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नगर सभा सञ्चालन कार्यलिलध, २०७४ 
प्रस्तािना : 

नेपालको संलिधानको धारा २२७ अनुसार प्रदशे कानुन बमोलिम स्थानीर् तहको बैठक सञ्चालन कार्यलिलध स्िीकृत 

भई लागु नभएसम्मको लालग नगर सभाको कार्य सञ्चालन गनय, बैठकको सुव्यिस्था कार्म राख्न, आिश्र्क 

सलमलतहरुको गठन गनय र अन्र् काम कारबाही लनर्लमत एिं प्रभािकारी बनाउन लहान नगर कार्यपाललकाबाट 

स्िीकृत गरी र्ो कार्यलिलध िारी गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ : 

(१)र्स लनर्मािलीको नाम "लहान नगर सभा सञ्चालन कार्यलिलध, २०७४" रहकेो  छ । 

(२) र्ो लनर्मािली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा : लिषर् िा प्रसङ्गल ेअको अथय नलागमेा र्स कार्यलिलधमा, 

(क) "संलिधान" भन्नाले नेपालको संलिधान सम्झनु पछय । 

(ख) "स्थानीर् तह" भन्नाले नेपालको संलिधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोलिमको नगरपाललका सम्झनु पछय 

। 

(ग) "सभा" भन्नाले नगरपाललकाको हकमा संलिधानको धारा २२३ बमोलिमको नगर सभा सम्झनु पछय । 

(घ) "कार्यपाललका" भन्नाले नगर कार्यपाललका सम्झनु पछय । 

(ङ) " अध्र्ि" भन्नाले सभाको अध्र्िलाई सम्झनुपछय । 

(च) "उपाध्र्ि" भन्नाले नगरपाललकाको उपप्रमुखलाई सम्झनु पछय । 

(छ) "लिधेर्क" भन्नाले स्थानीर् कानुनको मस्र्ौदा िा कानुनको संसोधन मस्र्ौदा समेत सम्झनु पदयछ । 

(ि) "सदस्र्" भन्नाले नगर कार्यपाललकाको प्रमुख, उपप्रमुख, िडाध्र्ि कार्यपाललकाको सदस्र् िा िडा सदस्र् 

सम्झनुपदयछ । 

(झ) “ससससस सससस” भन्नाले गाउँ िा नगरपाललकाको कार्यकारी अलधकृत र लिल्ला समन्िर् 

सलमलतको स्थानीर् लिकास अलधकारी िा अध्र्िले सभाको सलचि भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतलाई 

सम्झनु पछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नाले गाउँ िा नगर सभाको अलधिेशन सम्झनु पछय । सो शब्दले सलमलतको िैठक 

समेतलाई सम्झनु पदयछ । 

(ट) “प्रस्ताि” भन्नाले सभाको लिचाराथय पेश गररएको कुन ै प्रस्ताि सस सस ससससससससससस 

ससससससससस सससससस सससससससस सससस सम्झनु पछय । 

(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्र्” भन्नाले सभाको लिधेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय ससससस सदस्र् सम्झनु पछय । 

(ड) “बैठक कि” भन्नाले सभाको बैठक कि सम्झनु पछय र सो शब्दले बैठक किसँग िोलडएको 

दशयकदीघाय तथा बरण्डा समतेलाई िनाउँछ । 

(ढ) “लिषर्गत शाखा” भन्नाले ससससपाललका सस ससससससससससस कार्य लिभािन लनर्मािली 

बमोलिमको लिषर्गत शाखा संझनु पछय ।  

(ण) “सलमलत” भन्नाले र्स कार्यलिलध बमोलिम गठन हुन ेसभाको सलमलत सम्झनु पछय । 

(त) “संर्ोिक” भन्नाले र्स कार्यलिलध बमोलिम गरठत सलमलतको संर्ोिक सम्झनु पछय । 

पररच्छेद -२ 

सभाको बठैक तथा बठैक सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था 

 

३. सभाको अअअअअअअ अअअअअअअ: (१) १११११११११ ११ १११११११११ ११११११ 

१११११११ ११११११११ १ ११ १११११ ११११ १११११११११ १११११११ १ १११११ 

११११११ ११११११११११ १११११ ११११ १ १११११ १११११ १११ ११११ १११  
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(२) अध्र्िले कार्यसूची बमोलिम ससससस बैठकको संचालन र अन््र् गनेछ । 

(३) सभाको अलधिेशन चालू नरहकेो िा बैठक स्थलगत भएको अिस्थामा बैठक बोलाउन िाञ्छनीर् छ भनी 

सभाको सम्पूणय सदस्र् संख्र्ाको एक चौथाइ सदस्र्हरूले लललखत अनरुोध गरेमा अध्र्िले ्र्स्तो बैठक बस्ने लमलत, 

ससससस तोके्नछ । ्र्सरी तोककएको लमलत, समर् र सससससमा सभाको अलधिेशन बस्नेछ । 

(४) ससससस ससससससस ससससससससससससस ससससससस ससससस ससससससस ससससससससस 

सससस सससससस सससससस । 

(५) सामान्र्तः लनिायचन पलछको पलहलो अलधिेशनसस सससस बढीमा पन्र कदन र सोपलछको प्र्र्ेक 

अलधिेशनको अिलध बढीमा सात कदनको हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) िा (३) बमोलिम सभाको अलधिेशन बोलाएको सूचना अध्र्िल े सलचि माफय त 

सदस्र्हरुलाई कदनेछ । ्र्स्तो सूचना आिश्र्कता अनसुार साियिलनक सञ्चार माध्र्मबाट समेत प्रचार प्रसार गनुय 

पनेछ ।           ४. सदस्र्हरुको उपलस्थलत र आसनः (१) सससससस आसन ग्रहण गनुय अलघ सबै 

सदस्र्ल ेससससससससस सससससस क्रम अनुसार अलधिेशनको उपलस्थलत पुलस्तकामा हस्तािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलिम उपलस्थत सदस्र्ले अध्र्िले तोके अनुसारको स्थानमा लनधायररत समर् अगािै 

आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपागंता भएका सदस्र्को हकमा अध्र्िल े लनधायररत गरेको स्थानमा लनिको साथमा एक िना सहर्ोगी 

आिश्र्क भएमा सो को समेत व्यिस्था गससस सससससस ।  

५. सभाको गणपरूक सखं्र्ा: (१) सभामा त्काल कार्म रहकेा सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र् 

उपलस्थत भएमा अलधिेशनको लालग गणपरूक संख्र्ा पुगकेो मालननेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलिम गणपुरक संख्र्ा नपगुेमा अध्र्िल ेतीन कदन लभत्र अको बैठकका लालग दफा ३ 

बमोलिम सूलचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलिम आससससन गरेको अलधिेशनमा गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा ससई कदन लभत्र 

अलधिेशन बस्न ेगरी दफा ३ बमोलिम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलिम पुनः सूचना गदाय गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा कम्तीमा पससससस प्रलतशत 

सदस्र्हरुको उपलस्थलतमा अलधिेशन बस्नेछ ।  

६. बबबकको सञ्चालन र स्थगन: (१) अध्र्िले सभाको कार्यबोझलाई ध्र्ानमा राखी कार्यसूची स्िीकृत गरी 

सभाको बैठक संचालन गनुयपनेछ ।  

(२) सभाको बैठक अध्र्िल ेलनधायरण गरेको समर् ताललका बमोलिम हुनेछ ।  

(३) अध्र्िले प्र्र्के बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) ससससस ससससससस सससससस ससससससस ससस सससससस सससससससस सससससससससस 

सससससस ससससससससस सससससस । सससससससस ससस ससससससस ससस सससससस ससससससससस 

सससससस ससससस ससससससस सससससस ससससससससस ससससस ससस ससससससससससस सससससस 

सससससस  

७. कार्यसचूी र समर्ािलध प्रकाशनः (१) अध्र्िको लनदेशानुसार सभाको सलचिले कार्यसूची र समर् ताललका 

अनुसूची-१ बमोलिम तर्ार गनेछ र ्र्सको एक प्रलत सामान्र्तर्ा सससससससस ससससस अगािै प्र्र्ेक 

सदस्र्लाई उपलब्ध गराइनछे । 

तर लिशेष पररलस्थलतमा अध्र्िको लनदेशानुसार बैठक बस्ने ससससस घण्टा अगािै कार्यसूची तर्ार गरी ्र्सको 

एक प्रलत सदस्र्लाई ससससस सससससस उपलब्ध गराउन सससससस । 

८. समर्ािलध लनधायरण: (१) अध्र्िले बैठकमा पेश हुन ेलिषर्मालथ छलफल गनय समर्ािलध तोके्नछ । 
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२) उपदफा (१) बमोलिम तोककएको समर्ािलध समाप्त भएपलछ र्स कासससससससमा अन्र्था लेलखएकोमा 

बाहके अध्र्िले सससस सससससस छलफल हुन नकदई सो लिषर्को टुङ्गो लगाउन आिश्र्क सबै सससससस सस 

सससससससस लनणयर्ाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ । 

९.सभामा मतदान: (१) सभामा लनणयर्का लालग प्रस्तुत गररएको सबै  सससससस सस प्रस्तािको लनणयर् 

उपलस्थत सदस्र्हरूको बहुमतबाट हुनेछ ।  

(२) अध्र्िता गने व्यलिलाई मत कदने अलधकार हुन ेछैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्र्िता गने व्यलिले आफ्नो लनणायर्क मत कदनछे ।  

१०. मर्ायकदत सशंोधनः कुनै सदस्र्ल े प्रस्ततु गन े लिधेर्क सस प्रस्तािसस कुनै आपलििनक, वं्यग्र्ा्मक, 

अनािश्र्क, अनुपर्ुि िा असम्बद्ध शब्द िा िाकर्ांश प्रर्ोग भएको लागेमा अध्र्िले ्र्स्ता लिषर् लितरण हुनुभन्दा 

अलघ उपर्ुि संशोधन गनय िा गराउन सके्नछ । 

११. बठैकको प्रारम्भः सभाको बैठक किमा अध्र्ि आगमन भई रालिर् धुन बिे पलछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

१२.   अअअअअअ अअअअअ अअअअअअअअअअ आचरणअअअअ (१) ११११११ १११११११ 

आचरण१११ १११११ १११११ १११११११ 

(क) अध्र्ि बैठक किमा प्रिेश हुदँा सबैले सम्मान प्रकट गनय उठ्नु पनछे । 

(ख) अध्र्िले बैठकप्रलत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनछे । 

(ग) बैठक स्थलगत भई अध्र्ि सभाबाट बालहर लनस्के पलछ मात्र अरु सदस्र्हरूले बैठक कि छाड्नु पनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग ललने सदस्र्ल ेबोल्दा अध्र्िलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नु पछय र अध्र्िल ेअन्र्था 

आदेश कदएमा बाहके उलभएर बोल्नु पनछे । 

(ङ) अध्र्िले बैठकलाई सम्बोधन गरररहकेो समर्मा कुनै पलन सदस्र्ले स्थान छाड्नु हुदँैन र अध्र्िल े

बोलेको कुरा शालन्तपूियक सुन्नु पनछे । 

(च) अध्र्िसस आसन ससससस सससससससस र बोललरहकेो सससससससस सदस्र्को बीचबाट हहडँ्नु 

हुदँैन । 

(छ) कुनै सदस्र्ले बोललरहकेो समर्मा अशालन्त गनय िा बैठकको मर्ायदा भंग हुन ेिा अव्यिस्था उ्पन्न हुन े

कुनै काम गनुय हुदँैन । 

(ि) बैठक किमा अध्र्िको सामुन्नेबाट िारपार गरी हहडँ्न िा अध्र्िको आसनतफय लपठ्यू फकायएर बस्न 

हुदँैन । 

(झ) बैठकको कार्यसँग प्र्र्ि रुपले सम्बलन्धत लिषर् बाहके अन्र् लिषर्को पुस्तक, समाचारपत्र िा अन्र् 

कागिपत्रहरू पढ्नु हुदँनै । 

(ञ) बैठकको अिलधभर बैठक किमा मोबाईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभामा पालना गनुयपन ेसससस आचरणहरू समय ससससस सभाले तोके बमोलिम हुनेछ । 

१३. अअअअअअ अअअ अअअअ अअअअअअअ अअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअअअअ ११११११ 

११११ ११११११ १११ ११११ १११११११ १११११११ १११११११११ ११११ १११११ 

१११११११ 

(क) अध्र्िको ध्र्ानाकषयण गनयको लनलमि उठ्नु पनेछ र अध्र्ि लनिको नाम बोलाएपलछ िा इशारा गरेपलछ 

मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) र्स कार्यससससको दफा ३५ सससससससस लिषर्मा छलफल गनुय हुदँैन । 

(ग) अससष्ट, अससससल, अपमानिनक िा कुनै आपलििनक शब्द बोल्नु हुदँैन । 
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(घ) व्यलिगत आिेप लगाउन हुदँनै । 

(ङ) बोल्न पाउने अलधकारलाई सभाको कार्यमा बाधा पाने मनसार्ले दरुुपर्ोग गनुय हुदँैन । 

(च) सभा िा अध्र्िको कुनै लनणयर् बदर गररर्ोस् भन्न ेप्रस्तािमालथ बोल्दाको अिस्थामा बाहके सभा अध्र्िको 

कुनै पलन लनणयर्को आलोचना गनुय हुदैँन । 

(छ) अध्र्िले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तािको छलफलको क्रममा बाहके अध्र्िको आचरणको 

आलोचना गनुय हुदँैन । 

(ज) िैठकमा पालना गनुयपन ेसससस लनर्महरू सभाले तोके बमोलिम हुनेछ । 

१४. अअअअअअ अअअअअअ अअअअअ ११११११ ११११११ ११११ १११११ ११११११ 

११११११ 

(क) प्रस्ताि पेश गन ेसदस्र्ल ेबोललसकेपलछ अध्र्िल ेनाम बोलाएको िा इशारा गरेको क्रम बमोलिमको सदस्र्ले 

बोल्न पाउनेछन् । 

(ख) अध्र्िको अनुमलत लबना कुनै सदस्र्ले एउटै प्रस्तािमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताि पेश गने सदस्र्ले उिर कदनको लनलमि छलफलको अन््र्मा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तािको 

सम्बन्धमा छलफलमा पलहल ेभाग ललएको िा नललएको िेसुकै भए तापलन प्रस्तािक सदस्र्ले उिर कदई 

सकेपलछ अध्र्िको अनुमलत नललई फेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. अअअअअअ अअअअअ अअअ अअअअ अअअअअअ (१) ११११११ ११११ ११११११११ 

१११११ १११११११११ ११११११ ११११ १११११११ ११११ सससस सससससस ससससस 

१११ ११११ १११११११ ११११११ ११११११ ११११ सससससस १ 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन अध्र्िको अनुमलत ललई कुनै सदस्र्ले सभाको 

िानकारीको लालग आफूसँग सम्बलन्धत अन्र् लिषर्मा स्पष्ट िानकारी कदन सके्नछ । 

तर ्र्स्तो स्पष्ट िानकारी ददँदा कुनै लििादस्पद लिषर् उठाउन पाइने छैन र सो स्पष्ट िानकारी मालथ कुन ै

छलफल गनय पाइने छैन ।  

१६.अअअअअअअअअअ अअअअअअअअ अअअ अअअअअअ (१) १११११ १११११११११११ ११११ 

११११११११११११ ११११ ११११११ १११११ ११ ११११११११११ ११११११ ११११ 

१११११११११११ “१११११, ११११११११ ११११ १११११११११११ “१११११” १ १११११ 

१११ १११११ १११११११११११ “११ १११११” १११११ ११११ ११११११ १११ 

१११११११ १११११ १११ १११११११११ १११११११११११ १११११११ ११११११ 

११११११११११ १११ ११११११ १ 

(२) उपदफा (१) बमोलिम प्रस्तािलाई लनणयर्ाथय पेश गरेपलछ अध्र्िले “हुन्छ” िा “हुन्न” भन्ने सदस्र्हरूमध्र् े

िुन पिको बहुमत भएको ठसससससउँछ सो कुराको घोषणा गनछे ।  

(३) अध्र्िद्वारा कुनै प्रस्ताि लनणयर्ाथय पेश गररसकेपलछ सो प्रस्तािमालथ छलफल गनय िा संशोधन प्रस्तुत गनय 

पाइने छैन ।  

१७.अअअअअअअअअअअ अअअअअअअअ अअअअअ (१) ११११११ १११११ १११११११ १११११ 

११११११११ १११११ १११११११ १११११११११ ११११ १११११११११ १११११११ १११ 

१११ १११११११ १११११११ १११११ १११११११११११ १११११११ १११११११११ 

१११११ ११११११ १ 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको आदेश पालना नगने सदस्र्लाई अध्र्िले बैठकबाट बालहर िान आदेश कदन 

सके्नछ । आदेश पाएपलछ ्र्स्तो सदस्र्ल े बैठक किबाट तुरुन्त बालहर िानु पनछे र लनिले सो कदनको बाँकी 

अिलधको बैठकमा उपलस्थत हुन पाउने छैन । 
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(३) उपदफा (२) बमोलिमको आदेश पाएपलछ पलन ्र्स्तो सदस्र् बैठक किबाट तुरुन्त बालहर नगएमा 

अध्र्िले लनिलाई कमयचारी िा सुरिाकमीको सहर्ोग ललई बालहर लनकाल्न सके्नछ । ्र्सरी लनकाललएकोमा ्र्स्तो 

सदस्र्ले ्र्सपलछको तीन कदनसम्म सभाको बैठक िा कुनै सलमलतको बैठकमा भाग ललन पाउने छैन । र्सरी 

लनकाललएकोमा सभाको सलचिले सो कुराको सूचना सबै सलमलतलाई कदनेछ । 

(४) र्स कार्यलिलधमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन कुन ैसदस्र्ले बैठक किमा शालन्त, सुव्यिस्था 

तथा अनशुासन भङ्ग गरेमा िा गनय लागेमा िा सभाको प्रलतष्ठामा धक्का लाग्ने ककलसमले बैठक कि लभत्र ध्िंसा्मक 

कार्य गरेमा िा बल प्रर्ोग गरेमा िा गनय लागेमा िा कुनै भौलतक हानी नोकसानी पुससससएमा अध्र्िले लनिलाई 

बैठक किबाट त्काल लनष्काशन गरी सदस्र्लाई बढीमा ससस कदन सम्मको लालग सभामा आउन नपाउन ेगरी र 

िलत भएको भौलतक सामाग्रीको र्थाथय िलतपूर्तय लनिबाट भराउने आदेश कदन सके्नछ । 

(५) दफा (४) बससलिम लनष्कालसत भएको सदस्र्ले सो अिलधभर सभाको िा कुनै सलमलतको बैठकमा 

उपलस्थत हुन पाउने छैन । लनिलाई तोककएको िलतपूर्तय अध्र्िले तोकेको समर्लभत्र दालखला गने दालर््ि सम्बलन्धत 

सदस्र्को हुनेछ  

(६) र्स दफा बमोलिम कुनै सदस्र् लनष्कालशत भएको िा फुकुिा भएको सूचना सभाको सलचिले सबै 

सलमलतलाई कदनेछ ।  

१८. अअअअअअअ अअअअअअ अअअ अअअअअअ ११ १११११११११११ १११११११ १११११११ 

११११ १११११११ ११ १११११ १११११११११ ११ १११११११११ १११११ १११११११ 

१११११ ११११११ ११११ १११ १११११ ११ १११११ १११ १११११११ १११ ११११ 

११११११ १११११११११ ११११११ १११ ११११ १११११११ ११११११११ ११११ १११ 

१११११११ ११११११ १११ ११११११ १ 

१९.अअअअ अअअअअअ अअअअअ अअअअअअअ ११११ १११११११११ १११११११११ ११ ११ 

१११ ११११ ११११ ११११११ १११११ १११११११ ११११ ११११ १११११ १११११११ 

१११११११११ ११ १११११ ११११ १११११११ ११ १११११ ११११११ ११११११११११ 

११११ ससससस सससस ससस ११११ ११११११ ११११ ११११११ १ १११११११ १११११ 

१११११११ १११११ ११११ ११११ १११११११ ११११११ १११११ १११११ ११११ १ 

२०.अअअअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअअअ: 

१११११ ११११ १११११११ १११११ १११११ १११११ ११११११११ ११११ १११११ 

१११११ १११११ १११११११ ११११ ११११११ १ १११११ १११११११११ १११ १११ 

११११११ ११११ १११११११११ १११ १११११ ११११ १११ १११११ ११११११ 

१११११११ १११११ ११११११ १११११११ १११११ ११११११ ११११ १११ १   

२१. अअअअअ अअअअअअअअ अअअअअअ अ अअअअअअअअअअअ: (१) १११ १ ११११ 

१११११११ ११११११ १११ १११११११११ ११११११ १११११ ११११११ १११११११११ १ 

११११११११ ११११११ ११११११ १ 

(२) सभा तथा र्सका सलमलतको लनणयर्को सक्कल अध्र्िको आदेश लबना सभा िा सभा  

भिन बालहर लैिान हुदँैन । 

२२.अअअअअअ अअअअअअअत बबबबब: (१) १११सस सससससस १११११ १११११य 

ससससससससस सससससससस ११११११ १ 

(२) ससससस (१) सससससससस सससससस सससससससस सससससस र ससससससससससस ससससस 

सससससस ससससस ससससस सससससस सससससस । 

  

पररच्छेद-३ 

स्थानीर् काननू लनमायण गन ेप्रकक्रर्ा 

२३.अअअअअअअ अअअअअ अअअअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअअअअ (१) 

१११११ १११११११ १११११ १११११११ ११ ११११११ १११११ ११११ ११११११ 

११११११११ १११११११ ११११११ १११११ १११११ ११११११,- 
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(क) संलिधान बमोलिम आफ्नो अलधकारको लिषर्मा पने िा नपन,े 

(ख) संलिधान, संघीर् कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यिस्था, 

(ग) ्र्स्तो कानून, स्िच्छ, न्र्ार्पूणय तथा तकय संगत हुन िा नहुने,  

(घ)  लनमायण गनय लालगएको स्थानीर् कानूनको व्यिहाररक कार्ायन्िर्न हुन सके्न िा नसके्न, 

(ङ) कानून कार्ायन्िर्नको लालग आिश्र्क पने आर्थयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सससससससस अदालतबाट प्रलतपाकदत लसद्धान्त िा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीर् संसद,् प्रदेश सरकार िा प्रदशे सभाले ्र्स्तै लिषर्मा आधारभूत कानून लनमायण 

गरेको भए सोमा भएको व्यिस्था 

(ज) नेपाल सरकार िा प्रादेलशक सरकारले नमनूा कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको व्यिस्था, 

(झ) नेपालले अन्तरालिर् स्तरमा िनाएको प्रलतिद्धता, 

(ञ) सम्बलन्धत स्थानीर् तहले लनमायण गरेको अन्र् स्थानीर् कानूनहरुसँगको तालमले तथा सौहासससता, 

(ट) लिल्लालभत्रका अन्र् स्थानीर् तह िा अन्र् लिल्लासँग लसमाना िोलडएका स्थानीर् तहको हकमा ्र्स्ता 

लिल्लाका स्थानीर् तहले बनाएको स्थानीर् कानूनको व्यिस्था,  

(ठ) गाउँकार्यपाललका िा नगरकार्यपाललकाले लनधायरण गरेका अन्र् आिश्र्क लिषर्हरु ।  

(२) सभाले संलिधानको अनुसूची-९ को लिषर्मा स्थानीर् कानून लनमायण गदाय ्र्स्तो लिषर्मा संघीर् संसद 

िा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रलतकूल नहुने गरी लनमायण सससससछ । 

(३) एक ससससससस ससससस ससससस ससससससस सससस ससससससससस सससस ससससस सस 

सससससस ससससससससस सससस ससससससस सससस ससससस ससससस सस सससस ससससससस 

सससससस ससससस ससस ससससससस ससससस ससससससस सससस सससससस ।   

(४) ससस सस ससससससससससससस एक ससससस सससससस ससस ससससससस ससससस 

ससससससस सससस सससससस । 

(५) सभाले कदएको अलधकार प्रर्ोग गरी कार्यपाललकाल ेलनदेलशका िा कदग्दशयन बनाई लागू गनछे ।  

२४.अअअअअअअअअअ अअअअअअ अअअअअ: (१) १११११११११११११ ११११११ १११११११ 

१११११ १११ १११११११ ११११११ १११११ १११११११ ११११ ११११११ १११ 

११११११ ११११११ ११११११११११ ११११११ १११११ ११११११ १ 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोिनको लालग सम्बलन्धत कार्यपाललकाले स्थानीर् कानून बनाउनु पने आधार र 

कारण, ्र्स्तो लिषर्मा संघीर् िा प्रदेश कानून भए नभएको, लिल्ला लभत्रका र अन्र् लछमेकी स्थानीर् तहमा ्र्स 

सम्बन्धी स्थानीर् कानून लनमायण भए नभएको, स्थानीर् कानून तिुयमाबाट हालसल गनय खोलिएको लाभ लागत र 

उपलब्धी, स्थानीर् कानून कार्ायन्िर्नको लालग आिश्र्क पने संर्न्त्र तथा आर्थयक स्रोत, ्र्स्तो स्रोत िुटाउनको 

लालग आिश्र्क व्यिस्था र लिधेर्कमा रहने मुख्र् मुख्र् प्रािधानको समेत लिश्लेषण गरी संलिप्त अिधारणापत्र तर्ार 

गनुय पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोधनको लालग लिधेर्क तिुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको आधार र कारण सलहतको दफाबार 

तीन महले लििरण तर्ार गनुय पनछे ।  

२५.अअअअअअअअ अअअअअअअअअअअअ अ अअ अअअ अअअअअ अअअअअअ अअअअअअ ११११ 

११११११११ १११११११ १११११ १ ११ १११ १११११ ११११११ ११११११ 

१११११११११ ११११११ १ ११११११ ११११११ १११११ १११११११११ ११११ १११११ 

११११११११११ ११११ १११ ११ ११११ ११११११११ ११११११११ ११११ ११११११  

२६.अअअअअअ अअ अअअअअअअअ अअअअअअअअ: १) १११११११ ११ १ ११११११ ११११११ 

११११११ ११११ १११ १११११ १११११११११ ११११११११ ११ ११११११ १११११११सस 
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११११११११११ १११११११११ ११११ १ १११११ १११११ ११११११ ११११११११ 

१११११११११११ १  

(२) िार्षयक बिेट तथा अथय सम्बन्धी लिधेर्क िा प्रस्ताि कार्यपाललकाको प्रमुख आफैंले िा लनिले तोके 

बमोलिम उपाध्र्ि/उपप्रमुख िा कार्यपाललकाको सदस्र्ले मात्र प्रस्तुत गनुयपनछे । अध्र्िल ेिाससससक बिेट आर् 

व्यर् लििरण तथा बिेट सभामा आँफै पेश गने भएमा सो समर्मा उपाध्र्ि सस उपप्रमुखले बैठकको अध्र्िता 

गनछे ।  

(३) कुनै लिधेर्क िा प्रस्ताि अथय सम्बन्धी हो िा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अलन्तम लनणयर् गन े

अलधकार अध्र्िको हुनेछ ।   

(४) अथय सम्बन्धी लिधेर्क िा प्रस्तािको अन्र् प्रकक्रर्ा देहार् बमोलिम हुनेछ,-   

(क) अथय सम्बन्धी लिधेर्क िा प्रस्तािमा छलफलका लालग अध्र्िले स्िीकृत गरेको कार्यताललका (लमलत र 

समर्) सबै सदस्र्लाई सभाको सलचिले उपलब्ध गराउनपुनेछ 

(ख) िार्षयक बिेट सम्बन्धी लिधेर्क सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्र्लाई उपलब्ध 

गराइनछे  

(ग) अथय सम्बन्धी लिधेर्क िा प्रस्तािका सम्बन्धमा र्स कार्यलिलधमा उल्लेख भएका लिषर् बाहके अध्र्िल े

उपर्ुि ठहर्ायएको प्रकक्रर्ा अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बन्धी लिधेर्क िा प्रस्ताि बाहकेका लिधेर्क िा प्रस्ताि कुनै सदस्र्ले कम्तीमा ससस कदन अलघ 

दताय गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्धी लिधेर्क िा प्रस्ताि बाहकेका लिधेर्क िा प्रस्ताि दताय भए पश्चात सभाको सलचिले सबै 

सदस्र्लाई उपलब्ध गराउनु गनुयपनेछ ।  

(७) लिधेर्क िा प्रस्ताि माथी छलफल र लनणयर् हुन ेसमर्ताललका ससससससस -१ सससससस अध्र्िल े

लनधायरण गरे बमोलिम हुनेछ । 

२७.अअअअ अअअअअअअअ अअअअ अअअअअअ: (१) ११११११ १११११ ११११ ११११११ 

११११११ ११११ ११११ ११११११११ ११११ ११११ ११११११ ११११ ११११ ११११ 

१११११११११ १११११ १११ १११११११११ ११११ ११ ११११ ११११११ ११११ ११११ 

११११११११ ११११ १११११११११ ११११११ ११११११ ११११ ११११ ११११११ ११११ 

११ ११११ ११११११११ ११११ १११११११११ १११११ ११११११११ १११ ११११ १११ 

११११ १११११११११११११ १११११११/११११११११ १११११ ११ १११ ११११११११ 

११११११ ११११११ १११११११११ १ ११११११११११ ११११११११ १११११ १११ ११११ 

११११११ १११ ११११ ११११११ १ 

२८. अअअअअअ अअअअअ अअअ अअअअअ अअअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअ: १११११ १११ 

१११११ ११११११११ १११११ १११११११ १११११ ११११११ १११११ ११११११,- 

(क) लिधेर्कको उदे्दश्र् र कारण सलहतको लििरण, 

(ख) लिधेर्क ऐन बनेपलछ आर्थयक व्यर्भार हुन े रहछे भने ्र्सको लिस्तृत लििरण सलहतको आर्थयक 

रटप्पणी, 

(ग) कुनै लिधेर्कमा लनर्म, कार्यलिलध, लनदेलशका बनाउने िा अलधकार प्र्र्ार्ोिन गने प्रािधान रहकेो भए 

्र्सको कारण, प्र्र्ार्ोलित अलधकार अन्तगयत बनाइन ेलनर्म, कार्यलिलध िा लनससससलशकाको प्रकृलत 

र सीमा तथा ्र्सबाट पनय सके्न प्रभाि सम्बन्धी रटप्पणी । 

२९.अअअअअअ अअअअअ अअअअअअ अअअअअ: (१) १११११ १११११११११११११ १११११ 

१११११ ११११ ११११११ ११११ १११११११ ११११११ १११ ११११ ११११११ ११११११ 

११११ १११ १११११ ११११ १११११ ११११ १११११ १११११११ सससससस ससस १११११ 

११११११११११ ११११११ ११११ १११११ ११११११ ११११११ १  
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तर लनिायचनपलछको ससससस सभामा लिधेर्क पेश गने समर्ािलध ससससससससस सससस सससससस 

ससससस । 

(२) ससससस (१) सससससससस सससससस प्रचललत कानून अनुकूल नदेलखएमा िा र्ो ससससससससस 

अनुकुल नभएमा अध्र्िले उि सससससस लिलधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्लाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोलिम अध्र्िल ेआदशे कदए बमोलिम सभाको सलचिले प्रस्ताि दताय गनुय पनछे 

। 

(४) सभाको सलचिले अध्र्िले आदशे कदएका सससससस ससससससस-२ सससससस दतायको अलभलेख छुटै्ट 

राख्न ुपनेछ । 

३०.अअअअअअअअ अअअअअ अअअअअअ अअअअअ: १११११ १११११११११११११ १११११ 

१११११ ११११ ११११११ ११११११११ १११ ११११ १११११ १११११११ ११११११११ 

११११ १११ १११११ ११११ १११११ १११११ १११११११ ससस १११ १११११ १११११११ 

१११११ १११ १११११११११ १  

तर लनिायचनपलछको ससससस सभामा प्रस्ताि पेश गने समर्ािलध ससससससससस सससस सससससस 

ससससस । 

(२) ्र्स्तो प्रस्ताि प्रचललत कानून अनुकूल नदेलखएमा िा र्ो ससससससससस अनुकुल नभएमा अध्र्िले उि 

प्रस्ताि लिलधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तािक सदस्र्लाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोलिम अध्र्िल ेआदशे कदए बमोलिम सभाको सलचिले प्रस्ताि दताय गनुय पनछे 

। 

(४) सभाको सलचिले अध्र्िले आदेश कदएका प्रस्तािहरु दतायको अलभलेख ससससससस-२ सससससस छुटै्ट 

राख्न ुपनेछ ।  

३१.अअअअअ अअअअ अअअ अअअअअअअअ अअअ अअअअ अअअअअअ (१) ११ ११११११११११ 

१११११११ ११११ १११११११ ११ १११११ १११११११११ ११११११ १११ १११११११ 

११११ ११११११११ १११११ ११११ १११ १११ ११११ ११११११ १ १११११११ 

११११११११११११११ ११११ १११११११११ ११११ १११११ १११११ ११११ 

(क) धन्र्िाद ज्ञापन गन,े 

(ख) प्रस्ताि तथा संशोधन कफताय ललन,े 

(ग) बधाइ कदने िा शोक प्रकट गन,े 

(घ) छलफल िा बैठक स्थलगत गने, 

(ङ) बैठकको अिलध बढाउने िा  

(च) छलफल समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेलखत प्रस्तािका सम्बन्धमा अध्र्ि अनुमलत प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताि पेश भएपलछ 

अध्र्िले उि प्रस्तािलाई बैठकको लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

३२.अअअअअअ अ अअअअअअअअ अअअअअ: १११११११ ११११ ११११११११ ११११११ 

११११११११११११११ १११११११ १११ ११११ १११११ १११ ११११११ १ ११११ १११ 

११११११ ११ ११११११११ १११११ १११ १११११ १११११ १११११११ १११११ १११११ 

१११११ १११ ११११११११ १११११ ११११११ ११११११ ११११११ ११११११ १ 

३३.अअअअअ अअअअअ अ अअअअअअअअअ: (१) ११११११ १११११ १११११ ११११११११११ 

१११११११ ११११११ १११११११ ११११११११ १११११११११ १११११ ११ ११११११ 

१११११११११ १११११ १११११ ११११ ११११११ १  
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(२) उपदफा (१) बमोलिम प्राप्त हुन आएको सुझाबहरु सलहतको प्रलतिेदन सम्बलन्धत िडा सलमलतल े

कार्यपाललकालाई कदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलिम लिधेर्कमा िडा सलमलत माफय त प्राप्त हुन आएका सुझाबहरुको अध्र्र्न गरी 

कार्यपाललकाले लिधेर्कलाई आिश्र्कता अनुसार पररमाियन गनछे ।  

३४.अअअअअअ अअ अअअअअअअअ अअअअअ अअअ अअअअअ: (१) ११११११११११ १११११११ 

१११११११११११ ११११११ ११११११ ११ ११११११११ १११११११११११११ १११११११ 

१११११ ११११११ १११ ११११११ १  

(२) उपदफा (१) बमोलिम लिधेर्क पेश गदाय लिधेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्ल ेलिधेर्क पेश गनुय परेको कारण, 

लिधेर्कबाट गनय खोलिएको व्यिस्था र ्र्सबाट प्राप्त गनय खोलिएको उपललब्धको बारेमा संलिप्त िानकारी ददंदै 

लिधेर्कमा छलफल गररर्ोसस भन्ने प्रस्ताि सभामा पेश गनुय पनेछ । 

(३) लिधेर्क िा प्रस्ताि पेश गनय तोककएको सदस्र् सभामा स्िर् ं उपलस्थत हुन असमथय भएमा अध्र्िल े

तोकेको कुनै सदस्र्ले लिधेर्क सस प्रस्ताि पेश गनय सके्नछ । 

३५.अअअअअअ अअअअअअअअ अअअअअअअअ ११११ ११११११ ११ ११११११११११ 

१११११११११ १११११११ ११११११ ११११११ १११ १११११११ ११११११ १११ ११११ 

१११११११ 

(क) मूल प्रस्तािको लसद्धान्त लिपरीत हुन ुहुदँैन । 

(ख) मूल प्रस्तािको कुरासँग सम्बद्ध तथा ्र्सको िेत्रलभत्रको हुन ुपनेछ । 

(ग) बैठकले पलहले गररसकेको लनणयर्ससस बालझने हुन ुहुदँैन । 

(घ) अस्पष्ट िा लनरथयक हुन ुहुदँनै । 

३६.अअअअअअअअ अअअअअअ अअअअ: (१) १११ २६, २७, २९ र ३० ११११११११ ११११११ 

११ ११११११११ सससससस ११११११ ११११११ ११११ १११११११११ ११११११ 

११११११११ १११११११११११ १ ससससस सससससस ससससससससस ससससससस भई 

ससससस सससससस सससससस सस ससससससससससस सससस सससससस ससससस सससससस । 

 (२) उपदफा (१) बमोलिम छलफल समाप्त भए पश्चात लिधेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय सदस्र्ले अध्र्िको 

अनुमलतसस सभामा देहार्को कुनै एक प्रस्ताि प्रस्ततु गनुयपनछे,-  

(क) लिस्तृत छलफलको लालग लिधेर्क िा प्रस्तािलाई सभाका सलमलतमा पठाइर्ोस् भन्ने िा  

(ख) लिधेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणयर्ाथय पशे गने ।  

तर ससससससस सससससस सससससस सससससस सस सससससससस ससससस सससससस सससससस 

छलफल ससससस ससस । 

३७.अअअअअ अअअअ अअअअ अअअअअअ अअअअअअअअ (१) १११११११ ११११११ १११ ११ 

१सस११११ ११११ सससससस ११११ ११११ १११११ ११११ 

(क) संलिधान िा प्रचललत कानूनबाट लनषेध गररएको लिषर्, 

(ख) सससससस: गोप्र् रहने कुराहरू िा प्रकाशन गदाय रालिर् लहत लिपररत हुसस ससससस,  

(ग) कार्यपाललकाको कुनै सलमलतको लनणयर्को आलोचना गररएका लिषर्,  सभाको छलफलद्वारा स्पष्ट 

भैसकेको लिषर्, 

(घ) प्र्र्ि िा अप्र्र्ि रुपमा प्रचारको लालग कुनै व्यलि िा संस्थाको नाम आकद भएको लिषर्, 

(ङ) प्रचललत कानून बमोलिम स्थालपत भएको न्र्ालर्क िा सससससस ससससससससस, प्रचललत कानुन 

बमोलिम िाँचबुझ गनय, सुझाि कदन िा प्रलतिेदन पशे गनय गरठत आर्ोग िा सलमलतमा लिचारधीन रहकेो 

लिषर्, 
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(च) ऐलतहालसक सससस िा कानूनको व्याख्र्ा सम्बन्धी लिषर्, 

(छ) गैर सरकारी व्यलिको कुनै ििव्य स्र् हो िा होइन भन्ने लिषर्,  

(ि) अलशष्ट भाषा प्रर्ोग गररएको,  

(झ) कार्यपाललकाको कुनै लनणयर् िा कुनै कारिाही सम्बन्धी लिषर्मा छलफल गदाय रालिर् सुरिा, अखण्डता िा 

कूटनीलतक सम्बन्ध िस्ता संिेदनशील लिषर्हरूमा आँच आउन सके्न भनी कार्यपाललकाबाट प्रमालणत गररएको 

लिषर् समािेश भएको, र 

३८.अअअअअअअ अअअअ: (१) १११ ३६ ११ १११११ १(१) ११११११ १११११११ ११११ 

११११ १११११ १११११११ १११११११११ १११११११ १११११११ ११११११ ११ 

११११११११११ ११११ १११११ ११११११११ ११११११ १११ १११११ १११११११११११ 

११११११ १११ १११११ १११११ ११११ १ ११११ ११११ १११११ १११११ ११११११११ 

११११११ ११११११ ११११ १११११११ ११११११ १११ १११११ १   

(२) उपदफा (१) बमोलिम संशोधनकतायले संशोधनको लिषर्मा आफ्नो धारणा राखेपलछ पेश भएका 

संशोधनका लिषर्मा समेत सलमलतले दफाबार छलफल गरी ्र्स्तो संशोधन स्िीकार गने िा नगने सम्बन्धमा लिधेर्क 

प्रस्तुतकताय सदस्र्को समेत रार् ललई आिश्र्क लनणयर् गनेछ । 

३९.अअअअअअअ अअअअअअअअअ अ अअअअअअ अअअअअअअअ: (१) १११११११ ११११११ ११ 

११११११११ उपर ११११ ११११११ १११११ १११११११ ससससस सससससस सससससस 

१११११११११ ११११ १११ १११११११ ११११११ ११ १११११ ११११११११११११ 

१११११११ ११११११ १११११११ १११११११११ ११११११ ११११११ ११ ११११११११ 

१११११११११ ११११११११ १११११ ११११११ १११ ११११११ १ 

 (२) उपदफा (१) बमोलिमको प्रलतिेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चात लिधेर्क िा प्रस्ताि प्रस्तुतकताय 

सदस्र्ले अध्र्िको अनुमलतमा लिधेर्क िा प्रस्ताि बैठकबाट पाररत गनय लनणयर्ाथय पशे गनछे । 

४०.अअअअअअ अअअअअअ अअअ अअअअअ: (१) ११११११ १११११११११११११ १११११११ 

१११११ ११११११११ १११ १११११११ ११११११११ ११११११ सस सससससससस 

११११११ १११ ११११११ १  

तर िार्षयक बिेट तथा आर्थयक ऐन सम्बन्धी लिधेर्क ससससससललन सके्न छैन् ।  

(२) लिधेर्क सस सससससससस प्रस्तुतकताय सदस्र्ल ेलिधेर्क कफताय ललन अनुमलत माग्ने प्रस्ताि पेश चाहमेा 

लललखत सूचना कदनु पनेछ । 

(३) लिधेर्क सस सससससससस कफताय ललने प्रस्तािको कसैले लिरोध गरेमा प्रस्ताि गने तथा लिरोध गन े

सदस्र्लाई अध्र्िले आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय संलिप्त ििव्य कदन अनुमलत कदन सके्नछ र ्र्सपलछ अरु छलफल 

हुन नकदई प्रस्तािलाई लनणयर्ाथय पेश गनेछ । 

(३) लिधेर्क सस सससससससस कफताय ललने अन्र् प्रकक्रर्ा अध्र्िले लनधायरण गरे बमोलिम हुनेछ । 

४१.अअअअअअ अअअअअअअअ अअअअअअअ अअअअअ अअ अअअअअअ अअअअअअअ (१) १११ २६, 

२७, २९, ३० र ३६ ११११११ १११११ ११११ ११११११ ११ सससससससस १११ ११११ 

१११११११ ११११११ १११ ११११ ११११११ १११११ ११११ १११११११११ १११११११ 

ससससस ससससस १११ १११११ ११११११११ ११११११११ १११११११ १११११ १११ 

११११ ११११११ १ 

(२) उपदफा (१) बमोलिम पेश गररने संशोधन स्िीकृत गने िा नगने अलधकार अध्र्िको हुनछे । 

(३) अध्र्िले स्िीकृत गरेको संशोधन िा संशोधन सलहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई लनणयर्ाथय पेश गनुयभन्दा 

पलहले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । र्सरी लनणयर्ाथय पशे गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा अध्र्िल े उपर्ुि 

ठहर्ायएको कुनै एक संशोधन िा संशोधन सलहतको प्रस्ताि िा मूल प्रस्तािलाई प्राथलमकता कदइ पेश गनय सके्नछ । 

(२) सभाको सलचिले अध्र्िले अनुमलत कदएका संशोधनहरूको लििरण सदस्र्हरूलाई उपलब्ध गराउनछे । 
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४२.अअअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअअअअअ अअअअअ अअअअअअअअअअ अअअ अअअअअ: (१) 

१११११ ११११११ ११११ ११११११ ११ ११११११ १११११ १ १११११११ १११११११ 

११११ ११११११ १११११११ १११११११११ १११ १११११ ११११११ ११११ ११११११ 

११११११११ १११११११११ ११११११ १११ १११सस ११११११११११ ११११११ 

१११११११११११११ १११११११ ११११११ १११११ १११११११ १११११ ११११११११ 

११११११११ ११११११ १ 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको लिधेर्क िा प्रस्तािमा पेश भएका संशोधनहरूलाई अध्र्िको अनुमलतसस 

सससससस लनणयर्ाथय छुटै्ट पशे गनय सससससस ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोलिम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्र्ले स्िीकृत गरेमा लिधेर्क िा प्रस्ताि 

पाररत भएको मालननेछ ।   

४३.अअअअअअअअ अअअअ अअअअअअअअअअ ११ १११ ११११११ १११ १११११ १११११ 

११११११ १११ १११ ११११११११ ११११ ११११११ ११११ १११११ ११११११ ११११ 

११११११११ १११११ १११ १ 

४४.अअअअअअ अअअअअ अअअअअअ अअअअअअ: १११११ १११ १११११ ११११११११११ 

११११ १११११११ १११११ १११ ११११ ११११११ १११११ ११११११ ससससससस -२ 

सससससस १११११ १११ ११११११११ ११११ १११११११११ १११११११११ १११ ११११ 

१११ ११११११ ११११११ १  

४५.अअअअअअअ अअअअअअ अअअअअ: १११११११११ ११११११ १११११ ११११ ११११११ 

११ ११११११११११ ११११११११ ११११११११ ११११ १११११११ १११ ११११११ 

१११११११ ११११ ११११११ ११११११ १  

४६.अअअअअअ अअअअअअअअअअअअ अअअअ अअअअअअअअअ अअअअअ अअअअ अअअअअअ: (१) 

१११ १२ ११११११ ११११११ १११११ ११११ १११११११११ १११११ ११११११ १११११ 

११११ ११११११ १११ ११११११११ १११११ ११ १११११११ १११११ १११ ११११११ 

१११११ ११११ ११११ ११११ ११११११ १११ ११११११११११११ ११११ ११११११ 

११११११ १११ १११११ ११११ १११११११११ १  

(२) उपदफा (१) बमोलिम तर्ार गररएको लिधेर्कमा िषयगत नम्बर समेत उल्लेख गरी सभाको सलचिल े

प्रमाणीकरणको लालग अध्र्ि समि पेश गनुय पनछे ।  

४७.अअअअअअ अअअअअअअअअअ अ अअअअअअअ अअअ अअअअअअ अअअअअ: (१) ११११११ 

१११११ ११ १११ ४६ ११ १११११ (१) ११११११ १११ ११११ ११११११११ १११११ १ 

११११११ १११११११ ११११ १११, ११ १११ ११ ११११ ११११११ १११ ११११११११ 

१११११११ १११११११११ १११ १११११११११ ११११११११११ ११११११ १ ११११११ 

११११११११११ १११११ ११११ १ ११११११११ १११११ ११११११ ११११ १११११११ 

११११११ १  

(२) सभाबाट पाररत लिधेर्क उपदफा (१) बमोलिम प्रमाणीकरण भएपलछ लागू हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलिम लिधेर्क प्रमाणीकरण भएको िानकारी सभामा कदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलिम प्रमाणीकरण भएको लिधेर्कको एक प्रलत सभाको अलभलेखमा राखी अको एक–एक 

प्रलत कार्यपाललकाको कार्ायलर्, िडा सलमलत र संघ र प्रदेशको सम्पकय मन्त्रालर्मा पठाउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोलिम प्रमाणीकरण भएको लिधरे्क प्रकाशन गरी कार्यपाललकाको िेिसाईटमा समेत राख्न ु

पनेछ  

(६) सभाले पाररत गरेको लिधेर्क प्रमाणीकरण भएपलछ ्र्सका मुख्र् मुख्र् व्यिस्थाको बारेमा स्थानीर् सञ्चार 

माध्र्म िा अन्र् कुनै तररकाबाट प्रचार प्रससर गनुय पनछे । 

(७) कसैले स्थानीर् कानून खररद गनय चाहमेा कार्यपाललकाको कार्ायलर् र िडा सलमलतको कार्ायलर्बाट लागत 

दस्तुर लतरी खररद गनय सके्नछ । 
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४८.अअअअअ अअअ अअअअ अअअअअ: (१) ११११११११११११११ ११११११११ १११११११११ 

१११११, १११११११ १११११ १११११११ ११११११११११११ १११११११११ १११११ 

१११ ११११११११११११११ ११११ १११११११११ ११११११ १ ११११११ससस१ १११ 

११११११ ११११११११ १११ ११११ १११११११११ ११११ १११११ ११११११११ १११११ 

१११ ११११ १११११११  

क. लिधेर्क सलमलत 

ख. लेखा सलमलत 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको प्र्र्ेक सलमलतमा बढीमा तीन िना सदस्र्हरु रहनेछन् । सलमलतमा रहन े

सदस्र्हरु लिषर्गत अनुभि िा लिज्ञताका आधारमा अध्र्िको प्रस्ताि बमोलिम सभाले लनधायरण गरे बमोलिम हुनेछ 

।  

(३) उपदफा (२) बमोलिम गठन हुने सलमलतको संर्ोिक अध्र्िले तोके बमोलिम हुनेछ । संर्ोिक बैठकमा 

उपलस्थत नभएमा सलमलतले तोकेको सदस्र्ले बैठकको अध्र्िता गनछे ।  

(४) सलमलतको सलचिको कार्य कार्यपाललकाको लिषर्गत शाखा प्रमुखले गनछे ।  

(४) सलमलतको बैठकको गणपुरक संख्र्ा कम्तीमा ससस िना हुनुपनेछ । 

(५) सलमलतको लनणयर् बहुमतबाट हुनेछ ।  

(6) उपदफा (१) बमोलिमको सलमलतले आिश्र्कतानसुार लिषर्गत लिज्ञ िा कमयचारीलाई आमन्त्रण गनय सके्नछ 

। आमलन्त्रत सदस्र्ले बैठकको लनणयर्मा मत कदन पाउन ेछैन।  

(7) प्रससससस (१) सससससससस ससससससस ससससस ससससस ससससस ससससससस 

ससससससससस सभासमि पेश गसससस सससससस । 

४९.अअअअअअअ अअअअअअअ अअअअअअ अ अअअअअअअअअ अअअअअअ बबबबबबबबबबब: (१) 

१११११ ११११११ १११११११–३ ११११११११ १११११११ १११११ ११११११ १११११११ 

११११११ १ १११११११११ ११११११ ११११११ ११११११ १ 

(२) कार्यपाललकाले स्थानीर् कानूनको िषयगत र िणायनकु्रममा अद्यािलधक लििरण तर्ार गरी राख्न ुपनछे ।   

(३) स्थानीर् कानूनमा संशोधन भएमा ्र्स्तो संशोधन समेत लमलाइ कार्यपाललकाले अद्यािलधक लििरण तर्ार 

गरी राख्न ुपनेछ । ्र्सरी अद्यािलधक गररएको स्थानीर् कानून स्थानीर् तहको िेिसाईटमा समेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोलिम रालखएको अलभलेख कसैले अिलोकन गनय चाहमेा सुरलित रुपमा अिलोकन गनय 

कदनु पनेछ  

५०.अअअअअ अअअअअअअ अअअअअअअअअ अअअअअअअअ अअअअ अअअअअअअअ: १११११११ 

१११११ १११११११ ११ ११११११ ११११११११ ११११ १११११११११ १११११११ 

१११११ ११११११ १११११ ११११ ११११११११ १११ ११११११ १११११ १  

५१.अअअअअ अअअअअअ अअअअअअअ १११११ ११११११ १११११ ११ ११११ १११११ ११ 

१११११११११ ११११११ ११११११ ११११ १ ११११११ १११११११ १११११११११११ 

११११११११ १११ ११ १११११११११ ११११ ११ ११११११ ११११११ १११११११११ 

११११११११ ११११११ १११ ११११११ १ 

पररच्छेद-४ 

लिलिध 

५२.अअअअअअ अअअअअअअ (१) १११११ १११११११ १११११११११११११११ १११११, 

११११११ ११११११ १११ ११११११ १११११११ १११११११११११११११ ११११११११ 

१११ १११११११११ १११११ १११११११ ससससस ११११११ ११११ ११११११ ११११ 

११११११ १   
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(२) उपदफा (१) बमोलिम सम्बोधनको लालग अपनाइने प्रकक्रर्ा अध्र्िले तोके बमोलिम हुनेछ । 

५३.अअअअअअ अअअअअअ अअअअअ अअअअअअअ (१) १११११ ११११११ ११११११ ११११११ 

१११११ ११११११ १११११११११ १११११ १  

५४.अअअअअअअ अअअअअअअअअअ १११११ ११११११११ १११ १११११११११ ११११११११ 

११११११ १११११११ १११११११११ १११११ ११११११ १ 

(१) ११ १११११११११११ ११११११ ११११११११ १११११ ११११११ ११११११११११ 

१११११ १ १११११ ११११११ ११११११ १११११ १  

(२) १११११११ ११११११११ १११११११ १११११११ ११११ ११११११ १  

(३) र्ो कार्यससलधको प्रर्ोग गदाय प्रकक्रर्ागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अलन्तम अलधकार अध्र्िलाई हुनेछ । 

र्सरी िारी भएका आदेश िा लनदेशनहरू र्स कासससससससमा परे सरह मालन कार्ायन्िर्नमा आउनेछ । 

५५.अअअअअ अअअअअअ अअअ अअअअअ अअअअअअ १११११ ११११ १११११११ १११११ ११ 

११ससससस११११ १११११ ११११११ १११११ १११ १११११११ ११११११११ 

१११११११११ ११११११ ११११ ११११११ ११११११ ११११११११११ ११११११ १  

५६.अअअअअअअअअअअअ अअअअअअ (१) ११११ १११११ ११११११ १११ १११ ११ ११ 

१११११ १११ १११११ ११११११ १११११११११ ११११ १११११ ११११ १११११११११११ 

११११११ १११११ ११११११११११ ११११ ११११११ १ 

 (२) उपदफा (१) बमोलिम कदइने सूचनामा आफू अनुपलस्थत रहने अिलध र कारण समेत उल्लेख गनुय पनछे 

।  

५७.अअअअअ अअअअअ अअअअअ अअअअ अअअअअअअ १११११ १११११११११ १११ 

११११११११११ १११११११ १११ १११११ ११११११११ ११११११११११११ ११११ 

१११११ १११ ११११११११ १११ १११११११११ १११११११११ १११११११ ११११ ११११ 

११११११ ११११सस१ ११११ ११११११११ १११११ ११११११११ १ ११११ ११११११११ 

१११११ १११११११ ११११ १११११११ १११११११११ ११११११ ११११११ १११११११ १ 

१११११ ११११११११११ १११११ १११११ १११ ११११ १११११ १११११११ ११११ 

१११११११ १११११ १ 

५८.अअअअअअअअअ अअअ अअअअअअअ: १११११ १११११११ ११११११११ सससस ससससस र 

११११११११ ११११११ १११११११११ ११११११ ११११११ ११११ १११सस११, 

११११११, ११११११ १११ ११११११११ १११११ १११११११११११११ १११११ १११ 

११११११ १११ १  

५९.अअअअअअ अअअअअअअ अअअअअअअअअअ बबबब बबबबबब: ससससससस सस सससससस 

ससससससस सससससस ससससस सससससससससस ससससससससस ससससससस ससससससस 

ससससस सससससस ससससस ससससससस ससससससस सससससस सससससस ससससससससस 

ससससससस ससससससस ससससससस ससससस । 
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अनुसूची - १ 

कार्यलिलधको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

लहान नगरपाललका 
 

नगर सभा 

कार्यसूची र समर् ताललका 

बैठक संख्र्ा :        बैठक स्थान: 

अध्र्िता : 

लमलत बैठक बस्न ेसमर् कार्यसूची कार्यसूची प्रस्तुतकताय कैकफर्त 

     

     

     

 

छलफलको समर् ताललका 

लमलत बैठक बसे्न समर् कार्यसूची प्रस्तुतकतायको नाम छलफलमा बोल्ने सदस्र्को नाम र 

तोककएको समर् 

कैकफर्त 
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अनुसूची २ 

(कार्यलिलधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बलन्धत) 
 

लहान नगरपाललकाको नगर सभामा प्रस्तुत कानुनको अलभलेख 

लहान नगर सभा 
 

दताय नं लिधेर्कको 

नाम 

दताय 

लमलत 

मूल-

संशोधन 

प्रस्तुतकताय लितरण 

लमलत 

सभामा 

प्रस्तुत 

लमलत 

दफािार 

छलफल 

पाररत 

लमलत 

प्रमाणीकरण 

लमलत 

कैकफर्त 

           

           

           

           

           

           

 
 

अलभलखे तर्ार गनकेो अलभलखे िाचँ गनकेो 

दस्तखत : दस्तखत :  

नाम, थर :  नाम, थर :  

पद :  पद : 

लमलत : लमलत : 
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अनुसूची - ३ 

(कार्यलिलधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत 
 

लहान नगरपाललकाको नगर सभामा स्िीकृत कानुनको अलभलेख 

लहान नगर सभा 
 

दताय 

नं 

लिधेर्कको नाम सभाबाट 

स्िीकृत 

भएको लमलत 

संशोधन 

भएको भए 

सोको लमलत 

सभामा 

प्रस्तुत लमलत 

पाररत लमलत प्रमाणीकरण 

लमलत 

कैकफर्त 

        

        

        

        

        

 
 

अलभलखे तर्ार गनकेो अलभलखे िाचँ गनकेो 

दस्तखत : दस्तखत :  

नाम, थर :  नाम, थर :  

पद :  पद : 

लमलत : लमलत : 

 

 


