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प्रस्तािनााः  

नेपालको सवंिधानको धारा २२७ अनसुार प्रदेश कानून बमोविम स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन 

काययविवध स्िीकृत भई लागू नभए सम्मको लावग मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको नगर सभाको कार्य 

सञ्चािन गनय, बैठकको सवु्र्वस्था कार्म राख्न, आवश्र्क सलमलिहरूको गठन गनय र अन्र् काम 

कारवाही लनर्लमि एव ं प्रभावकारी बनाउन मण्डनदेउपरु नगर काययपावलकाबाट स्िीकृत गरी यो 

काययविवध िारी गररएको छ । 
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पररच्छेद – १ 

प्रारवभिक 

१. सवंिप्त नाम र प्रारभिाः (१) र्स लनर्माविीको नाम “मण्डनदेउपरु नगर सभा सञ् चािन 

कार्यलवलि-२०७४” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्यलवलि िरुुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषााः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यलवलिमा,- 

(क) “सलंविान” भन्नािे नेपािको संलविान सम्झन ुपछय  । 

(ख) “स्थानीर् िह” भन् नािे नेपािको सलंविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बमोलिमको 

नगरपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “सभा” भन् नािे सलंविानको िारा २२३ बमोलिमको नगर सभा सम्झन ुपदयछ ।  

(घ) “कार्यपालिका” भन् नािे नगर कार्यपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “अध्र्क्ष” भन्नािे सभाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछय  ।  

(च) “उपाध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको उपप्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “लविेर्क” भन्नािे स्थानीर् कानूनको मसौदा वा कानूनको सशंोिन मसौदा समेि 

सम्झन ुपछय । 

(ि)  “सदस्र्” भन्नािे नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमखु, कार्यपालिकाको सदस्र् वा 

वडा सदस्र् सम्झन ुपछय  । 

(झ) “सभाको सवचि” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासलकर् अलिकृि वा अध्र्क्षिे 

सभाको सलचव भई काम गनय िोकेको कमयचारी समेििाई सम्झन ुपछय  । 

(ञ) “बैठक” भन्नािे नगर सभाको अलिवेशन सम्झन ुपछय  ।  

(ट) “प्रस्िाव” भन्नािे सभाको लवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्िाव िा सो प्रस्तािसगँ 

सम्बवधधत सशंोधन प्रस्ताि समेत सम्झन ुपछय  । 

(ठ) “प्रस्ििुकिाय  सदस्र्” भन्नािे सभाको लविेर्क वा प्रस्िाव प्रस्ििुकिाय  सभाको सदस्र् 

सम्झन ुपछय  । 

(ड) “बैठक कक्ष” भन्नािे सभाको बैठक कक्ष सम्झन ु पछय  र सो शब्दिे बैठक कक्षसगँ 

िोलडएको दशयकदीघाय िथा बरण्डा समेििाई िनाउछँ । 



 
 

 

-3_ 

(ढ) “लवषर्गि शाखा” भन्नािे नगरपावलकाको कार्य लवभािन लनर्माविी बमोलिमको 

लवषर्गि शाखा सझंन ुपछय  ।  

(ण) “सलमलि” भन्नािे र्स कार्यलवलि बमोलिम गठन हुने सभाको सलमलि सम्झन ुपछय  । 

(ि) “सरं्ोिक” भन्नािे र्स कार्यलवलि बमोलिम गलठि सलमलिको सरं्ोिक सम्झन ुपछय  । 

पररच्छेद -२ 

सिाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्िी व्र्िस्था 

३. सिाको अवििेशन बोलाउन:े (१) अध्र्क्षिे नगरपालिकाको लनवायचनको अलन्िम पररणाम 

घोषणा भएको लमलििे एक मलहना लभत्र सभाको पलहिो अलिवेशन बोिाउनेछ । त्र्सपलछ र्स 

कार्यलवलि बमोलिम अध्र्क्षिे समर् समर्मा अन्र् अलिवेशन बोिाउनेछ ।  

िर सभाको एउटा अलिवेशनको समालि र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवलि छ महीना 

भन्दा बढी हुने छैन । 

(२)  अध्र्क्षिे कार्यसूची बमोलिम सभाको बैठकको सचंािन र अन्त्र् गनेछ । 

(३)  सभाको अलिवेशन चािू नरहेको वा बैठक स्थलगि भएको अवस्थामा बैठक बोिाउन 

वाञ्छनीर् छ भनी सभाको सम्पूणय सदस्र् सखं्र्ाको एक चौथाइ सदस्र्हरूिे लिलखि 

अनरुोि गरमेा अध्र्क्षिे त्र्स्िो बैठक बस्ने लमलि, स्थान िोक्नेछ । त्र्सरी िोलकएको 

लमलि, समर् र स्थानमा सभाको अलिवेशन बस्नेछ । 

(४)  सभाको अवधिेशन काययपावलकाको केधर रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोविम बस्नेछ। 

(५)  सामान्र्िः लनवायचन पलछको पलहिो अलिवेशनको अिवध बढीमा पन्र लदन र सोपलछको 

प्रत्रे्क अलिवेशनको अवलि बढीमा साि लदनको हुनेछ । 

(६)  उपदफा (१) वा (३) बमोलिम सभाको अलिवेशन बोिाएको सूचना अध्र्क्षिे 

सदस्र्हरुिाई लदनेछ । त्र्स्िो सूचना आवश्र्किा अनसुार सावयिलनक सञ्चार 

माध्र्मबाट समेि प्रचार प्रसार गनुय  पनेछ ।       
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४. सदस्र्हरुको उपवस्थवत र आसनाः (१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय  अलघ सबै सदस्र्िे 

अध्यक्षले तोकेको क्रम अनसुार अलिवेशनको उपलस्थलि पलुस्िकामा हस्िाक्षर गनुयपनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलिम उपलस्थि सदस्र्िे अध्र्क्षिे िोके अनसुारको स्थानमा लनिाय ररि 

समर् अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३)  अपागंिा भएका सदस्र्को हकमा अध्र्क्षिे लनिायररि गरकेो स्थानमा लनिको साथमा एक 

िना सहर्ोगी आवश्र्क भएमा सो को समेि व्र्वस्था गनय सक्नेछ ।  

५. सिाको गणपूरक सखं्र्ा: (१) सभामा ित्काि कार्म रहेका सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रलिशि 

भन्दा बढी सदस्र् उपलस्थि भएमा अलिवेशनको िालग गणपूरक सखं्र्ा पगेुको मालननेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोलिम गणपरुक संख्र्ा नपगेुमा अध्र्क्षिे िीन लदन लभत्र अको बैठकका 

िालग दफा ३ बमोलिम सूलचि गनुयपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोलिम आव्हान गरकेो अलिवेशनमा गणपरुक सखं्र्ा नपगेुमा दईु लदन लभत्र 

अलिवेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोलिम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४)  उपदफा (३) बमोलिम पनुः सूचना गदाय गणपरुक सखं्र्ा नपगेुमा कम्िीमा पच्चीस प्रलिशि 

सदस्र्हरुको उपलस्थलिमा अलिवेशन बस्नेछ ।  

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्र्क्षिे सभाको कार्यबोझिाई ध्र्ानमा राखी कार्यसूची 

स्वीकृि गरी सभाको बैठक सचंािन गनुयपनेछ ।  

(२)  सभाको बैठक अध्र्क्षिे लनिायरण गरेको समर् िालिका बमोलिम हुनेछ ।  

(३)  अध्र्क्षिे प्रत्रे्क बैठकको प्रारम्भ िथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४)  सभाको अध्यक्ष िैठकमा उपवस्थत हुन नसक्ने अिस्थामा उपप्रमखुले बैठकको अध्यक्षता 

गनेछ । उपप्रमखु पवन उपवस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले 

बैठकको अध्यक्षता गने गरी काययसूचीमा तोक्न ुपनेछ । 
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७. कार्यसूची र समर्ािवि प्रकाशनाः (१) अध्र्क्षको लनदेशानसुार सभाको सलचविे कार्यसूची र 

समर् िालिका अनसूुची-१ बमोलिम िर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रलि सामान्र्िर्ा अड्चालीस 

घण्टा अगावै प्रत्रे्क सदस्र्िाई उपिब्ि गराइनेछ । 

िर लवशेष पररलस्थलिमा अध्र्क्षको लनदेशानसुार बैठक बस्ने चौिीस घण्टा अगावै कार्यसूची 

िर्ार गरी त्र्सको एक प्रलि सदस्र्िाई सभाको सवचिले उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

८. समर्ािवि वनिायरण: (१) अध्र्क्षिे बैठकमा पेश हुने लवषर्मालथ छिफि गनय समर्ावलि 

िोक्नेछ । 

२)  उपदफा (१) बमोलिम िोलकएको समर्ावलि समाि भएपलछ र्स काययविवधमा अन्र्था 

िेलखएकोमा बाहेक अध्र्क्षिे अधय विषयमा छिफि हुन नलदई सो लवषर्को टुङ्गो 

िगाउन आवश्र्क सबै विधेयक िा प्रस्ताि लनणयर्ाथय बैठकमा प्रस्ििु गनेछ । 

९. सिामा मतदान: (१) सभामा लनणयर्का िालग प्रस्िुि गररएको सबै  विधेयक िा प्रस्िावको 

लनणयर् उपलस्थि सदस्र्हरूको बहुमिबाट हुनेछ ।  

(२)  अध्र्क्षिा गने व्र्लििाई मि लदने अलिकार हुने छैन ।  

िर मि बराबर भएमा अध्र्क्षिा गने व्र्लििे आफ्नो लनणायर्क मि लदनेछ ।  

१०. मर्ायवदत संशोिनाः कुनै सदस्र्िे प्रस्ििु गने लविेर्क िा प्रस्िावमा कुनै आपलििनक, 

व्र्गं्र्ात्मक, अनावश्र्क, अनपुर्िु वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्र्ाशं प्रर्ोग भएको िागेमा 

अध्र्क्षिे त्र्स्िा लवषर् लविरण हुनभुन्दा अलघ उपर्िु सशंोिन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रारभिाः सभाको बैठक कक्षमा अध्र्क्ष आगमन भई रालरिर् िनु बिे पलछ बैठक प्रारम्भ 

हुनेछ । 

१२. बैठकमा पालना गनुयपने आचरणहराः (१) बैठकमा देहार्का आचरणहरू पािना गनुय  पनेछः 

(क) अध्र्क्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुदँा सबैिे सम्मान प्रकट गनय उठ्न ुपनेछ । 

(ख) अध्र्क्षिे बैठकप्रलि सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थलगि भई अध्र्क्ष सभाबाट बालहर लनस्के पलछ मात्र अरु सदस्र्हरूिे बैठक 

कक्ष छाड्न ुपनेछ । 
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(घ) बैठकमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्दा अध्र्क्षिाई सम्बोिन गररे मात्र बोल्न ु पछय  र 

अध्र्क्षिे अन्र्था आदेश लदएमा बाहेक उलभएर बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्र्क्षिे बैठकिाई सम्बोिन गरररहेको समर्मा कुनै पलन सदस्र्िे स्थान छाड्न ु

हुदँैन र अध्र्क्षिे बोिेको कुरा शालन्िपूवयक सनु्न ुपनेछ । 

(च) अध्र्क्षले आसन ग्रहण गरररहेको र बोलिरहेको अिस्थामा सदस्र्को बीचबाट लहड्ँन ु

हुदँैन । 

(छ) कुनै सदस्र्िे बोलिरहेको समर्मा अशालन्ि गनय वा बैठकको मर्ायदा भगं हुने वा 

अव्र्वस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय  हुदँैन । 

(ि) बैठक कक्षमा अध्र्क्षको सामनु्नेबाट वारपार गरी लहड्ँन वा अध्र्क्षको आसनिफय  

लपठ्रू् फकायएर बस्न हुदँैन । 

(झ) बैठकको कार्यसगँ प्रत्र्क्ष रुपिे सम्बलन्िि लवषर् बाहेक अन्र् लवषर्को पुस्िक, 

समाचारपत्र वा अन्र् कागिपत्रहरू पढ्न ुहुदँैन । 

(ञ) बैठकको अवलिभर बैठक कक्षमा मोबाईि फोन बन्द गनुय  पनेछ । 

(२) सभामा पािना गनुयपने अधय आचरणहरू समय समयमा सभािे िोके बमोलिम हुनेछ । 

१३. बैठकमा िाग वलन े सदस्र्ले पालन गनुय पने वनर्महराः बैठकमा हुने छिफिमा भाग लिने 

सदस्र्िे देहार्का लनर्महरूको पािन गनुय  पनेछः 

(क) अध्र्क्षको ध्र्ानाकषयण गनयको लनलमि उठ्न ुपनेछ र अध्र्क्ष लनिको नाम बोिाएपलछ वा 

इशारा गरपेलछ मात्र बोल्न ुपनेछ । 

(ख) र्स कार्यविवधको दफा ३५ बमोविमका लवषर्मा छिफि गनुय  हुदँैन । 

(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपमानिनक वा कुनै आपलििनक शब्द बोल्न ुहुदँैन । 

(घ) व्र्लिगि आके्षप िगाउन हुदँैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अलिकारिाई सभाको कार्यमा बािा पाने मनसार्िे दरुुपर्ोग गनुय  हुदँैन । 
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(च) सभा वा अध्र्क्षको कुनै लनणयर् बदर गररर्ोस ् भन्ने प्रस्िावमालथ बोल्दाको अवस्थामा 

बाहेक सभा अध्र्क्षको कुनै पलन लनणयर्को आिोचना गनुय  हुदँैन । 

(छ) अध्र्क्षिे पद अनकूुि आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्िावको छिफिको क्रममा बाहेक 

अध्र्क्षको आचरणको आिोचना गनुय  हुदँैन । 

(ि) वैठकमा पािना गनुयपने अधय लनर्महरू सभािे िोके बमोलिम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमाः बैठकमा बोल्ने क्रम देहार् बमोलिम हुनेछः 

(क) प्रस्िाव पेश गने सदस्र्िे बोलिसकेपलछ अध्र्क्षिे नाम बोिाएको वा इशारा गरेको क्रम 

बमोलिमको सदस्र्िे बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्र्क्षको अनमुलि लबना कुनै सदस्र्िे एउटै प्रस्िावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने 

छैन । 

(ग) प्रस्िाव पेश गने सदस्र्िे उिर लदनको लनलमि छिफिको अन्त्र्मा फेरर बोल्न पाउनेछ 

। सो प्रस्िावको सम्बन्िमा छिफिमा पलहिे भाग लिएको वा नलिएको िेसकैु भए िापलन 

प्रस्िावक सदस्र्िे उिर लदई सकेपलछ अध्र्क्षको अनमुलि नलिई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सवकनाेः (१) बैठकमा छिफि चलिरहेको समर्मा सम्बलन्िि लवषर्मा कुनै 

सदस्र्िे कुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्र्क्ष माफय ि अनरुोि गनय सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलन अध्र्क्षको अनमुलि लिई कुनै 

सदस्र्िे सभाको िानकारीको िालग आफूसगँ सम्बलन्िि अन्र् लवषर्मा स्पष्ट िानकारी 

लदन सक्नेछ । 

िर त्र्स्िो स्पष्ट िानकारी लददँा कुनै लववादस्पद लवषर् उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट 

िानकारी मालथ कुनै छिफि गनय पाइने छैन ।  

१६. वनणयर्ाथय प्रस्ताि पेश गनेाः (१) सभाको कार्यसूचीको कुनै प्रस्िावमालथ छिफि समाि भएपलछ 

सो प्रस्िावको पक्षमा हुने सदस्र्हरूिाई “हुन्छ, लवपक्षमा हुने सदस्र्हरूिाई “हुन्न” र िटस्थ 

रहन चाहने सदस्र्हरूिाई “मि लदन्न” भन्ने शब्द सलुनने गरी उच्चारण गनुय  भनी अध्र्क्षिे 

कार्यसचुीका लवषर्हरू क्रमशः लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोलिम प्रस्िाविाई लनणयर्ाथय पेश गरपेलछ अध्र्क्षिे “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने 

सदस्र्हरूमध्रे् िुन पक्षको बहुमि भएको ठहर् याउँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३)  अध्र्क्षद्वारा कुनै प्रस्िाव लनणयर्ाथय पेश गररसकेपलछ सो प्रस्िावमालथ छिफि गनय वा 

सशंोिन प्रस्ििु गनय पाइने छैन ।  

१७. सिाध्र्िले वनदेशन वदनाेः (१) बैठकमा अभद्र व्र्वहार गने सदस्र्िाई आफ्नो व्र्वहार 

लनर्न्त्रण गनय अध्र्क्षिे चेिावनी लदए पलछ त्र्स्िो सदस्र्िे आफ्नो व्र्वहारमालथ िरुुन्ि 

लनर्न्त्रण गनुय  पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिमको आदेश पािना नगने सदस्र्िाई अध्र्क्षिे बैठकबाट बालहर िान 

आदेश लदन सक्नेछ । आदेश पाएपलछ त्र्स्िो सदस्र्िे बैठक कक्षबाट िरुुन्ि बालहर िान ु

पनेछ र लनििे सो लदनको बाकँी अवलिको बैठकमा उपलस्थि हुन पाउने छैन । 

(३)  उपदफा (२) बमोलिमको आदेश पाएपलछ पलन त्र्स्िो सदस्र् बैठक कक्षबाट िरुुन्ि बालहर 

नगएमा अध्र्क्षिे लनििाई कमयचारी वा सरुक्षाकमीको सहर्ोग लिई बालहर लनकाल्न 

सक्नेछ । त्र्सरी लनकालिएकोमा त्र्स्िो सदस्र्िे त्र्सपलछको िीन लदनसम्म सभाको 

बैठक वा कुनै सलमलिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । र्सरी लनकालिएकोमा सभाको 

सलचविे सो कुराको सूचना सबै सलमलििाई लदनेछ । 

(४)  र्स कार्यलवलिमा अन्र्त्र िुनसकैु कुरा िेलखएको भए िापलन कुनै सदस्र्िे बैठक कक्षमा 

शालन्ि, सवु्र्वस्था िथा अनशुासन भङ्ग गरमेा वा गनय िागेमा वा सभाको प्रलिष्ठामा 

िक्का िाग्ने लकलसमिे बैठक कक्ष लभत्र ध्वंसात्मक कार्य गरमेा वा बि प्रर्ोग गरमेा वा गनय 

िागेमा वा कुनै भौलिक हानी नोक्सानी परु् याएमा अध्र्क्षिे लनििाई बैठक कक्षबाट 

ित्काि लनरकाशन गरी सदस्र्िाई बढीमा सात लदन सम्मको िालग सभामा आउन 

नपाउने गरी र क्षलि भएको भौलिक सामाग्रीको र्थाथय क्षलिपूलिय  लनिबाट भराउने आदेश 

लदन सक्नेछ । 

(५)  दफा (४) बमोलिम लनरकालसि भएको सदस्र्िे सो अवलिभर सभाको वा कुनै सलमलिको 

बैठकमा उपलस्थि हुन पाउने छैन । लनििाई िोलकएको क्षलिपूलिय  अध्र्क्षिे िोकेको 

समर्लभत्र दालखिा गने दालर्त्व सम्बलन्िि सदस्र्को हुनेछ । 
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(६)  र्स दफा बमोलिम कुनै सदस्र् लनरकालशि भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको 

सलचविे सबै सलमलििाई लदनेछ ।  

१८. कारिाही वफताय हुन सकनाेः र्स कार्यलवलिमा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेलखएको भए िापलन 

लनरकालशि वा कारवाहीमा परकेो सदस्र्िे लचि बझु्दो सफाई पेश गरमेा वा आफ्नो भूि स्वीकार 

गरी माफी मागेमा अध्र्क्षिे बैठकको रार् बझुी त्र्स्िो सदस्र्िाई माफी लदई कारवाही लफिाय 

लिन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थवगत गने अविकाराः बैठक कक्षलभत्र अव्र्वस्था भई वा हुन िालग बैठक लनर्लमि रुपिे 

सञ्चािन गनय बािा पने देलखएमा अध्र्क्षिे सो लदनको कुनै समर्सम्म वा आफूिे िोकेको 

अवलिसम्मको िालग सूचना टासँ गरी बैठक स्थलगि गनय सक्नेछ । अध्र्क्षिे गरकेो त्र्स्िो 

स्थगन मालथ कुनै सदस्र्िे प्रश्न उठाउन पाउने छैनन ्। 

२०. सदस्र्को स्थान ररक्त रहकेो अिस्थामा सिाको कार्य सञ्चालन: सभाको कुनै सदस्र्को 

स्थान ररि रहेको अवस्थामा समेि सभािे आफ्नो कार्य सञ्चािन गनय  सक्नेछ र सभाको 

कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्र्लििे भाग लिएको कुरा पलछ पिा िागेमा प्रचलिि कानून 

लवपररि बाहेकको कार्य अमान्र् हुने छैन ।   

२१. सिाको वनणयर्को अविलेख र कार्ायन्िर्न: (१) सभा र र्सको सलमलिको लनणयर् िथा 

कारबाहीको अलभिेख सभाको सलचविे व्र्वलस्थि र सरुलक्षि राख्न ुपनेछ । 

(२)  सभा िथा र्सका सलमलिको लनणयर्को सक्कि अध्र्क्षको आदेश लबना सभा वा सभा 

भवन बालहर िैिान हुदँैन । 

२२. वनणयर् प्रमावणत गरे्न: (१) सभाको बैठकले गरेका लनणयय अध्यक्षले प्रमावणत गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोविमको वनणयय सरुवक्षत राख्ने र कायायधियन गने गराउने कायय सभाको 

सवचिले गनेछ । 

पररच्छेद-३ 

स्थानीर् कानून वनमायण गने प्रवक्रर्ा 

२३. स्थानीर् कानून वनमायण गदाय विचार गनुय पने पिहरुाः (१) सभािे स्थानीर् कानून लनमायण वा 

सशंोिन गदाय अन्र् कुराको अलिररि देहार्को लवषर्मा लवचार गनुय  पनेछ,- 
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(क) सलंविान बमोलिम आफ्नो अलिकारको लवषर्मा पने वा नपने, 

(ख) सलंविान, संघीर् कानून िथा प्रदेश कानूनको व्र्वस्था, 

(ग) त्र्स्िो कानून, स्वच्छ, न्र्ार्पूणय िथा िकय  सगंि हुन वा नहुने,  

(घ)  लनमायण गनय िालगएको स्थानीर् कानूनको व्र्वहाररक कार्ायन्वर्न हुन सक्ने वा 

नसक्ने, 

(ङ) कानून कार्ायन्वर्नको िालग आवश्र्क पने आलथयक स्रोि िथा ससं्थागि सरंचना, 

(च) सिोच्च अदाििबाट प्रलिपालदि लसद्धान्ि वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाि सरकार, संघीर् ससंद,् प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभािे त्र्स्िै लवषर्मा 

आिारभूि कानून लनमायण गरेको भए सोमा भएको व्र्वस्था 

(ि) नेपाि सरकार वा प्रादेलशक सरकारिे नमूना कानून उपिब्ि गराएको भए सोमा 

भएको व्र्वस्था, 

(झ) नेपाििे अन्िरालरिर् स्िरमा िनाएको प्रलिवद्धिा, 

(ञ) सम्बलन्िि स्थानीर् िहिे लनमायण गरकेो अन्र् स्थानीर् कानूनहरुसगँको िािमेि 

िथा सौहारिा, 

(ट) लिल्िालभत्रका अन्र् स्थानीर् िह वा अन्र् लिल्िासगँ लसमाना िोलडएका स्थानीर् 

िहको हकमा त्र्स्िा लिल्िाका स्थानीर् िहिे बनाएको स्थानीर् कानूनको व्र्वस्था,  

(ठ) नगरकार्यपालिकािे लनिायरण गरेका अन्र् आवश्र्क लवषर्हरु ।  

(२)  सभािे संलविानको अनसूुची-९ को लवषर्मा स्थानीर् कानून लनमायण गदाय त्र्स्िो लवषर्मा 

सघंीर् संसद वा प्रदेश सभािे बनाएको कानूनको प्रलिकूि नहुने गरी लनमायण गनेछ । 

(३)  एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको के्षत्रमा हुने िस्त ुिा सेिाको विस्तारमा कुनै 

वकवसमको बाधा अिरोध गने िा कुनै वकवसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून वनमायण 

गनय हुदँैन ।   
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(४)  सभा िा काययपावलकाले एक आपसमा बावझने गरी स्थानीय कानून वनमायण गनय हुदँैन । 

(५)  सभािे लदएको अलिकार प्रर्ोग गरी कार्यपालिकािे लनदेलशका वा लदग्दशयन बनाई िागू 

गनेछ ।  

२४. आिश्र्कताको पवहचान गने: (१) कार्यपालिकािे लविेर्क ििुयमा गनुय  अलघ त्र्स्िो लवषर्को 

कानून लनमायण गनय आवश्र्क रहे नरहेको लवषर्मा आवश्र्किाको पलहचान गनुय  पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) को प्रर्ोिनको िालग सम्बलन्िि कार्यपालिकािे स्थानीर् कानून बनाउन ुपने 

आिार र कारण, त्र्स्िो लवषर्मा संघीर् वा प्रदेश कानून भए नभएको, लिल्िा लभत्रका र 

अन्र् लछमेकी स्थानीर् िहमा त्र्स सम्बन्िी स्थानीर् कानून लनमायण भए नभएको, 

स्थानीर् कानून ििुयमाबाट हालसि गनय खोलिएको िाभ िागि र उपिब्िी, स्थानीर् 

कानून कार्ायन्वर्नको िालग आवश्र्क पने सरं्न्त्र िथा आलथयक स्रोि, त्र्स्िो स्रोि 

िटुाउनको िालग आवश्र्क व्र्वस्था र लविेर्कमा रहने मखु्र् मखु्र् प्राविानको समेि 

लवशे्लषण गरी संलक्षि अविारणापत्र िर्ार गनुय  पनेछ ।  

(३)  कानूनको सशंोिनको िालग लविेर्क ििुयमा गदाय  सशंोिन गनुय  परकेो आिार र कारण 

सलहिको दफाबार िीन महिे लववरण िर्ार गनुय  पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकारर्ोग्र् छ िा छैन िन्ने वनणयर् गनेाः कुनै प्रस्िाव स्वीकार र्ोग्र् छ वा छैन भन्ने 

कुराको लनणयर् अध्र्क्षिे गनेछ र त्र्सरी लनणयर् गदाय  अध्र्क्षिे कारण खिुाई प्रस्िावको कुनै 

अशं वा पूर ैप्रस्िाव अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

२६. वििेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुत: १) वालषयक आर् र व्र्र्को अनमुान सलहिको बिेट िथा सोसगँ 

सम्बलन्िि लवलनर्ोिन वा आलथयक लविेर्कहरू अध्र्क्षबाट लनिायररि लमलि र समर्मा सभाको 

बैठकमा प्रस्ििु गनुयपनेछ ।  

(२)  वालषयक बिेट िथा अथय सम्बन्िी लविेर्क वा प्रस्िाव कार्यपालिकाको प्रमखु आफैं िे वा 

लनििे िोके बमोलिम उपप्रमखु वा कार्यपालिकाको सदस्र्िे मात्र प्रस्ििु गनुयपनेछ । 

अध्र्क्षिे वावषयक बिेट आर् व्र्र् लववरण िथा बिेट सभामा आफैँ पेश गने भएमा सो 

समर्मा उपप्रमखुिे बैठकको अध्र्क्षिा गनेछ ।  
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(३)  कुनै लविेर्क वा प्रस्िाव अथय सम्बन्िी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अलन्िम 

लनणयर् गने अलिकार अध्र्क्षको हुनेछ ।   

(४)  अथय सम्बन्िी लविेर्क वा प्रस्िावको अन्र् प्रलक्रर्ा देहार् बमोलिम हुनेछ,-   

(क) अथय सम्बन्िी लविेर्क वा प्रस्िावमा छिफिका िालग अध्र्क्षिे स्वीकृि गरेको 

कार्यिालिका (लमलि र समर्) सबै सदस्र्िाई सभाको सलचविे उपिब्ि 

गराउनपुनेछ 

(ख) वालषयक बिेट सम्बन्िी लविेर्क सभाको बैठकमा पेश भए पश्चाि मात्र सबै 

सदस्र्िाई उपिब्ि गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्िी लविेर्क वा प्रस्िावका सम्बन्िमा र्स कार्यलवलिमा उल्िेख भएका 

लवषर् बाहेक अध्र्क्षिे उपर्िु ठहर्ायएको प्रलक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५)  अथय सम्बन्िी लविेर्क वा प्रस्िाव बाहेकका लविेर्क वा प्रस्िाव कुनै सदस्र्िे कम्िीमा 

सात लदन अलघ दिाय गनुयपनेछ । 

(६)  अथय सम्बन्िी लविेर्क वा प्रस्िाव बाहेकका लविेर्क वा प्रस्िाव दिाय भए पश्चाि सभाको 

सलचविे सबै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउन ुगनुयपनेछ ।  

(७)  लविेर्क वा प्रस्िाव माथी छिफि र लनणयर् हुने समर्िालिका अनसूुची -१ बमोविम 

अध्र्क्षिे लनिायरण गर ेबमोलिम हुनेछ । 

२७. अथय सभबन्िी पुरक अनमुान: (१) सभाबाट पाररि चाि ुआलथयक वषयका िालग अथय सम्बन्िी 

ऐनिे कुनै सेवाका िालग खचय गनय अलख्िर्ारी लदएको रकम अपर्ायि भएमा वा त्र्स वषयका िालग 

अथय सम्बन्िी ऐनिे अलख्िर्ारी नदलएको सेवामा खचय गनय आवश्र्क भएमा वा अथय सम्बन्िी 

ऐनिे अलख्िर्ारी लदएको रकमभन्दा बढी खचय  हुन गएमा कार्यपालिकाको अध्र्क्ष/प्रमखुिे 

सभामा र्स अलघ प्रस्ििु गररएको बिेटको लसद्धान्ि र मागयदशनको प्रलिकूि नहुने गरी परुक 

अनमुान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. वििेर्क सिामा पेश गदाय सलंग्न गनुय पने वििरण: सभामा पेश गने लविेर्कका साथमा 

देहार्को लववरण सिंग्न गनुय  पनेछ,- 
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(क) लविेर्कको उदे्दश्र् र कारण सलहिको लववरण, 

(ख) लविेर्क ऐन बनेपलछ आलथयक व्र्र्भार हुने रहेछ भने त्र्सको लवस्ििृ लववरण सलहिको 

आलथयक लटप्पणी, 

(ग) कुनै लविेर्कमा लनर्म, कार्यलवलि, लनदेलशका बनाउने वा अलिकार प्रत्र्ार्ोिन गने 

प्राविान रहेको भए त्र्सको कारण, प्रत्र्ार्ोलिि अलिकार अन्िगयि बनाइने लनर्म, 

कार्यलवलि वा लनदेलशकाको प्रकृलि र सीमा िथा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्िी 

लटप्पणी । 

२९. वििेर्क दताय गराउनु पने: (१) सभाको अलिकारके्षत्र लभत्र पने कुनै लवषर्मा कुनै सदस्र्िे 

लविेर्क पेश गनय चाहेमा लविेर्क िर्ार गरी सभाको बैठक बस्ने लमलि भन्दा कम्िीमा पधर वदन 

अगावै अध्र्क्षिाई उपिब्ि गराई दिाय गराउन ुपनेछ ।  

तर लनवायचनपलछको प्रथम सभामा लविेर्क पेश गने समर्ावलि अध्यक्षले तोके बमोविम 

हुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोविमको विधेयक प्रचलिि कानून अनकूुि नदेलखएमा वा र्ो काययविवध 

अनकुुि नभएमा अध्र्क्षिे उि विधेयक लवलिसम्मि रुपमा पेश गनय प्रस्िावक सदस्र्िाई 

लदन ुपनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोलिम अध्र्क्षिे आदेश लदए बमोलिम सभाको सलचविे प्रस्िाव 

दिाय गनुय  पनेछ । 

(४)  सभाको सलचविे अध्र्क्षिे आदेश लदएका विधेयक अनसूुची-२ बमोविम दिायको अलभिेख 

छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताय गराउनु पने: सभाको अलिकारके्षत्र लभत्र पने कुनै लवषर्मा प्रस्िाव पेश गनय चाहने 

सदस्र्िे प्रस्िाव िर्ार गरी सभाको बैठक बस्न ुभन्दा कम्िीमा सात लदन अगावै अध्र्क्ष समक्ष 

पेश गनुयपनेछ ।  

तर, लनवायचनपलछको प्रथम सभामा प्रस्िाव पेश गने समर्ावलि अध्यक्षले तोके बमोविम हुनेछ । 
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(२)  त्र्स्िो प्रस्िाव प्रचलिि कानून अनकूुि नदेलखएमा वा र्ो काययविवध अनकुुि नभएमा 

अध्र्क्षिे उि प्रस्िाव लवलिसम्मि रुपमा पेश गनय प्रस्िावक सदस्र्िाई लदन ुपनेछ ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोलिम अध्र्क्षिे आदेश लदए बमोलिम सभाको सलचविे प्रस्िाव 

दिाय गनुय  पनेछ । 

(४)  सभाको सलचविे अध्र्क्षिे आदेश लदएका प्रस्िावहरु दिायको अलभिेख अनसूुची-२ 

बमोविम छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  

३१. सूचना वबना पवन प्रस्ताि पेश गनय सवकनाेः (१) र्स पररच्छेदमा िनुसकैु कुरा िेलखएको भए 

िापलन अध्र्क्षको अनमुलि लिई देहार्को कुनै प्रस्िाव सूचना लबना पलन पेश गनय सलकनेछ र 

त्र्स्िो प्रस्िावद्वारा कुनै लववादस्पद लवषर् उठाउन पाइने छैनः 

(क) िन्र्वाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्िाव िथा सशंोिन लफिाय  लिने, 

(ग) बिाइ लदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छिफि वा बैठक स्थलगि गने, 

(ङ) बैठकको अवलि बढाउने वा  

(च) छिफि समाि गने । 

(२)  उपदफा (१) मा उल्िेलखि प्रस्िावका सम्बन्िमा अध्र्क्ष अनमुलि प्राि भई बैठकमा 

प्रस्िाव पेश भएपलछ अध्र्क्षिे उि प्रस्िाविाई बैठकको लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२. वििेर्क र प्रस्ताि वितरण: वालषयक बिेट सम्बन्िी लविेर्क कार्यपालिकाबाट स्वीकृि गरी लसिै 

सभामा पेश गररनेछ । अन्र् सबै लविेर्क वा प्रस्िाव सभामा पेश गनुय  भन्दा कम्िीमा चौवीस 

घण्टा अगावै सबै सदस्र्िाई सभाको सलचविे उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

३३. सझुाब संकलन र पररमार्यन: (१) लविेर्क मसौदा भएपलछ अध्र्क्षिाई उपर्िु िागेमा त्र्स्िो 

लविेर्कमा सावयिलनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझुाब संकिन गनय सक्नेछ ।  
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(२)  उपदफा (१) बमोलिम प्राि हुन आएको सझुाबहरु सलहिको प्रलिवेदन सम्बलन्िि वडा 

सलमलििे कार्यपालिकािाई लदन ुपनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोलिम लविेर्कमा वडा सलमलि माफय ि प्राि हुन आएका सझुाबहरुको 

अध्र्र्न गरी कार्यपालिकािे लविेर्किाई आवश्र्किा अनसुार पररमाियन गनेछ ।  

३४. वििेर्क िा प्रस्ताि सिामा पेश गने: (१) अध्र्क्षबाट स्वीकृि कार्यिालिका बमोलिम लविेर्क 

वा प्रस्िाव प्रस्िुिकिाय सदस्र्िे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलिम लविेर्क पेश गदाय लविेर्क प्रस्िुिकिाय  सदस्र्िे लविेर्क पेश गनुय  

परकेो कारण, लविेर्कबाट गनय खोलिएको व्र्वस्था र त्र्सबाट प्राि गनय खोलिएको 

उपिलब्िको बारमेा सलंक्षि िानकारी लददंै लविेर्कमा छिफि गररर्ोस ् भन्ने प्रस्िाव 

सभामा पेश गनुय  पनेछ । 

(३) लविेर्क वा प्रस्िाव पेश गनय िोलकएको सदस्र् सभामा स्वर् ंउपलस्थि हुन असमथय भएमा 

अध्र्क्षिे िोकेको कुनै सदस्र्िे लविेर्क िा प्रस्िाव पेश गनय सक्नेछ । 

३५. सशंोिन सभबन्िी शतयहराः कुनै लविेर्क वा प्रस्िावको सम्बन्िमा देहार्का शियका अिीनमा 

रही सदस्र्िे सशंोिन पेश गनय सक्नेछः 

(क) मूि प्रस्िावको लसद्धान्ि लवपरीि हुन ुहुदँैन । 

(ख) मूि प्रस्िावको कुरासगँ सम्बद्ध िथा त्र्सको के्षत्रलभत्रको हुन ुपनेछ । 

(ग) बैठकिे पलहिे गररसकेको लनणयर्सगँ बालझने हुन ुहुदँैन । 

(घ) अस्पष्ट वा लनरथयक हुन ुहुदँैन । 

३६. वििेर्कमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोलिमको लविेर्क वा प्रस्िाव 

बैठकमा दफावार छिफिका िालग अध्र्क्षिे आवश्र्क व्र्वस्था गनुयपनेछ । यस्तो छलफलमा 

अध्यक्षले प्राप्त भई सकेका सशंोधन विधेयक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिम छिफि समाि भए पश्चाि लविेर्क वा प्रस्िाव प्रस्ििुकिाय 

सदस्र्िे अध्र्क्षको अनमुलिले सभामा देहार्को कुनै एक प्रस्िाव प्रस्ििु गनुयपनेछ,-  
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(क) लवस्िृि छिफिको िालग लविेर्क वा प्रस्िाविाई सभाका सलमलिमा पठाइर्ोस ्भन्ने वा  

(ख) लविेर्क वा प्रस्िाव बैठकबाट पाररि गनय लनणयर्ाथय पेश गने ।  

तर, सवमवतको बैठकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बैठकमा दफाबार छलफल 

गररने छैन । 

३७. सिामा छलफल गनय नपाइने विषर्हराः (१) देहार्का लवषर्मा सभा वा सवमलिको कुनै 

बैठकमा छिफि गनय पाइने छैनः 

(क) सलंविान वा प्रचलिि कानूनबाट लनषेि गररएको लवषर्, 

(ख) कानूनत: गोप्र् रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रालरिर् लहि लवपररि हुने कायय,  

(ग) कार्यपालिकाको कुनै सलमलिको लनणयर्को आिोचना गररएका लवषर्, 

(ग) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भएसकेको लवषर्, 

(घ) प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा प्रचारको िालग कुनै व्र्लि वा संस्थाको नाम आलद भएको 

लवषर्, 

(ङ) प्रचलिि कानून बमोलिम स्थालपि भएको न्र्ालर्क वा िा त्यसको पदावधकारी, प्रचलिि 

काननु बमोलिम िाचँबझु गनय, सझुाव लदन वा प्रलिवेदन पेश गनय गलठि आर्ोग वा 

सलमलिमा लवचारिीन रहेको लवषर्, 

(च) ऐलिहालसक तथ्य वा कानूनको व्र्ाख्र्ा सम्बन्िी लवषर्, 

(छ) गैर सरकारी व्र्लिको कुनै विव्र् सत्र् हो वा होइन भन्ने लवषर्,  

(ि) अलशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपालिकाको कुनै लनणयर् वा कुनै कारवाही सम्बन्िी लवषर्मा छिफि गदाय रालरिर् 

सरुक्षा, अखण्डिा वा कूटनीलिक सम्बन्ि िस्िा सवंेदनशीि लवषर्हरूमा आचँ आउन 

सक्ने भनी कार्यपालिकाबाट प्रमालणि गररएको लवषर् समावेश भएको, र 
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३८. सवमवतमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोलिम लवस्ििृ छिफि गनय सभाको 

सलमलिमा पठाइएकोमा सलमलििे त्र्स्िो लविेर्क वा प्रस्िावमा छिफि गदाय  लविेर्कमा 

सशंोिन पेश गने सदस्र्हरुिाई संशोिन पेश गनुय  परेको आिार र कारण समेि खिुाई आफ्नो 

सशंोिनको लवषर्मा प्रष्ट गनय सलमलिको बैठकमा समर् लदनेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोलिम सशंोिनकिायिे सशंोिनको लवषर्मा आफ्नो िारणा राखेपलछ पेश 

भएका सशंोिनका लवषर्मा समेि सलमलििे दफाबार छिफि गरी त्र्स्िो सशंोिन 

स्वीकार गने वा नगने सम्बन्िमा लविेर्क प्रस्ििुकिाय सदस्र्को समेि रार् लिई आवश्र्क 

लनणयर् गनेछ । 

३९. सवमवतको प्रवतिेदन र बैठकमा प्रस्तुत: (१) सलमलिमा लविेर्क वा प्रस्िाव उपर छिफि 

समाि भएपलछ सलमलििे गरेको वनणयय अनरुुप प्रलिवेदन िर्ार गरी सलमलिको सरं्ोिक वा 

लनिको अनपुलस्थलिमा सलमलििे िोकेको सदस्र्िे प्रलिवेदन सलहिको लविेर्क वा प्रस्िाव 

अध्र्क्षको अनमुलििे सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको प्रलिवेदन उपर छिफि समाि भए पश्चाि लविेर्क वा प्रस्िाव 

प्रस्ििुकिाय  सदस्र्िे अध्र्क्षको अनमुलिमा लविेर्क वा प्रस्िाव बैठकबाट पाररि गनय 

लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

४०. वििेर्क वफताय वलन सकन:े (१) लविेर्क प्रस्िुिकिाय सदस्र्िे सभाको स्वीकृलि लिई िनुसकैु 

अवस्थामा लविेर्क िा प्रस्ताि लफिाय  लिन सक्नेछ ।  

िर वालषयक बिेट िथा आलथयक ऐन सम्बन्िी लविेर्क वफतायलिन सक्ने छैन ्।  

(२)  लविेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ििुकिाय  सदस्र्िे लविेर्क लफिाय लिन अनमुलि माग्ने प्रस्िाव पेश 

चाहेमा लिलखि सूचना लदन ुपनेछ । 

(३)  लविेर्क िा प्रस्ताि लफिाय लिने प्रस्िावको कसैिे लवरोि गरमेा प्रस्िाव गने िथा लवरोि 

गने सदस्र्िाई अध्र्क्षिे आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय सलंक्षि विव्र् लदन अनमुलि लदन 

सक्नेछ र त्र्सपलछ अरु छिफि हुन नलदई प्रस्िाविाई लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३)  लविेर्क िा प्रस्ताि लफिाय लिने अन्र् प्रलक्रर्ा अध्र्क्षिे लनिायरण गर ेबमोलिम हुनेछ । 
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४१. सशंोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अविकाराः (१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ 

बमोलिम दिाय भएको लविेर्क वा प्रस्ताि उपर कुनै सदस्र्िे सशंोिन पेश गनय चाहेमा सभाको 

बैठक हुनभुन्दा कम्िीमा चौिीस घण्टा लदन अगावै सशंोिनको प्रस्िाव अध्र्क्ष समक्ष पेश गनय 

सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिम पेश गररने सशंोिन स्वीकृि गने वा नगने अलिकार अध्र्क्षको 

हुनेछ। 

(३)  अध्र्क्षिे स्वीकृि गरेको सशंोिन वा सशंोिन सलहिको प्रस्िाव वा मूि प्रस्िाविाई 

लनणयर्ाथय पेश गनुयभन्दा पलहिे बैठकमा पढेर सनुाउनेछ । र्सरी लनणयर्ाथय पेश गदाय  

एकभन्दा बढी सशंोिनहरु भएमा अध्र्क्षिे उपर्िु ठहर्ायएको कुनै एक सशंोिन वा 

सशंोिन सलहिको प्रस्िाव वा मूि प्रस्िाविाई प्राथलमकिा लदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(४)  सभाको सलचविे अध्र्क्षिे अनमुलि लदएका सशंोिनहरूको लववरण सदस्र्हरूिाई 

उपिब्ि गराउनेछ । 

४२. वििेर्क पाररत गने प्रस्ताि सिाको वनणयर्ाथय पेश गने: (१) सभामा दफावार छिफि 

भएकोमा सो समाि भएपलछ र सलमलिमा लवस्ििृ छिफि भएकोमा सलमलिको प्रलिवेदन उपर 

सभाको बैठकमा छिफि समाि भएपश्चाि अध्र्क्षको अनमुलि लिई सभामा लनणयर्ाथय लविेर्क 

प्रस्ििुकिाय  सदस्र्िे लविेर्क पाररि गररर्ोस ्भन्ने प्रस्िाव प्रस्िुि गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिमको लविेर्क वा प्रस्िावमा पेश भएका सशंोिनहरूिाई अध्र्क्षको 

अनमुलिले बैठकमा लनणयर्ाथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोलिम सभाको बैठकमा बहुमि सदस्र्िे स्वीकृि गरमेा लविेर्क वा 

प्रस्िाव पाररि भएको मालननेछ ।   

४३. वििेर्कको पुनाः प्रस्तुवताः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृि 

भएको लविेर्क सोही सभाको बैठकमा पनुः प्रस्िाव गररने छैन । 

४४. वििेर्क दताय अविलेख राख्न:े सभामा पेश गने प्रर्ोिनाको िालग अध्र्क्ष समक्ष पेश भएका 

लविेर्क सभाको सलचविे अनसूुची -२ बमोविम दिाय  गरी लविेर्कमा भएको कारबाहीको 

अद्यावलिक िगि िर्ार गरी राख्न ुपनेछ ।  
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४५. सामान्र् त्रुटी सिुार: अध्र्क्षिे सभाबाट पाररि भएको लविेर्क वा प्रस्िावमा दफाहरूको 

सखं्र्ाको क्रम लमिाउने िथा भाषागि शदु्धिा कार्म राख्न ुपनेछ ।  

४६. वििेर्क प्रमाणीकरणको लावग अद्यािविक प्रवत तर्ार पाने: (१) दफा ४२ बमोलिम सभाबाट 

पाररि भएको लविेर्किाई सभाको सलचविे पाररि भएका सशंोिन िथा आनषुलंगक लमिान भए 

त्र्स्िो लमिान गरी लविेर्क पाररि भएको लमलि समेि उल्िेख गरी प्रमाणीकरणको िालग नेपािी 

कागिमा चार प्रलि िर्ार गनपुनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलिम िर्ार गररएको लविेर्कमा वषयगि नम्बर समेि उल्िेख गरी सभाको 

सलचविे प्रमाणीकरणको िालग अध्र्क्ष समक्ष पेश गनुय  पनेछ ।  

४७. वििेर्क प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा वबक्री वितरण: (१) सभाबाट पाररि भई दफा ४६ को 

उपदफा (२) बमोलिम पेश भएको लविेर्कको पलहिो र अलन्िम पषृ्ठमा पूरा नाम, थर िथा पद 

समेि उल्िेख गरी प्रत्रे्क पषृ्ठमा हस्िाक्षर गरी अध्र्क्षिे प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्सरी 

प्रमाणीकरण गदाय लमलि र लविेर्कको पषृ्ठ सखं्र्ा समेि खिुाउन ुपनेछ ।  

(२)  सभाबाट पाररि लविेर्क उपदफा (१) बमोलिम प्रमाणीकरण भएपलछ िागू हुनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोलिम लविेर्क प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा लदन ुपनेछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोलिम प्रमाणीकरण भएको लविेर्कको एक प्रलि सभाको अलभिेखमा राखी 

अको एक–एक प्रलि कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वडा सलमलि र संघ र प्रदेशको सम्पकय  

मन्त्रािर्मा पठाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोलिम प्रमाणीकरण भएको लविेर्क प्रकाशन गरी कार्यपालिकाको 

वेवसाईटमा समेि राख्न ुपनेछ ।  

(६)  सभािे पाररि गरेको लविेर्क प्रमाणीकरण भएपलछ त्र्सका मखु्र् मुख्र् व्र्वस्थाको 

बारमेा स्थानीर् सञ्चार माध्र्म वा अन्र् कुनै िररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय  पनेछ । 

(७)  कसैिे स्थानीर् कानून खररद गनय चाहेमा कार्यपालिकाको कार्ायिर् र वडा सलमलिको 

कार्ायिर्बाट िागि दस्िुर लिरी खररद गनय सक्नेछ । 
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४८. सवमवत गठन गनय सकन:े (१) कार्यपालिकािाई सभाप्रलि उिरदालर् बनाउन, स्थानीर् कानून 

लनमायण प्रलक्रर्ािाई व्र्वलस्थि बनाउन िथा कार्यपालिकाबाट भएका कारवाहीको अनगुमन र 

मूल्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क लनदेशन लदन समेि प्रर्ोिनको िालग देहार् बमोलिमको सलमलि गठन 

गनय सक्नेछः  

क. लविेर्क सलमलि 

ख. िेखा सलमलि 

(२)  उपदफा (१) बमोलिमको प्रत्रे्क सलमलिमा बढीमा िीन िना सदस्र्हरु रहनेछन् । 

सलमलिमा रहने सदस्र्हरु लवषर्गि अनभुव वा लवज्ञिाका आिारमा अध्र्क्षको प्रस्िाव 

बमोलिम सभािे लनिायरण गरे बमोलिम हुनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोलिम गठन हुने सलमलिको सरं्ोिक अध्र्क्षिे िोके बमोलिम हुनेछ । 

सरं्ोिक बैठकमा उपलस्थि नभएमा सलमलििे िोकेको सदस्र्िे बैठकको अध्र्क्षिा 

गनेछ।  

(४)  सलमलिको सलचवको कार्य कार्यपालिकाको लवषर्गि शाखा प्रमुखिे गनेछ ।  

(४)  सलमलिको बैठकको गणपरुक सखं्र्ा कम्िीमा दईु िना हुनपुनेछ । 

(५)  सलमलिको लनणयर् बहुमिबाट हुनेछ ।  

(६)  उपदफा (१) बमोलिमको सलमलििे आवश्र्किानसुार लवषर्गि लवज्ञ वा कमयचारीिाई 

आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमलन्त्रि सदस्र्िे बैठकको लनणयर्मा मि लदन पाउने छैन।  

(७)  उपदफा (१) बमोविमका सवमवतले आफूले गरकेो कामको िावषयक प्रवतिेदन सभासमक्ष 

पेश गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीर् कानूनको एकीकृत र अद्यािविक अविलेख राख्र्नपुरे्न: (१) सभाको सलचविे 

अनसूुची–३ बमोलिमको ढाचँामा सभािे बनाएको कानूनको एकीकृि र अद्यावलिक अलभिेख 

राख्न ुपनेछ । 
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(२)  कार्यपालिकािे स्थानीर् कानूनको वषयगि र वणायनकु्रममा अद्यावलिक लववरण िर्ार गरी 

राख्न ुपनेछ ।   

(३)  स्थानीर् कानूनमा सशंोिन भएमा त्र्स्िो सशंोिन समेि लमिाइ कार्यपालिकािे 

अद्यावलिक लववरण िर्ार गरी राख्न ुपनेछ । त्र्सरी अद्यावलिक गररएको स्थानीर् कानून 

स्थानीर् िहको वेवसाईटमा समेि राख्न ुपनेछ ।  

(४)  उपदफा (१) बमोलिम रालखएको अलभिेख कसैिे अविोकन गनय चाहेमा सरुलक्षि रुपमा 

अविोकन गनय लदन ुपनेछ ।  

५०. कानून वनमायण प्रवक्रर्ा सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था: स्थानीर् कानून लनमायण वा सशंोिन सम्बन्िी 

अन्र् प्रलक्रर्ा प्रचलिि कानून अनकूुि सभािे आँफै लनिायरण गर ेबमोलिम हुनेछ ।  

५१. सिाको सवचिको अविकाराः सभाको सलचविे सभाको वा कुनै सलमलि वा उपसलमलिको 

बैठकमा प्रवेश गनय र बैठकमा कार्यरि कमयचारीिाई लनदेशन लदन वा लनर्न्त्रण गनय वा बैठकिे 

मागेको कार्यलवलि सम्बन्िी सल्िाह लदन सक्नेछ । 

पररच्छेद-४ 

विविि 

५२. सिालाई सबंोिनाः (१) नेपाि सरकारका मलन्त्रपररषदक्ा सदस्र्, प्रदेश प्रमखु िथा प्रदेश 

सरकारका मलन्त्रपररषदक्ा सदस्र्िाई सभा अध्र्क्षिे सभाको बैठकिाई विशेष सवंोिन गनय 

अनरुोि गनय सक्नेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोलिम सम्बोिनको िालग अपनाइने प्रलक्रर्ा अध्र्क्षिे िोके बमोलिम 

हुनेछ। 

५३. प्रिेश वनर्वमत गने अविकाराः (१) सभाको बैठकमा प्रवेश लनर्लमि गने अलिकार अध्र्क्षको 

हुनेछ ।  

५४. आन्तररक वदग्दशयनाः सभाको स्वीकृलि लिई अध्र्क्षिे आवश्र्किा अनसुार आन्िररक लदग्दशयन 

बनाउन सक्नेछ । 
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(१)  र्स कार्यलवलिको अलन्िम व्र्ाख्र्ा गने अलिकार अध्र्क्षिाई हुनेछ र लनिको लनणयर् 

अलन्िम हुनेछ ।  

(२)  त्र्स्िो लनणयर्को िानकारी बैठकिाई लदन ुपनेछ ।  

(३)  र्ो कार्यविलिको प्रर्ोग गदाय प्रलक्रर्ागि बािा अड्काउहरू फुकाउने अलन्िम अलिकार 

अध्र्क्षिाई हुनेछ । र्सरी िारी भएका आदेश वा लनदेशनहरू र्स काययविवधमा परे सरह 

मालन कार्ायन्वर्नमा आउनेछ । 

५५. सिाको सवचिको काम लगाउन सकनेाः सभाको सलचव उपलस्थि नभएमा र्स काययविलिमा 

सभाको सलचविे गने भनी िोलकएको कार्यहरू अध्र्क्षिे िोकेको अन्र् अलिकृि स्िरका 

कमयचारीिे गनेछ ।  

५६. अनपुवस्थवतको सूचनााः (१) कुनै सदस्र् िगािार दूई वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा 

अनपुलस्थि रहन ुपने भएमा ित्सम्बन्िी अग्रीम सूचना अध्र्क्षिाई लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम लदइने सूचनामा आफू अनपुलस्थि रहने अवलि र कारण समेि 

उल्िेख गनुय  पनेछ ।  

५७. पालना गनुय पने आचार सवंहतााः सभाका पदालिकारी िथा सदस्र्हरूिे सलंविान िथा कानून 

बमोलिमको उिरदालर्त्व पूरा गने िथा लनिहरूको काम कारवाहीमा सावयिलनक लवश्वास कार्म 

गनय सभाबाट स्वीकृि आचार सलंहिाको पािना गनेछन ्।  

५८. अवििेशनको अंग नमावनन:े सभाको अलिवेशन प्रारम्भ हुन ु पूिय र भैसकेपलछ अन्त्र् 

नभएसम्मको अवलिमा आर्ोिना हुने उद ्घाटन, स्वागि, सम्मान िथा अलभनन्दन िस्िा 

लक्रर्ाकिापिाई सभाको अगं मालनने छैन ।  

५९. शावन्त सुरिा सवु्र्िस्था कायम राख्र्न:े नगरसभा सञ्चालन अिवधभर सभाको सरुक्षाथय 

अध्यक्षले सरुक्षा वनकायको सहयोग अनरुोध गरमेा अविलम्ब सरुक्षा उपलब्ध गराउन ुसम्बवधधत 

सरुक्षा वनकायको कतयव्य हुनेछ । 
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अनसूुची - १ 

(कार्यलवलिको दफा ७ को उपदफा (१) सगँ सम्बलन्िि) 

मण्डनदेउपरु नगरपालिका 

नगर सभा 

कार्यसूची र समर् तावलका 

बैठक संख्या      स्थानः  

अध्र्क्षिाः  

वमवत बैठक बस्ने 

समय 

काययसूची काययसूची 

प्रस्ततुकताय 

कैवफयत 

     

     

     

 

छलफलको समय तावलका 

वमवत बैठक बस्ने 

सम

य 

काययसूची प्रस्ता 

प्रस्ततुकताय

को नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको 

नाम र तोवकएको समय 

कैवफयत 
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अनसूुची - २ 

(कार्यलवलिको दफा २९ को उपदफा (४) सगँ सम्बलन्िि) 

मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको 

नगर सिामा प्रस्तुत कानूनको अविलेख 

मण्डनदेउपरु नगरसभा 

 

द
ि

ा य 
न

ं.  

लव
िे

र्
क

क
ो 

न
ाम

 

द
ि

ा य 
लम

लि
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ि

÷
स

शं
ोि

न
 

प्र
स्
ि

िु
क

ि
ा य 

लव
ि

रण
 ल
म

लि
 

स
भ

ाम
ा 

प्र
स्
ि

ुि
 ल
म

लि
 

द
फ

ाव
ार

 छ
ि

फ
ि

 

प
ार
रि

 ल
म

लि
 

प्र
म

ाण
ीक

रण
 ल
म

लि
 

कै
लफ

र्
ि

 

           

           

           

 

अविलेख तर्ार गनेको अविलेख र्ााँच गनेको 

दस्िखिः दस्िखिः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लमलि: वमवत: 
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अनसूुची - ३ 

(कार्यलवलिको दफा ४९ को उपदफा (१) सगँ सम्बलन्िि) 

मण्डनदेउपरु नगरपालिकाको 

नगर सिामा प्रस्तुत कानूनको अविलेख 

मण्डनदेउपरु नगरसभा 

 

दिाय 

न.ं 

 

लविेर्कको 

नाम 

 

सभाबाट 

स्िीकृत 

भएको लमलि 

सशंोधन 

भएको भए 

सोको वमवत 

 

सभामा 

प्रस्ििु 

लमलि 

पाररि 

लमलि 

 

प्रमाणीकरण 

लमलि 

 

कैलफर्ि 

 

        

        

        

        

        

 

अविलेख तर्ार गनेको अविलेख र्ााँच गनेको 

दस्िखिः दस्िखिः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लमलि: वमवत: 


