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कार्यववधध

बनाउन

वान्छनीर्

भएकोिे

नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाबाट र्ो कार्यववधध स्वीकृत गरी जारी गररएको छ ।

भद्रपरु

पररच्छे द – 1
प्रारम्भभक
१.

संक्षिप्त

नाम

र

प्रारभभाः

(1)

र्स

तनर्माविीको

नाम

भद्रपुर

“

कार्यववधध,२०७४” रहे को छ।

नगर

सभा

सञ््
चािन

(2) र्ो कार्यववधध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषााः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यववधधमा,(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

“संववधान” भन्नािे नेपािको संववधान सम्झनु पछय ।

“नगरपालिका” भन््
नािे ने भद्रपुर नगरपालिका सम्झनु पदय छ ।

“ नगरसभा ” भन््
नािे भद्रपुर नगरपालिकाको नगरसभा सम्झनु पदय छ ।

“कार्यपालिका” भन््
नािे भद्रपुर नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका सम्झनु पदय छ ।
“अध्र्क्ष” भन्नािे नगरसभाको अध्र्क्षिाई सम्झनु पछय ।

“उपाध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको उपप्रमुखिाई सम्झनु पदय छ ।

“ववधेर्क” भन्नािे स्थानीर् कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा समेत सम्झनु
पछय ।

(ज)

“सदस्र्” भन्नािे नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिकाको सदस्र् वा वडा सदस्र्

सम्झनु पछय ।
(झ)

“ नगर सभाको सधचव” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत

वा अध्र्क्षिे

नगर सभाको सधचव भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतिाई सम्झनु पछय ।
(ञ)

“बैठक” भन्नािे नगर सभाको अधधवेशन सम्झनु पछय
समेतिाई सम्झनु पदय छ ।

(ट)

। सो शब्दिे सलमततको वैठक

“प्रस्ताव” भन्नािे सभामा ववचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसँग सम्बजन्धत
संशोधन प्रस्ताव समेत सम्झनु पछय ।

(ठ)

“प्रस्तुतकताय सदस्र्” भन्नािे नगरसभाको ववधेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सभाको सदस्र्
सम्झनु पछय ।

(ड)

“बैठक कक्ष” भन्नािे नगरसभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दिे बैठक कक्षसँग
जोडडएको दशयकदीघाय तथा बरण्डा समेतिाई जनाउँ छ ।

(ढ)

“ववषर्गत शाखा” भन्नािे नगरपालिकाको कार्य ववभाजन तनर्माविी बमोजजमको ववषर्गत
शाखा संझनु पछय ।

(ण)
(त)
(थ)

“सलमतत” भन्नािे र्स कार्यववधध बमोजजम नगरसभाबाट गठन हुने सलमतत सम्झनु पछय ।
“संर्ोजक” भन्नािे र्स कार्यववधध बमोजजम गठठत सलमततको संर्ोजक सम्झनु पछय ।
“ तोककएको” भन्नािे नगर कार्यपालिकाबाट तोककएको भन्ने सम्झनु पछय ।
पररच्छे द -२
नगरसभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सभबन्िी व्यिस्था

३.

नगरसभाको अधििेशन बोिाउने
१) अध्र्क्षिे

नगरपालिकाको तनवायचनको अजन्तम पररणाम घोषणा भएको लमततिे एक मठहना लभत्र

नगरसभाको पठहिो अधधवेशन बोिाउनेछ । त्र्सपतछ र्स कार्यववधध बमोजजम अध्र्क्षिे समर्
समर्मा अन्र् अधधवेशन बोिाउनेछ ।
तर सभाको एउटा अधधवेशनको समाजतत र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवधध छ महीना
भन्दा बढी हुने छै न ।
२) अध्र्क्षिे कार्यसूची बमोजजम नगरसभाको बैठकको संचािन र अन्त्र् गनेछ ।
३) नगरसभाको अधधवेशन चािू नरहे को वा बैठक स्थधगत भएको अवस्थामा बैठक बोिाउन

वाञ्छनीर् छ भनी सभाको सम्पूणय सदस्र् संख्र्ाको एक चौथाइ सदस्र्हरूिे लिणखत अनुरोध गरे मा
अध्र्क्षिे त्र्स्तो बैठक बस्ने लमतत, स्थान तोक्नेछ । त्र्सरी तोककएको लमतत, समर् र स्थानमा
सभाको अधधवेशन बस्नेछ ।
४) नगरसभाको अधधवेशन कार्यपालिकाको केन्द्र रहे को स्थानमा अध्र्क्षिे तोके बमोजजम बस्नेछ
।
५) सामान्र्तः तनवायचन पतछको पठहिो अधधवेशनको अवधध बढीमा पन्र ठदन र सोपतछको
प्रत्र्ेक अधधवेशनको अवधध बढीमा सात ठदनको हुनेछ ।

५)

उपदफा

(१)

वा

(३)

बमोजजम

नगरसभाको

अधधवेशन

बोिाएको

सूचना

अध्र्क्षिे

सदस्र्हरुिाई ठदनेछ । त्र्स्तो सूचना आवश्र्कता अनुसार सावयजतनक सञ्चार माध्र्मबाट समेत
प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।
४.

सदस्यहरुको उपम्स्थतत र आसनाः

१) बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अतघ सबै सदस्र्िे अध्र्क्षिे तोकेको क्रम अनुसार अधधवेशनको
उपजस्थतत पुजस्तकामा हस्ताक्षर गनप
ुय नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजजम उपजस्थत सदस्र्िे अध्र्क्षिे तोके अनस
ु ारको स्थानमा तनधायररत

समर् अगावै आफ्नो आसन ग्रहण गनप
ुय नेछ ।

३) अपांगता भएका सदस्र्को हकमा अध्र्क्षिे तनधायररत गरे को स्थानमा तनजको साथमा एक
जना सहर्ोगी आवश्र्क भएमा सो को समेत व्र्वस्था गनय सक्नेछ ।
५.

सभाको गणपूरक संख्या

१) नगरसभामा तत्काि कार्म रहे को सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रततशत भन्दा बढी सदस्र् उपजस्थत
भएमा अधधवेशनको िाधग गणपूरक संख्र्ा पुगेको मातननेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजजम गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा अध्र्क्षिे तीन ठदन लभत्र अको बैठकका

िाधग दफा ३ बमोजजम सूधचत गनप
ुय नेछ ।

३) उपदफा (२) बमोजजम आव्हान गरे को अधधवेशनमा गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा दईु ठदन लभत्र

अधधवेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोजजम सूचना गनप
ुय नेछ ।

४) उपदफा (३) बमोजजम पुनः सूचना गदाय गणपुरक संख्र्ा नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस प्रततशत

सदस्र्हरुको उपजस्थततमा अधधवेशन बस्नेछ ।
६.

बैठकको सञ्चािन र स्थगन

१) अध्र्क्षिे नगरसभाको कार्यबोझिाई ध्र्ानमा राखी कार्यसूची स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचािन
गनप
ुय नेछ ।

२) नगरसभाको बैठक अध्र्क्षिे तनधायरण गरे को समर् तालिका बमोजजम हुनेछ ।
३) अध्र्क्षिे प्रत्र्ेक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
४) नगरसभाको अध्र्क्ष वैठकमा उपजस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा उपाध्र्क्ष वा उपप्रमख
ु िे
बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । उपप्रमुख पतन उपजस्थत हुन नसकेमा अध्र्क्षिे तोकेको सभाको सदस्र्िे
बैठकको अध्र्क्षता गने गरी कार्यसूचीमा तोक्नु पनेछ ।
७.

काययसूची र समयािधि प्रकाशनाः

१) अध्र्क्षको तनदे शानुसार नगरसभाको सधचविे कार्यसूची र समर् तालिका अनुसूची-१ बमोजजम
तर्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रतत सामान्र्तर्ा अड्चािीस घण्टा अगावै प्रत्र्ेक सदस्र्िाई उपिब्ध
गराइनेछ ।
तर ववशेष पररजस्थततमा अध्र्क्षको तनदे शानुसार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै कार्यसूची तर्ार

गरी त्र्सको एक प्रतत सदस्र्िाई नगरसभाको सधचविे उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
८.

समयािधि तनिायरण

१) अध्र्क्षिे बैठकमा पेश हुने ववषर्माधथ छिफि गनय समर्ावधध तोक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजजम तोककएको समर्ावधध समातत भएपतछ र्स कार्यववधधमा अन्र्था
िेणखएकोमा बाहे क अध्र्क्षिे अन्र् ववषर्मा छिफि हुन नठदई सो ववषर्को टुङ्गो िगाउन आवश्र्क
सबै ववधेर्क वा प्रस्ताव तनणयर्ाथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ ।

९.

सभामा मतदान

१) नगरसभामा तनणयर्का िाधग प्रस्तत
ु गररएको सबै

ववधेर्क वा प्रस्तावको तनणयर् उपजस्थत

सदस्र्हरूको बहुमतबाट हुनेछ ।

२) अध्र्क्षता गने व्र्जक्तिाई मत ठदने अधधकार हुने छै न ।
तर मत बराबर भएमा अध्र्क्षता गने व्र्जक्तिे आफ्नो तनणायर्क मत ठदनेछ ।
१०.

मयायददत संशोिनाः कुनै सदस्र्िे प्रस्तुत गने ववधेर्क वा प्रस्तावमा कुनै आपविजनक, व्र्ंग्र्ात्मक,

अनावश्र्क, अनुपर्क्
ु त वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्र्ांश प्रर्ोग भएको िागेमा अध्र्क्षिे त्र्स्ता ववषर्
११.
१२.

ववतरण हुनुभन्दा अतघ उपर्ुक्त संशोधन गनय वा गराउन सक्नेछ ।
बैठकको प्रारभभाः सभाको बैठक कक्षमा अध्र्क्ष आगमन भई राजरिर् धन
ु बजे पतछ बैठक प्रारम्भ
हुनेछ ।

बैठकमा पािना गनप
ुय ने आचरणहराः

१) बैठकमा दे हार्का आचरणहरू पािना गनुय पनेछः
क) अध्र्क्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुँदा सबैिे सम्मान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ ।
ख) अध्र्क्षिे बैठकप्रतत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनप
ुय नेछ ।
ग)

बैठक स्थधगत भई अध्र्क्ष नगरसभाबाट बाठहर तनस्के पतछ मात्र अरु सदस्र्हरूिे बैठक
कक्ष छाड्नु पनेछ ।

घ)

बैठकमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्दा अध्र्क्षिाई सम्बोधन गरे र मात्र बोल्नु पछय
अध्र्क्षिे अन्र्था आदे श ठदएमा बाहे क उलभएर बोल्नु पनेछ ।

र

ङ)

अध्र्क्षिे बैठकिाई सम्बोधन गरररहे को समर्मा कुनै पतन सदस्र्िे स्थान छाड्नु हुँदैन
र अध्र्क्षिे बोिेको कुरा शाजन्तपूवक
य सुन्नु पनेछ ।

च)

अध्र्क्षिे आसन ग्रहण गरररहे को र बोलिरहे को अवस्थामा सदस्र्को बीचबाट ठहँ ड्नु हुँदैन ।

छ) कुनै सदस्र्िे बोलिरहे को समर्मा अशाजन्त गनय वा बैठकको मर्ायदा भंग हुने वा
अव्र्वस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गनुय हुँदैन ।
ज) बैठक कक्षमा अध्र्क्षको सामुन्नेबाट वारपार गरी ठहँ ड्न वा अध्र्क्षको आसनतफय वपठ्र्ू
फकायएर बस्न हुँदैन ।

झ) बैठकको

कार्यसँग

प्रत्र्क्ष

रुपिे

सम्बजन्धत

ववषर्

बाहे क

अन्र्

ववषर्को

समाचारपत्र वा अन्र् कागजपत्रहरू पढ्नु हुँदैन ।
ञ)

पस्
ु तक,

बैठकको अवधधभर बैठक कक्षमा मोबाईि फोन बन्द गनुय पनेछ ।

२) नगरसभामा पािना गनप
ुय ने अन्र् आचरणहरू समर् समर्मा सभािे तोके बमोजजम हुनेछ ।
१३.

बैठकमा भाग लिने सदस्यिे पािन गनुय पने तनयमहराः बैठकमा हुने छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे
दे हार्का तनर्महरूको पािन गनुय पनेछः
क)

अध्र्क्षको ध्र्ानाकषयण गनयको तनलमि उठ्नु पनेछ र अध्र्क्षिे तनजको नाम बोिाएपतछ वा
इशारा गरे पतछ मात्र बोल्नु पनेछ ।

ख)

र्स कार्यववधधको दफा ३५ बमोजजमका ववषर्मा छिफि गनुय हुँदैन ।

ग)

अशीरट, अश्िीि, अपमानजनक वा कुनै आपविजनक शब्द बोल्नु हुँदैन ।

घ)

व्र्जक्तगत आक्षेप िगाउन हुँदैन ।

ङ)

बोल्न पाउने अधधकारिाई सभाको कार्यमा बाधा पाने मनसार्िे दरु
ु पर्ोग गनुय हुँदैन ।

च)

नगरसभा वा अध्र्क्षको कुनै तनणयर् बदर गररर्ोस ् भन्ने प्रस्तावमाधथ बोल्दाको अवस्थामा
बाहे क नगरसभाका अध्र्क्षको कुनै पतन तनणयर्को आिोचना गनुय हुँदैन ।

छ)

अध्र्क्षिे

पद अनुकूि आचरण गरे को छै न भन्ने प्रस्तावको छिफिको क्रममा बाहे क

अध्र्क्षको आचरणको आिोचना गनुय हुँदैन ।
ज)
१४.

वैठकमा पािना गनप
ुय ने अन्र् तनर्महरू नगरसभािे तोके बमोजजम हुनेछ ।

छिफिमा बोल्ने क्रमाः बैठकमा बोल्ने क्रम दे हार् बमोजजम हुनेछः
क)

प्रस्ताव पेश गने सदस्र्िे बोलिसकेपतछ अध्र्क्षिे नाम बोिाएको वा इशारा गरे को क्रम
बमोजजम सदस्र्िे बोल्न पाउनेछन ् ।

ख)

अध्र्क्षको अनुमतत बबना कुनै सदस्र्िे एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने
छै न ।

ग)

प्रस्ताव पेश गने सदस्र्िे उिर ठदनको तनलमि छिफिको अन्त्र्मा फेरर बोल्न पाउनेछ ।
सो प्रस्तावको सम्बन्धमा छिफिमा पठहिे भाग लिएको वा नलिएको जेसुकै भए तापतन
प्रस्तावक सदस्र्िे उिर ठदई सकेपतछ अध्र्क्षको अनुमतत नलिई फेरर बोल्न पाउने छै न ।

१५.

स्पष्ट पानय माग गनय सककनेाः

१) बैठकमा छिफि चलिरहे को समर्मा सम्बजन्धत ववषर्मा कुनै सदस्र्िे कुनै कुरा स्परट पानय माग
गनय अध्र्क्ष माफयत अनरु ोध गनय सक्नेछ ।

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए तापतन अध्र्क्षको अनुमतत लिई कुनै सदस्र्िे

नगरसभाको जानकारीको िाधग आफूसँग सम्बजन्धत अन्र् ववषर्मा स्परट जानकारी ठदन सक्नेछ ।

तर त्र्स्तो स्परट जानकारी ठदँ दा कुनै वववादस्पद ववषर् उठाउन पाइने छै न र सो स्परट

जानकारी माधथ कुनै छिफि गनय पाइने छै न ।
१६.

तनणययाथय प्रस्ताि पेश गनेाः

१) नगरसभाको कार्यसच
ू ीको कुनै प्रस्तावमाधथ छिफि समातत भएपतछ सो प्रस्तावको पक्षमा हुने
सदस्र्हरूिाई “हुन्छ, ववपक्षमा हुने सदस्र्हरूिाई “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने सदस्र्हरूिाई “मत

ठदन्न” भन्ने शब्द सुतनने गरी उच्चारण गनुय भनी अध्र्क्षिे कार्यसुचीका ववषर्हरू क्रमशः तनणयर्ाथय
पेश गनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजजम प्रस्ताविाई तनणयर्ाथय पेश गरे पतछ अध्र्क्षिे “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने
सदस्र्हरूमध्र्े जुन पक्षको बहुमत भएको ठहर्र्ाउँ छ सो कुराको घोषणा गनेछ ।
३) अध्र्क्षद्वारा कुनै प्रस्ताव तनणयर्ाथय पेश गररसकेपतछ सो प्रस्तावमाधथ छिफि गनय वा

संशोधन प्रस्तत
ु गनय पाइने छै न ।
१७.

सभाध्यििे तनदे शन ददनेाः

१) बैठकमा अभद्र व्र्वहार गने सदस्र्िाई आफ्नो व्र्वहार तनर्न्त्रण गनय अध्र्क्षिे चेतावनी ठदए
पतछ त्र्स्तो सदस्र्िे आफ्नो व्र्वहारमाधथ तुरुन्त तनर्न्त्रण गनुय पनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजजमको आदे श पािना नगने सदस्र्िाई अध्र्क्षिे बैठकबाट बाठहर जान
आदे श ठदन सक्नेछ । आदे श पाएपतछ त्र्स्तो सदस्र्िे बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाठहर जानु पनेछ र
तनजिे सो ठदनको बाँकी अवधधको बैठकमा उपजस्थत हुन पाउने छै न ।

३) उपदफा (२) बमोजजमको आदे श पाएपतछ पतन त्र्स्तो सदस्र् बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाठहर

नगएमा अध्र्क्षिे तनजिाई कमयचारी वा सुरक्षाकमीको सहर्ोग लिई बाठहर तनकाल्न सक्नेछ ।

त्र्सरी तनकालिएकोमा त्र्स्तो सदस्र्िे त्र्सपतछको तीन ठदनसम्म नगरसभाको बैठक वा कुनै

सलमततको बैठकमा भाग लिन पाउने छै न । र्सरी तनकालिएकोमा नगरसभाको सधचविे सो कुराको
सूचना सबै सलमततिाई ठदनेछ ।

(४) र्स कार्यववधधमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेणखएको भए तापतन कुनै सदस्र्िे बैठक कक्षमा

शाजन्त, सुव्र्वस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरे मा वा गनय िागेमा वा नगरसभाको प्रततरठामा धक्का

िाग्ने ककलसमिे बैठक कक्ष लभत्र ध्वंसात्मक कार्य गरे मा वा बि प्रर्ोग गरे मा वा गनय िागेमा वा
कुनै भौततक हानी नोक्सानी पुर्र्ाएमा अध्र्क्षिे तनजिाई बैठक कक्षबाट तत्काि तनरकाशन गरी
सदस्र्िाई बढीमा सात ठदन सम्मको िाधग नगरसभामा आउन नपाउने गरी र क्षतत भएको भौततक
सामाग्रीको र्थाथय क्षततपूततय तनजबाट भराउने आदे श ठदन सक्नेछ ।
५) दफा (४) बमोजजम तनरकालसत भएको सदस्र्िे सो अवधधभर नगरसभाको वा कुनै

सलमततको बैठकमा उपजस्थत हुन पाउने छै न । तनजिाई तोककएको क्षततपतू तय अध्र्क्षिे तोकेको
समर्लभत्र दाणखिा गने दातर्त्व सम्बजन्धत सदस्र्को हुनेछ ।

६) र्स दफा बमोजजम कुनै सदस्र् तनरकालशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना नगरसभाको

सधचविे सबै सलमततिाई ठदनेछ ।
१८.

१९.

कारिाही कफताय हुन सकनेाः र्स कार्यववधधमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेणखएको भए तापतन तनरकालशत वा
कारवाहीमा परे को सदस्र्िे धचि बुझ्दो सफाई पेश गरे मा वा आफ्नो भूि स्वीकार गरी माफी मागेमा
अध्र्क्षिे बैठकको रार् बुझी त्र्स्तो सदस्र्िाई माफी ठदई कारवाही कफताय लिन सक्नेछ ।

बैठक स्थधगत गने अधिकाराः बैठक कक्षलभत्र अव्र्वस्था भई वा हुन िाधग बैठक तनर्लमत रुपिे
सञ्चािन गनय बाधा पने दे णखएमा अध्र्क्षिे सो ठदनको कुनै समर्सम्म वा आफूिे तोकेको

अवधधसम्मको िाधग सूचना टाँस गरी बैठक स्थधगत गनय सक्नेछ । अध्र्क्षिे गरे को त्र्स्तो स्थगन
२०.

माधथ कुनै सदस्र्िे प्रश्न उठाउन पाउने छै न।

सदस्यको स्थान ररकत रहे को अिस्थामा नगरसभाको कायय सञ्चािन

नगरसभाको कुनै सदस्र्को

स्थान ररक्त रहे को अवस्थामा समेत नगरसभािे आफ्नो कार्य सञ्चािन गनय सक्नेछ । नगरसभाको

कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्र्जक्तिे भाग लिएको कुरा पतछ पिा िागेमा प्रचलित कानून
२१.

ववपररत बाहे कको कार्य अमान्र् हुने छै न ।

नगरसभाको तनणययको अलभिेख र कायायन्ियन

१) नगरसभा र र्सको सलमततको तनणयर् तथा कारबाहीको अलभिेख नगरसभाको सधचविे व्र्वजस्थत
र सुरक्षक्षत राख्नु पनेछ ।
२) नगरसभा तथा र्सका सलमततको तनणयर्को सक्कि अध्र्क्षको आदे श बबना नगरसभा वा
नगरसभा

भवन बाठहर िैजान हुँदैन ।
२२.

तनणयय प्रमाणणत गने:

१) नगरसभाको बैठकिे गरे का तनणयर् अध्र्क्षिे प्रमाणणत गनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजजमको तनणयर् सुरक्षक्षत राख्ने र कार्ायन्वर्न गने गराउने कार्य नगरसभाको

सधचविे गनेछ ।

पररच्छे द ३
स्थानीय कानन
ू तनमायण गने प्रकक्रया
२३.

स्थानीय कानून तनमायण गदाय विचार गनुय पने पिहरुाः

१) नगरसभािे स्थानीर् कानून तनमायण वा संशोधन गदाय अन्र् कुराको अततररक्त दे हार्को ववषर्मा
ववचार गनुय पनेछ,क)

संववधान बमोजजम आफ्नो अधधकारको ववषर्मा पने वा नपने,

ख)

संववधान, संघीर् कानून तथा प्रदे श कानूनको व्र्वस्था,

ग)

त्र्स्तो कानून, स्वच्छ, न्र्ार्पूणय तथा तकय संगत हुने वा नहुने,

घ)

तनमायण गनय िाधगएको स्थानीर् कानूनको व्र्वहाररक कार्ायन्वर्न हुन सक्ने वा नसक्ने,

ङ)

कानून कार्ायन्वर्नको िाधग आवश्र्क पने आधथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना,

च)

सवोच्च अदाितबाट प्रततपाठदत लसद्धान्त वा भएको आदे श,

छ)

नेपाि सरकार, संघीर् संसद्, प्रदे श सरकार वा प्रदे श सभािे त्र्स्तै ववषर्मा आधारभूत कानून

ज)

नेपाि सरकार वा प्रादे लशक सरकारिे नमूना कानून उपिब्ध गराएको भए सोमा भएको

तनमायण गरे को भए सोमा भएको व्र्वस्था
व्र्वस्था,

झ)

नेपाििे अन्तराजरिर् स्तरमा जनाएको प्रततवद्धता,

ञ)

नगरपालिकािे तनमायण गरे को अन्र् स्थानीर् कानूनहरुसँगको तािमेि तथा सौहाद्रय ता,

ट)

जजल्िालभत्रका अन्र् स्थानीर् तहिे बनाएको स्थानीर् कानूनको व्र्वस्था,

ठ)

नगरकार्यपालिकािे तनधायरण गरे का अन्र् आवश्र्क ववषर्हरु ।
२) नगरसभािे संववधानको अनुसूची ९ को ववषर्मा स्थानीर् कानून तनमायण गदाय त्र्स्तो

ववषर्मा संघीर् संसद वा प्रदे श सभािे बनाएको कानूनको प्रततकूि नहुने गरी तनमायण गनेछ ।

३) एक स्थानीर् तहबाट अको स्थानीर् तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको ववस्तारमा कुनै
ककलसमको बाधा अवरोध गने वा कुनै ककलसमको भेदभाव गने गरी स्थानीर् कानून तनमायण गनय हुँदैन
।
४) नगरसभा वा कार्यपालिकािे एक आपसमा बाणझने गरी स्थानीर् कानून तनमायण गनय हुँदैन ।
५) नगरसभािे ठदएको अधधकार प्रर्ोग गरी कार्यपालिकािे कार्यववधध, तनदे लशका, मापदण्ड वा
ठदग्दशयन बनाई िागू गनेछ ।
२४.

आिश्यकताको पदहचान गने
१)

नगर कार्यपालिकािे ववधेर्क तजुम
य ा गनुय अतघ त्र्स्तो ववषर्को कानून तनमायण गनय आवश्र्क

रहे नरहे को ववषर्मा आवश्र्कताको पठहचान गनुय पनेछ ।

२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको िाधग नगर कार्यपालिकािे स्थानीर् कानन
ू बनाउनु पने आधार

र कारण, त्र्स्तो ववषर्मा संघीर् वा प्रदे श कानन
ू भए नभएको, जजल्िा लभत्रका र अन्र् तछमेकी

स्थानीर् तहमा त्र्स सम्बन्धी स्थानीर् कानन
तनमायण भए नभएको, स्थानीर् कानन
ू
ू तजम
ुय ाबाट
हालसि गनय खोजजएको िाभ िागत र उपिब्धी, स्थानीर् कानून कार्ायन्वर्नको िाधग आवश्र्क पने
संर्न्त्र तथा आधथयक स्रोत, त्र्स्तो स्रोत जुटाउनको िाधग आवश्र्क व्र्वस्था र ववधेर्कमा रहने
मुख्र् मुख्र् प्रावधानको समेत ववश्िेषण गरी संक्षक्षतत अवधारणापत्र तर्ार गनुय पनेछ ।

३) कानूनको संशोधनको िाधग ववधेर्क तजुम
य ा गदाय संशोधन गनुय परे को आधार र कारण

सठहतको दफाबार तीन महिे वववरण तर्ार गनुय पनेछ ।
२५.

प्रस्ताि स्िीकारयोग्य छ िा छै न भन्ने तनणयय गनेाः कुनै प्रस्ताव स्वीकार र्ोग्र् छ वा छै न भन्ने

कुराको तनणयर् अध्र्क्षिे गनेछ र त्र्सरी तनणयर् गदाय अध्र्क्षिे कारण खि
ु ाई प्रस्तावको कुनै अंश
२६.

वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनय सक्नेछ ।
वििेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुत

१) वावषयक आर् र व्र्र्को अनुमान सठहतको बजेट तथा सोसँग सम्बजन्धत ववतनर्ोजन वा आधथयक
ववधेर्कहरू अध्र्क्षबाट तनधायररत लमतत र समर्मा नगरसभाको बैठकमा प्रस्तुत गनप
ुय नेछ ।

२) वावषयक बजेट तथा अथय सम्बन्धी ववधेर्क वा प्रस्ताव नगर प्रमख
आफैंिे वा तनजिे तोके
ु

बमोजजम उपप्रमुख वा कार्यपालिकाको सदस्र्िे मात्र प्रस्तत
ु गनप
ुय नेछ । अध्र्क्षिे वावषयक आर् व्र्र्

वववरण तथा बजेट नगरसभामा आँफै पेश गने भएमा सो समर्मा उपप्रमुखिे बैठकको अध्र्क्षता
गनेछ ।

३) कुनै ववधेर्क वा प्रस्ताव अथय सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठे मा सो प्रश्नको अजन्तम

तनणयर् गने अधधकार अध्र्क्षको हुनेछ ।

४) अथय सम्बन्धी ववधेर्क वा प्रस्तावको अन्र् प्रकक्रर्ा दे हार् बमोजजम हुनेछ,क

अथय सम्बन्धी
कार्यतालिका

ववधेर्क
(लमतत

र

वा

प्रस्तावमा

समर्)

सबै

छिफिका
सदस्र्िाई

िाधग

अध्र्क्षिे

नगरसभाको

स्वीकृत

सधचविे

गरे को
उपिब्ध

गराउनुपनेछ
ख

वावषयक बजेट सम्बन्धी ववधेर्क नगरसभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै
सदस्र्िाई उपिब्ध गराइनेछ ।

ग अथय सम्बन्धी ववधेर्क वा प्रस्तावका सम्बन्धमा र्स कार्यववधधमा उल्िेख भएका ववषर्
बाहे क अध्र्क्षिे उपर्ुक्त ठहर्ायएको प्रकक्रर्ा अपनाइनेछ ।
५) अथय सम्बन्धी ववधेर्क वा प्रस्ताव बाहे कका ववधेर्क वा प्रस्ताव कुनै सदस्र्िे कम्तीमा

सात ठदन अतघ दताय गनप
ुय नेछ ।

६) अथय सम्बन्धी ववधेर्क वा प्रस्ताव बाहे कका ववधेर्क वा प्रस्ताव दताय भए पश्चात
नगरसभाको सधचविे सबै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु गनप
ुय नेछ ।
७) ववधेर्क वा प्रस्ताव माथी छिफि र तनणयर् हुने समर्तालिका अनुसूची -१ बमोजजम
अध्र्क्षिे तनधायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
२७.

अथय सभबन्िी पुरक अनुमान

१) नगरसभाबाट पाररत चािु आधथयक वषयका िाधग अथय सम्बन्धी ऐनिे कुनै सेवाका िाधग खचय गनय
अजख्तर्ारी ठदएको रकम अपर्ायतत भएमा वा त्र्स वषयका िाधग अथय सम्बन्धी ऐनिे अजख्तर्ारी

नठदएको सेवामा खचय गनय आवश्र्क भएमा वा अथय सम्बन्धी ऐनिे अजख्तर्ारी ठदएको रकमभन्दा

२८.

बढी खचय हुन गएमा कार्यपालिकाको प्रमुखिे नगरसभामा र्स अतघ प्रस्तुत गररएको बजेटको
लसद्धान्त र मागयदशनको प्रततकूि नहुने गरी परु क अनम
ु ान पेश गनय सक्नेछ ।
वििेयक सभामा पेश गदाय संिग्न गनुय पने वििरण

नगरसभामा पेश गने ववधेर्कका साथमा दे हार्को वववरण संिग्न गनुय पनेछ,क) ववधेर्कको उद्दे श्र् र कारण सठहतको वववरण,
ख) ववधेर्क ऐन बनेपतछ आधथयक व्र्र्भार हुने रहे छ भने त्र्सको ववस्तत
ृ वववरण सठहतको
आधथयक ठटतपणी,
ग)

कुनै ववधेर्कमा तनर्म, कार्यववधध, तनदे लशका बनाउने वा अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गने प्रावधान
रहे को भए त्र्सको कारण, प्रत्र्ार्ोजजत अधधकार अन्तगयत बनाइने तनर्म, कार्यववधध वा
तनदे लशकाको प्रकृतत र सीमा तथा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्धी ठटतपणी ।

२९.

वििेयक दताय गराउनु पने

१) नगरसभाको अधधकारक्षेत्र लभत्र पने कुनै ववषर्मा कुनै सदस्र्िे ववधेर्क पेश गनय चाहे मा ववधेर्क
तर्ार गरी नगरसभाको बैठक बस्ने लमतत भन्दा कम्तीमा पन्र ठदन अगावै अध्र्क्षिाई उपिब्ध
गराई दताय गराउनु पनेछ ।
तर तनवायचनपतछको प्रथम सभामा ववधेर्क पेश गने समर्ावधध अध्र्क्षिे तोके बमोजजम हुनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजजमको ववधेर्क प्रचलित कानून अनुकूि नदे णखएमा वा र्ो कार्यववधध

अनक
ु ु ि नभएमा अध्र्क्षिे उक्त ववधेर्क ववधधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्र्िाई ठदनु
पनेछ ।

३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम अध्र्क्षिे आदे श ठदए बमोजजम नगरसभाको सधचविे
प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ ।
४) नगरसभाको सधचविे अध्र्क्षिे आदे श ठदएका ववधेर्क अनस
ु च
ू ी-२ बमोजजम दतायको अलभिेख

छुट्टै राख्नु पनेछ ।
३०.

प्रस्ताि दताय गराउनु पने

१(नगरसभाको अधधकारक्षेत्र लभत्र पने कुनै ववषर्मा प्रस्ताव पेश गनय चाहने सदस्र्िे प्रस्ताव तर्ार

गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात ठदन अगावै अध्र्क्ष समक्ष पेश गनप
ुय नेछ ।

तर तनवायचनपतछको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गने समर्ावधध अध्र्क्षिे तोके बमोजजम हुनेछ ।
२) त्र्स्तो प्रस्ताव प्रचलित कानून अनुकूि नदे णखएमा वा र्ो कार्यववधध अनुकुि नभएमा

अध्र्क्षिे उक्त प्रस्ताव ववधधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्र्िाई ठदनु पनेछ ।

३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम अध्र्क्षिे आदे श ठदए बमोजजम सभाको सधचविे प्रस्ताव
दताय गनुय पनेछ ।
४) नगरसभाको सधचविे अध्र्क्षिे आदे श ठदएका प्रस्तावहरु दतायको अलभिेख अनस
ु च
ू ी-२

बमोजजम छुट्टै राख्नु पनेछ ।
३१.

सूचना बबना पतन प्रस्ताि पेश गनय सककनेाः

१) र्स पररच्छे दमा जुनसुकै कुरा िेणखएको भए तापतन अध्र्क्षको अनुमतत लिई दे हार्को कुनै
प्रस्ताव सूचना बबना पतन पेश गनय सककनेछ र त्र्स्तो प्रस्तावद्वारा कुनै वववादस्पद ववषर् उठाउन
पाइने छै नः
क)

धन्र्वाद ज्ञापन गने,

ख)

प्रस्ताव तथा संशोधन कफताय लिने,

ग)

बधाइ ठदने वा शोक प्रकट गने,

घ)

छिफि वा बैठक स्थधगत गने,

ङ)

बैठकको अवधध बढाउने वा

च)

छिफि समातत गने ।

२) उपदफा (१) मा उल्िेणखत प्रस्तावका सम्बन्धमा अध्र्क्षको अनुमतत प्रातत भई बैठकमा

प्रस्ताव पेश भएपतछ अध्र्क्षिे उक्त प्रस्ताविाई बैठकको तनणयर्ाथय पेश गनेछ ।
३२.

वििेयक र प्रस्ताि वितरण वावषयक बजेट सम्बन्धी ववधेर्क कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी लसधै
नगरसभामा पेश गररनेछ । अन्र् सबै ववधेर्क वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौवीस

३३.

घण्टा अगावै सबै सदस्र्िाई नगरसभाको सधचविे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
सुझाब संकिन र पररमाजयन

१) ववधेर्क मसौदा भएपतछ अध्र्क्षिाई उपर्ुक्त िागेमा त्र्स्तो ववधेर्कमा सावयजतनक रुपमा वा
वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकिन गनय सक्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजजम प्रातत हुन आएको सुझाबहरु सठहतको प्रततवेदन सम्बजन्धत वडा
सलमततिे कार्यपालिकािाई ठदनु पनेछ ।
३) उपदफा (२) बमोजजम ववधेर्कमा वडा सलमतत माफयत प्रातत हुन आएका सुझाबहरुको
अध्र्र्न गरी कार्यपालिकािे ववधेर्किाई आवश्र्कता अनुसार पररमाजयन गनेछ ।
३४.

वििेयक िा प्रस्ताि नगरसभामा पेश गने

१) अध्र्क्षबाट स्वीकृत कार्यतालिका बमोजजम ववधेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तत
ु कताय सदस्र्िे नगरसभाको
बैठकमा पेश गनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजजम ववधेर्क पेश गदाय ववधेर्क प्रस्तत
ु कताय सदस्र्िे ववधेर्क पेश गनुय

परे को कारण, ववधेर्कबाट गनय खोजजएको व्र्वस्था र त्र्सबाट प्रातत गनय खोजजएको उपिजब्धको

बारे मा संक्षक्षतत जानकारी ठदंदै ववधेर्कमा छिफि गररर्ोस ् भन्ने प्रस्ताव नगरसभामा पेश गनुय पनेछ
।

३) ववधेर्क वा प्रस्ताव पेश गनय तोककएको सदस्र् नगरसभामा स्वर्ं उपजस्थत हुन असमथय
भएमा अध्र्क्षिे तोकेको कुनै सदस्र्िे ववधेर्क वा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ ।
३५.

संशोिन सभबन्िी शतयहराः

कुनै ववधेर्क वा प्रस्तावको सम्बन्धमा दे हार्का शतयका अधीनमा रही सदस्र्िे संशोधन पेश गनय
सक्नेछः

३६.

क)

मूि प्रस्तावको लसद्धान्त ववपरीत हुनु हुँदैन ।

ख)

मूि प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्र्सको क्षेत्रलभत्रको हुनु पनेछ ।

ग)

बैठकिे पठहिे गररसकेको तनणयर्सँग बाणझने हुनु हुँदैन ।

घ)

अस्परट वा तनरथयक हुनु हुँदैन ।

वििेयकमा दफाबार छिफि

१) दफा २६, २७, २९ र ३० बमोजजमको ववधेर्क वा प्रस्ताव बैठकमा दफावार छिफिका िाधग अध्र्क्षिे
आवश्र्क व्र्वस्था गनुयपनेछ । र्स्तो छिफिमा अध्र्क्षिे प्रातत भई सकेका संशोधन ववधेर्क वा
प्रस्ताविाई समेत समावेश गराउन सक्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजजम छिफि समातत भए पश्चात ववधेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय

सदस्र्िे अध्र्क्षको अनुमततिे नगरसभामा दे हार्को कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गनप
ुय नेछ,क)

ववस्तत
ृ छिफिको िाधग ववधेर्क वा प्रस्ताविाई नगरसभाका सलमततमा पठाइर्ोस ् भन्ने वा

ख)

ववधेर्क वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय तनणयर्ाथय पेश गने ।
तर सलमततको बैठकमा पठाइने ववधेर्क वा प्रस्ताव नगरसभाको बैठकमा दफाबार छिफि गररने

छै न ।
३७.

नगरसभामा छिफि गनय नपाइने विषयहराः

१) दे हार्का ववषर्मा नगरसभा वा सलमततको कुनै बैठकमा छिफि गनय पाइने छै नः
क)

संववधान वा प्रचलित कानूनबाट तनषेध गररएको ववषर्,

ख)

कानूनत: गोतर् रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय राजरिर् ठहत ववपररत हुने कार्य,

ग)

कार्यपालिकाको कुनै सलमततको तनणयर्को आिोचना गररएका ववषर्,

ग)

नगरसभाको छिफिद्वारा स्परट भइसकेको ववषर्,

घ)

प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा प्रचारको िाधग कुनै व्र्जक्त वा संस्थाको नाम आठद भएको ववषर्,

ङ)

प्रचलित कानन
ू बमोजजम स्थावपत भएको न्र्ातर्क वा त्र्सको पदाधधकारी, प्रचलित कानन
ु
बमोजजम जाँचबझ
गनय, सझ
ु
ु ाव ठदन वा प्रततवेदन पेश गनय गठठत आर्ोग वा सलमततमा
ववचारधीन रहे को ववषर्,

च)

ऐततहालसक तथ्र् वा कानन
ू को व्र्ाख्र्ा सम्बन्धी ववषर्,

छ)

गैर सरकारी व्र्जक्तको कुनै वक्तव्र् सत्र् हो वा होइन भन्ने ववषर्,

ज)

अलशरट भाषा प्रर्ोग गररएको,

झ)

कार्यपालिकाको कुनै तनणयर् वा कुनै कारवाही सम्बन्धी ववषर्मा छिफि गदाय राजरिर् सुरक्षा,

अखण्डता वा कूटनीततक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशीि ववषर्हरूमा आँच आउन सक्ने भनी
कार्यपालिकाबाट प्रमाणणत गररएको ववषर् समावेश भएको ।
३८.

सलमततमा छिफि

१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोजजम ववस्तत
ृ छिफि गनय नगरसभाको सलमततमा पठाइएकोमा
सलमततिे त्र्स्तो ववधेर्क वा प्रस्तावमा छिफि गदाय ववधेर्कमा संशोधन पेश गने सदस्र्हरुिाई

संशोधन पेश गनुय परे को आधार र कारण समेत खि
ु ाई आफ्नो संशोधनको ववषर्मा प्ररट गनय
सलमततको बैठकमा समर् ठदनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजजम संशोधनकतायिे संशोधनको ववषर्मा आफ्नो धारणा राखेपतछ पेश
भएका संशोधनका ववषर्मा समेत सलमततिे दफाबार छिफि गरी त्र्स्तो संशोधन स्वीकार गने वा
नगने सम्बन्धमा ववधेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्को समेत रार् लिई आवश्र्क तनणयर् गनेछ ।
३९.

सलमततको प्रततिेदन बैठकमा प्रस्तुत

१) सलमततमा ववधेर्क वा प्रस्ताव उपर छिफि समातत भएपतछ सलमततिे गरे को तनणयर् अनुरुप
प्रततवेदन तर्ार गरी सलमततको संर्ोजक वा तनजको अनुपजस्थततमा सलमततिे तोकेको सदस्र्िे
प्रततवेदन सठहतको ववधेर्क वा प्रस्ताव अध्र्क्षको अनुमततिे नगरसभाको बैठकमा पेश गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रततवेदन उपर छिफि समातत भए पश्चात ववधेर्क वा

प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्र्िे अध्र्क्षको अनुमततमा ववधेर्क वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय
तनणयर्ाथय पेश गनेछ ।
४०.

वििेयक कफताय लिन सकने

१) ववधेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे नगरसभाको स्वीकृतत लिई जुनसुकै अवस्थामा ववधेर्क वा प्रस्ताव
कफताय लिन सक्नेछ ।

तर वावषयक बजेट तथा आधथयक ऐन सम्बन्धी ववधेर्क कफतायलिन सक्ने छै न ् ।
२) ववधेर्क वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्र्िे ववधेर्क कफताय लिन अनुमतत माग्ने प्रस्ताव पेश

चाहे मा लिणखत सूचना ठदनु पनेछ ।

३) ववधेर्क वा प्रस्ताव कफताय लिने प्रस्तावको कसैिे ववरोध गरे मा प्रस्ताव गने तथा ववरोध गने
सदस्र्िाई अध्र्क्षिे आ-आफ्नो कुराहरू स्परट पानय संक्षक्षतत वक्तव्र् ठदन अनुमतत ठदन सक्नेछ र
त्र्सपतछ अरु छिफि हुन नठदई प्रस्ताविाई तनणयर्ाथय पेश गनेछ ।

४) ववधेर्क वा प्रस्ताव कफताय लिने अन्र् प्रकक्रर्ा अध्र्क्षिे तनधायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।

४१.

संशोिन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अधिकाराः

१) दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोजजम दताय भएको ववधेर्क वा प्रस्ताव उपर कुनै सदस्र्िे संशोधन
पेश गनय चाहे मा नगरसभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा अगावै संशोधनको प्रस्ताव
अध्र्क्ष समक्ष पेश गनय सक्नेछ ।
।

२) उपदफा (१) बमोजजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने अधधकार अध्र्क्षको हुनेछ
३) अध्र्क्षिे स्वीकृत गरे को संशोधन वा संशोधन सठहतको प्रस्ताव वा मि
प्रस्ताविाई
ू

तनणयर्ाथय पेश गनभ
ुय न्दा पठहिे बैठकमा पढे र सन
ु ाउनेछ । र्सरी तनणयर्ाथय पेश गदाय एकभन्दा बढी

संशोधनहरु भएमा अध्र्क्षिे उपर्क्
ु त ठहर्ायएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सठहतको प्रस्ताव वा
मि
ू प्रस्ताविाई प्राथलमकता ठदइ पेश गनय सक्नेछ ।
४)

नगरसभाको

सधचविे

अध्र्क्षिे

अनुमतत

उपिब्ध गराउनेछ ।
४२.

ठदएका

संशोधनहरूको

वववरण

सदस्र्हरूिाई

वििेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको तनणययाथय पेश गने

१) नगरसभामा दफावार छिफि भएकोमा सो समातत भएपतछ र सलमततमा ववस्तत
छिफि
ृ

भएकोमा सलमततको प्रततवेदन उपर नगरसभाको बैठकमा छिफि समातत भएपश्चात अध्र्क्षको
अनुमतत लिई नगरसभामा तनणयर्ाथय ववधेर्क प्रस्तुतकताय सदस्र्िे ववधेर्क पाररत गररर्ोस ् भन्ने
प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजजमको ववधेर्क वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूिाई अध्र्क्षको
अनुमततिे बैठकमा तनणयर्ाथय छुट्टै पेश गनय सककनेछ ।
३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम नगरसभाको बैठकमा बहुमत सदस्र्िे स्वीकृत गरे मा
ववधेर्क वा प्रस्ताव पाररत भएको मातननेछ ।
४३.
४४.

वििेयकको पन
ु ाः प्रस्ततु ताः एक पटक आव्हान गरी बसेको नगरसभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृत
भएको ववधेर्क सोही सभाको बैठकमा पन
ु ः प्रस्ताव गररने छै न ।
वििेयक दताय अलभिेख राख्ने
ववधेर्क नगरसभाको

४५.
४६.

नगरसभामा पेश गने प्रर्ोजनाको िाधग अध्र्क्ष समक्ष पेश भएका

सधचविे अनस
ु च
ू ी

-२

बमोजजम दताय

अद्र्ावधधक िगत तर्ार गरी राख्नु पनेछ ।

गरी

ववधेर्कमा

भएको कारबाहीको

सामान्य त्रट
ु ी सुिार अध्र्क्षिे सभाबाट पाररत भएको ववधेर्क वा प्रस्तावमा दफाहरूको संख्र्ाको क्रम
लमिाउने तथा भाषागत शुद्धता कार्म राख्नु पनेछ ।

वििेयक प्रमाणीकरणको िाधग अद्यािधिक प्रतत तयार पाने

१) दफा ४२ बमोजजम नगरसभाबाट पाररत भएको ववधेर्किाई नगरसभाको सधचविे पाररत भएका
संशोधन तथा प्रासधगक लमिान भए त्र्स्तो लमिान गरी ववधेर्क पाररत भएको लमतत समेत उल्िेख
गरी प्रमाणीकरणको िाधग नेपािी कागजमा चार प्रतत तर्ार गनप
ु नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजजम तर्ार गररएको ववधेर्कमा वषयगत नम्बर समेत उल्िेख गरी
नगरसभाको सधचविे प्रमाणीकरणको िाधग अध्र्क्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
४७.

वििेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा बबक्री वितरण

१) नगरसभाबाट पाररत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको ववधेर्कको पठहिो र
अजन्तम परृ ठमा परू ा नाम, थर तथा पद समेत उल्िेख गरी प्रत्र्ेक परृ ठमा हस्ताक्षर गरी अध्र्क्षिे

प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्सरी प्रमाणीकरण गदाय लमतत र ववधेर्कको परृ ठ संख्र्ा समेत खि
ु ाउनु पनेछ
।

२) नगरसभाबाट पाररत ववधेर्क उपदफा (१) बमोजजम प्रमाणीकरण भएपतछ िागू हुनेछ ।
३) उपदफा (१) बमोजजम ववधेर्क प्रमाणीकरण भएको जानकारी नगरसभामा ठदनु पनेछ ।
४) उपदफा (१) बमोजजम प्रमाणीकरण भएको ववधेर्कको एक प्रतत नगरसभाको अलभिेखमा
राखी

अको

एक–एक

प्रतत

कार्यपालिकाको

कार्ायिर्, वडा

सलमतत

र

संघ

र

प्रदे शको

सम्पकय

मन्त्रािर्मा पठाउनु पनेछ ।
५) उपदफा (१) बमोजजम प्रमाणीकरण भएको ववधेर्क प्रकाशन गरी कार्यपालिकाको वेवसाईटमा
समेत राख्नु पनेछ ।
६) नगरसभािे पाररत गरे को ववधेर्क प्रमाणीकरण भएपतछ त्र्सका मुख्र् मुख्र् व्र्वस्थाको

बारे मा स्थानीर् सञ्चार माध्र्म वा अन्र् कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।

७) कसैिे स्थानीर् कानून खररद गनय चाहे मा कार्यपालिकाको कार्ायिर् र वडा सलमततको

कार्ायिर्बाट तोककएको दस्तुर ततरी खररद गनय सक्नेछ ।
४८.

सलमतत गठन गनय सकने
१)

नगर

कार्यपालिकािाई

नगरसभाप्रतत

उिरदार्ी बनाउन, स्थानीर्

कानन
ू तनमायण

प्रकक्रर्ािाई

व्र्वजस्थत बनाउन तथा नगर कार्यपालिकाबाट भएका कारवाहीको अनग
ु मन र मल्
ू र्ाङ्कन गरी

आवश्र्क तनदे शन ठदन समेत प्रर्ोजनको िाधग नगरसभािे दे हार् बमोजजमका सलमतत गठन गनय
सक्नेछः
क. ववधेर्क सलमतत

ख. िेखा सलमतत
२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रत्र्ेक सलमततमा बढीमा तीन जना सदस्र्हरु रहनेछन ् ।

सलमततमा रहने सदस्र्हरु ववषर्गत अनुभव वा ववज्ञताका आधारमा अध्र्क्षको प्रस्ताव बमोजजम
सभािे तनधायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।

३) उपदफा (२) बमोजजम गठन हुने सलमततको संर्ोजक अध्र्क्षिे तोके बमोजजम हुनेछ ।
संर्ोजक बैठकमा उपजस्थत नभएमा सलमततिे तोकेको सदस्र्िे बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।
४) सलमततको सधचवको कार्य कार्यपालिकाको ववषर्गत शाखा प्रमुखिे गनेछ ।
५) सलमततको बैठकको गणपरु क संख्र्ा कम्तीमा दईु जना हुनप
ु नेछ ।
६) सलमततको तनणयर् बहुमतबाट हुनेछ ।
७) उपदफा (१) बमोजजमको सलमततिे आवश्र्कतानस
ु ार ववषर्गत ववज्ञ वा कमयचारीिाई

बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । आमजन्त्रत सदस्र्िे बैठकको तनणयर्मा मत ठदन पाउने छै न।

८) उपदफा (१) बमोजजमका सलमततिे आफूिे गरे को कामको वावषयक प्रततवेदन नगरसभासमक्ष

पेश गनुय पनेछ ।
४९.

स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यािधिक अलभिेख राख्नप
ु ने:

१) नगरसभाको सधचविे अनुसूची–३ बमोजजमको ढाँचामा नगरसभािे बनाएको कानूनको एकीकृत र
अद्र्ावधधक अलभिेख राख्नु पनेछ ।

२) नगर कार्यपालिकािे स्थानीर् कानूनको वषयगत र वणायनुक्रममा अद्र्ावधधक वववरण तर्ार

गरी राख्नु पनेछ ।

३) स्थानीर् कानूनमा संशोधन भएमा त्र्स्तो संशोधन समेत लमिाइ नगर कार्यपालिकािे

अद्र्ावधधक वववरण तर्ार गरी राख्नु पनेछ । त्र्सरी अद्र्ावधधक गररएको स्थानीर् कानून स्थानीर्
तहको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।

४) उपदफा (१) बमोजजम राणखएको अलभिेख कसैिे अविोकन गनय चाहे मा सरु क्षक्षत रुपमा

अविोकन गनय ठदनु पनेछ ।
५०.
५१.

कानून तनमायण प्रकक्रया सभबन्िी अन्य व्यिस्था स्थानीर् कानून तनमायण वा संशोधन सम्बन्धी अन्र्
प्रकक्रर्ा प्रचलित कानन
ू अनुसार नगरसभािे आफै तनधायरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
नगरसभाको सधचिको अधिकाराः नगरसभाको सधचविे नगरसभाको वा कुनै सलमतत वा उपसलमततको
बैठकमा प्रवेश गनय र बैठकमा कार्यरत कमयचारीिाई तनदे शन ठदन वा तनर्न्त्रण गनय वा बैठकिे
मागेको कार्यववधध सम्बन्धी सल्िाह ठदन सक्नेछ ।

पररच्छे द-४
विविि
५२.

नगरसभािाई संबोिनाः

१) नेपाि सरकारका मजन्त्रपररषद्का सदस्र्, प्रदे श प्रमुख तथा प्रदे श सरकारका मजन्त्रपररषद्का
सदस्र्िाई नगरसभाको अध्र्क्षिे सभाको बैठकिाई ववशेष संवोधन गनय अनरु ोध गनय सक्नेछ ।
।

५३.
५४.

२) उपदफा (१) बमोजजम सम्बोधनको िाधग अपनाइने प्रकक्रर्ा अध्र्क्षिे तोके बमोजजम हुनेछ

प्रिेश तनयलमत गने अधिकाराः

१) नगरसभाको बैठकमा प्रवेश तनर्लमत गने अधधकार अध्र्क्षको हुनेछ ।
आन्तररक ददग्दशयन बनाउन सकने
नगरसभाको स्वीकृतत लिई अध्र्क्षिे आवश्र्कता अनस
ु ार
आन्तररक ठदग्दशयन बनाउन सक्नेछ ।

५५.

काययविधिको व्याख्या
१) र्स कार्यववधधको व्र्ाख्र्ा गने अधधकार अध्र्क्षिाई हुनेछ र तनजको तनणयर् अजन्तम हुनेछ ।
२) उपदफा बमोजजम (१)को तनणयर्को जानकारी बैठकिाई ठदनु पनेछ ।
३) र्ो कार्यववधधको प्रर्ोग गदाय प्रकक्रर्ागत बाधा अड्काउ फुकाउने अधधकार अध्र्क्षिाई हुनेछ ।
र्सरी जारी भएका आदे श वा तनदे शनहरू र्स कार्यववधधमा परे सरह मातन कार्ायन्वर्नमा आउनेछ ।

५६.
५७.

नगरसभाको सधचिको काम िगाउन सकनेाः नगरसभाको सधचव उपजस्थत नभएमा र्स कार्यववधधमा
सभाको सधचविे गने भनी तोककएको कार्यहरू अध्र्क्षिे तोकेको अधधकृत स्तरको कमयचारीिे गनेछ
अनुपम्स्थततको सूचनााः

१) कुनै सदस्र् िगातार दईू वटा वा सो भन्दा बढी नगरसभाको बैठकमा अनुपजस्थत रहनु पने
भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना अध्र्क्षिाई ठदनु पनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजजम ठदइने सच
ू नामा आफू अनप
ु जस्थत रहने अवधध र कारण समेत

उल्िेख गनुय पनेछ ।
५८.

पािना गनुय पने आचार संदहतााः नगरसभाका पदाधधकारी तथा सदस्र्हरूिे संववधान तथा कानून

बमोजजमको उिरदातर्त्व पूरा गने तथा तनजहरूको काम कारवाहीमा सावयजतनक ववश्वास कार्म गनय
नगरसभाबाट स्वीकृत आचार संठहताको पािना गनेछन ् । आचार संठहताको नमूना स्थानीर् तहको

सम्पकय मन्त्रािर् माफयत उपिब्ध हुनेछ । र्स्तो आचारसंठहता नगरसभाबाट पाररत गरी िागू गनुय
नगरपालिकाको कतयव्र् हुनेछ ।

५९.

अधििेशनको अंग नमातनने
अवधधमा

हुने
नगरसभाको अंग मातनने छै न ।
६०.

आर्ोजना

नगरसभाको अधधवेशन प्रारम्भ हुनु पूवय र भैसकेपतछ अन्त्र् नभएसम्मको
उद््घाटन, स्वागत, सम्मान तथा अलभनन्दन जस्ता कक्रर्ाकिापिाई

शाम्न्त सुरिा र सुव्यिस्था कायम राख्ने:

१( नगरसभा सञ्चािन अवधधभर सभाको सुरक्षा र सुव्र्वस्था कार्म राख्न अध्र्क्षिे नगर प्रहरी वा
अन्र् सुरक्षाकमी खटाउन सक्नेछ
२( उपदफा

(१)को प्रर्ोजनको िाधग अध्र्क्षिे सरु क्षा तनकार्को सहर्ोग माग गरे मा अवविम्ब

सरु क्षाकमी उपिब्ध गराउनु सम्बजन्धत सरु क्षा तनकार्को कतयव्र् हुनेछ ।

अनुसूची - १
- कार्यववधधको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत)
भद्रपुर नगरपालिका
नगरसभा
काययसच
ू ी र समयतालिका
बैठक संख्र्ा

बैठक स्थानः

अध्र्क्षताः
लमतत

बैठक बस्ने समर्

कार्यसूची

कार्यसूची

कैकफर्त

प्रस्तुतकताय

छिफिको्समर् तालिका
लमतत

बैठक्
समर्

बस्ने् कार्यसूची

प्रस्ताव्

छिफिमा्

प्रस्तत
ु कतायको्

नाम्र्तोककएको्समर्

नाम

बोल्ने्

सदस्र्को् कैकफर्त

अनुसूची - २
- कार्यववधधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धत)
भद्रपुर नगरपालिकाको नगरसभामा प्रस्तुत कानूनको अलभिेख
दताय

ववधेर्कको

दताय

नं.

नाम

लमतत

मूि÷संशोधन

प्रस्तुतकताय

ववतरण

सभामा

दफावार

पाररत

प्रमाणीकरण

लमतत

प्रस्तुत

छिफि

लमतत

लमतत

लमतत

अलभिेख तयार गनेको

अलभिेख जााँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर

नाम, थर:

पद:

पद:

लमतत:

लमतत:

कैकफर्त

अनुसूची ३
- कार्यववधधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत)
भद्रपुर नगरपालिकाको नगरसभामा स्वीकृत कानूनको अलभिेख
दताय

ववधेर्कको

सभाबाट

संशोधन

नं.

नाम

स्वीकृत

भए सोको लमतत

भएको

भएको

सभामा

पाररत

प्रमाणीकरण

प्रस्तुत

लमतत

लमतत

कैकफर्त

लमतत

लमतत

अलभिेख तयार गनेको

अलभिेख जााँच गनेको

दस्तखतः

दस्तखतः

नाम, थर

नाम, थर:

पद:

पद:

लमतत:

लमतत:
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