
                                                     

 

 

 

रेसङु्गा नगरपालिका 
 

 

खण्ड :१  संख्या : १  साउन १६  गते, सोमबार , २०७४ 

भाग-२ 

नगर सभा सञ्चािन काययविलि-२०७४ 

काययपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २०७४/0४/१५ 

प्रस्तािना: 
प्रस्तािना :- नेपािको संवििानको िारा २२७ अनसुार प्रदेश काननु बमोजिम स्थानीय तहको बैठक सञ्चािन काययवििी 
स्िीकृत भई िाग ुनभएसम्मको िालग रेसङु्गा नगरसभाको कायय सञ्चािन गनय, बैठकको सवु्यिस्था कायम राख्न, आिश्यक 
सलमलतहरुको गठन गनय र अन्य काम कारिाही लनयलमत एिं प्रिाहकारी बनाउन रेसङु्गा नगरसभाको कायय सञ्चािन गनय, 
बैठकको सवु्यिस्था कायम राख्न, आिश्यक सलमलतहरुको गठन गनय र अन्य काम कारिाही लनयलमत एिं प्रिाहकारी 
बनाउन रेसङु्गा काययपालिकाबाट स्िीकृत गरी यो काययवििी िारी गररएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम  र प्रारम्भ  (१) यस लनयमाििीको नाम “रेसङु्गा नगरसभा सञ्चािन काययवििी –२०७४ ”  रहेको छ । 

     (२) यो काययवििी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा – विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययवििीमा :– 

   (क) संवििान भन्नािे नेपािको संवििान सम्झन ुपछय । 

  (ख) स्थानीय तह भन्नािे नेपािको संवििानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोजिमका   
 नगरपालिका सम्झन ुपदयछ । 

   (ग) सभा भन्नािे संवििानको िारा २२३ बमोजिमको नगरसभा सम्झन ुपछय। 

   (घ) काययपालिका भन्नािे नगर काययपालिका सम्झन ुपदयछ ।  

  (ङ) अध्यि भन्नािे सभाको अध्यििाई सम्झन ुपदयछ । 

स्थानीय रािपत्र 

 



   (च) उपाध्यि भन्नािे नगरपालिकाको उप प्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ ।  

    (छ) वििेयक भन्नािे स्थानीय काननुको मसौदा िा काननुको संशोिन मसौदा समेत सम्झन ुपदयछ । 

    (ि) सदस्य भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रमखु, उपप्रमखु, काययपालिकाको सदस्य, िा िडासदस्य सम्झन ुपदयछ । 

 (झ) “सभाको सजचि” भन्नािे गाउँ िा नगरपालिकाको काययकारी अलिकृत र जिल्िा समन्िय सलमलतको स्थानीय 
विकास अलिकारी िा अध्यििे सभाको सजचि भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतिाई सम्झन ुपछय । 

 (ञ) “बैठक” भन्नािे गाउँ िा नगर सभाको अलििेशन सम्झन ुपछय । सो शब्दिे सलमलतको  िैठक समेतिाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “प्रस्ताि” भन्नािे सभाको विचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताि िा सो प्रस्तािसँग सम्बजन्ित संशोिन प्रस्ताि समेत 
सम्झन ुपछय । 

(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्य” भन्नािे सभाको वििेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सभाको सदस्य सम्झन ुपछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नािे सभाको बैठक कि सम्झन ुपछय र सो शब्दिे बैठक किसँग िोलडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा 
समेतिाई िनाउँछ । 

(ढ) “विषयगत शाखा” भन्नािे गाउँपालिका िा नगरपालिकाको कायय विभािन लनयमाििी बमोजिमको विषयगत शाखा संझन ु
पछय ।  

(ण) “सलमलत” भन्नािे यस काययविलि बमोजिम गठन हनु ेसभाको सलमलत सम्झन ुपछय । 

(त) “संयोिक” भन्नािे यस काययविलि बमोजिम गठठत सलमलतको संयोिक सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सम्बन्िी व्यिस्था 
 

3. सभाको अलििेशन बोिाउन:े अध्यििे(१)  नगरपालिकाको लनिायचनको अजन्तम पररणाम घोषणा 
भएको लमलतिे एक मवहना लभत्र सभाको पवहिो अलििेशन बोिाउनेछ ।त्यसपलछ यस काययविलि बमोजिम 
अध्यििे समय समयमा अन्य अलििेशन बोिाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अलििेशनको समालप्त र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अिलि छ महीना भन्दा 
बढी हनुे छैन । 

(२) अध्यििे काययसूची बमोजिम सभाको बैठकको संचािन र अन्त्य गनेछ । 

(३) सभाको अलििेशन चािू नरहेको िा बैठक स्थलगत भएको अिस्थामा बैठक बोिाउन िाञ्छनीय 
छ भनी सभाको सम्पूणय सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूिे लिजखत अनरुोि गरेमा अध्यििे त्यस्तो 
बैठक बस्ने लमलत, स्थान तोक्नेछ । त्यसरी तोवकएको लमलत, समय र स्थानमा सभाको अलििेशन बस्नेछ 
। 

(४) सभाको अलििेशन काययपालिकाको केन्र रहेको स्थानमा अध्यििे तोके बमोजिम बस्नेछ । 



(५) सामान्यतः लनिायचन पलछको पवहिो अलििेशनको अिलि बढीमा पन्र ठदन र सोपलछको प्रत्येक 
अलििेशनको अिलि बढीमा सात ठदनको हनुेछ ।  

(५) उपदफा (१) िा (३) बमोजिम सभाको अलििेशन बोिाएको सूचना अध्यििे सदस्यहरुिाई 
ठदनेछ । त्यस्तो सूचना आिश्यकता अनसुार साियिलनक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ 
।       

4. सदस्यहरुको उपजस्थलत र आसनः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अजघ सबै सदस्यिे अध्यििे 
तोकेको क्रम अनसुार अलििेशनको उपजस्थलत पजुस्तकामा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपजस्थत सदस्यिे अध्यििे तोके अनसुारको स्थानमा लनिायररत समय 
अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यििे लनिायररत गरेको स्थानमा लनिको साथमा एक िना 
सहयोगी आिश्यक भएमा सो को समेत व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

5. सभाको गणपूरक संख्या: (१) सभामा तत्काि कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत भन्दा 
बढी सदस्य उपजस्थत भएमा अलििेशनको िालग गणपूरक संख्या पगेुको मालननेछ ।  
(२  (उपदफा )१ (बमोजिम गणपरुक संख्या नपगेुमा अध्यििे तीन ठदन लभत्र अको बैठकका िालग 

दफा ३ बमोजिम सूजचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम आव्हान गरेको अलििेशनमा गणपरुक संख्या नपगेुमा दईु ठदन लभत्र 
अलििेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोजिम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम पनुः सूचना गदाय गणपरुक संख्या नपगेुमा कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत 
सदस्यहरुको उपजस्थलतमा अलििेशन बस्नेछ ।  

6. बैठकको सञ्चािन र स्थगन:। १) अध्यििे सभाको काययबोझिाई ध्यानमा राखी काययसूची स्िीकृत 
गरी सभाको बैठक संचािन गनुयपनेछ 

(२) सभाको बैठक अध्यििे लनिायरण गरेको समय तालिका बमोजिम हनुेछ ।  

(३) अध्यििे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्यि िैठकमा उपजस्थत हनु नसक्न ेअिस्थामा उपाध्यि िा उपप्रमखुिे बैठकको अध्यिता 
गनेछ । उपाध्यि िा उपप्रमखु पलन उपजस्थत हनु नसकेमा अध्यििे तोकेको सभाको सदस्यिे बैठकको 
अध्यिता गने गरी काययसूचीमा तोक्न ुपनेछ । 

7. काययसूची र समयािलि प्रकाशनः) १) अध्यिको लनदेशानसुार सभाको सजचििे काययसूची र समय 
तालिका अनसूुची-१ बमोजिम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रलत सामान्यतया अड्चािीस घण्टा अगािै 
प्रत्येक सदस्यिाई उपिब्ि गराइनेछ । 

तर विशेष पररजस्थलतमा अध्यिको लनदेशानसुार बैठक बस्न ेचौिीस घण्टा अगािै काययसूची तयार गरी 
त्यसको एक प्रलत सदस्यिाई सभाको सजचििे उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 



8. समयािलि लनिायरण:  (१) अध्यििे बैठकमा पेश हनुे विषयमालथ छिफि गनय समयािलि 
तोक्नसक्नेछ  ।  

२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको समयािलि समाप्त भएपलछ यस काययविलिमा अन्यथा िेजखएकोमा 
बाहेक अध्यििे अन्य विषयमा छिफि हनु नठदई सो विषयको टुङ्गो िगाउन आिश्यक सबै वििेयक िा 
प्रस्ताि लनणययाथय बैठकमा प्रस्ततु गनेछ । 

9. सभामा मतदान: (१) सभामा लनणययका िालग प्रस्ततु गररएको सबै वििेयक िा प्रस्तािको लनणयय 
उपजस्थत सदस्यहरूको बहमुतबाट हनुेछ ।  

(२) अध्यिता गने व्यजििाई मत ठदने अलिकार हनुे छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्यिता गने व्यजििे आफ्नो लनणाययक मत ठदनेछ ।  

10. मयायठदत संशोिनः कुनै सदस्यिे प्रस्ततु गने वििेयक िा प्रस्तािमा कुनै आपजििनक, व्यंग्यात्मक, 
अनािश्यक, अनपुयिु िा असम्बद्ध शब्द िा िाक्यांश प्रयोग भएको िागेमा अध्यििे त्यस्ता विषय 
वितरण हनुभुन्दा अजघ उपयिु संशोिन गनय िा गराउन सक्नेछ । 
11. बैठकको प्रारम्भः सभाको बैठक किमा अध्यि आगमन भई राविय िनु बिे पलछ बैठक प्रारम्भ 
हनुेछ । 
12. बैठकमा पािना गनुयपने आचरणहरूः (१) बैठकमा देहायका आचरणहरू पािना गनुय पनेछः 

(क) अध्यि बैठक किमा प्रिेश हुँदा सबैिे सम्मान प्रकट गनय उठ्न ुपनेछ । 

(ख) अध्यििे बैठकप्रलत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थलगत भई अध्यि सभाबाट बावहर लनस्के पलछ मात्र अरु सदस्यहरूिे बैठक कि 
छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग लिने सदस्यिे बोल्दा अध्यििाई सम्बोिन गरेर मात्र बोल्न ुपछय र अध्यििे 
अन्यथा आदेश ठदएमा बाहेक उलभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्यििे बैठकिाई सम्बोिन गरररहेको समयमा कुनै पलन सदस्यिे स्थान छाड्न ुहुँदैन र 
अध्यििे बोिेको कुरा शाजन्तपूियक सनुु्न पनेछ । 

(च) अध्यििे आसन ग्रहण गरररहेको र बोलिरहेको अिस्थामा सदस्यको बीचबाट वहँड्न ुहुँदैन । 

(छ) कुनै सदस्यिे बोलिरहेको समयमा अशाजन्त गनय िा बैठकको मयायदा भंग हनुे िा अव्यिस्था 
उत्पन्न हनुे कुनै काम गनुय हुँदैन । 

(ि) बैठक किमा अध्यिको सामनेु्नबाट िारपार गरी वहँड्न िा अध्यिको आसनतफय  वपठ्यू 
फकायएर बस्न हुँदैन । 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यि रुपिे सम्बजन्ित विषय बाहेक अन्य विषयको पसु्तक, समाचारपत्र 
िा अन्य कागिपत्रहरू पढ्न ुहुँदैन । 



(ञ) बैठकको अिलिभर बैठक किमा मोबाईि फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभामा पािना गनुयपने अन्य आचरणहरू समय समयमा सभािे तोके बमोजिम हनुेछ । 

13. बैठकमा भाग लिन े सदस्यिे पािन गनुय पने लनयमहरूः बैठकमा हनुे छिफिमा भाग लिन े
सदस्यिे देहायका लनयमहरूको पािन गनुय पनेछः 

(क) अध्यिको ध्यानाकषयण गनयको लनलमि उठ्न ु पनेछ र अध्यििे लनिको नाम बोिाएपलछ िा 
इशारा गरेपलछ मात्र बोल्न ुपनेछ । 

(ख) यस काययविलिको दफा ३५ बमोजिमका विषयमा छिफि गनुय हुँदैन । 

(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपमानिनक िा कुनै आपजििनक शब्द बोल्न ुहुँदैन । 

(घ) व्यजिगत आिपे िगाउन हुँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अलिकारिाई सभाको काययमा बािा पाने मनसायिे दरुुपयोग गनुय हुँदैन । 

(च) सभा िा अध्यिको कुनै लनणयय बदर गररयोस ्भने्न प्रस्तािमालथ बोल्दाको अिस्थामा बाहेक सभा 
अध्यिको कुनै पलन लनणययको आिोचना गनुय हुँदैन । 

(छ) अध्यििे पद अनकूुि आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तािको छिफिको क्रममा बाहेक अध्यिको 
आचरणको आिोचना गनुय हुँदैन । 

(ि) िैठकमा पािना गनुयपने अन्य लनयमहरू सभािे तोके बमोजिम हनुेछ । 

14. छिफिमा बोल्न ेक्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोजिम हनुेछः 

(क) प्रस्ताि पेश गने सदस्यिे बोलिसकेपलछ अध्यििे नाम बोिाएको िा इशारा गरेको क्रम 
बमोजिमको सदस्यिे बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्यिको अनमुलत लबना कुनै सदस्यिे एउटै प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने 
छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्यिे उिर ठदनको लनलमि छिफिको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ । 
सो प्रस्तािको सम्बन्िमा छिफिमा पवहिे भाग लिएको िा नलिएको िेसकैु भए तापलन प्रस्तािक 
सदस्यिे उिर ठदई सकेपलछ अध्यिको अनमुलत नलिई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

15. स्पष्ट पानय माग गनय सवकनःे बैठकमा छिफि चलिरहेको समयमा सम्बजन्ित विषयमा सदस्यिे 
कुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्यि माफय त अनरुोि गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन अध्यिको अनमुलत लिई कुनै सदस्यिे 
सभाको िानकारीको िालग आफूसँग सम्बजन्ित अन्य विषयमा स्पष्ट िानकारी ठदन सक्नेछ । 

तर त्यस्तो स्पष्ट िानकारी ठदँदा कुनै वििादस्पद विषय उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट िानकारी 
मालथ कुनै छिफि गनय पाइने छैन ।  



16. लनणययाथय प्रस्ताि पेश गनेः-(१) विपिमा हनुे सदस्यहरूिाई “हनु्न” र तटस्थ रहन चाहने 
सदस्यहरूिाई “मत ठदन्न” भने्न शब्द सलुनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्यििे काययसचुीका विषयहरू 
क्रमशः लनणययाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताििाई लनणययाथय पेश गरेपलछ अध्यििे “हनु्छ” िा “हनु्न” भन्ने 
सदस्यहरूमध्ये िनु पिको बहमुत भएको ठहरय्ाउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्यिद्वारा कुनै प्रस्ताि लनणययाथय पेश गररसकेपलछ सो प्रस्तािमालथ छिफि गनय िा संशोिन 
प्रस्ततु गनय पाइने छैन ।  

17. सभाध्यििे लनदेशन ठदनःे १) बैठकमा अभर व्यिहार गने सदस्यिाई आफ्नो व्यिहार लनयन्त्रण 
गनय अध्यििे चेतािनी ठदए पलछ त्यस्तो सदस्यिे आफ्नो व्यिहारमालथ तरुुन्त लनयन्त्रण गनुय पनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पािना नगने सदस्यिाई अध्यििे बैठकबाट बावहर िान 
आदेश ठदन सक्नेछ । आदेश पाएपलछ त्यस्तो सदस्यिे बैठक किबाट तरुुन्त बावहर िान ुपनेछ र 
लनििे सो ठदनको बाँकी अिलिको बैठकमा उपजस्थत हनु पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पाएपलछ पलन त्यस्तो सदस्य बैठक किबाट तरुुन्त बावहर 
नगएमा अध्यििे लनििाई कमयचारी िा सरुिाकमीको सहयोग लिई बावहर लनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी 
लनकालिएकोमा त्यस्तो सदस्यिे त्यसपलछको तीन ठदनसम्म सभाको बैठक िा कुनै सलमलतको बैठकमा 
भाग लिन पाउने छैन । यसरी लनकालिएकोमा सभाको सजचििे सो कुराको सूचना सबै सलमलतिाई 
ठदनेछ । 

(४) यस काययविलिमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन कुनै सदस्यिे बैठक किमा 
शाजन्त, सवु्यिस्था तथा अनशुासन भङ्ग गरेमा िा गनय िागेमा िा सभाको प्रलतष्ठामा िक्का िाग्ने वकलसमिे 
बैठक कि लभत्र ध्िंसात्मक कायय गरेमा िा बि प्रयोग गरेमा िा गनय िागेमा िा कुनै भौलतक हानी 
नोक्सानी परुय्ाएमा अध्यििे लनििाई बैठक किबाट तत्काि लनष्काशन गरी सदस्यिाई बढीमा सात 
ठदन सम्मको िालग सभामा आउन नपाउने गरी र िलत भएको भौलतक सामाग्रीको यथाथय िलतपूलतय 
लनिबाट भराउने आदेश ठदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बमोजिम लनष्कालसत भएको सदस्यिे सो अिलिभर सभाको िा कुनै सलमलतको बैठकमा 
उपजस्थत हनु पाउने छैन । लनििाई तोवकएको िलतपूलतय अध्यििे तोकेको समयलभत्र दाजखिा गने 
दावयत्ि सम्बजन्ित सदस्यको हनुेछ । 

(६) यस दफा बमोजिम कुनै सदस्य लनष्काजशत भएको िा फुकुिा भएको सूचना सभाको सजचििे 
सबै सलमलतिाई ठदनेछ ।  

18. कारिाही वफताय हनु सक्नःे यस काययविलिमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन लनष्काजशत 
िा कारिाहीमा परेको सदस्यिे जचि बझु्दो सफाई पेश गरेमा िा आफ्नो भिू स्िीकार गरी माफी मागेमा 
अध्यििे बैठकको राय बझुी त्यस्तो सदस्यिाई माफी ठदई कारिाही वफताय लिन सक्नेछ । 



19. बैठक स्थलगत गने अलिकारः बैठक किलभत्र अव्यिस्था भई िा हनु िालग बैठक लनयलमत रुपिे 
सञ्चािन गनय बािा पने देजखएमा अध्यििे सो ठदनको कुनै समयसम्म िा आफूिे तोकेको अिलिसम्मको 
िालग सूचना टाँस गरी बैठक स्थलगत गनय सक्नेछ । अध्यििे गरेको त्यस्तो स्थगन मालथ कुनै सदस्यिे 
प्रश्न उठाउन पाउने छैन ्। 
20. सदस्यको स्थान ररि रहेको अिस्थामा सभाको कायय सञ्चािन: सभाको कुनै सदस्यको स्थान ररि 
रहेको अिस्थामा समेत सभािे आफ्नो कायय सञ्चािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग लिन 
नपाउने कुनै व्यजििे भाग लिएको कुरा पलछ पिा िागेमा प्रचलित कानून विपररत बाहेकको कायय 
अमान्य हनुे छैन ।   
21. सभाको लनणययको अलभिेख र कायायन्ियन: १) सभा र यसको सलमलतको लनणयय तथा कारबाहीको 

अलभिेख सभाको सजचििे व्यिजस्थत र सरुजित राख्न ुपनेछ । 

(२) सभा तथा यसका सलमलतको लनणययको सक्कि अध्यिको आदेश लबना सभा िा सभा  

भिन बावहर िैिान हुँदैन । 

22. लनणयय प्रमाजणत गने: (१) सभाको बैठकिे गरेका लनणयय अध्यििे प्रमाजणत गनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लनणयय सरुजित राख्न ेर कायायन्ियन गने गराउने कायय सभाको सजचििे गनेछ 

। 

 

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून लनमायण गने प्रवक्रया 

23. स्थानीय कानून लनमायण गदाय विचार गनुय पने पिहरुः १) सभािे स्थानीय कानून लनमायण िा 
संशोिन गदाय अन्य कुराको अलतररि देहायको विषयमा विचार गनुय पनेछ। 

 (क) संवििान बमोजिम आफ्नो अलिकारको विषयमा पने िा नपने, 

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

 (ग) त्यस्तो कानून, स्िच्छ, न्यायपूणय तथा तकय  संगत हनु िा नहनु,े  

 (घ)  लनमायण गनय िालगएको स्थानीय कानूनको व्यिहाररक कायायन्ियन हनु सक्ने िा 
 नसक्ने, 

 (ङ) कानून कायायन्ियनको िालग आिश्यक पने आलथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

 (च) सिोच्च अदाितबाट प्रलतपाठदत लसद्धान्त िा भएको आदेश, 

 (छ) नेपाि सरकार, संघीय संसद्, प्रदेश सरकार िा प्रदेश सभािे त्यस्तै विषयमा आिारभतू 
कानून लनमायण गरेको भए सोमा भएको व्यिस्था 



 (ि) नेपाि सरकार िा प्रादेजशक सरकारिे नमूना कानून उपिब्ि गराएको भए सोमा भएको 
व्यिस्था, 

 (झ) नेपाििे अन्तराविय स्तरमा िनाएको प्रलतिद्धता, 

 (ञ) सम्बजन्ित स्थानीय तहिे लनमायण गरेको अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तािमेि तथा 
सौहारता, 

 (ट) जिल्िालभत्रका अन्य स्थानीय तह िा अन्य जिल्िासँग लसमाना िोलडएका स्थानीय तहको 
हकमा त्यस्ता जिल्िाका स्थानीय तहिे बनाएको स्थानीय कानूनको व्यिस्था,  

 (ठ) नगरकाययपालिकािे लनिायरण गरेका अन्य आिश्यक विषयहरु ।  

(२) सभािे संवििानको अनसूुची-९ को विषयमा स्थानीय कानून लनमायण गदाय त्यस्तो विषयमा संघीय 
संसद िा प्रदेश सभािे बनाएको कानूनको प्रलतकूि नहनुे गरी लनमायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको िेत्रमा हनुे िस्त ुिा सेिाको विस्तारमा कुनै वकलसमको बािा 
अिरोि गने िा कुनै वकलसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून लनमायण गनय हुँदैन ।   

(४) सभा िा काययपालिकािे एक आपसमा बाजझन ेगरी स्थानीय कानून लनमायण गनय हुँदैन । 

(५) सभािे ठदएको अलिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे लनदेजशका िा ठदग्दशयन बनाई िागू गनेछ 
।  

24. आिश्यकताको पवहचान गने: (१) काययपालिकािे वििेयक तिुयमा गनुय अजघ त्यस्तो विषयको 
कानून लनमायण गनय आिश्यक रहे नरहेको विषयमा आिश्यकताको पवहचान गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको िालग सम्बजन्ित काययपालिकािे स्थानीय कानून बनाउन ुपने 
आिार र कारण, त्यस्तो विषयमा संघीय िा प्रदेश कानून भए नभएको, जिल्िा लभत्रका र अन्य लछमेकी 
स्थानीय तहमा त्यस सम्बन्िी स्थानीय कानून लनमायण भए नभएको, स्थानीय कानून तिुयमाबाट हालसि 
गनय खोजिएको िाभ िागत र उपिब्िी, स्थानीय कानून कायायन्ियनको िालग आिश्यक पने संयन्त्र तथा 
आलथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत िटुाउनको िालग आिश्यक व्यिस्था र वििेयकमा रहने मखु्य मखु्य प्राििानको 
समेत विश्लषेण गरी संजिप्त अििारणापत्र तयार गनुय पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोिनको िालग वििेयक तिुयमा गदाय संशोिन गनुय परेको आिार र कारण सवहतको 
दफाबार तीन महिे वििरण तयार गनुय पनेछ ।  

25. प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छैन भन्न ेलनणयय गनेः कुनै प्रस्ताि स्िीकार योग्य छ िा छैन भने्न 
कुराको लनणयय अध्यििे गनेछ र त्यसरी लनणयय गदाय अध्यििे कारण खिुाई प्रस्तािको कुनै अंश िा 
पूरै प्रस्ताि अस्िीकार गनय सक्नेछ । 
26. वििेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततु: 1) िावषयक आय र व्ययको अनमुान सवहतको बिेट तथा सोसँग 

सम्बजन्ित विलनयोिन िा आलथयक वििेयकहरू अध्यिबाट लनिायररत लमलत र समयमा सभाको बैठकमा 
प्रस्ततु गनुयपनेछ ।  



(२) िावषयक बिेट तथा अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस्ताि काययपालिकाको प्रमखु आफैं िे िा लनििे 
तोके बमोजिम उपाध्यि/उपप्रमखु िा काययपालिकाको सदस्यिे मात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । अध्यििे 
िावषयक बिेट आय व्यय वििरण तथा बिेट सभामा आफैँ पेश गने भएमा सो समयमा उपाध्यि िा 
उपप्रमखुिे बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(३) कुनै वििेयक िा प्रस्ताि अथय सम्बन्िी हो िा होइन भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अजन्तम लनणयय 
गने अलिकार अध्यिको हनुेछ ।   

(४) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस्तािको अन्य प्रवक्रया देहाय बमोजिम हनुेछ,-   

(क) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस्तािमा छिफिका िालग अध्यििे स्िीकृत गरेको 
काययतालिका (लमलत र समय) सबै सदस्यिाई सभाको सजचििे उपिब्ि गराउनपुनेछ 

(ख) िावषयक बिेट सम्बन्िी वििेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यिाई 
उपिब्ि गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस्तािका सम्बन्िमा यस काययविलिमा उल्िेख भएका विषय 
बाहेक अध्यििे उपयिु ठहयायएको प्रवक्रया अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस्ताि बाहेकका वििेयक िा प्रस्ताि कुनै सदस्यिे कम्तीमा सात 
ठदन अजघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्िी वििेयक िा प्रस्ताि बाहेकका वििेयक िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभाको 
सजचििे सबै सदस्यिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(७) वििेयक िा प्रस्ताि माथी छिफि र लनणयय हनुे समयतालिका अनसूुची -१ बमोजिम अध्यििे 
लनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

27. अथय सम्बन्िी परुक अनमुान: 1) सभाबाट पाररत चाि ुआलथयक िषयका िालग अथय सम्बन्िी ऐनिे 
कुनै सेिाका िालग खचय गनय अजख्तयारी ठदएको रकम अपयायप्त भएमा िा त्यस िषयका िालग अथय 
सम्बन्िी ऐनिे अजख्तयारी नदजएको सेिामा खचय गनय आिश्यक भएमा िा अथय सम्बन्िी ऐनिे 
अजख्तयारी ठदएको रकमभन्दा बढी खचय हनु गएमा काययपालिकाको अध्यि/प्रमखुिे सभामा यस अजघ 
प्रस्ततु गररएको बिेटको लसद्धान्त र मागयदशनको प्रलतकूि नहनुे गरी परुक अनमुान पेश गनय सक्नेछ 
। 

28. वििेयक सभामा पेश गदाय संिग्न गनुय पने वििरण: सभामा पेश गने वििेयकका साथमा देहायको 
वििरण संिग्न गनुय पनेछ,- 

(क) वििेयकको उदे्दश्य र कारण सवहतको वििरण, 

(ख) वििेयक ऐन बनेपलछ आलथयक व्ययभार हनुे रहेछ भने त्यसको विस्ततृ वििरण सवहतको 
आलथयक वटप्पणी, 



(ग) कुनै वििेयकमा लनयम, काययविलि, लनदेजशका बनाउने िा अलिकार प्रत्यायोिन गने प्राििान 
रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अलिकार अन्तगयत बनाइने लनयम, काययविलि िा 
लनदेजशकाको प्रकृलत र सीमा तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाि सम्बन्िी वटप्पणी । 

29. वििेयक दताय गराउन ु पने: (१) सभाको अलिकारिेत्र लभत्र पने कुनै विषयमा कुनै सदस्यिे 
वििेयक पेश गनय चाहेमा वििेयक तयार गरी सभाको बैठक बस्न ेलमलत भन्दा कम्तीमा पन्र ठदन अगािै 
अध्यििाई उपिब्ि गराई दताय गराउन ुपनेछ ।  

तर लनिायचनपलछको प्रथम सभामा वििेयक पेश गने समयािलि अध्यििे तोके बमोजिम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वििेयक प्रचलित कानून अनकूुि नदेजखएमा िा यो काययविलि अनकुुि 
नभएमा अध्यििे उि वििेयक विलिसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यिाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम अध्यििे आदेश ठदए बमोजिम सभाको सजचििे प्रस्ताि दताय 
गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सजचििे अध्यििे आदेश ठदएका वििेयक अनसूुची-२ बमोजिम दतायको अलभिेख छुटै्ट 
राख्न ुपनेछ । 

30. प्रस्ताि दताय गराउन ुपने: सभाको अलिकारिेत्र लभत्र पने कुनै विषयमा प्रस्ताि पेश गनय चाहन े
सदस्यिे प्रस्ताि तयार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीमा सात ठदन अगािै अध्यि समि पेश 
गनुयपनेछ ।  

तर लनिायचनपलछको प्रथम सभामा प्रस्ताि पेश गने समयािलि अध्यििे तोके बमोजिम हनुेछ । 

(२) त्यस्तो प्रस्ताि प्रचलित कानून अनकूुि नदेजखएमा िा यो काययविलि अनकुुि नभएमा अध्यििे 
उि प्रस्ताि विलिसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्यिाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम अध्यििे आदेश ठदए बमोजिम सभाको सजचििे प्रस्ताि दताय 
गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सजचििे अध्यििे आदेश ठदएका प्रस्तािहरु दतायको अलभिेख अनसूुची-२ बमोजिम छुटै्ट 
राख्न ुपनेछ ।  

31. सूचना लबना पलन प्रस्ताि पेश गनय सवकनःे यस पररच्छेदमा िनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन 
अध्यिको अनमुलत लिई देहायको कुनै प्रस्ताि सूचना लबना पलन पेश गनय सवकनेछ र त्यस्तो 
प्रस्तािद्वारा कुनै वििादस्पद विषय उठाउन पाइने छैनः 

(क) िन्यिाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताि तथा संशोिन वफताय लिन,े 

(ग) बिाइ ठदने िा शोक प्रकट गने, 

(घ) छिफि िा बैठक स्थलगत गने, 



(ङ) बैठकको अिलि बढाउने िा  

(च) छिफि समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेजखत प्रस्तािका सम्बन्िमा अध्यिको अनमुलत प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताि 
पेश भएपलछ अध्यििे उि प्रस्ताििाई बैठकको लनणययाथय पेश गनेछ । 

32. वििेयक र प्रस्ताि वितरण: िावषयक बिेट सम्बन्िी वििेयक काययपालिकाबाट स्िीकृत गरी लसिै 
सभामा पेश गररनछे । अन्य सबै वििेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौिीस घण्टा 
अगािै सबै सदस्यिाई सभाको सजचििे उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 
33. सझुाब संकिन र पररमाियन: १) वििेयक मसौदा भएपलछ अध्यििाई उपयिु िागेमा त्यस्तो 

वििेयकमा साियिलनक रुपमा िा िडाबाट िडाबासीको सझुाब संकिन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हनु आएको सझुाबहरु सवहतको प्रलतिेदन सम्बजन्ित िडा सलमलतिे 
काययपालिकािाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम वििेयकमा िडा सलमलत माफय त प्राप्त हनु आएका सझुाबहरुको अध्ययन 
गरी काययपालिकािे वििेयकिाई आिश्यकता अनसुार पररमाियन गनेछ ।  

34. वििेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गने: १) अध्यिबाट स्िीकृत काययतालिका बमोजिम वििेयक िा 
प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्यिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम वििेयक पेश गदाय वििेयक प्रस्ततुकताय सदस्यिे वििेयक पेश गनुय 
परेको कारण, वििेयकबाट गनय खोजिएको व्यिस्था र त्यसबाट प्राप्त गनय खोजिएको उपिजब्िको बारेमा 
संजिप्त िानकारी ठदंदै वििेयकमा छिफि गररयोस ्भने्न प्रस्ताि सभामा पेश गनुय पनेछ । 

(३) वििेयक िा प्रस्ताि पेश गनय तोवकएको सदस्य सभामा स्ियं उपजस्थत हनु असमथय भएमा 
अध्यििे तोकेको कुनै सदस्यिे वििेयक िा प्रस्ताि पेश गनय सक्नेछ । 

35. संशोिन सम्बन्िी शतयहरूः कुनै वििेयक िा प्रस्तािको सम्बन्िमा देहायका शतयका अिीनमा रही 
सदस्यिे संशोिन पेश गनय सक्नेछः 

(क) मूि प्रस्तािको लसद्धान्त विपरीत हनु ुहुँदैन । 

(ख) मूि प्रस्तािको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको िेत्रलभत्रको हनु ुपनेछ । 

(ग) बैठकिे पवहिे गररसकेको लनणययसँग बाजझने हनु ुहुँदैन । 

(घ) अस्पष्ट िा लनरथयक हनु ुहुँदैन । 

36. वििेयकमा दफाबार छिफि: दफा (१) २६, २७, २९ र ३० बमोजिमको वििेयक िा प्रस्ताि 
बैठकमा दफािार छिफिका िालग अध्यििे आिश्यक व्यिस्था गनुयपनेछ । यस्तो छिफिमा अध्यििे 
प्राप्त भई सकेका संशोिन वििेयक िा प्रस्ताििाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ । 



 (२) उपदफा (१) बमोजिम छिफि समाप्त भए पश्चात वििेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्यिे 
अध्यिको अनमुलतिे सभामा देहायको कुनै एक प्रस्ताि प्रस्ततु गनुयपनेछ,-  

(क) विस्ततृ छिफिको िालग वििेयक िा प्रस्ताििाई सभाका सलमलतमा पठाइयोस ्भने्न िा  

(ख) वििेयक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेश गने ।  
तर सलमलतको बैठकमा पठाइन ेवििेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छिफि गररने छैन । 

37. सभामा छिफि गनय नपाइन ेविषयहरूः १) देहायका विषयमा सभा िा सलमलतको कुनै बैठकमा 
छिफि गनय पाइने छैनः 

(क) संवििान िा प्रचलित कानूनबाट लनषिे गररएको विषय, 

(ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराहरू िा प्रकाशन गदाय राविय वहत विपररत हनु ेकायय,  

(ग) काययपालिकाको कुनै सलमलतको लनणययको आिोचना गररएका विषय, 

(ग) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको विषय, 

(घ) प्रत्यि िा अप्रत्यि रुपमा प्रचारको िालग कुनै व्यजि िा संस्थाको नाम आठद भएको विषय, 

(ङ) प्रचलित कानून बमोजिम स्थावपत भएको न्यावयक िा िा त्यसको पदालिकारी, प्रचलित काननु 
बमोजिम िाँचबझु गनय, सझुाि ठदन िा प्रलतिेदन पेश गनय गठठत आयोग िा सलमलतमा विचारिीन 
रहेको विषय, 

(च) ऐलतहालसक तथ्य िा कानूनको व्याख्या सम्बन्िी विषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यजिको कुनै ििव्य सत्य हो िा होइन भने्न विषय,  

(ि) अजशष्ट भाषा प्रयोग गररएको,  

(झ) काययपालिकाको कुनै लनणयय िा कुनै कारिाही सम्बन्िी विषयमा छिफि गदाय राविय सरुिा, 
अखण्डता िा कूटनीलतक सम्बन्ि िस्ता संिेदनशीि विषयहरूमा आचँ आउन सक्ने भनी 
काययपालिकाबाट प्रमाजणत गररएको विषय समािेश भएको, र 

38. सलमलतमा छिफि:दफा (१)  ३६ को उपदफा २(क) बमोजिम विस्ततृ छिफि गनय सभाको 
सलमलतमा पठाइएकोमा सलमलतिे त्यस्तो वििेयक िा प्रस्तािमा छिफि गदाय वििेयकमा संशोिन पेश 
गने सदस्यहरुिाई संशोिन पेश गनुय परेको आिार र कारण समेत खिुाई आफ्नो संशोिनको विषयमा 
प्रष्ट गनय सलमलतको बैठकमा समय ठदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोिनकतायिे संशोिनको विषयमा आफ्नो िारणा राखेपलछ पेश भएका 
संशोिनका विषयमा समेत सलमलतिे दफाबार छिफि गरी त्यस्तो संशोिन स्िीकार गने िा नगने 
सम्बन्िमा वििेयक प्रस्ततुकताय सदस्यको समेत राय लिई आिश्यक लनणयय गनेछ । 

39. सलमलतको प्रलतिेदन र बैठकमा प्रस्ततुः- १) सलमलतमा वििेयक िा प्रस्ताि उपर छिफि समाप्त 
भएपलछ सलमलतिे गरेको लनणयय अनरुुप प्रलतिेदन तयार गरी सलमलतको संयोिक िा लनिको 



अनपुजस्थलतमा सलमलतिे तोकेको सदस्यिे प्रलतिेदन सवहतको वििेयक िा प्रस्ताि अध्यिको अनमुलतिे 
सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रलतिेदन उपर छिफि समाप्त भए पश्चात वििेयक िा प्रस्ताि 
प्रस्ततुकताय सदस्यिे अध्यिको अनमुलतमा वििेयक िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणययाथय पेश गनेछ 
। 

४०.   वििेयक वफताय लिन सक्न:े १) वििेयक प्रस्ततुकताय सदस्यिे सभाको स्िीकृलत लिई िनुसकैु 
अिस्थामा वििेयक िा प्रस्ताि वफताय लिन सक्नेछ ।तर िावषयक बिेट तथा आलथयक ऐन सम्बन्िी 
वििेयक वफतायलिन सक्ने छैन ्।  

(२) वििेयक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय सदस्यिे वििेयक वफताय लिन अनमुलत माग्ने प्रस्ताि पेश गनय 
चाहेमा लिजखत सूचना ठदन ुपनेछ । 

(३) वििेयक िा प्रस्ताि वफताय लिने प्रस्तािको कसैिे विरोि गरेमा प्रस्ताि गने तथा विरोि गने 
सदस्यिाई अध्यििे आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संजिप्त ििव्य ठदन अनमुलत ठदन सक्नेछ र त्यसपलछ 
अरु छिफि हनु नठदई प्रस्ताििाई लनणययाथय पेश गनेछ । 

(३) वििेयक िा प्रस्ताि वफताय लिने अन्य प्रवक्रया अध्यििे लनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अलिकारः दफा (१) २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोजिम 
दताय भएको वििेयक िा प्रस्ताि उपर कुनै सदस्यिे संशोिन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हनुभुन्दा 
कम्तीमा चौिीस घण्टा अगािै संशोिनको प्रस्ताि अध्यि समि पेश गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गररने संशोिन स्िीकृत गने िा नगने अलिकार अध्यिको हनुछे 
। 

(३) अध्यििे स्िीकृत गरेको संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा मूि प्रस्ताििाई लनणययाथय 
पेश गनुयभन्दा पवहिे बैठकमा पढेर सनुाउनेछ । यसरी लनणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोिनहरु 
भएमा अध्यििे उपयिु ठहयायएको कुनै एक संशोिन िा संशोिन सवहतको प्रस्ताि िा मूि प्रस्ताििाई 
प्राथलमकता ठदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सजचििे अध्यििे अनमुलत ठदएका संशोिनहरूको वििरण सदस्यहरूिाई उपिब्ि 
गराउनेछ । 

४२. वििेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको लनणययाथय पेश गने: १) सभामा दफािार छिफि भएकोमा सो 
समाप्त भएपलछ र सलमलतमा विस्ततृ छिफि भएकोमा सलमलतको प्रलतिेदन उपर सभाको बैठकमा 
छिफि समाप्त भएपश्चात अध्यिको अनमुलत लिई सभामा लनणययाथय वििेयक प्रस्ततुकताय सदस्यिे 
वििेयक पाररत गररयोस ्भने्न प्रस्ताि प्रस्ततु गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वििेयक िा प्रस्तािमा पेश भएका संशोिनहरूिाई अध्यिको 
अनमुलतिे बैठकमा लनणययाथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  



(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहमुत सदस्यिे स्िीकृत गरेमा वििेयक िा 
प्रस्ताि पाररत भएको मालननेछ ।   

४३. वििेयकको पनुः प्रस्तलुतः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्िीकृत 
भएको वििेयक सोही सभाको बैठकमा पनुः प्रस्ताि गररने छैन । 
४४. वििेयक दताय अलभिेख राख्न:े सभामा पेश गने प्रयोिनाको िालग अध्यि समि पेश भएका वििेयक 
सभाको सजचििे अनसूुची -२ बमोजिम दताय गरी वििेयकमा भएको कारबाहीको अद्यािलिक िगत तयार 
गरी राख्न ुपनेछ ।  
४५. सामान्य त्रटुी सिुार: अध्यििे सभाबाट पाररत भएको वििेयक िा प्रस्तािमा दफाहरूको संख्याको 
क्रम लमिाउने तथा भाषागत शदु्धता कायम राख्न ुपनेछ ।  
४६. वििेयक प्रमाणीकरणको िालग अद्यािलिक प्रलत तयार पाने: १) दफा ४२ बमोजिम सभाबाट पाररत 

भएको वििेयकिाई सभाको सजचििे पाररत भएका संशोिन तथा आनषंुलगक लमिान भए त्यस्तो 
लमिान गरी वििेयक पाररत भएको लमलत समेत उल्िेख गरी प्रमाणीकरणको िालग नेपािी कागिमा 
चार प्रलत तयार गनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गररएको वििेयकमा िषयगत नम्बर समेत उल्िेख गरी सभाको 
सजचििे प्रमाणीकरणको िालग अध्यि समि पेश गनुय पनेछ ।  

४७. वििेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा लबक्री वितरण: १) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को 
उपदफा २ बमोजिम पेश भएको वििेयकको पवहिो र अजन्तम पषृ्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद 
समेत उल्िेख गरी प्रत्येक पषृ्ठमा हस्तािर गरी अध्यििे प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण 
गदाय लमलत र वििेयकको पषृ्ठ संख्या समेत खिुाउन ुपनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत वििेयक उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपलछ िागू हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम वििेयक प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको वििेयकको एक प्रलत सभाको अलभिेखमा राखी 
अको एक–एक प्रलत काययपालिकाको कायायिय, िडा सलमलत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्राियमा 
पठाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको वििेयक प्रकाशन गरी काययपालिकाको िेिसाईटमा 
समेत राख्न ुपनेछ ।  

(६) सभािे पाररत गरेको वििेयक प्रमाणीकरण भएपलछ त्यसका मखु्य मखु्य व्यिस्थाको बारेमा 
स्थानीय सञ्चार माध्यम िा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैिे स्थानीय कानून खररद गनय चाहेमा काययपालिकाको कायायिय र िडा सलमलतको 
कायायियबाट िागत दस्तरु लतरी खररद गनय सक्नेछ । 



४८. सलमलत गठन गनय सक्न:े १) काययपालिकािाई सभाप्रलत उिरदावय बनाउन, स्थानीय कानून लनमायण 
प्रवक्रयािाई व्यिजस्थत बनाउन तथा काययपालिकाबाट भएका कारिाहीको अनगुमन र मूल्याङ्कन 
गरी आिश्यक लनदेशन ठदन समेत प्रयोिनको िालग देहाय बमोजिमको सलमलत गठन गनय सक्नेछः  

क. वििेयक सलमलत 

ख. िेखा सलमलत 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रत्येक सलमलतमा बढीमा तीन िना सदस्यहरु रहनेछन ्। सलमलतमा 
रहने सदस्यहरु विषयगत अनभुि िा विज्ञताका आिारमा अध्यिको प्रस्ताि बमोजिम सभािे लनिायरण 
गरे बमोजिम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन हनुे सलमलतको संयोिक अध्यििे तोके बमोजिम हनुेछ । 
संयोिक बैठकमा उपजस्थत नभएमा सलमलतिे तोकेको सदस्यिे बैठकको अध्यिता गनेछ ।  

(४) सलमलतको सजचिको कायय काययपालिकाको विषयगत शाखा प्रमखुिे गनेछ ।  

(४) सलमलतको बैठकको गणपरुक संख्या कम्तीमा दईु िना हनुपुनेछ । 

(५) सलमलतको लनणयय बहमुतबाट हनुेछ ।  

(6) उपदफा (१) बमोजिमको सलमलतिे आिश्यकतानसुार विषयगत विज्ञ िा कमयचारीिाई आमन्त्रण 
गनय सक्नेछ । आमजन्त्रत सदस्यिे बैठकको लनणययमा मत ठदन पाउने छैन।  

(7) प्रउपदफा (१) बमोजिमका सलमलतिे आफूिे गरेको कामको िावषयक प्रलतिेदन सभासमि पेश गनुय 
पनेछ । 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यािलिक अलभिेख राख्नपुने: १) सभाको सजचििे अनसूुची – ३ 
बमोजिमको ढाँचामा सभािे बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यािलिक अलभिेख राख्न ुपनेछ । 

(२) काययपालिकािे स्थानीय कानूनको िषयगत र िणायनकु्रममा अद्यािलिक वििरण तयार गरी राख्न ु
पनेछ ।   

(३) स्थानीय कानूनमा संशोिन भएमा त्यस्तो संशोिन समेत लमिाइ काययपालिकािे अद्यािलिक 
वििरण तयार गरी राख्न ुपनेछ । त्यसरी अद्यािलिक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको िेिसाईटमा 
समेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिम राजखएको अलभिेख कसैिे अििोकन गनय चाहेमा सरुजित रुपमा 
अििोकन गनय ठदन ुपनेछ ।  

५०. कानून लनमायण प्रवक्रया सम्बन्िी अन्य व्यिस्था: स्थानीय कानून लनमायण िा संशोिन सम्बन्िी अन्य 
प्रवक्रया प्रचलित कानून अनकूुि सभािे आफैँ लनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ ।  



५१. सभाको सजचिको अलिकारः सभाको सजचििे सभाको िा कुनै सलमलत िा उपसलमलतको बैठकमा 
प्रिेश गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीिाई लनदेशन ठदन िा लनयन्त्रण गनय िा बैठकिे मागेको काययविलि 
सम्बन्िी सल्िाह ठदन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-४  
विविि 

52. सभािाई संबोिनः १) प्रदेश प्रमखु तथा प्रदेश सरकारका मजन्त्रपररषद्का सदस्यिाई सभा 
अध्यििे सभाको बैठकिाई विशेष संिोिन गनय अनरुोि गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बोिनको िालग अपनाइने प्रवक्रया अध्यििे तोके बमोजिम हनुेछ । 

53. प्रिेश लनयलमत गने अलिकारः १) सभाको बैठकमा प्रिेश लनयलमत गने अलिकार अध्यिको हनुेछ 
।  

54. आन्तररक ठदग्दशयनः १) सभाको स्िीकृलत लिई अध्यििे आिश्यकता अनसुार आन्तररक ठदग्दशयन 
बनाउन सक्नेछ ।यस काययविलिको अजन्तम व्याख्या गने अलिकार अध्यििाई हनुेछ र लनिको 
लनणयय अजन्तम हनुेछ । 
 (२) त्यस्तो लनणययको िानकारी बैठकिाई ठदन ुपनेछ ।  

(३) यो काययविलिको प्रयोग गदाय प्रवक्रयागत बािा अड्कहरु फुकाउने अजन्तम अलिकार अध्यििाई 
हनुेछ । यसरी िारी भएका आदेश िा लनदेशनहरू यस काययविलिमा परे सरह मालन कायायन्ियनमा 
आउनेछ । 

55. सभाको सजचिको काम िगाउन सक्नःे सभाको सजचि उपजस्थत नभएमा यस काययविलिमा सभाको 
सजचििे गने भनी तोवकएको काययहरू अध्यििे तोकेको अन्य अलिकृत स्तरका कमयचारीिे गनेछ ।  
56. अनपुजस्थलतको सूचनाः १) कुनै सदस्य िगातार दूई िटा िा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा 

अनपुजस्थत रहन ुपने भएमा तत्सम्बन्िी अग्रीम सूचना अध्यििाई ठदन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजिम ठदइने सूचनामा आफू अनपुजस्थत रहने अिलि र कारण समेत उल्िेख 
गनुय पनेछ ।  

57. पािना गनुय पने आचार संवहताः सभाका पदालिकारी तथा सदस्यहरूिे संवििान तथा कानून 
बमोजिमको उिरदावयत्ि पूरा गने तथा लनिहरूको काम कारिाहीमा साियिलनक विश्वास कायम गनय 
सभाबाट स्िीकृत आचार संवहताको पािना गनेछन ्। आचार संवहताको नमूना स्थानीय तहको सम्पकय  
मन्त्रािय माफय त उपिब्ि गराउनेछ । यस्तो आचारसंवहता सभािे पाररत गरी िागू गनुय स्थानीय तहको 
कतयव्य हनुेछ । 
58. अलििेशनको अंग नमालनन:े सभाको अलििेशन प्रारम्भ हनु ुपूिय र भैसकेपलछ अन्त्य नभएसम्मको 
अिलिमा आयोिना हनुे उद्घाटन, स्िागत, सम्मान तथा अलभनन्दन िस्ता वक्रयाकिापिाई सभाको अंग 
मालनने छैन ।  



59. शाजन्त सरुिा सवु्यिस्था कायम राख्न:े नगरसभा सञ्चािन अिलिभर सभाको सरुिाथय अध्यििे 
सरुिा लनकायको सहयोग अनरुोि गरेमा अवििम्ब सरुिा उपिब्ि गराउन ुसम्बजन्ित सरुिा लनकायको 
कतयव्य हनुेछ । 



अनसूुची - १ 

(काययविलिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

रेसङु्गा नगरपालिका 

नगर सभा 

काययसूची र समयतालिका 

बैठक संख्या  बैठक स्थानः  

अध्यिताः  

लमलत बैठक बस्ने समय काययसूची काययसूची प्रस्ततुकताय कैवफयत 

     

     

     

 

छिफिको समय तालिका 

लमलत बैठक बस्न े
समय 

काययसूची प्रस्ता 
प्रस्ततुकतायको 
नाम 

छिफिमा बोल्ने सदस्यको नाम 
र तोवकएको समय 

कैवफयत 

       

       

       

       

 

 

 

 

 



अनसूुची - २ 

(काययविलिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्ित) 

रेसङु्गा नगरपालिकाको नगर सभामा प्रस्ततु कानूनको अलभिेख 

रेसङु्गा नगरसभा 
 

दताय 
नं. 

 

वििेयकको 
नाम 

 

दताय 
लमलत 

 

मूि÷संशोिन 

 

प्रस्ततुकताय 

 

वितरण 
लमलत 

 

सभामा 
प्रस्ततु 
लमलत 

 

दफािार 
छिफि 

 

पाररत 
लमलत 

 

प्रमाणीकरण 
लमलत 

 

कैवफयत 

 

           

           

           

           

           

 

अलभिेख तयार गनेको अलभिेख िाचँ गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 

 



अनसूुची - ३ 

(काययविलिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्ित) 

रेसङु्गा नगरपालिकाको नगर सभामा स्िीकृत कानूनको अलभिेख 

रेसङु्गा नगरसभा 

दताय 
नं. 

 

वििेयकको नाम 

 

सभाबाट 
स्िीकृत 
भएको लमलत 

 

संशोिन भएको 
भए सोको लमलत 

 

सभामा 
प्रस्ततु 
लमलत 

 

पाररत 
लमलत 

 

प्रमाणीकरण लमलत 

 

कैवफयत 

 

        

        

        

        

        

 

अलभिेख तयार गनेको अलभिेख िाचँ गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 

 

 
 

आज्ञािे, 
रमेश गौतम 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत 

 
 


