
!÷@)&$ 
 
 
 
 
 
 
 

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v{]t 
 

नगय सबा संचारन कामयविधध, २०७४ 
 
 
 
 
 
 
 

 

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&$.)#.#)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

x:tfIf/M 

ldltM @)&$.)#.#) 

gfdy/M b]j s'df/ ;'j]bL 

kbM gu/ sfo{kflnsf k|d'v 

k[i7 ;+VofM @! 
 

 
 
 
 
 
 

jL/]Gb|gu/ gu/kflnsf, ;'v{]t 



िीयेन्द्रनगय नगयऩारीका सरु्खेतको नगय सबा सचंारन कामयविधध, २०७४ 

कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभतत् २०७४।०३।३० गत े

प्रस्तािनााः 
नेऩारको सॊववधानको धाया २२७ अनसुाय प्रदेश काननु फभोजजभ स्थातनम तहको फठैक सॊचारन कामयववधध स्वीकृत 
बई राग ुनबएसम्भका राधग नगय सबाको कामय सॊचारन गनय फठैकको सवु्मवस्था कामभ याख्न , आवश्मक 
सलभततहरुको गठन गनय य अन्म काभ कायवाही तनमलभत एवॊ प्रबावकायी फनाउन नगय कामयऩालरकाफाट स्वीकृत 
गरय मो कामयववधध जायी गरयएको छ । 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायम्भबक 

१. सकं्षऺप्त नाभ य प्रायभबाः 
(१) मस तनमभावरीको नाभ "वीयेन्रनगय नगयऩालरका सरु्खेतको नगयसबा सॊचारन कामयववधध - २०७४" यहेको छ ।  

(२) मो कामयववधध तरुुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 
 

२. ऩरयबाषााः ववषम वा प्रसॊङ्गरे अकाय अथय नरागेभा मस कामयववधधभा –  

(क) "सॊववधान" बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ुऩछय । 
(र्ख) "स्थातनम तह" बन्नारे नेऩारको सॊववधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ फभोजजभका नगयऩालरकाराई सम्झन ु
ऩदयछ । 
(ग) "सबा" बन्नारे नगयऩालरकाको हकभा सॊववधानको धाया २२३ फभोजजभको नगय सबा सम्झनऩुदयछ । 
(घ) "कामयऩालरका" बन्नारे वीयेन्रनगय नगयऩालरका सरु्खेतको नगय कामयऩालरका सम्झनऩुदयछ । 
(ङ) "अध्मऺ" बन्नारे सबाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछय । 
(च) "उऩाध्मऺ" बन्नारे नगयऩालरकाको उऩप्रभरु्खराई सम्झन ुऩदयछ । 
(छ) "ववधेमक" बन्नारे स्थातनम काननुको भस्मौदा वा काननकुो सॊसोधन भस्मौदा सभेत सम्झन ुऩछय । 
(ज) "सदस्म" बन्नारे नगय कामयऩालरकाको प्रभरु्ख, उऩप्रभरु्ख, कामयऩालरकाको सदस्म वा वडा सदस्म सम्झन ुऩछय । 
(झ) "सबाको सधचव" बन्नारे नगयऩालरकाको कामयकायी अधधकृत वा अध्मऺरे सबाको सधचव बई काभ गनय 
तोकेको कभयचायी सभेतराई सम्झन ुऩछय । 
(ञ) "फठैक" बन्नारे नगय सबाको अधधवेशन सम्झन ुऩछय । सो शब्दरे सलभततको फठैक सभेतराई जनाउॉ दछ ।  

(ट) "प्रस्ताव" बन्नारे सबाको ववचायाथय ऩेश गरयएको कुन ैप्रस्ताव वा सो प्रस्ताव सम्फजन्धत सॊशोधन प्रस्ताव 
सभेतराई सम्झन ुऩछय । 
(ठ) "प्रस्ततुकताय सदस्म" बन्नारे सबाको ववधमेक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सबाको सदस्म सम्झन ुऩछय । 
(ड) "फठैक कऺ" बन्नारे सबाको फठैक कऺ सम्झन ुऩछय य सो शब्दरे फठैक कऺसॊग जोडडएको दशयकददघाय तथा 
वयण्डा सभेतराई जनाउछ । 
(ढ) "ववषमगत शार्खा" बन्नारे नगयऩालरकाको कामय ववबाजन तनमभावरी फभोजजभको ववषमगत शार्खा सम्झनुऩछय । 



(ण) "सलभतत" बन्नारे मस कामयववधध फभोजजभ गठन हुने सबाको सलभतत सम्झन ुऩछय । 
(त) "सॊमोजक" बन्नारे मस कामयववधध फभोजजभ गदठत सलभततको सॊमोजक सम्झन ुऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – २ 

सबाको फठैक तथा फठैक सचंारन सभफन्द्धी व्मिस्था 
३. सबाको अधधिेशन फोराउनेाः 

(१) अध्मऺरे नगयऩालरकाको तनवायचनको अन्तीभ ऩरयणाभ घोषणा बएको लभततरे एक भदहनालबत्र सबाको 
ऩदहरो अधधवेशन फोराउनेछ । त्मसऩतछ मस कामयववधध फभोजजभ अध्मऺरे सभम सभमभा अन्म 
अधधवेशन फोराउनेछ ।  

   तय सबाको एउटा अधधवेशनको सभाप्ती य अको फठैकको प्रायम्बका फीचको अवधध छ भदहना बन्दा 
फढी हुनेछैन ।  

(२) अध्मऺरे कामयसचूी फभोजजभ सबाको फठैकको सॊचारन य अन्त्म गनेछ । 
(३) सबाको अधधवेशन चार ुनयहेको वा फठैक स्थधगत बएको अवस्थाभा फठैक फोराउन फान्छतनम छ बतन 

सबाको सम्ऩणुय सदस्म सॊख्माको एक चौथाई सदस्महरुरे लरखर्खत तनवेदन गयेभा अध्मऺरे त्मस्तो फठैक 
फस्ने लभतत, स्थान तोक्नेछ । त्मसयी तोककएको लभतत, सभम स्थानभा सबाको अधधवेशन फस्नेछ ।  

(४) सबाको अधधवेशन कामयऩालरकाको केन्र यहेको स्थानभा अध्मऺरे तोके फभोजजभ फस्नेछ । 
(५) साभान्मतमा तनवायचन ऩछीको ऩदहरो अधधवेशनको अवधध फढीभा १५ ददन य सो ऩतछका प्रत्मेक 

अधधवेशनको अवधध फदढभा ७ ददनको हुनेछ ।  

(६) उऩदपा (१) य (३) फभोजजभ सबाको अधधवेशन फोराएको सचूना अध्मऺरे सदस्महरुराई ददनेछ । त्मस्तो 
सचूना आवश्मकता अनसुाय सावयजतनक सॊचाय भाध्मभफाट सभेत प्रचाय प्रसाय गनुय ऩनेछ । 

 

४. सदस्महरुको उऩम्स्थती य आसनाः 
(१) फठैकभा आसन ग्रहण गनुय अतघ सफ ैसदस्मरे अध्मऺरे तोकेको क्रभ अनसुाय अधधवेशनको उऩजस्थती 

ऩजुस्तकाभा हस्ताऺय गनुयऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उऩजस्थत सदस्मरे अध्मऺरे तोके अनसुायको स्थानभा तनधायरयत सभम अगाव ै

आफ्नो आसन ग्रहण गनुय ऩनेछ । 
(३) अऩाङ्गता बएका सदस्मको हकभा अध्मऺरे तनधायरयत गयेको स्थानभा तनजको साथभा एकजना सहमोगी 

आवश्मक बएभा सो को व्मवस्था गनय सक्नेछ ।  

 

५. सबाको गणऩयुक सखंमााः 
(१) सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको ५० प्रततशत बन्दा फदढ सदस्म उऩजस्थत बएभा 

अधधवेशनको रागी गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भातननेछ ।  



(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा अध्मऺरे तीन ददन लबत्र अको फठैकका रागी दपा (३) 
फभोजजभ सधुचत गनुयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आव्हान गयेको अधधवेशनभा गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा नऩगेुको २ ददन लबत्र 
अधधवेशन फस्ने गरय दपा (३) फभोजजभ सचुना गनुयऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ऩनु सचुना गदाय गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा कम्तीभा २५ प्रततशत सदस्महरुको 
उऩजस्थतीभा अधधवेशन फस्नेछ ।  

 

६. फठैकको सचंारन य स्थगनाः 
(१) अध्मऺरे सबाको कामयफोझराई ध्मानभा याखर्ख कामयसचूी स्वीकृत गरय सबाको फठैक सॊचारन गनुयऩनेछ ।  

(२) सबाको फठैक अध्मऺरे तनधाययण गयेको सभम तालरका फभोजजभ हुनेछ । 
(३) अध्मऺरे प्रत्मेक फठैकको प्रायम्ब तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 
(४) सबाको अध्मऺ फठैकभा उऩजस्थत हुन नसक्ने अवस्थाभा उऩाध्मऺ वा उऩप्रभरु्खरे फठैकको अध्मऺता 

गनेछ । उऩाध्मऺ वा उऩप्रभरु्खऩतन उऩजस्थत हुन नसकेभा अध्मऺरे तोकेको सबाको सदस्मरे फठैकको 
अध्मऺता गने गयी कामयसचूीभा तोक्नऩुनेछ ।  

 

७. कामयसचूी य सभमािधध प्रकाशनाः 
(१) अध्मऺको तनदेशानसुाय सबाको सधचवरे कामयसचूी य सभमतालरका अनसुचूी – १ फभोजजभ तमाय गनेछ य  

त्मसको एकप्रतत साभान्मतमा ४८ घण्टा अगाव ैप्रत्मेक सदस्मराई उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

    तय ववशषे ऩरयजस्थतीभा अध्मऺको तनदेशानसुाय फठैक फस्ने २४ घण्टा अगाव ैकामयसचूी तमाय गरय 
त्मसको एक प्रतत सदस्मराई सबाको सधचवरे उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

 

८. सभमािधध ननधाययणाः 
(१) अध्मऺरे फठैकभा ऩेश हुने ववषमभाधथ छरपर गनय सभमावधध तोक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तोककएको सभमावधध सभाप्त बएऩतछ मस कामयववधधभा अन्मथा रेखर्खएकोभा फाहेक 

अध्मऺरे अन्म ववषमभा छरपर हुन नददई सो ववषमको टुङ्गो रगाउन आवश्मक सफ ैववधेमक वा 
प्रस्ताव तनणयमाथय फठैकभा प्रस्ततु गनेछ ।  

 

९. सबाभा भतदानाः 
(१) सबाभा तनणयमका राधग प्रस्ततु गरयएको सफ ैववधेमक वा प्रस्तावको तनणयम उऩजस्थत सदस्महरुको 

फहुभतफाट हुनेछ ।  

(२) अध्मऺता गने व्मजक्तराई भत ददने अधधकाय हुने छैन ।  

तय भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मजक्तरे आपनो तनणायमक भत ददनेछ ।  

 



 

 

 

 १०. भमायददत सशंोधनाः 
कुन ैसदस्मरे प्रस्ततु गने ववधेमक वा प्रस्तावभा कुन ैआऩविजनक,व्मॊग्मात्भक,अनावश्मक,अनऩुमिु वा असम्फद्ध 
शब्द वा वाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा अध्मऺरे त्मस्ता ववषम ववतयण हुनबुन्दा अतघ उऩमकु्त सॊशोधन गनय वा 
गयाउन सक्नेछ ।   

 

११. फठैकको प्रायभ्भाः 
सबाको फठैक कऺभा अध्मऺ आगभन बई याजरिम धुन फजे ऩतछ फठैक प्रायम्ब हुनेछ ।  

 

१२. फठैकभा ऩारना गनुयऩने आचयणहरुाः 
(क) फठैकभा देहामका आचयणहरु ऩारना गनुय ऩनेछ । 

(र्ख) अध्मऺरे फठैक प्रतत सम्भान प्रकट गयी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयऩने छ । 
(ग) फठैक स्थधगत ब ैसबाफाट अध्मऺ फादहय तनजस्कसकेऩछी भात्र अरु सदस्महरुरे फठैक कऺ छाड्नु       

ऩनेछ । 

(घ) फठैकभा बाग लरने सदस्मरे फोल्दा अध्मऺराइ सम्फोदन गयेय भात्र फोल्न ुऩने छ य अध्मऺरे अन्मथा 
आदेश ददएभा फाहेक उलबएय फोल्न ुऩनेछ । 

(ङ) अध्मऺरे फठैकभा सम्फोधन गरययहेको फेरा कुनऩैतन सदस्मरे स्थान छोड्न ुहुदैन य अध्मऺरे फोरेको कुया 
शान्तऩवुयक सनु्न ुऩनेछ । 

(च) अध्मऺरे फोलरयहेको य आसन ग्रहण गरययहेको अवस्थाभा सदस्मको वीचफाट दहॉड्न ुहुदैन । 
(छ) कुन ैसदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अशाजन्त गनय वा फठैकको भमायदा बॊग हुने वा अवस्था लसजयना हुने कुन ै

काभ गनय हुदैन । 
(ज) फठैक कऺभा अध्मऺको साभनु्नेफाट वायऩाय गरय दहड्न वा अध्मऺको आसन तपय  वऩठ्म ुपकायएय फस्न 

हुदैन । 

(झ) फठैकको कामयसॉग प्रत्मऺ रुऩरे सम्फजन्धत ववषमफाहेक अन्म ववषमको ऩसु्तक सभाचायऩत्र वा अन्म 

    कागजात ऩढ्न ुहुदैन । 
(ञ) फठैक अफधधबय फठैक कऺभा भोफाइर पोन फन्द गनुय ऩनेछ । 

१३. फठैकभा बाग लरने सदस्महरुरे ऩारना गनुयऩने ननमभहरुाः फठैकभा हुने छरपरभा बाग लरने सदस्महरुरे 
देहामका तनमभहरु ऩारना गनुय ऩने छ: 

 

(क) अध्मऺको ध्मानाकषयण गनयको तनलभि उठ्न ुऩने छ य अध्मऺरे तनजको नाभ फोराएऩछी वा इशाया 
    गयेऩछी भात्र फोल्न ुऩने छ । 



(र्ख) मस कामयबफधधको दपा ३५ फभोजजभका ववषमभा छरपर गनुय हुदैँन । 
(ग) अलशरट, अश्रीर, अऩभानजनक वा कुनऩैतन आऩविजनक शव्द वोल्न ुहुदैँन । 
(घ) व्मजक्तगत आऺेऩ रगाउन हुॉदैन । 
(ङ) फोल्न ऩाउने अधधकायराइ सबाको कामयभा फाधा ऩाने भनसामरे दरुुऩमोग गनुय हुॉदैन । 
(च) सबा वा अध्मऺको कुन ैतनणयम फदय गरयमोस बन्ने प्रस्तावभाथी फोल्दाको अवस्थाभा फाहेक सबा 
    अध्मऺको कुन ैऩतन तनणयमको आरोचना गनुय हुॉदैन । 
(छ) अध्मऺको ऩद अनकुुर आचयण गयेको छैन बन्ने प्रस्तावको छरपरको क्रभभा फाहेक अध्मऺको 
    आचयणको आरोचना गनुय हुॉदैन । 
(ज) फठैकभा ऩारना गनुय ऩने अन्म तनमभहरु सबारे तोके फभोजजभ हुनेछ । 

 

१४. छरपरको फोल्ने क्रभाः 
फठैकभा फोल्ने क्रभ देहाम फभोजजभ हुनेछ । 

(क) प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे फोलरसकेऩछी अध्मऺरे नाभ फोराएको वा इशाया गयेको क्रभ फभोजजभको 
          सदस्मरे फोल्न ऩाउने छन । 

(र्ख) अध्मऺको अनभुतत बफना कुन ैऩतन सदस्मरे एउटै प्रस्तावभा एक ऩटक बन्दा फढी फोल्न ऩाउने छैन। 
(ग) प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे उिय ददनका तनलभि छरपरको अन्त्मभा पेयी फोल्न ऩाउने छन । सो  

          प्रस्तावको सम्फन्धभा छरपरभा ऩदहरे बाग लरएको वा नलरएको जे सकैु बए ऩतन प्रस्तावक 

          सदस्मरे उिय ददइसकेऩछी अध्मऺको अनभुतत नरीइ पेरय फोल्न ऩाउने छैन । 
 

१५. स्ऩष्ट ऩानय भाग गनय सककनेाः 
(१) फठैकभा छरपर चलरयहेको सभमभा सम्फजन्धत ववषमभा कुन ैसदस्मरे कुन ैकुया स्ऩरट ऩानय भाग गनय 

अध्मऺ भापय त अनयुोध गनय सक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) भा जुनसकैु कुया रेखर्खएको बएताऩतन अध्मऺको अनभुतत लरई कुन ैसदस्मरे सबाको 

जानकायीको राधग आपुसॊग सम्फजन्धत अन्म ववषमभा स्ऩरट जानकायी ददन सक्नेछ । 
तय त्मस्तो स्ऩरट जानकायी ददॉदा कुन ैवववादस्ऩद ववषम उठाउन ऩाइने छैन य सो स्ऩरट जानकायी भाधथ 
कुन ैछरपर गनय ऩाइने छैन । 

 

 

१६. ननणयमाथय प्रस्ताि ऩेश गनेाः 
(१) सबाको कामयसचूीको कुन ैप्रस्तावभाधथ छरपर सभाप्त बएऩतछ सो प्रस्तावको ऩऺभा हुने सदस्महरुराई 

"हुन्छ" ववऩऺभा हुन सदस्महरुराई "हुन्न" य तटस्थ यहन चाहने सदस्महरुराई "भत ददन्न" बन्ने शब्द 
सतुनने गयी उच्चायण गनुय बनी अध्मऺरे कामयसचूीका ववषमहरु क्रभश् तनणयमाथय ऩेश गनेछ । 



(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रस्तावराई तनणयमाथय ऩेश गयेऩतछ अध्मऺरे "हुन्छ" वा "हुन्न" बन्ने सदस्महरुभध्मे 
जुन ऩऺको फहुभत बएको ठहमायउॉछ सो कुयाको घोषणा गनेछ । 

(३) अध्मऺद्धाया कुन ैप्रस्ताव तनणयमाथय ऩेश गरयसकेऩतछ सो प्रस्तावभाधथ छरपर गनय वा सॊशोधन प्रस्ताव 
प्रस्ततु गनय ऩाइने छैन । 

 

१७. सबाध्मऺरे ननदेशन ददनेाः  

(१) फठैकभा अबर व्मवहाय गने सदस्मराई आफ्नो व्मवहाय तनमन्त्रण गनय अध्मऺरे चेतावतन ददएऩछी  

त्मस्तो सदस्मरे आफ्नो व्मवहाय भाथी तरुुन्त तनमन्त्रण गनुय ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ आदेश ऩारना नगने सदस्मराइ अध्मऺरे फठैकफाट फाहीय जान आदेश ददन  सक्ने 

छ । आदेश ऩाएऩतछ उक्त सदस्म फठैकफाट फाहीय जान ुऩनेछ  य तनजरे सो ददनको फाॉकी  अफधधको 
फठैकभा उऩस्थीत हुन ऩाउने छैन । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको आदेश ऩाएऩछी ऩतन सदस्म फठैकफाट फाहीय नगएभा अध्मऺराइ तनजराई  

कभयचायी वा सयुऺाकभीको सहमोग लरइ फादहय तनकाल्न सक्नेछ । त्मसयी तनकारीएकोभा त्मस्तो  

सदस्मरे त्मसऩछीको ततन ददनसम्भ सबाको फठैक वा कुन ैसलभतीको फठैकभा बाग लरन ऩाउने  छैन । 
मसयी तनकारीएकोका सबाको सधचवरे सो कुयाको सचुना सव ैसलभततराइ ददनेछ । 

(४) मस कामयबफधधभा अन्मत्र जुनसकैु कुया रेखर्खए को बए ताऩतन कुन ैसदस्मरे फठैक कऺभा शाजन्त  

सवु्मवस्था तथा अनशुासन बङ्ग गयेभा वा गनय रागेभा वा सबाको प्रततरठाभा धक्का राग्ने  ककलसभरे 
फठैक कऺ लबत्र ध्वॊसात्भक कामय गयेभा वा फर प्रमोग गयेभा वा गनय रागेभा वा कुनै  बौततक हातन 
नोक्सातन ऩमुायएभा अध्मऺरे तनजराई फठैक कऺफाट तत्कार तनरकाशन गरय  सदस्मराइ फढीभा सात 
ददनसम्भको रागी सबाभा आउन नऩाइने गरय य ऺतत बएको बौततक  साभाग्रीको  मथाथय ऺततऩतुत य 
तनजफाट बयाउने आदेश ददन सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ तनरकालसत  बएको सदस्मरे सो अवधधबय सबाको वा कुन ैसलभततको फठैकभा  

उऩस्थीत हुन ऩाउने छैन । तनजराइ तोककएको ऺततऩतुत य अध्मऺरे तोकेको सभमलबत्र दाखर्खरा गने  

दामीत्व सम्फन्धीत सदस्मको  हुनेछ । 

(६) मस दपा फभोजजभ कुन ैऩतन सदस्म तनरकालशत बएको वा पुकुवा बएको सचुना सधचवरे सफ ैसलभततराइ 
ददने छ । 

 

१८. कामयिाही कपताय हुन सकनेाः  

मस कामयबफधधभा अन्मत्र जे सकैु कुया रेखर्खएको बए ताऩतन तनरकालशत वा कामयवाहीभा ऩयेको सदस्मरे धचि 
फझु्दो सपाइ ऩेश गयेभा वा आफ्नो बरु जस्वकाय गरय भापी भागेभा अध्मऺरे फठैकको याम फझुी त्मस्तो 
सदस्मराई भापी ददइ कामयवाही कपताय लरन सक्नेछ । 
 

 



१९. फठैक स्थधगत गने अधधकायाः 
फठैक कऺलबत्र अव्मवस्था ब ैवा हुन रागी फठैक तनमलभत रुऩरे सॊचारन गनय वाधा ऩने देखर्खएभा अध्मऺरे सो 
ददनको कुन ैसभमसम्भ वा आपुरे तोकेको अवधधसम्भको रागी सचुना टाॉस गयी फठैक स्थगीत गनय सक्ने छ । 
अध्मऺरे गयेको मस्तो स्थगनभाथी कुन ैसदस्मरे  प्रश्न उठाउन ऩाउने छैन । 
 

२०. सदस्मको स्थान रयकत यहेको अिस्थाभा सबाको कामय सचंारनाः  

सबाको कुन ैस्थान रयक्त यहेको अवस्थाभा सभेत सबारे आफ्नो कामयसॊचारन गनय सक्नेछ । य सबाको 
कायवाहीभा बाग लरन नऩाउने कुन ैव्मजक्त रे सबाभा बाग लरएको कुया ऩछी ऩिा रागेभा प्रचलरत काननू 
ववऩयीत फाहेकको कामय अभान्म हुने छैन । 
 

२१. सबाको ननणयमको अलबरेर्ख य कामायन्द्िमनाः 
(क) सबा य मसको सलभततको तनणयम य कामयवाहीको अलबरेर्ख सबाको सधचवरे व्मवस्थीत य सयुऺीत 

    याख्नु ऩनेछ । 
(र्ख) सबा तथा मसका सलभततको तनणयमको सक्कर अध्मऺको आदेश बफना  सबा वा सबा फाहीय रजैान 

    हुॉदैन । 
२२. ननणयम प्रभाणणत गनेाः 

(क) सबाको फठैकरे गयेको तनणयम अध्मऺरे प्रभाणीत गनेछ । 
(र्ख) उऩदपा (१) फभोजजभको तनणयम सयुक्षऺत याख्न ेय कामायन्वमन गने गयाउने कामय सबाको सधचवरे गनेछ 
। 

 

 

ऩरयच्छेद-३ 

स्थानीम काननु ननभायण गने प्रकक्रमा 
 

२३. स्थानीम काननु ननभायण गदाय विचाय गनुय ऩने ऩऺहरुाः (१) सबारे स्थातनम काननु तनभायण वा सॊशोधन गदाय 
अन्म कुयाको अततरयक्त देहामको ववषमभा ववचाय गनुय ऩनेछ । 

(क) सॊबफधान फभोजजभ आफ्नो अधधकायको ववषमभा ऩने वा नऩने, 

(र्ख) सॊववधान सॊतघम काननु तथा प्रदेश काननुको व्मवस्था, 
(ग) त्मस्तो काननू स्वच्छ न्मामऩणुय तथा तकय  सॊगत हुने वा नहुने, 

(घ) तनभायण गनय रागीएको स्थातनम काननुको व्मावहायीक कामायन्वमन हुन सक्ने वा नसक्ने, 

(ङ) काननू कामायन्वमनको राधग आवश्मक ऩने आथीक स्रोत तथा सॊस्थागत सॊयचना, 
(च) सवोच्च अदारतफाट प्रततऩाददत लसद्धान्त वा बएको आदेश, 

(छ) नेऩार सयकाय सॊघीम सॊसद प्रदेश सयकाय वा प्रदेश सबारे त्मस्त ैववषमभा आधायबतु काननु तनभायण, 



    गयेको बए सोभा बएको व्मवस्था, 
(ज) नेऩार सयकाय वा प्रादेशीक सयकायरे नभनुा काननु उऩरब्ध गयाएको बए त्मसभा गरयएको व्मवस्था, 
(झ) नेऩाररे अन्तयाजरिम स्तयभा जनाएको प्रततवद्धता, 
(ञ) सम्फन्धीत स्थानीम तहरे तनभायण गयेको अन्म स्थानीम काननूहरु सॉगको तारभेर तथा सौहारता, 
(ट) जजल्रालबत्रका अन्म स्थातनम तह वा अन्म जजल्रासॉग लसभाना जोडीएका स्थातनम तहको हकभा त्मस्ता 
   जजल्राका स्थातनम तहरे फनाएको स्थातनम काननुको व्मवस्था, 
(ठ) गाउॉ  कामयऩारीका वा नगय कामयऩारीकारे तनधाययण गयेको अन्म आवश्मक ववषमहरु, 

(२) सबारे सॊववधानको अनसुचूी – ९ को ववषमभा स्थानीम काननू तनभायण गदाय त्मस्तो ववषमभा सॊतघम सॊसद 

   वा प्रदेश सबारे फनाएको काननुको प्रततकुर नहुने गरय तनभायण गनेछ । 
(३) एक स्थातनम तहफाट अको स्थातनम तहको ऺेत्रभा हुने वस्त ुतथा सेवाको ववस्तायभा कुन ैककलसभको फाधा 
   अवयोध गने वा कुन ैककलसभको बेदबाव गने गयी स्थातनम काननु तनभायण गनय हुॉदैन । 
(४) सबा वा कामयऩारीकारे एक आऩसभा वाखझने गरय स्थातनम काननु तनभायण गनुय हुॉदैन । 
(५) सबारे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी कामयऩालरकारे तनदेलशका वा ददग्दशयन फनाई राग ुगने छ । 

 

२४. आिश्मकताको ऩदहचान गनेाः 
(१) कामयऩारीकारे ववधेमक तजुयभा गनुय अतघ त्मस्तो ववषमको काननु तनभायण गनय आवश्मक यहे 

   नयहेको ववषमभा आवश्मकताको ऩदहचान गनुय ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका रागी सम्फन्धीत कामयऩारीकारे स्थातनम काननु फनाउन ुऩने आधाय य 
   कायण त्मस्तो ववषमभा सॊतघम वा प्रदेश काननु बए नबएको जजल्रा लबत्रका य अन्म तछभेकी 
   स्थातनम तहभा त्मस सम्फन्धी स्थातनम काननु तनभायण बए नबएको स्थातनम काननु तजुयभा फाट 

   हालसर गनय र्खोजजएको राब रागत य उऩरब्धी स्थातनम काननु कामायन्वमनको रागी आवश्मक 

   ऩने सॊमन्त्र तथा आथीक स्रोत त्मस्ता स्रोत जुटाउनकारागी आवश्मक व्मवस्था य ववधेमकभा यहने 

   भखु्म भखु्म प्रावधानको सभेत ववश्रेषणगरय सॊक्षऺप्त अवधायणा ऩत्र तमाय गनुय ऩनेछ । 
(३) काननुको सॊसोधनको रागी ववधेमक तजुयभा गदाय सॊसोधन गनुय ऩयेको आधाय य कायण सदहतको 
   दपाफाय ततन भहरे वववयण तमाय गनुयऩनेछ । 

 

२५. प्रस्ताि स्िीकाय मोगम छ मा छैन बन्द्ने ननणयम गनेाः 
कुन ैप्रस्ताव स्वीकायमोग्म छ वा छैन बन्ने कुयाको तनणयम अध्मऺरे गने छ । त्मसयी तनणयम गदाय अध्मऺरे 
कायण र्खुराइ प्रस्तावको कुन ैअॊश वा ऩयैु प्रस्ताव अजस्वकाय गनय सक्नेछ । 
 

२६. विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुाः 
(१) फावषयक आम य व्ममको अनभुान सदहतको फजेट तथा सो सॉग सम्फजन्धत ववतनमोजन वा आथीक ववधेमक 

   हरू अध्मऺफाट तनधायरयत लभतत य सभमभा सबाको फठैभा प्रस्ततु गनुयऩनेछ । 



(२) वाषीक फजेट तथा अथय सम्फन्धी बफधेमक वा प्रस्ताव कामयऩारीकाको प्रभरु्ख आपैँ रे वा तनजरे तोके 

   फभोजजभ उऩप्रभरु्ख वा कामयऩारीकाको सदस्मरे भात्र गनुय ऩने छ । अध्मऺरे फावषयक फजेट आम व्मम 

   वववयण तथा फजेट सबाभा आपैँ  ऩेश गने बएभा सो सभमभा उऩप्रभरु्खरे फठैकको अध्मऺता गनेछ । 
(३) कुन ैबफधेमक वा प्रस्ताव अथय सम्फन्धी हो वा होइन बन्ने प्रश्न उठेभा सो प्रश्नको अजन्तभ तनणयम गने 

   अधधकाय अध्मऺको हुनेछ । 
(४) अथय सम्फन्धी बफधेमक वा प्रस्तावको अन्म प्रकक्रमा देहाम फभोजजभ हुनेछ । 

(क) अथय सम्फन्धी बफधेमक वा प्रस्तावको छरपरको रागी अध्मऺरे जस्वकृत गयेको कामयतालरका 
    लभतत य सभम सफ ैसदस्मराइ सबाको सधचवरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
(र्ख) फावषयक फजेटको सम्फन्धी बफधेमक वा प्रस्तावका सम्फन्धभा मस कामयबफधधभा उल्रेर्ख बएका 
    बफषम फाहेक अध्मऺरे उऩमकु्त ठहमायएको प्रकक्रमा अऩनाइनेछ । 

   (५) अथय सम्फन्धी बफधेमक वा प्रस्ताव फाहेकका ववधेमक वा प्रस्ताव कुन ैसदस्मरे कम्तीभा सात 

      ददन अघी दताय गनुय ऩनेछ । 
(६) अथय सम्फन्धी बफधेमक वा प्रस्ताव फाहेकका ववधेमक वा प्रस्ताव दताय बए ऩश्चात सबाको सधचवरे सव ै

   सदस्मराई उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 
(७) ववधेमक वा प्रस्ताव भाथी छरपर य तनणयम हुने सभमतारीका अनसुचुी – १  फभोजजभ अध्मऺरे तनधाययण  

   गये फभोजजभ हुनेछ । 
 

२७. अथय सभफन्द्धी ऩयुक अनभुानाः 
(१) सबाफाट ऩायीत चार ुआथीक वषयका रागी अथय सम्फन्धी ऐनरे कुन ैसेवाको रागी र्खचय गनय अजख्तमायी 
   ददएको यकभ अऩमायप्त बएभा वा त्मस वषयका रागी अथय सम्फन्धी ऐनरे अजख्तमायी नददएको  सेवाभा 
   र्खचय गनय आवश्मक बएभा वा अथय सम्फन्धी ऐनरे अजख्तमायी ददएको यकभ बन्दा फढी र्खचय हुन गएभा 
   कामयऩारीका को अध्मऺ  /प्रभरु्खरे सबाभा मस अघी प्रस्ततु गयीएको फजेटको लसद्धान्त य भागयदशयनको 
   प्रततकुर नहुने गरय ऩयुक अनभुान ऩेश गनय सक्नेछ । 

 

२८. बफधेमक सबाभा ऩेश गदाय सरंगन गनुयऩने विियणाः सबाभा ऩेश गने ववधेमकका साथभा देहामको वववयण 
सॊरग्न गनुयऩनेछ । 

(क) ववधेमकको उद्देश्म य कायण सदहतको वववयण 

(र्ख) ववधेमक ऐन फनेऩछी आथीक व्ममबाय हुने यहेछ बने त्मसको ववस्ततृ वववयण सदहतको दटप्ऩणी 
(ग) कुन ैववधेमकभा तनमभ कामयववधध तनदेलशका फनाउने वा अधधकाय प्रत्मामोजन गने प्रावधाय यहेको बए 

   त्मसको कायण प्रत्मामोजजत अधधकाय अन्तगयत फनाइने तनमभ कामयबफधध वा तनदेलशकाको प्रकृतत य लसभा 
   तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाव सम्फन्धी टीप्ऩणी । 

 

 



२९. विधेमक दताय गयाउन ुऩने: 

(क) सबाको अधधकाय ऺेत्र लबत्र ऩने कुन ैववषमभा कुन ैसदस्मरे ववधेमक ऩेश गनय चाहेभा ववधेमक तमाय 
        गरय सबाको फठैक फस्ने लभतत बन्दा कजम्तभा ऩन्र ददन अगाव ैअध्मऺराइ उऩरब्ध गयाइ दताय गयाउन ु

        ऩनेछ । तय तनवायचन ऩछीको प्रथभ सबाभा बफधेमक ऩेश गने सभमाफधी अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ। 
(र्ख) उऩदपा (१) फभोजजभको ववधेमक प्रचरीत काननु अनकुुर नदेखर्खएभा वा मो कामयबफधध अनकुुर नबएभा 
        अध्मऺरे उक्त ववधेमक बफधधसम्भत रुऩभा ऩेश गनय प्रस्तावक सदस्मराइ ददन ुऩनेछ । 
(ग) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदेश ददए फभोजजभ सबाको सधचवरे प्रस्ताव दताय गनुय ऩनेछ । 
(घ) सबाको सधचवरे अध्मऺरे आदेश ददएका बफधेमक अनुसुची – २ फभोजजभ दतायको अलबरेर्ख छुट्टै यार्खन्ु ऩनेछ 
। 
 

 ३०. प्रस्ताि दताय गयाउन ुऩने: 

(१) सबाको अधधकाय ऺेत्र लबत्र ऩने कुन ैववषमभा प्रस्ताव ऩेश गनय चाहने सदस्मरे प्रस्ताव तमाय गयी सबाको 
फठैक फस्न ुबन्दा कजम्तभा सात ददन अगाव ैअध्मऺ सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 
तय तनवायचनऩतछको प्रथभ सबाभा प्रस्ताव ऩेश गने सभमावधध अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ । 

(2) त्मस्तो प्रस्ताव प्रचलरत काननु अनकुुर नदेखर्खएभा वा मो कामयववधध अनकुुर नबएभा अध्मऺरे  उक्त 

प्रस्ताव ववधधसम्वत रुऩभा ऩेश गनय प्रस्तावक सदस्मराइ ददन ुऩनेछ । 
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ अध्मऺरे आदेश ददए फभोजजभ सबाको सधचवरे प्रस्ताव दताय गनुय ऩनेछ । 
(४) सबाको सधचवरे अध्मऺरे आदेश ददएका प्रस्तावहरु दताय अलबरेर्ख अनुसुची – २ फभोजजभ छुट्टै याखु्नऩनेछ   । 

 

३१. सचुना बफना ऩनन प्रस्ताि ऩेश गनय सककने: 

(१) मस ऩरयच्छेदभा जुनसकैु कुया रेखर्खएको बएताऩतन अध्मऺको अनभुतत लरइ देहामको कुन ैप्रस्ताव सचुना बफना 
   ऩेश गनय सककने छ य त्मस्तो प्रस्तावद्वाया कुन ैवववादस्ऩद ववषम उठाउन ऩाइने छैन । 

(क) धन्मवाद ऻाऩन गने, 

(र्ख) प्रस्ताव तथा सॊसोधन कपताय लरन,े 

(ग) फधाइ ददने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छरपर वा फठैक स्थधगत गने, 

(ङ) फठैकको अवधध फढाउने वा 
(च) छरपर सभाप्त गने । 

१. उऩदपा (१) भा उल्रेखर्खत प्रस्तावका सम्फन्धभा अध्मऺ अनभुतत प्राप्त ब ैफठैकभा प्रस्ताव ऩेश बएऩछी 
अध्मऺराइ उक्त प्रस्तावराई फठैकभा तनणयमाथय ऩेश गनेछ । 

 

 

 

 



३२. विधेमक य प्रस्ताि वितयण: 

फावषयक फजेट सम्फन्धी बफधेमक कामयऩालरकाफाट जस्वकृत गयी लसधै सबाभा ऩेश गरयने छ । अन्म सव ैबफधेमक 
वा प्रस्ताव सबाभा ऩेश गनुय बन्दा कजम्तभा चौबफस घन्टा अगाव ैसव ैसदस्महरुराई सबाको सधचवरे उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 
 

३३. सझुाि सकंरन य ऩरयभाजयन: 

(१) ववधेमक भस्मौदा बएऩछी अध्मऺराइ उऩमकु्त रागेभा त्मस्तो ववधेमकभा सावयजतनक रुऩभा वा  वडाफाट 
वडाफालसको सझुाफ सॊकरन गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त हुन आएको सझुावहरु सदहतको प्रततवेदन सम्फजन्धत वडा सलभततरे  

कामयऩालरकाराई ददन ुऩनेछ । 
(३) उऩदपा (२) फभोजीभ ववधेमकभा वडा सलभतत भापय त प्राप्त हुन आएका सझुावहरुको अध्ममन गयी  

कामयऩालरकारे ववधेमकराई आवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजयन गनेछ । 
 

३४. विधेमक िा प्रस्ताि सबाभा ऩेश गने: 

(१) अध्मऺफाट जस्वकृत कामयतारीका फभोजजभ बफधेमक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्मरे सबाको फठैकभा ऩेश  
गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ववधेमक ऩेश गदाय ववधेमक प्रस्ततु कताय सदस्मरे ववधेमक ऩेश गनुयऩयेको कायण  
ववधेमकफाट गनय र्खोजजएको व्म वस्था य त्मसफाट प्राप्त गनय र्खोजजएको उऩरब्धीको फायेभा सॊक्षऺप्त 
जानकायी ददॊदै ववधेमकभा छरपर गरयमोस ्बन्ने प्रस्ताव सबाभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(३) ववधेमक वा प्रस्ताव ऩेश गनय तोकीएको सदस्म सबाभा स्वमॊभ उऩस्थीत हुन असभथय बएभा अध्मऺरे  
तोकेको कुन ैसदस्मरे ववधेमक वा प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नेछ । 

 

३५. सशंोधन सभफन्द्धी सतयहरु: कुन ैववधेमक वा प्रस्तावको सम्फन्धभा देहामका सतयका अधधनभा यही सदस्मरे 
सॊशोधन ऩेश गनय सक्नेछ: 

(क) भरु प्रस्तावको लसद्धान्त ववऩयीत हुन ुहुॉदैन । 
(र्ख) भरु प्रस्तावको कुयासॉग सम्फद्ध तथा त्मसको ऺेत्रलबत्रको हुन ुऩनेछ । 
(ग) फठैकरे ऩदहरे गरयसकेको तनणयमसॉग फाखझन ुहुदैन । 
(घ) अस्ऩरट वा तनयथयक हुन ुहुॉदैन । 

 

३६. विधेमकभा दपाफाय छरपर:  

(१) दपा २६ , २७ , २९ य ३० फभोजजभको बफधेमक वा प्रस्ताव फठैकभा दपावाय छरपरका रागी अध्मऺरे 
आवश्मक व्मवस्था गनुयऩनेछ । मस्तो छरपरभा अध्मऺरे प्राप्त बइ सकेका सॊसोधन ववधेमक वा 
प्रस्तावराइ सभेत सभावेश गयाउन सक्नेछ । 



(२) उऩदपा (१) फभोजजभ छरपर सभाप्त बएऩछी ववधेमक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्मरे अध्मऺको  

अनभुततरे सबाभा देहामको कुन ैएक प्रस्ताव प्रस्ततु गनुयऩनेछ  

(क) ववस्ततृ छरपरको रागी ववधेमक वा प्रस्तावराइ सबाका सलभततभा ऩठाइमोस बन्ने वा  

(र्ख) ववधेमक वा प्रस्ताव फठैकफाट ऩारयत गनय तनणायमाथय ऩेश गने ।  

तय सलभततको फठैकभा ऩठाइने बफधेमक वा प्रस्ताव सबाको फठैकभा दपावाय छरपर गरयने छैन । 
 

३७. सबाभा छरपर गनय नऩाइने बफषमहरुाः 
  (१) देहामका ववषमभा सबा वा सलभततको कुन ैफठैकभा छरपर गनय ऩाईने छैन । 

(क) सॊववधान वा प्रचलरत काननुफाट तनषधे गरयएका ववषम, 

(र्ख) काननुत गोप्म यहने कुयाहरु वा प्रकाशन गदाय याजरिम दहत ववऩरयत हुने कामय, 
(ग) कामयऩारीकाको कुन ैसलभततको तनणयमको आरोचना गरयएका  बफषम, 

(घ) सबाको छरपरद्धाया स्ऩरट बइसकेको ववषम, 

(ङ) प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा प्रचायको रागी कुन ैव्मक्ती वा सॊस्थाको नाभ आदी बएको ववषम, 

(च) प्रचलरत काननु फभोजजभ स्थावऩत बएको न्मातमक वा त्मसको ऩदाधधकायी प्रचलरत काननुफभोजजभ जाॉजफझु गनय 
सझुाव ददन वा प्रततवेदन ऩेश गनय गदठत आमोग वा सलभततभा बफचायाधधन यहेको बफषम, 

(छ) गयै सयकायी व्मक्तीको कुन ैवक्तव्म सत्म हो वा होइन बन्ने ववषम, 

(ज) अलशरट बाषा प्रमोग गरयएको, 
(झ) कामयऩालरका कुन ैतनणयम वा कुन ैकामयवादह सम्फन्धी ववषमभा छरपर गदाय याजरिम सयुऺा अर्खण्डता वा कुटतनततक 

सम्फन्ध जस्ता सॊफेदनलशर बफषमहरुभा आॉच आउन सक्न ेबतन कामयऩारीकाफाट प्रभाखणत गयीएको ववषम सभाफेश 

बएको, 
 

३८. सलभनतभा छरपराः 
(१) दपा ३६ को उऩदपा २ (क) फभोजजभ ववस्ततृ छरपर गनय सबाको सलभततभा ऩठाइएको सलभततरे त्मस्तो 

ववधेमक वा प्रस्तावभा छरपर गदाय ववधेमकभा सॊशोधनको ववषमभा प्ररट गनय सलभततको फठैकभा सभम 
ददनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊशोधन कतायरे सॊशोधनको बफषमभा आफ्नो धायणा यार्खेऩछी ऩेश बएका सॊशोधन 
ववषमभा सभेत सलभततरे दपाफाय छरपर गरय त्मस्तो सॊशोधन जस्वकाय गने वा नगने सम्फन्धभा 
बफधेमक प्रस्ततुकतायको सभेत याम लरइ आवश्मक तनणयम गनेछ । 

 

३९. सलभनतको प्रनतिेदन य फठैकभा प्रस्ततुाः   

(१) सलभततभा बफधेमक वा प्रस्ताव उऩय छरपर सभाप्त बएऩछी सलभततरे गयेको तनणयम अनरुुऩ प्रततवफेदन 
तमाय गयी सलभततको सॊमोजक वा तनजको अनऩुजस्थभा सलभततरे तोकेको सदस्मरे प्रततवेदन सदहतको 
ववधेमक वा प्रस्ताव अध्मऺको अनभुततरे सबाको फठैकभा ऩेश गनेछ । 



(२) उऩदपा (१) फभोजजभक प्रततफेदन  उऩर छरपर सभाप्त बए ऩश्चात ववधेमक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय 
सदस्मरे अध्मऺको अनभुतीभा ववधेमक वा प्रस्ताव फठैकफाट ऩारयत गनय तनणायमाथय ऩेश गने छ । 

 

४०. विधेमक कपताय लरन सकनेाः 
(१) ववधेमक प्रस्ततुकताय सदस्मरे सबाको जस्वकृतत लरइ जुनसकैु अवस्थाभा ववधेमक वा प्रस्ताव कपताय लरन 

सक्नेछ ।  

तय वावषयक फजेट तथा आधथयक ऐन सम्फन्धी बफधेमक कपताय लरन सक्ने छैन । 
(२) बफधेमक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सदस्मरे बफधेमक कपताय लरन अनभुती भाग्ने प्रस्ताव ऩेश गनय चाहेभा 

लरखर्खत सचुना ददन ुऩनेछ । 
(३) ववधेमक वा प्रस्ताव कपताय लरने प्रस्तावको कसरेै बफयोध गयेभा प्रस्ताव गने तथा बफयोध गने सदस्मराई 

अध्मऺरे आ-आफ्नो कुया स्ऩरट ऩानय सॊक्षऺप्त फक्तव्म ददन अनभुतत ददन सक्नेछ  य त्मसऩछी अरु 
छरपर हुन नदीइ प्रस्तावराइ तनणयमाथय गनेछ । 

(४) ववधेमक वा प्रस्ताव कपताय लरने अन्म प्रकक्रमा अध्मऺरे तनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ । 
 

४१. विधेमक ऩायीत गने प्रस्ताि सबाको ननणयमाथय ऩेश गनेाः 
(१) दपा २६, २७ , २९ , ३० य ३६ फभोजजभ दताय बएको बफधेमक वा प्रस्ताव उऩय कुन ैसदस्मरे सॊशोधन ऩेश 

गनय चाहेभा सबाको फठैक हुन ुबन्दा कम्तीभा चौबफस घन्टा अगाव ैसॊशोधनको प्रस्ताव अध्मऺ सभऺ ऩेश 
गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश गरयने सॊशोधन स्वीकृत गने वा नगने अधधकाय अध्मऺको हुनेछ । 
(३) अध्मऺरे स्वीकृत गयेको सॊशोधन सदहतको प्रस्ताव वा भरु प्रस्तावराइ तनणायमाथय ऩेश गनुयबन्दा ऩदहरे 

ऩढेय सनुाउन ुऩने छ । मसयी तनणायमाथय ऩेश गदाय एक बन्दा फढी सॊशोधनहरु बएभा अध्मऺरे उऩमकु्त 
ठहमायएको कुन ैएक सॊशोधन वा सॊशोधन सदहतको प्रस्ताव वा  भरु प्रस्तावराइ प्राथालभकता ददइ ऩेश गनय 
सक्नेछ । 

(४) सबाको सधचवरे अध्मऺरे अनभुतत ददएका सॊशोधनहरुको वववयण सदस्महरुराइ उऩरव्ध गयाउने छ । 
 

४२. विधेमक ऩायीत गने प्रस्ताि सबाको ननणयमाथय ऩेश गनेाः 
(१) सबाभा दपावाय छरपर बएकोभा सो सभाप्त बएऩछी य सलभततभा ववस्ततृ छरपर बएकोभा सलभततको 

प्रततफेदन उऩय सबाको फठैकभा छरपर सभाप्त बए ऩश्चात अध्मऺको अनभुतत लरइ सबाभा तनणयमाथय 
ववधेमक प्रस्ततुकताय सदस्मरे ववधेमक ऩारयत गरयमोस बन्ने प्रस्ताव प्रस्ततु गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको बफधेमक वा प्रस्तावभा ऩेश बएका सॊशोधनहरुराइ अध्मऺको अनभुतीरे फठैकभा 
तनणयमाथय छुट्टै ऩेश गनय सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ सबाको फठैकभा फहुभत सदस्मरे स्वीकृत गयेभा बफधेमक वा प्रस्ताव ऩायीत 
बएको भातनने छ । 



 

४३. विधेमकको ऩनु प्रस्ततुीाः 
 एक ऩटक आव्हान गरय फसेको सबाको फठैकभा ऩेश गयी अजस्वकृत बएको बफधेमक सोही सबाको फठैकभा ऩनु 
प्रस्ताव गरयने छैन । 
 

४४. विधेमक दताय अलबरेर्ख याख्ाेः 
सबाभा ऩेश गने प्रमोजनको रागी अध्मऺ सभऺ ऩेश बएका ववधेमक सबाको सधचवरे अनसुचुी २ फभोजजभ दताय 
गरय ववधेमकभा बएको कामयवाहीको अध्मावधधक रगत तमाय  गयी याख्नु ऩनेछ । 
 

४५. साभान्द्म त्रटुी सधुायाः 
अध्मऺरे सबाफाट ऩायीत बएको बफधेमक वा प्रस्तावभा दपाहरुको सॊङ्ख्माको क्रभ लभराउने तथा बाषागत शदु्धता 
कामभ याख्नुऩनेछ । 
 

४६. विधेमक प्रभाणणकयणको राधग अध्मािधधक प्रनत तमाय ऩानेाः 
(१) दपा ४२ फभोजजभ सबाफाट ऩायीत बएको बफधेमकराइ सबाको सधचवरे ऩायीत बएका सॊशोधन तथा 

आनषुॊधगक लभरान बए त्मस्तो लभरान गरय बफधेमक ऩारयत बएको लभतत सभेत  उल्रेर्ख गरय 
प्रभाखणकयणको राधग नेऩारी कागजभा चाय प्रतत तमाय गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तमाय गरयएको बफधेमकभा वषयगत नम्फय सभेत उल्रेर्ख गरय सबाको सधचवरे 
प्रभाखणकयणको राधग अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 

४७. बफधेमक प्रभाणणकयण य प्रकाशन तथा बफक्री बफतयणाः 
(१) सबाफाट ऩायीत ब ैदपा ४६ को उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश बएको बफधेमकको ऩदहरो य अजन्तभ ऩरृठभा ऩयुा 

नाभ थय तथा ऩद सभेत उल्रर्ख गरय प्रत्मेक ऩरृठभा हस्ताऺय गयी अध्मऺरे प्रभाखणकयण गनेछ । 
(२) सबाफाट ऩायीत बफधेमक उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाखणकयण बएऩछी राग ुहुनेछ 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ बफधेमक प्रभाखणकयण बएको जानकायी सबाभा ददन ुऩने छ । 
(४) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाखणकयण बएको बफधेमक एक प्रतत सबाको अलबरेर्खभा यार्खी अको १/१ प्रतत 

कामयऩालरकाको कामायरम, वडा सलभतत य सघॊ य प्रदेशको सम्ऩकय  भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ  । 

(५) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रभाखणकयण बएको बफधेमक प्रकाशन गरय कामयऩालरकाको वेबसाइटभा याख्नु ऩने छ । 
(६) सबारे ऩायीत गयेको बफधेमक प्रभाखणकयण बएऩछी त्मसका भखु्म भखु्म ब्मवस्थाको फायेभा स्थातनम सॊचाय 

भाध्मभ तथा अन्म कुन ैतरयकाफाट प्रचायप्रसाय गनुयऩनेछ । 
(७) कसरेै स्थातनम काननु र्खरयद गनय चाहेभा कामयऩारीकाको कामायरम य वडा सलभततको कामायरमफाट रागत 

दस्तयु ततरय र्खरयद गनय सककने छ । 
 



४८. सलभनत गठन गनय सकनेाः 
(१) कामयऩालरकाराइ सबा प्रतत उियदामी फनाउन स्थातनम काननु तनभायण प्रकृमाराई व्मवस्थीत गयाउन तथा 

कामयऩारीकाफाट बएका कायवाहीको अनगुभन य भलु्माङ्कन आवश्मक तनदेशन ददन सभेत प्रमोजनका 
रागी देहाम फभोजजभको सलभतत गठन गनय सक्ने छ  

(क) बफधेमक सलभतत 

(र्ख) रेर्खा सलभतत  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रत्मेक सलभततभा फदढभा ततन जना सदस्महरु यहनेछन । सलभततभा यहने 
सदस्महरु बफषमगत अनबुव वा ववऻताका आधायभा अध्मऺको प्रस्ताव फभोजजभ सबारे तनधाययण गये 
फभोजजभ हुनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ गठन हुने सलभततको सॊमोजक अध्मऺरे तोके फभोजजभको हुनेछ । सॊमोजक फठैकभा 
उऩजस्थतत नबएभा सलभततरे तोकेको सदस्मरे फठैकको अध्मऺता गनेछ । 

(४) सलभततको सधचवको कामय कामयऩालरकाको ववषमगत शार्खा प्रभरु्खरे गनेछ । 
(५) सलभततको तनणयम फहुभतभा हुनेछ। 
(६) उऩदपा (१) फभोजजभको सलभततरे आवश्मकतानसुाय ववषमगत ववऻ वा कभयचारयराइ आभन्त्रण गनय 

सक्नेछ । आभजन्त्रत सदस्मरे फठैकको तनणयमभा भत ददन ऩाउने छैन । 
(७) उऩदपा (१) फभोजजभका सलभततरे आपुरे गयेका काभको वावषयक प्रततवेदन सबा सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 

४९. स्थाननम काननुको एकककृत य अध्मािधधक अलबरेर्ख याख्ुऩने: 
(१) सबाको सधचवरे अनसुधुच-३ फभोजजभको ढाॉचाभा सबारे फनाएको काननुको एकककृत य अध्मावधधक याख्नु 

ऩनेछ । 

(२) कामयऩालरकारे स्थातनम काननुको फषयगत य वणायनकु्रभभा अध्मावधधक वववयण तमाय गरय याख्नु  ऩनेछ । 
(३) स्थातनम काननुभा सॊशोधन बएभा त्मास्तो सॊशोधन सभेत लभराइ कामयऩालरकारे अध्मावधधक वववयण तमाय 

गरय याख्नु ऩनेछ । त्मसरय अध्मावधधक गरयएको स्थातनम काननु स्थातनम तहको वेवसाइटभा सभेत याख्नु 
ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ याखर्खएको अलबरेर्ख कसरेै अवरोकन गनय चाहेभा सयुक्षऺत रुऩभा अवरोकन गनय ददन ु
ऩनेछ । 

 

५०. काननु ननभायण प्रकक्रमा सभफम्न्द्ध अन्द्म व्मिस्थााः  

स्थातनम काननु तनभायण वा सॊशोधन सम्फजन्ध अन्म प्रकक्रमा प्रचलरत काननु अनकुुर सबारे आपै तनधाययण गये 
फभोजजभ हुनेछ । 
 

 

 



५१. सबाको सधचिको अधधकायाः   

सबाको सधचवको सबाको वा कुन ैसलभतत वा उऩसलभततको फठैकभा प्रवेश गनय य फठैकभा कामययत कभयचायीराई 
तनदेशन ददन वा तनमन्त्रण गनय वा फठैकरे भागेको कामायववधध सम्फजन्ध सल्राह ददन सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ४ 

विविध 

५२. सबाराई सभफोधनाः  

(१) नेऩार सयकायका भन्त्रीऩरयषद्का सदस्म , प्रदेशप्रभरु्ख तथा सयकायका भन्त्री ऩरयषद्का सदस्मराई सबाध्मऺरे 
सबाको फठैकराई ववशषे सम्फोधन गनय अनयुोध गनय सक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सम्फोधनका राधग अऩनाइने प्रकक्रमा अध्मऺरे तोके फभोजजभ हुनेछ । 
 

५३. प्रिेश ननमलभत गने अधधकायाः 
(१) सबाको फठैकभा प्रवेश तनमलभत गने अधधकाय अध्मऺको हुनेछ । 
 

५४. आन्द्तरयक ददगदशयनाः 
सबाको स्वीकृती लरई अध्मऺरे आवश्मकता अनसुाय आन्तरयक ददग्दशयन फनाउन सक्नेछ । 

(१) मस कामयववधधको अजन्तभ व्माख्मा गने अधधकाय अध्मऺराई हुनेछ य तनजको तनणयम अन्तीभ हुनेछ । 
(२) त्मस्तो तनणयमको जानकायी फठैकराई ददन ुऩनेछ । 
(३) मो कामयववधधको प्रमोग गदाय प्रकक्रमागत फाधा अड्काउहरु पुकाउने अन्तीभ अधधकाय अध्मऺराई हुनेछ । 

मसयी जायी बएको आदेश वा तनदेशनहरु मस कामयववधीभा ऩये सयह भातन कामायन्वमनभा हुनेछन ्।  

 

५५. सबाको सधचिको काभ रगाउन सकनेाः 
सबाको सधचव उऩजस्थत नबएभा मस कामयववधीभा सबाको सधचवरे गने बनी तोककएको कामयहरु अध्मऺरे तोकेको 
अन्म अधधकृत स्तयका कभयचायीरे गनेछन ्। 
 

५६. अनऩुम्स्थतीको सचूनााः  

(१) कुन ैसदस्म रगाताय दइुवटा वा सो बन्दा फढी सबाको फठैकभा अनऩुजस्थती यहनऩुने बएभा तत्सम्फन्धी 
अग्रीभ सचूना अध्मऺराई ददनऩुनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ददइने सचूनाभा आपु अनऩुजस्थत यहने अवधी य कायण सभेत उल्रेर्ख गनुयऩनेछ । 
 

५७. ऩारना गनुयऩने आचाय सदंहतााः 
सबाका ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुरे सॊववधान तथा काननु फभोजजभको उियदामीत्व ऩयुा गने तथा तनजको काभ 
कायवाहीभा सावयजनीक ववश्वास कामभ गनय सबाफाट स्वीकृत आचाय सॊदहता ऩारना गनेछन ्। आचायसॊदहताको 



नभनुा स्थातनम तहको सम्ऩकय  भन्त्रारम भापय त उऩरब्ध गयाउनेछ । मस्तो आचाय सॊदहता सबारे ऩायीत गरय 
राग ुगनुय स्थातनम तहको कतयव्म हुनेछ । 
 

५८. अधधिेशनको अगं नभानननेाः  

सबाको अधधवेशन प्रायम्ब हुनऩुवूय य बसैकेऩछी अन्त्म नबएसम्भको अवधधभा आमोजना हुने उद्घाटन , स्वागत , 
सम्भान तथा अलबनन्दन जस्ता कक्रमाकराऩराई सबाको अॊग भातनने छैन । 
 

५९. शान्द्ती सयुऺा सवु्मिस्था कामभ याख्ाेः 
नगय सबा सॊचारन अवधीबय सबाको सयुऺाथय अध्मऺरे सयुऺा तनकामको सहमोग अनयुोध गयेभा अववरम्फ सयुऺा 
उऩरब्ध गयाउन ुसम्फजन्धत सयुऺा तनकामको कतयव्म हुनेछ । 
  



अनसुचूी – १ 

कामयववधधको दपा (७) को उऩदपा (१) सॊग सम्फजन्धत 

वीयेन्रनगय नगयऩालरका 
नगय सबा 

कामयसचूी य सभमतालरका 
फठैक सॊख्मा्         फठैक स्थान्  

अध्मऺता् 
लभनत फठैक फस्ने सभम कामयसचूी कामयसचूी 

प्रस्ततुीकयण 

कैकपमत 

     

     

     

 

 

छरपरको सभम तालरका 
लभनत फठैक फस्ने 

सभम 

कामयसचूी प्रस्ताि 
प्रस्ततुकतायको 

नाभ 

छरपरभा 
फोल्ने 

सदस्मको 
नाभ य 

तोककएको 
सभम 

कैकपमत 

      

      

      

 

  



अनसुचूी – २ 

कामयववधधको दपा २९ को उऩदपा (४) सॊग सम्फजन्धत 

वीयेन्रनगय नगयऩालरकाको नगय सबाभा प्रस्ततु काननुको अलबरेर्ख 

वीयेन्रनगय नगय सबा 
 

दताय 
न ं

विधेमक
को नाभ 

दताय 
लभनत 

भरु 
सशंोधन 

प्रस्ततुकताय वितयण 
लभनत 

सबाभा 
प्रस्ततु 
लभनत 

दपािाय 
छरपर 

ऩारयत 
लभनत 

प्रभाणणकयण 
लभनत 

कैकपमत 

           

           

           

           

           

           

           

 

अलबरेर्ख तमाय गनेको       अलबरेर्ख जाॉच गनेको  

दस्तर्खत्        दस्तर्खत्  

नाभथय्         नाभथय्  

ऩद्         ऩद्  

लभतत्         लभतत्  

                       
  



अनसुधुच ३ 

(कामयववधधको दपा ४९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत 

वीयेन्रयनगय नगयऩालरकाको नगय सबाभा स्वीकृत काननुको अलबरेर्ख 

वीयेन्रनगय नगयसबा 
 

 

दताय न ं बफधेमकको 
नाभ 

सबाफाट 
म्स्िकृत 
बएको 
लभनत 

सशंोधन 
बएको बए 
सोको लभनत 

सबाभा 
प्रस्ततु 
लभनत 

ऩारयत 
लभनत 

प्रभाणणकयण कैकपमत 

        

        

        

        

         

अलबरेर्ख तमाय गनेको                           अलबरेर्ख जाॉच गनेको  

दस्तर्खत्                                        दस्तर्खत्  

नाभ थय्                                       नाभ थय्  

ऩद्                                            ऩद्  

लभतत्                                          लभतत्        

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 
  

 


