाईने तथा भाषागत शुद्धता कायम राख्नु पनेछ ।  
 

मवधेयक प्रमाणीकरणको लामग ऄद्यावमधक प्रमत तयार पान:े (१) दफा ४२  बमोमजम सभाबाट पाररत भएको 

मवधेयकलाइ सभाको समचवल ेपाररत भएका संशोधन तथा अनुषंमगक ममलान भए ्यस्तो ममलान गरी 

मवधेयक पाररत भएको मममत समेत ईल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लामग नेपाली कागजमा चार प्रमत तयार 

गनुपनेछ ।  
 

मवधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा मबक्री मवतरण: (१) सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ को ईपदफा (२) 

बमोमजम पेश भएको मवधेयकको पमहलो र ऄमन्तम पृष्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत ईल्लेख गरी प्र्येक 
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पृष्ठमा हस्तािर गरी ऄध्यिल ेप्रमाणीकरण गनेछ । ्यसरी प्रमाणीकरण गदाय मममत र मवधेयकको पृष्ठ संख्या 

समेत खुलाईनु पनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत मवधेयक ईपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएपमछ लाग ूहुनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोमजम मवधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा कदनु पनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएको मवधेयकको एक प्रमत सभाको ऄमभलेखमा राखी ऄको 

एक–एक प्रमत काययपामलकाको कायायलय, वडा समममत र संघ र प्रदशेको सभपकय  मन्त्रालयमा पठाईनु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (१) बमोमजम प्रमाणीकरण भएको मवधेयक प्रकाशन गरी काययपामलकाको वेवसाइटमा 

समेत राख्नु पनेछ ।  

(६) सभाल े पाररत गरेको मवधेयक प्रमाणीकरण भएपमछ ्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको बारेमा 

स्थानीय सञ्चार माध्यम वा ऄन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसा र गनुय पनेछ । 

(७) कसैले स्थानीय कानून खररद गनय चाहमेा काययपामलकाको कायायलय र वडा समममतको कायायलयबाट 

लागत दस्तुर मतरी खररद गनय सके्नछ । 

४३. सवमवत  गठन  गनय  सके्न : ( १ ) काययपावलकालाई  सभाप्रवत  
उिरदावय  बनाउन , स्थानीय  कानून  वनमायण  प्रवक्रयालाई  
व्यिन्धस्थत  बनाउन  तथा  काययपावलकाबाट  भएका  कारिाहीको  
अनुगमन  र  मूल्या ङ्क न  गरी  आिश्यक  वनदेशन  वदन  समेत  
प्रयोिनको  लावग  देहाय  बमोविमको  सवमवत  गठन  गनय  सके्नछः   

क. मवधेयक समममत 

ख. लेखा समममत 

(२) ईपदफा (१) बमोमजमको प्र्येक समममतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन ्। समममतमा रहन े

सदस्यहरु मवषयगत ऄनुभव वा मवज्ञताका अधारमा ऄध्यिको प्रस्ताव बमोमजम सभाले मनधायरण गरे 

बमोमजम हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोमजम गठन हुने समममतको संयोजक ऄध्यिले तोके बमोमजम हुनेछ । संयोजक 

बैठकमा ईपमस्थत नभएमा समममतले तोकेको सदस्यले बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।  

(४) समममतको समचवको कायय काययपामलकाको मवषयगत शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

(४) समममतको बैठकको गणपुरक संख्या कभतीमा दुई  जना हुनुपनेछ । 

(५) समममतको मनणयय बहुमतबाट हुनेछ ।  

(6) ईपदफा (१) बमोमजमको समममतले अवश्यकतानुसार मवषयगत मवज्ञ वा कमयचारीलाइ अमन्त्रण 

गनय सके्नछ । अममन्त्रत सदस्यले बैठकको मनणययमा मत कदन पाईने छैन।  

(7) उपदफा  (१ ) बमोविमका  सवमवतले  आफूले  गरेको  कामको  

िावषयक  प्रवतिेदन  सभासमि पेश गनुय  पनेछ  ।  

४४. थिानीय  कानूनको  एकीकृि  र  अद्यावधिक  अधभलेख  
राख्ननपने : ( १ ) सभाको  सवििले  अनुसूिी –३  बमोविमको  
ढाँिामा  सभाले  बनाएको  कानूनको  एकीकृत  र  अद्यािवधक  
अवभलेख  राख्नु  पनेछ  ।  

(२) काययपामलकाल े स्थानीय कानूनको वषयगत र वणायनुक्रममा ऄद्यावमधक मववरण तयार गरी राख्न ु

पनेछ ।   
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(३) स्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा ्यस्तो संशोधन समेत ममलाआ काययपामलकाले ऄद्यावमधक 

मववरण तयार गरी राख्नु पनेछ । ्यसरी ऄद्यावमधक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको वेवसाइटमा 

समेत राख्नु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोमजम रामखएको ऄमभलेख कसैल ेऄवलोकन गनय चाहमेा सुरमित रुपमा ऄवलोकन 

गनय कदनु पनेछ ।  

४५. कानून  धनमााण  प्रधक्रया  सम्बन्धी  अन्य  व्यवथिा : 
स्थानीय  कानून  वनमायण  िा  संशोधन  सम्बिी  अन्य  
प्रवक्रया  प्रिवलत  कानून  अनुकूल  सभाले  आँफै  वनधायरण  
गरे  बमोविम  हुनेछ  ।  

४६. कानून मनमायण सभवन्धी ;+qmd)fsflng Joj:yf -१_  नेपालको ;+मवधान वमोमजम नगरपामलकाको 

िेत्रामधकार मभत्रको मवषय वस्तुमा त्काल कानून वनाईन ुपने ऄवस्था मसजयना भएको र नगरसभाको वैठक  

;+चालन नभएको ऄवस्थामा काययपामलका द्धारा अवस्यक कानून वनाईन सककन ेछ । 

-२_ ईपदफा १ वमोमजम जारी भएको कानून ईि मममतले ६ ममहना मभत्र नगर सभा वाट ऄनुमोदन गराईन ु

पने छ ईि सभा वाट ऄनुमोदन नभएमा वा ६ ममहना व्यतीत भएमा ईि कानून lgliqmo भएको मामनन ेछ 

। 
  

४७. सभाको  सधचवको  अधिकारः  सभाको  सवििले  सभाको  िा  कुनै  सवमवत  
िा  उपसवमवतको  बैठकमा  प्रिेश  गनय  र  बैठकमा  काययरत  
कमयिारीलाई  वनदेशन  वदन  िा  वनयन्त्रण  गनय  िा  बैठकले  
मागेको  काययविवध  सम्बिी  सल्लाह  वदन  सके्नछ  ।  

 
 

पररच्छेद-४ 

मवमवध 

४८. सभालाई  संबोिनः  ( १ ) नेपाल  सरकारका  मन्धन्त्रपररषद्का  
सदस्य , प्रदेश  प्रमुख  तथा  प्रदेश  सरकारका  
मन्धन्त्रपररषद्का  सदस्यलाई  सभा  अध्यक्षले  सभाको  
बैठकलाई  विशेष  संिोधन  गनय  अनुरोध  गनय  सके्नछ  ।    

(२) ईपदफा (१) बमोमजम सभबोधनको लामग ऄपनाआने प्रकक्रया ऄध्यिले तोके बमोमजम हुनेछ । 

४९. प्रवेश  धनयधमि  गने  अधिकारः  ( १ ) सभाको  बैठकमा  प्रिेश  
वनयवमत  गने  अवधकार  अध्यक्षको  हुनेछ  ।   

५०. आन्तररक  धदग्दशानः  सभाको  स्वीकृवत  वलई  अध्यक्षले  
आिश्यकता  अनुसार  आिररक  वदग्दशयन  बनाउन  सके्नछ  ।  

(१ ) यस  काययविवधको  अन्धिम  व्याख्या  गने  अवधकार  
अध्यक्षलाई  हुनेछ  र  वनिको  वनणयय  अन्धिम  हुनेछ  ।   

(२) त्यस्तो  वनणययको  िानकारी  बैठकलाई  वदनु  पनेछ  ।   

(३ ) यो काययवि मधको प्रयोग गदाय प्रकक्रयागत बाधा ऄड्काईहरू फुकाईन ेऄमन्तम ऄमधकार ऄध्यिलाइ 

हुनेछ । यसरी जारी भएका अदशे वा मनदशेनहरू यस काययविवध मा परे सरह मामन कायायन्वयनमा 

अईनेछ । 

५१. सभाको  सधचवको  काम  लगाउन  सके्ः  सभाको  सविि  उपन्धस्थत  नभएमा  
यस  का ययवि वधमा  सभाको  सवििले  गने  भनी  तोवकएको  
काययहरू  अध्यक्षले  तोकेको  अन्य  अवधकृत  स्तरका  
कमयिारीले  गनेछ  ।   
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५२. अननपस्थिधिको  सूचनाः  (१ ) कुनै  सदस्य  लगातार  दूई  िटा  िा  सो  
भन्दा  बढी  सभाको  बैठकमा  अनुपन्धस्थत  रहनु  पने  भएमा  
तत्सम्बिी  अग्रीम  सूिना  अध्यक्षलाई  वदनु  पनेछ  ।  

 (२) ईपदफा (१) बमोमजम कदआने सूचनामा अफू ऄनुपमस्थत रहन ेऄवमध र कारण समेत ईल्लेख गनुय 

पनेछ ।  

५३. पालना  गनना  पने  आचार  संधहिाः  सभाका  पदावधकारी  तथा  
सदस्यहरूले  संविधान  तथा  कानून  बमोविमको  उिरदावयत्व  
पूरा  गने  तथा  वनिहरूको  काम  कारिाहीमा  साियिवनक  
विश्वास  कायम  गनय  सभाबाट  स्वी कृ त  आिार  संवहताको  पालना  
गनेछन्  ।  आिार  संवहताको  नमूना  स्थानीय  तहको  सम्पकय  
मन्त्रालय  माफय त  उपलब्ध  गराउनेछ  ।  यस्तो  आिारसंवहता  
सभाले  पाररत  गरी  लागू  गनुय  स्थानीय  तहको  कतयव्य  हुनेछ  
।  

५४. अधिवेशनको  अंग  नमाधनने : सभाको  अवधिेशन  प्रारम्भ  हुनु  
पूिय  र  भैसकेपवछ  अन्त्य  नभएसम्मको  अिवधमा  आयोिना  हुने  
उद् घा टन , स्वागत , सम्मान  तथा  अवभनन्दन  िस्ता  
वक्रयाकलापलाई  सभाको  अंग  मावनने  छैन  ।   

५५. शास्न्त  सनरक्षा  सनव्यवथिा  कायम  राखे्न : नगरसभा  सञ्चालन  
अिवधभर  सभाको  सुरक्षाथय  अध्यक्षले  सुरक्षा  वनकायको  
सहयोग  अनुरोध  गरेमा  अविलम्ब  सुरक्षा  उपलब्ध  गराउनु  
सम्बन्धित  सुरक्षा  वनकायको  कतयव्य  हुनेछ  ।  
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ऄनुसू ची - १ 

(काययमवमधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सभबमन्धत) 

d"l;sf]^ gu/पामलका 

gu/ सभा 

काययसूची र समयतामलका 

बैठक संख्या   बैठक स्थानः  

ऄध्यिताः  

वमवत  बैठक  बसे्न  
समय 

काययसूिी  काययसूिी  
प्रसु्ततकताय  

कैवफयत  

     

     

     

 

छलफलको  समय तावलका  

वमवत  बैठक  
बसे्न  
समय 

काययसूिी  प्रस्ता  
प्रसु्त तकतायको  
नाम  

छलफलमा  
बोल्ने  
सदस्यको  
नाम  र  
तोवकएको  
समय 

कैवफयत  

       

       

       

       

 

 

 

 

ऄनुसू ची - २  

(काययमवमधको दफा २९  को ईपदफा (४) सँग सभबमन्धत) 
 

gu/पामलकाको gu/ सभामा प्रस्तुत कानूनको ऄमभलेख 
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        d"l;sf]^ नगर सभा 

 

दताय 

नं. 

 

मवधेयकको 

नाम 

 

दताय 

मममत 

 

मूल÷संशोधन 

 

प्रस्तुतकताय 

 

मवतरण 

मममत 

 

सभामा 

प्रस्तुत 

मममत 

 

दफावार 

छलफल 

 

पाररत 

मममत 

 

प्रमाणीकरण 

मममत 

 

कैकफयत 

 

           

           

           

           

           

 

ऄमभलेख तयार गनेको ऄमभलेख जाँच गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर: नाम , थर : 

पद: पद : 

मममत: वमवत : 
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ऄनुसू ची - ३ 

(काययमवमधको दफा ४९  को ईपदफा (१ ) सँग सभबमन्धत) 

 

gu/पामलकाको gu/ सभामा स्वीकृत  कानूनको ऄमभलेख 

        d"l;sf]^ gu/klfnsf नगर सभा 

 

दताय नं. 

 

मवधेयकको नाम 

 

सभाबाट  
स्वीकृत  

भएको  मममत 

 

संशोधन  
भएको  भए 
सोको  वमवत  

 

सभामा 

प्रस्तुत 

मममत 

 

पाररत 

मममत 

 

प्रमाणीकरण 

मममत 

 

कैकफयत 

 

        

        

        

        

        

 

ऄमभलेख तयार गनेको ऄमभलेख जाँच गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर: नाम , थर : 

पद: पद : 

मममत: वमवत : 

 

 

 

 

 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&$÷)$÷#)              cltl/StfÍ % 

     

ने पालको  संविधानको  धारा  २२७ अनुसार  प्रदेश  कानून  
बमोविम  स्थानीय  तहको  बैठक  सञ्चालन  काययविवध  स्वीकृत  
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भई लागू  नभएसम्मको  लावग  d'l;sf]6 gu/kflnsfn] agfPsf] b]xfo jdf]lhdsf] 

sfo{ljlw :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf # jdf]lhd 

;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nfuL k|sfzg ul/Psf] 5 . 

 


