
 

महाराजगन्ज नगरपालिका  
 

नगर सभा संचािन काययलिलध – २०७४ 

 

 

नगर सभाबाट स्िीकृत लमलत – २०७४/०४/२५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महाराजगन्ज नगरपालिका  

महाराजगन्ज कलपििस्त ु

 

 

 

 



 

नगर सभा संचािन काययलिलध – २०७४ 

प्रस्तािना 

 नेपािको संलिधानको धारा २२७ ऄनुसार प्रदशे कानून बमोलजम स्थानीय तहको बैठक संचािन काययलिलध स्िीकृत भइ िागु 

नभएसम्मको िालग नगर सभाको कायय संचािन गनय, बैठकको सुव्यिस्था कायम राख्न, अिश्यक सलमलतहरुको गठन गनय र ऄन्य काम 

कारिाही लनयलमत एिं प्रभािकारी बनाईन महाराजगन्ज नगरपालिकाको नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत गरी यो काययलिलध जारी 

गररएको छ | 

पररच्छेद – १ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ: १) यस लनयमाििी को नाम महाराजगन्ज नगरपालिकाको नगर सभा संचािन काययलिलध- २०७४ रहकेो       

 छ |  

 २) यो  काययलिलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ | 

२. पररभाषा: लबषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलिलधमा, - 

  (क) "संलिधान" भन्नािे नेपािको संलिधान सम्झनु पछय |  

  (ख) "स्थानीय तह" भन्नािे नेपािको संलिधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ बमोलजमका नगरपालिका सम्झनु पदयछ |  

  (ग) "सभा" भन्नािे संलिधानको धारा २२३ बमोलजम नगर सभा सम्झनु पछय |  

  (घ) "काययपालिका" भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनु पदयछ |  

  (ङ) " ऄध्यि" भन्नािे सभाको ऄध्यििाइ सम्झनु पदयछ |  

  (च) "ईपाध्यि" भन्नािे नगरपालिकाको ईपप्रमुखिाइ सम्झनु पदयछ |  

  (छ) "लिधेयक" भन्नािे स्थानीय कानूनको मस्यौदा िा कानूनको संशोधन मस्यौदा समेत बुझ्नु पदयछ |  

  (ज) "सदस्य" भन्नािे नगर काययपालिकाको ऄध्यि, प्रमुख, ईपप्रमुख, काययपालिकाको सदस्य िा िडा सदस्यहरु   

  सम्झनु पछय |  

  (झ) "सभाको सलचि" भन्नािे नगरपालिकाको काययकारी ऄलधकृतिाइ सम्झनु पदयछ |  

  () "िैठक" भन्नािे नगर सभाको ऄलधिेशन सम्झनु पदयछ | सो शब्दिे सलमलतको बैठक समेतिाइ सम्झनु पदयछ |  

  (ट) "प्रस्ताि" भन्नािे सभाको लिचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्ताि सँग सम्बलन्धत संशोधन प्रस्ताि  

  समेत सम्झनु पदयछ |  

  (ठ) "प्रस्तुतकताय सदस्य" भन्नािे सभाको लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सभाको सदस्य सम्झनु पदयछ  |  

  (ड) "िैठक कि" भन्नािे सभाको िैठक कि सम्झनु पदयछ र सो शब्दिे बैठक किसँग जोलडएको दशयकदीघाय तथा  

  िरण्डा समेतिाइ जनाईँछ |  

  (ढ) "लिषगत शाखा" भन्नािे नगरपालिकाको कायय लिभाजन लनककयामिािी बमोलजमको लबषयगत शाखा सम्झनु  

  पदयछ |  

  (ण) "सलमलत" भन्नािे यस काययलिलध बमोलजम गठन हुने सभाको सलमलत सम्झनु पछय |  

  (त) "संयोजक" भन्नािे यस काययलिलध बमोलजम गरठत सलमलतको संयोजक सम्झनु पदयछ |  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

पररच्छेद – २ 

सभाको बैठक तथा बैठक संचािन सम्बन्धी व्यिस्था 

३) सभाको ऄलधिेसन बोिाईने: (१) ऄध्यििे नगरपालिकाको लनिायचनको ऄलन्तम पररणाम घोषणा भएको लमलतिे एक मलहना 

लभत्र सभाको पलहिो ऄलधिेशन बोिाईनेछ| 

   तर सभाको एईटा ऄलधिेशनको समालप्त र ऄको बैठकको प्रारम्भका बीचको ऄिलध छ मलहना भन्दा बढी हुने छैन 

| 

  (२) ऄध्यििे काययसुची बमोलजम सभाको बैठक संचािन र ऄन््य गनेछ |  

  (३) सभाको ऄलधिेशन चािु नरहकेो िा बैठक स्थलगत भएको ऄिस्थामा बैठक बोिाईन िान्छनीय छ भनी सभाको सम्पूणय 

 सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुिे लिलखत ऄनुरोध गरेमा ऄध्यििे ्यस्तो बैठक बसे्न लमलत, स्थान तोके्नछ | ्यसरी  

 तोककएको लमलत,समय, र स्थानमा सभाको ऄलधिेशन बसे्नछ|  

  (४) सभाको ऄलधबेशन काययपालिकाको केन्र रहकेो स्थानमा ऄध्यििे तोके बमोलजम बसे्नछ|  

  (५) सामान्यतः लनिायचन पलछको पलहिो ऄलधिेशनको ऄिलध बढीमा पन्र कदन र सोपलछको प्र्येक ऄलधिेशनको ऄिलध 

 बढीमा सात कदनको हुनेछ |  

  (६)ईपदफा (१) िा (३) बमोलजम सभाको ऄलधिेशन बोिाएको सूचना ऄध्यििे सदस्यहरुिाइ कदनेछ | ्यस्तो सूचना 

 अिश्यकता ऄनुसार साियजलनक संचार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुयपने छ |  

 

४) सदस्यहरुको ईपलस्थलत  र असन : (१) बैठकमा असन ग्रहण गनुय ऄलघ सबै सदस्यिे ऄध्यििे तोकेको क्रम ऄनुसार                   

ऄलधबेशनको ईपलस्थलत पुलस्तकामा हालजर गनुयपने छ| 

  (२) ईपदफा  (१) बमोलजम ईपलस्थत सदस्यिे ऄध्यििे तोके ऄनुसारको स्थानमा लनधायररत समय ऄगािै अफ्नो असन  

 ग्रहण गनुयपनेछ |  

  (३) ऄपांगता भएको सदस्यको हकमा ऄध्यििे लनधायररत गरेको स्थानमा लनजको साथमा एक जना सहयोगी अिश्यक      

  भएमा सोको समेत व्यिस्था गनय सके्नछ |  

५) सभाको गणपूरक संख्या : (१) सभामा त्काि कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्य ईपलस्थत      

भएमा ऄलधिेशनको िालग गणपूरक संख्या पुगेको मालननेछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम गणपूरक संख्या नपुगेमा ऄध्यििे तीन कदन लभत्र ऄको बैठकका िालग दफा (३) बमोलजम  

 सुलचत गनुयपनेछ |  

६) बैठकको संचािन र स्थगन : (१) ऄध्यििे सभाको काययबोझिाइ ध्यानमा राखी काययसूची स्िीकृत गरी सभाको बैठक 

 संचािन गनुयपनेछ |  

  (२) सभाको बैठक ऄध्यििे लनधायरण गरेको समय तालिका बमोलजम हुनेछ |  

  (३) ऄध्यििे प्र्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ |  

  (४) सभाको ऄध्यि बैठकमा ईपलस्थत हुन नसके्न ऄिस्थामा ईपप्रमुखिे बैठकको ऄध्यिता गनेछ | ईपप्रमुख पलन ईपलस्थत      

 हुन नसकेमा ऄध्यििे तोकेको सभाको सदस्यिे बैठकको ऄध्यिता गने गरी काययसूचीमा तोकु्नपने छ |  

७) काययसूची र समयािलध प्रकाशन:  (१) ऄध्यिको लनदशेानुसार सभा सलचििे काययसूची र समय तालिका ऄनुसूची -१     

 बमोलजम तयार गनेछ र ्यसको एक प्रलत सामान्यतया ऄड्चािीस घण्टा ऄगािै प्र्येक सदस्यिाइ ईपिब्ध गराइनेछ |  

   तर लिशेष पररलस्थलतमा ऄध्यिको लनदशेन ऄनुसार बैठक बसे्न चौलबस घण्टा ऄगािै काययसुची तयार गरी ्यसको 

 एक प्रलत  सदस्यिाइ सभाको सलचििे ईपिब्ध गराईन सके्नछ |  

८) समयािलध लनधायरण: (१) ऄध्यििे बैठकमा पेश हुने लबषयमालथ  छिफि गनय समयािलध तोके्नछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम तोककएको समयािलध समाप्त भएपलछ यस काययलिलधमा ऄन्यथा िेलखएकोमा बाहके ऄध्यििे 

 ऄन्य लबषयमा छिफि हुन नकदइ सो लबषयको टंुगो िगाईन अिश्यक सबै लिधेयक िा प्रस्ताि लनणययाथय बैठकमा प्रस्तुत 

 गनेछ |  



९) सभामा मतदान:  (१) सभामा लनणययका िालग प्रस्तुत गररएको सबै लिधेयक िा प्रस्ताि लनणयय ईपलस्थत सदस्यहरुको   

 बहुमतबाट हुनेछ |  

  (२) ऄध्यिता गने व्यलििाइ मत कदने ऄलधकार हुने छैन |  

   तर मत बराबर भएमा ऄध्यिता गने व्यलििे अफ्नो लनणाययक मत कदनेछ |  

१०) मयायकदत संशोधन:  (१) कुनै सदस्यिे प्रस्तुत गने लिधेयक िा प्रस्तािमा कुनै अपलिजनक , व्यंग्या्मक, ऄनािश्यक, 

 ऄनुपयुि िा ऄसम्बद्ध शब्द िा िाकयांश प्रयोग भएको िागेमा ऄध्यििे ्यस्ता लिषय लितरण हुनुभन्दा ऄलघ ईपयुि 

 शंसोधन गनय िा गराईन सके्नछ |  

११) बैठकको प्रारम्भ: सभाको बैठक किमा ऄध्यि अगमन भइ रालिय धुन बजेपलछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ | 

१२) बैठकमा पािना गनुयपने अचरणहरु: (१)बैठकमा दहेायका अचारणहरु पािना गनुयपने छ: 

  (क) ऄध्यि बैठक किमा प्रिेश हुदँा सबैिे सम्मान प्रकट गनय ईठ्न्न्नु पनेछ |  

  (ख) ऄध्यििे बैठक प्रलत सम्मान प्रकट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ |  

  (ग) बैठक स्थलगत भइ ऄध्यि सभाबाट बालहर लनस्केपलछ मात्र ऄरु सदस्यहरुिे बैठक कि छाड्नु पनेछ |  

  (घ)बैठकमा भागलिने सदस्यिे बोल्दा ऄध्यििाइ सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नुपछय र ऄध्यििे ऄन्यथा अदशे कदएमा िाहके        

 ईलभएर बोल्नु पनेछ|  

  ()ऄध्यििे बैठकिाइ सम्बोधन गरररहकेो समयमा कुनैपलन सदस्यिे स्थान छोड्नु हुदनै र ऄध्यििे बोिेको कुरा          

 शालन्तपूियक सुन्नु पनेछ |  

  (च)  ऄध्यििे असन ग्रहण गरररहकेो र बोलिरहकेो ऄिस्थामा सदस्यको बीचबाट लहड्नु हुदनै |  

  (छ) कुनै सदस्यिे बोलिरहकेो समयमा ऄशालन्त गनय िा बैठकको मयायदा भंग हुने िा ऄव्यिस्था ई्पन्न हुने कुनै काम गनुय       

 हुदनै |  

  (ज) बैठक किमा ऄध्यिको सामुन्नेबाट िारपार गरी लहड्नु हुदनै |  

  (झ) बैठकको कायय सँग प्र्यि रुपिे सम्बलन्धत लबषय बाहके ऄन्य लिषयको पुस्तक, समाचारपत्र िा ऄन्य कागजपत्रहरु  

 पढ्नु हुदनै |  

  () बैठकको ऄिलधभर बैठक किमा मोिाआि फोन बन्द गनुय पनेछ |  

   (२) सभामा पािना गनुयपने ऄन्य अचरणहरु समय समयमा सभािे तोके िमोलजम हुनेछ |   

१३) बैठकमा भागलिने सदस्यिे पािना गनुय पने लनयमहर: बैठक हुने छिफिमा भागलिने सदस्यिे दहेायका लनयमहरुको 

 पािना गनुयपने छ:  

  (क) ऄध्यिको ध्यानाकषयण गनुयको लनलमि ईठ्न्नु पनेछ र ऄध्यि लनजको नाम बोिाएपलछ िा इशारा गरेपलछ मात्र बोल्नु       

       पनछे |  

  (ख) यस काययलिलधको दफा ३५ बमोलजमका लिषयमा छिफि गनुय हुदनै |  

  (ग) ऄशीस्ट, ऄस्िीि, ऄपमानजनक िा कुनै अपलिजनक शब्द बोल्नु हुदनै |  

  (घ) व्यलिगत अिेप िगाईनु हुदनै |  

  () बोल्न पाईने ऄलधकारिाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायिे दरुुपयोग गनुय हुदनै |  

  (च) सभा िा ऄध्यिको कुनै लनणयय बदर गररयोस भन्ने प्रस्तािमालथ बोल्दाको ऄिस्थामा बाहके सभा ऄध्यिको कुनै पलन  

       लनणययको अिोचना गनुय हुदनै |  

  (छ) ऄध्यििे पद ऄनुकुि अचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तािको छिफिको क्रममा िाहके ऄध्यिको अचरणको अिोचना      

       गनुय हुदनै |  

  (ज) बैठकमा पािना गनुयपने ऄन्य लनयमहरु सभािे तोके बमोलजम हुनेछ |  

१४) छिफिमा बोल्ने क्रम: बैठकमा बोल्ने क्रम दहेाय बमोलजम हुनेछ: 

  (क) प्रस्ताि पेश गने सदस्यिे बोलिसकेपलछ ऄध्यििे नाम बोिाएको िा इशारा गरेको क्रम बमोलजमको सदस्यिे बोल्न      

       पाईनछेन ्|  

  (ख) ऄध्यिको ऄनुमलत लबना कुनै सदस्यिे एई प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाईने छैन |  

  (ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्यिे ईिर कदनको लनलमि छिफिको ऄन््यमा फेरी बोल्न पाईनेछ | सो प्रस्तािको सम्बन्धमा  

      छिफिमा पलहिे भाग लिएको िा नलिएको जेसुकै भएतापलन प्रस्तािक सदस्यिे ईिर कदइसकेपलछ ऄध्यिको ऄनुमलत 

      नलिइ फेरी बोल्न पाईने छैन |  



१५) स्पस्ट पनय माग गनय सककने: (१) बैठकमा छिफि चलिरहकेो समयमा सम्बलन्धत  लिषयमा कुनै सदस्यिे कुनै कुरा स्पष्ट पनय 

 माग गनय ऄध्यि माफय त ऄनुरोध गनय सके्नछ|  

  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन ऄध्यिको ऄनुमलत लिइ कुनै सदस्यिे सभाको जानकारीको िालग 

 अफुसंग सम्बलन्धत ऄन्य लिषयमा स्पष्ट जानकारी कदन सके्नछ |  

   तर ्यस्तो स्पष्ट जानकारी दददा कुनै लििादास्पद लिषय ईठाईन पाईने छैन्न र सो स्पष्ट जानकारी मालथ कुनै 

 छिफि गनय पाइने छैन |  

१६) लनणययाथय प्रस्ताि पेश गने: (१) सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्तािमालथ छिफि समाप्त भएपलछ सो प्रस्तािको पिमा हुने 

 सदस्यहरुिाइ "हुन्छ", लिपिमा हुने सदस्यहरुिाइ "हुन्न" र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरुिाइ "मत कदन्न" भन्ने शब्द सुन्ने 

 गरी ईच्चारण गनुय भनी ऄध्यििे काययसूचीका लबषयहरु क्रमशः लनणययाथय पेश गने छ |  

  (२) ईपदफा  (१) बमोलजम प्रस्ताििाइ लनणययाथय पेश गरेपलछ ऄध्यििे हुन्छ िा हुन्न भन्ने सदस्यहरु मध्ये जुन पिको      

  बहुमत अएको ठहयायउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ |  

  (३) ऄध्यि द्वारा कुनै प्रस्ताि लनणययाथय पेश गरेपलछ सो प्रस्तािमालथ छिफि गनय िा संशोधन प्रस्तुत गनय पाइने छैन |  

१७) सभाध्यििे लनदेशन कदने: (१) बैठकमा ऄभर व्यिहार गने सदस्यिाइ अफ्नो व्यिहार लनयन्त्रण गनय ऄध्यििे चेतािनी 

 कदएपलछ ्यस्तो सदस्यिे अफ्नो व्यिहारमालथ तुरुन्त लनयन्त्रण गनुय पनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको अदशे पािना नगने सदस्यिाइ ऄध्यििे बैठकबाट बालहर जान अदशे कदन सके्नछ | अदशे 

 पाएपलछ ्यस्तो सदस्यिे बैठक किबाट तुरुन्त िालहर जानुपनेछ र लनजिे सो कदनको बाँकी ऄिलधको बैठकमा ईपलस्थत 

 हुन पाईने छैन |  

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम अदशे पाएपलछ पलन ्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तुरुन्तै बालहर नगएमा ऄध्यििे लनजिाइ 

 कमयचारी िा सुरिाकमीको सहयोग लिइ बालहर लनकाल्न सके्नछ  | ्यसरी लनकालिएकोमा ्सस्तो सदस्यिे ्यसपलछको तीन 

 कदनसम्म सभाको बैठक िा कुनै सलमलतको बैठकमा भाग लिन पाईने छैन | यसरी लनकालिएकोमा सभाको सलचबिे सो 

 कुराको सूचना सबै सलमलतिाइ कदनेछ |  

  (४) यस काययलिलधमा ऄन्य जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन कुनै सदस्यिे बैठक किमा शालन्त, सुव्यिस्था तथा ऄनुसासन 

 भंग गरेमा िा गनय िागेमा िा सभाको प्रलतष्ठामा धक्का िागे्न ककलसमिे बैठक कि लभत्र ध्िंसा्मक कायय गरेमा िा बि पयोग 

 गरेमा िा गनय िागेमा िा कुनै भौलतक हालन नोकसानी पुयायएमा ऄध्यििे लनजिाइ बैठक किबाट त्काि लनस्कासन गरी 

 सदस्यिाइ बढीमा सात कदन सम्मको िालग सभामा अईन नपाईने गरी र छालत भएको भौलतक सामग्रीको यथाथय िलतपूर्तत 

 लनजबाट भराईने अदशे कदन सके्नछ |  

  (५) दफा (४) बमोलजम लनस्कालसत भएको सदस्यिे सो ऄिलधभर सभाको िा कुनै सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत हुन पाईने 

 छैन | लनजिाइ तोककएको िलतपूर्तत ऄध्यििे तोकेको समय लभत्र दालखि गने दालयत्त्ि सम्बलन्धत सदस्यको हुनेछ |  

  (६) यस दफा बमोलजम कुनै सदस्य लनस्कालसत भएको िा फुकुिा भएको सूचना सभाको सलचबिे सबै सलमलतिाइ कदनेछ |  

१८) कारिाही कफताय हुन सके्न: यस काययलिलधमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए त पलन लनस्कालसत िा कारिाहीमा परेको 

 सदस्यिे लचि बुझ्दो सफाइ पेश गरेमा िा अफ्नो भूि स्िीकार गरी माफी मागेमा ऄध्यििे बैठकको राय बुझी ्यसतो 

 सदस्यिाइ माकफ कदइ कारिाही कफताय लिन सके्नछ |  

१९) बैठक स्थलगत गने ऄलधकार:  बैठक किलभत्र ऄव्यिस्था भइ िा हुन िालग बैठक लनयलमत रुपिे संचािन गनय बाधा पने 

 दलेखएमा ऄध्यििे सो कदनको कुनै समयसम्म िा अफुिे तोकेको ऄिलधसम्मको िालग सूचना टाँस गरी बैठक स्थलगत गनय 

 सके्नछ | ऄध्यििे गरेको ्यस्तो स्थगन मालथ कुनै सदस्यिे प्रश्न ईठाईन पाईने छैन |  

२०) सदस्यको स्थान ररि रहेको ऄिस्थामा सभाको कायय संचािन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि रहकेो ऄिस्थामा समेत 

 सभािे अफ्नो कायय संचािन गनय सके्नछ र सभाको कारिाहीमा भागलिन नपाईने कुनै व्यलििे भाग लिएको कुरा पलछ पिा 

 िागेमा प्रचलित कानून लिपररत बाहकेको कायय ऄमान्य हुने छैन |  

२१) सभाको लनणययको ऄलभिेख र कायायन्ियन:  (१) सभा र यसको सलमलतको लनणयय तथा कारिाहीको ऄलभिेख सभाको 

 सलचििे व्यिलस्थत र सुरलित राख्नु पनेछ |  

  (२) सभा र यसका सलमलतको लनणययको सक्कि ऄध्यिको अदशे लबना सभा िा सभा भिन बालहर िैजान हुदँनै |  

२२) लनणयय प्रमालणत गने: (१) सभाको बैठकिे गरेका लनणयय ऄध्यििे प्रमालणत गनेछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लनणयय सुरलित रख्ने र कायायन्ियन गने गराईने कायय सभाको सलचबिे गनेछ |  

 

 



पररच्छेद – ३ 

स्थानीय कानून लनमायण गने प्रकक्रया 

२३) स्थानीय कानून लनमायण गदाय लिचार गनुयपने पिहरु:  (१) सभािे स्थानीय कानून लनमायण िा संशोधन गदाय ऄन्य कुराको  

 ऄलतररि दहेायको लिषयमा लिचार गनुयपनेछ:-  

  (क) संलिधान बमोलजम अफ्नो ऄलधकारको लिषयमा पने िा नपने,  

  (ख) संलिधान, संघीय कानून तथा प्रदशे कानूनको व्यिस्था,  

  (ग) ्यस्तो कानून, स्िच्छ, न्यायपूणय तथा तकय  संगत हुने िा नहुने,  

  (घ) लनमायण गनय िालगएको स्थानीय कानूनको व्यिहाररक काययन्ियन हुन सके्न िा नसके्न,  

  () कानून काययन्ियनको िालग अिश्यक पने अर्तथक स्रोत तथा संस्थागत संरचना,  

  (च) सिोच्च ऄदाितबाट प्रलतपाकदत लसद्दान्त िा भएको अदशे,  

  (छ) नेपाि सरकार िा प्रादलेशक सरकारिे नमूना कानून ईपिब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यिस्था,  

२४) अिस्यकताको पलहचान गने: (१) काययपालिकािे लिधेयक तजुयमा गनुय ऄलघ ्यस्तो लबषयको कानून लनमायण गनय अिश्यक 

 रह ेनरहकेो लबषयमा अिश्यकताको पलहचान गनुय पनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) को प्रयोजनको िालग सम्बलन्धत काययपालिकािे स्थानीय कानून बनाईन पने अधार र कारण, ्यस्तो 

 लबषयमा संधीय िा प्रदशे कानून भए नभएको, लजज्लल्िा लभत्रका र ऄन्य लछमेकी स्थानीय तहमा ्यस सम्बन्धी स्तालनया 

 कानून लनमायण भए नभएको, स्थानीय कानून तजुयमाबाट हालसि गनय खोलजएको िाभ िागत र ईपिब्धी, स्थानीय कानून  

 काययन्ियनको िालग अिश्यक पने संयन्त्र तथा अर्तथक स्रोत, ्यस्तो स्रोत जुटाईनको िालग अिश्यक व्यिस्था र लिधेयकमा 

 रहने मुख्य - मुख्य प्रािधानको समेत लिश्लेषण गरी संलिप्त ऄिधारणा पत्र तयार गनुयपनेछ |  

  (३) कानूनको संशोधन िालग लिधेयक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको अधार र कारण सलहतको दफािार तीन महिे 

 लििरण तयार गनुय पनेछ |  

२५) प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छैन भन्ने लनणयय गने: कुनै प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छैन भन्ने कुराको लनणयय ऄध्यििे गनेछ 

 र ्यसरी लनणयय गदाय ऄध्यििे कारण खुिाइ प्रस्तािको कुनै ऄंश िा पुरै प्रस्ताि ऄलस्िकार गनय सके्नछ |  

२६) लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुत:  (१) बार्तषक अय र व्ययको ऄनुमान सलहतको बजेट तथा सोसँग सम्बलन्धत लिलनयोजन िा  

 अर्तथक लिधेयकहरु ऄध्यिबाट लनधायररत लमलत र समयमा सभाको बैठकमा प्रस्तुत गनुयपनेछ |  

  (२) बार्तषक बजेट तथा ऄथय समबलन्ध लिधेयक िा प्रस्ताि काययपालिकाको प्रमुख अफैिे िा लनजिे तोके बमोलजम 

 ईपाऄध्यि/ ईपप्रमुख  िा काययपालिकाको सदस्यिे मात्र प्रस्तुत गनेछ | ऄध्यििे बार्तषक बजेट अय व्यय लििरण तथा 

 बजेट सभामा अफै पेश गने भएमा सो समयमा ईपाऄध्यि िा ईपप्रमुखिे बैठकको ऄध्यिता गनेछ |  

  (३) कुनै लिधेयक िा प्रस्ताि ऄथय सम्बन्धी हो िा होइन भन्ने प्रश्न ईठेमा सो प्रश्नको ऄलन्तम लनणयय गने ऄलधकार ऄध्यिको 

 हुनेछ |  

  (४) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्तािको ऄन्य प्रकक्रया दहेाय बमोलजम हुनेछ:-  

  (क) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्तािमा छिफिका िालग ऄध्यििे स्िीकृत गरेको काययतालिका (लमलत र समय ) सबै 

 सदस्यिाइ सभाको सलचबिे ईपिब्ध गराईनुपनेछ |  

  (ख) बार्तषक बजेट सम्बन्धी लिधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यिाइ ईपिब्ध गराइनेछ |  

  (ग) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्तािका सम्बन्धमा यस काययलिलधमा ईल्िेख भएका लिषय बाहके ऄध्यििे ईपयुि 

 ठहररएको प्रकक्रया ऄपनाइनेछ |  

  (५) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्ताि बाहकेका लिधेयक िा प्रस्ताि कुनै सदस्यिे कलम्तमा सात कदन ऄलघ दताय गनुयपनेछ |  

   (६) ऄथय सम्बन्धी लिधेयक िा प्रस्ताि बाहकेका लिधेयक िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभाको सलचबिे सबै सदस्यिाइ 

 ईपिब्ध गराईनु पनेछ |  

  (७) लिधेयक िा प्रस्ताि मालथ छिफि र लनणयय हुने समय तालिका ऄनुसूची -१ बमोलजम ऄध्यििे लनधायरण गरे बमोलजम 

 हुनेछ |  

२७) ऄथय सम्बन्धी पुरक ऄनुमान: (१) सभाबाट पाररत चािु अर्तथक बषयका िालग ऄथय सम्बन्धी ऐनिे कुनै सेिाका िालग खचय 

 गनय ऄलख्तयारी कदएको रकम ऄपयायप्त भएमा िा ्यस बषयका िालग ऄथय सम्बन्धी ऐनिे ऄलख्तयारी नकदएको सेिामा खचय 

 गनय अिश्यक भएमा िा ऄथय समबलन्ध ऐनिे ऄलख्तयारी कदएको रकम भन्दा बढी खचय हुन गएमा काययपालिकाको ऄध्यि/ 



 प्रमुखिे सभामा यस ऄलघ प्रस्तुत गररएको बजेटको लसद्धान्त र मागयदशयनको प्रलतकूि नहुने गरी पूरक ऄनुमान पेश गनय 

 सके्नछ |  

२८) लिधेयक सभामा पेश गदाय संचािन गनुयपने लििरण: सभामा पेश गने लिधेयकका साथमा दहेायको लििरण संिग्न गनुय पनेछ 

: 

  (क) लिधेयकको ईद्देस्य र कारण सलहतको लििरण,  

  (ख) लिधेयक ऐन बनेपलछ अर्तथक व्ययभार हुने रहछे भने ्यसको लिस्तृत लििरण सलहतको अर्तथक रटप्पणी,  

  (ग) कुनै लिधेयकमा लनयम, काययलिलध, लनदलेशका बनाईने िा ऄलधकार प्र्यायोजन गने प्रािधान रहकेो भए ्यसको   

      कारण, प्र्यायोलजत ऄलधकार ऄन्तगयत बनाइने लनयम, काययलिलध िा लनदशेनको प्रकृलत र सीमा तथा ्यसबाट पनय सके्न  

      प्रभाि सम्बन्धी रटप्पणी |  

२९) लिधेयक दताय गराईनु पने:  (१) सभाको ऄलधकारिेत्र  पने कुनै लबषयमा कुनै सदस्यिे लिधेयक पेश गनय चाहमेा लिधेयक 

 तयार गरी सबको बैठक बसे्न लमलत भन्दा कलम्तमा पन्र कदन ऄगािै ऄध्यििाइ ईपिब्ध गराइ दताय गराईनु पनेछ |  

  तर लनिायचनपलछको प्रथम सभामा लिधेयक पेश गने समयािलध ऄध्यििे तोके बमोलजम हुनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लिधेयक प्रचलित कानून ऄनुकूि नदलेखएमा िा यो काययलिलध ऄनुकुि नभएमा ऄध्यििे ईि 

 लिधेयक लिलधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यिाइ कदनु पनेछ |  

  (३) ईपदफा (१) िा (२) बमोलजम ऄध्यििे अदशे कदए बमोलजम सभाको सलचबिे प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ|  

  (४) सभाको सलचबिे ऄध्यििे अदशे कदएका लिधेयक ऄनुसूची-२- बमोलजम दतायको ऄलभिेख छुटै राख्नु पनेछ|  

३०) प्रस्ताि दताय गराईनु पने: सभाको ऄलधकारिेत्र लभत्र पने कुनै लबषयमा प्रस्ताि पेश गनय चाहने सदस्यिे प्रस्ताि तयार गरी 

 सभाको बैठक बसु्न भन्दा कलम्तमा सात कदन ऄगािै ऄध्यि समि पेश गनुयपनेछ |  

   तर लनिायचनपलछको प्रथम सभामा प्रस्ताि पेश गने समयािलध ऄध्यििे तोके बमोलजम हुनेछ |  

  (२) ्यस्तो प्रस्ताि प्रचलित कानून ऄनुकुि नदलेखएमा िा यो काययलिलध ऄनुकुि नभएमा ऄध्यििे ईि प्रस्ताि 

 लिलिधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यिाइ कदनु पनेछ |  

  (३) ईपदफा (१) िा (२) बमोलजम ऄध्यििे अदशे कदए बमोलजम सभाको सलचबिे प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ |  

  (४) सभाको सलचबिे ऄध्यििे अदशे कदएका प्रस्तािहरु दताय ऄलभिेख ऄनुसूची -२ बमोलजम छुटै राख्नु पनेछ |  

३१) सूचना लबना पलन प्रस्ताि पेश गनय सककने: (१) यस पररच्छेदमा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन ऄध्यिको ऄनुमलत लिइ 

 दहेायको कुनै प्रस्ताि सूचना लबना पलन पेश गनय सककनेछ र ्यस्तो प्रस्तािद्वारा कुनै लििादस्पद लबषय ईठाईन पाइनेछैन: 

 (क) धन्यबाद ज्ञापन गने,  

  (ख) प्रस्ताि तथा संशोधन कफताय लिने,  

  (ग) बधाइ कदने िा शोक प्रकट गने,  

  (घ) छिफि िा बैठक स्थलगत गने,  

  () बैठकको ऄिलध बढाईने िा  

  (च) छिफि समाप्त गने  

  (२) ईपदफा (१) मा ईल्िेलखत प्रस्तािका सम्बन्धमा ऄध्यि ऄनुमलत प्राप्त भइ बैठकमा प्रस्ताि पेश भएपलछ ऄध्यििे ईि 

 प्रस्ताििाइ बैठकको लनणययाथय पेश गनेछ |  

 

३२) लिधेयक र प्रस्ताि लितरण:  बार्तषक बजेट सम्बन्धी लिधेयक काययपालिकाबाट स्िीकृत गरी लसधै सभामा पेश गररनेछ | 

 ऄन्य सबै लिधेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गनुय भन्दा कलम्तमा चौबीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यिाइ सभाको सलचििे 

 ईपिब्ध गराईनु पनेछ |  

३३) सुझाि संकिन र पररमाजयन:  (१) लिधेयक मस्यौदा भएपलछ ऄध्यििाइ ईपयुि िागेमा ्यस्तो लिधेयकमा साियजलनक 

 रुपमा िा िडाबाट िडािासीको सुझाि संकिन गनय सके्नछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त हुन अएका सुझािहरु सलहतको प्रलतिेदन सम्बलन्धत िडा सलमलतिे काययपालिकािाइ कदनु 

 पनेछ |  

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम लिधेयकमा िडा सलमलत माफय त प्राप्त हुन अएका सुझािहरुको ऄध्ययन गरी काययपालिकािे 

 लिधेयकिाइ अिश्यकता ऄनुसार पररमाजयन गनेछ |  

३४) लिधेयक र प्रस्ताि सभामा पेश गने:  (१) ऄध्यिबाट स्िीकृत काययपालिका बमोलजम लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय 

 सदस्यिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ |  



  (२) ईपदफा (१) बमोलजम लिधेयक पेश गदाय लिधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यिे लिधेयक पेश गनुय परेको कारण, लिधेयकबाट गनय 

 खोलजएको ईपिलब्धको िारेमा संलिप्त जानकारी ददद ैलिधेयकमा छिफि गररयोस् भन्ने प्रस्ताि सभामा पेश गनुय पनेछ |  

  (३) लिधेयक िा प्रस्ताि पेश गनय तोककएको सदस्य सभामा स्ियं ईपलस्थत हुन ऄसमथय भएमा ऄध्यििे तोकेको कुनै 

 सदस्यिे लिधेयक िा प्रस्ताि पेश गनय सके्नछ |  

३५) शंसोधन सम्बन्धी शतयहरु: कुनै लिधेयक िा प्रस्तािको सम्बन्धमा दहेायका शतयका ऄधीनमा रही सदस्यिे संशोधन पेश गनय 

 सके्नछ |  

  (क) मूि प्रस्तािको लसद्धान्त लिपररत हुनु हुदँनै |  

  (ख) मूि प्रस्तािको कुरासंग सम्बद्ध तथा ्यसको िेत्रलभत्रको हुनु पनेछ |  

  (ग) बैठकिे पलहिे गररसकेको लनणययसँग बालझने हुनु हुदँनै |  

  (घ) ऄस्पष्ट िा लनरथयक हुनु हुदँनै |  

३६) लिधेयकमा दफाबार छिफि: (१) दफा २६,२७,२९, र ३० बमोलजमको लिधेयक िा प्रस्ताि बैठकमा दफािार छिफिका 

 िालग ऄध्यििे अिश्यक व्यिस्था गनुयपनेछ | यस्तो छिफिमा ऄध्यििे प्राप्त भइसकेका संशोधन लिधेयक िा प्रस्ताििाइ 

 समेत समािेश गराईन सके्नछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम छिफि समाप्त भए पश्चात लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यिे ऄध्यिको ऄनुमलतिे 

 सभामा दहेायको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुयपनेछ:-  

  (क) लिस्तृत छिफिको िालग लिधेयक िा प्रस्ताििाइ सभाका सलमलतमा पठाइयोस् भन्ने िा  

  (ख) लिधेयक िा प्रस्ताि बैठकबाट  पाररत गनय लनणययाथय पेश गने |  

   तर सलमलतको बैठकमा पठाइने लिधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफािार छिफि गररने छैन |  

३७) सभामा छिफि गनय नपाइने लबषयहरु: (१) दहेायका लिषयमा सभा िा सलमलतको कुनै बैठकमा छिफि गनय पाआने छैन: 

  (क) संलिधान िा प्रचलित कानूनबाट लनषेध गररएको लिषय,  

  (ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराहरु िा प्रकाशन गदाय रालिय लहत लबपररत हुने कायय,  

  (ग) काययपालिकाको कुनै सलमलतको लनणययको अिोचना गररएको लिषय  

  (घ) प्र्यि िा ऄप्र्यि रुपमा प्रचारको िालग कुनै व्यलि िा संस्थाको नाम अकद भएको लिषय,  

  () प्रचलित कानून बमोलजम स्तालपत भएको न्यालयक िा ्यसको पदालधकारी , प्रचलित कानून बमोलजम जाँचबुझ गनय, 

 सुझाि कदन िा प्रलतिेदन पेश गनय गरठत अयोग िा सलमलतमा लिचारधीन रहकेो लिषय,  

  (च) ऐलतहालसक तथ्य िा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी लबषय,  

  (छ) गैर सरकारी व्यलिको कुनै ििव्य स्य हो िा होआन भन्ने लबषय,  

  (ज) ऄलशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

  (झ) काययपालिकाको कुनै लनणयय िा कुनै कारिाही सम्बन्धी लिषयमा छिफि गदाय रालिय सुरिा, ऄखण्डता िा कुटनीलतक 

 सम्बन्ध जस्ता संिेदनशीि लिषयहरुमा अंच अईन सके्न भनी काययपालिकाबाट प्रमालणत गररएको लिषय समाबेश भएको, 

 र  

३८) सलमलतमा छिफि:  (१) दफा ३६ को ईपदफा २(क) बमोलजम लिस्तृत छिफि गनय सभाको सलमलतमा पठाइएकोमा 

 सलमलतिे ्यस्तो लिधेयक िा प्रस्तािमा छिफि गदाय लिधेयकमा संशोधन पेश गने सदस्यहरुिाइ संशोधन पेश गनुय परेको 

 अधार र कारण समेत खुिाइ अफ्नो संशोधनको लिषयमा प्रष्ट गनय सलमलतको बैठकमा समय कदनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम संशोधन कतायिे संशोधनको लिषयमा अफ्नो धारणा राखेपलछ पेश भएका संशोधनका लिषयमा 

 समेत सलमलतिे दफािार छिफि गरी ्यस्तो संशोधन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धमा लिधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यको 

 समेत राय लिइ अिश्यक लनणयय गनेछ |  

३९) सलमलतको प्रलतिेदन र बैठकमा प्रस्तुत: (१) सलमलतमा लिधेयक िा प्रस्ताि ईपर छिफि समाप्त भएपलछ सलमलतिे गरेको 

 लनणयय ऄनुरुप प्रलतिेदन तयार गरी सलमलतको संयोजक िा लनजको ऄनुपलस्थलतमा सलमलतिे तोकेको सदस्यिे प्रलतिेदन 

 सलहतको लिधेयक िा प्रस्ताि ऄध्यिको ऄनुमलतिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतिेदन ईपर छिफि समाप्त भए पश्चात लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यिे 

 ऄध्यिको ऄनुमलतमा लिधेयक िा प्रस्ताि बैठक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणयाथय पेश गनेछ |  

४०) लिधेयक कफताय लिन सके्न:  (१) लिदयेक प्रस्तुतकताय सदस्यिे सभाको स्िीकृत लिइ जुनसुकै ऄिस्थामा लिधेयक िा प्रस्ताि 

 कफताय लिन सके्नछ |  

  तर बार्तषक बजेट तथा अर्तथक ऐन सम्बन्धी लिधेयक कफतायलिन सके्न छैन|  



  (२) लिधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यिे लिधेयक कफताय लिन ऄनुमलत मागे्न प्रस्ताि पेश चाहमेा लिलखत सूचना कदनु  

 पनेछ|  

  (३) लिधेयक िा प्रस्ताि कफताय लिने प्रस्तािको कसैिे लिरोध गरेमा प्रस्ताि गने तथा लिरोध गने सदस्यिाइ ऄध्यििे अ-

 अफ्नो कुराहरु स्पष्ट पानय संलिप्त ििव्य कदन ऄनुमलत कदन सके्नछ र ्यसपलछ ऄरु छिफि हुन नकदइ प्रस्ताििाइ लनणयाथय 

 पेश गनेछ |  

  (४) लिधेयक िा प्रस्ताि कफताय लिने ऄन्य प्रकक्रया ऄध्यििे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ |  

४१) संशोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने ऄलधकार:  (१) दफा २६,२७,२९,३०, र ३६ बमोलजम दताय भएको लिधेयक िा 

 प्रस्ताि ईपर कुनै सदस्यिे संशोधन पेश गनय चाहमेा सभाको बैठक हुनु भन्दा कलम्तमा चौबीस घण्टा कदन ऄगािै संशोधनको 

 प्रस्ताि ऄध्यि समि पेश गनय सके्नछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम पेश गररने संशोधन लस्िलत्रत गने िा नगने ऄलधकार ऄध्यिको हुनेछ |  

  (३) ऄध्यििे स्िीकृत गरको संशोधन िा संशोधन सलहतको प्रस्ताि िा मूि प्रस्ताििाइ लनणाययाथय पेश गनुय भन्दा पलहिे 

 बैठकमा पढेर सुनाईनेछ | यसरी लनणाययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरू भएमा ऄध्यििे ईपयुि ठहररएको कुनै  

 एक संशोधन िा संशोधन सलहतको प्रस्ताि िा मूि प्रस्ताििाइ प्राथलमकता कदइ पेश गनय सके्नछ |  

  (४) सभाको सलचबिे ऄध्यििे ऄनुमलत कदएका संशोधनहरुको लििरण सदस्यहरुिाइ ईपिब्ध गराईनेछ |  

४२) लिधेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको लनणययाथय पेश गने:  (१) सभामा दफािार छिफि भएकोमा सो समाप्त भएपलछ र 

 सलमलतमा लिस्तृत छिफि भएकोमा सलमलतको प्रलतिेदन ईपर सभाको बैठकमा स्कचाफि समाप्त भएपश्चात ऄध्यिको 

 ऄनुमलत लिइ सभामा लनणाययाथय लिधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यिे लिधेयक पाररत गररयोस बन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत गनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको लिदयेक िा प्रस्ताि पेश भएका संशोधनहरुिाइ ऄध्यिको ऄनुमलतिे बैठकमा लनणाययाथय छुटै्ट     

  पेश गनय सके्नछ |  

  (३) ईपदफा (१) र (२) बमोलजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यिे स्िीकृत गरेमा लिधेयक िा प्रस्ताि पाररत भएको                   

 मालननेछ |  

४३) लिधेयकको पुनः प्रस्तुलत: एक पटक अव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी ऄस्िीकृत भएको लिधेयक सोही सभाको   

 बैठकमा पुनः प्रस्ताि गररने छैन |  

४४) लिधेयक दताय ऄलभिेख राख्ने:  सभामा पेश गनय प्रयोजनाको िालग ऄध्यिसमि पेश भएका लिधेयक सभाको सलचििे 

 ऄनुसूची -२ िमोलजम दताय गरी लिधेयकमा भएको कारिाहीको ऄधािालधक िगत तयार गरी राख्नु पनेछ |  

४५) सामान्य त्रुटी सुधार:  ऄध्यििे सभाबाट पाररत भएको लिधेयक िा प्रस्तािमा दफाहरुको संख्याको क्रम लमिाईने तथा 

 भाषागत शुद्धता कायम राख्नु पनेछ |  

४६) लिधेयक प्रमाणीकरणको िालग ऄधािलधक प्रलत तयार गने: (१) दफा ४२ बमोलजम सभाबाट पाररत भएको लिधेयकिाइ 

 सभाको सलचििे पाररत भएका संशोधन तथा ऄनुशांलगक लमिन भए ्यस्तो लमिन गरी लिधेयक पाररत भएको लमलत 

 समेत ईल्िेख गरी प्रमाणीकरणको िालग नेपािी कागजमा चार प्रलत तयार गनुय पनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम तयार गररएको लिधेयकमा िषयगत नम्बर समेत ईल्िेखगरी सभाको सलचििे प्रमाणीकरणको  

 िालग ऄध्यि समि पेश गनुयपनेछ |  

४७) लिधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा लबक्री लबतरण:  (१) सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ को ईपदफा (२) बमोलजम पेश 

 भएको लिधेयकको पलहिो र ऄलन्तम पृष्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत ईल्िेख गरी प्र्येक पृष्ठमा हस्तािर गरी ऄध्यििे 

 प्रमाणीकरण गनेछ | ्यसरी प्रमाणीकरण गदाय लमलत र लिधेयकको पृष्ठ संख्यांसमेत खुिाईनु पनेछ |  

  (२) सभाबाट पाररत लिधेयक ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएपलछ िागू हुनेछ |  

  (३) ईपदफा (१) बमोलजम लिधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा कदनुपनेछ |  

  (४) ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएको लिदयेाकको एक प्रलत सभाको ऄलभिेखमा राखी ऄको एक-एक प्रलत 

 काययपालिकाको कयायिय, िडा सलमलत र संघ र प्रदशेको सम्पकय  मन्त्राियमा पठाईनु पनेछ |  

  (५) ईपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएको लिधेयक प्रकाशन गरी काययपालिकाको िेबसाआटमा समेत राख्नुपनेछ |  

  (६) सभािे पाररत गरेको लिधेयक प्रमाणीकरण भएपलछ ्यसका मुख्य मुख्य व्यिस्थाको िारेमा स्थानीय संचार माध्यम िा 

 ऄन्य कुनै तररका बाट प्रचार प्रसार गनुयपनेछ |  

  (७) कसैिे स्थानीय कानून खररद गनय चाहमेा काययपालिकाको कयायिय र िडा सलमलतको कयायियबाट िागत दस्तुर लतरी 

 खररद गनय सके्नछ |  



४८) सलमलत गठन गनय सके्न:  (१) काययपालिकािाइ सभाप्रलत ईिरदालयत्त्ि बनाईन, स्थानीय कानून लनमायण प्रकक्रयािाइ 

 व्यिलस्थत बनाईन तथा काययपालिकाबाट भएको कारिाही ऄनुगमन र मुल्यांकन गरी अिश्यक लनदशेन कदन समेत 

 प्रयोजनको िालग दहेाय बमोलजमको सलमलत गठन गनय सके्नछ:-  

  (क) लिधेयक सलमलत  

  (ख) िेखक सलमलत  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजमको प्र्येक सलमलतमा बढीमा तीनजना सदस्यहरु रहनेछन् | सलमलतमा रहने सदस्यहरु लिषयगत 

 ऄनुभि िा लिज्ञताका अधारमा ऄध्यिको प्रस्ताि बमोलजम सभािे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ |  

  (३) ईपदफा (२) बमोलजम गठन हुने सलमलतको संयोजक ऄध्यििे तोके बमोलजम हुनेछ | संयोजक बैठकमा ईपलस्थत 

 नभएमा सलमलतिे तोकेको सदस्यिे बैठकको ऄध्यिता गनेछ |  

  (४) सलमलतको सलचिको कायय काययपालिकाको लिषयगत शाखा प्रमुखिे गनेछ |  

  (५) सलमलतको लनणयय बहुमतबाट हुनेछ |  

  (६) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे अिश्यकतानुसार लिषयगत लिज्ञ िा कमयचारीिाइ अमन्त्रण गनय सके्नछ |    

 अमंलत्रत सदस्यिे बैठकको लनणययमा मत कदन पाईने छैन |  

  (७) ईपदफा (१) िमोलजमका सलमलतिे अफुिे गरेको कामको बार्तषक प्रलतिेदन सभा समि पेश गनेपनेछ |  

४९) स्थानीय कानूनको एकककृत र ऄधािालधक ऄलभिेख राख्नुपने:  (१) सभाको सलचििे ऄनुसूची-३ बमोलजमको ढाँचामा 

 सभािे बनाएको कानूनको एकककृत र ऄधािालधक ऄलभिेख राख्नु पनेछ |  

  (२) काययपालिकािे स्थानीय कानूनको िषयगत र िणय ऄनुक्रममा ऄधािालधक लििरण तयार गरी राख्नु पनेछ |  

  (३) स्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा ्यस्तो संशोधन समेत लमिाइ काययपालिकािे ऄधािालधक लििरण तयारगरी 

 राख्नुपनेछ | ्यसरी ऄधािालधक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको िेिसाआटमा समेत राख्नुपनेछ |  

  (४) ईपदफा (१) बमोलजम रालखएको ऄलभिेख कसैिे ऄििोकन गनय चाहमेा सुरलित रुपमा ऄििोकन गनय कदनु पनेछ |  

५०) कानून लनमायण प्रकक्रया सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था: स्थानीय कानून लनमायण िा संशोधन सम्बन्धी ऄन्य प्रकक्रया प्रचलित कानून 

 ऄनुकूि सभािे अँफै लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ |  

५१) सभाको सलचिको ऄलधकार:  सभाको सलचििे सभाको िा कुनै सलमलत िा ईपसलमलतको बैठकमा प्रिेश गनय र बैठकमा 

 काययरत कमयचारीिाइ लनदशेन कदन िा लनयन्त्रण गनय िा बैठकिे मागेको काययलिलध सम्बन्धी सल्िाह कदन सके्नछ |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद – ४ 

लजल्िा सभा तथा लजल्िा समन्िय सलमलत सम्बन्धी व्यिस्था 

५२) लजल्िा सभाको गणपूरक संख्या: लजल्िा सभाको बैठकमा सभामा त्काि कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत 

 भन्दा बढी ईपलस्थत भएमा बैठकको िालग गणपूरक संख्या पुगेको मालननेछ |  

५३) लजल्िा सभाको कययसंचिन सम्बन्धी काययलिलध: लजल्िा सभाको बैठक तथा कायय संचािन सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था लजल्िा 

 सभा अफैिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ |  

५४) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठक: (१) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठक अिश्यकता ऄनुसार  बसे्नछ | 

  (२) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठक सलमलतको प्रम्ख्िे तोकेको लमलत, समय, र स्थानमा बसे्नछ|  

  (३) लजल्िा समन्िय सलमलतको सलचििे सलम्मलतको बैठक बसे्न सूचना कलम्तमा सात कदन ऄगािै सलमलतका सदस्यहरुिाइ 

 कदनुपनेछ र ्यस सुचनाको साथमा बैठकमा छिफि हुने लिषयहरुको सुची समेत संिग्न गनुय पनेछ |  

  (४) लजल्िा समन्िय सलमतीक त्काि कायम रहकेो सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्यको ईपलस्थलत भएमा 

 सलमलतको गणपूरक संख्या पुगेको मालननेछ |  

  (५) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठकको ऄध्यिता सलमलतको प्रमुखिे गनेछ र लनजको ऄनुपलस्थलतमा िा लनजको पद ररि 

 रहकेो ऄिस्थामा लजल्िा समन्िय सलमलतको ईपप्रमुखिे बैठकको ऄध्यिता गनेछ |  

  (६) लजल्िा समन्िय सलमलतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यिता गने व्यलििे 

 लनणाययक मत कदनेछ |  

  (७) लजल्िा समन्िय सलमलतको लनणयय सलमलतको प्रमुखद्वारा प्रमालणत गररनेछ |  

  (८) लजल्िा समन्िय सलमलतको िैठक सम्बन्धी ऄन्य काययलिलध सो सलमलत अफैिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ |  

५५) लजल्िा सभा तथा लजल्िा समन्िय सलमलतको लनणययको ऄलभिेख र काययन्ियन:  (१) लजल्िा सभा तथा लजल्िा समन्िय   

 सलमलतको लनणयय तथा कारिाहीको ऄलभिेखहरु लजल्िा समन्िय सलमलतको ऄध्यि िा प्रमुखिे तोकेको पदालधकारी िा 

 सभा सलचििे सुरलित राख्नु पनेछ |  

   (२) ईपदफा (१) बमोलजम रालखने ऄलभिेखहरु समन्िय सलमलत प्रमुखको अदशे लबना लजल्िा समन्िय सलमलतको 

 सलचिािय भिनबाट बालहर िैजान हुदँनै |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद – ५ 

लिलिध 

५६) सभािाइ संशोधन: (१) नेपाि सरकारका मलन्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदशे प्रमुख तथा प्रदशे सरकारका मलन्त्रपररषद्का 

सदस्यिाइ सभा ऄध्यििे सभाको बैठकिाइ लबशेष सम्बोधन गनय ऄनुरोध गनय सके्नछ |  

 ईपदफा (१) बमोलजम सम्बोधनका िालग ऄपनाइने प्रकक्रया ऄध्यििे तोके बमोलजम हुनेछ |     

५७) प्रिेश लनयलमत गने ऄलधकार: (१) सभाको बैठकमा प्रिेश लनयलमत गने ऄलधकार ऄध्यिको हुनेछ | 

५८) अन्तररक कदग्दशयन: सभा स्िीकृलत लिइ ऄध्यििे अिश्यकता ऄनुसार अन्तररक कदग्दशयन  बनाईन सके्नछ | 

  (१) यस काययलिलधको ऄलन्तम ब्याख्या गने ऄलधकार ऄध्यििाइ हुनेछ र लनजको लनणयय ऄलन्तम हुनेछ |  

  (२) ्यस्तो लनणययको जानकारी बैठकिाइ कदनु  पनेछ | 

  (३) यो काययलिलधको प्रयोग गदाय प्रकक्रयागत बाधा ऄड्काईहरु फुकाईने ऄलन्तम ऄलधकार ऄध्यििाइ हुनेछ | यसरी जारी   

 भएका अदशे िा लनदशेनहरु यस काययलिलधमा परे सरह मानी काययन्ियनमा अईनेछ |  

५९) सभाको सलचिको काम िगाईन सके्न: सभाको सलचि ईपलस्थत नभएमा यस काययलिलधमा सभाको सलचििे गने भनी 

 तोककएको काययहरु ऄध्यििे तोकेको ऄन्य ऄलधकृत स्तरका कमयचारीिे गनेछ |  

६०) ऄनुपलस्थलतको सूचना: (१) कुनै सदस्य िगातार दइुिटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा ऄनुपलस्थत रहनु पने भएमा 

 त्सम्बन्धी ऄग्रीम सूचना ऄध्यििाइ कदनु पनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोलजम कदआने सुचनामा अफु ऄनुपलस्थत रहने ऄिलध र कारण समेत ईल्िेख गनुय पनेछ |  

६१) पािना गनुय पने अचार संलहता: सभाका पदालधकारी तथा सदस्यहरुिे संलिधान तथा कानून बमोलजम ईिरदालय्ि पूरा 

 गने तथा लनजहरुको काम कारिाहीमा साियजलनक लिश्वास कायम गनय सभाबाट स्िीकृत अचारसंलहताको पािन गनेछन् | 

 अचारसंलहताको नमुना स्थानीय तहको सम्पकय  मन्त्रािय माफय त ईपिब्ध गराईनेछ | यस्तो अचारसंलहता सभािे पाररत 

 गरी िागु गनय स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ |  

६२) ऄलधिेशनको ऄंग नमालनने: सभाको ऄलधिेशन प्रारम्भ हुनु पुिय र भैसकेपलछ ऄन््य नभएसम्मको ऄिलधमा अयोजना हुने 

 ईद्घाटन, स्िागत, सम्मान तथा ऄलभनन्दन जस्ता कक्रयाकिापिाइ सभाको ऄंग मालनने छैन |  

६३) शालनत सुरिा सुव्यिस्था कायम रख्ने: नगर सभा संचािन ऄिधीभर सभाको सुरिाथय ऄध्यििे सुरिा लनकायको सहयोग 

 ऄनुरोध गरेमा ऄलििम्ि सुरिा ईपिव्ध गराईनु सम्बलन्धत सुरिा लनकायको कतयव्य हुनेछ |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनुसूची-१ 

(काययलिलधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्धत ) 

.........पालिका 

.........सभा 

 

 

काययसूची र समय तालिका 

बैठक संख्या:          बैठक स्थान :  

ऄध्यिता: 

 

लमलत  िैठक बस्ने समय  काययसूची  काययसूची प्रस्तुतकताय  कैकफयत  
     

     

     

 

छिफिको समय तालिका 

 

लमलत  बैठक बस्ने समय  काययसूची  प्रस्ट प्रस्तुतकताय 

नाम  
छिफिमा बोल्ने 

सदस्यको नाम र 

तोककएको समय  

कैकफयत 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनुसूची-२ 

(काययलिलधको दफा २९ को ईपदफा (४) सँग सम्बलन्धत ) 

 

 

 

.........पालिकाको .........सभामा प्रस्तुत कानूनको ऄलभिेख  

...................नगर सभा 

 

 

दताय 

न. 
लिधेयकको 

नाम  
दताय 

लमलत  
मूि-

संशोधन  
प्रस्तुतकताय  लितरण 

लमलत  
सभामा 

प्रस्तुत 

लमलत  

दफािार 

छिफि  
पाररत 

लमलत  
प्रमाणीकरण 

लमलत  
कैकफयत 

           

           

           

           

           

 

ऄलभिेख तयार गनेको       ऄलभिेख जाँच गनेको 

दस्तखत:         दस्तखत:  

नाम,थर :         नाम,थर:  

पद:         पद:  

लमलत:         लमलत:  

 


