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नगर सभा संचालन काययविवध – २०७४ 

प्रस्तािना 

 नेपालको संविधानको धारा २२७ ऄनुसार प्रदेश कानून बमोवजम स्थानीय तहको बैठक संचालन काययविवध स्िीकृत भइ लागु 

नभएसम्मको लावग नगर सभाको कायय संचालन गनय, बैठकको सुव्यिस्था कायम राख्न, अिश्यक सवमवतहरुको गठन गनय र ऄन्य 

काम कारिाही वनयवमत एिं प्रभािकारी बनाईन महाराजगन्ज नगरपावलकाको नगर सभाबाट स्िीकृत गरी यो काययविवध जारी 

गररएको छ | 

पररच्छेद – १ 

प्रारवम्भक 

१. संविप्तनाम र प्रारम्भ:  १) यस वनयमािली को नाम महाराजगन्ज नगरपावलकाको नगर सभा संचालन काययविवध- २०७४ 

रहकेो  छ |  

 २)योका ययविवध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ | 

२. पररभाषा: वबषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययविवधमा, - 

(क) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पछय |  

(ख) "स्थानीय तह" भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ५६ को ईपधारा ४ बमोवजमका नगरपावलका सम्झनु पदयछ |  

(ग) "सभा" भन्नाले संविधानको धारा २२३ बमोवजम नगर सभा सम्झनु पछय |  

(घ) "काययपावलका" भन्नाले नगर काययपावलका सम्झनु पदयछ |  

(ङ) " ऄध्यि" भन्नाले सभाको ऄध्यिलाइ सम्झनु पदयछ |  

(च) "ईपाध्यि" भन्नाले नगरपावलकाको ईपप्रमुखलाइ सम्झनु पदयछ |  

(छ) "विधेयक" भन्नाले स्थानीय कानूनको मस्यौदा िा कानूनको संशोधन मस्यौदा समेत बुझ्नु पदयछ |  

(ज) "सदस्य" भन्नाले नगर काययपावलकाको ऄध्यि, प्रमुख, ईपप्रमुख, काययपावलकाको सदस्य िा िडा सदस्यहरु  

 सम्झनु पछय |  

(झ) "सभाको सवचि" भन्नाले नगरपावलकाको काययकारी ऄवधकृतलाइ सम्झनु पदयछ |  

(ञ) "िैठक" भन्नाले नगर सभाको ऄवधिेशन सम्झनु पदयछ | सो शब्दले सवमवतको बैठक समेतलाइ सम्झनु पदयछ |  

(ट) "प्रस्ताि" भन्नाले सभाको विचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्ताि सँग सम्बवन्धत संशोधन प्रस्ताि  

 समेत सम्झनु पदयछ |  

(ठ) "प्रस्तुतकताय सदस्य" भन्नाले सभाको विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सभाको सदस्य सम्झनु पदयछ  |  

(ड) "िैठक कि" भन्नाले सभाको िैठक कि सम्झनु पदयछ र सो शब्दले बैठक किसँग जोवडएको दशयकदीघाय तथा  

 िरण्डा समेतलाइ जनाईँछ |  

(ढ) "विषगत शाखा" भन्नाले नगरपावलकाको कायय विभाजन वनककयामिाली बमोवजमको वबषयगत शाखा सम्झनु  

 पदयछ |  

(ण) "सवमवत" भन्नाले यस काययविवध बमोवजम गठन हुने सभाको सवमवत सम्झनु पछय |  

(त) "संयोजक" भन्नाले यस काययविवध बमोवजम गरठत सवमवतको संयोजक सम्झनु पदयछ |  
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पररच्छेद – २ 

सभाको बैठक तथा बैठक संचालन सम्बन्धी व्यिस्था 

३)सभाको ऄवधिेसन बोलाईने: (१)ऄध्यिले नगरपावलकाको वनिायचनको ऄवन्तम पररणाम घोषणा भएको वमवतले एक 

मवहना वभत्र सभाको पवहलो ऄवधिेशन बोलाईनेछ| 

  तर सभाको एईटा ऄवधिेशनको समावप्त र ऄको बैठकको प्रारम्भका बीचको ऄिवध छ मवहना भन्दा बढी हुने छैन |  

  (२)ऄध्यिले काययसुची बमोवजम सभाको बैठक संचालन र ऄन््य गनेछ |  

  (३) सभाको ऄवधिेशन चालु नरहकेो िा बैठक स्थवगत भएको ऄिस्थामा बैठक बोलाईन िान्छनीय छ भनी सभाको 

सम्पूणय सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले वलवखत ऄनुरोध गरेमा ऄध्यिले ्यस्तो बैठक बस्ने वमवत, स्थान 

तोके्नछ|्यसरी तोककएको वमवत,समय, र स्थानमा सभाको ऄवधिेशन बस्नेछ| 

  (४) सभाको ऄवधबेशन काययपावलकाको केन्र रहकेो स्थानमा ऄध्यिले तोके बमोवजम बस्नेछ|  

  (५) सामान्यतः वनिायचन पवछको पवहलो ऄवधिेशनको ऄिवध बढीमा पन्र कदन र सोपवछको प्र्येक ऄवधिेशनको 

ऄिवध बढीमा सात कदनको हुनेछ | 

  (६)ईपदफा (१) िा (३) बमोवजम सभाको ऄवधिेशन बोलाएको सूचना ऄध्यिले सदस्यहरुलाइ कदनेछ | ्यस्तो सूचना 

 अिश्यकता ऄनुसार साियजवनक संचार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुयपने छ |  

 

४)सदस्यहरुको ईपवस्थवत  र असन : (१)बैठकमा असन ग्रहण गनुय ऄवघ सबै सदस्यले ऄध्यिले तोकेको क्रम ऄनुसार 

ऄवधबेशनको ईपवस्थवत पुवस्तकामा हावजर गनुयपने छ| 

  (२)ईपदफा  (१) बमोवजम ईपवस्थत सदस्यले ऄध्यिले तोके ऄनुसारको स्थानमा वनधायररत समय ऄगािै अफ्नो 

असन ग्रहण गनुयपनेछ | 

  (३)ऄपांगता भएको सदस्यको हकमा ऄध्यिले वनधायररत गरेको स्थानमा वनजको साथमा एक जना सहयोगी अिश्यक 

 भएमा सोको समेत व्यिस्था गनय सके्नछ |  

५)सभाको गणपूरक संख्या: (१)सभामा त्काल कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास प्रवतशत भन्दा बढी सदस्य ईपवस्थत      

भएमा ऄवधिेशनको लावग गणपूरक संख्या पुगेको मावननेछ | 

  (२)ईपदफा (१) बमोवजम गणपूरक संख्या नपुगेमा ऄध्यिले तीन कदन वभत्र ऄको बैठकका लावग दफा (३) बमोवजम 

 सुवचत गनुयपनेछ |  

६)बैठकको संचालन र स्थगन : (१)ऄध्यिले सभाको काययबोझलाइ ध्यानमा राखी काययसूची स्िीकृत गरी सभाको बैठक 

 संचालन गनुयपनेछ |  

  (२)सभाको बैठक ऄध्यिले वनधायरण गरेको समय तावलका बमोवजम हुनेछ |  

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

  (४) सभाको ऄध्यि बैठकमा ईपवस्थत हुन नसके्न ऄिस्थामा ईपप्रमुखले बैठकको ऄध्यिता गनेछ | ईपप्रमुख पवन 

ईपवस्थत हुन नसकेमा ऄध्यिले तोकेको सभाको सदस्यले बैठकको ऄध्यिता गने गरी काययसूचीमा तोकु्नपने छ | 

७)काययसूची र समयािवध प्रकाशन: (१) ऄध्यिको वनदेशानुसार सभा सवचिले काययसूची र समय तावलका ऄनुसूची -१ 

 बमोवजम तयार गनेछ र ्यसको एक प्रवत सामान्यतया ऄड्चालीस घण्टा ऄगािै प्र्येक सदस्यलाइ ईपलब्ध गराइनेछ 

| 

   तरविशेष पररवस्थवतमा ऄध्यिको वनदेशन ऄनुसार बैठक बस्ने चौवबस घण्टा ऄगािै काययसुची तयार गरी 

्यसको एक प्रवत सदस्यलाइ सभाको सवचिले ईपलब्ध गराईन सके्नछ | 

८)समयािवध वनधायरण: (१)ऄध्यिले बैठकमा पेश हुने वबषयमावथ  छलफल गनय समयािवध तोके्नछ | 
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  (२)ईपदफा (१) बमोवजम तोककएको समयािवध समाप्त भएपवछ यस काययविवधमा ऄन्यथा लेवखएकोमा बाहके 

ऄध्यिले ऄन्य वबषयमा छलफल हुन नकदइ सो वबषयको टंुगो लगाईन अिश्यक सबै विधेयक िा प्रस्ताि वनणययाथय 

बैठकमा प्रस्तुत गनेछ | 

९)सभामा मतदान: (१) सभामा वनणययका लावग प्रस्तुत गररएको सबै विधेयक िा प्रस्ताि वनणयय ईपवस्थत सदस्यहरुको 

 बहुमतबाट हुनेछ |  

  (२)ऄध्यिता गने व्यविलाइ मत कदने ऄवधकार हुने छैन |  

  तर मत बराबर भएमा ऄध्यिता गनेव्यविले अफ्नो वनणाययक मत कदनेछ |  

१०)मयायकदत संशोधन: (१) कुनै सदस्यले प्रस्तुत गने विधेयक िा प्रस्तािमा कुनै अपविजनक , वं्यग्या्मक, ऄनािश्यक, 

 ऄनुपयुि िा ऄसम्बद्ध शब्द िा िाकयांश प्रयोग भएको लागेमा ऄध्यिले ्यस्ता विषय वितरण हुनुभन्दा ऄवघ ईपयुि 

 शंसोधन गनय िा गराईन सके्नछ |  

११)बैठकको प्रारम्भ:सभाको बैठक किमा ऄध्यि अगमन भइ राविय धुन बजेपवछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ | 

१२)बैठकमा पालना गनुयपने अचरणहरु: (१)बैठकमा देहायका अचारणहरु पालना गनुयपने छ: 

  (क) ऄध्यिबैठक किमा प्रिेश हुदँा सबैले सम्मान प्रकट गनय ईठ्न्न्नु पनेछ |  

  (ख) ऄध्यिले बैठक प्रवत सम्मान प्रकट गरी अफ्नो असन ग्रहण गनुयपनेछ |  

  (ग) बैठक स्थवगत भइ ऄध्यि सभाबाट बावहर वनस्केपवछ मात्र ऄरु सदस्यहरुले बैठक कि छाड्नु पनेछ |  

  (घ)बैठकमा भागवलने सदस्यले बोल्दा ऄध्यिलाइ सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नुपछय र ऄध्यिले ऄन्यथा अदेश कदएमा 

िाहके ईवभएर बोल्नु पनेछ| 

  (ङ)ऄध्यिले बैठकलाइ सम्बोधन गरररहकेो समयमा कुनैपवन सदस्यले स्थान छोड्नु हुदैन र ऄध्यिले बोलेको कुरा 

 शावन्तपूियक सुन्नु पनेछ |  

  (च)ऄध्यिले असन ग्रहण गरररहकेो र बोवलरहकेो ऄिस्थामा सदस्यको बीचबाट वहड्नु हुदैन |  

  (छ) कुनै सदस्यले बोवलरहकेो समयमा ऄशावन्त गनय िा बैठकको मयायदा भंग हुने िा ऄव्यिस्था ई्पन्न हुने कुनै काम 

गनुय   हुदैन |  

  (ज) बैठक किमा ऄध्यिको सामुन्नेबाट िारपार गरी वहड्नु हुदैन |  

  (झ) बैठकको कायय सँग प्र्यि रुपलेसम्बवन्धत वबषय बाहके ऄन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र िा ऄन्य कागजपत्रहरु 

 पढ्नु हुदैन |  

  () बैठकको ऄिवधभर बैठक किमा मोिाआल फोन बन्द गनुय पनेछ |  

  (२) सभामा पालना गनुयपने ऄन्य अचरणहरु समय समयमा सभाले तोके िमोवजम हुनेछ |  

१३)बैठकमा भागवलने सदस्यले पालना गनुय पने वनयमहर:बैठक हुने छलफलमा भागवलने सदस्यले देहायका वनयमहरुको 

 पालना गनुयपने छ:  

  (क) ऄध्यिको ध्यानाकषयण गनुयको वनवमि ईठ्न्नु पनेछ र ऄध्यि वनजको नाम बोलाएपवछ िा इशारा गरेपवछ मात्र 

बोल्नु पनेछ | 

  (ख) यस काययविवधको दफा ३५ बमोवजमका विषयमा छलफल गनुय हुदैन |  

  (ग) ऄशीस्ट, ऄस्लील, ऄपमानजनक िा कुनै अपविजनक शब्द बोल्नु हुदैन |  

  (घ) व्यविगत अिेप लगाईनु हुदैन |  

  () बोल्न पाईने ऄवधकारलाइ सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दरुुपयोग गनुय हुदैन |  

  (च) सभा िा ऄध्यिको कुनै वनणयय बदर गररयोस भन्ने प्रस्तािमावथ बोल्दाको ऄिस्थामा बाहके सभा ऄध्यिको कुनै 

पवन वनणययको अलोचना गनुय हुदैन | 

  (छ) ऄध्यिले पद ऄनुकुल अचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तािको छलफलको क्रममा िाहके ऄध्यिको अचरणको 

अलोचना गनुय हुदैन | 



5 
 

  (ज) बैठकमा पालना गनुयपने ऄन्य वनयमहरु सभाले तोके बमोवजम हुनेछ |  

१४)छलफलमा बोल्ने क्रम:बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोवजम हुनेछ: 

  (क) प्रस्ताि पेश गने सदस्यले बोवलसकेपवछ ऄध्यिले नाम बोलाएको िा इशारा गरेको क्रम बमोवजमको सदस्यले 

बोल्न पाईनेछन् | 

  (ख) ऄध्यिको ऄनुमवत वबना कुनै सदस्यले एई प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाईने छैन |  

  (ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्यले ईिर कदनको वनवमि छलफलको ऄन््यमा फेरी बोल्न पाईनेछ | सो प्रस्तािको 

सम्बन्धमा छलफलमा पवहले भाग वलएको िा नवलएको जेसुकै भएतापवन प्रस्तािक सदस्यले ईिर कदइसकेपवछ 

ऄध्यिको ऄनुमवत नवलइ फेरी बोल्न पाईनेछैन | 

१५)स्पस्ट पनय माग गनय सककने: (१) बैठकमा छलफल चवलरहकेो समयमा सम्बवन्धत विषयमा कुनै सदस्यले कुनै कुरा स्पष्ट 

पनय  माग गनय ऄध्यि माफय त ऄनुरोध गनय सके्नछ|  

  (२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएतापवन ऄध्यिको ऄनुमवत वलइ कुनै सदस्यले सभाको जानकारीको 

लावग अफुसंग सम्बवन्धत ऄन्य विषयमा स्पष्ट जानकारी कदन सके्नछ | 

   तर ्यस्तो स्पष्ट जानकारी दददा कुनै वििादास्पद विषय ईठाईन पाईने छैन्न र सो स्पष्ट जानकारी मावथ कुनै 

 छलफल गनय पाइने छैन |  

१६)वनणययाथय प्रस्ताि पेश गने:(१)सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्तािमावथ छलफल समाप्त भएपवछ सो प्रस्तािको पिमा 

हुने सदस्यहरुलाइ"हुन्छ", विपिमा हुने सदस्यहरुलाइ "हुन्न" र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरुलाइ "मत कदन्न" भन्ने शब्द 

सुन्ने  गरी ईच्चारण गनुय भनी ऄध्यिले काययसूचीका वबषयहरु क्रमशः वनणययाथय पेश गने छ |  

  (२) ईपदफा  (१) बमोवजम प्रस्तािलाइ वनणययाथय पेश गरेपवछ ऄध्यिले हुन्छ िा हुन्न भन्ने सदस्यहरु मध्ये जुन पिको 

  बहुमत अएको ठहयायउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ |  

  (३) ऄध्यि द्वारा कुनै प्रस्ताि वनणययाथय पेश गरेपवछ सो प्रस्तािमावथ छलफल गनय िा संशोधन प्रस्तुत गनय पाइने छैन |  

१७)सभाध्यिले वनदेशन कदने:  (१) बैठकमा ऄभर व्यिहार गने सदस्यलाइअफ्नो व्यिहार वनयन्त्रण गनय ऄध्यिले 

चेतािनी कदएपवछ ्यस्तो सदस्यले अफ्नो व्यिहारमावथ तुरुन्त वनयन्त्रण गनुय पनेछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजमको अदेश पालना नगने सदस्यलाइ ऄध्यिले बैठकबाट बावहर जान अदेश कदन सके्नछ | 

अदेश पाएपवछ ्यस्तो सदस्यले बैठक किबाट तुरुन्त िावहर जानुपनेछ र वनजले सो कदनको बाँकी ऄिवधको बैठकमा 

ईपवस्थत हुन पाईने छैन | 

  (३) ईपदफा (२) बमोवजम अदेश पाएपवछ पवन ्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तुरुन्तै बावहर नगएमा ऄध्यिले 

वनजलाइ कमयचारी िा सुरिाकमीको सहयोग वलइ बावहर वनकाल्न सके्नछ  | ्यसरी वनकावलएकोमा ्सस्तो सदस्यले 

्यसपवछको तीन कदनसम्म सभाको बैठक िा कुनै सवमवतको बैठकमा भाग वलन पाईने छैन | यसरी वनकावलएकोमा 

सभाको सवचबले सो कुराको सूचना सबै सवमवतलाइ कदनेछ | 

  (४) यस काययविवधमा ऄन्य जुनसुकै कुरा लेवखएको भएतापवन कुनै सदस्यले बैठक किमा शावन्त, सुव्यिस्था तथा 

ऄनुसासन  भंग गरेमा िा गनय लागेमा िा सभाको प्रवतष्ठामा धक्का लाग्ने ककवसमले बैठक कि वभत्र ध्िंसा्मक कायय गरेमा 

िा बल पयोग गरेमा िा गनय लागेमा िा कुनै भौवतक हावन नोकसानी पुयायएमा ऄध्यिले वनजलाइ बैठक किबाट त्काल 

वनस्कासन गरी सदस्यलाइ बढीमा सात कदन सम्मको लावग सभामा अईन नपाईने गरी र छावत भएको भौवतक 

सामग्रीको यथाथय िवतपूर्तत वनजबाट भराईने अदेश कदन सके्नछ | 

  (५) दफा (४) बमोवजम वनस्कावसत भएको सदस्यले सो ऄिवधभर सभाको िा कुनै सवमवतको बैठकमा ईपवस्थत हुन 

पाईने छैन | वनजलाइ तोककएको िवतपूर्तत ऄध्यिले तोकेको समय वभत्र दावखल गने दावयत्त्ि सम्बवन्धत सदस्यको हुनेछ 

| 

  (६) यस दफा बमोवजम कुनै सदस्य वनस्कावसत भएको िा फुकुिा भएको सूचना सभाको सवचबले सबै सवमवतलाइ 

कदनेछ |  
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१८)कारिाही कफताय हुन सके्न:  यस काययविवधमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेवखएको भए त पवन वनस्कावसत िा कारिाहीमा 

परेको सदस्यले वचि बुझ्दो सफाइ पेश गरेमा िा अफ्नो भूल स्िीकार गरी माफी मागेमा ऄध्यिले बैठकको राय बुझी 

्यसतो सदस्यलाइ माकफ कदइ कारिाही कफताय वलन सके्नछ | 

१९)बैठक स्थवगत गने ऄवधकार: बैठक किवभत्र ऄव्यिस्था भइ िा हुन लावग बैठक वनयवमत रुपले संचालन गनय बाधा पने 

 देवखएमा ऄध्यिले सो कदनको कुनै समयसम्म िा अफुले तोकेको ऄिवधसम्मको लावग सूचना टाँस गरी बैठक स्थवगत 

गनय सके्नछ| ऄध्यिले गरेको ्यस्तो स्थगन मावथ कुनै सदस्यले प्रश्न ईठाईन पाईने छैन | 

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

समेत सभाले अफ्नो कायय संचालन गनय सके्नछ र सभाको कारिाहीमा भागवलन नपाईने कुनै व्यविले भाग वलएको कुरा 

पवछ पिा लागेमा प्रचवलत कानून विपररत बाहकेको कायय ऄमान्य हुने छैन | 

२१)सभाको वनणययको ऄवभलेख र कायायन्ियन: (१) सभा र यसको सवमवतको वनणयय तथा कारिाहीको ऄवभलेख सभाको 

 सवचिले व्यिवस्थत र सुरवित राख्नु पनेछ |  

  (२) सभा र यसका सवमवतको वनणययको सक्कल ऄध्यिको अदेश वबना सभा िा सभा भिन बावहर लैजान हुदँैन |  

२२)वनणयय प्रमावणत गने: (१) सभाको बैठकले गरेका वनणयय ऄध्यिले प्रमावणत गनेछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजमको वनणयय सुरवित रख्ने र कायायन्ियन गने गराईने कायय सभाको सवचबले गनेछ |  

 

 

पररच्छेद – ३ 

स्थानीय कानून वनमायण गने प्रकक्रया 

२३)स्थानीय कानून वनमायण गदाय विचार गनुयपने पिहरु:  (१) सभाले स्थानीय कानून वनमायण िा संशोधन गदाय ऄन्य 

कुराको  ऄवतररि देहायको विषयमा विचार गनुयपनेछ:-  

  (क) संविधान बमोवजम अफ्नो ऄवधकारको विषयमा पने िा नपने,  

  (ख) संविधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यिस्था,  

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

  (घ) वनमायण गनय लावगएको स्थानीय कानूनको व्यिहाररक काययन्ियन हुन सके्न िा नसके्न,  

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

  (च) सिोच्च ऄदालतबाट प्रवतपाकदत वसद्दान्त िा भएको अदेश,  

  (छ) नेपाल सरकार िा प्रादेवशक सरकारले नमूना कानून ईपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यिस्था,  

२४)अिस्यकताको पवहचान गने: (१) काययपावलकाले विधेयक तजुयमा गनुय ऄवघ ्यस्तो वबषयको कानून वनमायण गनय 

अिश्यक  रह ेनरहकेो वबषयमा अिश्यकताको पवहचान गनुय पनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) को प्रयोजनको लावग सम्बवन्धत काययपावलकाले स्थानीय कानून बनाईन पने अधार र कारण, ्यस्तो 

 वबषयमा संधीय िा प्रदेश कानून भए नभएको, वजज्लल्ला वभत्रका र ऄन्य वछमेकी स्थानीय तहमा ्यस सम्बन्धी 

स्तावनया  कानून वनमायण भए नभएको, स्थानीय कानून तजुयमाबाट हावसल गनय खोवजएको लाभ लागत र ईपलब्धी, 

स्थानीय कानून  काययन्ियनको लावग अिश्यक पने संयन्त्र तथा अर्तथक स्रोत, ्यस्तो स्रोत जुटाईनको लावग अिश्यक 

व्यिस्था र विधेयकमा रहने मुख्य - मुख्य प्रािधानको समेत विश्लेषण गरी संविप्त ऄिधारणा पत्र तयार गनुयपनेछ | 

  (३) कानूनको संशोधन लावग विधेयक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको अधार र कारण सवहतको दफािार तीन महले 

 वििरण तयार गनुय पनेछ |  

२५)प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छैन भन्ने वनणयय गन:ेकुनै प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छैन भन्ने कुराको वनणयय ऄध्यिले 

गनेछ र ्यसरी वनणयय गदाय ऄध्यिले कारण खुलाइ प्रस्तािको कुनै ऄंश िा पुरै प्रस्ताि ऄवस्िकार गनय सके्नछ | 
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२६)विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुत: (१) बार्तषक अय र व्ययको ऄनुमान सवहतको बजेट तथा सोसँग सम्बवन्धत विवनयोजन िा 

 अर्तथक विधेयकहरु ऄध्यिबाट वनधायररत वमवत र समयमा सभाको बैठकमा प्रस्तुत गनुयपनेछ |  

  (२) बार्तषक बजेट तथा ऄथय समबवन्ध विधेयक िा प्रस्ताि काययपावलकाको प्रमुख अफैले िा वनजले तोके बमोवजम 

 ईपाऄध्यि/ ईपप्रमुख  िा काययपावलकाको सदस्यले मात्र प्रस्तुत गनेछ | ऄध्यिले बार्तषक बजेट अय व्यय वििरण 

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

  (३) कुनै विधेयक िा प्रस्ताि ऄथय सम्बन्धी हो िा होइन भन्ने प्रश्न ईठेमा सो प्रश्नको ऄवन्तम वनणयय गने ऄवधकार 

 ऄध्यिको  हुनेछ |  

  (४) ऄथय सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्तािको ऄन्य प्रकक्रया देहाय बमोवजम हुनेछ:-  

  (क) ऄथय सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्तािमा छलफलका लावग ऄध्यिले स्िीकृत गरेको काययतावलका (वमवत र समय ) सबै 

 सदस्यलाइ सभाको सवचबले ईपलब्ध गराईनुपनेछ |  

  (ख) बार्तषक बजेट सम्बन्धी विधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाइ ईपलब्ध गराइनेछ |  

  (ग) ऄथय सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्तािका सम्बन्धमा यस काययविवधमा ईल्लेख भएका विषय बाहके ऄध्यिले ईपयुि 

 ठहररएको प्रकक्रया ऄपनाइनेछ |  

  (५) ऄथय सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्ताि बाहकेका विधेयक िा प्रस्ताि कुनै सदस्यले कवम्तमा सात कदन ऄवघ दताय 

 गनुयपनेछ |  

  (६) ऄथय सम्बन्धी विधेयक िा प्रस्ताि बाहकेका विधेयक िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभाको सवचबले सबै सदस्यलाइ 

 ईपलब्ध गराईनु पनेछ |  

  (७) विधेयक िा प्रस्ताि मावथ छलफल र वनणयय हुने समय तावलका ऄनुसूची -१ बमोवजम ऄध्यिले वनधायरण गरे 

बमोवजम हुनेछ | 

२७)ऄथय सम्बन्धी पुरक ऄनुमान: (१) सभाबाट पाररत चालु अर्तथक बषयका लावग ऄथय सम्बन्धी ऐनले कुनै सेिाका लावग 

खचय गनय ऄवख्तयारी कदएको रकम ऄपयायप्त भएमा िा ्यस बषयका लावग ऄथय सम्बन्धी ऐनले ऄवख्तयारी नकदएको 

सेिामा खचय गनय अिश्यक भएमा िा ऄथय समबवन्ध ऐनले ऄवख्तयारी कदएको रकम भन्दा बढी खचय हुन गएमा 

काययपावलकाको प्रमुखले सभामा यस ऄवघ प्रस्तुत गररएको बजेटको वसद्धान्त र मागयदशयनको प्रवतकूल नहुने गरी पूरक 

ऄनुमान पेश गनय सके्नछ | 

२८)विधेयक सभामा पेश गदाय संचालन गनुयपने वििरण: सभामा पेश गने विधेयकका साथमा देहायको वििरण संलग्न गनुय 

पनेछ : 

  (क) विधेयकको ईदे्दस्य र कारण सवहतको वििरण,  

  (ख) विधेयक ऐन बनेपवछ अर्तथक व्ययभार हुनेरहछे भने ्यसको विस्तृत वििरण सवहतको अर्तथक रटप्पणी,  

  (ग) कुनै विधेयकमा वनयम, काययविवध, वनदेवशका बनाईने िा ऄवधकार प्र्यायोजन गने प्रािधान रहकेो भए ्यसको 

       कारण, प्र्यायोवजत ऄवधकार ऄन्तगयत बनाइने वनयम, काययविवध िा वनदेशनको प्रकृवत र सीमा तथा ्यसबाट     

       पनय सके्न प्रभाि सम्बन्धी रटप्पणी |  

२९)विधेयक दताय गराईनु पने: (१) सभाको ऄवधकारिेत्र पने कुनै वबषयमा कुनै सदस्यले विधेयक पेश गनय चाहमेा विधेयक 

तयार गरी सबको बैठक बस्ने वमवत भन्दा कवम्तमा पन्र कदन ऄगािै ऄध्यिलाइ ईपलब्ध गराइ दताय गराईनु पनेछ | 

  तर वनिायचनपवछको प्रथम सभामा विधेयक पेश गने समयािवध ऄध्यिले तोके बमोवजम हुनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोवजमको विधेयक प्रचवलत कानून ऄनुकूल नदेवखएमा िा यो काययविवध ऄनुकुल नभएमा 

ऄध्यिले ईि विधेयक विवधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यलाइ कदनु पनेछ | 

  (३) ईपदफा (१) िा (२) बमोवजम ऄध्यिले अदेश कदए बमोवजम सभाको सवचबले प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ|  

  (४) सभाको सवचबले ऄध्यिले अदेश कदएका विधेयक ऄनुसूची-२- बमोवजम दतायको ऄवभलेख छुटै राख्नु पनेछ|  
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३०)प्रस्ताि दताय गराईनु पने: सभाको ऄवधकारिेत्र वभत्र पने कुनै वबषयमा प्रस्ताि पेश गनय चाहने सदस्यले प्रस्ताि तयार 

गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कवम्तमा सातकदन ऄगािै ऄध्यि समि पेश गनुयपनेछ | 

 तर वनिायचनपवछको प्रथम सभामा प्रस्ताि पेश गने समयािवध ऄध्यिले तोके बमोवजम हुनेछ|  

  (२) ्यस्तो प्रस्ताि प्रचवलत कानून ऄनुकुल नदेवखएमा िा यो काययविवध ऄनुकुल नभएमा ऄध्यिले ईि प्रस्ताि 

 विविधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यलाइ कदनु पनेछ|  

  (३) ईपदफा (१) िा (२) बमोवजम ऄध्यिले अदेश कदए बमोवजम सभाको सवचबले प्रस्ताि दताय गनुय पनेछ|  

  (४) सभाको सवचबले ऄध्यिले अदेश कदएका प्रस्तािहरु दताय ऄवभलेख ऄनुसूची -२ बमोवजम छुटै राख्नु पनेछ |  

३१)सूचना वबना पवन प्रस्ताि पेश गनय सककने: (१) यस पररच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएतापवन ऄध्यिको ऄनुमवत 

वलइ देहायको कुनै प्रस्ताि सूचना वबना पवन पेश गनय सककनेछ र ्यस्तो प्रस्तािद्वारा कुनै वििादस्पद वबषय ईठाईन 

पाइनेछैन: (क) धन्यबाद ज्ञापन गने,  

  (ख) प्रस्ताि तथा संशोधन कफताय वलने,  

  (ग) बधाइ कदने िा शोक प्रकट गने,  

  (घ) छलफल िा बैठक स्थवगत गने,  

  (ङ) बैठकको ऄिवध बढाईने िा  

  (च) छलफल समाप्त गने  

  (२) ईपदफा (१) मा ईल्लेवखत प्रस्तािका सम्बन्धमा ऄध्यि ऄनुमवत प्राप्त भइ बैठकमा प्रस्ताि पेश भएपवछ ऄध्यिले 

ईि प्रस्तािलाइ बैठकको वनणययाथय पेश गनेछ | 

 

३२)विधेयक र प्रस्ताि वितरण: बार्तषक बजेट सम्बन्धी विधेयक काययपावलकाबाट स्िीकृत गरी वसधै सभामा पेश गररनेछ| 

 ऄन्य सबै विधेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गनुय भन्दा कवम्तमा चौबीस घण्टा ऄगािै सबै सदस्यलाइ सभाको सवचिले 

 ईपलब्ध गराईनु पनेछ|  

३३)सुझाि संकलन र पररमाजयन:  (१) विधेयक मस्यौदा भएपवछ ऄध्यिलाइ ईपयुि लागेमा ्यस्तो विधेयकमा 

साियजवनक रुपमा िा िडाबाट िडािासीको सुझाि संकलन गनय सके्नछ| 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजम प्राप्त हुन अएका सुझािहरु सवहतको प्रवतिेदन सम्बवन्धत िडा सवमवतले काययपावलकालाइ 

कदनु पनेछ| 

  (३) ईपदफा (२) बमोवजम विधेयकमा िडा सवमवत माफय त प्राप्त हुन अएका सुझािहरुको ऄध्ययन गरी काययपावलकाले 

 विधेयकलाइ अिश्यकता ऄनुसार पररमाजयन गनेछ|  

३४) विधेयक र प्रस्ताि सभामा पेश गने: (१) ऄध्यिबाट स्िीकृत काययपावलका बमोवजम विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय 

 सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोवजम विधेयक पेश गदाय विधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले विधेयक पेश गनुय परेको कारण, 

विधेयकबाट गनय खोवजएको ईपलवब्धको िारेमा संविप्त जानकारी दददै विधेयकमा छलफल गररयोस् भन्ने प्रस्ताि 

सभामा पेश गनुय पनेछ | 

  (३) विधेयक िा प्रस्ताि पेश गनय तोककएको सदस्य सभामा स्ियं ईपवस्थत हुन ऄसमथय भएमा ऄध्यिले तोकेको कुनै 

 सदस्यले विधेयक िा प्रस्ताि पेश गनय सके्नछ |  

३५)शंसोधन सम्बन्धी शतयहरु: कुनै विधेयक िा प्रस्तािको सम्बन्धमा देहायका शतयका ऄधीनमा रही सदस्यले संशोधन पेश 

गनय सके्नछ | 

  (क) मूल प्रस्तािको वसद्धान्त विपररत हुनु हुदँैन |  

  (ख) मूल प्रस्तािको कुरासंग सम्बद्ध तथा ्यसको िेत्रवभत्रको हुनु पनेछ|  

  (ग) बैठकले पवहले गररसकेको वनणययसँग बावझने हुनु हुदँैन |  
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  (घ) ऄस्पष्ट िा वनरथयक हुनु हुदँैन |  

३६)विधेयकमा दफाबार छलफल:  (१) दफा २६,२७,२९, र ३० बमोवजमको विधेयक िा प्रस्ताि बैठकमा दफािार 

छलफलका  लावग ऄध्यिले अिश्यक व्यिस्था गनुयपनेछ| यस्तो छलफलमा ऄध्यिले प्राप्त भइसकेका संशोधन विधेयक 

िा प्रस्तािलाइ समेत समािेश गराईन सके्नछ| 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजम छलफल समाप्त भए पश्चात विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यले ऄध्यिको ऄनुमवतले 

 सभामा देहायको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्तुत गनुयपनेछ:-  

  (क) विस्तृत छलफलको लावग विधेयक िा प्रस्तािलाइ सभाका सवमवतमा पठाइयोस् भन्ने िा  

  (ख) विधेयक िा प्रस्ताि बैठकबाट  पाररत गनय वनणययाथय पेश गने |  

       तर सवमवतको बैठकमा पठाइन ेविधयेक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफािार छलफल गररन ेछैन |  

३७)सभामा छलफल गनय नपाइने वबषयहरु: (१) देहायका विषयमा सभा िा सवमवतको कुनै बैठकमा छलफल गनय पाआने 

छैन: 

  (क) संविधान िा प्रचवलत कानूनबाट वनषेध गररएको विषय,  

  (ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराहरु िा प्रकाशन गदाय राविय वहत वबपररत हुने कायय,  

  (ग) काययपावलकाको कुनै सवमवतको वनणययको अलोचना गररएको विषय  

  (घ) प्र्यि िा ऄप्र्यि रुपमा प्रचारको लावग कुनै व्यवि िा संस्थाको नाम अकद भएको विषय,  

  (ङ) प्रचवलत कानून बमोवजम स्तावपत भएको न्यावयक िा ्यसको पदावधकारी , प्रचवलत कानून बमोवजम जाँचबुझ   

 गनय, सुझाि कदन िा प्रवतिेदन पेश गनय गरठत अयोग िा सवमवतमा विचारधीन रहकेो विषय,  

  (च) ऐवतहावसक तथ्य िा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी वबषय,  

  (छ) गैर सरकारी व्यविको कुनै ििव्य स्य हो िा होआन भन्ने वबषय,  

  (ज) ऄवशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

  (झ) काययपावलकाको कुनै वनणयय िा कुनै कारिाही सम्बन्धी विषयमा छलफल गदाय राविय सुरिा, ऄखण्डता िा 

कुटनीवतक  सम्बन्ध जस्ता संिेदनशील विषयहरुमा अंच अईन सके्न भनी काययपावलकाबाट प्रमावणत गररएको विषय 

समाबेश भएको 

३८)सवमवतमा छलफल: (१) दफा ३६ को ईपदफा २(क) बमोवजम विस्तृत छलफल गनय सभाको सवमवतमा पठाइएकोमा 

 सवमवतले ्यस्तो विधेयक िा प्रस्तािमा छलफल गदाय विधेयकमा संशोधन पेश गने सदस्यहरुलाइ संशोधन पेश गनुय 

परेको अधार र कारण समेत खुलाइ अफ्नो संशोधनको विषयमा प्रष्ट गनय सवमवतको बैठकमा समय कदनेछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजम संशोधन कतायले संशोधनको विषयमा अफ्नो धारणा राखेपवछ पेश भएका संशोधनका 

विषयमा समेत सवमवतले दफािार छलफल गरी ्यस्तो संशोधन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्तुतकताय 

सदस्यको समेत राय वलइ अिश्यक वनणयय गनेछ | 

३९)सवमवतको प्रवतिेदन र बैठकमा प्रस्तुत: (१) सवमवतमा विधेयक िा प्रस्ताि ईपर छलफल समाप्त भएपवछ सवमवतले 

गरेको वनणयय ऄनुरुप प्रवतिेदन तयार गरी सवमवतको संयोजक िा वनजको ऄनुपवस्थवतमा सवमवतले तोकेको सदस्यले 

प्रवतिेदन सवहतको विधेयक िा प्रस्ताि ऄध्यिको ऄनुमवतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजमको प्रवतिेदन ईपर छलफल समाप्त भए पश्चात विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यले 

 ऄध्यिको ऄनुमवतमा विधेयक िा प्रस्ताि बैठक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय वनणयाथय पेश गनेछ |  

४०)विधेयक कफताय वलन सके्न:  (१) विदेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले सभाको स्िीकृत वलइ जुनसुकै ऄिस्थामा विधेयक िा 

प्रस्ताि कफताय वलन सके्नछ | 

  तर बार्तषक बजेट तथा अर्तथक ऐन सम्बन्धी विधेयक कफतायवलन सके्न छैन|  

  (२) विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्यले विधेयक कफताय वलन ऄनुमवत माग्ने प्रस्ताि पेश चाहमेा वलवखत सूचना 

कदनु पनेछ| 
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  (३) विधेयक िा प्रस्ताि कफताय वलने प्रस्तािको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताि गने तथा विरोध गने सदस्यलाइ ऄध्यिले 

अ-अफ्नो कुराहरु स्पष्ट पानय संविप्त ििव्य कदन ऄनुमवत कदन सके्नछ र ्यसपवछ ऄरु छलफल हुन नकदइ प्रस्तािलाइ 

वनणयाथय  पेश गनेछ |  

  (४) विधेयक िा प्रस्ताि कफताय वलने ऄन्य प्रकक्रया ऄध्यिले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ |  

४१)संशोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने ऄवधकार: (१) दफा २६,२७,२९,३०, र ३६ बमोवजम दताय भएको विधेयक िा 

 प्रस्ताि ईपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनय चाहमेा सभाको बैठक हुनु भन्दा कवम्तमा चौबीस घण्टा कदन ऄगािै 

संशोधनको प्रस्ताि ऄध्यि समि पेश गनय सके्नछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजम पेश गररने संशोधन वस्िवत्रत गने िा नगने ऄवधकार ऄध्यिको हुनेछ |  

  (३) ऄध्यिले स्िीकृत गरको संशोधन िा संशोधन सवहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाइ वनणाययाथय पेश गनुय भन्दा 

पवहले बैठकमा पढेर सुनाईनेछ | यसरी वनणाययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरू भएमा ऄध्यिले ईपयुि 

ठहररएको कुनै एक संशोधन िा संशोधन सवहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाइ प्राथवमकता कदइ पेश गनय सके्नछ | 

  (४) सभाको सवचबले ऄध्यिले ऄनुमवत कदएका संशोधनहरुको वििरण सदस्यहरुलाइ ईपलब्ध गराईनेछ |  

४२)विधेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको वनणययाथय पेश गने: (१) सभामा दफािार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपवछ र 

 सवमवतमा विस्तृत छलफल भएकोमा सवमवतको प्रवतिेदन ईपर सभाको बैठकमा स्कचाफल समाप्त भएपश्चात 

ऄध्यिको  ऄनुमवत वलइ सभामा वनणाययाथय विधेयक प्रस्तुतकताय सदस्यले विधेयक पाररत गररयोस बन्ने प्रस्ताि प्रस्तुत 

गनेछ| 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजमको विदेयक िा प्रस्ताि पेश भएका संशोधनहरुलाइ ऄध्यिको ऄनुमवतले बैठकमा 

वनणाययाथय छुटै्ट पेश गनय सके्नछ | 

  (३) ईपदफा (१) र (२) बमोवजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्िीकृत गरेमा विधेयक िा प्रस्ताि पाररत भएको 

 मावननेछ|  

४३) विधेयकको पुनः प्रस्तुवत: एक पटक अव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी ऄस्िीकृत भएको विधेयक सोही 

सभाको बैठकमा पुनः प्रस्ताि गररने छैन | 

४४)विधेयक दताय ऄवभलेख राख्ने: सभामा पेश गनय प्रयोजनाको लावग ऄध्यिसमि पेश भएका विधेयक सभाको सवचिले 

 ऄनुसूची -२ िमोवजम दताय गरी विधेयकमा भएको कारिाहीको ऄधािावधक लगत तयार गरी राख्नु पनेछ |  

४५)सामान्य त्रुटी सुधार: ऄध्यिले सभाबाट पाररत भएको विधेयक िा प्रस्तािमा दफाहरुको संख्याको क्रम वमलाईने तथा 

 भाषागत शुद्धता कायम राख्नु पनेछ |  

४६)विधेयक प्रमाणीकरणको लावग ऄधािवधक प्रवत तयार गने:  (१) दफा ४२ बमोवजम सभाबाट पाररत भएको 

विधेयकलाइ सभाको सवचिले पाररत भएका संशोधन तथा ऄनुशांवगक वमलन भए ्यस्तो वमलन गरी विधेयक पाररत 

भएको वमवत समेत ईल्लेख गरी प्रमाणीकरणको लावग नेपाली कागजमा चार प्रवत तयार गनुय पनेछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजम तयार गररएको विधेयकमा िषयगत नम्बर समेत ईल्लेखगरी सभाको सवचिले 

प्रमाणीकरणको लावग ऄध्यि समि पेश गनुयपनेछ | 

४७) विधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा वबक्री वबतरण: (१) सभाबाट पाररत भइ दफा ४६ को ईपदफा (२) बमोवजम 

पेश भएको विधेयकको पवहलो र ऄवन्तम पृष्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत ईल्लेख गरी प्र्येक पृष्ठमा हस्तािर गरी 

ऄध्यिले  प्रमाणीकरण गनेछ | ्यसरी प्रमाणीकरण गदाय वमवत र विधेयकको पृष्ठ संख्यांसमेत खुलाईनु पनेछ |  

  (२) सभाबाट पाररत विधेयक ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएपवछ लागू हुनेछ |  

  (३) ईपदफा (१) बमोवजम विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा कदनुपनेछ |  

  (४) ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएको विदेयाकको एक प्रवत सभाको ऄवभलेखमा राखी ऄको एक-एक प्रवत 

 काययपावलकाको कयायलय, िडा सवमवत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्रालयमा पठाईनु पनेछ |  

  (५) ईपदफा (१) बमोवजम प्रमाणीकरण भएको विधेयक प्रकाशन गरी काययपावलकाको िेबसाआटमा समेत राख्नुपनेछ |  
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  (६) सभाले पाररत गरेको विधेयक प्रमाणीकरण भएपवछ ्यसका मुख्य मुख्य व्यिस्थाको िारेमा स्थानीय संचार 

माध्यम िा  ऄन्य कुनै तररका बाट प्रचार प्रसार गनुयपनेछ | 

  (७) कसैले स्थानीय कानून खररद गनय चाहमेा काययपावलकाको कयायलय र िडा सवमवतको कयायलयबाट लागत दस्तुर 

वतरी खररद गनय सके्नछ | 

४८)सवमवत गठन गनय सके्न:  (१) काययपावलकालाइ सभाप्रवत ईिरदावयत्त्ि बनाईन, स्थानीय कानून वनमायण प्रकक्रयालाइ 

 व्यिवस्थत बनाईन तथा काययपावलकाबाट भएको कारिाही ऄनुगमन र मुल्यांकन गरी अिश्यक वनदेशन कदन समेत 

 प्रयोजनको लावग देहाय बमोवजमको सवमवत गठन गनय सके्नछ:-  

  (क) विधेयक सवमवत  

  (ख) लेखक सवमवत  

  (२) ईपदफा (१) बमोवजमको प्र्येक सवमवतमा बढीमा तीनजना सदस्यहरु रहनेछन् | सवमवतमा रहने सदस्यहरु 

विषयगत  ऄनुभि िा विज्ञताका अधारमा ऄध्यिको प्रस्ताि बमोवजम सभाले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ |  

  (३) ईपदफा (२) बमोवजम गठन हुने सवमवतको संयोजक ऄध्यिले तोके बमोवजम हुनेछ |संयोजक बैठकमा ईपवस्थत 

 नभएमा सवमवतले तोकेको सदस्यले बैठकको ऄध्यिता गनेछ |  

  (४) सवमवतको सवचिको कायय काययपावलकाको विषयगत शाखा प्रमुखले गनेछ |  

  (५) सवमवतको वनणयय बहुमतबाट हुनेछ |  

  (६) ईपदफा (१) बमोवजमको सवमवतले अिश्यकतानुसार विषयगत विज्ञ िा कमयचारीलाइ अमन्त्रण गनय सके्नछ | 

 अमंवत्रत सदस्यले बैठकको वनणययमा मत कदन पाईने छैन |  

  (७) ईपदफा (१) िमोवजमका सवमवतले अफुले गरेको कामको बार्तषक प्रवतिेदन सभा समि पेश गनेपनेछ |  

४९)स्थानीय कानूनको एकककृत र ऄधािावधक ऄवभलेख राख्नुपने: (१) सभाको सवचिले ऄनुसूची-३ बमोवजमको ढाँचामा 

 सभाले बनाएको कानूनको एकककृत र ऄधािावधक ऄवभलेख राख्नु पनेछ |  

  (२) काययपावलकाले स्थानीय कानूनको िषयगत र िणय ऄनुक्रममा ऄधािावधक वििरण तयार गरी राख्नु पनेछ |  

  (३) स्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा ्यस्तो संशोधन समेत वमलाइ काययपावलकाले ऄधािावधक वििरण तयारगरी 

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

  (४) ईपदफा (१) बमोवजम रावखएको ऄवभलेख कसैले ऄिलोकन गनय चाहमेा सुरवित रुपमा ऄिलोकन गनय कदनु पनेछ 

| 

५०)कानून वनमायण प्रकक्रया सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था: स्थानीय कानून वनमायण िा संशोधन सम्बन्धी ऄन्य प्रकक्रया प्रचवलत 

कानून ऄनुकूल सभाले अँफै वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ | 

५१)सभाको सवचिको ऄवधकार:सभाको सवचिले सभाको िा कुनै सवमवत िा ईपसवमवतको बैठकमा प्रिेश गनय र बैठकमा 

 काययरत कमयचारीलाइ वनदेशन कदन िा वनयन्त्रण गनय िा बैठकले मागेको काययविवध सम्बन्धी सल्लाह कदन सके्नछ |  

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद – ४ 

वजल्ला सभा तथा वजल्ला समन्िय सवमवत सम्बन्धी व्यिस्था 



12 
 

५२)वजल्ला सभाको गणपूरकसंख्या:  वजल्ला सभाको बैठकमा सभामा त्काल कायम रहकेा सदस्य संख्याको पचास 

प्रवतशत भन्दा बढी ईपवस्थत भएमा बैठकको लावग गणपूरक संख्या पुगेको मावननेछ |  

५३)वजल्ला सभाको कययसंचलन सम्बन्धी काययविवध:  वजल्ला सभाको बैठक तथा कायय संचालन सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था 

वजल्ला सभा अफैले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ | 

५४)वजल्ला समन्िय सवमवतको बैठक: (१) वजल्ला समन्िय सवमवतको बैठक अिश्यकता ऄनुसार  बस्नेछ | 

  (२) वजल्ला समन्िय सवमवतको बैठक सवमवतको प्रम्ख्ले तोकेको वमवत, समय, र स्थानमा बस्नेछ|  

  (३) वजल्ला समन्िय सवमवतको सवचिले सवम्मवतको बैठक बस्ने सूचना कवम्तमा सात कदन ऄगािै सवमवतका         

      सदस्यहरुलाइ कदनुपनेछ र ्यस सुचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सुची समेत संलग्न गनुय पनेछ |  

  (४) वजल्ला समन्िय सवमतीक त्काल कायम रहकेो सदस्य संख्याको पचास प्रवतशत भन्दा बढी सदस्यको ईपवस्थवत  

      भएमा सवमवतको गणपूरक संख्या पुगेको मावननेछ |  

  (५) वजल्ला समन्िय सवमवतको बैठकको ऄध्यिता सवमवतको प्रमुखले गनेछ र वनजको ऄनुपवस्थवतमा िा वनजको पद 

       ररि रहकेो ऄिस्थामा वजल्ला समन्िय सवमवतको ईपप्रमुखले बैठकको ऄध्यिता गनछे |  

  (६) वजल्ला समन्िय सवमवतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यिता गने 

       व्यविल ेवनणाययक मत कदनछे |  

  (७) वजल्ला समन्िय सवमवतको वनणयय सवमवतको प्रमुखद्वारा प्रमावणत गररनेछ |  

  (८) वजल्ला समन्िय सवमवतको िैठक सम्बन्धी ऄन्य काययविवध सो सवमवत अफैले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ |  

५५)वजल्ला सभा तथा वजल्ला समन्िय सवमवतको वनणययको ऄवभलेख र काययन्ियन: (१)वजल्ला सभा तथा वजल्ला समन्िय   

 सवमवतको वनणयय तथा कारिाहीको ऄवभलेखहरु वजल्ला समन्िय सवमवतको ऄध्यि िा प्रमुखले तोकेको पदावधकारी 

 िा सभा सवचिले सुरवित राख्नु पनेछ |  

  (२) ईपदफा (१) बमोवजम रावखने ऄवभलेखहरु समन्िय सवमवत प्रमुखको अदेश वबना वजल्ला समन्िय सवमवतको 

 सवचिालय भिनबाट बावहर लैजान हुदँैन |  

 

पररच्छेद – ५ 

विविध 

५६)सभालाइ संशोधन:(१) नेपाल सरकारका मवन्त्रपररषद्का सदस्य, प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका मवन्त्रपररषद्का 

सदस्यलाइ सभा ऄध्यिले सभाको बैठकलाइ वबशेष सम्बोधन गनय ऄनुरोध गनय सके्नछ | 

 ईपदफा (१) बमोवजम सम्बोधनका लावग ऄपनाइने प्रकक्रया ऄध्यिले तोके बमोवजम हुनेछ |  

५७)प्रिेश वनयवमत गने ऄवधकार:(१) सभाको बैठकमा प्रिेश वनयवमत गने ऄवधकार ऄध्यिको हुनेछ | 

५८)अन्तररक कदग्दशयन: सभा स्िीकृवत वलइ ऄध्यिले अिश्यकता ऄनुसार अन्तररक कदग्दशयन  बनाईन सके्नछ | 

  (१) यस काययविवधको ऄवन्तम ब्याख्या गने ऄवधकार ऄध्यिलाइ हुनेछ र वनजको वनणयय ऄवन्तम हुनेछ |  

  (२) ्यस्तो वनणययको जानकारी बैठकलाइ कदनुपनेछ |  

  (३)यो काययविवधको प्रयोग गदाय प्रकक्रयागत बाधा ऄड्काईहरु फुकाईने ऄवन्तम ऄवधकार ऄध्यिलाइ हुनेछ | यसरी 

जारी  भएका अदेश िा वनदेशनहरु यस काययविवधमा परे सरह मानी काययन्ियनमा अईनेछ | 

५९)सभाको सवचिको काम लगाईन सके्न:सभाको सवचि ईपवस्थत नभएमा यस काययविवधमा सभाको सवचिले गने भनी 

 तोककएको काययहरु ऄध्यिले तोकेको ऄन्य ऄवधकृत स्तरका कमयचारीले गनेछ |  

६०)ऄनुपवस्थवतको सूचना:(१) कुनै सदस्य लगातार दइुिटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा ऄनुपवस्थत रहनु पने 

भएमा त्सम्बन्धी ऄग्रीम सूचना ऄध्यिलाइ कदनु पनेछ | 

  (२) ईपदफा (१) बमोवजम कदआने सुचनामा अफु ऄनुपवस्थत रहने ऄिवध र कारण समेत ईल्लेख गनुय पनेछ |  
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६१)पालना गनुय पने अचार संवहता:सभाका पदावधकारी तथा सदस्यहरुले संविधान तथा कानून बमोवजम ईिरदावय्ि 

पूरा गने तथा वनजहरुको काम कारिाहीमा साियजवनक विश्वास कायम गनय सभाबाट स्िीकृत अचारसंवहताको पालन 

गनेछन् | अचारसंवहताको नमुना स्थानीय तहको सम्पकय  मन्त्रालय माफय त ईपलब्ध गराईनेछ | यस्तो अचारसंवहता 

सभाले पाररत गरी लागु गनय स्थानीय तहको कतयव्य हुनेछ | 

६२)ऄवधिेशनको ऄंग नमावनने: सभाको ऄवधिेशन प्रारम्भ हुनु पुिय र भैसकेपवछ ऄन््य नभएसम्मको ऄिवधमा अयोजना 

हुने ईद्घाटन, स्िागत, सम्मान तथा ऄवभनन्दन जस्ता कक्रयाकलापलाइ सभाको ऄंग मावनने छैन | 

६३)शावनत सुरिा सुव्यिस्था कायम रख्ने:नगर सभा संचालन ऄिधीभर सभाको सुरिाथय ऄध्यिले सुरिा वनकायको 

सहयोग ऄनुरोध गरेमा ऄविलम्ि सुरिा ईपलव्ध गराईनु सम्बवन्धत सुरिा वनकायको कतयव्य हुनेछ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूची-१ 

(काययविवधको दफा ७ को ईपदफा (१) सँग सम्बवन्धत ) 

.........पावलका 
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.........सभा 

 

 

काययसूची र समयतावलका 

बैठक संख्या:          बैठक स्थान :  

ऄध्यिता: 

 

वमवत  िैठक बस्ने समय  काययसूची  काययसूची प्रस्तुतकताय  कैकफयत  
     

     

     

 

छलफलको समय तावलका 

 

वमवत  बैठक बस्ने समय  काययसूची  प्रस्ट प्रस्तुतकताय 

नाम  
छलफलमा बोल्ने 

सदस्यको नाम र 

तोककएको समय  

कैकफयत 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूची-२ 

(काययविवधको दफा २९ को ईपदफा (४) सँग सम्बवन्धत ) 
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.........पावलकाको .........सभामा प्रस्तुत कानूनको ऄवभलेख  

...................नगर सभा 

 

 

द

ताय 

न. 

विधेयक

को नाम  
दताय 

वम

वत  

मूल-

संशोधन  
प्रस्तुतकताय  वितरण 

वमवत  
सभामा 

प्रस्तुत 

वमवत  

दफािार 

छलफल  
पाररत 

वमवत  
प्रमाणीकर

ण वमवत  
कैकफयत 

           

           

           

           

           

 

ऄवभलेख तयार गनेको       ऄवभलेख जाँच गनेको 

दस्तखत:         दस्तखत:  

नाम,थर :        नाम,थर:  

पद:         पद:  

वमवत:         वमवत:  
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