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नगरसभा सञ्चालन कार्यविवि¸२०७४ 

स्वीकृत  मिमत : २०७४/०४ /१६ 

     

प्रस्तावना : नेपालको संमवधानको धारा २२७ अनसुार प्रदशे काननुबिोमिि 

नगरपामलकाको  बैठक सञ्चालन कार्यमवमध स्वीकृत भई लाग ु नभएसम्िका लामग 

सनु्दरहरै ैँचा नगरसभाको कार्य सञ्चालन गनय¸ बैठकको सवु्र्वस्था कार्ि 

राख्न¸आवश्र्क समिमतहरूको गठन गनय र अन्र् काि कारबाही मनर्मित एवं 

प्रभावकारी बनाउन सनु्दरहरै ैँचा नगर कार्यपामलकाबाट स्वीकृत गरी र्ो कार्यमवमध िारी 

गररएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारवभभक 

१. ;ª\lIfKt नाि र प्रारम्भ :  (१) र्स मनर्िावलीको नाि “नगर सभा सञ्चालन 

कार्यमवमध, २०७४” रहकेो छ । 

२. र्ो कार्यमवमध तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा : मवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागिेा र्स कार्यमवमधिा¸ 

 (क) “संमवधान” भन्नाले नेपालको संमवधान सम्झनपुछय । 

(ख) “स्थानीर् तह” भन्नाले नेपालको संमवधानको धारा ५६ को उपधारा ४ 

बिोमििको नगरपामलका सम्झनपुदयछ । 

(ग) “सभा” भन्नाले नगरपामलकाको हकिा संमवधानको धारा २२३ बिोमििको 

नगरसभा सम्झनपुदयछ । 

(घ) “कार्यपामलका” भन्नाले नगर कार्यपामलका सम्झनपुदयछ । 

(ङ) “अध्र्क्ष” भन्नाले सभाको अध्र्क्ष सम्झनपुदयछ । 
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(च) “उपाध्र्क्ष” भन्नाले नगरपामलकाको उपप्रिखु सम्झनपुदयछ । 

(छ) “मवधेर्क” भन्नाले स्थानीर् काननुको िसौदा वा कानुनको संशोधन 

िसौदासिते सम्झनपुदयछ । 

(ि) “सदस्र्” भन्नाले नगर कार्यपामलकाको प्रिखु¸उपप्रिखु¸कार्यपामलकाको 

सदस्र् वा वडासदस्र्  सम्झनपुदयछ । 

(झ) “सभाको समचव” भन्नाले नगरपामलकाको प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृत वा 

अध्र्क्षले सभाको समचव भई काि गनय तोकेको कियचारी सम्झनपुदयछ । 

(ञ) “बैठक” भन्नाले नगरसभाको अमधवशेन सम्झनपुदयछ । सो शब्दले 

समिमतको बैठकसिते िनाउैँछ । 

(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको मवचाराथय पेस गररएको कुन ै प्रस्ताव वा सो 

प्रस्तावसैँग सम्बमन्धत संशोधन  प्रस्ताव सम्झनपुदयछ । 

(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्र्” भन्नाले सभाको मवधेर्क वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय 

सभाको सदस्र् सम्झनपुदयछ । 

(ड) “बैठक कक्ष” भन्नाले सभाको बैठक कक्ष सम्झनपुदयछ र सो शब्दले बैठक 

कक्षसैँग िोमडएको दशयकदीघाय तथा बरन्डासिते िनाउैँछ । 

(ढ) “मवषर्गत शाखा” भन्नाले नगरपामलकाको कार्य मवभािन 

मनर्िावलीबिोमििको मवषर्गत शाखा सम्झनपुदयछ । 

(ण) “समिमत” भन्नाले र्स कार्यमवमधबिोमिि गठन हुने सभाको समिमत 

सम्झनपुदयछ । 

(त) “संर्ोिक” भन्नाले र्स कार्यमवमधबिोमिि गमठत समिमतको संर्ोिक 

सम्झनपुदयछ । 

पररच्छेद-२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालनसभबन्िी व्र्िस्था 

 

३. सभाको अवििेशन बोलाउने : (१) अध्र्क्षले नगरपामलकाको मनवायचनको 

अमन्ति पररणाि घोषणा भएको मिमतले दईु िमहनामभत्र सभाको पमहलो अमधवशेन 
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बोलाउने छ । तर¸ सभाको एउटा अमधवशेनको सिामि र अको बैठकको प्रारम्भका 

बीचको अवमध छ िमहनाभन्दा बढी हुने छैन । 

 (२) अध्र्क्षले कार्यसचूीबिोमिि सभाको बैठकको सञ्चालन र अन््र् गने छ । 

(३) सभाको अमधवेशन चालु नरहकेो वा बैठक स्थमगत भएको अवस्थािा बैठक 

बोलाउन वाञ्छनीर् छ भनी सभाका सम्पणूय सदस्र् सङ्ख् र्ाको एक चौथाइ 

सदस्र्हरूले मलमखत अनरुोध गरेिा अध्र्क्षले ्र्स्तो बैठक बस्ने मिमत¸ सिर् 

र स्थान तोक्ने छ । ्र्सरी तोमकएको मिमत¸सिर् र स्थानिा सभाको 

अमधवशेन बस्ने छ । 

(४) सभाको अमधवशेन कार्यपामलकाको केन्र रहकेो स्थानिा अध्र्क्षले 

तोकेबिोमिि बस्ने छ । 

(५) सािान्र्तर्ा मनवायचनपमछको पमहलो अमधवशेनको अवमध बढीिा पन्र मदन र 

सोपमछको प्र्र्ेक अमधवशेनको अवमध बढीिा सात मदनको हुने छ । 

(६) उपदफा (१) वा (३) बिोमिि सभाको अमधवेशन बोलाएको सचूना अध्र्क्षले 

सदस्र्हरूलाई मदने छ । ्र्स्तो सचूना आवश्र्कताअनसुार सावयिमनक 

सञ्चार िाध्र्िबाट सिते प्रचार-प्रसार गनुयपने छ । 

४. सदस्र्हरूको उपवस्थवत र आसन : (१) बैठकिा आसन ग्रहण गनुयअमघ सबै 

सदस्र्ले अध्र्क्षले तोकेको क्रिअनसुार अमधवेशनको उपमस्थमत पमुस्तकािा 

हस्ताक्षर गनुयपन ेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोमिि उपमस्थत सदस्र्ले अध्र्क्षले तोकेअनसुारको स्थानिा 

मनधायररत सिर्अगाव ैआफ्नो आसन ग्रहण गनुयपने छ । 

(३)  अपाङ्गता भएका सदस्र्का हकिा अध्र्क्षले मनधायररत गरेको स्थानिा 

मनिका साथिा एक िना सहर्ोगी आवश्र्क भएिा सोको सिते व्र्वस्था 

गनय सक्ने छ । 

५. सभाको गणपूरक सङ्ख ्र्ा : (१) सभािा त्काल कार्ि रहकेा सदस्र् 

सङ्ख् र्ाको ५१%  भन्दा बढी सदस्र् उपमस्थत भएिा अमधवशेनका लामग 

गणपरूक सङ्ख् र्ा पगुकेो िामनन ेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोमिि गणपरूक सङ्ख् र्ा नपगुेिा अध्र्क्षले तीनमदन मभत्र अको 

बैठकका लामग दफा ३ बिोमिि समूचत गनुयपने छ । 

 (३) उपदफा (२) बिोमिि आह् वान गरेको अमधवशेनिा गणपरूक सङ्ख् र्ा नपगुिेा 

दईु मदनमभत्र अमधवेशन बस्ने गरी दफा ३ बिोमिि समूचत गनुयपने छ । 

 (४) उपदफा (३) बिोमिि पनुः सचूना गदाय गणपरूक सङ्ख् र्ा नपगुिेा कम्तीिा 

२५% सदस्र्हरूको उपमस्थमतिा अमधवशेन बस्ने छ । 

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन : (१) अध्र्क्षले सभाको कार्यबोझलाई ध्र्ानिा 

राखी कार्यसचूी स्वीकृत गरी सभाको बैठक सञ् चालन गनुयपने छ । 

 (२) सभाको बैठक अध्र्क्षले मनधायरण गरेको सिर् तामलकाबिोमिि हुने छ । 

 (३) अध्र्क्षले प्र्र्ेक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गने छ । 

 (४) सभाको अध्र्क्ष बैठकिा उपमस्थत हुन नसक्ने अवस्थािा उपप्रिखुले बैठकको 

अध्र्क्षता गने छ । उपप्रिखु पमन उपमस्थत हुन नसकेिा अध्र्क्षले तोकेको 

सभाको सदस्र्ले बैठकको अध्र्क्षता गने गरी कार्यसचूीिा तोक्नपुने छ । 

७. कार्यसूची र समर्ािवि प्रकाशन : (१) अध्र्क्षको मनदशेानसुार सभाको 

समचवले कार्यसचूी र सिर्तामलका अनसुचूी-१ बिोमिि तर्ार गने छ  र ्र्सको 

एक प्रमत सािान्र्तर्ा बहत्तर (७२) घण्टाअगाव ै प्र्र्ेक सदस्र्लाई उपलब्ध 

गराइन ेछ । 

तर मवशेष पररमस्थमतिा अध्र्क्षको मनदशेानसुार बैठक बस्ने चौबीस (२४) 

घण्टाअगाव ैकार्यसचूी तर्ार गरी ्र्सको एक प्रमत सदस्र्लाई सभाको समचवले 

उपलब्ध गराउन सक्ने छ । 

८. समर्ािवि वनिायरण : (१) अध्र्क्षले बैठकिा पेसहुने मवषर्िामथ छलफल गनय 

सिर्ावमध तोक्ने छ । 

 (२) उपदफा (१) बिोमिि तोमकएको सिर्ावमध सिाि भएपमछ र्स कार्यमवमधिा 

अन्र्था लेमखएकोिा बाहके अध्र्क्षले अन्र् मवषर्िा छलफल हुन नमदई सो 

मवषर्को टुङ्गो लगाउन आवश्र्क सबै मवधेर्क वा प्रस्ताव मनणयर्ाथय बैठकिा 

प्रस्ततु गने छ । 
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९. सभामा मतदान : (१) सभािा मनणयर्का लामग प्रस्ततु गररएको सबै मवधेर्क वा 

प्रस्तावको मनणयर् उपमस्थत सदस्र्हरूको बहुितबाट हुने छ । 

 (२) अध्र्क्षता गने व्र्मक् तलाई ित मदने अमधकार हुने छैन । 

  तर ित बराबर भएिा अध्र्क्षता गने व्र्मक् तले आफ्नो मनणायर्क ित मदने छ । 

१०. मर्ायवदत संशोिन : कुनै सदस्र्ले प्रस्ततु गने मवधेर्क वा प्रस्ताविा कुनै 

आपमत्तिनक¸ व्र्ङ्् र्ा्िक¸ अनावश्र्क¸ अनपुर्कु् त वा असम्बद्ध शब्द वा 

वाक्र्ांश प्रर्ोग भएको लागेिा अध्र्क्षले ्र्स्ता मवषर् मवतरण हुनभुन्दा अमघ 

उपर्कु् त संशोधन गनय वा गराउन सक्ने छ । 

११.   बैठकको प्रारभभ : सभाको बैठककक्षिा अध्र्क्ष आगिन भई रामरिर् धनु 

बिपेमछ बैठक प्रारम्भ हुने छ । 

१२. बैठकमा पालना गननयपने आचरणहरू : (१) बैठकिा दहेार्का आचरणहरू 

पालना गनुयपन ेछ : 

 (क) अध्र्क्ष बैठककक्षिा प्रवेश हुैँदा सबैले सम्िान प्रकट गनय उठ्नपुने छ ।  

(ख)  अध्र्क्षले बैठकप्रमत सम्िान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपने छ । 

(ग)  बैठक स्थमगत भई अध्र्क्ष सभाबाट बामहर मनस्केपमछ िात्र अरू सदस्र्हरूले 

बैठककक्ष छाड्नपुने छ । 

(घ) बैठकिा भाग मलने सदस्र्ले बोल्दा अध्र्क्षलाई सम्बोधन गरेर िात्र बोल्नुपने 

छ र अध्र्क्षले अन्र्था आदेश मदएिा बाहके उमभएर बोल्नुपने छ । 

(ङ) अध्र्क्षले बैठकलाई सम्बोधन गरररहकेो सिर्िा कुनै पमन सदस्र्ले स्थान 

छाड्न ुहुैँदनै र अध्र्क्षले बोलेको कुरा शामन्तपवूयक सनु्नपुने छ । 

(च) अध्र्क्षले आसन ग्रहण गरररहकेो र बोमलरहकेो अवस्थािा सदस्र्ले 

बीचबाट महैँड्न ुहुैँदनै । 

(छ) कुनै सदस्र्ले बोमलरहकेो सिर्िा अशामन्त गनय वा बैठकको िर्ायदा भङ्ग 

हुने वा अव्र्वस्था उ्पन्न हुने कुनै काि गनुयहुैँदनै । 

(ि) बैठककक्षिा अध्र्क्षको सािनु्नेबाट वारपार गरी महैँड्न वा अध्र्क्षको 

आसनतफय  मपमठउैँ फकायएर बस्न ु हुैँदनै । 
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(झ) बैठकको कार्यसैँग प्र्र्क्ष रूपले सम्बमन्धत मवषर्बाहके अन्र् मवषर्को 

पसु्तक¸ सिाचारपत्र वा अन्र् कागिपत्रहरू पढ्न ुहुैँदनै । 

(ञ) बैठकको अवमधभर बैठककक्षिा िोबाइल फोन बन्द गनुयपने छ । 

१३. बैठकमा भाग वलने सदस्र्ले पालन गननयपने वनर्महरू : बैठकिा हुने 

छलफलिा भाग मलने सदस्र्ले दहेार्का मनर्िहरूको पालन गनुयपने छ : 

(क)  अध्र्क्षको ध्र्ानाकषयण गनयका मनमित्त उठ्नपुने छ र अध्र्क्षले मनिको नाि 

बोलाएपमछ वा इसारा गरेपमछ िात्र बोल्न ुपने छ । 

(ख) र्स कार्यमवमधको दफा ३५ बिोमििका मवषर्िा छलफल गनुय हुैँदनै । 

(ग) अमशष्ट¸ अश् लील¸ अपिानिनक वा कुनै आपमत्तिनक शब्द बोल्न ुहुैँदनै । 

(घ) व्र्मक् तगत आके्षप लगाउन ुहुैँदनै । 

(ङ) बोल्न पाउने अमधकारलाई सभाको कार्यिा बाधा पाने िनसार्ले दरुुपर्ोग 

गनुय हुैँदनै । 

(च) सभा वा अध्र्क्षले कुनै मनणयर् बदर गररर्ोस ् भन्ने प्रस्ताविामथ बोल्दाको 

अवस्थािा बाहके सभा अध्र्क्षका कुनै पमन मनणयर्को आलोचना गनुय हुैँदनै । 

(छ) अध्र्क्षले पदअनकूुल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलका 

क्रििा बाहके अध्र्क्षको आचरणको आलोचना गनुय हुैँदनै । 

(ि) बैठकिा पालना गनुयपने अन्र् मनर्िहरू सभाले तोकेबिोमिि हुने छ  । 

१४.  छलफलमा बोल्ने क्रम : बैठकिा बोल्ने क्रि दहेार् बिोमिि हुने छ :  

 (क) प्रस्ताव पेस गन ेसदस्र्ले बोमलसकेपमछ अध्र्क्षले नाि बोलाएको वा इसारा 

गरेको क्रिबिोमििका  सदस्र्ले बोल्न पाउने छन ्। 

 (ख) अध्र्क्षको अनिुमतमबना कुनै सदस्र्ले एउटै प्रस्ताविा एकपटकभन्दा बढी 

बोल्न पाउने छैन । 

 (ग) प्रस्ताव पेस गने सदस्र्ले उत्तर मदनका मनमित्त छलफलको अन््र्िा फेरर 

बोल्न पाउने छ । सो प्रस्तावको सम्बन्धिा छलफलिा पमहले भाग मलएको 

वा नमलएको िसेकैु भए तापमन प्रस्तावक सदस्र्ले उत्तर मदई सकेपमछ 

अध्र्क्षको अनिुमत नमलई फेरर बोल्न पाउने छैन । 
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१५. स्पष्ट मानय माग गनय सवकने : (१) बैठकिा छलफल चमलरहकेो सिर्िा 

सम्बमन्धत मवषर्िा कुनै सदस्र्ले कुनै  कुरा स्पष्ट पानय अध्र्क्षिाफय त अनरुोध गनय 

सक्ने छ । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेमखएको भए तापमन अध्र्क्षको अनिुमत मलई 

कुनै सदस्र्ले सभाको िानकारीकालामग आफूसैँग सम्बमन्धत अन्र् मवषर्िा 

स्पष्ट िानकारी मदन सक्ने छ । 

  तर ्र्स्तो स्पष्ट िानकारी मदैँदा कुनै मववादास्पद मवषर् उठाउन पाइने छैन र सो 

स्पष्ट िानकारीिामथ कुनै छलफल गनय पाइने छैन । 

१६.  वनणयर्ाथय प्रस्ताि पेस गने : (१) सभाको कार्यसचूीको कुनै प्रस्ताविामथ 

छलफल सिाि भएपमछ सो प्रस्तावको पक्षिा हुने सदस्र्लाई “हुन्छ”, मवपक्षिा 

हुने सदस्र्हरूलाई “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने सदस्र्हरूलाई “ित मदन्न” भन्ने 

शब्द समुनने गरी उच्चारण गनूय भनी अध्र्क्षले कार्यसचूीका मवषर्हरू क्रिशः 

मनणयर्ाथय पेस गने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोमिि प्रस्तावलाई मनणयर्ाथय पेस गरेपमछ अध्र्क्षले सदस्र्लाई 

“हुन्छ”, र्ा “हुन्न” भन्न े सदस्र्हरूिध्र् े िनु पक्षको बहुित भएको 

ठहर् र्ाउैँछ सो कुराको घोषणा गने छ । 

(३) अध्र्क्षद्वारा कुनै प्रस्ताव मनणयर्ाथय पेस गररसकेपमछ सो प्रस्ताविामथ छलफल 

गनय वा संशोधन प्रस्ततु गनय पाइने छैन । 

१७.  सभाध्र्क्षले वनदेशन वदने : (१) बैठकिा मनर्ि पालना नगने सदस्र्लाई 

आफ्नो व्र्वहार मनर्न्त्रण गनय अध्र्क्षले चेतावनी मदएपमछ ्र्स्तो सदस्र्ले 

आफ्नो व्र्वहारिामथ तरुुन्त मनर्न्त्रण गनुयपने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोमििको आदशे पालना नगने सदस्र्लाई अध्र्क्षले 

बैठकबाट बामहर िान आदशे मदन सक्ने छ । आदशे पाएपमछ ्र्स्तो 

सदस्र्ले बैठककक्षबाट तरुुन्त बामहर िानपुने छ र मनिले सो मदनको बाैँकी 

अवमधको बैठकिा उपमस्थत हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बिोमििको आदशे पाएपमछ पमन ्र्स्तो सदस्र् बैठककक्षबाट 

तरुुन्त बामहर नगएिा  अध्र्क्षले मनिलाई कियचारी वा सरुक्षाकिीको 
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सहर्ोग मलई बामहर मनकाल्न सक्ने छ । ्र्सरी मनकामलएकोिा ्र्स्तो 

सदस्र्ले ्र्सपमछको तीन मदनसम्ि सभाको बैठक वा कुनै समिमतको 

बैठकिा भाग  मलन पाउने छैन । र्सरी मनकामलएकोिा सभाको समचवले 

सो कुराको सचूना सबै समिमतलाई मदने छ । 

(४) र्स कार्यमवमधिा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेमखएको भए तापमन कुनै सदस्र्ले 

बैठक कक्षिा अशामन्त सिृना गरेिा¸ सवु्र्वस्था तथा अनशुासन भङ्ग 

गरेिा वा गनय लागिेा वा सभाको प्रमतष्ठािा धक्का ला्ने मकमसिले बैठक 

कक्षमभत्र ध्वसंा्िक कार्य गरेिा वा बल प्रर्ोग गरेिा वा गनय लागेिा वा 

कुनै भौमतक हामननोक्सानी परु् र्ाएिा अध्र्क्षले मनिलाई बैठक कक्षबाट 

त्काल मनरकासन गरी सदस्र्लाई बढीिा सात मदनसम्िको लामग सभािा 

आउन नपाउने गरी र क्षमत भएको भौमतक सािग्रीको र्थाथय क्षमतपमूतय 

मनिबाट भराउने आदशे मदन सक्ने छ । 

(५) दफा (४) बिोमिि मनरकामसत भएको सदस्र्ले सो अवमधभर सभाको वा 

कुनै समिमतको बैठकिा उपमस्थत हुन पाउने छैन । मनिलाई तोमकएको 

क्षमतपमूतय अध्र्क्षले तोकेको सिर्मभत्र दामखला गने दामर््व सम्बमन्धत 

सदस्र्को हुने छ । 

(६)  र्स दफाबिोमिि कुनै सदस्र् मनरकामसत भएको वा फुकुवा भएको सचूना 

सभाको समचवले सबै समिमतलाई मदने छ । 

१८.  कारिाही वफताय हुन सक्ने : र्स कार्यमवमधिा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेमखएको 

भए तापमन मनरकामसत वा कारबाहीिा परेको सदस्र्ले मचत्तबुझ्दो सफाइ पेस गरेिा 

वा आफ्नो भलु स्वीकार गरी िाफी िागेिा अध्र्क्षले बैठकको रार् बझुी ्र्स्तो 

सदस्र्लाई िाफी मदई कारबाही मफताय मलन सक्ने छ । 

१९. बैठक स्थवगत गने अविकार : बैठक कक्षमभत्र अव्र्वस्था भई वा हुन लागी 

बैठक मनर्मित रूपले सञ्चालन गनय बाधा पने दमेखएिा अध्र्क्षले सो मदनको कुनै 

सिर्सम्ि वा आफूले तोकेको अवमधसम्िका लामग सचूना टाैँस गरी बैठक स्थमगत 

गनय सक्ने छ । अध्र्क्षले गरेको ्र्स्तो स्थगनिामथ कुनै सदस्र्ले प्रश् न उठाउन 

पाउने छैन । 



;'Gb/x/}Frf M ljsf;sf] au}Frf                                                          9 

२०.  सदस्र्को स्थान ररक् त रहेको अिस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन : सभाको 

कुनै सदस्र्को स्थान ररक् त रहकेो अवस्थािा सिते सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन 

गनय सक्ने छ र सभाको कारबाहीिा भाग मलन नपाउने कुनै व्र्मक् तले भाग मलएको 

कुरा पमछ पत्ता लागिेा प्रचमलत काननुमवपररतबाहकेको कार्य अिान्र् हुने छैन । 

२१. सभाको वनणयर्को अवभलेख र कार्ायन्िर्न : (१) सभा र र्सका समिमतको 

मनणयर् तथा कारबाहीको अमभलेख सभाको समचवले व्र्वमस्थत र सरुमक्षत राख्नपुने 

छ । 

(२) सभा तथा र्सका समिमतको मनणयर्को सक्कल अध्र्क्षको आदशेमबना सभा 

वा सभाभवनबामहर लैिान ुहुैँदैन । 

२२. वनणयर् प्रमावणत गने : (१) सभाको बैठकले गरेका मनणयर् अध्र्क्षले प्रिामणत गने 

छ । 

(२) उपदफा (१) बिोमििको मनणयर् सरुमक्षत राख्ने र कार्ायन्वर्न गने/गराउने कार्य 

सभाको समचवले गने छ । 

 

पररच्छेद-३ 

स्थानीर् काननन वनमायण गने प्रवक्रर्ा 

 

२३.  स्थानीर् काननन वनमायण गदाय विचार गननयपने पक्षहरू : (१) सभाले स्थानीर् 

काननु मनिायण वा संशोधन गदाय अन्र् कुराका अमतररक् त दहेार्का मवषर्िा मवचार 

गनुयपने छ : 

 (क) संमवधानबिोमिि आफ्नो अमधकारको मवषर्िा पने वा नपने¸ 

 (ख) संमवधान¸ सङ्घीर् काननु तथा प्रदशे काननु तथा प्रदशे काननुको व्र्वस्था¸ 

 (ग) र्स्तो काननु¸ स्वच्छ¸ न्र्ार्पणूय तथा तकय सङ्गत हुने वा नहुने¸ 

 (घ)  मनिायण गनय लामगएको स्थानीर् काननुको व्र्ावहाररक कार्ायन्वर्न हुन सक्ने 

वा नसक्ने¸ 

(ङ) काननु कार्ायन्वर्नका लामग आवश्र्क पने आमथयक स्रोत तथा संस्थागत 

संरचना¸ 
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(च) सवोच्च अदालतबाट प्रमतपामदत मसद्धान्त वा भएको आदशे¸ 

(छ) नेपाल सरकार¸ सङ्घीर् संसद्̧  प्रदशे सरकार वा प्रदशेसभाले ्र्स्तै मवषर्िा 

आधारभतू काननु मनिायण गरेको भए सोिा भएको व्र्वस्था¸ 

(ि) नेपाल सरकार वा प्रादमेशक सरकारले निनुा काननु उपलब्ध गराएको भए 

सोिा भएको व्र्वस्था¸ 

(झ) नेपालले अन्तरायमरिर् स्तरिा िनाएको प्रमतबद्धता¸ 

(ञ) सम्बमन्धत स्थानीर् तहले मनिायण गरेका अन्र् स्थानीर् काननुहरूसैँगको 

तालिेल तथा सौहादय̧  

(ट) मिल्लामभत्रका अन्र् स्थानीर् तह वा अन्र् मिल्लासैँग मसिाना िोमडएका 

स्थानीर् तहका हकिा ्र्स्ता मिल्लाका स्थानीर् तहले बनाएको स्थानीर् 

काननुको व्र्वस्था¸ 

(ठ) नगरपामलकाले मनधायरण गरेका अन्र् आवश्र्क मवषर्हरू । 

 (२) सभाले संमवधानको अनसुचूी-९ को मवषर्िा काननु मनिायण गदाय ्र्स्तो 

मवषर्िा सङ्घीर् संसद ्वा प्रदशेसभाले बनाएको काननुको प्रमतकूल नहुने 

गरी मनिायण गने छ । 

(३)  एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहका के्षत्रिा हुने वस्त ु वा सेवाको 

मवस्तारिा कुनै मकमसिको बाधा अवरोध गने वा कुनै मकमसिको भदेभाव गने 

गरी स्थानीर् काननु मनिायण गनुय हुैँदनै । 

(४) सभा वा कार्यपामलकाले एकआपसिा बामझने गरी स्थानीर् काननु मनिायण 

गनुय हुैँदनै । 

(५) सभाले मदएको अमधकार प्रर्ोग गरी कार्यपामलकाले मनदमेशका वा मद्दशयन 

बनाई लाग ुगन ेछ । 

२४. आिश्र्कताको पवहचान गने : (१) कार्यपामलकाल ेमवधेर्क तिुयिा गनुयअमघ ्र्स्तो 

मवषर्को काननु मनिायण गनय आवश्र्क रह/ेनरहकेो मवषर्िा आवश्र्कताको पमहचान 

गनुयपने छ । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोिनका लामग सम्बमन्धत कार्यपामलकाले स्थानीर् काननु 

बनाउनपुने आधार र कारण¸ ्र्स्तो मवषर्िा सङ्घीर् वा प्रदशे काननु 
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भए/नभएको¸ मिल्लामभत्रका र अन्र् मछिेकी स्थानीर् तहिा ्र्ससम्बन्धीत 

स्थानीर् काननु मनिायण भए/नभएको¸ स्थानीर् काननु तिुयिाबाट हामसल गनय 

खोमिएको लाभ, लागत र उपलमब्ध¸ स्थानीर् काननु कार्ायन्वर्नका लामग 

आवश्र्क पने संर्न्त्र तथा आमथयक स्रोत¸ ्र्स्तो स्रोत िटुाउनका लामग 

आवश्र्क व्र्वस्था र मवधेर्किा रहने िखु्र् िखु्र् प्रावधानको सिेत मवश् लेषण 

गरी सङ्मक्षि अवधारणापत्र तर्ार गनुयपने छ । 

(३) काननुको संशोधनका लामग मवधेर्क तिुयिा गदाय संशोधन गनुयपरेको आधार र 

कारणसमहतको दफाबार तीन िहले मववरण तर्ार गनुयपने छ । 

२५. प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छैन भन्ने वनणयर् गने : कुनै प्रस्ताव स्वीकारर्ो्र् छ वा 

छैन भन्ने कुराको मनणयर् अध्र्क्षले गने छ र ्र्सरी मनणयर् गदाय  अध्र्क्षले कारण खलुाई 

प्रस्तावको कुनै अशं वा परैू  प्रस्ताव अस्वीकार गनय सक्ने छ । 

२६. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तनत :  (१) वामषयक आर् र व्र्र्को अनिुानसमहतको बिेट 

तथा सोसैँग सम्वमन्धत मवमनर्ोिन वा आमथयक मवधेर्कहरू अध्र्क्षबाट मनधायररत मिमत र 

सिर्िा सभाको बैठकिा प्रस्ततु गनुयपने छ । 

(२) बामषयक बिेट तथा अथयसम्बन्धी मवधेर्क वा प्रस्ताव कार्यपामलकाको प्रिखु 

आफैं ले वा मनिले तोकेबिोमिि उपप्रिखु वा कार्यपामलकाको सदस्र्ले िात्र 

प्रस्ततु गनुयपने छ । अध्र्क्षले वामषयक बिेट आर् व्र्र् मववरण तथा बिेट सभािा 

आफैं  पेस गने भएिा सो सिर्िा उपप्रिखुले बैठकको अध्र्क्षता गने छ । 

(३) कुनै मवधेर्क वा प्रस्ताव अथय सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश् न उठेिा सो प्रश् नको 

अमन्ति मनणयर् गने अमधकार अध्र्क्षको हुने छ । 

(४) अथयसम्बन्धी मवधेर्क वा प्रस्तावको अन्र् प्रमक्रर्ा दहेार् बिोमिि हुने छ¸- 

(क) अथयसम्बन्धी मवधेर्क वा प्रस्ताविा छलफलका लामग अध्र्क्षले स्वीकृत गरेको 

कार्यतामलका (मिमत र सिर्) सबै सदस्र्लाई सभाको समचवले उपलब्ध 

गराउनपुने छ । 

(ख) वामषयक बिेटसम्बन्धी मवधेर्क सभाको बैठकिा पेस भए पश् चात िात्र सब ै

सदस्र्लाई उपलब्ध गराइने छ । 

(ग) अथयसम्बन् धी मवधेर्क वा प्रस्तावका सम्बन्धिा र्स कार्यमवमधिा उल्लेख भएका 

मवषर्बाहके अध्र्क्षले उपर्कु् त ठहर्ायएको प्रमक्रर्ा अपनाइने छ । 
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(५) अथयसम्बन्धी मवधेर्क वा प्रस्तावबाहकेका मवधेर्क वा प्रस्ताव कुनै सदस्र्ल े

कम्तीिा सात मदनअमघ दताय गनुयपने छ । 

(६) अथयसम्बन्धी मवधेर्क वा प्रस्तावबाहकेका मवधेर्क वा प्रस्ताव दताय भए 

पश् चात सभाको समचवले सबै सदस्र्लाई उपलब्ध गराउनपुने छ । 

 (७) मवधेर्क वा प्रस्ताविामथ छलफल र मनणयर् हुने सिर्तामलका अनसुचुी-१ 

बिोमिि अध्र्क्षले मनधायरण गरेबिोमिि हुने छ । 

२७. अथयसभबन्िी पूरक अननमान : (१) सभाबाट पाररत चाल ुआमथयक वषयका लामग 

अथयसम्बन्धी ऐनले कुनै सेवाका लामग खचय गनय अमख्तर्ारी मदएको रकि अपर्ायि 

भएिा वा ्र्स वषयका लामग अथयसम्बन्धी ऐनले अमख्तर्ारी नमदएको सेवािा खचय 

गनय आवश्र्क भएिा वा अथयसम्बन्धी ऐनल े अमख्तर्ारी मदएको रकिभन्दा बढी 

खचय हुन गएिा कार्यपामलकाको प्रिखुले सभािा र्स अमघ प्रस्ततु गररएको बिेटको 

मसद्धान्त र िागयदशयनको प्रमतकूल नहुने गरी परूक अनुिान पेस गनय सक्ने छ । 

२८. वििेर्क सभामा पेस गदाय संलग्न गननयपने वििरण : सभािा पेस गन े

मवधेर्कका साथिा दहेार्को मववरण संल्न गनुयपने छ  : 

 (क) मवधेर्कको उदशे्र् र कारणसमहतको मववरण 

(ख)  मवधेर्क ऐन बनेपमछ आमथयक व्र्र्भार हुने रहछे भने ्र्सको मवस्ततृ मववरण 

समहतको आमथयक मटप्पणी 

(ग) कुनै मवधेर्किा मनर्ि¸ कार्यमवमध¸ मनदमेशका बनाउने वा अमधकार 

प्र्र्ार्ोिन गने प्रावधान रहकेो भए ्र्सको कारण¸ प्र्र्ार्ोमित अमधकार 

अन्तगयत बनाउने मनर्ि¸ कार्यमवमध वा मनदमेशकाको प्रकृमत र  सीिा तथा 

्र्सबाट पनय सक्ने प्रभावसम्बन्धी मटप्पणी । 

२९. वििेर्क दताय गराउननपने : (१) सभाको अमधकारके्षत्रमभत्र पने कुनै मवषर्िा कुनै 

सदस्र्ले मवधेर्क पेस गनय चाहिेा मवधेर्क तर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने 

मिमतभन्दा कम्तीिा पन्र मदनअगावै अध्र्क्षलाई उपलब्ध गराई दताय गराउनुपने छ ।  

तर मनवायचनपमछको प्रथि सभािा मवधेर्क पेस गने सिर्ावमध अध्र्क्षले 

तोकेबिोमिि हुन ेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बिोमििको मवधेर्क प्रचमलत काननु अनुकूल नदमेखएिा वा र्ो 

कार्यमवमधअनुकूल नभएिा अध्र्क्षले उक् त मवधेर्क मवमधसम्ित रूपिा पेस गनय 

प्रस्तावक सदस्र्लाई मदनपुने छ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोमिि अध्र्क्षले आदशे मदएबिोमिि सभाको समचवले 

प्रस्ताव दताय गनुयपने छ । 

(४) सभाको समचवले अध्र्क्षले आदशे मदएका मवधेर्क अनसुूची-२ बिोमिि दतायको 

अमभलेख छुटै्ट राख्नपुने छ । 

३०. प्रस्ताि दताय गराउननपने: सभाको अमधकारके्षत्र मभत्रपने कुनै मवषर्िा प्रस्ताव 

पेसगनय चाहने सदस्र्ले प्रस्ताव तर्ार गरी सभाको बैठक बस्नभुन्दा कम्तीिा सात 

मदनअगाव ैअध्र्क्षसिक्ष पेस गनुयपने छ ।  
तर मनवायचनपमछको प्रथि सभािा प्रस्ताव पेस गने सिर्ावमध अध्र्क्षल े

तोकेबिोमिि हुन ेछ ।  

(२) ्र्स्तो प्रस्ताव प्रचमलत काननुअनकूुल नदमेखएिा वा र्ो कार्यमवमधअनकूुल 

नभएिा अध्र्क्षले उक् त प्रस्ताव मवमधसम्ित रूपिा पेस गनय प्रस्तावक 

सदस्र्लाई मदनपुने छ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोमिि अध्र्क्षले आदशे मदएबिोमिि सभाको 

समचवले प्रस्ताव दताय गनुयपने छ । 

(४) सभाको समचवले अध्र्क्षले आदेश मदएका प्रस्तावहरू दतायको अमभलेख 

अनसुचूी-२ बिोमिि छुटै्ट राख्नपुने छ ।  

३१.  सूचनावबना पवन प्रस्ताि पेस गनय सवकने :  (१)  र्स पररच्छेदिा िनुसकैु कुरा 

लेखीएको भए तापमन अध्र्क्षको अनिुमत मलई दहेार्को कुनै प्रस्ताव सचूनामबना 

पमन पेस गनय समकने छ र ्र्स्तो प्रस्तावद्वारा कुनै मववादस्पद मवषर् उठाउन पाइने 

छैनः 

(क) धन्र्वाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन मफताय मलने, 

(ग) बधाई मदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छलफल वा बैठक स्थमगत गने, 

(ङ) बैठकको अवमध बढाउने वा  
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(च) छलफल सिाि गने । 

(२) उपदफा (१) िा उमल्लमखत प्रस्तावका सम्बन्धिा अध्र्क्षको अनिुमत प्राि 

भई बैठकिा प्रस्ताव पेस भएपमछ अध्र्क्षले उक् त प्रस्तावलाई बैठकको 

मनणयर्ाथय पेस गन ेछ । 

३२. वििेर्क र प्रस्ताि वितरण: वामषयक बिटेसम्बन्धी मवधेर्क कार्यपामलकाबाट 

स्वीकृत गरी मसधै सभािा पेस गररने छ । अन्र् सबै मवधेर्क वा प्रस्ताव सभािा 

पेस गनुयभन्दा कम्तीिा चौवीस घण्टाअगाव ै सबै सदस्र्लाई सभाको समचवले 

उपलब्ध गराउनपुने छ । 

३३. सनझाब सङ्ख कलन र पररमार्यन: (१) मवधेर्क िसौदा भएपमछ अध्र्क्षलाई 

उपर्कु्त लागेिा ्र्स्तो मवधेर्किा सावयिमनक रुपिा वा वडाबाट वडावासीको 

सझुाब सङ्कलन गनय सक्ने छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोमिि प्राि हुन आएको सझुाबहरूसमहतको प्रमतवदेन 

सम्बमन्धत वडा समिमतले कार्यपामलकालाई मदनपुने छ । 

(३) उपदफा (२) बिोमिि मवधेर्किा वडा समिमतिाफय त प्राि हुन आएका 

सझुावहरूको अध्र्र्न गरी कार्यपामलकाले मवधेर्कलाई आवश्र्कता 

अनसुार पररिाियन गने छ ।  

३४. वििेर्क िा प्रस्ताि सभामा पेस गने: (१) अध्र्क्षबाट स्वीकृत 

कार्यतामलकाबिोमिि मवधेर्क वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्र्ले सभाको बैठकिा 

पेस गन ेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमिि मवधेर्क पेस गदाय मवधेर्क प्रस्ततुकताय सदस्र्ले 

मवधेर्क पेस गनुय परेको कारण, मवधेर्कबाट गनय खोमिएको व्र्वस्था र 

्र्सबाट प्राि गनय खोमिएको उपलमब्धको बारेिा सङ्मक्षि िानकारी मददं ै

मवधेर्किा छलफल गररर्ोस ्भन्ने प्रस्ताव सभािा पेस गनुयपने छ । 

(३) मवधेर्क वा प्रस्ताव पेस गनय तोमकएको सदस्र् सभािा स्वर्ं उपमस्थत हुन 

असिथय भएिा अध्र्क्षले तोकेको कुनै सदस्र्ले मवधेर्क वा प्रस्ताव पेस गनय 

सक्ने छ । 
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३५. संशोिन सभबन्िी शतयहरू : कुनै मवधेर्क वा प्रस्तावको सम्बन्धिा दहेार्का 

शतयका अधीनिा रही सदस्र्ले संशोधन पेस गनय सक्ने छ 

(क) िलू प्रस्तावको मसद्धान्तमवपरीत हुन ुहुैँदनै । 

(ख) िलू प्रस्तावको कुरासैँग सम्बद्ध तथा ्र्सको के्षत्रमभत्रको हुनपुने छ । 

(ग) बैठकले पमहले गररसकेको मनणयर्सैँग बामझने हुन ुहुैँदनै । 

(घ) अस्पष्ट वा मनरथयक हुन ुहुैँदनै । 

३६. वििेर्कमा दफािार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९  र ३० बिोमििको 

मवधेर्क वा प्रस्ताव बैठकिा दफावार छलफलका लामग अध्र्क्षले आवश्र्क 

व्र्वस्था गनुयपने छ । र्स्तो छलफलिा अध्र्क्षले प्राि भईसकेका संशोधन 

मवधेर्क वा प्रस्तावलाई सिेत सिावशे गराउन सक्ने छ । 

२) उपदफा १ बिोमिि छलफल सिाि भए पश् चात मवधेर्क  वा प्रस्ताब 

प्रस्ततुकताय सदस्र् ले अध्र्क्षको अनिुमतले सभािा दहेार्को कुनै एक 

प्रस्ताव प्रस्ततु गनुयपने छ ,-  

(क) मवस्ततृ छलफलको लामग मवधेर्क वा प्रस्तावलाई सभाका समिमतिा 

पठाइर्ोस ्भन्ने वा  

(ख) मवधेर्क वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय मनणयर्ाथय पेस गने ।  

तर समिमतको बैठकिा पठाइने मवधेर्क वा प्रस्ताव सभाको बैठकिा दफाबार 

छलफल गररने छैन । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइने विषर्हरूूः  (१) दहेार्का मवषर्िा सभा वा 

समिमतको कुनै बैठकिा छलफल गनय पाइने छैन : 

(क) संमवधान वा प्रचमलत काननुबाट मनषधे गररएको मवषर्, 

(ख) काननुत: गोप्र् रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रामरिर् महतमवपरीत हुने 

कार्य,  

(ग) कार्यपामलकाको कुनै समिमतको मनणयर्को आलोचना गररएको मवषर्, 

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट भइसकेको मवषर्, 

(घ) प्र्र्क्ष वा अप्र्र्क्ष रूपिा प्रचारका लामग कुनै व्र्मक् त वा संस्थाको नाि 

आमद भएको मवषर्, 
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(ङ) प्रचमलत काननुबिोमिि स्थामपत भएको न्र्ामर्क वा ्र्सको 

पदामधकारी, प्रचमलत काननुबिोमिि िाैँचबझु गनय, सझुाव मदन वा 

प्रमतवदेन पेस गनय गमठत आर्ोग वा समिमतिा मवचाराधीन रहकेो मवषर्, 

(च) ऐमतहामसक तथ्र् वा काननुको व्र्ाख्र्ासम्बन्धी मवषर्, 

(छ) गरैसरकारी व्र्मक् तको कुनै वक् तव्र् स्र् हो वा होइन भन्ने मवषर्,  

(ि) अमशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपामलकाको कुनै मनणयर् वा कुनै कारबाहीसम्बन्धी मवषर्िा छलफल 

गदाय रामरिर् सरुक्षा, अखण्डता वा कूटनीमतक सम्बन्धिस्ता संवदेनशील 

मवषर्हरूिा आैँच आउन सक्ने भनी कार्यपामलकाबाट प्रिामणत गररएको 

मवषर् सिावशे भएको,  

३८. सवमवतमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २ (क) बिोमिि मवस्ततृ 

छलफल गनय सभाको समिमतिा पठाइएकोिा समिमतले ्र्स्तो मवधेर्क वा 

प्रस्ताविा छलफल गदाय मवधेर्किा संशोधन पेस गने सदस्र्हरूलाई संशोधन पेस 

गनुयपरेको आधार र कारणसिते खलुाई आफ्नो संशोधनको मवषर्िा प्रस्ट गनय 

समिमतको बैठकिा सिर् मदने छ ।   

(२) उपदफा (१) बिोमिि संशोधनकतायले संशोधनको मवषर्िा आफ्नो धारणा 

राखपेमछ पेस भएका संशोधनका मवषर्िा सिते समिमतले दफावार छलफल 

गरी ्र्स्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धिा मवधेर्क प्रस्ततुकताय 

सदस्र्को सिते रार् मलई आवश्र्क मनणयर् गने छ । 

३९. सवमवतको प्रवतिेदन र बैठकमा प्रस्तनत: (१) समिमतिा मबधेर्क वा प्रस्ताव उपर  

  छलफल सिाि भएपमछ समिमतले गरेको मनणयर् अनरुुप प्रमतवदेन तर्ार गरी 

समिमतको संर्ोिक वा मनिको अनपुमस्थमतिा समिमतले तोकेको सदस्र्ले 

प्रमतवदेन समहतको मवधेर्क वा प्रस्ताव अध्र्क्षको अनिुमतले सभाको बैठकिा 

पेस गन ेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमििको प्रमतवदेनउपर छलफल सिाि भएपश् चात ् मवधेर्क 

वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्र्ले अध्र्क्षको अनिुमतिा मवधेर्क वा प्रस्ताव 

बैठकबाट पाररत गनय मनणयर्ाथय पेस गन ेछ । 
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४०.  वििेर्क वफताय वलन सक्ने : (१) मवधेर्क प्रस्ततुकताय सदस्र्ले सभाको 

स्वीकृमत   मलई िनुसकैु अवस्थािा मवधेर्क  वा प्रस्ताव मफताय मलन सक्ने छ ।  

 तर वामषयक बिटे तथा आमथयक ऐन सम्बन्धी मवधेर्क मफताय मलन सक्ने छैन ्।  

(२) मवधेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्र्ले मवधेर्क मफताय मलन अनुिमत िा्ने 

प्रस्ताव पेस गनय चाहिेा मलमखत सचूना मदनपुने छ । 

(३) मवधेर्क वा प्रस्ताव मफताय मलने प्रस्तावको कसैले मवरोध गरेिा प्रस्ताव गने 

तथा मवरोध गने सदस्र्लाई अध्र्क्षले आ-आफ्ना कुराहरू स्पष्ट पानय 

सङ्मक्षि वक् तव्र् मदन अनिुमत मदन सक्ने छ र ्र्सपमछ अरू छलफल हुन 

नमदई प्रस्तावलाई मनणयर्ाथय पेस गन ेछ । 

(३) मवधेर्क वा प्रस्ताव मफताय मलने अन्र् प्रमक्रर्ा अध्र्क्षले मनधायरण 

गरेबिोमिि हुने छ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अविकारूः दफा (१) २६, २७, २९, 

३० र ३६ बिोमिि दताय भएको मवधेर्क वा प्रस्तावउपर कुनै सदस्र्ले संशोधन 

पेस गनय चाहिेा सभाको बैठक हुनभुन्दा कम्तीिा चौवीस घण्टा अगाव ैसंशोधनको 

प्रस्ताव अध्र्क्षसिक्ष पेस गनय सक्ने छ । 

(२) उपदफा १  बिोमिि पेस गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने अमधकार 

अध्र्क्षको हुने छ । 

(३) अध्र्क्षले स्वीकृत गरेको शोधन वा संशोधन समहतको प्रस्ताव वा िलू सं

प्रस्तावलाई मनणयर्ाथय  पेस गनुयभन्दा पमहले बैठकिा पढरे सनुाउने छ  । 

र्सरी   मनणयर्ाथय पेसगदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरू भएिा अध्र्क्षले 

उपर्कु् त ठहर्ायएको कुनै एक संशोधन वा संशोधनसमहतको प्रस्ताव वा िलू 

प्रस्तावलाई प्राथमिकता मदइ पेसगनय सक्ने छ ।  

(४) सभाको समचवले अध्र्क्षले संशोधनहरूको मववरण सदस्र्हरूलाई उपलब्ध 

गराउने छ ।  

४२. वििेर्क पाररत गने प्रस्ताि सभाको वनणयर्ाथय पेस गने :  (१) सभािा 

दफाबारछलफल भएकोिा सो सिाि भएपश् चात अध्र्क्षको र छलफल भएकोिा 

समिमतको प्रमतवदेउपर सभाको बैठकिा छलफल भएकोिासमिमतको 
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प्रमतवदेनउपर सभाको बैठकिा सिाि भए पश् चात अध्र्क्षको अनिुमत मलई 

सभािा मनणयर्ाथय मवधेर्क प्रस्ततुकताय सदस्र्ले मवधेर्क पाररत गररर्ोस भन्न े

प्रस्ताब प्रस्ततु गने छ  । 

(२  (उपदफा )१ (प्रस्ताविा बिोमििको मवधेर्क वा पेस भएका संशोधनहरूलाई 

अध्र्क्षको अनिुमतले बैठकिा मनणयर्ाथय छुटै्ट पेस गनय सक्ने छ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोमिि सभाको बैठकिा बहुित सदस्र्ले स्वीकृत गरेिा 

मवधेर्क वा प्रस्ताव पाररत भएको िामनने छ ।   

४३. वििेर्कको पनन : प्रस्तनवत : एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकिा पेस 

गरी अस्वीकृत भएको मवधेर्क सोही सभाको बैठकिा पनुः प्रस्ताव गररने छैन । 

४४. वििेर्क दताय अवभलेख रा्ने: सभािा पेस गने प्रर्ोिनाका लामग 

अध्र्क्षसिक्ष पेस भएका मवधेर्क सभाको समचवले अनुसचूी -२ बिोमिि दताय 

गरी मवधेर्किा भएको कारबाहीको अद्यावमधक लगत तर्ार गरी राख्नपुने छ ।  

४५. सामान्र् त्रनवि सनिार: अध्र्क्षले सभाबाट पाररत भएको मवधेर्क वा प्रस्ताविा 

दफाहरूको सङ्ख् र्ाको क्रि मिलाउने तथा भाषागत शदु्धता कार्ि राख्नपुने छ ।  

४६. वििेर्क प्रमाणीकरणको लावग अद्यािविक प्रवत तर्ार पाने : (१) दफा  

४२ बिोमिि सभाबाट पाररत भएको मवधेर्कलाई सभाको समचवले पाररत भएका 

संशोधन तथा आनङ्ुमगक मिलान भए ्र्स्तो मिलान गरी मवधेर्क पाररत भएको 

मिमतसिते उल्लेख गरी प्रिाणीकरणका लामग नेपाली कागििा चार प्रमत तर्ार 

गनपुने छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोमिि तर्ार गररएको मवधेर्किा वषयगत नम्बरसिते उल्लेख गरी 

सभाको समचवले प्रिाणीकरणको लामग अध्र्क्षसिक्ष पेस गनुय पने छ ।  

४७. वििेर्क प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा वबक्री वितरण : (१)  सभाबाट पाररत       

भई दफा  ४६ को उपदफा )२ (बिोमिि  पेस भएको मवधेर्कको पमहलो र  

अमन् ति पषृ्ठिा परुा  नाि, थर तथा पदसिते उल्लेख गरी प्र्र्ेक पषृ्ठिा हस्ताक्षर 

गरी अध्र्क्षले प्रिाणीकरण गने छ । ्र्सरी प्रिाणीकरण गदाय मिमत र मवधेर्कको 

पषृ्ठ सङ्ख् र्ा सिेत खलुाउनपुने छ ।  
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(२) सभाबाट पाररत मवधेर्क उपदफा (१) बिोमिि प्रिाणीकरण भएपमछ लाग ु

हुन ेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोमिि मवधेर्क प्रिाणीकरण भएको िानकारी सभािा मदनपुने 

छ । 

(४) उपदफा (१) बिोमिि प्रिाणीकरण भएको मवधेर्कको एक प्रमत सभाको 

अमभलेखिा राखी अको एक-एक प्रमत कार्यपामलकाको कार्ायलर्, वडा 

समिमत र सङ्घ र प्रदशेको सम्पकय  िन्त्रालर्िा पठाउन ुपने छ ।  

(५) उपदफा (१) बिोमिि प्रिाणीकरण भएको मवधेर्क प्रकाशन गरी 

कार्यपामलकाको वबेसाईटिा सिते राख्नपुने छ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको मवधेर्क प्रिाणीकरण भएपमछ ्र्सका िखु्र्-िखु्र् 

व्र्वस्थाको बारेिा स्थानीर् सञ्चार िाध्र्ि वा अन्र् कुन ैतररकाबाट प्रचार- 

प्रसार गनुयपने छ । 

(७) कसैले स्थानीर् काननु खररद गनय चाहिेा सनु्दरहरै ैँचा कार्यपामलकाको 

कार्ायलर् र वडा समिमतको कार्ायलर्बाट लागत दस्तरु मतरी खररद गनय सक्ने 

छ । 

४८. सवमवत गठन गनय सक्ने : (१) कार्यपामलका लाई सभाप्रमत उत्तरदार्ी बनाउन, 

स्थानीर् काननु मनिायण प्रमक्रर्ालाई व्र्वमस्थत बनाउन तथा कार्यपामलकाबाट 

भएका कारवाहीको अनगुिन र िलू्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क मनदशेन मदने 

प्रर्ोिनको लामग सिते दहेार्बिोमििको समिमत गठन गनय सक्ने छ :  

क. मवधेर्क समिमत 

ख. लेखा समिमत 

(२) उपदफा (१) बिोमििको प्र्र्ेक समिमतिा बढीिा तीन िना सदस्र्हरू रहन े

छन ् । समिमतिा रहने सदस्र्हरू मवषर्गत अनभुव वा मवज्ञताका आधारिा 

अध्र्क्षको प्रस्ताव बिोमिि सभाले मनधायरण गरे बिोमिि हुने छ ।  

(३) उपदफा (२) बिोमिि गठन हुने समिमतको संर्ोिक अध्र्क्षले तोके बिोमिि 

हुन े छ । संर्ोिक बैठकिा उपमस्थत नभएिा समिमतले तोकेको सदस्र्ले 

बैठकको अध्र्क्षता गने छ ।  
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(४) समिमतको समचवको कार्य कार्यपामलकाको मवषर्गत शाखा प्रिखुले गने छ । 

(५) समिमतको बैठकको गणपूरक सङ्ख् र्ा कम्तीिा दईु िना हुनपुने छ । 

(६) समिमतको मनणयर् बहुितबाट हुने छ ।  

(७) उपदफा (१) बिोमििको समिमतले आवश्र्कतानुसार मवषर्गत मवज्ञ वा 

कियचारीलाई आिन्त्रण गनय सक्ने छ । आिमन्त्रत सदस्र्ले बठैकको मनणयर्िा 

ित मदन पाउने छैन ।  

(८) उपदफा (१) बिोमििका समिमतल ेआफूले गरेको कािको वामषयक प्रमतवदेन 

सभासिक्ष पेस गनुयपने छ । 

४९. स्थानीर् कानननको एकीकृत र अद्यािविक अवभलेख रा्ननपने : (१) 

सभाको समचवले अनसुचूी–३ बिोमििको ढाैँचािा सभाले बनाएको काननुको 

एकीकृत र अद्यावमधक अमभलेख राख्न ुपने छ । 

(२)  कार्यपामलकाले स्थानीर् काननुको वषयगत र वणायनकु्रििा अद्यावमधक 

मववरण तर्ार गरी राख्नपुने छ ।  

(३) स्थानीर् काननुिा संशोधन भएिा ्र्स्तो संशोधनसिेत मिलाई 

कार्यपामलकाले अद्यावमधक मववरण तर्ार गरी राख्नपुने छ । ्र्सरी 

अद्यावमधक गररएको स्थानीर् काननु स्थानीर् तहको वेबसाईटिा सिते 

राख्नपुने छ ।  

(४) उपदफा बिोमिि रामखएको अमभलेख कसैले अवलोकन गनय चाहिेा सरुमक्षत 

रूपिा अवलोकन गनुयपने छ । 

  

५०. काननन वनमायण प्रवक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् काननु मनिायण वा 

संशोधनसम्बन्धी अन्र् प्रमक्रर्ा प्रचमलत काननुअनकूुल सभाले आफैैँ मनधायरण 

गरेबिोमिि हुनेछ ।  

५१. सभाको सवचिको अविकारूः सभाको समचवले सभाको वा कुनै समिमत वा 

उपसमिमतको बैठकिा प्रवशे गनय र बैठकिा कार्यरत कियचारीलाई मनदशेन मदन वा 

मनर्न्त्रण गनय वा बैठकले िागेको कार्यमवमधसम्बन्धी सल्लाह मदन सक्ने छ । 
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पररच्छेद-४ 

विविि 

५२. सभालाई संबोिन : (१) नेपाल सरकारका िन्त्रीपररषदक्ा सदस्र्, प्रदशे प्रिखु 

तथा प्रदशे सरकारका िमन्त्रपररषदक्ा सदस्र्लाई सभा अध्र्क्षले सभाको 

बैठकलाई मवशषे संवोधन गनय अनरुोध गनय सक्ने छ ।   

(२) उपदफा १ बिोमिि सम्बोधन का लामग अपनाइने प्रमक्रर्ा अध्र्क्षले 

तोकेबिोमिि हुने छ । 

५३. प्रिेश वनर्वमत गने अविकार :  (१) सभाको बैठक का क्रििा प्रवशे मनर्मित 

गने अमधकार अध्र्क्षको हुने छ ।  

५४. आन्तररक वदग्दशयनूः सभाको स्वीकृमत मलई अध्र्क्षले आवश्र्कताअनसुार 

आन्तररक मद्दशयन बनाउन सक्ने छ । 

)१(   र्स  कार्यमबमधको अमन्ति व्र्ाख्र्ा गने अमधकार अध्र्क्षलाई हुने छ  र 

मनिको मनणयर् अमन्ति हुने छ । 

(२) ्र्स्तो मनणयर्को िानकारी बैठकलाई मदनपुने छ । 

 (३)र्ो कार्यमवमधको प्रर्ोग गदाय प्रमक्रर्ागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अमन्ति 

अमधकार अध्र्क्षलाई हुने छ । र्सरी िारी भएको आदशे वा मनदशेनहरू 

र्स कार्यमवमध परेसरह िानी कार्ायन्वर्निा आउने छ । 

५५. सभाको सवचिको काम लगाउन सक्ने : सभाको समचव उपमस्थत नभएिा र्स 

कार्यमवमधिा सभाको समचवले गने भनी तोमकएको कार्यहरू अध्र्क्षले तोकेको 

अन्र् अमधकृत स्तरका कियचारीले गने छ ।  

५६. अननपवस्थवतको सूचना : (१) कुनै सदस्र् लगातार दइुवटा वा सोभन्दा बढी 

सभाको बैठकिा अनपुमस्थत रहन ु पने भएिा त्सम्बन्धी अग्रीि सचूना 

अध्र्क्षलाई मदन ुपने छ । 

 (२) उपदफा १ बिोमिि मदइने सचूनािा आफू अनपुमस्थत रहने अवमध र 

कारणसिते उल्लेख गनुयपने छ ।   

५७. पालना गननय पने आचार संवहता : सभाका पदामधकारी तथा सदस्र्हरूले 

संमवधान तथा काननुबिोमििको उत्तरदामर््व परूा गने तथा मनिहरूको काि 
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कारबाहीिा सावयिमनक मवश् वास कार्ि गनय सभाबाट स्वीकृत आचार संमहताको 

पालना गने छन ्। आचारसंमहताको निनुा स्थानीर् तहको सम्पकय  िन्त्रालर्िाफय त 

उपलब्ध गराउने छ । र्स्तो आचारसंमहता सभाले पाररत गरी लाग ु गनुय स्थानीर् 

तहको कतयव्र् हुने छ । 

५८. अवििेशनको अङ्ख ग नमावनने : सभाको अमधवशेन प्रारम्भ हुनपुवूय र 

भइसकेपमछ अन््र् नभएसम्िको अवमधिा आर्ोिना हुने उदघ्ाटन, स्वागत, 

सम्िान तथा अमभनन्दनिस्ता मक्रर्ाकलापलाई सभाको अङ्ग िामनने छैन ।  

५९. शावन्त सनरक्षा सनव्र्िस्था कार्म रा्ने : नगरसभा सञ्चालन अवमधभर 

सभाको सरुक्षाथय अध्र्क्षल े सरुक्षा मनकार्को सहर्ोग अनरुोध गरेिा अमवलम्ब 

सरुक्षा उपलब्ध गराउन ुसम्बमन्धत सरुक्षा मनकार्को कतयव्र् हुने छ । 
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अनसुचूी - १ 

(कार्यमवमधको दफा ७ को उपदफा (१) सैँग सम्बमन्धत) 

सनु्दरहरै ैँचा नगरपामलका 

नगरसभा 

कार्यसूची र समर्तावलका 

बैठक सङ्ख् र्ा : 

बैठक स्थान :  

अध्र्क्षता : 

मिमत बैठक बस्ने 

सिर् 

कार्यसचूी कार्यसचूी 

प्रस्ततुकताय 

कैमफर्त 

     

     

     

छलफलको सिर् तामलका 

मिमत 

बैठक 

बस्ने 

सिर् 

कार्यसचूी 

प्रस्ताव 

प्रस्ततुकतायको 

नाि 

छलफलिा बोल्ने 

सदस्र्को नाि र 

तोमकएको सिर् 

कैमफर्त 
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अनसुचूी - २ 

(कार्यमवमधको दफा २९ को उपदफा (४) सैँग सम्बमन्धत) 

सनु्दरहरै ैँचा पामलकाको नगरसभािा प्रस्ततु काननुको अमभलेख 

सनु्दरहरै ैँचा नगरसभा 

दताय 

नं. 

 

मवधेर्कको नाि 

 

दताय 

मिमत 

 

िलू/ 

संशोधन 

 

प्रस्ततुकताय 

 

मवतरण 

मिमत 

 

सभािा 

प्रस्ततु 

मिमत 

दफावार 

छलफल 

 

पाररत 

मिमत 

 

प्रिाणीकरण 

मिमत 

 

कैमफर्त 

 

           

अवभलेख तर्ार गनेको                                                 अवभलेख र्ााँच गनेको 

दस्तखत :                                                                                  दस्तखत : 

नाि, थर :  नाि, थर : 

पद :  पद : 

मिमत :  मिमत :
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अनसुचूी - ३ 

(कार्यमवमधको दफा ४९ को उपदफा (१) सैँग सम्बमन्धत) 

सनु्दरहरै ैँचा नगरपामलकाको नगरसभािा स्वीकृत काननुको अमभलेख 

सनु्दरहरै ैँचा नगरसभा 

दताय 

नं. 

 

मवधेर्कको नाि 

 

सभाबाट 

स्वीकृत 

भएको मिमत 

संशोधन भएको 

भए सोको मिमत 

सभािा प्रस्ततु मिमत पाररत 

मिमत 

प्रिाणीकरण 

मिमत 

 

कैमफर्त 

        

 

अवभलेख तर्ार गनेको अवभलेख र्ााँच गनेको 

दस्तखत : दस्तखत :  

नाि, थर : नाि, थर : 

पद : पद : 

मिमत : मिमत :
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