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a];Lzx/ gu/kflnsf नगर सभा स ालन 

 कायर्िविध, २०७४  
 

ूःतावनाः नेपालको संिवधानको धारा २२७ अनसुार ूदेश कानून बमोिजम 
ःथानीय तहको बैठक स ालन कायर्िविध ःवीकृत भई लागू नभएसम्मको लािग  
gu/ सभाको कायर् स ालन गनर्, बैठकको सवु्यवःथा कायम राख्न, आवँयक 
सिमितह को गठन गनर् र अन्य काम कारवाही िनयिमत एवं ूभावकारी बनाउन 
gu/ sfo{kflnsfjf6 ःवीकृत गरी यो कायर्िविध जारी गिरएको छ । 
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पिरच्छेद –  1 

ूारिम्भक 

1.संिक्ष  नाम र ूारम्भः (1) यस िनयमावलीको नाम a];Lzx/ नगर सभा 
सञ् चालन कायर्िविध-२०७४” रहेको छ। 

(2) यो कायर्िविध तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

2.पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा,- 
(क) “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ुपछर् । 
(ख) “ःथानीय तह” भन् नाले नेपालको संिवधानको धारा ५६ को उपधारा ४ 

बमोिजमका गाउँपािलका, नगरपािलका र िजल्ला सभा सम्झन ुपदर्छ । 
(ग)  “सभा” भन् नाले गाउँपािलकाको हकमा संिवधानको धारा २२२ 

बमोिजमको गाउँसभा, नगरपािलकाको हकमा संिवधानको धारा २२३ 
बमोिजमको नगर सभा र िजल्ला समन्वय सिमितको हकमा धारा २२० 
बमोिजमको िजल्ला सभा सम्झन ुपदर्छ ।  

(घ) “कायर्पािलका” भन् नाले नगर कायर्पािलका सम्झन ुपदर्छ । 
(ङ) “अध्यक्ष” भ ाले सभाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछर् ।  
(च) “उपाध्यक्ष” भ ाले नगरपािलकाको उपूमखुलाई सम्झन ुपदर्छ । 
(छ) “िवधेयक” भ ाले ःथानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन 

मसौदा समेत सम्झन ुपछर्। 
(ज)  “सदःय” भ ाले गाउँ तथा नगर कायर्पािलकाको अध्यक्ष/ूमखु, 

उपाध्यक्ष/उपूमखु, कायर्पािलकाको सदःय वा वडा सदःय सम्झन ुपछर् 
। 
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(झ) “सभाको सिचव” भ ाले नगरपािलकाको k|d'v k|zf;lso clws[t र 
अध्यक्षले सभाको सिचव भई काम गनर् तोकेको कमर्चारी समेतलाई 
सम्झन ुपछर् । 

(ञ) “बैठक” भ ाले नगर सभाको अिधवेशन सम्झन ु पछर् । सो शब्दले 
सिमितको वैठक समेतलाई सम्झन ुपदर्छ । 

(ट) “ूःताव” भ ाले सभाको िवचाराथर् पेश गिरएको कुनै ूःताव वा सो 
ूःतावसँग सम्बिन्धत संशोधन ूःताव समेत सम्झन ुपछर् । 

(ठ) “ूःततुकतार् सदःय” भ ाले सभाको िवधेयक वा ूःताव ूःततुकतार् 
सभाको सदःय सम्झन ुपछर् । 

(ड) “बैठक कक्ष” भ ाले सभाको बैठक कक्ष सम्झन ु पछर् र सो शब्दले 
बैठक कक्षसँग जोिडएको दशर्कदीघार् तथा बरण्डा समेतलाई जनाउँछ । 

(ढ) “िवषयगत शाखा” भ ाले गाउँपािलका वा नगरपािलकाको कायर् िवभाजन 
िनयमावली बमोिजमको िवषयगत शाखा संझन ुपछर् ।  

(ण) “सिमित” भ ाले यस कायर्िविध बमोिजम गठन हनेु सभाको सिमित 
सम्झन ुपछर् । 

(त) “संयोजक” भ ाले यस कायर्िविध बमोिजम गिठत सिमितको संयोजक 
सम्झन ुपछर् । 

 

 

 

 

पिरच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक स ालन सम्बन्धी व्यवःथा 
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1.सभाको अिधवेशन बोलाउन:े )१ (अध्यक्षले नगरपािलकाको िनवार्चनको अिन्तम 
पिरणाम घोषणा भएको िमितले एक मिहना िभऽ सभाको पिहलो अिधवेशन 
बोलाउनेछ । त्यसपिछ यस कायर्िविध बमोिजम अध्यक्षले समय समयमा अन्य 
अिधवेशन बोलाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अिधवेशनको समाि  र अक  बैठकको ूारम्भका बीचको 
अविध छ महीना भन्दा बढी हनेु छैन । 

(२) अध्यक्षले कायर्सूची बमोिजम सभाको बैठकको संचालन र अन्त्य गनछ 
। 

(३) सभाको अिधवेशन चालू नरहेको वा बैठक ःथिगत भएको अवःथामा 
बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी सभाको सम्पूणर् सदःय संख्याको एक चौथाइ 
सदःयह ले िलिखत अनरुोध गरेमा अध्यक्षले त्यःतो बैठक बःने िमित, ःथान 
तोक्नेछ । त्यसरी तोिकएको िमित, समय र ःथानमा सभाको अिधवेशन बःनेछ 
। 

(४) सभाको अिधवेशन कायर्पािलकाको केन्ि रहेको ःथानमा अध्यक्षले तोके 
बमोिजम बःनेछ । 

(५) सामान्यतः िनवार्चन पिछको पिहलो अिधवेशनको अविध बढीमा पन्ी 
िदन र सोपिछको ूत्येक अिधवेशनको अविध बढीमा सात िदनको हनेुछ । 

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोिजम सभाको अिधवेशन बोलाएको सूचना 
अध्यक्षले सदःयह लाई िदनेछ । त्यःतो सूचना आवँयकता अनसुार सावर्जिनक 
स ार माध्यमबाट समेत ूचार ूसार गनुर् पनछ ।       



v08 !, ;+Vof ^, Ho]i7 @* ut], @)&% ;fn 

 

a];Lzx/ gu/kflnsfsf] gu/ ;ef ;~rfng sfo{ljlw, @)&$                                  5 
 

2.सदःयह को उपिःथित र आसनः  )१ ( बैठकमा आसन महण गनुर् अिघ सबै 
सदःयले अध्यक्षले तोकेको बम अनसुार अिधवेशनको उपिःथित पिुःतकामा 
हःताक्षर गनुर्पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम उपिःथत सदःयले अध्यक्षले तोके अनसुारको 
ःथानमा िनधार्िरत समय अगावै आफ्नो आसन महण गनुर्पनछ ।  

(३) अपांगता भएका सदःयको हकमा अध्यक्षले िनधार्िरत गरेको ःथानमा 
िनजको साथमा एक जना सहयोगी आवँयक भएमा सो को समेत व्यवःथा गनर् 
सक्नेछ ।  

3.सभाको गणपूरक संख्या:  )१ (सभामा तत्काल कायम रहेका सदःय संख्याको 
पचास ूितशत भन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा अिधवेशनको लािग गणपूरक 
संख्या पगेुको मािननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम गणपरुक संख्या नपगेुमा अध्यक्षले तीन िदन 
िभऽ अक  बैठकका लािग दफा ३ बमोिजम सूिचत गनुर्पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम आव्हान गरेको अिधवेशनमा गणपरुक संख्या 
नपगेुमा दईु िदन िभऽ अिधवेशन बःने गरी दफा ३ बमोिजम सूचना गनुर्पनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम पनुः सूचना गदार् गणपरुक संख्या नपगेुमा 
कम्तीमा पच्चीस ूितशत सदःयह को उपिःथितमा अिधवेशन बःनेछ ।  

4.बैठकको स ालन र ःथगन:  )१ (अध्यक्षले सभाको कायर्बोझलाई ध्यानमा 
राख◌ी कायर्सूची ःवीकृत गरी सभाको बैठक संचालन गनुर्पनछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्यक्षले िनधार्रण गरेको समय तािलका बमोिजम 
हनेुछ ।  
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(३) अध्यक्षले ूत्येक बैठकको ूारम्भ तथा ःथगनको घोषणा गनछ । 

(४) सभाको अध्यक्ष वैठकमा उपिःथत हनु नसक्ने अवःथामा उपाध्यक्ष वा 
उपूमखुले बैठकको अध्यक्षता गनछ । उपूमखु पिन उपिःथत हनु नसकेमा 
अध्यक्षले तोकेको सभाको सदःयले बैठकको अध्यक्षता गन गरी कायर्सूचीमा 
तोक्न ुपनछ । 

5.कायर्सूची र समयाविध ूकाशनः  )१ (अध्यक्षको िनदशानसुार सभाको सिचवले 
कायर्सूची र समय तािलका अनसूुची-१ बमोिजम तयार गनछ र त्यसको एक ूित 
सामान्यतया अड्चालीस घण्टा अगावै ूत्येक सदःयलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

तर िवशेष पिरिःथितमा अध्यक्षको िनदशानसुार बैठक बःने चौवीस घण्टा 
अगावै कायर्सूची तयार गरी त्यसको एक ूित सदःयलाई सभाको सिचवले 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

6.समयाविध िनधार्रण: )१ (अध्यक्षले बैठकमा पेश हनेु िवषयमािथ छलफल गनर् 
समयाविध तोक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको समयाविध समा  भएपिछ यस 
कायर्िविधमा अन्यथा लेिखएकोमा बाहेक अध्यक्षले अन्य िवषयमा छलफल हनु 
निदई सो िवषयको टु ो लगाउन आवँयक सबै िवधेयक वा ूःताव िनणर्याथर् 
बैठकमा ूःततु गनछ । 

7.सभामा मतदान:  )१ (सभामा िनणर्यका लािग ूःततु गिरएको सबै  िवधेयक वा 
ूःतावको िनणर्य उपिःथत सदःयह को बहमुतबाट हनेुछ ।  

(२) अध्यक्षता गन व्यिक्तलाई मत िदने अिधकार हनेु छैन ।  
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तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गन व्यिक्तले आफ्नो िनणार्यक मत िदनेछ 
।  

8.मयार्िदत संशोधनः कुनै सदःयले ूःततु गन िवधेयक वा ूःतावमा कुनै 
आपि जनक, व्यंग्यात्मक, अनावँयक, अनपुयकु्त वा असम्ब  शब्द वा वाक्यांश 
ूयोग भएको लागेमा अध्यक्षले त्यःता िवषय िवतरण हनुभुन्दा अिघ उपयकु्त 
संशोधन गनर् वा गराउन सक्नेछ । 
9.बैठकको ूारम्भः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई राि य धनु बजे 
पिछ बैठक ूारम्भ हनेुछ । 
10.बैठकमा पालना गनुर्पन आचरणह ः (१) बैठकमा देहायका आचरणह  
पालना गनुर् पनछः 

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा ूवेश हुँदा सबैले सम्मान ूकट गनर् उठ्न ु
पनछ । 

(ख) अध्यक्षले बैठकूित सम्मान ूकट गरी आफ्नो आसन महण 
गनुर्पनछ । 

(ग) बैठक ःथिगत भई अध्यक्ष सभाबाट बािहर िनःके पिछ माऽ अ  
सदःयह ले बैठक कक्ष छाड्न ुपनछ । 

(घ) बैठकमा भाग िलने सदःयले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर माऽ 
बोल्न ुपछर् र अध्यक्षले अन्यथा आदेश िदएमा बाहेक उिभएर बोल्न ु
पनछ । 

(ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गिररहेको समयमा कुनै पिन सदःयले 
ःथान छाड्न ुहुँदैन र अध्यक्षले बोलेको कुरा शािन्तपूवर्क सु ु पनछ 
। 
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(च) अध्यक्षले आसन महण गिररहेको र बोिलरहेको अवःथामा सदःयको 
बीचबाट िहँड्न ुहुँदैन । 

(छ) कुनै सदःयले बोिलरहेको समयमा अशािन्त गनर् वा बैठकको मयार्दा 
भंग हनेु वा अव्यवःथा उत्प  हनेु कुनै काम गनुर् हुँदैन । 

(ज) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामु ेबाट वारपार गरी िहँड्न वा 
अध्यक्षको आसनतफर्  िप ू फकार्एर बःन हुँदैन । 

(झ) बैठकको कायर्सँग ूत्यक्ष पले सम्बिन्धत िवषय बाहेक अन्य 
िवषयको पःुतक, समाचारपऽ वा अन्य कागजपऽह  पढ्न ुहुँदैन । 

(ञ) बैठकको अविधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनुर् पनछ । 

(२) सभामा पालना गनुर्पन अन्य आचरणह  समय समयमा सभाले तोके 
बमोिजम हनेुछ । 

11.बैठकमा भाग िलने सदःयले पालन गनुर् पन िनयमह ः बैठकमा हनेु 
छलफलमा भाग िलने सदःयले देहायका िनयमह को पालन गनुर् पनछः 

(क) अध्यक्षको ध्यानाकषर्ण गनर्को िनिम  उठ्न ु पनछ र अध्यक्ष िनजको 
नाम बोलाएपिछ वा इशारा गरेपिछ माऽ बोल्न ुपनछ । 

(ख) यस कायर्िविधको दफा ३५ बमोिजमका िवषयमा छलफल गनुर् हुँदैन । 

(ग) अशी , अ ील, अपमानजनक वा कुनै आपि जनक शब्द बोल्न ुहुँदैन । 

(घ) व्यिक्तगत आक्षेप लगाउन हुँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अिधकारलाई सभाको कायर्मा बाधा पान मनसायले दु पयोग 
गनुर् हुँदैन । 
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(च) सभा वा अध्यक्षको कुनै िनणर्य बदर गिरयोस ्भ े ूःतावमािथ बोल्दाको 
अवःथामा बाहेक सभा अध्यक्षको कुनै पिन िनणर्यको आलोचना गनुर् हुँदैन 
। 

(छ) अध्यक्षले पद अनकूुल आचरण गरेको छैन भ े ूःतावको छलफलको 
बममा बाहेक अध्यक्षको आचरणको आलोचना गनुर् हुँदैन । 

(ज) वैठकमा पालना गनुर्पन अन्य िनयमह  सभाले तोके बमोिजम हनेुछ । 

12.छलफलमा बोल्ने बमः बैठकमा बोल्ने बम देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) ूःताव पेश गन सदःयले बोिलसकेपिछ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा 
इशारा गरेको बम बमोिजमको सदःयले बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्यक्षको अनमुित िबना कुनै सदःयले एउटै ूःतावमा एक पटक भन्दा 
बढी बोल्न पाउने छैन । 

(ग) ूःताव पेश गन सदःयले उ र िदनको िनिम  छलफलको अन्त्यमा फेिर 
बोल्न पाउनेछ । सो ूःतावको सम्बन्धमा छलफलमा पिहले भाग 
िलएको वा निलएको जेसकैु भए तापिन ूःतावक सदःयले उ र िदई 
सकेपिछ अध्यक्षको अनमुित निलई फेिर बोल्न पाउने छैन । 

13.ःप  पानर् माग गनर् सिकनेः  )१ (बैठकमा छलफल चिलरहेको समयमा 
सम्बिन्धत िवषयमा कुनै सदःयले कुनै कुरा ःप  पानर् माग गनर् अध्यक्ष माफर् त 
अनरुोध गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अध्यक्षको 
अनमुित िलई कुनै सदःयले सभाको जानकारीको लािग आफूसँग सम्बिन्धत अन्य 
िवषयमा ःप  जानकारी िदन सक्नेछ । 
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तर त्यःतो ःप  जानकारी िदँदा कुनै िववादःपद िवषय उठाउन पाइने छैन 
र सो ःप  जानकारी मािथ कुनै छलफल गनर् पाइने छैन ।  

14.िनणर्याथर् ूःताव पेश गनः  )१ (सभाको कायर्सूचीको कुनै ूःतावमािथ 
छलफल समा  भएपिछ सो ूःतावको पक्षमा हनेु सदःयह लाई “हनु्छ, िवपक्षमा 
हनेु सदःयह लाई “हु ” र तटःथ रहन चाहने सदःयह लाई “मत िद ” भ े 
शब्द सिुनने गरी उच्चारण गनुर् भनी अध्यक्षले कायर्सचुीका िवषयह  बमशः 
िनणर्याथर् पेश गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूःतावलाई िनणर्याथर् पेश गरेपिछ अध्यक्षले 
“हनु्छ” वा “हु ” भ े सदःयह मध्ये जनु पक्षको बहमुत भएको ठहरय्ाउँछ सो 
कुराको घोषणा गनछ ।  

(३) अध्यक्ष ारा कुनै ूःताव िनणर्याथर् पेश गिरसकेपिछ सो ूःतावमािथ 
छलफल गनर् वा संशोधन ूःततु गनर् पाइने छैन ।  

15.सभाध्यक्षले िनदशन िदनेः  )१ (बैठकमा अभि व्यवहार गन सदःयलाई 
आफ्नो व्यवहार िनयन्ऽण गनर् अध्यक्षले चेतावनी िदए पिछ त्यःतो सदःयले 

आफ्नो व्यवहारमािथ तु न्त िनयन्ऽण गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेश पालना नगन सदःयलाई अध्यक्षले 
बैठकबाट बािहर जान आदेश िदन सक्नेछ । आदेश पाएपिछ त्यःतो सदःयले 
बैठक कक्षबाट तु न्त बािहर जान ुपनछ र िनजले सो िदनको बाँकी अविधको 
बैठकमा उपिःथत हनु पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको आदेश पाएपिछ पिन त्यःतो सदःय बैठक 
कक्षबाट तु न्त बािहर नगएमा अध्यक्षले िनजलाई कमर्चारी वा सरुक्षाकमीर्को 
सहयोग िलई बािहर िनकाल्न सक्नेछ । त्यसरी िनकािलएकोमा त्यःतो सदःयले 
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त्यसपिछको तीन िदनसम्म सभाको बैठक वा कुनै सिमितको बैठकमा भाग िलन 
पाउने छैन । यसरी िनकािलएकोमा सभाको सिचवले सो कुराको सूचना सबै 
सिमितलाई िदनेछ । 

(४) यस कायर्िविधमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै 
सदःयले बैठक कक्षमा शािन्त, सवु्यवःथा तथा अनशुासन भ  गरेमा वा गनर् 
लागेमा वा सभाको ूित ामा धक्का लाग्ने िकिसमले बैठक कक्ष िभऽ ध्वंसात्मक 
कायर् गरेमा वा बल ूयोग गरेमा वा गनर् लागेमा वा कुनै भौितक हानी नोक्सानी 
परुय्ाएमा अध्यक्षले िनजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल िनंकाशन गरी सदःयलाई 
बढीमा सात िदन सम्मको लािग सभामा आउन नपाउने गरी र क्षित भएको 
भौितक सामामीको यथाथर् क्षितपूितर् िनजबाट भराउने आदेश िदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बमोिजम िनंकािसत भएको सदःयले सो अविधभर सभाको 
वा कुनै सिमितको बैठकमा उपिःथत हनु पाउने छैन । िनजलाई तोिकएको 
क्षितपूितर् अध्यक्षले तोकेको समयिभऽ दािखला गन दाियत्व सम्बिन्धत सदःयको 
हनेुछ । 

(६) यस दफा बमोिजम कुनै सदःय िनंकािशत भएको वा फुकुवा भएको 
सूचना सभाको सिचवले सबै सिमितलाई िदनेछ ।  

16.कारवाही िफतार् हनु सक्नेः यस कायर्िविधमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन िनंकािशत वा कारवाहीमा परेको सदःयले िच  बझु्दो सफाई पेश 
गरेमा वा आफ्नो भलू ःवीकार गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बझुी 
त्यःतो सदःयलाई माफी िदई कारवाही िफतार् िलन सक्नेछ । 
17.बैठक ःथिगत गन अिधकारः बैठक कक्षिभऽ अव्यवःथा भई वा हनु लािग 
बैठक िनयिमत पले स ालन गनर् बाधा पन देिखएमा अध्यक्षले सो िदनको कुनै 
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समयसम्म वा आफूले तोकेको अविधसम्मको लािग सूचना टाँस गरी बैठक 
ःथिगत गनर् सक्नेछ । अध्यक्ष गरेको त्यःतो ःथगन मािथ कुनै सदःयले ू  
उठाउन पाउने छैन ्। 
18.सदःयको ःथान िरक्त रहेको अवःथामा सभाको कायर् स ालन: सभाको कुनै 
सदःयको ःथान िरक्त रहेको अवःथामा समेत सभाले आफ्नो कायर् स ालन गनर् 
सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग िलन नपाउने कुनै व्यिक्तले भाग िलएको कुरा 
पिछ प ा लागेमा ूचिलत कानून िवपिरत बाहेकको कायर् अमान्य हनेु छैन ।   
19.सभाको िनणर्यको अिभलेख र कायार्न्वयन: )१ (सभा र यसको सिमितको 
िनणर्य तथा कारबाहीको अिभलेख सभाको सिचवले व्यविःथत र सरुिक्षत राख्न ु
पनछ । 

(२) सभा तथा यसका सिमितको िनणर्यको सक्कल अध्यक्षको आदेश िबना 
सभा वा सभा  

भवन बािहर लैजान हुँदैन । 

20.िनणर्य ूमािणत गन: (१) सभाको बैठकले गरेका िनणर्य अध्यक्षले ूमािणत 
गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनणर्य सरुिक्षत राख्न े र कायार्न्वयन गन 
गराउने कायर् सभाको सिचवले गनछ । 

  

 

पिरच्छेद-३ 

ःथानीय कानून िनमार्ण गन ूिबया 
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1.ःथानीय कानून िनमार्ण गदार् िवचार गनुर् पन पक्षह ः  )१ (सभाले ःथानीय 
कानून िनमार्ण वा संशोधन गदार् अन्य कुराको अितिरक्त देहायको िवषयमा िवचार 

गनुर् पनछ,- 

(क) संिवधान बमोिजम आफ्नो अिधकारको िवषयमा पन वा नपन, 

(ख) संिवधान, संघीय कानून तथा ूदेश कानूनको व्यवःथा, 

(ग) त्यःतो कानून, ःवच्छ, न्यायपूणर् तथा तकर्  संगत हनु वा नहनेु,  

(घ)  िनमार्ण गनर् लािगएको ःथानीय कानूनको व्यवहािरक कायार्न्वयन हनु 
सक्ने वा नसक्ने, 

(ङ) कानून कायार्न्वयनको लािग आवँयक पन आिथर्क ॐोत तथा संःथागत 
संरचना, 

(च) सव च्च अदालतबाट ूितपािदत िस ान्त वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संस , ूदेश सरकार वा ूदेश सभाले त्यःतै 
िवषयमा आधारभतू कानून िनमार्ण गरेको भए सोमा भएको व्यवःथा 

(ज) नेपाल सरकार वा ूादेिशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको 
भए सोमा भएको व्यवःथा, 

(झ) नेपालले अन्तराि य ःतरमा जनाएको ूितव ता, 

(ञ) सम्बिन्धत ःथानीय तहले िनमार्ण गरेको अन्य ःथानीय कानूनह सँगको 
तालमेल तथा सौहािता, 
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(ट) िजल्लािभऽका अन्य ःथानीय तह वा अन्य िजल्लासँग िसमाना जोिडएका 
ःथानीय तहको हकमा त्यःता िजल्लाका ःथानीय तहले बनाएको ःथानीय 
कानूनको व्यवःथा,  

(ठ) गाउँकायर्पािलका वा नगरकायर्पािलकाले िनधार्रण गरेका अन्य आवँयक 
िवषयह  ।  

(२) सभाले संिवधानको अनसूुची-९ को िवषयमा ःथानीय कानून िनमार्ण गदार् 
त्यःतो िवषयमा संघीय संसद वा ूदेश सभाले बनाएको कानूनको ूितकूल नहनेु 
गरी िनमार्ण गनछ । 

(३) एक ःथानीय तहबाट अक  ःथानीय तहको क्षेऽमा हनेु वःत ु वा 
सेवाको िवःतारमा कुनै िकिसमको बाधा अवरोध गन वा कुनै िकिसमको भेदभाव 
गन गरी ःथानीय कानून िनमार्ण गनर् हुँदैन ।   

(४) सभा वा कायर्पािलकाले एक आपसमा बािझने गरी ःथानीय कानून 
िनमार्ण गनर् हुँदैन । 

(५) सभाले िदएको अिधकार ूयोग गरी कायर्पािलकाले िनदिशका वा 
िदग्दशर्न बनाई लागू गनछ ।  

2.आवँयकताको पिहचान गन:  )१ (कायर्पािलकाले िवधेयक तजुर्मा गनुर् अिघ 
त्यःतो िवषयको कानून िनमार्ण गनर् आवँयक रहे नरहेको िवषयमा 
आवँयकताको पिहचान गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) को ूयोजनको लािग सम्बिन्धत कायर्पािलकाले ःथानीय 
कानून बनाउन ुपन आधार र कारण, त्यःतो िवषयमा संघीय वा ूदेश कानून भए 
नभएको, िजल्ला िभऽका र अन्य िछमेकी ःथानीय तहमा त्यस सम्बन्धी ःथानीय 
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कानून िनमार्ण भए नभएको, ःथानीय कानून तजुर्माबाट हािसल गनर् खोिजएको 
लाभ लागत र उपलब्धी, ःथानीय कानून कायार्न्वयनको लािग आवँयक पन 
संयन्ऽ तथा आिथर्क ॐोत, त्यःतो ॐोत जटुाउनको लािग आवँयक व्यवःथा र 
िवधेयकमा रहने मखु्य मखु्य ूावधानको समेत िव षेण गरी संिक्ष  अवधारणापऽ 
तयार गनुर् पनछ ।  

(३) कानूनको संशोधनको लािग िवधेयक तजुर्मा गदार् संशोधन गनुर् परेको 
आधार र कारण सिहतको दफाबार तीन महले िववरण तयार गनुर् पनछ ।  

3.ूःताव ःवीकारयोग्य छ वा छैन भ  े िनणर्य गनः कुनै ूःताव ःवीकार योग्य 
छ वा छैन भ े कुराको िनणर्य अध्यक्षले गनछ र त्यसरी िनणर्य गदार् अध्यक्षले 
कारण खलुाई ूःतावको कुनै अंश वा पूरै ूःताव अःवीकार गनर् सक्नेछ । 
4.िवधेयक वा ूःताव ूःततु: १  (वािषर्क आय र व्ययको अनमुान सिहतको 
बजेट तथा स◌ोसँग सम्बिन्धत िविनयोजन वा आिथर्क िवधेयकह  अध्यक्षबाट 
िनधार्िरत िमित र समयमा सभाको बैठकमा ूःततु गनुर्पनछ ।  

(२) वािषर्क बजेट तथा अथर् सम्बन्धी िवधेयक वा ूःताव कायर्पािलकाको 
ूमखु आफले वा िनजले तोके बमोिजम उपाध्यक्ष/उपूमखु वा कायर्पािलकाको 
सदःयले माऽ ूःततु गनुर्पनछ । अध्यक्षले वािषर्क बजेट आय व्यय िववरण 
तथा बजेट सभामा आफैँ पेश गन भएमा सो समयमा उपाध्यक्ष वा उपूमखुले 
बैठकको अध्यक्षता गनछ ।  

(३) कुनै िवधेयक वा ूःताव अथर् सम्बन्धी हो वा होइन भ े ू  उठेमा 
सो ू को अिन्तम िनणर्य गन अिधकार अध्यक्षको हनेुछ ।   

(४) अथर् सम्बन्धी िवधेयक वा ूःतावको अन्य ूिबया देहाय बमोिजम 
हनेुछ,-   
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(क) अथर् सम्बन्धी िवधेयक वा ूःतावमा छलफलका लािग अध्यक्षले 
ःवीकृत गरेको कायर्तािलका (िमित र समय) सबै सदःयलाई 
सभाको सिचवले उपलब्ध गराउनपुनछ 

(ख) वािषर्क बजेट सम्बन्धी िवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए प ात 
माऽ सबै सदःयलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

(ग) अथर् सम्बन्धी िवधेयक वा ूःतावका सम्बन्धमा यस कायर्िविधमा 
उल्लेख भएका िवषय बाहेक अध्यक्षले उपयकु्त ठहयार्एको ूिबया 
अपनाइनेछ ।  

(५) अथर् सम्बन्धी िवधेयक वा ूःताव बाहेकका िवधेयक वा ूःताव कुनै 
सदःयले कम्तीमा सात िदन अिघ दतार् गनुर्पनछ । 

(६) अथर् सम्बन्धी िवधेयक वा ूःताव बाहेकका िवधेयक वा ूःताव दतार् 
भए प ात सभाको सिचवले सबै सदःयलाई उपलब्ध गराउन ुगनुर्पनछ ।  

(७) िवधेयक वा ूःताव माथी छलफल र िनणर्य हनेु समयतािलका अनसूुची 
-१ बमोिजम अध्यक्षले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

5.अथर् सम्बन्धी परुक अनमुान:  )१ (सभाबाट पािरत चाल ुआिथर्क वषर्का लािग 
अथर् सम्बन्धी ऐनले कुनै सेवाका लािग खचर् गनर् अिख्तयारी िदएको रकम अपयार्  
भएमा वा त्यस वर◌्षका लािग अथर् सम्बन्धी ऐनले अिख्तयारी नदिएको सेवामा 
खचर् गनर् आवँयक भएमा वा अथर् सम्बन्धी ऐनले अिख्तयारी िदएको रकमभन्दा 
बढी खचर् हनु गएमा कायर्पािलकाको अध्यक्ष/ूमखुले सभामा यस अिघ ूःततु 
गिरएको बजेटको िस ान्त र मागर्दशनको ूितकूल नहनेु गरी परुक अनमुान पेश 
गनर् सक्नेछ । 
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6.िवधेयक सभामा पेश गदार् संलग्न गनुर् पन िववरण: सभामा पेश गन िवधेयकका 
साथमा देहायको िववरण संलग्न गनुर् पनछ,- 

(क) िवधेयकको उ ेँय र कारण सिहतको िववरण, 

(ख) िवधेयक ऐन बनेपिछ आिथर्क व्ययभार हनेु रहेछ भने त्यसको 
िवःततृ िववरण सिहतको आिथर्क िटप्पणी, 

(ग) कुनै िवधेयकमा िनयम, कायर्िविध, िनदिशका बनाउने वा अिधकार 
ूत्यायोजन गन ूावधान रहेको भए त्यसको कारण, ूत्यायोिजत 
अिधकार अन्तगर्त बनाइने िनयम, कायर्िविध वा िनदिशकाको ूकृित 
र सीमा तथा त्यसबाट पनर् सक्ने ूभाव सम्बन्धी िटप्पणी । 

7.िवधेयक दतार् गराउन ुपन: (१) सभाको अिधकारक्षेऽ िभऽ पन कुनै िवषयमा 
कुनै सदःयले िवधेयक पेश गनर् चाहेमा िवधेयक तयार गरी सभाको बैठक बःने 
िमित भन्दा कम्तीमा पन्ी िदन अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ध गराई दतार् गराउन ु
पनछ ।  

तर िनवार्चनपिछको ूथम सभामा िवधेयक पेश गन समयाविध अध्यक्षले 
तोके बमोिजम हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवधेयक ूचिलत कानून अनकूुल नदेिखएमा 
वा यो कायर्िविध अनकुुल नभएमा अध्यक्षले उक्त िवधेयक िविधसम्मत पमा पेश 
गनर् ूःतावक सदःयलाई िदन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अध्यक्षले आदेश िदए बमोिजम सभाको 
सिचवले ूःताव दतार् गनुर् पनछ । 



v08 !, ;+Vof ^, Ho]i7 @* ut], @)&% ;fn 

 

a];Lzx/ gu/kflnsfsf] gu/ ;ef ;~rfng sfo{ljlw, @)&$                                  18 
 

(४) सभाको सिचवले अध्यक्षले आदेश िदएका िवधेयक अनसूुची-२ बमोिजम 
दतार्को अिभलेख छु ै राख्न ुपनछ । 

8.ूःताव दतार् गराउन ुपन: सभाको अिधकारक्षेऽ िभऽ पन कुनै िवषयमा ूःताव 
पेश गनर् चाहने सदःयले ूःताव तयार गरी सभाको बैठक बःन ुभन्दा कम्तीमा 
सात िदन अगावै अध्यक्ष समक्ष पेश गनुर्पनेछ ।  

तर िनवार्चनपिछको ूथम सभामा ूःताव पेश गन समयाविध अध्यक्षले तोके 
बमोिजम हनेुछ । 

(२) त्यःतो ूःताव ूचिलत कानून अनकूुल नदेिखएमा वा यो कायर्िविध 
अनकुुल नभएमा अध्यक्षले उक्त ूःताव िविधसम्मत पमा पेश गनर् ूःतावक 
सदःयलाई िदन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अध्यक्षले आदेश िदए बमोिजम सभाको 
सिचवले ूःताव दतार् गनुर् पनछ । 

(४) सभाको सिचवले अध्यक्षले आदेश िदएका ूःतावह  दतार्को अिभलेख 
अनसूुची-२ बमोिजम छु ै राख्न ुपनछ ।  

9.सूचना िबना पिन ूःताव पेश गनर् सिकनेः  )१ (यस पिरच्छेदमा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन अध्यक्षको अनमुित िलई देहायको कुनै ूःताव सूचना िबना 
पिन  पेश गनर् सिकनेछ र त्यःतो ूःताव ारा कुनै िववादःपद िवषय उठाउन 

पाइने छैनः 

(क) धन्यवाद ापन गन, 

(ख) ूःताव तथा संशोधन िफतार् िलने, 

(ग) बधाइ िदने वा शोक ूकट गन, 
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(घ) छलफल वा बैठक ःथिगत गन, 

(ङ) बैठकको अविध बढाउने वा  

(च) छलफल समा  गन । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेिखत ूःतावका सम्बन्धमा अध्यक्ष अनमुित ूा  
भई बैठकमा ूःताव पेश भएपिछ अध्यक्षले उक्त ूःतावलाई बैठकको िनणर्याथर् 
पेश गनछ । 

10.िवधेयक र ूःताव िवतरण: वािषर्क बजेट सम्बन्धी िवधेयक कायर्पािलकाबाट 
ःवीकृत गरी िसधै सभामा पेश गिरनेछ । अन्य सबै िवधेयक वा ूःताव सभामा 
पेश गनुर् भन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा अगावै सबै सदःयलाई सभाको सिचवले 
उपलब्ध गराउन ुपनछ । 
11.सझुाब संकलन र पिरमाजर्न:  )१ (िवधेयक मसौदा भएपिछ अध्यक्षलाई 

उपयकु्त लागेमा त्यःतो िवधेयकमा सावर्जिनक पमा वा वडाबाट वडाबासीको 
सझुाब संकलन गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा  हनु आएको सझुाबह  सिहतको ूितवेदन 
सम्बिन्धत वडा सिमितले कायर्पािलकालाई िदन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम िवधेयकमा वडा सिमित माफर् त ूा  हनु आएका 
सझुाबह को अध्ययन गरी कायर्पािलकाले िवधेयकलाई आवँयकता अनसुार 
पिरमाजर्न गनछ ।  

12.िवधेयक वा ूःताव सभामा पेश गन:  )१ (अध्यक्षबाट ःवीकृत कायर्तािलका 
बमोिजम िवधेयक वा ूःताव ूःततुकतार् सदःयले सभाको बैठकमा पेश गनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक पेश गदार् िवधेयक ूःततुकतार् सदःयले 
िवधेयक पेश गनुर् परेको कारण, िवधेयकबाट गनर् खोिजएको व्यवःथा र त्यसबाट 
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ूा  गनर् खोिजएको उपलिब्धको बारेमा संिक्ष  जानकारी िदंदै िवधेयकमा 
छलफल गिरयोस ्भ े ूःताव सभामा पेश गनुर् पनछ । 

(३) िवधेयक वा ूःताव पेश गनर् तोिकएको सदःय सभामा ःवयं उपिःथत 
हनु असमथर् भएमा अध्यक्षले तोकेको कुनै सदःयले िवधेयक वा ूःताव पेश गनर् 
सक्नेछ । 

13.संशोधन सम्बन्धी शतर्ह ः कुनै िवधेयक वा ूःतावको सम्बन्धमा देहायका 
शतर्का अधीनमा रही सदःयले संशोधन पेश गनर् सक्नेछः 

(क) मूल ूःतावको िस ान्त िवपरीत हनु ुहुँदैन । 

(ख) मूल ूःतावको कुरासँग सम्ब  तथा त्यसको क्षेऽिभऽको हनु ु
पनछ । 

(ग) बैठकले पिहले गिरसकेको िनणर्यसँग बािझने हनु ुहुँदैन । 

(घ) अःप  वा िनरथर्क हनु ुहुँदैन । 

14.िवधेयकमा दफाबार छलफल:  )१ (दफा २६, २७, २९ र ३० बमोिजमको 
िवधेयक वा ूःताव बैठकमा दफावार छलफलका लािग अध्यक्षले आवँयक 
व्यवःथा गनुर्पनछ । यःतो छलफलमा अध्यक्षले ूा  भई सकेका संशोधन 
िवधेयक वा ूःतावलाई समेत समावेश गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम छलफल समा  भए प ात िवधेयक वा 
ूःताव ूःततुकतार् सदःयले अध्यक्षको अनमुितले सभामा देहायको कुनै एक 
ूःताव ूःततु गनुर्पनछ,-  

(क) िवःततृ छलफलको लािग िवधेयक वा ूःतावलाई सभाका सिमितमा 
पठाइयोस ्भ े वा  
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(ख) िवधेयक वा ूःताव बैठकबाट पािरत गनर् िनणर्याथर् पेश गन ।  

तर सिमितको बैठकमा पठाइने िवधेयक वा ूःताव सभाको बैठकमा 
दफाबार छलफल गिरने छैन । 

15.सभामा छलफल गनर् नपाइने िवषयह ः  )१ (देहायका िवषयमा सभा वा 
सिमितको कुनै बैठकमा छलफल गनर् पाइने छैनः 

(क) संिवधान वा ूचिलत कानूनबाट िनषधे गिरएको िवषय, 

(ख) कानूनत: गोप्य रहने कुराह  वा ूकाशन गदार् राि य िहत िवपिरत हनेु 
कायर्,  

(ग) कायर्पािलकाको कुनै सिमितको िनणर्यको आलोचना गिरएका िवषय, 

(ग) सभाको छलफल ारा ःप  भएसकेको िवषय, 

(घ) ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा ूचारको लािग कुनै व्यिक्त वा संःथाको नाम 
आिद भएको िवषय, 

(ङ) ूचिलत कानून बमोिजम ःथािपत भएको न्याियक वा वा त्यसको 
पदािधकारी, ूचिलत काननु बमोिजम जाँचबझु गनर्, सझुाव िदन वा 
ूितवेदन पेश गनर् गिठत आयोग वा सिमितमा िवचारधीन रहेको िवषय, 

(च) ऐितहािसक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी िवषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यिक्तको कुनै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भ े िवषय,  

(ज) अिश  भाषा ूयोग गिरएको,  

(झ) कायर्पािलकाको कुनै िनणर्य वा कुनै कारवाही सम्बन्धी िवषयमा छलफल 
गदार् राि य सरुक्षा, अखण्डता वा कूटनीितक सम्बन्ध जःता संवेदनशील 
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िवषयह मा आचँ आउन सक्ने भनी कायर्पािलकाबाट ूमािणत गिरएको 
िवषय समावेश भएको, र 

17.सिमितमा छलफल:  )१ (दफा  ३६ को उपदफा २(क) बमोिजम िवःततृ 
छलफल गनर् सभाको सिमितमा पठाइएकोमा सिमितले त्यःतो िवधेयक वा 
ूःतावमा छलफल गदार् िवधेयकमा संशोधन पेश गन सदःयह लाई संशोधन पेश 
गनुर् परेको आधार र कारण समेत खलुाई आफ्नो संशोधनको िवषयमा ू  गनर् 
सिमितको बैठकमा समय िदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधनकतार्ले संशोधनको िवषयमा आफ्नो 
धारणा राखेपिछ पेश भएका संशोधनका िवषयमा समेत सिमितले दफाबार 
छलफल गरी त्यःतो संशोधन ःवीकार गन वा नगन सम्बन्धमा िवधेयक 
ूःततुकतार् सदःयको समेत राय िलई आवँयक िनणर्य गनछ । 

18.सिमितको ूितवेदन र बैठकमा ूःततु:  )१ (सिमितमा िवधेयक वा ूःताव  
उपर छलफल समा  भएपिछ सिमितले गरेको िनणर्य अनु प ूितवेदन तयार गरी 
सिमितको संयोजक वा िनजको अनपुिःथितमा सिमितले तोकेको सदःयले ूितवेदन 
सिहतको िवधेयक वा ूःताव अध्यक्षको अनमुितले सभाको बैठकमा पेश गनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको ूितवेदन उपर छलफल समा  भए 
प ात िवधेयक वा ूःताव ूःततुकतार् सदःयले अध्यक्षको अनमुितमा िवधेयक वा 
ूःताव बैठकबाट पािरत गनर् िनणर्याथर् पेश गनछ । 

19.िवधेयक िफतार् िलन सक्ने:  )१ (िवधेयक ूःततुकतार् सदःयले सभाको 
ःवीकृित िलई जनुसकैु अवःथामा िवधेयक वा ूःताव िफतार् िलन सक्नेछ ।  

तर वािषर्क बजेट तथा आिथर्क ऐन सम्बन्धी िवधेयक िफतार्िलन सक्ने छैन ्
।  
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(२) िवधेयक वा ूःताव ूःततुकतार् सदःयले िवधेयक िफतार् िलन अनमुित 
माग्ने ूःताव पेश चाहेमा िलिखत सूचना िदन ुपनछ । 

(३) िवधेयक वा ूःताव िफतार् िलने ूःतावको कसैले िवरोध गरेमा ूःताव 
गन तथा िवरोध गन सदःयलाई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराह  ःप  पानर् संिक्ष  
वक्तव्य िदन अनमुित िदन सक्नेछ र त्यसपिछ अ  छलफल हनु निदई 
ूःतावलाई िनणर्याथर् पेश गनछ । 

(३) िवधेयक वा ूःताव िफतार् िलने अन्य ूिबया अध्यक्षले िनधार्रण गरे 
बमोिजम हनेुछ । 

20.संशोधन ूःताव ःवीकृत गन वा नगन अिधकारः  )१ (दफा २६, २७, २९, 
३० र ३६ बमोिजम दतार् भएको िवधेयक वा ूःताव उपर कुनै सदःयले 
संशोधन पेश गनर् चाहेमा सभाको बैठक हनुभुन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा िदन 
अगावै संशोधनको ूःताव अध्यक्ष समक्ष पेश गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश गिरने संशोधन ःवीकृत गन वा नगन 
अिधकार अध्यक्षको हनेुछ । 

(३) अध्यक्षले ःवीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सिहतको ूःताव वा मूल 
ूःतावलाई िनणर्याथर् पेश गनुर्भन्दा पिहले बैठकमा पढेर सनुाउनेछ । यसरी 
िनणर्याथर् पेश गदार् एकभन्दा बढी संशोधनह  भएमा अध्यक्षले उपयकु्त ठहयार्एको 
कुनै एक संशोधन वा संशोधन सिहतको ूःताव वा मूल ूःतावलाई ूाथिमकता 
िदइ पेश गनर् सक्नेछ । 

(२) सभाको सिचवले अध्यक्षले अनमुित िदएका संशोधनह को िववरण 
सदःयह लाई उपलब्ध गराउनेछ । 
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21.िवधेयक पािरत गन ूःताव सभाको िनणर्याथर् पेश गन:  )१ (सभामा दफावार 
छलफल भएकोमा सो समा  भएपिछ र सिमितमा िवःततृ छलफल भएकोमा 
सिमितको ूितवेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समा  भएप ात अध्यक्षको 
अनमुित िलई सभामा िनणर्याथर् िवधेयक ूःततुकतार् सदःयले िवधेयक पािरत 
गिरयोस ्भ े ूःताव ूःततु गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवधेयक वा ूःतावमा पेश भएका 
संशोधनह लाई अध्यक्षको अनमुितले बैठकमा िनणर्याथर् छु ै पेश गनर् सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम सभाको बैठकमा बहमुत सदःयले 
ःवीकृत गरेमा िवधेयक वा ूःताव पािरत भएको मािननेछ ।   

22.िवधेयकको पनुः ूःतिुतः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा 
पेश गरी अःवीकृत भएको िवधेयक सोही सभाको बैठकमा पनुः ूःताव गिरने 
छैन । 
23.िवधेयक दतार् अिभलेख राख्न:े सभामा पेश गन ूयोजनाको लािग अध्यक्ष 
समक्ष पेश भएका िवधेयक सभाको सिचवले अनसूुची -२ बमोिजम दतार् गरी 
िवधेयकमा भएको कारबाहीको अ ाविधक लगत तयार गरी राख्न ुपनछ ।  
24.सामान्य ऽटुी सधुार: अध्यक्षले सभाबाट पािरत भएको िवधेयक वा ूःतावमा 
दफाह को संख्याको बम िमलाउने तथा भाषागत शु ता कायम राख्न ुपनछ ।  
25.िवधेयक ूमाणीकरणको लािग अ ाविधक ूित तयार पान:  )१ (दफा ४ २ 
बमोिजम सभाबाट पािरत भएको िवधेयकलाई सभाको सिचवले पािरत भएका 
संशोधन तथा आनषंुिगक िमलान भए त्यःतो िमलान गरी िवधेयक पािरत भएको 
िमित समेत उल्लेख गरी ूमाणीकरणको लािग नेपाली कागजमा चार ूित तयार 
गनपुनछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार गिरएको िवधेयकमा वषर्गत नम्बर समेत 
उल्लेख गरी सभाको सिचवले ूमाणीकरणको लािग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुर् पनछ 
।  

26.िवधेयक ूमाणीकरण र ूकाशन तथा िबबी िवतरण:  )१ (सभाबाट पािरत 
भई दफा ४६ को उपदफा )२ (बमोिजम पेश भएको िवधेयकको पिहलो र  

अिन्तम पृ मा पूरा नाम, थर तथा पद समेत उल्लेख गरी ूत्येक पृ मा हःताक्षर 
गरी अध्यक्षले ूमाणीकरण गनछ । त्यसरी ूमाणीकरण गदार् िमित र 
िवधेयकको पृ  संख्या समेत खलुाउन ुपनछ ।  

(२) सभाबाट पािरत िवधेयक उपदफा (१) बमोिजम ूमाणीकरण भएपिछ 
लागू हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक ूमाणीकरण भएको जानकारी सभामा 
िदन ुपनछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम ूमाणीकरण भएको िवधेयकको एक ूित 
सभाको अिभलेखमा राखी अक  एक– एक ूित कायर्पािलकाको कायार्लय, वडा 
सिमित र संघ र ूदेशको सम्पकर्  मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोिजम ूमाणीकरण भएको िवधेयक ूकाशन गरी 
कायर्पािलकाको वेवसाईटमा समेत राख्न ुपनछ ।  

(६) सभाले पािरत गरेको िवधेयक ूमाणीकरण भएपिछ त्यसका मखु्य मखु्य 
व्यवःथाको बारेमा ःथानीय स ार माध्यम वा अन्य कुनै तिरकाबाट ूचार ूसार 
गनुर् पनछ । 
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(७) कसैले ःथानीय कानून खिरद गनर् चाहेमा कायर्पािलकाको कायार्लय र 
वडा सिमितको कायार्लयबाट लागत दःतरु ितरी खिरद गनर् सक्नेछ । 

27.सिमित गठन गनर् सक्ने:  )१ (कायर्पािलकालाई सभाूित उ रदािय बनाउन , 
ःथानीय कानून िनमार्ण ूिबयालाई व्यविःथत बनाउन तथा कायर्पािलकाबाट 
भएका कारवाहीको अनगुमन र मूल्या न गरी आवँयक िनदशन िदन समेत 
ूयोजनको लािग देहाय बमोिजमको सिमित गठन गनर् सक्नेछः  

क. िवधेयक सिमित 

ख. लेखा सिमित 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूत्येक सिमितमा बढीमा तीन जना सदःयह  
रहनेछन ्। सिमितमा रहने सदःयह  िवषयगत अनभुव वा िव ताका आधारमा 
अध्यक्षको ूःताव बमोिजम सभाले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम गठन हनेु सिमितको संयोजक अध्यक्षले तोके 
बमोिजम हनेुछ । संयोजक बैठकमा उपिःथत नभएमा सिमितले तोकेको सदःयले 
बैठकको अध्यक्षता गनछ ।  

(४) सिमितको सिचवको कायर् कायर्पािलकाको िवषयगत शाखा ूमखुले 
गनछ ।  

(४) सिमितको बैठकको गणपरुक संख्या कम्तीमा दईु जना हनुपुनछ । 

(५) सिमितको िनणर्य बहमुतबाट हनेुछ ।  

(6) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले आवँयकतानसुार िवषयगत िव  वा 
कमर्चारीलाई आमन्ऽण गनर् सक्नेछ । आमिन्ऽत सदःयले बैठकको िनणर्यमा 
मत िदन पाउने छैन।  
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(7) ूउपदफा (१) बमोिजमका सिमितले आफूले गरेको कामको वािषर्क 
ूितवेदन सभासमक्ष पेश गनुर् पनछ । 

28.ःथानीय कानूनको एकीकृत र अ ाविधक अिभलेख राख्नपुन:  )१ (सभाको 
सिचवले अनसूुची– ३ बमोिजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र 
अ ाविधक अिभलेख राख्न ुपनछ । 

(२) कायर्पािलकाले ःथानीय कानूनको वषर्गत र वणार्नबुममा अ ाविधक 
िववरण तयार गरी राख्न ुपनछ ।   

(३) ःथानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यःतो संशोधन समेत िमलाइ 
कायर्पािलकाले अ ाविधक िववरण तयार गरी राख्न ुपनछ । त्यसरी अ ाविधक 
गिरएको ःथानीय कानून ःथानीय तहको वेवसाईटमा समेत राख्न ुपनछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोिजम रािखएको अिभलेख कसैले अवलोकन गनर् 
चाहेमा सरुिक्षत पमा अवलोकन गनर् िदन ुपनछ ।  

29.कानून िनमार्ण ूिबया सम्बन्धी अन्य व्यवःथा: ःथानीय कानून िनमार्ण वा 
संशोधन सम्बन्धी अन्य ूिबया ूचिलत कानून अनकूुल सभाले आफैँ िनधार्रण 
गरे बमोिजम हनेुछ ।  
30.सभाको सिचवको अिधकारः सभाको सिचवले सभाको वा कुनै सिमित वा 
उपसिमितको बैठकमा ूवेश गनर् र बैठकमा कायर्रत कमर्चारीलाई िनदशन िदन 
वा िनयन्ऽण गनर् वा बैठकले मागेको कायर्िविध सम्बन्धी सल्लाह िदन सक्नेछ । 
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पिरच्छेद-४ 

िजल्ला सभा तथा िजल्ला समन्वय सिमित सम्बन्धी व्यवःथा 

1.िजल्ला सभाको गणपरुक संख्या: िजल्ला सभाको बैठकमा सभामा तत्काल 
कायम रहेका सदःय संख्याको पचास ूितशतभन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा 
बैठकको लािग गणपरुक संख्या पगेुको मािननेछ । 
2.िजल्ला सभाको कायर्सञ् चालन सम्बन्धी कायर्िविध: िजल्ला सभाको बैठक तथा 
कायर् सञ् चालन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा िजल्ला सभा आफले िनधार्रण गरे 
बमोिजम हनेुछ । 
3.िजल्ला समन्वय सिमितको बैठकिजल्ला समन्वय सिमितको बैठक  (१) :
आवँयकता अनसुार बःनेछ । 

)२ (िजल्ला समन्वय सिमितको बैठक सिमितको ूमखुले तोकेको िमित ,
समय र ःथानमा बःनेछ । 

)३ (िजल्ला समन्वय सिमितको सिचवले सिमितको बै ठक बःने सूचना 
कम्तीमा सात िदन अगावै सिमितका सदःयह लाई िदन ुपनछ र त्यःतो सूचनाको 
साथमा बैठकमा छलफल हनेु िवययषह को सूची समेत संलग्न गनुर् पनछ । 

)४ (िजल्ला समन्वय सिमितका तत्काल कायम रहेको सदःय संख्याको 
पचास ूितशत भन्दा बढी सदःयको उपिःथित भएमा सिमितको गणपूरक संख्या 
पगेुको मािननेछ । 

)५ (िजल्ला समन्वय सिमितको बैठकको अध्यक्षता सिमितको ूमखुले 
गनछ र िनजको अनपुिःथितमा वा िनजको पद िरक्त रहेको अवःथामा िजल्ला 
समन्वय सिमितको उपूमखुले बैठकको अध्यक्षता गनछ । 

)६ (िजल्ला समन्वय सिमितको बैठकमा वहु मतको राय मान्य हनेुछ र 
मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गन व्यिक्तले िनणार्यक मत िदनेछ । 

)७ (िजल्ला समन्वय सिमितको िनणर्य सिमतको ूमखु ारा ूमािणत 
गिरनेछ । 
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)८ (िजल्ला समन्वय सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सो 
सिमित आफले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 
4.िजल्ला सभा तथा िजल्ला समन्वय सिमितको िनणर्यको अिभलेख र कायार्न्वयन :

)१ (िजल्ला सभा तथा िजल्ला समन्वय सिमितको िनणर्य तथा कारवाहीको 
अिभलेखह  िजल्ला समन्वय सिमितको अध्यक्ष वा ूमखुले तोकेको पदािधकारी 
वा सभाको सिचवले सरुिक्षत राख् न ुपनछ । 

)२ (उपदफा )१ (बमोिजम रािखने अिभलेखह  समन्वय सिमित 
ूमखुको आदेश िवना िजल्ला समन्वय सिमितको सिचवालय भवनबाट बािहर 
लैजान हुँदैन । 

 

पिरच्छेद-५ 

िविवध 

1.सभालाई संबोधनः  )१ (नेपाल सरकारका मिन्ऽपिरषद्का सदःय , ूदेश ूमखु 
तथा ूदेश सरकारका मिन्ऽपिरषद्का सदःयलाई सभा अध्यक्षले सभाको 
बैठकलाई िवशेष संवोधन गनर् अनरुोध गनर् सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम सम्बोधनको लािग अपनाइने ूिबया अध्यक्षले 
तोके बमोिजम हनेुछ । 

2.ूवेश िनयिमत गन अिधकारः  )१ (सभाको बैठकमा ूवेश िनयिमत गन 
अिधकार अध्यक्षको हनेुछ ।  

3.आन्तिरक िदग्दशर्नः सभाको ःवीकृित िलई अध्यक्षले आवँयकता अनसुार 
आन्तिरक िदग्दशर्न बनाउन सक्नेछ । 

)१ (यस कायर्िविधको अिन्तम व्याख्या गन अिधकार अध्यक्षलाई हनेुछ र 
िनजको िनणर्य अिन्तम हनेुछ ।  

(२) त्यःतो िनणर्यको जानकारी बैठकलाई िदन ुपनछ ।  



v08 !, ;+Vof ^, Ho]i7 @* ut], @)&% ;fn 

 

a];Lzx/ gu/kflnsfsf] gu/ ;ef ;~rfng sfo{ljlw, @)&$                                  30 
 

(३) यो कायर्िविधको ूयोग गदार् ूिबयागत बाधा अड्काउह  फुकाउने 
अिन्तम अिधकार अध्यक्षलाई हनेुछ । यसरी जारी भएका आदेश वा िनदशनह  
यस कायर्िविधमा परे सरह मािन कायार्न्वयनमा आउनेछ । 

4.सभाको सिचवको काम लगाउन सक्नेः सभाको सिचव उपिःथत नभएमा यस 
कायर्िविधमा सभाको सिचवले गन भनी तोिकएको कायर्ह  अध्यक्षले तोकेको 
अन्य अिधकृत ःतरका कमर्चारीले गनछ ।  
5.अनपुिःथितको सूचनाः  )१ (कुनै सदःय लगातार दूई वटा वा सो भन्दा बढी 
सभाको बैठकमा अनपुिःथत रहन ु पन भएमा तत्सम्बन्धी अमीम सूचना 
अध्यक्षलाई िदन ुपनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िदइने सूचनामा आफू अनपुिःथत रहने अविध 
र कारण समेत उल्लेख गनुर् पनछ ।  

6.पालना गनुर् पन आचार संिहताः सभाका पदािधकारी तथा सदःयह ले संिवधान 
तथा कानून बमोिजमको उ रदाियत्व पूरा गन तथा िनजह को काम कारवाहीमा 
सावर्जिनक िव ास कायम गनर् सभाबाट ःवीकृत आचार संिहताको पालना गनछन ्
। आचार संिहताको नमूना ःथानीय तहको सम्पकर्  मन्ऽालय माफर् त उपलब्ध 
गराउनेछ । यःतो आचारसंिहता सभाले पािरत गरी लागू गनुर् ःथानीय तहको 
कतर्व्य हनेुछ । 
7.अिधवेशनको अंग नमािनने: सभाको अिधवेशन ूारम्भ हनु ु पूवर् र भैसकेपिछ 
अन्त्य नभएसम्मको अविधमा आयोजना हनेु उ घाटन, ःवागत, सम्मान तथा 
अिभनन्दन जःता िबयाकलापलाई सभाको अंग मािनने छैन ।  
8.शािन्त सरुक्षा सवु्यवःथा कायम राख्न:े गाउँसभा वा नगरसभा स ालन अविधभर 
सभाको सरुक्षाथर् अध्यक्षले सरुक्षा िनकायको सहयोग अनरुोध गरेमा अिवलम्ब 
सरुक्षा उपलब्ध गराउन ुसम्बिन्धत सरुक्षा िनकायको कतर्व्य हनेुछ । 
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अनसूुची - १ 

(कायर्िविधको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

....पािलका 

...... सभा 

कायर्सूची र समयतािलका 

बैठक संख्या 

बैठक ःथानः  

अध्यक्षताः  

िमित बैठक बःने 
समय 

कायर्सूची कायर्सूची 
ूःततुकतार् 

कैिफयत 
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छलफलको समय तािलका 

 

 

 

 

 

  

िमित बैठक बःने समय कायर्सूची ूःता 
ूःततुकतार्को 
नाम 

छलफलमा बोल्ने सदःयको नाम 
र तोिकएको समय 

कैिफयत 

       

       

       

       



v08 !, ;+Vof ^, Ho]i7 @* ut], @)&% ;fn 

 

a];Lzx/ gu/kflnsfsf] gu/ ;ef ;~rfng sfo{ljlw, @)&$                                  33 
 

अनसूुची - २ 

(कायर्िविधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत) 

 

...पािलकाको ...... सभामा ूःततु कानूनको अिभलेख 

.................... गाउँसभा/नगरसभा 

 

दतार् 
नं. 

 

िवधेयकको 
नाम 

 

दतार् 
िमित 

 

मूल×संशोधन 

 

ूःततुकतार् 

 

िवतरण 
िमित 

 

सभामा 
ूःततु 
िमित 

 

दफावार 
छलफल 

 

पािरत 
िमित 

 

ूमाणीकरण 
िमित 

 

कैिफयत 
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अिभलेख तयार गनको                         अिभलेख जाचँ गनको 

दःतखतः                                         दःतखतः  

नाम, थर:                                        नाम, थर: 

पद:                                             पद: 

िमित                                             िमित: 
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अनसूुची - ३ 

(कायर्िविधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत) 

 

...पािलकाको ...... सभामा ःवीकृत कानूनको अिभलेख 

.................... गाउँसभा/नगरसभा 

 

दतार् 
नं. 

 

िवधेयकको 
नाम 

 

सभाबाट 
ःवीकृत भएको 
िमित 

 

संशोधन भएको भए 
सोको िमित 

 

सभामा 
ूःततु िमित 

 

पािरत 
िमित 

 

ूमाणीकरण िमित 

 

कैिफयत 
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अिभलेख तयार गनको                        अिभलेख जाचँ गनको 

दःतखतः
 दःतख
तः  

नाम, थर: नाम, 
थर: 

पद: पद: 

िमित: िमित: 
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