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कवर्ापवलिकवबवट पवररत लिलतिः-२०७४/०४/१८ 
 

प्रस्तवर्नविः  
नेपालको सवंिधानको धारा २२७ अनसुार प्रदेश काननू बमोजिम स्थानीय तहको बठैक सञ्चालन 

काययविधध स्िीकृत भई लाग ूनभए सम्मको लाधग k'gjf{; gu/kflnsfsf] gu/ सभवको कवर्ा सञ्चविन 
गना, बैठकको सवु्र्र्स्थव कवर्ि रवख्न, आर्श्र्क सलिलतहरूको गठन गना र अन्र् कवि कवरर्वही लनर्लित 
एरं् प्रभवर्कवरी बनाउन   k'gjf{; gu/kflnsf gu/ काययपाललकाबाट स्िीकृत गरी यो काययविधध िारी 
गररएको छ । 

 

पररच्छेद – ! 
प्रवरम्भभक 

!_ संम्िप्त नवि र प्रवरभभिः (!) र्स लनर्िवर्िीको नवि “k'gjf{; gu/ sfo{kflnsf gu/  सभव सञ् चविन कवर्ावर्लि-
२०७४” रहेको छ। 

(@) र्ो कवर्ावर्लि तरुुन्त प्रवरभभ हनुेछ । 

@= पररभवषविः वर्षर् र्व प्रसङ्गिे अको अथा निवगेिव र्स कवर्ावर्लििव,- 
s “संवर्िवन” भन्नविे नेपविको संवर्िवन सभझन ुपछा । 

v_ “स्थवनीर् तह” भन् नविे नेपविको संवर्िवनको िवरव ५६ को उपिवरव ४ बिोम्ििकव गवउँपवलिकव, नगरपवलिकव र 
म्िल्िव सभव सभझन ुपदाछ  
 u_ “सभव” भन् नविे नगरपवलिकवको हकिव संवर्िवनको िवरव २२३ बिोम्ििको नगर सभव  बमोजिमको gu/ सभा 
सभझन ुपदाछ ।  
3_ “कवर्ापवलिकव” भन् नविे  नगर कवर्ापवलिकव सभझन ुपदाछ । 

8=_ “अध्र्ि” भन्नविे सभाको अध्यक्षलाई सभझन ुपछा ।  

r_ उपवध्र्ि” भन्नविे नगरपवलिकवको उपप्रिखुिवई सम्झनु पदयछ । 

छ_ वर्िेर्क” भन्नविे स्थवनीर् कवनूनको िसौदव र्व कवनूनको संशोिन िसौदव सिेत सभझन ुपछा। 

h_ “सदस्र्” भन्नविे  नगर कवर्ापवलिकवको प्रिखु, उपप्रिखु, कवर्ापवलिकवको सदस्र् र्व र्डव सदस्र् सभझन ुपछा । 

em_ “सभाको सधचि” भन्नविे नगरपवलिकवको कवर्ाकवरी अलिकृत  र्व अध्र्ििे सभवको सम्चर् भई कवि गना तोकेको 
किाचवरी सिेतिवई सभझन ुपछा । 

`_ “बैठक” भन्नविे  नगर सभवको अलिरे्शन सभझन ुपछा । सो शब्दिे सलिलतको रै्ठक सिेतिवई सभझन ुपदाछ । 

6_ “प्रस्तवर्” भन्नविे सभवको वर्चवरवथा पेश गररएको कुनै प्रस्तवर् िा सो प्रस्तािसँग सम्बजधधत संशोधन प्रस्ताि समेत 

सभझन ुपछा । 

7_ “प्रस्ततुकतवा सदस्र्” भन्नविे सभवको वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् प्रस्ततुकतवा सभाको सदस्र् सभझन ुपछा । 

 8_ “बैठक कि” भन्नविे सभवको बैठक कि सभझन ुपछा र सो शब्दिे बैठक किसँग िोलडएको दशाकदीर्वा तथव 
बरण्डव सिेतिवई िनवउँछ । 

9_ वर्षर्गत शवखव” भन्नविे  नगरपाललकाको कवर्ा वर्भविन लनर्िवर्िी बिोम्ििको वर्षर्गत शवखव संझन ुपछा ।  
0f_ “सलिलत” भन्नविे र्स कवर्ावर्लि बिोम्िि गठन हनुे सभवको सलिलत सभझन ुपछा । 

t_ “संर्ोिक” भन्नविे र्स कवर्ावर्लि बिोम्िि गठठत सलिलतको संर्ोिक सभझन ुपछा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

पररच्छेद -२ 

सभवको बैठक तथव बैठक सञ्चविन सभबन्िी व्र्र्स्थव 
 

#= सभवको अलिरे्शन बोिवउन:े (१) नगरपवलिकवको लनर्वाचनको अम्न्ति पररणवि र्ोषणव भएको लिलतिे एक िवहनव 
लभत्र सभवको पवहिो अलिरे्शन बोिवउनेछ । त्र्सपलछ र्स कवर्ावर्लि बिोम्िि अध्र्ििे सिर् सिर्िव अन्र् 
अलिरे्शन बोिवउनेछ ।  

तर सभवको एउटव अलिरे्शनको सिवलप्त र अको बैठकको प्रवरभभकव बीचको अर्लि छ िहीनव भन्दव बढी हनुे 
छैन । 

२) अध्र्ििे कवर्ासूची बिोम्िि सभाको बैठकको संचविन र अन्त्र् गनेछ । 

 

 

-३) सभवको अलिरे्शन चविू नरहेको र्व बैठक स्थलगत भएको अर्स्थविव बैठक बोिवउन र्वञ्छनीर् छ 
भनी सभवको सभपूणा सदस्र् संख्र्वको एक चौथवइ सदस्र्हरूिे लिम्खत अनरुोि गरेिव अध्र्ििे त्र्स्तो 
बैठक बस्ने लिलत, स्थान तोक्नेछ । त्र्सरी तोवकएको लिलत, सिर् र स्थानिव सभवको अलिरे्शन बस्नछे 
। 

४_ सभाको अधधिेशन काययपाललकाको केधर रहेको स्थानमा अध्यक्षल ेतोके बमोजिम बस्नेछ । 
  ५_ सविवन्र्तिः लनर्वाचन पलछको पवहिो अलिरे्शनको अिधध बढीिव पन्र ठदन र सोपलछको प्रत्रे्क 
अलिरे्शनको अर्लि बढीिव सवत ठदनको हनुछे । 

 ^) उपदफव (१) र्व (३) बिोम्िि सभवको अलिरे्शन बोिवएको सूचनव अध्र्ििे सदस्र्हरुिवई ठदनछे 
। त्र्स्तो सूचनव आर्श्र्कतव अनसुवर सवर्ािलनक सञ्चवर िवध्र्िबवट सिेत प्रचवर प्रसवर गनुा पनेछ ।       
$ सदस्र्हरुको उपम्स्थलत र आसनिः (१) बठैकमा आसन ग्रहण गनुा अम्र् सबै सदस्र्िे अध्यक्षल ेतोकेको 
क्रि अनसुवर अलिरे्शनको उपम्स्थलत पमु्स्तकविव हस्तविर गनुापनेछ ।  

२) उपदफव (१) बिोम्िि उपम्स्थत सदस्र्िे अध्र्ििे तोके अनसुवरको स्थवनिव लनिवाररत सिर् 
अगवरै् आफ्नो आसन ग्रहण गनुापनेछ ।  

३) अपवंगतव भएकव सदस्र्को हकिव अध्र्ििे लनिवाररत गरेको स्थवनिव लनिको सवथिव एक िनव 
सहर्ोगी आर्श्र्क भएिव सो को सिेत व्र्र्स्थव गनय सक्नेछ ।  
% सभवको गणपूरक संख्र्व: (१) सभविव तत्कवि कवर्ि रहेकव सदस्र् संख्र्वको पचवस प्रलतशत भन्दव बढी 
सदस्र् उपम्स्थत भएिव अलिरे्शनको िवलग गणपूरक संख्र्व पगेुको िवलननेछ ।   

२) उपदफव (१) बिोम्िि गणपरुक संख्र्व नपगेुिव अध्र्ििे तीन ठदन लभत्र अको बैठककव िवलग 
दफव ३ बिोम्िि सूम्चत गनुापनेछ । 

३) उपदफव (२) बिोम्िि आव्हान गरेको अलिरे्शनिव गणपरुक संख्र्व नपगेुिव दईु ठदन लभत्र 
अलिरे्शन बस्ने गरी दफव ३ बिोम्िि सूचनव गनुापनेछ ।  

४) उपदफव (३) बिोम्िि पनुिः सूचनव गदवा गणपरुक संख्र्व नपगेुिव कभतीिव पच्चीस प्रलतशत 
सदस्र्हरुको उपम्स्थलतिव अलिरे्शन बस्नेछ ।  
^ बठैकको सञ्चविन र स्थगन: (१) अध्र्ििे सभवको कवर्ाबोझिवई ध्र्वनिव रवखी कवर्ासूची स्र्ीकृत गरी 
सभवको बैठक संचविन गनुापनेछ ।  

२) सभवको बैठक अध्र्ििे लनिवारण गरेको सिर् तवलिकव बिोम्िि हनुछे ।  
३) अध्र्ििे प्रत्रे्क बैठकको प्रवरभभ तथव स्थगनको र्ोषणव गनेछ । 

४_ सभाको अध्यक्ष िठैकमा उपजस्थत हुन नसक्ने अिस्थामा  उपप्रमखुले बठैकको अध्यक्षता गनेछ ।  
उपप्रमखु पनन उपजस्थत हुन नसकेमा अध्यक्षले तोकेको सभाको सदस्यले बठैकको अध्यक्षता गने गरी 
काययसचूीमा तोक्न ुपनेछ । 



  

& कवर्ासूची र सिर्वर्लि प्रकवशनिः (१) अध्र्िको लनदेशवनसुवर सभवको सम्चर्िे कवर्ासूची र सिर् 

तवलिकव अनसूुची –१ बिोम्िि तर्वर गनेछ र त्र्सको एक प्रलत सविवन्र्तर्व अड्चालीस घण्टा अगवरै् 
प्रत्रे्क सदस्र्िवई उपिब्ि गरवइनेछ । 

तर वर्शेष पररम्स्थलतिव अध्र्िको लनदेशवनसुवर बैठक बस्ने चौिीस र्ण्टव अगवरै् कवर्ासूची तर्वर गरी 
त्र्सको एक प्रलत सदस्र्िवई सभाको सधचिले उपिब्ि गरवउन सक्नेछ । 

* सिर्वर्लि लनिवारण: (१) अध्र्ििे बैठकिव पेश हनुे वर्षर्िवलथ छिफि गना सिर्वर्लि तोक्नेछ । 

२) उपदफव (१) बिोम्िि तोवकएको सिर्वर्लि सिवप्त भएपलछ र्स कवययविधधिव अन्र्थव 
िेम्खएकोिव बवहेक अध्र्ििे अधय विषयमा छिफि हनु नठदई सो वर्षर्को टुङ्गो िगवउन आर्श्र्क 
सबै विधेयक िा प्रस्ताि लनणार्वथा बैठकिव प्रस्ततु गनेछ  
( सभविव ितदवन: (१) सभविव लनणार्कव िवलग प्रस्ततु गररएको सबै  विधेयक िा प्रस्तवर्को लनणार् 
उपम्स्थत सदस्र्हरूको बहिुतबवट हनुेछ ।  

२) अध्र्ितव गने व्र्म्ििवई ित ठदने अलिकवर हनुे छैन ।  
तर ित बरवबर भएिव अध्र्ितव गने व्र्म्ििे आफ्नो लनणवार्क ित ठदनेछ 

।  
!) िर्वाठदत संशोिनिः कुनै सदस्र्िे प्रस्ततु गने वर्िेर्क िा प्रस्तवर्मा कुनै आपम्ििनक, व्रं्ग्र्वत्िक, 

अनवर्श्र्क, अनपुर्िु र्व असभबद्ध शब्द र्व र्वक्र्वंश प्रर्ोग भएको िवगेिव अध्र्ििे त्र्स्तव वर्षर् 
वर्तरण हनुभुन्दव अम्र् उपर्िु संशोिन गना र्व गरवउन सक्नेछ । 

!! बैठकको प्रवरभभिः सभवको बैठक कििव अध्र्ि आगिन भई रवविर् िनु बिे पलछ बैठक प्रवरभभ हनुछे 
। 

१. बैठकिव पविनव गनुापने आचरणहरूिः १_ बैठकिव देहवर्कव आचरणहरू पविनव गनुा पनेछिः 
क) अध्र्ि बैठक कििव प्ररे्श हुँदव सबैिे सभिवन प्रकट गना उठ्न ुपनेछ । 

ख) अध्र्ििे बैठकप्रलत सभिवन प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुापनेछ । 

ग) बैठक स्थलगत भई अध्र्ि सभवबवट बववहर लनस्के पलछ िवत्र अरु सदस्र्हरूिे बैठक कि 
छवड्न ुपनेछ । 

र्) बैठकिव भवग लिने सदस्र्िे बोल्दव अध्र्ििवई सभबोिन गरेर िवत्र बोल्न ुपछा र अध्र्ििे 
अन्र्थव आदेश ठदएिव बवहेक उलभएर बोल्न ुपनेछ । 

ङ) अध्र्ििे बैठकिवई सभबोिन गरररहेको सिर्िव कुनै पलन सदस्र्िे स्थवन छवड्न ुहुँदैन र 
अध्र्ििे बोिेको कुरव शवम्न्तपूर्ाक सनुु्न पनेछ । 

च) अध्र्िले आसन ग्रहण गरररहेको र बोलिरहेको अिस्थामा सदस्र्को बीचबवट वहँड्न ुहुँदैन । 

छ) कुनै सदस्र्िे बोलिरहेको सिर्िव अशवम्न्त गना र्व बैठकको िर्वादव भंग हनुे र्व अव्र्र्स्थव 
उत्पन्न हनुे कुनै कवि गनुा हुदैँन । 

ि) बैठक कििव अध्र्िको सविनेु्नबवट र्वरपवर गरी वहँड्न र्व अध्र्िको आसनतफा  वपठ्य ू
फकवाएर बस्न हुँदैन । 

झ) बैठकको कवर्ासँग प्रत्र्ि रुपिे सभबम्न्ित वर्षर् बवहेक अन्र् वर्षर्को पसु्तक, सिवचवरपत्र 
र्व अन्र् कवगिपत्रहरू पढ्न ुहुँदैन । 

ञ) बैठकको अर्लिभर बैठक कििव िोबवईि फोन बन्द गनुा पनेछ । 

२_ सभविव पविनव गनुापने अधय आचरणहरू समय समयमा सभविे तोके बिोम्िि हनुछे । 

!# बैठकिव भवग लिन ेसदस्र्िे पविन गनुा पने लनर्िहरूिः बैठकिव हनुे छिफििव भवग लिने सदस्र्िे 
देहवर्कव लनर्िहरूको पविन गनुा पनेछिः 
क) अध्र्िको ध्र्वनवकषाण गनाको लनलिि उठ्न ुपनेछ र अध्र्ि लनिको नवि बोिवएपलछ र्व इशवरव 

गरेपलछ िवत्र बोल्न ुपनेछ । 



  

ख) र्स कवर्ाविधधको दफव ३५ बमोजिमका वर्षर्िव छिफि गनुा हुदैँन । 

ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपिवनिनक र्व कुनै आपम्ििनक शब्द बोल्न ुहुदैँन । 

र्) व्र्म्िगत आिेप िगवउन हुदैँन । 

ङ) बोल्न पवउने अलिकवरिवई सभवको कवर्ािव बविव पवने िनसवर्िे दरुुपर्ोग गनुा हुदैँन । 

च) सभव र्व अध्र्िको कुनै लनणार् बदर गररर्ोस ्भने्न प्रस्तवर्िवलथ बोल्दवको अर्स्थविव बवहेक सभव 
अध्र्िको कुनै पलन लनणार्को आिोचनव गनुा हुँदैन । 

छ) अध्र्ििे पद अनकूुि आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्तवर्को छिफिको क्रििव बवहेक अध्र्िको 
आचरणको आिोचनव गनुा हुदैँन । 

ि_ रै्ठकिव पविनव गनुापने अधय लनर्िहरू सभविे तोके बिोम्िि हनुेछ । 

!$ छिफििव बोल्न ेक्रििः बैठकिव बोल्ने क्रि देहवर् बिोम्िि हनुेछिः 
क) प्रस्तवर् पेश गने सदस्र्िे बोलिसकेपलछ अध्र्ििे नवि बोिवएको र्व इशवरव गरेको क्रि बिोम्ििको 

सदस्र्िे बोल्न पवउनेछन ्। 

ख) अध्र्िको अनिुलत लबनव कुनै सदस्र्िे एउटै प्रस्तवर्िव एक पटक भन्दव बढी बोल्न पवउने छैन । 

ग) प्रस्तवर् पेश गने सदस्र्िे उिर ठदनको लनलिि छिफिको अन्त्र्िव फेरर बोल्न पवउनेछ । सो प्रस्तवर्को 
सभबन्ििव छिफििव पवहिे भवग लिएको र्व नलिएको िेसकैु भए तवपलन प्रस्तवर्क सदस्र्िे उिर ठदई 
सकेपलछ अध्र्िको अनिुलत नलिई फेरर बोल्न पवउने छैन । 

!% स्पष्ट पवना िवग गना सवकनिेः (१) बैठकिव छिफि चलिरहेको सिर्िव सभबम्न्ित वर्षर्िव कुनै सदस्र्िे कुनै 
कुरा स्पष्ट पानय िवग गना अध्र्ि िवफा त अनरुोि गना सक्नेछ । 

२) उपदफव (१) िव िनुसकैु कुरव िेम्खएको भए तवपलन अध्र्िको अनिुलत लिई कुनै सदस्र्िे सभवको 
िवनकवरीको िवलग आफूसँग सभबम्न्ित अन्र् वर्षर्िव स्पष्ट िवनकवरी ठदन सक्नेछ । 

तर त्र्स्तो स्पष्ट िवनकवरी ठदँदव कुनै वर्र्वदस्पद वर्षर् उठवउन पवइने छैन र सो स्पष्ट िवनकवरी िवलथ कुनै 
छिफि गना पवइने छैन ।  
!^ लनणार्वथा प्रस्तवर् पेश गनेिः (१) सभवको कवर्ासूचीको कुनै प्रस्तवर्िवलथ छिफि सिवप्त भएपलछ सो प्रस्तवर्को 
पििव हनुे सदस्र्हरूिवई “हनु्छ, वर्पििव हनुे सदस्र्हरूिवई “हनु्न” र तटस्थ रहन चवहने सदस्र्हरूिवई “ित ठदन्न” 
भन्ने शब्द सलुनने गरी उच्चवरण गनुा भनी अध्र्ििे कवर्ासचुीकव वर्षर्हरू क्रिशिः लनणार्वथा पेश गनेछ । 

२) उपदफव (१) बिोम्िि प्रस्तवर्िवई लनणार्वथा पेश गरेपलछ अध्र्ििे “हनु्छ” र्व “हनु्न” भन्ने सदस्र्हरूिध्रे् 
िनु पिको बहिुत भएको ठहरय्ाउँछ सो कुरवको र्ोषणव गनेछ ।  

३) अध्र्िद्ववरव कुनै प्रस्तवर् लनणार्वथा पेश गररसकेपलछ सो प्रस्तवर्िवलथ छिफि गना र्व संशोिन प्रस्ततु गना 
पवइने छैन ।  
!& सभवध्र्ििे लनदेशन ठदनिेः (१) बैठकिव अभद्र व्र्र्हवर गने सदस्र्िवई आफ्नो व्र्र्हवर लनर्न्त्रण गना अध्र्ििे 
चेतवर्नी ठदए पलछ त्र्स्तो सदस्र्िे आफ्नो व्र्र्हवरिवलथ तरुुन्त लनर्न्त्रण गनुा पनेछ । 

२) उपदफव (१) बिोम्ििको आदेश पविनव नगने सदस्र्िवई अध्र्ििे बैठकबवट बववहर िवन आदेश ठदन 
सक्नेछ । आदेश पवएपलछ त्र्स्तो सदस्र्िे बैठक किबवट तरुुन्त बववहर िवन ुपनेछ र लनििे सो ठदनको बवँकी 
अर्लिको बैठकिव उपम्स्थत हनु पवउने छैन । 

३) उपदफव (२) बिोम्ििको आदेश पवएपलछ पलन त्र्स्तो सदस्र् बैठक किबवट तरुुन्त बववहर नगएिव 
अध्र्ििे लनििवई किाचवरी र्व सरुिवकिीको सहर्ोग लिई बववहर लनकवल्न सक्नेछ । त्र्सरी लनकवलिएकोिव 
त्र्स्तो सदस्र्िे त्र्सपलछको तीन ठदनसभि सभवको बैठक र्व कुनै सलिलतको बैठकिव भवग लिन पवउने छैन । 
र्सरी लनकवलिएकोिव सभवको सम्चर्िे सो कुरवको सूचनव सबै सलिलतिवई ठदनेछ । 

(४) र्स कवर्ावर्लििव अन्र्त्र िनुसकैु कुरव िेम्खएको भए तवपलन कुनै सदस्र्िे बैठक कििव शवम्न्त, सवु्र्र्स्थव 
तथव अनशुवसन भङ्ग गरेिव र्व गना िवगेिव र्व सभवको प्रलतष्ठविव िक्कव िवग्ने वकलसििे बैठक कि लभत्र ध्रं्सवत्िक 
कवर्ा गरेिव र्व बि प्रर्ोग गरेिव र्व गना िवगेिव र्व कुनै भौलतक हवनी नोक्सवनी परुय्ाएिव अध्र्ििे लनििवई बैठक 
किबवट तत्कवि लनष्कवशन गरी सदस्र्िवई बढीिव सात ठदन सभिको िवलग सभविव आउन नपवउने गरी र िलत 
भएको भौलतक सविवग्रीको र्थवथा िलतपूलता लनिबवट भरवउने आदेश ठदन सक्नेछ । 



  

५) दफव (४) बमोम्िि लनष्कवलसत भएको सदस्र्िे सो अर्लिभर सभवको र्व कुनै सलिलतको बैठकिव उपम्स्थत 
हनु पवउने छैन । लनििवई तोवकएको िलतपूलता अध्र्ििे तोकेको सिर्लभत्र दवम्खिव गने दववर्त्र् सभबम्न्ित 
सदस्र्को हनुेछ । 

६) र्स दफव बिोम्िि कुनै सदस्र् लनष्कवम्शत भएको र्व फुकुर्व भएको सूचनव सभवको सम्चर्िे सबै 
सलिलतिवई ठदनेछ ।  
!* कवरर्वही वफतवा हनु सक्निेः र्स कवर्ावर्लििव अन्र्त्र िनुसकैु कुरव िेम्खएको भए तवपलन लनष्कवम्शत र्व कवरर्वहीिव 
परेको सदस्र्िे म्चि बझु्दो सफवई पेश गरेिव र्व आफ्नो भिू स्र्ीकवर गरी िवफी िवगेिव अध्र्ििे बैठकको रवर् 
बझुी त्र्स्तो सदस्र्िवई िवफी ठदई कवरर्वही वफतवा लिन सक्नेछ । 

!(_ बैठक स्थलगत गने अलिकवरिः बैठक किलभत्र अव्र्र्स्थव भई र्व हनु िवलग बैठक लनर्लित रुपिे सञ्चविन गना 
बविव पने देम्खएिव अध्र्ििे सो ठदनको कुनै सिर्सभि र्व आफूिे तोकेको अर्लिसभिको िवलग सूचना टाँस गरी 
बैठक स्थलगत गना सक्नेछ । अध्र्ि गरेको त्र्स्तो स्थगन िवलथ कुनै सदस्र्िे प्रश्न उठवउन पवउने छैन ्। 

@)_ सदस्र्को स्थवन ररि रहेको अर्स्थविव सभवको कवर्ा सञ्चविन: सभवको कुनै सदस्र्को स्थवन ररि रहेको 
अर्स्थविव सिेत सभविे आफ्नो कवर्ा सञ्चविन गना सक्नेछ र सभवको कवरबवहीिव भवग लिन नपवउने कुनै व्र्म्ििे 
भवग लिएको कुरव पलछ पिव िवगेिव प्रचलित कवनून वर्पररत बवहेकको कवर्ा अिवन्र् हनुे छैन ।   
@!_ सभवको लनणार्को अलभिेख र कवर्वान्र्र्न: (१) सभव र र्सको सलिलतको लनणार् तथव कवरबवहीको अलभिेख 
सभवको सम्चर्िे व्र्र्म्स्थत र सरुम्ित रवख्न ुपनेछ । 

२) सभव तथव र्सकव सलिलतको लनणार्को सक्कि अध्र्िको आदेश लबनव सभव र्व सभव  
भर्न बववहर िैिवन हुँदैन । 

@@_ लनणार् प्रिवम्णत गरे्न: १_ सभवको बैठकले गरेकव लनणाय अध्यक्षले प्रमाणणत गनेछ । 

२_ उपदफा १_ बमोजिमको ननणयय सुरक्षक्षत राख्ने र कायायधियन गने गराउने कायय सभाको सधचिले गनेछ । 
  

पररच्छेद-३ 

स्थवनीर् कवनून लनिवाण गने प्रवक्रर्व 
@#_ स्थवनीर् कवनून लनिवाण गदवा वर्चवर गनुा पने पिहरुिः (१) सभविे स्थवनीर् कवनून लनिवाण र्व संशोिन गदवा अन्र् 
कुरवको अलतररि देहवर्को वर्षर्िव वर्चवर गनुा पनेछ, 

क) संवर्िवन बिोम्िि आफ्नो अलिकवरको वर्षर्िव पने र्व नपने, 

ख) संवर्िवन, संर्ीर् कवनून तथव प्रदेश कवनूनको व्र्र्स्थव, 
ग) त्र्स्तो कवनून, स्र्च्छ, न्र्वर्पूणा तथव तका  संगत हनु र्व नहनुे,  
र्)  लनिवाण गना िवलगएको स्थवनीर् कवनूनको व्र्र्हवररक कवर्वान्र्र्न हनु सक्ने र्व नसक्ने, 
ङ) कवनून कवर्वान्र्र्नको िवलग आर्श्र्क पने आलथाक स्रोत तथव संस्थवगत संरचनव, 
च) सिोच्च अदवितबवट प्रलतपवठदत लसद्धवन्त र्व भएको आदेश, 

छ) नेपवि सरकवर, संर्ीर् संसद्, प्रदेश सरकवर र्व प्रदेश सभविे त्र्स्तै वर्षर्िव आिवरभतू कवनून लनिवाण गरेको 
भए सोिव भएको व्र्र्स्थव 

ि_ नेपवि सरकवर र्व प्रवदेम्शक सरकवरिे निूनव कवनून उपिब्ि गरवएको भए सोिव भएको व्र्र्स्थव, 
झ_ नेपवििे अन्तरवविर् स्तरिव िनवएको प्रलतर्द्धतव, 
ञ_ सभबम्न्ित स्थवनीर् तहिे लनिवाण गरेको अन्र् स्थवनीर् कवनूनहरुसँगको तवििेि तथव सौहवरतव, 
ट_ म्िल्िवलभत्रकव अन्र् स्थवनीर् तह र्व अन्र् म्िल्िवसँग लसिवनव िोलडएकव स्थवनीर् तहको हकिव त्र्स्तव 

म्िल्िवकव स्थवनीर् तहिे बनवएको स्थवनीर् कवनूनको व्र्र्स्थव,  
ठ_  नगरकवर्ापवलिकविे लनिवारण गरेकव अन्र् आर्श्र्क वर्षर्हरु ।  

२) सभविे संवर्िवनको अनसूुची-९ को वर्षर्िव स्थवनीर् कवनून लनिवाण गदवा त्र्स्तो वर्षर्िव संर्ीर् संसद र्व 
प्रदेश सभविे बनवएको कवनूनको प्रलतकूि नहनुे गरी लनिवाण गनेछ । 

३_ एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने िस्तु िा सेिाको विस्तारमा कुनै ककलसमको बाधा 
अिरोध गने िा कुनै ककलसमको भेदभाि गने गरी स्थानीय कानून ननमायण गनय हँुदैन ।   

४_ सभा िा काययपाललकाले एक आपसमा बाणझने गरी स्थानीय कानून ननमायण गनय हँुदैन । 
५) सभविे ठदएको अलिकवर प्रर्ोग गरी कवर्ापवलिकविे लनदेम्शकव र्व ठदग्दशान बनवई िवगू गनेछ ।  



  

@$ आर्श्र्कतवको पवहचवन गने (१) कवर्ापवलिकविे वर्िेर्क तिुािव गनुा अम्र् त्र्स्तो वर्षर्को कवनून लनिवाण गना 
आर्श्र्क रहे नरहेको वर्षर्िव आर्श्र्कतवको पवहचवन गनुा पनेछ । 

२) उपदफव (१) को प्रर्ोिनको िवलग सभबम्न्ित कवर्ापवलिकविे स्थवनीर् कवनून बनवउन ुपने आिवर र कवरण, 

त्र्स्तो वर्षर्िव संर्ीर् र्व प्रदेश कवनून भए नभएको, म्िल्िव लभत्रकव र अन्र् लछिेकी स्थवनीर् तहिव त्र्स सभबन्िी 
स्थवनीर् कवनून लनिवाण भए नभएको, स्थवनीर् कवनून तिुािवबवट हवलसि गना खोम्िएको िवभ िवगत र उपिब्िी, 
स्थवनीर् कवनून कवर्वान्र्र्नको िवलग आर्श्र्क पने संर्न्त्र तथव आलथाक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत िटुवउनको िवलग 
आर्श्र्क व्र्र्स्थव र वर्िेर्किव रहने िखु्र् िखु्र् प्रवर्िवनको सिेत वर्श्लषेण गरी संम्िप्त अर्िवरणवपत्र तर्वर गनुा 
पनेछ ।  

#) कवनूनको संशोिनको िवलग वर्िेर्क तिुािव गदवा संशोिन गनुा परेको आिवर र कवरण सवहतको दफवबवर 
तीन िहिे वर्र्रण तर्वर गनुा पनेछ ।  
@%_ प्रस्तवर् स्र्ीकवरर्ोग्र् छ र्व छैन भन्न ेलनणार् गनेिः कुनै प्रस्तवर् स्र्ीकवर र्ोग्र् छ र्व छैन भन्ने कुरवको लनणार् 
अध्र्ििे गनेछ र त्र्सरी लनणार् गदवा अध्र्ििे कवरण खिुवई प्रस्तवर्को कुनै अंश र्व पूरै प्रस्तवर् अस्र्ीकवर गना 
सक्नेछ । 

@^_ वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् प्रस्ततु: १) र्ववषाक आर् र व्र्र्को अनिुवन सवहतको बिेट तथव सोसँग सभबम्न्ित 
वर्लनर्ोिन र्व आलथाक वर्िेर्कहरू अध्र्िबवट लनिवाररत लिलत र सिर्िव सभवको बैठकिव प्रस्ततु गनुापनेछ ।  

२) र्ववषाक बिेट तथव अथा सभबन्िी वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् कवर्ापवलिकवको प्रिखु आफैं िे र्व लनििे तोके 
बिोम्िि उपप्रिखु र्व कवर्ापवलिकवको सदस्र्िे िवत्र प्रस्ततु गनुापनेछ । अध्र्ििे र्ववषयक बिेट आर् व्र्र् वर्र्रण 
तथव बिेट सभविव आफैँ पेश गने भएिव सो सिर्िव  उपप्रिखुिे बैठकको अध्र्ितव गनेछ ।  

३) कुनै वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् अथा सभबन्िी हो र्व होइन भन्ने प्रश्न उठेिव सो प्रश्नको अम्न्ति लनणार् गने 
अलिकवर अध्र्िको हनुेछ ।   

४) अथा सभबन्िी वर्िेर्क र्व प्रस्तवर्को अन्र् प्रवक्रर्व देहवर् बिोम्िि हनुेछ,-   
क_ अथा सभबन्िी वर्िेर्क र्व प्रस्तवर्िव छिफिकव िवलग अध्र्ििे स्र्ीकृत गरेको कवर्ातवलिकव (लिलत 

र सिर्) सबै सदस्र्िवई सभवको सम्चर्िे उपिब्ि गरवउनपुनेछ 

ख_ र्ववषाक बिेट सभबन्िी वर्िेर्क सभवको बैठकिव पेश भए पश्चवत िवत्र सबै सदस्र्िवई उपिब्ि 
गरवइनेछ । 

ग_ अथा सभबन्िी वर्िेर्क र्व प्रस्तवर्कव सभबन्ििव र्स कवर्ावर्लििव उल्िेख भएकव वर्षर् बवहेक अध्र्ििे 
उपर्िु ठहर्वाएको प्रवक्रर्व अपनवइनेछ ।  

५) अथा सभबन्िी वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् बवहेककव वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् कुनै सदस्र्िे कभतीिव सात ठदन अम्र् 
दतवा गनुापनेछ । 

६) अथा सभबन्िी वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् बवहेककव वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् दतवा भए पश्चवत सभवको सम्चर्िे सबै 
सदस्र्िवई उपिब्ि गरवउन ुगनुापनेछ ।  

७) वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् िवथी छिफि र लनणार् हनुे सिर्तवलिकव अनुसूची -१ बमोजिम अध्र्ििे लनिवारण गरे 
बिोम्िि हनुेछ । 

@&_ अथा सभबन्िी परुक अनिुवन: (१) सभवबवट पवररत चवि ुआलथाक र्षाकव िवलग अथा सभबन्िी ऐनिे कुनै सेर्वकव 
िवलग खचा गना अम्ख्तर्वरी ठदएको रकि अपर्वाप्त भएिव र्व त्र्स र्षाकव िवलग अथा सभबन्िी ऐनिे अम्ख्तर्वरी 
नदम्एको सेर्विव खचा गना आर्श्र्क भएिव र्व अथा सभबन्िी ऐनिे अम्ख्तर्वरी ठदएको रकिभन्दव बढी खचा हनु 
गएिव कवर्ापवलिकवको अध्र्ि/प्रिखुिे सभविव र्स अम्र् प्रस्ततु गररएको बिेटको लसद्धवन्त र िवगादशनको प्रलतकूि 
नहनुे गरी परुक अनिुवन पेश गना सक्नेछ । 

@*_ वर्िेर्क सभविव पेश गदवा संिग्न गनुा पने वर्र्रण: सभविव पेश गने वर्िेर्ककव सवथिव देहवर्को वर्र्रण संिग्न 
गनुा पनेछ,- 

क) वर्िेर्कको उद्देश्र् र कवरण सवहतको वर्र्रण, 

ख) वर्िेर्क ऐन बनेपलछ आलथाक व्र्र्भवर हनुे रहेछ भने त्र्सको वर्स्ततृ वर्र्रण सवहतको आलथाक 
वटप्पणी, 



  

ग) कुनै वर्िेर्किव लनर्ि, कवर्ावर्लि, लनदेम्शकव बनवउने र्व अलिकवर प्रत्र्वर्ोिन गने प्रवर्िवन रहेको भए 
त्र्सको कवरण, प्रत्र्वर्ोम्ित अलिकवर अन्तगात बनवइने लनर्ि, कवर्ावर्लि र्व लनदेम्शकवको प्रकृलत र 
सीिव तथव त्र्सबवट पना सक्ने प्रभवर् सभबन्िी वटप्पणी । 

@(_ वर्िेर्क दतवा गरवउन ु पने: १_सभवको अलिकवरिेत्र लभत्र पने कुनै वर्षर्िव कुनै सदस्र्िे वर्िेर्क पेश गना 
चवहेिव वर्िेर्क तर्वर गरी सभवको बैठक बस्ने लिलत भन्दव कभतीिव पधर ददन अगवरै् अध्र्ििवई उपिब्ि गरवई 
दतवा गरवउन ुपनेछ ।  

तर लनर्वाचनपलछको प्रथम सभविव वर्िेर्क पेश गने सिर्वर्लि अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ । 
२) उपदफा १_ बमोजिमको विधेयक प्रचलित कवनून अनकूुि नदेम्खएिव र्व र्ो काययविधध अनकुुि नभएिव 

अध्र्ििे उि विधेयक वर्लिसभित रुपिव पेश गना प्रस्तवर्क सदस्र्िवई ठदन ुपनेछ ।  
३) उपदफव (१) र्व (२) बिोम्िि अध्र्ििे आदेश ठदए बिोम्िि सभवको सम्चर्िे प्रस्तवर् दतवा गनुा पनेछ । 

४) सभवको सम्चर्िे अध्र्ििे आदेश ठदएकव विधेयक अनुसूची-२ बमोजिम दतवाको अलभिेख छुटै्ट रवख्न ुपनेछ 
। 

#)_ प्रस्तवर् दतवा गरवउन ुपने: सभवको अलिकवरिेत्र लभत्र पने कुनै वर्षर्िव प्रस्तवर् पेश गना चवहने सदस्र्िे प्रस्तवर् 
तर्वर गरी सभवको बैठक बस्न ुभन्दव कभतीिव सात ठदन अगवरै् अध्र्ि सिि पेश गनुापनेछ ।  

तर लनर्वाचनपलछको प्रथम सभविव प्रस्तवर् पेश गने सिर्वर्लि अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ । 
२) त्र्स्तो प्रस्तवर् प्रचलित कवनून अनकूुि नदेम्खएिव र्व र्ो काययविधध अनकुुि नभएिव अध्र्ििे उि 

प्रस्तवर् वर्लिसभित रुपिव पेश गना प्रस्तवर्क सदस्र्िवई ठदन ुपनेछ ।  
३) उपदफव (१) र्व (२) बिोम्िि अध्र्ििे आदेश ठदए बिोम्िि सभवको सम्चर्िे प्रस्तवर् दतवा गनुा 

पनेछ । 

४) सभवको सम्चर्िे अध्र्ििे आदेश ठदएकव प्रस्तवर्हरु दतवाको अलभिेख अनसुचूी-२ बमोजिम छुटै्ट 
रवख्न ुपनेछ ।  
#!_ सूचनव लबनव पलन प्रस्तवर् पेश गना सवकनिेः (१) र्स पररच्छेदिव िनुसकैु कुरव िेम्खएको भए तवपलन 
अध्र्िको अनिुलत लिई देहवर्को कुनै प्रस्तवर् सूचनव लबनव पलन पेश गना सवकनछे र त्र्स्तो प्रस्तवर्द्ववरव 
कुनै वर्र्वदस्पद वर्षर् उठवउन पवइने छैनिः 

क) िन्र्र्वद ज्ञवपन गने, 

ख) प्रस्तवर् तथव संशोिन वफतवा लिने, 
ग) बिवइ ठदने र्व शोक प्रकट गने, 

र्) छिफि र्व बैठक स्थलगत गने, 

ङ) बैठकको अर्लि बढवउने र्व  
च) छिफि सिवप्त गने । 

२) उपदफव (१) िव उल्िेम्खत प्रस्तवर्कव सभबन्ििव अध्र्ि अनिुलत प्रवप्त भई बैठकिव प्रस्तवर् पेश 
भएपलछ अध्र्ििे उि प्रस्तवर्िवई बैठकको लनणार्वथा पेश गनेछ । 

#@_ वर्िेर्क र प्रस्तवर् वर्तरण: र्ववषाक बिेट सभबन्िी वर्िेर्क कवर्ापवलिकवबवट स्र्ीकृत गरी लसिै 
सभविव पेश गररनछे । अन्र् सबै वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् सभविव पेश गनुा भन्दव कभतीिव चौर्ीस र्ण्टव 
अगवरै् सबै सदस्र्िवई सभवको सम्चर्िे उपिब्ि गरवउन ुपनेछ । 

##_ सझुवब संकिन र पररिविान: (१) वर्िेर्क िसौदव भएपलछ अध्र्ििवई उपर्िु िवगेिव त्र्स्तो 
वर्िेर्किव सवर्ािलनक रुपिव र्व र्डवबवट र्डवबवसीको सझुवब संकिन गना सक्नेछ ।  

२) उपदफव (१) बिोम्िि प्रवप्त हनु आएको सझुवबहरु सवहतको प्रलतरे्दन सभबम्न्ित र्डव सलिलतिे 
कवर्ापवलिकविवई ठदन ुपनेछ ।  

३) उपदफव (२) बिोम्िि वर्िेर्किव र्डव सलिलत िवफा त प्रवप्त हनु आएकव सझुवबहरुको अध्र्र्न 
गरी कवर्ापवलिकविे वर्िेर्किवई आर्श्र्कतव अनसुवर पररिविान गनेछ ।  



  

#$_ वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् सभविव पेश गने: (१) अध्र्िबवट स्र्ीकृत कवर्ातवलिकव बिोम्िि वर्िेर्क र्व 
प्रस्तवर् प्रस्ततुकतवा सदस्र्िे सभवको बैठकिव पेश गनेछ ।  

२) उपदफव (१) बिोम्िि वर्िेर्क पेश गदवा वर्िेर्क प्रस्ततुकतवा सदस्र्िे वर्िेर्क पेश गनुा परेको 
कवरण, वर्िेर्कबवट गना खोम्िएको व्र्र्स्थव र त्र्सबवट प्रवप्त गना खोम्िएको उपिम्ब्िको बवरेिव संम्िप्त 
िवनकवरी ठदंदै वर्िेर्किव छिफि गररर्ोस ्भने्न प्रस्तवर् सभविव पेश गनुा पनेछ । 

३) वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् पेश गना तोवकएको सदस्र् सभविव स्र्रं् उपम्स्थत हनु असिथा भएिव 
अध्र्ििे तोकेको कुनै सदस्र्िे वर्िेर्क िा प्रस्तवर् पेश गना सक्नेछ । 

#%_ संशोिन सभबन्िी शताहरूिः कुनै वर्िेर्क र्व प्रस्तवर्को सभबन्ििव देहवर्कव शताकव अिीनिव रही 
सदस्र्िे संशोिन पेश गना सक्नेछिः 

क) िूि प्रस्तवर्को लसद्धवन्त वर्परीत हनु ुहुँदैन । 

ख) िूि प्रस्तवर्को कुरवसँग सभबद्ध तथव त्र्सको िेत्रलभत्रको हनु ुपनेछ । 

ग) बैठकिे पवहिे गररसकेको लनणार्सँग बवम्झन ेहनु ुहुँदैन । 

र्) अस्पष्ट र्व लनरथाक हनु ुहुदैँन । 

#^_ वर्िेर्किव दफवबवर छिफि: (१) दफव २६, २७, २९ र ३० बिोम्ििको वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् बठैकमा 
दफवर्वर छिफिकव िवलग अध्र्ििे आर्श्र्क व्र्र्स्थव गनुापनेछ । यस्तो छलफलमा अध्यक्षल ेप्राप्त 

भई सकेका सशंोधन विधेयक िा प्रस्तािलाई समेत समािेश गराउन सक्नेछ । 
 २) उपदफव (१) बिोम्िि छिफि सिवप्त भए पश्चवत वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् प्रस्ततुकतवा सदस्र्िे 

अध्र्िको अनिुलतले सभविव देहवर्को कुनै एक प्रस्तवर् प्रस्ततु गनुापनेछ,-  

क) वर्स्ततृ छिफिको िवलग वर्िेर्क र्व प्रस्तवर्िवई सभवकव सलिलतिव पठवइर्ोस ्भने्न र्व  
ख) वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् बैठकबवट पवररत गना लनणार्वथा पेश गने ।  

तर सलमनतको बठैकमा पठाइने विधेयक िा प्रस्ताि सभाको बठैकमा दफाबार छलफल गररने छैन । 
#&_ सभविव छिफि गना नपवइन े वर्षर्हरूिः (१) देहवर्कव वर्षर्िव सभव र्व सलमलतको कुनै बठैकमा 
छिफि गना पवइन ेछैनिः 
क) संवर्िवन र्व प्रचलित कवनूनबवट लनषिे गररएको वर्षर्, 

ख) कानूनत: गोप्र् रहने कुरवहरू र्व प्रकवशन गदवा रवविर् वहत वर्पररत हनेु कायय,  
ग_ कवर्ापवलिकवको कुनै सलिलतको लनणार्को आिोचनव गररएकव वर्षर्, 

ग) सभवको छिफिद्ववरव स्पष्ट भएसकेको वर्षर्, 

र्) प्रत्र्ि र्व अप्रत्र्ि रुपिव प्रचवरको िवलग कुनै व्र्म्ि र्व संस्थवको नवि आठद भएको वर्षर्, 

ङ) प्रचलित कवनून बिोम्िि स्थववपत भएको न्र्ववर्क र्व िा त्यसको पदाधधकारी, प्रचलित कवननु बिोम्िि 
िवँचबझु गना, सझुवर् ठदन र्व प्रलतरे्दन पेश गना गठठत आर्ोग र्व सलिलतिव वर्चवरिीन रहेको वर्षर्, 

च) ऐलतहवलसक तथ्य र्व कवनूनको व्र्वख्र्व सभबन्िी वर्षर्, 

छ) गैर सरकवरी व्र्म्िको कुनै र्िव्र् सत्र् हो र्व होइन भन्ने वर्षर्,  

ि) अम्शष्ट भवषव प्रर्ोग गररएको,  
झ) कवर्ापवलिकवको कुनै लनणार् र्व कुनै कवरर्वही सभबन्िी वर्षर्िव छिफि गदवा रवविर् सरुिव, अखण्डतव र्व 

कूटनीलतक सभबन्ि िस्तव संरे्दनशीि वर्षर्हरूिव आचँ आउन सक्ने भनी कवर्ापवलिकवबवट प्रिवम्णत 
गररएको वर्षर् सिवरे्श भएको, / k'gjf{; gu/kflnsfsf] k|lti7f dfly cg'lrt lain]if0f ul/Psf] jf clxt x'g] 

u/L k]z x'g cfPsf] ljifo, 

#*_ सलिलतिव छिफिM (१) दफव ३६ को उपदफव २_ क_ बिोम्िि वर्स्ततृ छिफि गना सभवको सलिलतिव 
पठवइएकोिव सलिलतिे त्र्स्तो वर्िेर्क र्व प्रस्तवर्िव छिफि गदवा वर्िेर्किव संशोिन पेश गने सदस्र्हरुिवई 
संशोिन पेश गनुा परेको आिवर र कवरण सिेत खिुवई आफ्नो संशोिनको वर्षर्िव प्रष्ट गना सलिलतको बैठकिव 
सिर् ठदनेछ ।   



  

२) उपदफव (१) बिोम्िि संशोिनकतवािे संशोिनको वर्षर्िव आफ्नो िवरणव रवखेपलछ पेश भएकव संशोिनकव 
वर्षर्िव सिेत सलिलतिे दफवबवर छिफि गरी त्र्स्तो संशोिन स्र्ीकवर गने र्व नगने सभबन्ििव वर्िेर्क 
प्रस्ततुकतवा सदस्र्को सिेत रवर् लिई आर्श्र्क लनणार् गनेछ । 

#(_ सलिलतको प्रलतरे्दन र बैठकिव प्रस्ततु: (१) सलिलतिव वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् उपर छिफि सिवप्त भएपलछ सलिलतिे 

गरेको ननणयय अनुरुप प्रलतरे्दन तर्वर गरी सलिलतको संर्ोिक र्व लनिको अनपुम्स्थलतिव सलिलतिे तोकेको सदस्र्िे 
प्रलतरे्दन सवहतको वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् अध्र्िको अनिुलतिे सभवको बैठकिव पेश गनेछ । 

 २) उपदफव (१) बिोम्ििको प्रलतरे्दन उपर छिफि सिवप्त भए पश्चवत वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् प्रस्ततुकतवा 
सदस्र्िे अध्र्िको अनिुलतिव वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् बैठकबवट पवररत गना लनणार्वथा पेश गनेछ । 

$)_ वर्िेर्क वफतवा लिन सक्न:े (१) वर्िेर्क प्रस्ततुकतवा सदस्र्िे सभवको स्र्ीकृलत लिई िनुसकैु अर्स्थविव वर्िेर्क 
िा प्रस्ताि वफतवा लिन सक्नेछ ।  

तर र्ववषाक बिेट तथव आलथाक ऐन सभबन्िी वर्िेर्क कफतायलिन सक्ने छैन ्।  
२) वर्िेर्क िा प्रस्ताि प्रस्ततुकतवा सदस्र्िे वर्िेर्क वफतवा लिन अनिुलत िवग्ने प्रस्तवर् पेश चवहेिव लिम्खत 

सूचनव ठदन ुपनेछ । 

३) वर्िेर्क िा प्रस्ताि वफतवा लिने प्रस्तवर्को कसैिे वर्रोि गरेिव प्रस्तवर् गने तथव वर्रोि गने सदस्र्िवई 
अध्र्ििे आ-आफ्नो कुरवहरू स्पष्ट पवना संम्िप्त र्िव्र् ठदन अनिुलत ठदन सक्नेछ र त्र्सपलछ अरु छिफि हनु 
नठदई प्रस्तवर्िवई लनणार्वथा पेश गनेछ । 

$) वर्िेर्क िा प्रस्ताि वफतवा लिने अन्र् प्रवक्रर्व अध्र्ििे लनिवारण गरे बिोम्िि हनुेछ । 

$!_ संशोिन प्रस्तवर् स्र्ीकृत गने र्व नगने अलिकवरिः (१) दफव २६, २७, २९, ३० र ३६ बिोम्िि दतवा भएको वर्िेर्क 
र्व प्रस्ताि उपर कुनै सदस्र्िे संशोिन पेश गना चवहेिव सभवको बैठक हनुभुन्दव कभतीिव चौिीस घण्टा ठदन अगवरै् 
संशोिनको प्रस्तवर् अध्र्ि सिि पेश गना सक्नेछ । 

२) उपदफव (१) बिोम्िि पेश गररने संशोिन स्र्ीकृत गने र्व नगने अलिकवर अध्र्िको हनुेछ । 

३) अध्र्ििे स्र्ीकृत गरेको संशोिन र्व संशोिन सवहतको प्रस्तवर् र्व िूि प्रस्तवर्िवई लनणार्वथा पेश गनुाभन्दव 
पवहिे बैठकिव पढेर सनुवउनछे । र्सरी लनणार्वथा पेश गदवा एकभन्दव बढी संशोिनहरु भएिव अध्र्ििे उपर्िु 
ठहर्वाएको कुनै एक संशोिन र्व संशोिन सवहतको प्रस्तवर् र्व िूि प्रस्तवर्िवई प्रवथलिकतव ठदइ पेश गना सक्नेछ । 

$) सभवको सम्चर्िे अध्र्ििे अनिुलत ठदएकव संशोिनहरूको वर्र्रण सदस्र्हरूिवई उपिब्ि गरवउनेछ । 

$@_ वर्िेर्क पवररत गने प्रस्तवर् सभवको लनणार्वथा पेश गने: (१) सभविव दफवर्वर छिफि भएकोिव सो सिवप्त 
भएपलछ र सलिलतिव वर्स्ततृ छिफि भएकोिव सलिलतको प्रलतरे्दन उपर सभवको बैठकिव छिफि सिवप्त भएपश्चवत 
अध्र्िको अनिुलत लिई सभवमा लनणार्वथा वर्िेर्क प्रस्ततुकतवा सदस्र्िे वर्िेर्क पवररत गररर्ोस ्भन्ने प्रस्तवर् प्रस्ततु 
गनेछ । 

२) उपदफव (१) बिोम्ििको वर्िेर्क र्व प्रस्तवर्िव पेश भएकव संशोिनहरूिवई अध्र्िको अनिुलतले बैठकमा 
लनणार्वथा छुटै्ट पेश गना सक्नेछ ।  

३) उपदफव (१) र (२) बिोम्िि सभवको बैठकिव बहिुत सदस्र्िे स्र्ीकृत गरेिव वर्िेर्क र्व प्रस्तवर् पवररत 
भएको िवलननेछ ।   
$#_ वर्िेर्कको पनुिः प्रस्तलुतिः एक पटक आव्हवन गरी बसेको सभवको बैठकिव पेश गरी अस्र्ीकृत भएको वर्िेर्क 
सोही सभवको बैठकिव पनुिः प्रस्तवर् गररने छैन । 

$$_ वर्िेर्क दतवा अलभिेख रवख्न:े सभविव पेश गने प्रर्ोिनवको िवलग अध्र्ि सिि पेश भएकव वर्िेर्क सभवको 
सम्चर्िे अनुसूची -२ बमोजिम दतवा गरी वर्िेर्किव भएको कवरबवहीको अद्यवर्लिक िगत तर्वर गरी रवख्न ुपनेछ ।  
$%_ सविवन्र् त्रटुी सिुवर: अध्र्ििे सभवबवट पवररत भएको वर्िेर्क र्व प्रस्तवर्िव दफवहरूको संख्र्वको क्रि 
लििवउने तथव भवषवगत शदु्धतव कवर्ि रवख्न ुपनेछ ।  
$^_ वर्िेर्क प्रिवणीकरणको िवलग अद्यवर्लिक प्रलत तर्वर पवने: (१) दफव ४२ बिोम्िि सभवबवट पवररत भएको 
वर्िेर्किवई सभवको सम्चर्िे पवररत भएकव संशोिन तथव आनषंुलगक लििवन भए त्र्स्तो लििवन गरी वर्िेर्क पवररत 
भएको लिलत सिेत उल्िेख गरी प्रिवणीकरणको िवलग नेपविी कवगििव चवर प्रलत तर्वर गनपुनेछ ।  

२) उपदफव (१) बिोम्िि तर्वर गररएको वर्िेर्किव र्षागत नभबर सिेत उल्िेख गरी सभवको सम्चर्िे 
प्रिवणीकरणको िवलग अध्र्ि सिि पेश गनुा पनेछ ।  



  

$&_ वर्िेर्क प्रिवणीकरण र प्रकवशन तथव लबक्री वर्तरण: (१) सभवबवट पवररत भई दफव ४६ को उपदफव (२) 
बिोम्िि पेश भएको वर्िेर्कको पवहिो र अम्न्ति पषृ्ठिव पूरव नवि, थर तथव पद सिेत उल्िेख गरी प्रत्रे्क पषृ्ठिव 
हस्तविर गरी अध्र्ििे प्रिवणीकरण गनेछ । त्र्सरी प्रिवणीकरण गदवा लिलत र वर्िेर्कको पषृ्ठ संख्र्व सिेत 
खिुवउन ुपनेछ ।  

२) सभवबवट पवररत वर्िेर्क उपदफव (१) बिोम्िि प्रिवणीकरण भएपलछ िवगू हनुेछ । 

३) उपदफव (१) बिोम्िि वर्िेर्क प्रिवणीकरण भएको िवनकवरी सभविव ठदन ुपनेछ । 

४) उपदफव (१) बिोम्िि प्रिवणीकरण भएको वर्िेर्कको एक प्रलत सभवको अलभिेखिव रवखी अको एक–एक 
प्रलत कवर्ापवलिकवको कवर्वािर्, र्डव सलिलत र संर् र प्रदेशको सभपका  िन्त्रविर्िव पठवउन ुपनेछ ।  

५) उपदफव (१) बिोम्िि प्रिवणीकरण भएको वर्िेर्क प्रकवशन गरी कवर्ापवलिकवको रे्र्सवईटिव सिेत रवख्न ु
पनेछ ।  

६) सभविे पवररत गरेको वर्िेर्क प्रिवणीकरण भएपलछ त्र्सकव िखु्र् िखु्र् व्र्र्स्थवको बवरेिव स्थवनीर् सञ्चवर 
िवध्र्ि र्व अन्र् कुनै तररकवबवट प्रचवर प्रसार गनुा पनेछ । 

७) कसैिे स्थवनीर् कवनून खररद गना चवहेिव कवर्ापवलिकवको कवर्वािर् र र्डव सलिलतको कवर्वािर्बवट िवगत 
दस्तरु लतरी खररद गना सक्नेछ । 

$*_ सलिलत गठन गना सक्न:े (१) कवर्ापवलिकविवई सभवप्रलत उिरदववर् बनवउन, स्थवनीर् कवनून लनिवाण प्रवक्रर्विवई 
व्र्र्म्स्थत बनवउन तथव कवर्ापवलिकवबवट भएकव कवरर्वहीको अनगुिन र िूल्र्वङ्कन गरी आर्श्र्क लनदेशन ठदन 
सिेत प्रर्ोिनको िवलग देहवर् बिोम्ििको सलिलत गठन गना सक्नेछिः  
क. वर्िेर्क सलिलत 

ख. िेखव सलिलत 

२) उपदफव (१) बिोम्ििको प्रत्रे्क सलिलतिव बढीिव तीन िनव सदस्र्हरु रहनेछन ् । सलिलतिव रहन े
सदस्र्हरु वर्षर्गत अनभुर् र्व वर्ज्ञतवकव आिवरिव अध्र्िको प्रस्तवर् बिोम्िि सभविे लनिवारण गरे बिोम्िि हनुेछ 
।  

३) उपदफव (२) बिोम्िि गठन हनुे सलिलतको संर्ोिक अध्र्ििे तोके बिोम्िि हनुेछ । संर्ोिक बैठकिव 
उपम्स्थत नभएिव सलिलतिे तोकेको सदस्र्िे बैठकको अध्र्ितव गनेछ ।  

४) सलिलतको सम्चर्को कवर्ा कवर्ापवलिकवको वर्षर्गत शवखव प्रिखुिे गनेछ ।  
५)  सलिलतको बैठकको गणपरुक संख्र्व कभतीिव दईु िनव हनुपुनेछ । 

^) सलिलतको लनणार् बहिुतबवट हनुेछ ।  
&) उपदफव (१) बिोम्ििको सलिलतिे आर्श्र्कतवनसुवर वर्षर्गत वर्ज्ञ र्व किाचवरीिवई आिन्त्रण गना 

सक्नेछ । आिम्न्त्रत सदस्र्िे बैठकको लनणार्िव ित ठदन पवउने छैन।  
*_ प्रउपदफा १_ बमोजिमका सलमनतले आफूले गरेको कामको िावषयक प्रनतिेदन सभवसिि पेश गनुय पनेछ । 

$(_ स्थवनीर् कवनूनको एकीकृत र अद्यवर्लिक अलभिेख राखु्नपरे्न: (१) सभवको सम्चर्िे अनसूुची–३ बिोम्ििको 
ढवँचविव सभविे बनवएको कवनूनको एकीकृत र अद्यवर्लिक अलभिेख रवख्न ुपनेछ । 

२) कवर्ापवलिकविे स्थवनीर् कवनूनको र्षागत र र्णवानकु्रििव अद्यवर्लिक वर्र्रण तर्वर गरी रवख्न ुपनेछ ।   
३) स्थवनीर् कवनूनिव संशोिन भएिव त्र्स्तो संशोिन सिेत लििवइ कवर्ापवलिकविे अद्यवर्लिक वर्र्रण तर्वर 

गरी रवख्न ुपनेछ । त्र्सरी अद्यवर्लिक गररएको स्थवनीर् कवनून स्थवनीर् तहको रे्र्सवईटिव सिेत रवख्न ुपनेछ ।  
४) उपदफव (१) बिोम्िि रवम्खएको अलभिेख कसैिे अर्िोकन गना चवहेिव सरुम्ित रुपिव अर्िोकन गना 

ठदन ुपनेछ ।  
%)_ कवनून लनिवाण प्रवक्रर्व सभबन्िी अन्र् व्र्र्स्थव: स्थवनीर् कवनून लनिवाण र्व संशोिन सभबन्िी अन्र् प्रवक्रर्व 
प्रचलित कवनून अनकूुि सभविे आफैँ लनिवारण गरे बिोम्िि हनुेछ ।  
%!_ सभवको सम्चर्को अलिकवरिः सभवको सम्चर्िे सभवको र्व कुनै सलिलत र्व उपसलिलतको बैठकिव प्ररे्श गना र 
बैठकिव कवर्ारत किाचवरीिवई लनदेशन ठदन र्व लनर्न्त्रण गना र्व बैठकिे िवगेको कवर्ावर्लि सभबन्िी सल्िवह ठदन 
सक्नेछ । 

पररच्छेद-$ 

वर्वर्ि 



  

%@_ सभविवई संबोिनिः (१) नेपवि सरकवरकव िम्न्त्रपररषद्कव सदस्र्, प्रदेश प्रिखु तथव प्रदेश सरकवरकव 
िम्न्त्रपररषद्कव सदस्र्िवई सभव अध्र्ििे सभवको बैठकिवई विशेष संर्ोिन गना अनरुोि गना सक्नेछ ।   

२) उपदफव (१) बिोम्िि सभबोिनको िवलग अपनवइने प्रवक्रर्व अध्र्ििे तोके बिोम्िि हनुेछ । 

%#_ प्ररे्श लनर्लित गने अलिकवरिः (१) सभवको बैठकिव प्ररे्श लनर्लित गने अलिकवर अध्र्िको हनुेछ ।  
%$_ आन्तररक ठदग्दशानिः सभवको स्र्ीकृलत लिई अध्र्ििे आर्श्र्कतव अनसुवर आन्तररक ठदग्दशान बनवउन सक्नेछ 
। 

(१) र्स कवर्ावर्लिको अम्न्ति व्र्वख्र्व गने अलिकवर अध्र्ििवई हनुेछ र लनिको लनणार् अम्न्ति हनुेछ ।  
२_ त्र्स्तो लनणार्को िवनकवरी बैठकिवई ठदन ुपनेछ ।  
३) र्ो कवर्ाविलिको प्रर्ोग गदवा प्रवक्रर्वगत बविव अड्कवउहरू फुकवउने अम्न्ति अलिकवर अध्र्ििवई हनुेछ । 

र्सरी िवरी भएकव आदेश र्व लनदेशनहरू र्स कवययविधधिव परे सरह िवलन कवर्वान्र्र्निव आउनेछ । 

%%_ सभवको सम्चर्को कवि िगवउन सक्निेः सभवको सम्चर् उपम्स्थत नभएिव र्स कवययविलििव सभवको सम्चर्िे गने 
भनी तोवकएको कवर्ाहरू अध्र्ििे तोकेको अन्र् अलिकृत स्तरकव किाचवरीिे गनेछ ।  
%^_ अनपुम्स्थलतको सूचनविः (१) कुनै सदस्र् िगवतवर दूई र्टव र्व सो भन्दव बढी सभवको बैठकिव अनपुम्स्थत रहन ु
पने भएिव तत्सभबन्िी अग्रीि सूचनव अध्र्ििवई ठदन ुपनेछ । 

 २) उपदफव (१) बिोम्िि ठदइने सूचनविव आफू अनपुम्स्थत रहने अर्लि र कवरण सिेत उल्िेख गनुा पनेछ 
।  
%&_ पविनव गनुा पने आचवर संवहतविः सभवकव पदवलिकवरी तथव सदस्र्हरूिे संवर्िवन तथव कवनून बिोम्ििको 
उिरदववर्त्र् पूरव गने तथव लनिहरूको कवि कवरर्वहीिव सवर्ािलनक वर्श्ववस कवर्ि गना सभवबवट स्र्ीकृत आचवर 
संवहतवको पविनव गनेछन ्। आचवर संवहतवको निूनव स्थवनीर् तहको सभपका  िन्त्रविर् िवफा त उपिब्ि गरवउनेछ । 
र्स्तो आचवरसंवहतव सभविे पवररत गरी िवगू गनुा स्थवनीर् तहको कताव्र् हनुेछ । 

%*_ अलिरे्शनको अंग निवलनन:े सभवको अलिरे्शन प्रवरभभ हुनु पूिय र भैसकेपलछ अन्त्र् नभएसभिको अर्लििव 
आर्ोिनव हनुे उद्घाटन, स्र्वगत, सभिवन तथव अलभनन्दन िस्तव वक्रर्वकिवपिवई सभवको अंग िवलनने छैन ।  

%(_ शवम्न्त सरुिव सवु्र्र्स्थव कायम राख्न:े गाउँसभा िा नगरसभा सञ्चालन अिधधभर सभाको सुरक्षाथय अध्यक्षले 

सुरक्षा ननकायको सहयोग अनुरोध गरेमा अविलम्ब सुरक्षा उपलब्ध गराउनु सम्बजधधत सुरक्षा ननकायको कतयव्य हुनेछ 

। 



  

अनसुूची - १ 

-कवर्ावर्लिको दफव ७ को उपदफव (१) सँग सभबम्न्ित) 
k'gjf{; gu/ sfo{kflnsf  

gu/ ;ef 

कवर्ासूची र सिर् तवलिकव 
बैठक संख्या बैठक स्थवनिः  
अध्र्ितविः  

लमनत बैठक बस्ने समय काययसूची काययसूची प्रस्तुतकताय कैकफयत 

     

     

     
 

छलफलको समय ताललका 
लमनत बैठक बस्ने 

समय 

काययसूची प्रस्तार्  

प्रस्तुतकतायको 
नाम 

छलफलमा बोल्ने सदस्यको नाम र 
तोककएको समय 

कैकफयत 

       

       

       

       

 
 

 

                                             
 

 

 



  

अनसुूची - २ 
कवर्ावर्लिको दफव २९ को उपदफव (४) सँग सभबम्न्ित) 

 

                         k'gjf{; gu/ पवलिकवको  gu/ सभविव प्रस्ततु कवनूनको अलभिेख 

       k'gjf{; gu/kflnsf gu/;ef 

 

दतवा 
नं. 
 

वर्िेर्कको 
नवि 

 

दतवा 
लिलत 

 

िूि÷संशोिन 

 

प्रस्ततुकतवा 
 

वर्तरण 
लिलत 

 

सभविव 
प्रस्ततु 
लिलत 

 

दफवर्वर 
छिफि 

 

पवररत 
लिलत 

 

प्रिवणीकरण 
लिलत 

 

कैवफर्त 

 

           

           

           

           

           
 

अलभिेख तर्वर गनेको अलभिेख िवचँ गनेको 
दस्तखतिः दस्तखतिः  
नवि, थरM नाम, थरM 
पदM पदM 

लिलतM लमनतM 

 



  

अनसुूची - ३ 
-कवर्ावर्लिको दफव ४९ को उपदफव (१) सँग सभबम्न्ित) 

 

k'gjf{; gu/kflnsf sf] gu/ सभविव स्िीकृत कवनूनको अलभिेख 

       k'gjf{; gu/kflnsf gu/;ef 

 

दतवा नं. 
 

वर्िेर्कको नवि 

 

सभाबाट 

स्िीकृत भएको 
लिलत 

 

संशोधन भएको भए 

सोको लमनत 

 

सभविव 
प्रस्ततु लिलत 

 

पवररत लिलत 

 
प्रिवणीकरण लिलत 

 
कैवफर्त 

 

        

        

        

        

        
 

अलभिेख तर्वर गनेको अलभिेख िवचँ गनेको 
दस्तखतM दस्तखतM 

नवि, थरM नाम, थरM 
पदM पदM 

लिलतM लमनतM 

 


