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  पररचे्छद – १  

प्रारम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारिः  

(१)  यस ननयमावलीको नाम “/Tggu/ नगर सभा सञ ्चालन काययनवनध-२०७४” रहेको छ। 

(२)  यो काययनवनध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः नवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययनवनधमा,- 

(क) “संनवधान” भन्नाले नेपालको संनवधान सम्झनु पछय । 

(ख) “सभा” भन ्नाले नगरपानलकाको संनवधानको धारा २२३ बमोनजमको नगर सभा सम्झनु पछय ।  

(ग) “काययपानलका” भन ्नाले नगर काययपानलका सम्झनु पछय । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले नगर              सम्झनु पछय ।  

(ङ) “प्रमुख” भन्नाले नगरपानलकाको प्रमुखलाई    न  पछय । 

(च)  “उपप्रमुख” भन्नाले नगरपानलकाको उपप्रमुखलाई    न  पछय । 

(छ) “नवधेयक” भन्नाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा समेत सम्झनु पछय । 

(ज)  “सदस्य” भन्नाले नगर काययपानलकाको प्रमुख, उपप्रमुख, काययपानलकाको सदस्य वा वडा सदस्य 

सम्झनु पछय । 

(झ) “          ” भन्नाले नगरपानलकाको प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत वा अध्यक्षले सभाको 

सनचव भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतलाई सम्झनु पछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नाले नगर सभाको अनधवेशन सम्झनु पछय । सो शब्दले सनमनतको वैठक 

समेतलाई सम्झनु पदयछ । 

(ट) “प्रस्ताव” भन्नाले सभाको नवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव             ग       

     न           सम्झनु पछय । 

(ठ) “प्रसु्ततकताय सदस्य” भन्नाले सभाको नवधेयक वा प्रस्ताव प्रसु्ततकताय       सदस्य सम्झनु 

पछय । 

(ड) “बैठक कक्ष” भन्नाले सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दले बैठक कक्षसँग 

जोनडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतलाई जनाउँछ । 

(ढ) “नवषयगत शाखा” भन्नाले नगरप        कायय नवभाजन ननयमावली बमोनजमको नवषयगत शाखा 

संझनु पछय ।  

(ण) “सनमनत” भन्नाले यस काययनवनध बमोनजम गठन हुने सभाको सनमनत सम्झनु पछय । 

(त) “संयोजक” भन्नाले यस काययनवनध बमोनजम गनठत सनमनतको संयोजक सम्झनु पछय । 

 



खण्ड १ सखं्या १ भाग २ मममत २०७५ बशैाख १६ गत े

 

       रत्ननगर नगरपामिका, रत्ननगर  2 

पररचे्छद - २ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 

३. सभाको अक्षधवेशन बोलाउने: 

(१)  अध्यक्षले नगरपानलकाको ननवायचनको अन्तन्तम पररणाम घोषणा भएको नमनतले एक मनहना नभत्र 

सभाको पनहलो अनधवेशन बोलाउनेछ । त्यसपनछ यस काययनवनध बमोनजम अध्यक्षले समय 

समयमा अन्य अनधवेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अनधवेशनको समान्ति र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवनध छ 

महीना भन्दा बढी हुने छैन । 

(२)  अध्यक्षले काययसूची बमोनजम       बैठकको संचालन र अन्त्य गनेछ । 

(३)  सभाको अनधवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थनगत भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन 

वाञ्छनीय छ भनी सभाको समू्पणय सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले नलन्तखत अनुरोध 

गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक बसे्न नमनत,    न तोके्नछ । त्यसरी तोनकएको नमनत, समय र 

   नमा सभाको अनधवेशन बसे्नछ । 

(४)              न     प            र        न                          । 

(५)  सामान्यतः ननवायचन पनछको पनहलो अनधवेशन        बढीमा पन्ध्र नदन र सोपनछको प्रते्यक 

अनधवेशनको अवनध बढीमा सात नदनको हुनेछ । 

(६)  उपदफा (१) वा (३) बमोनजम सभाको अनधवेशन बोलाएको सूचना अध्यक्षले सदस्यहरुलाई 

नदनेछ । त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनुसार सावयजननक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार 

गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको उपम्भस्थक्षत र आसनः  

(१)         आसन ग्रहण गनुय अनघ सबै सदस्यले              क्रम अनुसार अनधवेशनको 

उपन्तस्थनत पुन्तस्तकामा हस्ताक्षर गनुयपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोनजम उपन्तस्थत सदस्यले अध्यक्षले तोके अनुसारको स्थानमा ननधायररत समय 

अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३)  अपांगता भएका सदस्यको हकमा अध्यक्षले ननधायररत गरेको स्थानमा ननजको साथमा एक जना 

सहयोगी आवश्यक भएमा सो को समेत व्यवस्था गन       ।  

५. सभाको गणपूरक संख्या:  

(१)  सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रनतशत भन्दा बढी सदस्य उपन्तस्थत 

भएमा अनधवेशनको लानग गणपूरक संख्या पुगेको मानननेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोनजम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले तीन नदन नभत्र अको बैठकका 

लानग दफा ३ बमोनजम सूनचत गनुयपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोनजम आ  न गरेको अनधवेशनमा गणपुरक संख्या नपुगेमा   ई नदन नभत्र 

अनधवेशन बसे्न गरी दफा ३ बमोनजम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) बमोनजम पुनः सूचना गदाय गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा प  स प्रनतशत 

सदस्यहरुको उपन्तस्थनतमा अनधवेशन बसे्नछ ।  

६.    कको सञ्चालन र स्थगन: 
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(१)  अध्यक्षले सभाको काययबोझलाई ध्यानमा राखी काययसूची स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचालन 

गनुयपनेछ ।  

(२)  सभाको बैठक अध्यक्षले ननधायरण गरेको समय तानलका बमोनजम हुनेछ ।  

(३)  अध्यक्षले प्रते्यक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४)                   उप      न न            उप                    गन   । 

उप     प न उप      न न                                            गन  

गर                  पन   । 

७. काययसूीी र समयावक्षध प्रकाशनः  

(१)  अध्यक्षको ननदेशानुसार सभाको सनचवले काययसूची र समय तानलका अनुसूची १ बमोनजम 

तयार गनेछ र त्यसको एक प्रनत सामान्यतया              अगावै प्रते्यक सदस्यलाई 

उपलब्ध गराइनेछ । 

तर नवशेष पररन्तस्थनतमा अध्यक्षको ननदेशानुसार बैठक बसे्न       घण्टा अगावै काययसूची 

तयार गरी त्यसको एक प्रनत सदस्यलाई              उपलब्ध गराउन      । 

८. समयावक्षध क्षनधायरण: 

(१)  अध्यक्षले बैठकमा पेश हुने नवषयमानथ छलफल गनय समयावनध तोके्नछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोनजम तोनकएको समयावनध समाि भएपनछ यस काययनवनधमा अन्यथा 

लेन्तखएकोमा बाहेक अध्यक्षले           छलफल हुन ननदई सो नवषयको टुङ्गो लगाउन 

आवश्यक सबै                ननणययाथय बैठकमा प्रसु्तत गनेछ । 
 

९. सभामा मतदान: 

(१)  सभामा ननणययका लानग प्रसु्तत गररएको सबै            प्रस्तावको ननणयय उपन्तस्थत 

सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।  

(२)  अध्यक्षता गने व्यन्तिलाई मत नदने अनधकार हुने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गने व्यन्तिले आफ्नो ननणाययक मत नदनेछ ।  
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१०. मयायक्षदत संशोधनः  

कुनै सदस्यले प्रसु्तत गने नवधेयक    प्रस्ताव   कुनै आपनिजनक, वं्यग्यात्मक, अनावश्यक, अनुपयुि वा 

असम्बद्ध शब्द वा वाक्ांश प्रयोग भएको लागेमा अध्यक्षले त्यस्ता नवषय नवतरण हुनुभन्दा अनघ 

उपयुि संशोधन गनय वा गराउन सके्नछ । 

११. बैठकको प्रारिः  

सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई रानरि य धुन बजे पनछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

१२. बैठकमा पालना गननयपने आचरणहरः  

(१) बैठकमा देहायका आ रणहरू पालना गनुय पनेछः 

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हँुदा सबैले सम्मान प्रकट गनय उठ नु पनेछ । 

(ख) अध्यक्षले बैठकप्रनत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थनगत भई अध्यक्ष सभाबाट बानहर ननसे्क पनछ मात्र अरु सदस्यहरूले बैठक कक्ष 

छाड नु पनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग नलने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नु पछय र अध्यक्षले 

अन्यथा आदेश नदएमा बाहेक उनभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको समयमा कुनै पनन सदस्यले स्थान छाड नु हँुदैन र 

अध्यक्षले बोलेको कुरा शान्तन्तपूवयक सुनु्न पनेछ । 

(च) अध्यक्ष   आसन   ण ग रर     र बोनलरहेको         सदस्यको बीचबाट नहँड नु हँुदैन । 

(छ) कुनै सदस्यले बोनलरहेको समयमा अशान्तन्त गनय वा बैठकको मयायदा भंग हुने वा 

अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हँुदैन । 

(ज) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुने्नबाट वारपार गरी नहँड न वा अध्यक्षको आसनतफय  नपठू्य 

फकायएर बस्न हँुदैन । 

(झ) बैठकको काययसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्तित नवषय बाहेक अन्य नवषयको पुस्तक, समाचारपत्र 

वा अन्य कागजपत्रहरू पढ नु हँुदैन । 

(ञ) बैठकको अवनधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभामा पालना गनुयपने    आ रणहरू           सभाले तोके बमोनजम हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग क्षलने सदस्यले पालन गननय पने क्षनयमहरः बैठकमा हुने छलफलमा भाग नलने 

सदस्यले देहायका ननयमहरूको पालन गनुय पनेछः 

(क) अध्यक्षको ध्यानाकषयण गनयको नननमि उठ नु पनेछ र अध्यक्ष ननजको नाम बोलाएपनछ वा इशारा 

गरेपनछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) यस कायय    को दफा ३५          नवषयमा छलफल गनुय हँुदैन । 

(ग) अ  र, अ  ल, अपमानजनक वा कुनै आपनिजनक शब्द बोल्नु हँुदैन । 

(घ) व्यन्तिगत आके्षप लगाउन हँुदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अनधकारलाई सभाको काययमा बाधा पाने मनसायले दुरुपयोग गनुय हँुदैन । 

(च) सभा वा अध्यक्षको कुनै ननणयय बदर गररयोस  भने्न प्रस्ताव मानथ बोल्दाको अवस्थामा बाहेक 

सभा अध्यक्षको कुनै पनन ननणययको आलोचना गनुय हँुदैन । 

(छ) अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक अध्यक्षको 

आचरणको आलोचना गनुय हँुदैन । 
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( ) वैठकमा पालना गनुयपने    ननयमहरू सभाले तोके बमोनजम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोनजम हुनेछः 

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले बोनलसकेपनछ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको क्रम 

बमोनजमको सदस्यले बोल्न पाउनेछन  । 

(ख) अध्यक्षको अनुमनत नबना कुनै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन 

। 

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्यले उिर नदनको नननमि छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो 

प्रस्तावको सम्बिमा छलफलमा पनहले भाग नलएको वा ननलएको जेसुकै भए तापनन प्रस्तावक 

सदस्यले उिर नदई सकेपनछ अध्यक्षको अनुमनत ननलई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सक्षकनेः  

(१) बैठकमा छलफल चनलरहेको समयमा सम्बन्तित नवषयमा कुनै सदस्यले कुनै   र     प न  माग 

गनय अध्यक्ष माफय त अनुरोध गनय      । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्तखएको भए तापनन अध्यक्षको अनुमनत नलई कुनै सदस्यले 

सभाको जानकारीको लानग आफूसँग सम्बन्तित अन्य नवषयमा स्पर जानकारी नदन सके्नछ । 

तर त्यस्तो स्पर जानकारी नदँदा कुनै नववादस्पद नवषय उठाउन पाइने छैन र सो स्पर 

जानकारी मानथ कुनै छलफल गनय पाइने छैन ।  

१६. क्षनणययाथय प्रस्ताव पेश गनेः  

(१) सभाको काययसूचीको कुनै प्रस्तावमानथ छलफल समाि भएपनछ सो प्रस्तावको पक्षमा हुने 

सदस्यहरूलाई “हुन्छ, नवपक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूलाई 

“मत नदन्न” भने्न शब्द सुननने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्यक्षले काययसुचीका नवषयहरू क्रमशः 

ननणययाथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम प्रस्तावलाई ननणययाथय पेश गरेपनछ अध्यक्षले “हुन्छ” वा “हुन्न” भने्न 

सदस्यहरूमधे्य जुन पक्षको बहुमत भएको ठ र   उँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्यक्षद्वारा कुनै प्रस्ताव ननणययाथय पेश गररसकेपनछ सो प्रस्ताव मानथ छलफल गनय वा संशोधन 

प्रसु्तत गनय पाइने छैन ।  

१७. सभाध्यिले क्षनदेशन क्षदनेः  

(१) बैठकमा अभद्र व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार ननयन्त्रण गनय अध्यक्षले चेतावनी नदए 

पनछ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमानथ तुरुन्त ननयन्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको आदेश पालना नगने सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बानहर जान 

आदेश नदन सके्नछ । आदेश पाएपनछ त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरुन्त बानहर जानु 

पनेछ र ननजले सो नदनको बाँकी अवनधको बैठकमा उपन्तस्थत हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोनजमको आदेश पाएपनछ पनन त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बानहर 

नगएमा अध्यक्षले ननजलाई कमयचारी वा सुरक्षाकमीको सहयोग नलई बानहर ननकाल्न सके्नछ । 

त्यसरी ननकानलएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपनछको तीन नदनसम्म सभाको बैठक वा कुनै 

सनमनतको बैठकमा भाग नलन पाउने छैन । यसरी ननकानलएकोमा सभाको सनचवले सो कुराको 

सूचना सबै सनमनतलाई नदनेछ । 

(४) यस काययनवनधमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्तखएको भए तापनन कुनै सदस्यले बैठक कक्षमा 

शान्तन्त, सुव्यवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गनय लागेमा वा सभाको प्रनतष्ठामा धक्का लागे्न 
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नकनसमले बैठक कक्ष नभत्र धं्वसात्मक कायय गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गनय लागेमा वा कुनै 

भौनतक हानी नोक्सानी पुर   एमा अध्यक्षले ननजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल ननष्काशन गरी 

सदस्यलाई बढीमा     नदन सम्मको लानग सभामा आउन नपाउने गरी र क्षनत भएको भौनतक 

सामाग्रीको यथाथय क्षनतपूनतय ननजबाट भराउने आदेश नदन सके्नछ । 

(५) दफा (४) ब  नजम ननष्कानसत भएको सदस्यले सो अवनधभर सभाको वा कुनै सनमनतको 

बैठकमा उपन्तस्थत हुन पाउने छैन । ननजलाई तोनकएको क्षनतपूनतय अध्यक्षले तोकेको समयनभत्र 

दान्तखला गने दानयत्व सम्बन्तित सदस्यको हुनेछ । 

(६) यस दफा बमोनजम कुनै सदस्य ननष्कानशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको सनचवले 

सबै सनमनतलाई नदनेछ ।  

१८. कारवाही क्षफताय हुन सके्ः यस काययनवनधमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेन्तखएको भए तापनन 

ननष्कानशत वा कारवाहीमा परेको सदस्यले नचि बुझ्दो सफाई पेश गरेमा वा आफ्नो भूल स्वीकार 

गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बुझी त्यस्तो सदस्यलाई माफी नदई कारवाही नफताय नलन 

सके्नछ । 

१९. बैठक स्थक्षगत गने अक्षधकारः बैठक कक्षनभत्र अव्यवस्था भई वा हुन लानग बैठक ननयनमत 

रुपले सञ्चालन गनय बाधा पने देन्तखएमा अध्यक्षले सो नदनको कुनै समयसम्म वा आफूले तोकेको 

अवनधसम्मको लानग    न       गर  बैठक स्थनगत गनय सके्नछ । अध्यक्षले गरेको त्यस्तो स्थगन मानथ 

कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छैन  । 

२०. सदस्यको स्थान ररक्त रहेको अवस्थामा सभाको कायय सञ्चालन: सभाको कुनै सदस्यको 

स्थान ररि रहेको अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कायय सञ्चालन गनय सके्नछ र सभाको कारबाहीमा 

भाग नलन नपाउने कुनै व्यन्तिले भाग नलएको कुरा पनछ पिा लागेमा प्रचनलत कानून नवपररत 

बाहेकको कायय अमान्य हुने छैन ।   

२१. सभाको क्षनणययको अक्षभलेख र कायायन्वयन: 

(१) सभा र यसको सनमनतको ननणयय तथा कारबाहीको अनभलेख सभाको सनचवले व्यवन्तस्थत र 

सुरनक्षत राख्नु पनेछ । 

(२) सभा तथा यसका सनमनतको ननणययको सक्कल अध्यक्षको आदेश नबना सभा वा सभा भवन 

बानहर लैजान हँुदैन । 

२२. क्षनणयय प्रमाक्षणत    :  

(१)  सभा          गरेका ननणय            ण  गनेछ । 

(२)  उप    (१)           नण     र    र    र        न गन  गर उन                     

गन   ।  

पररचे्छद - ३ 

स्थानीय कानून क्षनमायण गने प्रक्षक्रया 

२३. स्थानीय कानून क्षनमायण गदाय क्षवीार गननय पने पिहरुः  

(१) सभाले स्थानीय कानून ननमायण वा संशोधन गदाय अन्य कुराको अनतररि देहायको नवषयमा 

नवचार गनुय पनेछ: 

(क) संनवधान बमोनजम आफ्नो अनधकारको नवषयमा पने वा नपने, 

(ख) संनवधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यवस्था, 

(ग) त्यस्तो कानून, स्वच्छ, न्यायपूणय तथा तकय  संगत हुन वा नहुने,  
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(घ)  ननमायण गनय लानगएको स्थानीय कानूनको व्यवहाररक कायायन्वयन हुन सके्न वा नसके्न, 

(ङ) कानून कायायन्वयनको लानग आवश्यक पने आनथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) स    अदालतबाट प्रनतपानदत नसद्धान्त वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद , प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले त्यसै्त नवषयमा आधारभूत 

कानून ननमायण गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था 

( ) नेपाल सरकार वा प्रादेनशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको 

व्यवस्था, 

( ) नेपालले अन्तरानरि य स्तरमा जनाएको प्रनतवद्धता, 

(ञ) सम्बन्तित स्थानीय तहले ननमायण गरेको अन्य स्थानीय कानूनहरुसँगको तालमेल तथा 

सौहा ता, 

( ) नजल्लानभत्रका अन्य स्थानीय तह वा अन्य नजल्लासँग नसमाना जोनडएका स्थानीय तहको 

हकमा त्यस्ता नजल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था,  

( ) नगरकाययपानलकाले ननधायरण गरेका अन्य आवश्यक नवषयहरु ।  

(२) सभाले संनवधानको अनुसूची ९ को नवषयमा स्थानीय कानून ननमायण गदाय त्यस्तो नवषयमा संघीय 

संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रनतकूल नहुने गरी ननमायण गन छ । 

(३) ए     न                न               न                    र     न               

  र   गन       न                 गन  गर     न     न न  न   ण गन      न ।   

(४)             प        ए  आप        न  गर     न     न न  न   ण गन      न । 

(५)  सभाले नदएको अनधकार प्रयोग गरी काययपानलकाले ननदेनशका वा नदग्दशयन बनाई लागू गनेछ 

।  

२४. आवश्यकताको पक्षहीान गने:  

(१) काययपानलकाले नवधेयक तजुयमा गनुय अनघ त्यस्तो नवषयको कानून ननमायण गनय आवश्यक रहे 

नरहेको नवषयमा आवश्यकताको पनहचान गनुय पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग सम्बन्तित काययपानलकाले स्थानीय कानून बनाउनु पने 

आधार र कारण, त्यस्तो नवषयमा संघीय वा प्रदेश कानून भए नभएको, नजल्ला नभत्रका र अन्य 

नछमेकी स्थानीय तहमा त्यस सम्बिी स्थानीय कानून ननमायण भए नभएको, स्थानीय कानून 

तजुयमाबाट हानसल गनय खोनजएको लाभ लागत र उपलब्धी, स्थानीय कानून कायायन्वयनको लानग 

आवश्यक पने संयन्त्र तथा आनथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत जुटाउनको लानग आवश्यक व्यवस्था र 

नवधेयकमा रहने मुख्य मुख्य प्रावधानको समेत नवशे्लषण गरी संनक्षि अवधारणापत्र तयार गनुय 

पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोधनको लानग नवधेयक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको आधार र कारण सनहतको 

दफाबार तीन महले नववरण तयार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भने्न क्षनणयय गनेः कुनै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन 

भने्न कुराको ननणयय अध्यक्षले गनेछ र त्यसरी ननणयय गदाय अध्यक्षले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै 

अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनय सके्नछ । 

२६. क्षवधेयक वा प्रस्ताव प्रस्तनत:  
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(१) वानषयक आय र व्ययको अनुमान सनहतको बजेट तथा सोसँग सम्बन्तित नवननयोजन वा आनथयक 

नवधेयकह  अध्यक्षबाट ननधायररत नमनत र समयमा सभाको बैठकमा प्रसु्तत गनुयपनेछ ।  

(२)  वानषयक बजेट तथा अथय सम्बिी नवधेयक वा प्रस्ताव काययपानलकाको प्रमुख आफैं ले वा ननजले 

तोके बमोनजम उपप्रमुख वा काययपानलकाको सदस्यले मात्र प्रसु्तत गनुयपनेछ । अध्यक्षले वा   क 

बजेट आय व्यय नववरण तथा बजेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समयमा उपप्रमुखले 

बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(३)  कुनै नवधेयक वा प्रस्ताव अथय सम्बिी हो वा होइन भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अन्तन्तम 

ननणयय गने अनधकार अध्यक्षको हुनेछ ।   

(४)  अथय सम्बिी नवधेयक वा प्रस्तावको अन्य प्रनक्रया देहाय बमोनजम हुनेछ,-   

(क) अथय सम्बिी नवधेयक वा प्रस्तावमा छलफलका लानग अध्यक्षले स्वीकृत गरेको 

काययतानलका (नमनत र समय) सबै सदस्यलाई सभाको सनचवले उपलब्ध गराउनुपनेछ 

(ख) वानषयक बजेट सम्बिी नवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाई 

उपलब्ध गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बिी नवधेयक वा प्रस्तावका सम्बिमा यस काययनवनधमा उले्लख भएका नवषय 

बाहेक अध्यक्षले उपयुि ठहयायएको प्रनक्रया अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बिी नवधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका नवधेयक वा प्रस्ताव कुनै सदस्यले कम्तीमा     

नदन अनघ दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बिी नवधेयक वा प्रस्ताव बाहेकका नवधेयक वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात सभाको 

सनचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गनुयपनेछ ।  

(७) नवधेयक वा प्रस्ताव माथी छलफल र ननणयय हुने समयतानलका  न      १        अध्यक्षले 

ननधायरण गरे बमोनजम हुनेछ । 

२७. अथय सम्बन्धी पनरक अननमान:  

(१) सभाबाट पाररत चालु आनथयक वषयका लानग अथय सम्बिी ऐनले कुनै सेवाका लानग खचय गनय 

अन्तियारी नदएको रकम अपयायि भएमा वा त्यस वषयका लानग अथय सम्बिी ऐनले अन्तियारी 

नदनएको सेवामा खचय गनय आवश्यक भएमा वा अथय सम्बिी ऐनले अन्तियारी नदएको 

रकमभन्दा बढी खचय हुन गएमा काययपानलकाको प्रमुखले सभामा यस अनघ प्रसु्तत गररएको 

बजेटको नसद्धान्त र मागयदशनको प्रनतकूल नहुने गरी पुरक अनुमान पेश गनय सके्नछ । 

२८. क्षवधेयक सभामा पेश गदाय संलग्न गननय पने क्षववरण: सभामा पेश गने नवधेयकका साथमा 

देहायको नववरण संलग्न गनुय पनेछ,- 

(क) नवधेयकको उदे्दश्य र कारण सनहतको नववरण, 

(ख) नवधेयक ऐन बनेपनछ आनथयक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको नवसृ्तत नववरण सनहतको 

आनथयक नटप्पणी, 

(ग) कुनै नवधेयकमा ननयम, काययनवनध, ननदेनशका बनाउने वा अनधकार प्रत्यायोजन गने प्रावधान 

रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोनजत अनधकार अन्तगयत बनाइने ननयम, काययनवनध वा 

नन  नशकाको प्रकृनत र सीमा तथा त्यसबाट पनय सके्न प्रभाव सम्बिी नटप्पणी । 

२९. क्षवधेयक दताय गराउनन पने:  
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(१)  सभाको अनधकारके्षत्र नभत्र पने कुनै नवषयमा कुनै सदस्यले नवधेयक पेश गनय चाहेमा नवधेयक 

तयार गरी सभाको बैठक बसे्न नमनत भन्दा कम्तीमा प    न अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ध गराई 

दताय गराउनु पनेछ ।  

 र ननवायचनपनछको     सभामा नवधेयक पेश गने समयावनध                    न   । 

(२)  उप    (१)                 प्रचनलत कानून अनुकूल नदेन्तखएमा वा यो          अनुकुल 

नभएमा अध्यक्षले उि        नवनधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाई नदनु पनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोनजम अध्यक्षले आदेश नदए बमोनजम सभाको सनचवले प्रस्ताव दताय 

गनुय पनेछ । 

(४)  सभाको सनचवले अध्यक्षले आदेश नदएका         न     -२        दतायको अनभलेख छुटै्ट 

राख्नु पनेछ । 

३०. प्रस्ताव दताय गराउनन पने:  

(१)  सभाको अनधकारके्षत्र नभत्र पने कुनै नवषयमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने सदस्यले प्रस्ताव तयार 

गरी सभाको बैठक बसु्न भन्दा कम्तीमा     नदन अगावै अध्यक्ष समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

 र ननवायचनपनछको     सभामा प्रस्ताव पेश गने समयावनध                    न   । 

(२)  त्यस्तो प्रस्ताव प्रचनलत कानून अनुकूल नदेन्तखएमा वा यो          अनुकुल नभएमा अध्यक्षले 

उि प्रस्ताव नवनधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्यलाई नदनु पनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोनजम अध्यक्षले आदेश नदए बमोनजम सभाको सनचवले प्रस्ताव दताय 

गनुय पनेछ । 

(४)  सभाको सनचवले अध्यक्षले आदेश नदएका प्रस्तावहरु दतायको अनभलेख  न     -२        छुटै्ट 

राख्नु पनेछ ।  

३१. सूीना क्षबना पक्षन प्रस्ताव पेश गनय सक्षकनेः  

(१) यस पररचे्छदमा जुनसुकै कुरा लेन्तखएको भए तापनन अध्यक्षको अनुमनत नलई देहायको कुनै 

प्रस्ताव सूचना नबना पनन पेश गनय सनकनेछ र त्यस्तो प्रस्तावद्वारा कुनै नववादस्पद नवषय 

उठाउन पाइने छैनः 

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन नफताय नलने, 

(ग) बधाइ नदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छलफल वा बैठक स्थनगत गने, 

(ङ) बैठकको अवनध बढाउने वा  

(च) छलफल समाि गने । 

(२) उपदफा (१) मा उले्लन्तखत प्रस्तावका सम्बिमा अध्यक्ष अनुमनत प्राि भई बैठकमा प्रस्ताव 

पेश भएपनछ अध्यक्षले उि प्रस्तावलाई बैठकको ननणययाथय पेश गनेछ । 

३२. क्षवधेयक र प्रस्ताव क्षवतरण: 

वानषयक बजेट सम्बिी नवधेयक काययपानलकाबाट स्वीकृत गरी नसधै सभामा पेश गररनेछ । अन्य सबै 

नवधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सभाको 

सनचवले उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

३३. सनझाब संकलन र पररमार्यन:  
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(१) नवधेयक मसौदा भएपनछ अध्यक्षलाई उपयुि लागेमा त्यस्तो नवधेयकमा सावयजननक रुपमा वा 

वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकलन गनय सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजम प्राि हुन आएको सुझाबहरु सनहतको प्रनतवेदन सम्बन्तित वडा 

सनमनतले काययपानलकालाई नदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोनजम नवधेयकमा वडा सनमनत माफय त प्राि हुन आएका सुझाबहरुको 

अध्ययन गरी काययपानलकाले नवधेयकलाई आवश्यकता अनुसार पररमाजयन गनेछ ।  

३४. क्षवधेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गने:  

(१) अध्यक्षबाट स्वीकृत काययतानलका बमोनजम नवधेयक वा प्रस्ताव प्रसु्ततकताय सदस्यले सभाको 

बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजम नवधेयक पेश गदाय नवधेयक प्रसु्ततकताय सदस्यले नवधेयक पेश गनुय 

परेको कारण, नवधेयकबाट गनय खोनजएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राि गनय खोनजएको उपलन्तब्धको 

बारेमा संनक्षि जानकारी नदंदै नवधेयकमा छलफल गररयो   भने्न प्रस्ताव सभामा पेश गनुय पनेछ 

। 

(३) नवधेयक वा प्रस्ताव पेश गनय तोनकएको सदस्य सभामा स्वयं उपन्तस्थत हुन असमथय भएमा 

अध्यक्षले तोकेको कुनै सदस्यले नवधेयक    प्रस्ताव पेश गनय सके्नछ । 

३५. संशोधन सम्बन्धी शतयहरः कुनै नवधेयक वा प्रस्तावको सम्बिमा देहायका शतयका अधीनमा 

रही सदस्यले संशोधन पेश गनय सके्नछः 

(क) मूल प्रस्तावको नसद्धान्त नवपरीत हुनु हँुदैन । 

(ख) मूल प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यसको के्षत्रनभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग) बैठकले पनहले गररसकेको ननणयय  ग बानझने हुनु हँुदैन । 

(घ) अस्पर वा ननरथयक हुनु हँुदैन । 

३६. क्षवधेयकमा दफाबार छलफल:  

(१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोनजमको नवधेयक वा प्रस्ताव        दफावार छलफलका लानग 

अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ ।                                    न 

                              गर उन      । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम छलफल समाि भए पश्चात नवधेयक वा प्रस्ताव प्रसु्ततकताय सदस्यले 

अध्यक्षको अनुमनत   सभामा देहायको कुनै एक प्रस्ताव प्रसु्तत गनुयपनेछ,-  

(क) नवसृ्तत छलफलको लानग नवधेयक वा प्रस्तावलाई सभाका सनमनतमा पठाइयोस  भने्न वा  

(ख) नवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय ननणययाथय पेश गने ।  

 र                प   न                                   र      ग रन    न । 

३७. सभामा छलफल गनय नपाइने क्षवषयहरः  

(१) देहायका नवषयमा सभा वा स  नतको कुनै        छलफल गनय पाइने छैनः 

(क) संनवधान वा प्रचनलत कानूनबाट ननषेध गररएको नवषय, 

(ख)   न न : गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रानरि य नहत नवपररत हुन      ,  

(ग) काययपानलकाको कुनै सनमनतको ननणययको आलोचना गररएका नवषय, 

(घ) सभाको छलफलद्वारा स्पर भएसकेको नवषय, 
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(ङ) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लानग कुनै व्यन्ति वा संस्थाको नाम आनद भएको 

नवषय, 

(च) प्रचनलत कानून बमोनजम स्थानपत भएको न्यानयक वा         प      र , प्रचनलत 

कानुन बमोनजम जाँचबुझ गनय, सुझाव नदन वा प्रनतवेदन पेश गनय गनठत आयोग वा 

सनमनतमा नवचारधीन रहेको नवषय, 

(छ) ऐनतहानसक    वा कानूनको व्याख्या सम्बिी नवषय, 

(ज) गैर सरकारी व्यन्तिको कुनै विव्य सत्य हो वा होइन भने्न नवषय,  

(झ) अनशर भाषा प्रयोग गररएको,  

(ञ) काययपानलकाको कुनै ननणयय वा कुनै कारवाही सम्बिी नवषयमा छलफल गदाय रानरि य 

सुरक्षा, अखण्डता वा कूटनीनतक सम्बि जस्ता संवेदनशील नवषयहरूमा आँच आउन 

सके्न भनी काययपानलकाबाट प्रमानणत गररएको नवषय समावेश भएको, र 

३८. सक्षमक्षतमा छलफल:  

(१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोनजम नवसृ्तत छलफल गनय सभाको सनमनतमा पठाइएकोमा 

सनमनतले त्यस्तो नवधेयक वा प्रस्तावमा छलफल गदाय नवधेयकमा संशोधन पेश गने सदस्यहरुलाई 

संशोधन पेश गनुय परेको आधार र कारण समेत खुलाई आफ्नो संशोधनको नवषयमा प्रर गनय 

सनमनतको बैठकमा समय नदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोनजम संशोधनकतायले संशोधनको नवषयमा आफ्नो धारणा राखेपनछ पेश भएका 

संशोधनका नवषयमा समेत सनमनतले दफाबार छलफल गरी त्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा 

नगने सम्बिमा नवधेयक प्रसु्ततकताय सदस्यको समेत राय नलई आवश्यक ननणयय गनेछ । 
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३९. सक्षमक्षतको प्रक्षतवेदन र बैठकमा प्रस्तनत:  

(१) सनमनतमा नवधेयक वा प्रस्ताव उपर छलफल समाि भएपनछ सनमनतले गर     नण    न  प 

प्रनतवेदन तयार गरी सनमनतको संयोजक वा ननजको अनुपन्तस्थनतमा सनमनतले तोकेको सदस्यले 

प्रनतवेदन सनहतको नवधेयक वा प्रस्ताव अध्यक्षको अनुमनतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको प्रनतवेदन उपर छलफल समाि भए पश्चात नवधेयक वा प्रस्ताव 

प्रसु्ततकताय सदस्यले अध्यक्षको अनुमनतमा नवधेयक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय ननणययाथय 

पेश गनेछ । 

४०. क्षवधेयक क्षफताय क्षलन सके्:  

(१) नवधेयक प्रसु्ततकताय सदस्यले सभाको स्वीकृनत नलई जुनसुकै अवस्थामा नवधेयक         नफताय 

नलन सके्नछ ।  

तर वानषयक बजेट तथा आनथयक ऐन सम्बिी नवधेयक      नलन सके्न छैन  ।  

(२)  नवधेयक         प्रसु्ततकताय सदस्यले नवधेयक नफताय नलन अनुमनत मागे्न प्रस्ताव पेश चाहेमा 

नलन्तखत सूचना नदनु पनेछ । 

(३)  नवधेयक         नफताय नलने प्रस्तावको कसैले नवरोध गरेमा प्रस्ताव गने तथा नवरोध गने 

सदस्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराहरू स्पर पानय संनक्षि विव्य नदन अनुमनत नदन सके्नछ 

र त्यसपनछ अरु छलफल हुन ननदई प्रस्तावलाई ननणययाथय पेश गनेछ । 

(४)  नवधेयक         नफताय नलने अन्य प्रनक्रया अध्यक्षले ननधायरण गरे बमोनजम हुनेछ । 

४१. संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गने वा नगने अक्षधकारः  

(१)  दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोनजम दताय भएको नवधेयक वा      उपर कुनै सदस्यले 

संशोधन पेश गनय चाहेमा सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा           नदन अगावै संशोधनको 

प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गनय सके्नछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोनजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने अनधकार अध्यक्षको हुनेछ 

। 

(३)  अध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सनहतको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई ननणययाथय 

पेश गनुयभन्दा पनहले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी ननणययाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी 

संशोधनहरु भएमा अध्यक्षले उपयुि ठहयायएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सनहतको 

प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथनमकता नदइ पेश गनय सके्नछ । 

(४) सभाको सनचवले अध्यक्षले अनुमनत नदएका संशोधनहरूको नववरण सदस्यहरूलाई उपलब्ध 

गराउनेछ । 

४२. क्षवधेयक पाररत गने प्रस्ताव सभाको क्षनणययाथय पेश गने:  

(१) सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समाि भएपनछ र सनमनतमा नवसृ्तत छलफल भएकोमा 

सनमनतको प्रनतवेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समाि भएपश्चात अध्यक्षको अनुमनत नलई 

सभा   ननणययाथय नवधेयक प्रसु्ततकताय सदस्यले नवधेयक पाररत गररयोस  भने्न प्रस्ताव प्रसु्तत 

गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको नवधेयक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूलाई अध्यक्षको 

अनुमनत          ननणययाथय छुटै्ट पेश गनय      ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोनजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा नवधेयक वा 

प्रस्ताव पाररत भएको मानननेछ ।   
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४३. क्षवधेयकको पननः प्रस्तनक्षतः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी 

अस्वीकृत भएको नवधेयक सोही सभाको बैठकमा पुनः प्रस्ताव गररने छैन । 

४४. क्षवधेयक दताय अक्षभलेख राखे्न: सभामा पेश गने प्रयोजनाको लानग अध्यक्ष समक्ष पेश भएका 

नवधेयक सभाको सनचवले  न      -२        दताय गरी नवधेयकमा भएको कारबाहीको अद्यावनधक 

लगत तयार गरी राख्नु पनेछ ।  

४५. सामान्य त्रनटी सनधार: अध्यक्षले सभाबाट पाररत भएको नवधेयक वा प्रस्तावमा दफाहरूको 

संख्याको क्रम नमलाउने तथा भाषागत शुद्धता कायम राख्नु पनेछ ।  

४६. क्षवधेयक प्रमाणीकरणको लाक्षग अद्यावक्षधक प्रक्षत तयार पाने:  

(१) दफा ४२ बमोनजम सभाबाट पाररत भएको नवधेयकलाई सभाको सनचवले पाररत भएका संशोधन 

तथा आनुषंनगक नमलान भए त्यस्तो नमलान गरी नवधेयक पाररत भएको नमनत समेत उले्लख 

गरी प्रमाणीकरणको लानग नेपाली कागजमा चार प्रनत तयार गनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजम तयार गररएको नवधेयकमा वषयगत नम्बर समेत उले्लख गरी सभाको 

सनचवले प्रमाणीकरणको लानग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४७. क्षवधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा क्षबक्री क्षवतरण:  

(१)  सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोनजम पेश भएको नवधेयकको पनहलो र 

अन्तन्तम पृष्ठमा पूरा नाम, थर तथा पद समेत उले्लख गरी प्रते्यक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षले 

प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी प्रमाणीकरण गदाय नमनत र नवधेयकको पृष्ठ संख्या समेत खुलाउनु 

पनेछ ।  

(२)  सभाबाट पाररत नवधेयक उपदफा (१) बमोनजम प्रमाणीकरण भएपनछ लागू हुनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोनजम नवधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा नदनु पनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोनजम प्रमाणीकरण भएको नवधेयकको एक प्रनत सभाको अनभलेखमा राखी 

अको एक–एक प्रनत काययपानलकाको कायायलय, वडा सनमनत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  

मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।  

(५)  उपदफा (१) बमोनजम प्रमाणीकरण भएको नवधेयक प्रकाशन गरी काययपानलकाको 

वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।  

(६)  सभाले पाररत गरेको नवधेयक प्रमाणीकरण भएपनछ त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको बारेमा 

स्थानीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्र  र गनुय पनेछ । 

(७)  कसैले स्थानीय कानून खररद गनय चाहेमा काययपानलकाको कायायलय र वडा सनमनतको 

कायायलयबाट लागत दसु्तर नतरी खररद गनय सके्नछ । 

४८. सक्षमक्षत गठन गनय सके्:  

(१) काययपानलकालाई सभाप्रनत उिरदानय बनाउन, स्थानीय कानून ननमायण प्रनक्रयालाई व्यवन्तस्थत 

बनाउन तथा काययपानलकाबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र मूल्या न गरी आवश्यक ननदेशन 

नदन समेत प्रयोजनको लानग देहाय बमोनजमको सनमनत गठन गनय सके्नछः  

क. नवधेयक सनमनत 

ख. लेखा सनमनत 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको प्रते्यक सनमनतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन  । सनमनतमा 

रहने सदस्यहरु नवषयगत अनुभव वा नवज्ञताका आधारमा अध्यक्षको प्रस्ताव बमोनजम सभाले 

ननधायरण गरे बमोनजम हुनेछ ।  
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(३)  उपदफा (२) बमोनजम गठन हुने सनमनतको संयोजक अध्यक्षले तोके बमोनजम हुनेछ । 

संयोजक बैठकमा उपन्तस्थत नभएमा सनमनतले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(४)  सनमनतको सनचवको कायय काययपानलकाको नवषयगत शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

(५)  सनमनतको बैठकको गणपुरक संख्या कम्तीमा     जना हुनुपनेछ । 

(६)  सनमनतको ननणयय बहुमतबाट हुनेछ ।  

(७)  उपदफा (१) बमोनजमको सनमनतले आवश्यकतानुसार नवषयगत नवज्ञ वा कमयचारीलाई 

आमन्त्रण गनय सके्नछ । आमन्तन्त्रत सदस्यले बैठकको ननणययमा मत नदन पाउने छैन।  

(८) उप    (१)                 आ     गर                       न सभासमक्ष पेश गन   पन   

। 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यावक्षधक अक्षभलेख र       :  

(१) सभाको सनचवले अनुसूची–३ बमोनजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र 

अद्यावनधक अनभलेख राख्नु पनेछ । 

(२) काययपानलकाले स्थानीय कानूनको वषयगत र वणायनुक्रममा अद्यावनधक नववरण तयार गरी राख्नु 

पनेछ ।   

(३) स्थानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन समेत नमलाइ काययपानलकाले अद्यावनधक 

नववरण तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अद्यावनधक गररएको स्थानीय कानून स्थानीय तहको 

वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोनजम रान्तखएको अनभलेख कसैले अवलोकन गनय चाहेमा सुरनक्षत रुपमा 

अवलोकन गनय नदनु पनेछ ।  

५०. कानून क्षनमायण प्रक्षक्रया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: स्थानीय कानून ननमायण वा संशोधन सम्बिी 

अन्य प्रनक्रया प्रचनलत कानून अनुकूल सभाले आँफै ननधायरण गरे बमोनजम हुनेछ ।  

५१. सभाको सक्षीवको अक्षधकारः सभाको सनचवले सभाको वा कुनै सनमनत वा उपसनमनतको 

बैठकमा प्रवेश गनय र बैठकमा काययरत कमयचारीलाई ननदेशन नदन वा ननयन्त्रण गनय वा बैठकले 

मागेको काययनवनध सम्बिी सल्लाह नदन सके्नछ । 

पररचे्छद - ४  

क्षवक्षवध 

५२. सभालाई संबोधनः  

(१) नेपाल सरकारका मन्तन्त्रपररषद का सदस्य, प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका मन्तन्त्रपररषद का 

सदस्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई       संवोधन गनय अनुरोध गनय सके्नछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोनजम सम्बोधनको लानग अपनाइने प्रनक्रया अध्यक्षले तोके बमोनजम हुनेछ । 

५३. प्रवेश क्षनयक्षमत गने अक्षधकारः  

(१) सभाको बैठकमा प्रवेश ननयनमत गने अनधकार अध्यक्षको हुनेछ ।  

५४. आन्तररक क्षदग्दशयनः सभाको स्वीकृनत नलई अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार आन्तररक नदग्दशयन 

बनाउन सके्नछ । 

(१) यस काययनवनधको अन्तन्तम व्याख्या गने अनधकार अध्यक्षलाई हुनेछ र ननजको ननणयय अन्तन्तम 

हुनेछ ।  

(२) त्यस्तो ननणययको जानकारी बैठकलाई नदनु पनेछ ।  
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(३) यो कायय  नधको प्रयोग गदाय प्रनक्रयागत बाधा अड काउहरू फुकाउने अन्तन्तम अनधकार 

अध्यक्षलाई हुनेछ । यसरी जारी भएका आदेश वा ननदेशनहरू यस का      मा परे सरह 

मानन कायायन्वयनमा आउनेछ । 

५५. सभाको सक्षीवको काम लगाउन सके्ः सभाको सनचव उपन्तस्थत नभएमा यस का    नधमा 

सभाको सनचवले गने भनी तोनकएको काययहरू अध्यक्षले तोकेको अन्य अनधकृत स्तरका कमयचारीले 

गनेछ ।  

 

५६. अननपम्भस्थक्षतको सूीनाः  

(१) कुनै सदस्य लगातार दूई वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा अनुपन्तस्थत रहनु पने भएमा 

तत्सम्बिी अग्रीम सूचना अध्यक्षलाई नदनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम नदइने सूचनामा आफू अनुपन्तस्थत रहने अवनध र कारण समेत उले्लख 

गनुय पनेछ ।  

५७. पालना गननय पने आीार संक्षहताः सभाका पदानधकारी तथा सदस्यहरूले संनवधान तथा कानून 

बमोनजमको उिरदानयत्व पूरा गने तथा ननजहरूको काम कारवाहीमा सावयजननक नवश्वास कायम गनय 

सभाबाट स्वी  त आचार संनहताको पालना गनेछन  । आचार संनहताको नमूना स्थानीय तहको सम्पकय  

मन्त्रालय माफय त उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो आचारसंनहता सभाले पाररत गरी लागू गनुय स्थानीय 

तहको कतयव्य हुनेछ । 

५८. अक्षधवेशनको अंग नमाक्षनने: सभाको अनधवेशन प्रारम्भ  न  प    र भैसकेपनछ अन्त्य 

नभएसम्मको अवनधमा आयोजना हुने उद   टन, स्वागत, सम्मान तथा अनभनन्दन जस्ता नक्रयाकलापलाई 

सभाको अंग माननने छैन ।  

५९. शाम्भन्त सनरिा सनव्यवस्था      र   : नगर        न      र         र           

  र    न          ग  न र   गर            र   उप   गर उन          र    न           

 न   । 
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अनु  ची - १ 

(काययनवनधको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्तित) 

रत्ननगर नगरपानलका 

नगर सभा 

काययसूीी र समयताक्षलका 

बैठक       बैठक स्थानः  

अध्यक्षताः  

                                                    

     

     

     

 

                  

              

    

            व 

           

न   

          न        न   

र     ए       
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अनु  ची - २ 

(काययनवनधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बन्तित) 

 

रत्ननगर नगरपानलकाको नगर सभामा प्रसु्तत कानूनको अनभलेख 

रत्ननगर नगरसभा 

 

दताय 

नं. 

 

नवधेयकको 

नाम 

 

दताय 

नमनत 

 

मूल÷संशोधन 

 

प्रसु्ततकताय 

 

नवतरण 

नमनत 

 

सभामा 

प्रसु्तत 

नमनत 

 

दफावार 

छलफल 

 

पाररत 

नमनत 

 

प्रमाणीकरण 

नमनत 

 

कैनफयत 

 

           

           

           

           

           

 

अक्षभलेख तयार गनेको अक्षभलेख र्ााँी गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर: न  ,  र: 

पद: प : 

नमनत:     : 
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अनु  ची - ३ 

-काययनवनधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्तित) 

 

रत्ननगर नगरपानलकाको नगर सभामा       कानूनको अनभलेख 

रत्ननगर नगरसभा 

 

दताय 

नं. 

 

नवधेयकको नाम 

 

       

      

 ए   

नमनत 

 

     न  ए   

 ए           

 

सभामा 

प्रसु्तत 

नमनत 

 

पाररत 

नमनत 

 

प्रमाणीकरण 

नमनत 

 

कैनफयत 

 

        

        

        

        

        

 

अक्षभलेख तयार गनेको अक्षभलेख र्ााँी गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

नाम, थर: न  ,  र: 

पद: प : 

नमनत:     : 
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६०. अननपम्भस्थक्षतको सूीनाः  

(१) कुनै सदस्य लगातार दूई वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा अनुपन्तस्थत रहनु पने भएमा 

तत्सम्बिी अग्रीम सूचना अध्यक्षलाई नदनु पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोनजम नदइने सूचनामा आफू अनुपन्तस्थत रहने अवनध र कारण समेत उले्लख 

गनुय पनेछ ।  

६१. पालना गननय पने आीार संक्षहताः सभाका पदानधकारी तथा सदस्यहरूले संनवधान तथा कानून 

बमोनजमको उिरदानयत्व पूरा गने तथा ननजहरूको काम कारवाहीमा सावयजननक नवश्वास कायम गनय 

सभाबाट स्वी  त आचार संनहताको पालना गनेछन  । आचार संनहताको नमूना स्थानीय तहको सम्पकय  

मन्त्रालय माफय त उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो आचारसंनहता सभाले पाररत गरी लागू गनुय स्थानीय 

तहको कतयव्य हुनेछ । 

६२. अक्षधवेशनको अंग नमाक्षनने: सभाको अनधवेशन प्रारम्भ  न  प    र भैसकेपनछ अन्त्य 

नभएसम्मको अवनधमा आयोजना हुने उद   टन, स्वागत, सम्मान तथा अनभनन्दन जस्ता नक्रयाकलापलाई 

सभाको अंग माननने छैन ।  

६३. शाम्भन्त सनरिा सनव्यवस्था      र   : ग उ        नगर        न      र         र     

        र    न          ग  न र   गर            र   उप   गर उन          र   

 न            न   । 

 

 

    आज्ञाले,  

                 नवराज ढंुगाना  

             प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत  


