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प्रस्तावनताः नेपालको सवंिधानको धारा २२७ अनसुार प्रदशे कानून 
बमोविम स्ानीय तहको बैठक सञ्ालन काय्यविवध सिीकृत भई लागू 
नभएसममको लावग नगरसभाको काय्य सञ्ालन गन्य, बैठकको सवुयिस्ा 
कायम राखन, आिशयक सवमवतहरूको गठन गन्य र अनय काम कारिाही 
वनयवमत एि ंप्रभािकारी बनाउन नगर सभाबाट सिीकृत गरी यो काय्यविवध 
िारी गररएको छ ।
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परिच छ्ेद - १
प्रारवमभक

१. सवंषिप्त नाम र प्रारमभभः (१) यस वनयमािलीको नाम “धवुनिेशी 
नगरसभा सञ्ालन काय्यविवध-२०७४” रहेको छ ।

   (२) यो काय्यविवध तरुुनत प्रारमभ हुनेछ ।

२. पररभाषाभः विषय िा प्रसङ्गले अकको अ ््य नलागेमा यस काय्यविवधमा,-

(१) “सवंिधान” भननाले नेपालको सवंिधान सम्झन ुपछ्य  ।

(२) “स्ानीय तह” भननाले नेपालको सवंिधानको धारा ५६ को 
उपधारा ४ बमोविमका गाउपँावलका, नगरपावलका र विलला 
सभा सम्झन ुपद्यछ ।

(३) “सभा” भननाले सवंिधानको धारा २२३ बमोविमको नगर 
सभा सम्झन ुपद्यछ । 

(४) “काय्यपावलका” भननाले नगर काय्यपावलका सम्झन ुपद्यछ ।

(५) “अधयषि” भननाले सभाको अधयषिलाई सम्झन ुपछ्य  । 

(६) “उपाधयषि” भननाले नगरपावलकाको उपप्रमखुलाई सम्झन ु
पद्यछ ।

(७) “विधेयक” भननाले स्ानीय कानूनको मसौदा िा कानूनको 
सशंोधन मसौदा समेत सम्झन ुपछ्य ।

(८) “सदसय” भननाले नगर काय्यपावलकाको प्रमखु, उपप्रमखु, 
काय्यपावलकाको सदसय िा िडा सदसय सम्झन ुपछ्य  ।

(९) “सभाको सव्ि” भननाले गाउ ँ िा नगरपावलकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अवधकृत र िा अधयषिले सभाको सव्ि भई 
काम गन्य तोकेको कम्य्ारी समेतलाई सम्झन ुपछ्य  ।

(१०) “बैठक” भननाले नगर सभाको अवधिेशन सम्झन ुपछ्य  । सो 



v08 ! vfgLvf]nf, wflbª ldltM @)&$ ;fn r}q @* ut] ;+Vof !!

3

शबदले सवमवतको िैठक समेतलाई सम्झन ुपद्यछ ।

(११) “प्रसताि” भननाले सभाको वि्ारा ््य  पेश गररएको कुनै 
प्रसताि िा सो प्रसतािसगँ समबवनधत सशंोधन प्रसताि समेत 
सम्झन ुपछ्य  ।

(१२) “प्रसततुकता्य सदसय” भननाले सभाको विधेयक िा प्रसताि 
प्रसततुकता्य सभाको सदसय सम्झन ुपछ्य  ।

(१३) “बैठक कषि” भननाले सभाको बैठक कषि सम्झन ुपछ्य  र सो 
शबदले बैठक कषिसगँ िोवडएको दश्यकदीरा्य त्ा बरणडा 
समेतलाई िनाउछँ ।

(१४) “विषयगत शाखा” भननाले नगरपावलकाको काय्य विभािन 
वनयमािली बमोविमको विषयगत शाखा स्ंझन ुपछ्य  । 

(१५) “सवमवत” भननाले यस काय्यविवध बमोविम गठन हुने सभाको 
सवमवत सम्झन ुपछ्य  ।

(१६) “सयंोिक” भननाले यस काय्यविवध बमोविम गवठत सवमवतको 
सयंोिक सम्झन ुपछ्य  ।

पररचछेद -२
सभाको बैठक त्ा बैठक सञ्ालन समबनधी वयिस्ा

३. सभाको अवधिेशन बोलाउने: (१) अधयषिले नगरपावलकाको 
वनिा्य्नको अवनतम पररणाम रोषणा भएको वमवतले एक मवहना वभत्र 
सभाको पवहलो अवधिेशन बोलाउनेछ । तयसपवछ यस काय्यविवध 
बमोविम अधयषिले समय समयमा अनय अवधिेशन बोलाउनेछ । 

   तर सभाको एउटा अवधिेशनको समावप्त र अकको बैठकको 
प्रारमभका बी्को अिवध सामानयतय छ महीना भनदा बढी  
हुने छैन ।
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   (२) अधयषिले काय्यसू्ी बमोविम सभाको बैठकको 
सं् ालन र अनतय गननेछ ।

   (३) सभाको अवधिेशन ्ालू नरहेको िा बैठक स्वगत 
भएको अिस्ामा बैठक बोलाउन िाञछनीय छ भनी सभाको 
समपूण्य सदसय सखंयाको एक ् ौ्ाइ सदसयहरूले वलवखत अनरुोध 
गरमेा अधयषिले तयसतो बैठक बसने वमवत, स्ान तोकनेछ । तयसरी 
तोवकएको वमवत, समय र स्ानमा सभाको अवधिेशन बसनेछ ।

   (४) सभाको अवधिेशन काय्यपावलकाको केनद्र रहेको 
स्ानमा अधयषिले तोके बमोविम बसनेछ ।

   (५) सामानयतभः वनिा्य्न पवछको पवहलो अवधिेशनको 
अिवध बढीमा पनध्र वदन र सोपवछको प्रतयेक अवधिेशनको अिवध 
बढीमा सात वदनको हुनेछ ।

   (६) उपदफा (१) िा (३) बमोविम सभाको अवधिेशन 
बोलाएको सू्ना अधयषिले सदसयहरुलाई वदनेछ । तयसतो सू्ना 
आिशयकता अनसुार साि्यिवनक सञ्ार माधयमबाट समेत प्र्ार 
प्रसार गनु्य  पननेछ ।      

४. सदसयहरुको उपवस्वत र आसनभः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनु्य  
अवर सबै सदसयले अधयषिले तोकेको क्रम अनसुार अवधिेशनको 
उपवस्वत पवुसतकामा हसताषिर गनु्यपननेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोविम उपवस्त सदसयले अधयषिले 
तोके अनसुारको स्ानमा वनधा्यररत समय अगािै आफनो आसन 
ग्रहण गनु्यपननेछ । 

   (३) अपांगता भएका सदसयको हकमा अधयषिले वनधा्यररत 
गरकेो स्ानमा वनिको सा्मा एक िना सहयोगी आिशयक भएमा 
सो को समेत वयिस्ा गन्य सकनेछ । 
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५. सभाको गणपूरक सखंया: (१) सभामा ततकाल कायम रहेका सदसय 
सखंयाको प्ास प्रवतशत भनदा बढी सदसय उपवस्त भएमा 
अवधिेशनको लावग गणपूरक सखंया पगेुको मावननेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोविम गणपरुक सखंया नपगेुमा 
अधयषिले तीन वदन वभत्र अकको बैठकका लावग दफा ३ बमोविम 
सूव्त गनु्यपननेछ ।

   (३) उपदफा (२) बमोविम आवहान गरकेो अवधिेशनमा 
गणपरुक सखंया नपगेुमा दईु वदन वभत्र अवधिेशन बसने गरी दफा ३ 
बमोविम सू्ना गनु्यपननेछ । 

   (४) उपदफा (३) बमोविम पनुभः सू्ना गदा्य गणपरुक 
सखंया नपगेुमा कमतीमा पच्ीस प्रवतशत सदसयहरुको उपवस्वतमा 
अवधिेशन बसनेछ । 

६. बैठकको सञ्ालन र स्गन: (१) अधयषिले सभाको काय्य बो्झलाई 
धयानमा राखी काय्यसू्ी सिीकृत गरी सभाको बैठक सं् ालन 
गनु्यपननेछ । 

   (२) सभाको बैठक अधयषिले वनधा्यरण गरकेो समय 
तावलका बमोविम हुनेछ । 

   (३) अधयषिले प्रतयेक बैठकको प्रारमभ त्ा स्गनको 
रोषणा गननेछ ।

   (४) सभाको अधयषि िैठकमा उपवस्त हुन नसकने 
अिस्ामा उपाधयषिले बैठकको अधयषिता गननेछ । उपाधयषि 
पवन उपवस्त हुन नसकेमा अधयषिले तोकेको सभाको सदसयले 
बैठकको अधयषिता गनने गरी काय्यसू्ीमा तोकन ुपननेछ ।

७. काय्यसू्ी र समयािवध प्रकाशनभः (१) अधयषिको वनदनेशानसुार 
सभाको सव्िले काय्यसू्ी र समय तावलका अनसूु्ी-१ बमोविम 
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तयार गननेछ र तयसको एक प्रवत सामानयतया अड््ालीस रणटा 
अगािै प्रतयेक सदसयलाई उपलबध गराइनेछ ।

   तर विशेष पररवस्वतमा अधयषिको वनदनेशानसुार बैठक 
बसने ्ौिीस रणटा अगािै काय्यसू्ी तयार गरी तयसको एक प्रवत 
सदसयलाई सभाको सव्िले उपलबध गराउन सकनेछ ।

८. समयािवध वनधा्यरण: (१) अधयषिले बैठकमा पेश हुने विषयमाव् 
छलफल गन्य समयािवध तोकनेछ ।

   २) उपदफा (१) बमोविम तोवकएको समयािवध समाप्त 
भएपवछ यस काय्यविवधमा अनय्ा लेवखएकोमा बाहेक अधयषिले 
अनय विषयमा छलफल हुन नवदई सो विषयको टुङ्गो लगाउन 
आिशयक सबै विधेयक िा प्रसताि वनण्यया ््य बैठकमा प्रसततु गननेछ ।

९. सभामा मतदान: (१) सभामा वनण्ययका लावग प्रसततु गररएको सबै  
विधेयक िा प्रसतािको वनण्यय उपवस्त सदसयहरूको बहुमतबाट 
हुनेछ । 

   (२) अधयषिता गनने वयवतिलाई मत वदने अवधकार  
हुने छैन । 

   तर मत बराबर भएमा अधयषिता गनने वयवतिले आफनो 
वनणा्ययक मत वदनेछ । 

१०. मया्यवदत सशंोधनभः कुनै सदसयले प्रसततु गनने विधेयक िा प्रसतािमा 
कुनै आपवतििनक, वयगंयातमक, अनािशयक, अनपुयतुि िा असमबद्ध 
शबद िा िाकयांश प्रयोग भएको लागेमा अधयषिले तयसता विषय 
वितरण हुनभुनदा अवर उपयतुि सशंोधन गन्य िा गराउन सकनेछ ।

११. बैठकको प्रारमभभः सभाको बैठक कषिमा अधयषि आगमन भई रावट्रिय 
धनु बिे पवछ बैठक प्रारमभ हुनेछ ।
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१२. बैठकमा पालना गनु्यपनने आ्रणहरूभः (१) बैठकमा दहेायका 
आ्रणहरू पालना गनु्य  पननेछभः

(क) अधयषि बैठक कषिमा प्रिेश हुदँा सबैले सममान प्रकट गन्य 
उठ्न ुपननेछ ।

(ख) अधयषिले बैठकप्रवत सममान प्रकट गरी आफनो आसन ग्रहण 
गनु्यपननेछ ।

(ग) बैठक स्वगत भई अधयषि सभाबाट बावहर वनसके पवछ मात्र 
अरु सदसयहरूले बैठक कषि छाड्न ुपननेछ ।

(र) बैठकमा भाग वलने सदसयले बोलदा अधयषिलाई समबोधन 
गररे मात्र बोलन ु पछ्य  र अधयषिले अनय्ा आदशे वदएमा 
बाहेक उवभएर बोलन ुपननेछ ।

(ङ) अधयषिले बैठकलाई समबोधन गरररहेको समयमा कुनै पवन 
सदसयले स्ान छाड्न ु हुदँनै र अधयषिले बोलेको कुरा 
शावनतपूि्यक सनुन ुपननेछ ।

(्) अधयषिले आसन ग्रहण गरररहेको र बोवलरहेको अिस्ामा 
सदसयको बी्बाट वहड्ँन ुहुदँनै ।

(छ) कुनै सदसयले बोवलरहेको समयमा अशावनत गन्य िा बैठकको 
मया्यदा भगं हुने िा अवयिस्ा उतपनन हुने कुनै काम  
गनु्य  हुदँनै ।

(ि) बैठक कषिमा अधयषिको सामनुनेबाट िारपार गरी वहड्ँन िा 
अधयषिको आसनतफ्य  वपठ्यू फका्यएर बसन हुदँनै ।

(्झ) बैठकको काय्यसगँ प्रतयषि रुपले समबवनधत विषय बाहेक 
अनय विषयको पसुतक, समा्ारपत्र िा अनय कागिपत्रहरू 
पढ्न ुहुदँनै ।

(ञ) बैठकको अिवधभर बैठक कषिमा मोबाईल फोन बनद गनु्य  पननेछ ।
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   (२) सभामा पालना गनु्यपनने अनय आ्रणहरू समय 
समयमा सभाले तोके बमोविम हुनेछ ।

१३. बैठकमा भाग वलने सदसयले पालन गनु्य पनने वनयमहरूभः बैठकमा हुने 
छलफलमा भाग वलने सदसयले दहेायका वनयमहरूको पालन गनु्य  
पननेछभः

(क) अधयषिको धयानाकष्यण गन्यको वनवमति उठ्न ुपननेछ र अधयषि 
वनिको नाम बोलाएपवछ िा इशारा गरपेवछ मात्र बोलन ुपननेछ ।

(ख) यस काय्यविवधको दफा ३५ बमोविमका विषयमा छलफल 
गनु्य  हुदँनै ।

(ग) अशीष्ट, अश्ील, अपमानिनक िा कुनै आपवतििनक शबद 
बोलन ुहुदँनै ।

(र) वयवतिगत आषेिप लगाउन हुदँनै ।

(ङ) बोलन पाउने अवधकारलाई सभाको काय्यमा बाधा पानने 
मनसायले दरुुपयोग गनु्य  हुदँनै ।

(्) सभा िा अधयषिको कुनै वनण्यय बदर गररयोस ् भनने 
प्रसतािमाव् बोलदाको अिस्ामा बाहेक सभा अधयषिको 
कुनै पवन वनण्ययको आलो्ना गनु्य  हुदँनै ।

(छ) अधयषिले पद अनकूुल आ्रण गरकेो छैन भनने प्रसतािको 
छलफलको क्रममा बाहेक अधयषिको आ्रणको आलो्ना 
गनु्य  हुदँनै ।

(ि) िैठकमा पालना गनु्यपनने अनय वनयमहरू सभाले तोके 
बमोविम हुनेछ ।

१४. छलफलमा बोलने क्रमभः बैठकमा बोलने क्रम दहेाय बमोविम हुनेछभः

(क) प्रसताि पेश गनने सदसयले बोवलसकेपवछ अधयषिले नाम बोलाएको 
िा इशारा गरकेो क्रम बमोविमको सदसयले बोलन पाउनेछन् ।
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(ख) अधयषिको अनमुवत वबना कुनै सदसयले एउटै प्रसतािमा एक 
पटक भनदा बढी बोलन पाउने छैन ।

(ग) प्रसताि पेश गनने सदसयले उतिर वदनको वनवमति छलफलको 
अनतयमा फेरर बोलन पाउनेछ । सो प्रसतािको समबनधमा 
छलफलमा पवहले भाग वलएको िा नवलएको िेसकैु भए 
तापवन प्रसतािक सदसयले उतिर वदई सकेपवछ अधयषिको 
अनमुवत नवलई फेरर बोलन पाउने छैन ।

१५. सपष्ट पान्य माग गन्य सवकनेभः (१) बैठकमा छलफल ्वलरहेको 
समयमा समबवनधत विषयमा कुनै सदसयले कुनै कुरा सपष्ट पान्य माग 
गन्य अधयषि माफ्य त अनरुोध गन्य सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन 
अधयषिको अनमुवत वलई कुनै सदसयले सभाको िानकारीको लावग 
आफूसगँ समबवनधत अनय विषयमा सपष्ट िानकारी वदन सकनेछ ।

   तर तयसतो सपष्ट िानकारी वददँा कुनै वििादसपद विषय 
उठाउन पाइने छैन र सो सपष्ट िानकारी माव् कुनै छलफल गन्य 
पाइने छैन । 

१६. वनण्यया ््य प्रसताि पेश गननेभः (१) सभाको काय्यसू्ीको कुनै 
प्रसतािमाव् छलफल समाप्त भएपवछ सो प्रसतािको पषिमा हुने 
सदसयहरूलाई “हुनछ, विपषिमा हुने सदसयहरूलाई “हुनन” र 
तटस् रहन ्ाहने सदसयहरूलाई “मत वदनन” भनने शबद सवुनने 
गरी उच्ारण गनु्य  भनी अधयषिले काय्यसु् ीका विषयहरू क्रमशभः 
वनण्यया ््य पेश गननेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविम प्रसतािलाई वनण्यया ््य पेश 
गरपेवछ अधयषिले “हुनछ” िा “हुनन” भनने सदसयहरूमधये िनु 
पषिको बहुमत भएको ठहर ्याउछँ सो कुराको रोषणा गननेछ । 
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   (३) अधयषिद्ारा कुनै प्रसताि वनण्यया ््य पेश गररसकेपवछ 
सो प्रसतािमाव् छलफल गन्य िा सशंोधन प्रसततु गन्य पाइने छैन । 

१७. सभाधयषिले वनदनेशन वदनेभः (१) बैठकमा अभद्र वयिहार गनने 
सदसयलाई आफनो वयिहार वनयनत्रण गन्य अधयषिले ्ेतािनी वदए 
पवछ तयसतो सदसयले आफनो वयिहारमाव् तरुुनत वनयनत्रण गनु्य  
पननेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविमको आदशे पालना नगनने 
सदसयलाई अधयषिले बैठकबाट बावहर िान आदशे वदन सकनेछ । 
आदशे पाएपवछ तयसतो सदसयले बैठक कषिबाट तरुुनत बावहर िान ु
पननेछ र वनिले सो वदनको बाकँी अिवधको बैठकमा उपवस्त हुन 
पाउने छैन ।

   (३) उपदफा (२) बमोविमको आदशे पाएपवछ पवन 
तयसतो सदसय बैठक कषिबाट तरुुनत बावहर नगएमा अधयषिले 
वनिलाई कम्य्ारी िा सरुषिाकममीको सहयोग वलई बावहर वनकालन 
सकनेछ । तयसरी वनकावलएकोमा तयसतो सदसयले तयसपवछको 
तीन वदनसमम सभाको बैठक िा कुनै सवमवतको बैठकमा भाग वलन 
पाउने छैन । यसरी वनकावलएकोमा सभाको सव्िले सो कुराको 
सू्ना सबै सवमवतलाई वदनेछ ।

   (४) यस काय्यविवधमा अनयत्र िनुसकैु कुरा लेवखएको 
भए तापवन कुनै सदसयले बैठक कषिमा शावनत, सवुयिस्ा त्ा 
अनशुासन भङ्ग गरमेा िा गन्य लागेमा िा सभाको प्रवतष्ामा 
धकका लागने वकवसमले बैठक कषि वभत्र धिसंातमक काय्य गरमेा िा 
बल प्रयोग गरमेा िा गन्य लागेमा िा कुनै भौवतक हानी नोकसानी 
परु ्याएमा अधयषिले वनिलाई बैठक कषिबाट ततकाल वनट्काशन 
गरी सदसयलाई बढीमा सात वदन सममको लावग सभामा आउन 
नपाउने गरी र षिवत भएको भौवतक सामाग्रीको य्ा ््य षिवतपूवत्य 
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वनिबाट भराउने आदशे वदन सकनेछ ।

   (५) दफा (४) बमोविम वनट्कावसत भएको सदसयले सो 
अिवधभर सभाको िा कुनै सवमवतको बैठकमा उपवस्त हुन पाउने 
छैन । वनिलाई तोवकएको षिवतपूवत्य अधयषिले तोकेको समयवभत्र 
दावखला गनने दावयति समबवनधत सदसयको हुनेछ ।

   (६) यस दफा बमोविम कुनै सदसय वनट्कावशत भएको 
िा फुकुिा भएको सू्ना सभाको सव्िले सबै सवमवतलाई वदनेछ । 

१८. कारिाही वफता्य हुन सकनेभः यस काय्यविवधमा अनयत्र िनुसकैु कुरा 
लेवखएको भए तापवन वनट्कावशत िा कारिाहीमा परकेो सदसयले 
व्ति बझुदो सफाई पेश गरमेा िा आफनो भूल सिीकार गरी माफी 
मागेमा अधयषिले बैठकको राय ब्ुझी तयसतो सदसयलाई माफी वदई 
कारिाही वफता्य वलन सकनेछ ।

१९. बैठक स्वगत गनने अवधकारभः बैठक कषिवभत्र अवयिस्ा भई िा 
हुन लावग बैठक वनयवमत रुपले सञ्ालन गन्य बाधा पनने दवेखएमा 
अधयषिले सो वदनको कुनै समयसमम िा आफूले तोकेको 
अिवधसममको लावग सू्ना टासँ गरी बैठक स्वगत गन्य सकनेछ  । 
अधयषि गरकेो तयसतो स्गन माव् कुनै सदसयले प्रश्न  उठाउन  
पाउने छैन् ।

२०. सदसयको स्ान ररति रहेको अिस्ामा सभाको काय्य सञ्ालन: 
सभाको कुनै सदसयको स्ान ररति रहेको अिस्ामा समेत सभाले 
आफनो काय्य सञ्ालन गन्य सकनेछ र सभाको कारबाहीमा भाग 
वलन नपाउने कुनै वयवतिले भाग वलएको कुरा पवछ पतिा लागेमा 
प्र्वलत कानून विपररत बाहेकको काय्य अमानय हुने छैन ।  

२१. सभाको वनण्ययको अवभलेख र काया्यनियन: (१) सभा र यसको 
सवमवतको वनण्यय त्ा कारबाहीको अवभलेख सभाको सव्िले 
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वयिवस्त र सरुवषित राखन ुपननेछ ।

   (२) सभा त्ा यसका सवमवतको वनण्ययको सककल 
अधयषिको आदशे वबना सभा िा सभा भिन बावहर लैिान हुदँनै ।

२२. वनण्यय प्रमावणत गनने: (१) सभाको बैठकले गरकेा वनण्यय अधयषिले 
प्रमावणत गननेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविमको वनण्यय सरुवषित राखने र 
काया्यनियन गनने गराउने काय्य सभाको सव्िले गननेछ ।

 
पररचछेद-३

स्ानीय कानून वनमा्यण गनने प्रवक्रया

२३. स्ानीय कानून वनमा्यण गदा्य वि्ार गनु्य पनने पषिहरुभः (१) सभाले 
स्ानीय कानून वनमा्यण िा सशंोधन गदा्य अनय कुराको अवतररति 
दहेायको विषयमा वि्ार गनु्य  पननेछ,-

(क) सवंिधान बमोविम आफनो अवधकारको विषयमा पनने िा 
नपनने,

(ख) सवंिधान, सरंीय कानून त्ा प्रदशे कानूनको वयिस्ा,

(ग) तयसतो कानून, सिचछ, नयायपूण्य त्ा तक्य  सगंत हुन िा 
नहुने, 

(र)  वनमा्यण गन्य लावगएको स्ानीय कानूनको वयिहाररक 
काया्यनियन हुन सकने िा नसकने,

(ङ) कानून काया्यनियनको लावग आिशयक पनने आव ््यक स्ोत 
त्ा ससं्ागत सरं्ना,

(्) सिकोच् अदालतबाट प्रवतपावदत वसद्धानत िा भएको आदशे,

(छ) नेपाल सरकार, सरंीय ससंद,् प्रदशे सरकार िा प्रदशे सभाले 
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तयसतै विषयमा आधारभूत कानून वनमा्यण गरकेो भए सोमा 
भएको वयिस्ा

(ि) नेपाल सरकार िा प्रादवेशक सरकारले नमूना कानून उपलबध 
गराएको भए सोमा भएको वयिस्ा,

(्झ) नेपालले अनतरावट्रिय सतरमा िनाएको प्रवतिद्धता,

(ञ) समबवनधत स्ानीय तहले वनमा्यण गरकेो अनय स्ानीय 
कानूनहरुसगँको तालमेल त्ा सौहाद्रता,

(ट) विललावभत्रका अनय स्ानीय तह िा अनय विललासगँ 
वसमाना िोवडएका स्ानीय तहको हकमा तयसता विललाका 
स्ानीय तहले बनाएको स्ानीय कानूनको वयिस्ा, 

(ठ) नगरकाय्यपावलकाले वनधा्यरण गरकेा अनय आिशयक 
विषयहरु । 

   (२) सभाले सवंिधानको अनसूु्ी-९ को विषयमा 
स्ानीय कानून वनमा्यण गदा्य तयसतो विषयमा सरंीय ससंद िा प्रदशे 
सभाले बनाएको कानूनको प्रवतकूल नहुने गरी वनमा्यण गननेछ ।

   (३) एक स्ानीय तहबाट अकको स्ानीय तहको षेित्रमा 
हुने िसत ुिा सेिाको विसतारमा कुनै वकवसमको बाधा अिरोध गनने 
िा कुनै वकवसमको भेदभाि गनने गरी स्ानीय कानून वनमा्यण गन्य 
हुदँनै ।  

   (४) सभा िा काय्यपावलकाले एक आपसमा बाव्झने गरी 
स्ानीय कानून वनमा्यण गन्य हुदँनै ।

   (५) सभाले वदएको अवधकार प्रयोग गरी काय्यपावलकाले 
वनदनेवशका िा वदगदश्यन बनाई लागू गननेछ । 

२४. आिशयकताको पवह्ान गनने: (१) काय्यपावलकाले विधेयक तिु्यमा 
गनु्य  अवर तयसतो विषयको कानून वनमा्यण गन्य आिशयक रहे नरहेको 
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विषयमा आिशयकताको पवह्ान गनु्य  पननेछ ।

   (२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लावग समबवनधत 
काय्यपावलकाले स्ानीय कानून बनाउन ु पनने आधार र कारण, 
तयसतो विषयमा सरंीय िा प्रदशे कानून भए नभएको, विलला 
वभत्रका र अनय वछमेकी स्ानीय तहमा तयस समबनधी स्ानीय 
कानून वनमा्यण भए नभएको, स्ानीय कानून तिु्यमाबाट हावसल गन्य 
खोविएको लाभ लागत र उपलबधी, स्ानीय कानून काया्यनियनको 
लावग आिशयक पनने सयंनत्र त्ा आव ््यक स्ोत, तयसतो स्ोत 
िटुाउनको लावग आिशयक वयिस्ा र विधेयकमा रहने मखुय 
मखुय प्रािधानको समेत विशे्षण गरी सवंषिप्त अिधारणापत्र तयार 
गनु्य  पननेछ । 

   (३) कानूनको सशंोधनको लावग विधेयक तिु्यमा गदा्य 
सशंोधन गनु्य  परकेो आधार र कारण सवहतको दफाबार तीन महले 
वििरण तयार गनु्य  पननेछ । 

२५. प्रसताि सिीकार योगय छ िा छैन भनने वनण्यय गननेभः कुनै प्रसताि 
सिीकार योगय छ िा छैन भनने कुराको वनण्यय अधयषिले गननेछ र 
तयसरी वनण्यय गदा्य अधयषिले कारण खलुाई प्रसतािको कुनै अशं िा 
पूर ैप्रसताि असिीकार गन्य सकनेछ ।

२६. विधेयक िा प्रसताि प्रसततु: १) िावष्यक आय र वययको अनमुान 
सवहतको बिेट त्ा सोसगँ समबवनधत विवनयोिन िा आव ््यक 
विधेयकहरू अधयषिबाट वनधा्यररत वमवत र समयमा सभाको बैठकमा 
प्रसततु गनु्यपननेछ । 

   (२) िावष्यक बिेट त्ा अ ््य समबनधी विधेयक िा 
प्रसताि काय्यपावलकाको प्रमखु आफैं ले िा वनिले तोके बमोविम 
उपाधयषि/उपप्रमखु िा काय्यपावलकाको सदसयले मात्र प्रसततु 
गनु्यपननेछ । अधयषिले िावष्यक बिेट आय वयय वििरण त्ा बिेट 
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सभामा आफैँ पेश गनने भएमा सो समयमा उपाधयषि िा उपप्रमखुले 
बैठकको अधयषिता गननेछ । 

   (३) कुनै विधेयक िा प्रसताि अ ््य समबनधी हो िा होइन 
भनने प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अवनतम वनण्यय गनने अवधकार अधयषिको 
हुनेछ ।  

   (४) अ ््य समबनधी विधेयक िा प्रसतािको अनय प्रवक्रया 
दहेाय बमोविम हुनेछ,-  

(क) अ ््य समबनधी विधेयक िा प्रसतािमा छलफलका लावग 
अधयषिले सिीकृत गरकेो काय्यतावलका (वमवत र समय) सबै 
सदसयलाई सभाको सव्िले उपलबध गराउनपुननेछ

(ख) िावष्यक बिेट समबनधी विधेयक सभाको बैठकमा पेश भए 
पश्ात मात्र सबै सदसयलाई उपलबध गराइनेछ ।

(ग) अ ््य समबनधी विधेयक िा प्रसतािका समबनधमा यस 
काय्यविवधमा उललेख भएका विषय बाहेक अधयषिले उपयतुि 
ठहया्यएको प्रवक्रया अपनाइनेछ । 

   (५) अ ््य समबनधी विधेयक िा प्रसताि बाहेकका विधेयक 
िा प्रसताि कुनै सदसयले कमतीमा सात वदन अवर दता्य गनु्यपननेछ ।

   (६) अ ््य समबनधी विधेयक िा प्रसताि बाहेकका विधेयक 
िा प्रसताि दता्य भए पश्ात सभाको सव्िले सबै सदसयलाई 
उपलबध गराउन ुगनु्यपननेछ । 

   (७) विधेयक िा प्रसताि मा्ी छलफल र वनण्यय हुने 
समयतावलका अनसूु्ी -१ बमोविम अधयषिले वनधा्यरण गर े
बमोविम हुनेछ ।

२७. अ ््य समबनधी परुक अनमुान: (१) सभाबाट पाररत ्ाल ुआव ््यक 
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िष्यका लावग अ ््य समबनधी ऐनले कुनै सेिाका लावग ख ््य गन्य 
अवखतयारी वदएको रकम अपया्यप्त भएमा िा तयस िष्यका लावग अ ््य 
समबनधी ऐनले अवखतयारी नदवएको सेिामा ख ््य गन्य आिशयक 
भएमा िा अ ््य समबनधी ऐनले अवखतयारी वदएको रकमभनदा बढी 
ख ््य हुन गएमा काय्यपावलकाको प्रमखुले सभामा यस अवर प्रसततु 
गररएको बिेटको वसद्धानत र माग्यदशनको प्रवतकूल नहुने गरी परुक 
अनमुान पेश गन्य सकनेछ ।

२८. विधेयक सभामा पेश गदा्य सलंगन गनु्य पनने वििरण: सभामा पेश गनने 
विधेयकका सा्मा दहेायको वििरण सलंगन गनु्य  पननेछ,-

(क) विधेयकको उदे्शय र कारण सवहतको वििरण,

(ख) विधेयक ऐन बनेपवछ आव ््यक वययभार हुने रहेछ भने तयसको 
विसततृ वििरण सवहतको आव ््यक वटपपणी,

(ग) कुनै विधेयकमा वनयम, काय्यविवध, वनदनेवशका बनाउने िा 
अवधकार प्रतयायोिन गनने प्रािधान रहेको भए तयसको 
कारण, प्रतयायोवित अवधकार अनतग्यत बनाइने वनयम, 
काय्यविवध िा वनदनेवशकाको प्रकृवत र सीमा त्ा तयसबाट 
पन्य सकने प्रभाि समबनधी वटपपणी ।

२९. विधेयक दता्य गराउन ुपनने: (१) सभाको अवधकारषेित्र वभत्र पनने कुनै 
विषयमा कुनै सदसयले विधेयक पेश गन्य ्ाहेमा विधेयक तयार 
गरी सभाको बैठक बसने वमवत भनदा कमतीमा पनध्र वदन अगािै 
अधयषिलाई उपलबध गराई दता्य गराउन ुपननेछ । 

   तर वनिा्य्नपवछको प्र्म सभामा विधेयक पेश गनने 
समयािवध अधयषिले तोके बमोविम हुनेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविमको विधेयक प्र्वलत कानून 
अनकूुल नदवेखएमा िा यो काय्यविवध अनकुुल नभएमा अधयषिले 
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उति विधेयक विवधसममत रुपमा पेश गन्य प्रसतािक सदसयलाई वदन ु
पननेछ । 

   (३) उपदफा (१) िा (२) बमोविम अधयषिले आदशे वदए 
बमोविम सभाको सव्िले प्रसताि दता्य गनु्य  पननेछ ।

   (४) सभाको सव्िले अधयषिले आदशे वदएका विधेयक 
अनसूु्ी-२ बमोविम दता्यको अवभलेख छुटै् राखन ुपननेछ ।

३०. प्रसताि दता्य गराउन ुपनने: सभाको अवधकारषेित्र वभत्र पनने कुनै विषयमा 
प्रसताि पेश गन्य ्ाहने सदसयले प्रसताि तयार गरी सभाको बैठक 
बसन ुभनदा कमतीमा सात वदन अगािै अधयषि समषि पेश गनु्यपनेछ । 

   तर वनिा्य्नपवछको प्र्म सभामा प्रसताि पेश गनने 
समयािवध अधयषिले तोके बमोविम हुनेछ ।

   (२) तयसतो प्रसताि प्र्वलत कानून अनकूुल नदवेखएमा 
िा यो काय्यविवध अनकुुल नभएमा अधयषिले उति प्रसताि  
विवधसममत रुपमा पेश गन्य प्रसतािक सदसयलाई वदन ुपननेछ । 

   (३) उपदफा (१) िा (२) बमोविम अधयषिले आदशे वदए 
बमोविम सभाको सव्िले प्रसताि दता्य गनु्य  पननेछ ।

   (४) सभाको सव्िले अधयषिले आदशे वदएका प्रसतािहरु 
दता्यको अवभलेख अनसूु्ी-२ बमोविम छुटै् राखन ुपननेछ । 

३१. सू्ना वबना पवन प्रसताि पेश गन्य सवकनेभः (१) यस पररचछेदमा 
िनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन अधयषिको अनमुवत वलई 
दहेायको कुनै प्रसताि सू्ना वबना पवन पेश गन्य सवकनेछ र तयसतो 
प्रसतािद्ारा कुनै वििादसपद विषय उठाउन पाइने छैनभः

(क) धनयिाद ज्ापन गनने,

(ख) प्रसताि त्ा सशंोधन वफता्य वलने,
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(ग) बधाइ वदने िा शोक प्रकट गनने,

(र) छलफल िा बैठक स्वगत गनने,

(ङ) बैठकको अिवध बढाउने िा 

(्) छलफल समाप्त गनने ।

   (२) उपदफा (१) मा उललेवखत प्रसतािका समबनधमा 
अधयषि अनमुवत प्राप्त भई बैठकमा प्रसताि पेश भएपवछ अधयषिले 
उति प्रसतािलाई बैठकको वनण्यया ््य पेश गननेछ ।

३२. विधेयक र प्रसताि वितरण: िावष्यक बिेट समबनधी विधेयक 
काय्यपावलकाबाट सिीकृत गरी वसधै सभामा पेश गररनेछ । अनय सबै 
विधेयक िा प्रसताि सभामा पेश गनु्य  भनदा कमतीमा ्ौिीस रणटा 
अगािै सबै सदसयलाई सभाको सव्िले उपलबध गराउन ुपननेछ ।

३३. स्ुझाब सकंलन र पररमाि्यन: (१) विधेयक मसौदा भएपवछ 
अधयषिलाई उपयतुि लागेमा तयसतो विधेयकमा साि्यिवनक रुपमा 
िा िडाबाट िडाबासीको स्ुझाब सकंलन गन्य सकनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोविम प्राप्त हुन आएको स्ुझाबहरु 
सवहतको प्रवतिेदन समबवनधत िडा सवमवतले काय्यपावलकालाई 
वदन ुपननेछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोविम विधेयकमा िडा सवमवत 
माफ्य त प्राप्त हुन आएका स्ुझाबहरुको अधययन गरी काय्यपावलकाले 
विधेयकलाई आिशयकता अनसुार पररमाि्यन गननेछ । 

३४. विधेयक िा प्रसताि सभामा पेश गनने: (१) अधयषिबाट सिीकृत 
काय्यतावलका बमोविम विधेयक िा प्रसताि प्रसततुकता्य सदसयले 
सभाको बैठकमा पेश गननेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोविम विधेयक पेश गदा्य विधेयक 
प्रसततुकता्य सदसयले विधेयक पेश गनु्य  परकेो कारण, विधेयकबाट 
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गन्य खोविएको वयिस्ा र तयसबाट प्राप्त गन्य खोविएको उपलवबधको 
बारमेा सवंषिप्त िानकारी वददं ै विधेयकमा छलफल गररयोस ् भनने 
प्रसताि सभामा पेश गनु्य  पननेछ ।

   (३) विधेयक िा प्रसताि पेश गन्य तोवकएको सदसय 
सभामा सिय ंउपवस्त हुन असम ््य भएमा अधयषिले तोकेको कुनै 
सदसयले विधेयक िा प्रसताि पेश गन्य सकनेछ ।

३५. सशंोधन समबनधी शत्यहरूभः कुनै विधेयक िा प्रसतािको समबनधमा 
दहेायका शत्यका अधीनमा रही सदसयले सशंोधन पेश गन्य सकनेछभः

(क) मूल प्रसतािको वसद्धानत विपरीत हुन ुहुदँनै ।

(ख) मूल प्रसतािको कुरासगँ समबद्ध त्ा तयसको षेित्रवभत्रको हुन ु
पननेछ ।

(ग) बैठकले पवहले गररसकेको वनण्ययसगँ बाव्झने हुन ुहुदँनै ।

(र) असपष्ट िा वनर ््यक हुन ुहुदँनै ।

३६. विधेयकमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० 
बमोविमको विधेयक िा प्रसताि बैठकमा दफािार छलफलका 
लावग अधयषिले आिशयक वयिस्ा गनु्यपननेछ । यसतो छलफलमा 
अधयषिले प्राप्त भई सकेका सशंोधन विधेयक िा प्रसतािलाई समेत 
समािेश गराउन सकनेछ ।

 (२) उपदफा (१) बमोविम छलफल समाप्त भए पश्ात विधेयक 
िा प्रसताि प्रसततुकता्य सदसयले अधयषिको अनमुवतले सभामा 
दहेायको कुनै एक प्रसताि प्रसततु गनु्यपननेछ,- 

(क) विसततृ छलफलको लावग विधेयक िा प्रसतािलाई सभाका 
सवमवतमा पठाइयोस ्भनने िा 

(ख) विधेयक िा प्रसताि बैठकबाट पाररत गन्य वनण्यया ््य पेश गनने । 

   तर सवमवतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा 
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प्रसताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गररने छैन ।

३७. सभामा छलफल गन्य नपाइने विषयहरूभः (१) दहेायका विषयमा 
सभा िा सवमवतको कुनै बैठकमा छलफल गन्य पाइने छैनभः

(क) सवंिधान िा प्र्वलत कानूनबाट वनषेध गररएको विषय,

(ख) कानूनत: गोपय रहने कुराहरू िा प्रकाशन गदा्य रावट्रिय वहत 
विपररत हुने काय्य, 

(ग) काय्यपावलकाको कुनै सवमवतको वनण्ययको आलो्ना गररएका 
विषय,

(ग) सभाको छलफलद्ारा सपष्ट भएसकेको विषय,

(र) प्रतयषि िा अप्रतयषि रुपमा प्र्ारको लावग कुनै वयवति िा 
ससं्ाको नाम आवद भएको विषय,

(ङ) प्र्वलत कानून बमोविम स्ावपत भएको नयावयक िा िा 
तयसको पदावधकारी, प्र्वलत काननु बमोविम िाँ् ब्ुझ गन्य, 
स्ुझाि वदन िा प्रवतिेदन पेश गन्य गवठत आयोग िा सवमवतमा 
वि्ारधीन रहेको विषय,

(्) ऐवतहावसक तथय िा कानूनको वयाखया समबनधी विषय,

(छ) गैर सरकारी वयवतिको कुनै ितिवय सतय हो िा होइन भनने 
विषय, 

(ि) अवशष्ट भाषा प्रयोग गररएको, 

(्झ) काय्यपावलकाको कुनै वनण्यय िा कुनै कारिाही समबनधी 
विषयमा छलफल गदा्य रावट्रिय सरुषिा, अखणडता िा 
कूटनीवतक समबनध िसता सिेंदनशील विषयहरूमा आँ्  
आउन सकने भनी काय्यपावलकाबाट प्रमावणत गररएको विषय 
समािेश भएको, र

३८. सवमवतमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोविम 
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विसततृ छलफल गन्य सभाको सवमवतमा पठाइएकोमा सवमवतले 
तयसतो विधेयक िा प्रसतािमा छलफल गदा्य विधेयकमा सशंोधन 
पेश गनने सदसयहरुलाई सशंोधन पेश गनु्य  परकेो आधार र कारण 
समेत खलुाई आफनो सशंोधनको विषयमा प्रष्ट गन्य सवमवतको 
बैठकमा समय वदनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोविम सशंोधनकता्यले सशंोधनको 
विषयमा आफनो धारणा राखेपवछ पेश भएका सशंोधनका विषयमा 
समेत सवमवतले दफाबार छलफल गरी तयसतो सशंोधन सिीकार गनने 
िा नगनने समबनधमा विधेयक प्रसततुकता्य सदसयको समेत राय वलई 
आिशयक वनण्यय गननेछ ।

३९. सवमवतको प्रवतिेदन र बैठकमा प्रसततु: (१) सवमवतमा विधेयक िा 
प्रसताि उपर छलफल समाप्त भएपवछ सवमवतले गरकेो वनण्यय अनरुुप 
प्रवतिेदन तयार गरी सवमवतको सयंोिक िा वनिको अनपुवस्वतमा 
सवमवतले तोकेको सदसयले प्रवतिेदन सवहतको विधेयक िा प्रसताि 
अधयषिको अनमुवतले सभाको बैठकमा पेश गननेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविमको प्रवतिेदन उपर छलफल 
समाप्त भए पश्ात विधेयक िा प्रसताि प्रसततुकता्य सदसयले 
अधयषिको अनमुवतमा विधेयक िा प्रसताि बैठकबाट पाररत गन्य 
वनण्यया ््य पेश गननेछ ।

४०. विधेयक वफता्य वलन सकने: (१) विधेयक प्रसततुकता्य सदसयले 
सभाको सिीकृवत वलई िनुसकैु अिस्ामा विधेयक िा प्रसताि 
वफता्य वलन सकनेछ । 

   तर िावष्यक बिेट त्ा आव ््यक ऐन समबनधी विधेयक 
वफता्यवलन सकने छैन् । 

   (२) विधेयक िा प्रसताि प्रसततुकता्य सदसयले विधेयक 
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वफता्य वलन अनमुवत मागने प्रसताि पेश ्ाहेमा वलवखत सू्ना वदन ु
पननेछ ।

   (३) विधेयक िा प्रसताि वफता्य वलने प्रसतािको कसैले 
विरोध गरमेा प्रसताि गनने त्ा विरोध गनने सदसयलाई अधयषिले 
आ-आफनो कुराहरू सपष्ट पान्य सवंषिप्त ितिवय वदन अनमुवत वदन 
सकनेछ र तयसपवछ अरु छलफल हुन नवदई प्रसतािलाई वनण्यया ््य 
पेश गननेछ ।

   (४) विधेयक िा प्रसताि वफता्य वलने अनय प्रवक्रया 
अधयषिले वनधा्यरण गर ेबमोविम हुनेछ ।

४१. सशंोधन प्रसताि सिीकृत गनने िा नगनने अवधकारभः (१) दफा २६, 
२७, २९, ३० र ३६ बमोविम दता्य भएको विधेयक िा प्रसताि 
उपर कुनै सदसयले सशंोधन पेश गन्य  ् ाहेमा सभाको बैठक हुनभुनदा 
कमतीमा ्ौिीस रणटा वदन अगािै सशंोधनको प्रसताि अधयषि 
समषि पेश गन्य सकनेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविम पेश गररने सशंोधन सिीकृत 
गनने िा नगनने अवधकार अधयषिको हुनेछ ।

   (३) अधयषिले सिीकृत गरकेो सशंोधन िा सशंोधन 
सवहतको प्रसताि िा मूल प्रसतािलाई वनण्यया ््य पेश गनु्यभनदा पवहले 
बैठकमा पढेर सनुाउनेछ । यसरी वनण्यया ््य पेश गदा्य एकभनदा बढी 
सशंोधनहरु भएमा अधयषिले उपयतुि ठहया्यएको कुनै एक सशंोधन 
िा सशंोधन सवहतको प्रसताि िा मूल प्रसतािलाई प्रा्वमकता वदइ 
पेश गन्य सकनेछ ।

   (२) सभाको सव्िले अधयषिले अनमुवत वदएका 
सशंोधनहरूको वििरण सदसयहरूलाई उपलबध गराउनेछ ।

४२. विधेयक पाररत गनने प्रसताि सभाको वनण्यया ््य पेश गनने: (१) सभामा 
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दफािार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपवछ र सवमवतमा विसततृ 
छलफल भएकोमा सवमवतको प्रवतिेदन उपर सभाको बैठकमा 
छलफल समाप्त भएपश्ात अधयषिको अनमुवत वलई सभामा 
वनण्यया ््य विधेयक प्रसततुकता्य सदसयले विधेयक पाररत गररयोस ्
भनने प्रसताि प्रसततु गननेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविमको विधेयक िा प्रसतािमा पेश 
भएका सशंोधनहरूलाई अधयषिको अनमुवतले बैठकमा वनण्यया ््य 
छुटै् पेश गन्य सकनेछ । 

   (३) उपदफा (१) र (२) बमोविम सभाको बैठकमा 
बहुमत सदसयले सिीकृत गरमेा विधेयक िा प्रसताि पाररत भएको 
मावननेछ ।  

४३. विधेयकको पनुभः प्रसतवुतभः एक पटक आवहान गरी बसेको सभाको 
बैठकमा पेश गरी असिीकृत भएको विधेयक सोही सभाको बैठकमा 
पनुभः प्रसताि गररने छैन ।

४४. विधेयक दता्य अवभलेख राखने: सभामा पेश गनने प्रयोिनाको लावग 
अधयषि समषि पेश भएका विधेयक सभाको सव्िले अनसूु्ी -२ 
बमोविम दता्य गरी विधेयकमा भएको कारबाहीको अद्ािवधक लगत 
तयार गरी राखन ुपननेछ । 

४५. सामानय त्रटुी सधुार: अधयषिले सभाबाट पाररत भएको विधेयक 
िा प्रसतािमा दफाहरूको सखंयाको क्रम वमलाउने त्ा भाषागत 
शदु्धता कायम राखन ुपननेछ । 

४६. विधेयक प्रमाणीकरणको लावग अद्ािवधक प्रवत तयार पानने: (१) 
दफा ४२ बमोविम सभाबाट पाररत भएको विधेयकलाई सभाको 
सव्िले पाररत भएका सशंोधन त्ा आनषुवंगक वमलान भए 
तयसतो वमलान गरी विधेयक पाररत भएको वमवत समेत उललेख गरी 
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प्रमाणीकरणको लावग नेपाली कागिमा ्ार प्रवत तयार गनपुननेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोविम तयार गररएको विधेयकमा 
िष्यगत नमबर समेत उललेख गरी सभाको सव्िले प्रमाणीकरणको 
लावग अधयषि समषि पेश गनु्य  पननेछ । 

४७. विधेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन त्ा वबक्री वितरण: (१) सभाबाट 
पाररत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोविम पेश भएको 
विधेयकको पवहलो र अवनतम पषृ्मा पूरा नाम, ्र त्ा पद समेत 
उललेख गरी प्रतयेक पषृ्मा हसताषिर गरी अधयषिले प्रमाणीकरण 
गननेछ । तयसरी प्रमाणीकरण गदा्य वमवत र विधेयकको पषृ् सखंया 
समेत खलुाउन ुपननेछ । 

   (२) सभाबाट पाररत विधेयक उपदफा (१) बमोविम 
प्रमाणीकरण भएपवछ लागू हुनेछ ।

   (३) उपदफा (१) बमोविम विधेयक प्रमाणीकरण भएको 
िानकारी सभामा वदन ुपननेछ ।

   (४) उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएको 
विधेयकको एक प्रवत सभाको अवभलेखमा राखी अकको एक–एक 
प्रवत काय्यपावलकाको काया्यलय, िडा सवमवत र सरं र प्रदशेको 
समपक्य  मनत्रालयमा पठाउन ुपननेछ । 

   (५) उपदफा (१) बमोविम प्रमाणीकरण भएको विधेयक 
प्रकाशन गरी काय्यपावलकाको िेिसाईटमा समेत राखन ुपननेछ । 

   (६) सभाले पाररत गरकेो विधेयक प्रमाणीकरण भएपवछ 
तयसका मखुय मखुय वयिस्ाको बारमेा स्ानीय सञ्ार माधयम िा 
अनय कुनै तररकाबाट प्र्ार प्रसार गनु्य  पननेछ ।

   (७) कसैले स्ानीय कानून खररद गन्य ्ाहेमा 
काय्यपावलकाको काया्यलय र िडा सवमवतको काया्यलयबाट लागत 
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दसतरु वतरी खररद गन्य सकनेछ ।

४८. सवमवत गठन गन्य सकने: (१) काय्यपावलकालाई सभाप्रवत उतिरदावय 
बनाउन, स्ानीय कानून वनमा्यण प्रवक्रयालाई वयिवस्त बनाउन 
त्ा काय्यपावलकाबाट भएका कारिाहीको अनगुमन र मूलयाङ्कन 
गरी आिशयक वनदनेशन वदन समेत प्रयोिनको लावग दहेाय 
बमोविमको सवमवत गठन गन्य सकनेछभः 

क. विधेयक सवमवत

ख. लेखा सवमवत

   (२) उपदफा (१) बमोविमको प्रतयेक सवमवतमा बढीमा 
तीन िना सदसयहरु रहनेछन् । सवमवतमा रहने सदसयहरु विषयगत 
अनभुि िा विज्ताका आधारमा अधयषिको प्रसताि बमोविम सभाले 
वनधा्यरण गर ेबमोविम हुनेछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोविम गठन हुने सवमवतको सयंोिक 
अधयषिले तोके बमोविम हुनेछ । सयंोिक बैठकमा उपवस्त 
नभएमा सवमवतले तोकेको सदसयले बैठकको अधयषिता गननेछ । 

   (४) सवमवतको सव्िको काय्य काय्यपावलकाको विषयगत 
शाखा प्रमखुले गननेछ । 

   (४) सवमवतको बैठकको गणपरुक सखंया कमतीमा दईु 
िना हुनपुननेछ ।

   (५) सवमवतको वनण्यय बहुमतबाट हुनेछ । 

   (६) उपदफा (१) बमोविमको सवमवतले आिशयकतानसुार 
विषयगत विज् िा कम्य्ारीलाई आमनत्रण गन्य सकनेछ । आमवनत्रत 
सदसयले बैठकको वनण्ययमा मत वदन पाउने छैन। 

   (७) उपदफा (१) बमोविमका सवमवतले आफूले गरकेो 
कामको िावष्यक प्रवतिेदन सभासमषि पेश गनु्य  पननेछ ।
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४९. स्ानीय कानूनको एकीकृत र अद्ािवधक अवभलेख राखनपुनने: (१) 
सभाको सव्िले अनसूु्ी–३ बमोविमको ढाँ् ामा सभाले बनाएको 
कानूनको एकीकृत र अद्ािवधक अवभलेख राखन ुपननेछ ।

   (२) काय्यपावलकाले स्ानीय कानूनको िष्यगत र 
िणा्यनकु्रममा अद्ािवधक वििरण तयार गरी राखन ुपननेछ ।  

   (३) स्ानीय कानूनमा सशंोधन भएमा तयसतो सशंोधन 
समेत वमलाइ काय्यपावलकाले अद्ािवधक वििरण तयार गरी राखन ु
पननेछ । तयसरी अद्ािवधक गररएको स्ानीय कानून स्ानीय 
तहको िेिसाईटमा समेत राखन ुपननेछ । 

   (४) उपदफा (१) बमोविम रावखएको अवभलेख कसैले 
अिलोकन गन्य ्ाहेमा सरुवषित रुपमा अिलोकन गन्य वदन ुपननेछ । 

५०. कानून वनमा्यण प्रवक्रया समबनधी अनय वयिस्ा: स्ानीय कानून 
वनमा्यण िा सशंोधन समबनधी अनय प्रवक्रया प्र्वलत कानून अनकूुल 
सभाले आफैँ वनधा्यरण गर ेबमोविम हुनेछ । 

५१. सभाको सव्िको अवधकारभः सभाको सव्िले सभाको िा कुनै 
सवमवत िा उपसवमवतको बैठकमा प्रिेश गन्य र बैठकमा काय्यरत 
कम्य्ारीलाई वनदनेशन वदन िा वनयनत्रण गन्य िा बैठकले मागेको 
काय्यविवध समबनधी सललाह वदन सकनेछ ।

पररचछेद-४
विविध

५२. सभालाई सबंोधनभः (१) नेपाल सरकारका मवनत्रपररषदक्ा सदसय, 
प्रदशे प्रमखु त्ा प्रदशे सरकारका मवनत्रपररषदक्ा सदसय, यस 
नगरपावलका समेत समाबेस भएको प्रवतवनवधसभा त्ा प्रदशे 
सभाका सदसय र विलला समनिय सवमवतका प्रमखुलाई सभा 
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अधयषिले सभाको बैठकलाई विशेष सिंोधन गन्य अनरुोध गन्य 
सकनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोविम समबोधनको लावग अपनाइने 
प्रवक्रया अधयषिले तोके बमोविम हुनेछ ।

५३. प्रिेश वनयवमत गनने अवधकारभः (१) सभाको बैठकमा प्रिेश वनयवमत 
गनने अवधकार अधयषिको हुनेछ । 

५४. आनतररक वदगदश्यनभः सभाको सिीकृवत वलई अधयषिले आिशयकता 
अनसुार आनतररक वदगदश्यन बनाउन सकनेछ ।

   (१) यस काय्यविवधको अवनतम वयाखया गनने अवधकार 
अधयषिलाई हुनेछ र वनिको वनण्यय अवनतम हुनेछ । 

   (२) तयसतो वनण्ययको िानकारी बैठकलाई वदन ुपननेछ । 

   (३) यो काय्यविवधको प्रयोग गदा्य प्रवक्रयागत बाधा 
अड्काउहरू फुकाउने अवनतम अवधकार अधयषिलाई हुनेछ । यसरी 
िारी भएका आदशे िा वनदनेशनहरू यस काय्यविवधमा पर ेसरह मावन 
काया्यनियनमा आउनेछ ।

५५. सभाको सव्िको काम लगाउन सकनेभः सभाको सव्ि उपवस्त 
हुन नसकने नभएमा यस काय्यविवधमा सभाको सव्िले गनने भनी 
तोवकएको काय्यहरू गन्य अधयषिको परामश्यमा सव्बले तोकेको 
अनय अवधकृत सतरका कम्य्ारीले गननेछ । 

५६. अनपुवस्वतको सू्नाभः (१) कुनै सदसय लगातार दूई िटा िा सो 
भनदा बढी सभाको बैठकमा अनपुवस्त रहन ुपनने भएमा ततसमबनधी 
अग्रीम सू्ना अधयषिलाई वदन ुपननेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविम वदइने सू्नामा आफू 
अनपुवस्त रहने अिवध र कारण समेत उललेख गनु्य  पननेछ । 
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५७. पालना गनु्य पनने आ्ार सवंहताभः सभाका पदावधकारी त्ा 
सदसयहरूले सवंिधान त्ा कानून बमोविमको उतिरदावयति पूरा 
गनने त्ा वनिहरूको काम कारिाहीमा साि्यिवनक विश्ास कायम 
गन्य सभाबाट सिीकृत आ्ार सवंहताको पालना गननेछन् । 

५८. अवधिेशनको अगं नमावनने: सभाको अवधिेशन प्रारमभ हुन ु पूि्य र 
भैसकेपवछ अनतय नभएसममको अिवधमा आयोिना हुने उद ्राटन, 
सिागत, सममान त्ा अवभननदन िसता वक्रयाकलापलाई सभाको 
अगं मावनने छैन । 

५९. शावनत सरुषिा सवुयिस्ा कायम राखने: नगरसभा सञ्ालन 
अिवधभर सभाको सरुषिा ््य अधयषिले सरुषिा वनकायको सहयोग 
अनरुोध गरमेा अविलमब सरुषिा उपलबध गराउन ुसमबवनधत सरुषिा 
वनकायको कत्यवय हुनेछ ।

६०. वबशेष वयिस्ा:  यो काय्यविवध सिीकृत हुनपुबु्य  भएका नगरसभा  
यसै काय्यविवध अनरुुप भएको मावननेछ ।यस काय्यविवध बमोविम 
अिलमबन गनु्यपनने कुनै प्रवक्रया विवध पालना गन्य छुट हुन गएको 
भएतापवन छुट भएको कारणले मात्र नगर सभाबाट पाररत विधेयक 
प्रसताि र वनण्यय काम कािा्यवहहरु बदर भागी हुनेछैन ।
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अनसूु्ी - १
(काय्यविवधको दफा ७ को उपदफा (१) सगँ समबवनधत)

धवुनिेशी नगरपावलकाको
नगरसभाको

कतार्यसूची ि समर ्तालिकता
बैठक सखंया बैठक स्ानभः 
अधयषिताभः 

वमवत बैठक बसने समय काय्यसू्ी काय्यसू्ी 
प्रसततुकता्य कैवफयत

छलफलको समय तावलका

वमवत
बैठक 
बसने 
समय

काय्यसू्ी
प्रसता 

प्रसततुकता्यको 
नाम

छलफलमा बोलने 
सदसयको नाम र 
तोवकएको समय

कैवफयत
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अनसूु्ी - २
(काय्यविवधको दफा २९ को उपदफा (४) सगँ समबवनधत)

धवुनिेशी नगरपावलकाको नगर सभामा प्रसततु कानूनको अवभलेख

दत
ा ्य नं

. विधेयकको 
नाम दत

ा ्य व
मव

त मूल/ 
सशंोधन

प्रस
ततु

क
ता

्य

वि
तर

ण 
वम

वत सभामा 
प्रसततु 
वमवत

दफािार 
छलफल

पा
रर

त 
वम

वत

प्रमाणीकरण 
वमवत कै

वफ
यत

अलििछेख ्रताि गननेको अलििछेख जताचँ गननेको
दसतखतभः दसतखतभः 
नाम, ्र: नाम, ्र:
पद: पद:
वमवत: वमवत:
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अनसूु्ी - ३
(काय्यविवधको दफा ४९ को उपदफा (१) सगँ समबवनधत)

धवुनिेशी नगरपावलकाको नगर सभामा सिीकृत कानूनको अवभलेख

दत
ा ्य नं

. विधेयकको 
नाम

सभाबाट 
सिीकृत 

भएको वमवत

सशंोधन 
भएको भए 
सोको वमवत

सभामा 
प्रसततु 
वमवत पा

रर
त 

वम
वत

प्रमाणीकरण 
वमवत कै

वफ
यत

अलििछेख ्रताि गननेको अलििछेख जताचँ गननेको

दसतखतभः दसतखतभः 

नाम, ्र: नाम, ्र:

पद: पद:

वमवत: वमवत:
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