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नगर सभा स ालन कायिविध, २०७५  
 

नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा २२७ बमोिजम ४ नं. देशबाट थानीय तहको बैठक स ालन 

कायिविध ीकृत गरी लागू नभएस को लािग नगर सभाको काय स ालन गन, बैठकको सु व था 

कायम रा , आव क सिमितह को गठन गन र अ  काम कायवाही िनयिमत एवं भावकारी बनाउन 

नगर सभाबाट यो कायिविध जारी ग रएको छ । 
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प र े द – १ 

ार क 
१. संि  नाम र ार ः  
 (१)  यस िनयमावलीको नाम म िव दु  नगर सभा स  चालन कायिविध-२०७५” रहेको छ। 
 (२)  यो कायिविध तु  ार  नेछ । 
२. प रभाषाः  
 िवषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा,- 

(क) “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान स झनु पछ । 
(ख) “ थानीय तह” भ  नाले नेपालको संिवधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोिजमको   
  म िव दु नगरपािलका स झनु पदछ । 
(ग)  “सभा” भ  नाले संिवधानको धारा २२३ बमोिजमको नगर सभा स झनु पदछ ।  
(घ) “कायपािलका” भ  नाले नगर कायपािलका स झनु पदछ । 
(ङ) “अ ” भ ाले सभाको अ लाइ स झनु पछ ।  
(च) “उपा ” भ ाले नगरपािलकाको उप मुखलाई स झनु पदछ । 
(छ) “िवधेयक” भ ाले थानीय कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोधन मसौदा समेत  स झनु 
 पछ। 
(ज) “सद ” भ ाले नगर कायपािलकाको मुख, उप मुख, कायपािलकाको सद  वा 
 वडा सद  स झनु पछ । 
(झ) “सभाको सिचव” भ ाले नगरपािलकाको मुख शासकीय अिधकृत वा अ ले  सभाको 
 सिचव भई काम गन तोकेको कमचारी समेतलाई स झनु पछ । 
(ञ) “बैठक” भ ाले नगर सभाको अिधवेशन स झनु पछ । सो श ले सिमितको वैठक 
 समेतलाई स झनु पदछ । 
(ट) “ ाव” भ ाले सभाको िवचाराथ पेश ग रएको कुनै ाव वा सो ावसँग 
 स त संशोधन ाव समेत स झनु पछ । 
(ठ) “ ुतकता सद ” भ ाले सभाको िवधेयक वा ाव ुतकता सभाको सद  
 स झनु पछ । 
(ड) “बैठक क ” भ ाले सभाको बैठक क  स झनु पछ र सो श ले बैठक क सँग 
 जोिडएको दशकदीघा तथा बर ा समेतलाई जनाउँछ । 
(ढ) “िवषयगत शाखा” भ ाले नगरपािलकाको काय िवभाजन िनयमावली बमोिजमको 
 िवषयगत शाखा संझनु पछ ।  
(ण) “सिमित” भ ाले यस कायिविध बमोिजम गठन ने सभाको सिमित स झनु पछ । 
(त) “संयोजक” भ ाले यस कायिविध बमोिजम गिठत सिमितको संयोजक स झनु पछ । 
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प र े द -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक स ालन स ी व था 
३. सभाको अिधवेशन बोलाउने:  

(१)  अ ले नगरपािलकाको िनवाचनको अ म प रणाम घोषणा भएको िमितले एक मिहना 

िभ  सभाको पिहलो अिधवेशन बोलाउनेछ । सपिछ यस कायिविध बमोिजम अ ले 

समय  समयमा अ  अिधवेशन बोलाउनेछ ।  

 तर सभाको एउटा अिधवेशनको समा  र अक  बैठकको ार का बीचको अविध छ 

महीना  भ ा बढी ने छैन । 

(२)  अ ले कायसूची बमोिजम सभाको बैठकको संचालन र अ  गनछ । 

(३)  सभाको अिधवेशन चालू नरहेको वा बैठक थिगत भएको अव थामा बैठक बोलाउन 

वा नीय छ भनी सभाको स ूण सद  सं ाको एक चौथाइ सद ह ले िल खत 

अनुरोध गरेमा अ ले ो बैठक ब े िमित, थान तो ेछ । सरी तोिकएको िमित, 

समय र थानमा सभाको अिधवेशन ब ेछ । 

(४)  सभाको अिधवेशन कायपािलकाको के  रहेको थानमा अ ले तोके बमोिजम ब ेछ । 

(५)  सामा तः िनवाचन पिछको पिहलो अिधवेशनको अविध बढीमा प  िदन र सोपिछको 

ेक अिधवेशनको अविध बढीमा सात िदनको नेछ । 

(६)  उपदफा (१) वा (३) बमोिजम सभाको अिधवेशन बोलाएको सूचना अ ले सद ह लाई 

िदनेछ । ो सूचना आव कता अनुसार सावजिनक स ार मा मबाट समेत चार 

सार गनु पनछ ।       

४. सद ह को उप थित र आसनः  

(१)  बैठकमा आसन हण गनु अिघ सबै सद ले अ ले तोकेको म अनुसार 

अिधवेशनको उप थित पु कामा ह ा र गनुपनछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम उप थत सद ले अ ले तोके अनुसारको थानमा िनधा रत 

समय अगावै आ नो आसन हण गनुपनछ ।  

(३)  अपांगता भएका सद को हकमा अ ले िनधा रत गरेको थानमा िनजको साथमा एक 

जना सहयोगी आव क भएमा सो को समेत व था गन स ेछ ।  
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५. सभाको गणपूरक सं ा:  

(१)  सभामा त ाल कायम रहेका सद  सं ाको पचास ितशत भ ा बढी सद  उप थत 

भएमा अिधवेशनको लािग गणपूरक सं ा पुगेको मािननेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोिजम गणपुरक सं ा नपुगेमा अ ले तीन िदन िभ  अक  बैठकका 

लािग दफा ३ बमोिजम सूिचत गनुपनछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम आ ान गरेको अिधवेशनमा गणपुरक सं ा नपुगेमा दुई िदन िभ  

अिधवेशन ब े गरी दफा ३ बमोिजम सूचना गनुपनछ ।  

(४)  उपदफा (३) बमोिजम पुनः सूचना गदा गणपुरक सं ा नपुगेमा क ीमा प ीस ितशत 

सद ह को उप थितमा अिधवेशन ब ेछ ।  

६. बैठकको स ालन र थगन:  

(१)  अ ले सभाको कायबोझलाई ानमा राखी कायसूची ीकृत गरी सभाको बैठक 

संचालन गनुपनछ ।  

(२)  सभाको बैठक अ ले िनधारण गरेको समय तािलका बमोिजम नेछ ।  

(३)  अ ले ेक बैठकको ार  तथा थगनको घोषणा गनछ । 

(४)  सभाको अ  वैठकमा उप थत न नस े अव थामा उपा  वा उप मुखले 

बैठकको अ ता गनछ । उपा  वा उप मुख पिन उप थत न नसकेमा अ ले 

तोकेको सभाको सद ले बैठकको अ ता गन गरी कायसूचीमा तो ु पनछ । 

७. कायसूची र समयाविध काशनः  

(१)  अ को िनदशानुसार सभाको सिचवले कायसूची र समय तािलका अनुसूची-१ बमोिजम 

तयार  गनछ र सको एक ित सामा तया अड्चालीस घ ा अगावै ेक सद लाई  

उपल  गराइनेछ । 

 तर िवशेष प र थितमा अ को िनदशानुसार बैठक ब े चौवीस घ ा अगावै कायसूची 

तयार  गरी सको एक ित सद लाई सभाको सिचवले उपल  गराउन स ेछ । 
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८. समयाविध िनधारण:  

(१)  अ ले बैठकमा पेश ने िवषयमािथ छलफल गन समयाविध तो ेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको समयाविध समा  भएपिछ यस कायिविधमा अ था 

ले खएकोमा बाहेक अ ले अन्य िवषयमा छलफल न निदई सो िवषयको टु ो 

लगाउन आव क सबै िवधेयक वा ाव िनणयाथ बैठकमा ुत गनछ । 

९. सभामा मतदान:  

(१)  सभामा िनणयका लािग ुत ग रएको सबै  िवधेयक वा ावको िनणय उप थत 

सद ह को ब मतबाट नेछ ।  

(२) अ ता गन लाई मत िदने अिधकार ने छैन ।  

 तर मत बराबर भएमा अ ता गन ले आ नो िनणायक मत िदनेछ ।  

१०. मयािदत संशोधनः  
कुनै सद ले ुत गन िवधेयक वा ावमा कुनै आपि जनक, ं ा क, अनाव क, 
अनुपयु  वा अस  श  वा वा ांश योग भएको लागेमा अ ले ा िवषय िवतरण 

नुभ ा अिघ उपयु  संशोधन गन वा गराउन स ेछ । 
११. बैठकको ार ः  

सभाको बैठक क मा अ  आगमन भई राि य धुन बजे पिछ बैठक ार  नेछ । 
१२. बैठकमा पालना गनुपन आचरणह ः  

(१)  बैठकमा देहायका आचरणह  पालना गनु पनछः 

(क) अ  बैठक क मा वेश ँदा सबैले स ान कट गन उठ्नु पनछ । 

(ख) अ ले बैठक ित स ान कट गरी आ नो आसन हण गनुपनछ । 

(ग) बैठक थिगत भई अ  सभाबाट बािहर िन े  पिछ मा  अ  सद ह ले 
बैठक क  छाड्नु पनछ । 

(घ) बैठकमा भाग िलने सद ले बो ा अ लाई स ोधन गरेर मा  बो नु पछ र 
अ ले अ था आदेश िदएमा बाहेक उिभएर बो नु पनछ । 

(ङ) अ ले बैठकलाई स ोधन ग ररहेको समयमा कुनै पिन सद ले थान छाड्नु 
ँदैन र अ ले बोलेको कुरा शा पूवक सु ु पनछ । 

(च) अ ले आसन हण ग ररहेको र बोिलरहेको अव थामा सद को बीचबाट 
िहँड्नु ँदैन । 

(छ) कुनै सद ले बोिलरहेको समयमा अशा  गन वा बैठकको मयादा भंग ने वा 
अ व था उ  ने कुनै काम गनु ँदैन । 



v08 @     ;+Vof $   efu @        ldlt M @)&%÷)!÷#! 
 

6 
 

(ज) बैठक क मा अ को सामु ेबाट वारपार गरी िहँड्न वा अ को आसनतफ 
िप ू फकाएर ब  ँदैन । 

(झ) बैठकको कायसँग  पले स त िवषय बाहेक अ  िवषयको पु क, 
समाचारप  वा अ  कागजप ह  पढ्नु ँदैन । 

(ञ) बैठकको अविधभर बैठक क मा मोबाईल फोन ब  गनु पनछ । 

(२)  सभामा पालना गनुपन अ  आचरणह  समय समयमा सभाले तोके बमोिजम नेछ । 

१३. बैठकमा भाग िलने सद ले पालन गनु पन िनयमह ः  
 बैठकमा ने छलफलमा भाग िलने सद ले देहायका िनयमह को पालन गनु पनछः 

(क) अ को ानाकषण गनको िनिम  उठ्नु पनछ र अ  िनजको नाम बोलाएपिछ वा 
इशारा गरेपिछ मा  बो नु पनछ । 

(ख) यस कायिविधको दफा ३५ बमोिजमका िवषयमा छलफल गनु ँदैन । 

(ग) अशी , अ ील, अपमानजनक वा कुनै आपि जनक श  बो नु ँदैन । 

(घ) गत आ ेप लगाउन ँदैन । 

(ङ) बो न पाउने अिधकारलाई सभाको कायमा बाधा पान मनसायले दु पयोग गनु ँदैन । 

(च) सभा वा अ को कुनै िनणय बदर ग रयोस् भ े ावमािथ बो ाको अव थामा बाहेक 
सभा अ को कुनै पिन िनणयको आलोचना गनु ँदैन । 

(छ) अ ले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भ े ावको छलफलको ममा बाहेक 
अ को आचरणको आलोचना गनु ँदैन । 

(ज) वैठकमा पालना गनुपन अ  िनयमह  सभाले तोके बमोिजम नेछ । 

१४. छलफलमा बो ने मः  
 बैठकमा बो ने म देहाय बमोिजम नेछः 

(क) ाव पेश गन सद ले बोिलसकेपिछ अ ले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको म 
बमोिजमको सद ले बो न पाउनेछन् । 

(ख) अ को अनुमित िबना कुनै सद ले एउटै ावमा एक पटक भ ा बढी बो न पाउने 
छैन । 

(ग) ाव पेश गन सद ले उ र िदनको िनिम  छलफलको अ मा फे र बो न पाउनेछ । 
सो ावको स मा छलफलमा पिहले भाग िलएको वा निलएको जेसुकै भए तापिन 

ावक सद ले उ र िदई सकेपिछ अ को अनुमित निलई फे र बो न पाउने छैन । 

१५.  पान माग गन सिकनेः  
(१)  बैठकमा छलफल चिलरहेको समयमा स त िवषयमा कुनै सद ले कुनै कुरा  

पान माग गन अ  माफत अनुरोध गन स ेछ । 
(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन अ को अनुमित िलई कुनै सद ले 

सभाको जानकारीको लािग आफूसँग स त अ  िवषयमा  जानकारी िदन स ेछ 
। 

 तर ो  जानकारी िदँदा कुनै िववाद द िवषय उठाउन पाइने छैन र सो  
जानकारी मािथ कुनै छलफल गन पाइने छैन ।  
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१६. िनणयाथ ाव पेश गनः  
(१)  सभाको कायसूचीको कुनै ावमािथ छलफल समा  भएपिछ सो ावको प मा ने 

सद ह लाई “ छ, िवप मा ने सद ह लाई “ ” र तट थ रहन चाहने 
सद ह लाई “मत िद ” भ े श  सुिनने गरी उ ारण गनु भनी अ ले कायसुचीका 
िवषयह  मशः िनणयाथ पेश गनछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम ावलाई िनणयाथ पेश गरेपिछ अ ले “ छ” वा “ ” भ े 
सद ह म े जुन प को ब मत भएको ठहर्याउँछ सो कुराको घोषणा गनछ ।  

(३)  अ ारा कुनै ाव िनणयाथ पेश ग रसकेपिछ सो ावमािथ छलफल गन वा 
संशोधन ुत गन पाइने छैन ।  

१७. सभा ले िनदशन िदनेः  
(१)  बैठकमा अभ  वहार गन सद लाई आ नो वहार िनय ण गन अ ले चेतावनी 

िदए पिछ ो सद ले आ नो वहारमािथ तु  िनय ण गनु पनछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको आदेश पालना नगन सद लाई अ ले बैठकबाट बािहर जान 
आदेश िदन स ेछ । आदेश पाएपिछ ो सद ले बैठक क बाट तु  बािहर जानु 
पनछ र िनजले सो िदनको बाँकी अविधको बैठकमा उप थत न पाउने छैन । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजमको आदेश पाएपिछ पिन ो सद  बैठक क बाट तु  बािहर 
नगएमा अ ले िनजलाई कमचारी वा सुर ाकम को सहयोग िलई बािहर िनका न 
स ेछ । सरी िनकािलएकोमा ो सद ले सपिछको तीन िदनस  सभाको 
बैठक वा कुनै सिमितको बैठकमा भाग िलन पाउने छैन । यसरी िनकािलएकोमा सभाको 
सिचवले सो कुराको सूचना सबै सिमितलाई िदनेछ । 

(४)  यस कायिविधमा अ  जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन कुनै सद ले बैठक क मा 
शा , सु व था तथा अनुशासन भ  गरेमा वा गन लागेमा वा सभाको ित ामा ध ा 
ला े िकिसमले बैठक क  िभ  ंसा क काय गरेमा वा बल योग गरेमा वा गन लागेमा 
वा कुनै भौितक हानी नो ानी पुर्याएमा अ ले िनजलाई बैठक क बाट त ाल 
िन ाशन गरी सद लाई बढीमा सात िदन स को लािग सभामा आउन नपाउने गरी र 

ित भएको भौितक सामा ीको यथाथ ितपूित िनजबाट भराउने आदेश िदन स ेछ । 

(५)  दफा (४) बमोिजम िन ािसत भएको सद ले सो अविधभर सभाको वा कुनै सिमितको 
बैठकमा उप थत न पाउने छैन । िनजलाई तोिकएको ितपूित अ ले तोकेको 
समयिभ  दा खला गन दािय  स त सद को नेछ । 

(६)  यस दफा बमोिजम कुनै सद  िन ािशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको 
सिचवले सबै सिमितलाई िदनेछ ।  

१८. कारवाही िफता न स ेः  
यस कायिविधमा अ  जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन िन ािशत वा कारवाहीमा परेको 
सद ले िच  बु दो सफाई पेश गरेमा वा आ नो भूल ीकार गरी माफी मागेमा अ ले 
बैठकको राय बुझी ो सद लाई माफी िदई कारवाही िफता िलन स ेछ । 

१९. बैठक थिगत गन अिधकारः  
बैठक क िभ  अ व था भई वा न लािग बैठक िनयिमत पले स ालन गन बाधा पन दे खएमा 
अ ले सो िदनको कुनै समयस  वा आफूले तोकेको अविधस को लािग सूचना टाँस गरी 
बैठक थिगत गन स ेछ । अ  गरेको ो थगन मािथ कुनै सद ले  उठाउन पाउने 
छैन् । 
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२०. सद को थान र  रहेको अव थामा सभाको काय स ालन: 
सभाको कुनै सद को थान र  रहेको अव थामा समेत सभाले आ नो काय स ालन गन 
स ेछ र सभाको कारबाहीमा भाग िलन नपाउने कुनै ले भाग िलएको कुरा पिछ प ा 
लागेमा चिलत कानून िवप रत बाहेकको काय अमा  ने छैन ।   

२१. सभाको िनणयको अिभलेख र काया यन:  
(१)  सभा र यसको सिमितको िनणय तथा कारबाहीको अिभलेख सभाको सिचवले व थत र 

सुरि त रा नु पनछ । 

(२)  सभा तथा यसका सिमितको िनणयको स ल अ को आदेश िबना सभा वा सभा  

 भवन बािहर लैजान ँदैन । 

२२. िनणय मािणत गन:  
(१)  सभाको बैठकले गरेका िनणय अ ले मािणत गनछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको िनणय सुरि त रा े र काया यन गन गराउने काय सभाको 
सिचवले गनछ । 
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प र े द-३ 

थानीय कानून िनमाण गन ि या 
२३. थानीय कानून िनमाण गदा िवचार गनु पन प ह ः  

(१)  सभाले थानीय कानून िनमाण वा संशोधन गदा अ  कुराको अित र  देहायको िवषयमा 
 िवचार गनु पनछ,- 

(क) संिवधान बमोिजम आ नो अिधकारको िवषयमा पन वा नपन, 

(ख) संिवधान, संघीय कानून तथा देश कानूनको व था, 

(ग) ो कानून, , ायपूण तथा तक संगत न वा न ने,  

(घ)  िनमाण गन लािगएको थानीय कानूनको वहा रक काया यन न स े वा 
नस े, 

(ङ) कानून काया यनको लािग आव क पन आिथक ोत तथा सं थागत संरचना, 

(च) सव  अदालतबाट ितपािदत िस ा  वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद्, देश सरकार वा देश सभाले ै िवषयमा 
आधारभूत कानून िनमाण गरेको भए सोमा भएको व था 

(ज) नेपाल सरकार वा ादेिशक सरकारले नमूना कानून उपल  गराएको भए सोमा 
भएको व था, 

(झ) नेपालले अ राि य रमा जनाएको ितव ता, 

(ञ) स त थानीय तहले िनमाण गरेको अ  थानीय कानूनह सँगको तालमेल 
तथा सौहा ता, 

(ट) िज ािभ का अ  थानीय तह वा अ  िज ासँग िसमाना जोिडएका थानीय 
तहको हकमा ा िज ाका थानीय तहले बनाएको थानीय कानूनको 

व था,  

(ठ) नगरकायपािलकाले िनधारण गरेका अ  आव क िवषयह  ।  

(२)  सभाले संिवधानको अनुसूची-९ को िवषयमा थानीय कानून िनमाण गदा ो िवषयमा 
संघीय संसद वा देश सभाले बनाएको कानूनको ितकूल न ने गरी िनमाण गनछ । 

(३)  एक थानीय तहबाट अक  थानीय तहको े मा ने व ु वा सेवाको िव ारमा कुनै 
िकिसमको बाधा अवरोध गन वा कुनै िकिसमको भेदभाव गन गरी थानीय कानून िनमाण 
गन ँदैन ।   

(४)  सभा वा कायपािलकाले एक आपसमा बािझने गरी थानीय कानून िनमाण गन ँदैन । 

(५)  सभाले िदएको अिधकार योग गरी कायपािलकाले िनदिशका वा िद शन बनाई लागू 
गनछ ।  
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२४. आव कताको पिहचान गन:  
(१)  कायपािलकाले िवधेयक तजुमा गनु अिघ ो िवषयको कानून िनमाण गन आव क रहे 

नरहेको िवषयमा आव कताको पिहचान गनु पनछ । 

(२)  उपदफा (१) को योजनको लािग स त कायपािलकाले थानीय कानून बनाउनु पन 
आधार र कारण, ो िवषयमा संघीय वा देश कानून भए नभएको, िज ा िभ का र 
अ  िछमेकी थानीय तहमा स स ी थानीय कानून िनमाण भए नभएको, थानीय 
कानून तजुमाबाट हािसल गन खोिजएको लाभ लागत र उपल ी, थानीय कानून 
काया यनको लािग आव क पन संय  तथा आिथक ोत, ो ोत जुटाउनको 
लािग आव क व था र िवधेयकमा रहने मु  मु  ावधानको समेत िव ेषण गरी 
संि  अवधारणाप  तयार गनु पनछ ।  

(३)  कानूनको संशोधनको लािग िवधेयक तजुमा गदा संशोधन गनु परेको आधार र कारण 
सिहतको दफाबार तीन महले िववरण तयार गनु पनछ ।  

२५. ाव ीकारयो  छ वा छैन भ े िनणय गनः  
कुनै ाव ीकार यो  छ वा छैन भ े कुराको िनणय अ ले गनछ र सरी िनणय गदा 
अ ले कारण खुलाई ावको कुनै अंश वा पूरै ाव अ ीकार गन स ेछ । 

२६. िवधेयक वा ाव ुत:  
(१)  वािषक आय र यको अनुमान सिहतको बजेट तथा सोसँग स त िविनयोजन वा 

आिथक िवधेयकह  अ बाट िनधा रत िमित र समयमा सभाको बैठकमा ुत 
गनुपनछ ।  

(२)  वािषक बजेट तथा अथ स ी िवधेयक वा ाव कायपािलकाको मुख आफले वा 
िनजले तोके बमोिजम उपा /उप मुख वा कायपािलकाको सद ले मा  ुत 
गनुपनछ । अ ले वािषक बजेट आय य िववरण तथा बजेट सभामा आँफै पेश गन 
भएमा सो समयमा उपा  वा उप मुखले बैठकको अ ता गनछ ।  

(३)  कुनै िवधेयक वा ाव अथ स ी हो वा होइन भ े  उठेमा सो को अ म 
िनणय गन अिधकार अ को नेछ ।   

(४)  अथ स ी िवधेयक वा ावको अ  ि या देहाय बमोिजम नेछ,-   

(क) अथ स ी िवधेयक वा ावमा छलफलका लािग अ ले ीकृत गरेको 
कायतािलका (िमित र समय) सबै सद लाई सभाको सिचवले उपल  
गराउनुपनछ 

(ख) वािषक बजेट स ी िवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए प ात मा  सबै 
सद लाई उपल  गराइनेछ । 

(ग)  अथ स ी िवधेयक वा ावका स मा यस कायिविधमा उ ेख भएका 
िवषय बाहेक अ ले उपयु  ठहयाएको ि या अपनाइनेछ ।  

(५)  अथ स ी िवधेयक वा ाव बाहेकका िवधेयक वा ाव कुनै सद ले क ीमा सात 
िदन अिघ दता गनुपनछ । 

(६)  अथ स ी िवधेयक वा ाव बाहेकका िवधेयक वा ाव दता भए प ात सभाको 
सिचवले सबै सद लाई उपल  गराउनु गनुपनछ ।  

(७)  िवधेयक वा ाव माथी छलफल र िनणय ने समयतािलका अनुसूची -१ बमोिजम 
अ ले िनधारण गरे बमोिजम नेछ । 
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२७. अथ स ी पुरक अनुमान:  
(१)  सभाबाट पा रत चालु आिथक वषका लािग अथ स ी ऐनले कुनै सेवाका लािग खच गन 
 अ यारी िदएको रकम अपया  भएमा वा स वषका लािग अथ स ी ऐनले 
 अ यारी नदिएको सेवामा खच गन आव क भएमा वा अथ स ी ऐनले अ यारी 
 िदएको रकमभ ा बढी खच न गएमा कायपािलकाको मुखले सभामा यस अिघ ुत 
 ग रएको बजेटको िस ा  र मागदशनको ितकूल न ने गरी पुरक अनुमान पेश गन 
 स ेछ । 

२८. िवधेयक सभामा पेश गदा संल  गनु पन िववरण:  
सभामा पेश गन िवधेयकका साथमा देहायको िववरण संल  गनु पनछ,- 

(क) िवधेयकको उ े  र कारण सिहतको िववरण, 

(ख) िवधेयक ऐन बनेपिछ आिथक यभार ने रहेछ भने सको िव ृत िववरण सिहतको 
आिथक िट णी, 

(ग) कुनै िवधेयकमा िनयम, कायिविध, िनदिशका बनाउने वा अिधकार ायोजन गन ावधान 
रहेको भए सको कारण, ायोिजत अिधकार अ गत बनाइने िनयम, कायिविध वा 
िनदिशकाको कृित र सीमा तथा सबाट पन स े भाव स ी िट णी । 

२९. िवधेयक दता गराउनु पन:  
(१)  सभाको अिधकार े  िभ  पन कुनै िवषयमा कुनै सद ले िवधेयक पेश गन चाहेमा 

िवधेयक तयार गरी सभाको बैठक ब े िमित भ ा क ीमा प  िदन अगावै अ लाई 
उपल  गराई दता गराउनु पनछ ।  

 तर िनवाचनपिछको थम सभामा िवधेयक पेश गन समयाविध अ ले तोके बमोिजम 
नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको िवधेयक चिलत कानून अनुकूल नदे खएमा वा यो कायिविध 
अनुकुल नभएमा अ ले उ  िवधेयक िविधस त पमा पेश गन ावक सद लाई 
िदनु पनछ ।  

(३)  उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अ ले आदेश िदए बमोिजम सभाको सिचवले ाव दता 
गनु पनछ । 

(४)  सभाको सिचवले अ ले आदेश िदएका िवधेयक अनुसूची-२ बमोिजम दताको अिभलेख 
छु ै  रा नु पनछ । 

३०. ाव दता गराउनु पन:  
(१) सभाको अिधकार े  िभ  पन कुनै िवषयमा ाव पेश गन चाहने सद ले ाव तयार 
 गरी सभाको बैठक ब ु भ ा क ीमा सात िदन अगावै अ  सम  पेश गनुपनेछ ।  

  तर िनवाचनपिछको थम सभामा ाव पेश गन समयाविध अ ले तोके बमोिजम  
  नेछ । 

 (२)  ो ाव चिलत कानून अनुकूल नदे खएमा वा यो कायिविध अनुकुल नभएमा  
  अ ले उ  ाव िविधस त पमा पेश गन ावक सद लाई िदनु पनछ ।  

 (३)  उपदफा (१) वा (२) बमोिजम अ ले आदेश िदए बमोिजम सभाको सिचवले ाव दता 
  गनु पनछ । 

 (४)  सभाको सिचवले अ ले आदेश िदएका ावह  दताको अिभलेख अनुसूची-२  
  बमोिजम छु ै  रा नु पनछ ।  
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३१. सूचना िबना पिन ाव पेश गन सिकनेः  
(१) यस प र े दमा जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन अ को अनुमित िलई देहायको 
 कुनै ाव सूचना िबना पिन पेश गन सिकनेछ र ो ाव ारा कुनै िववाद द 
 िवषय उठाउन पाइने छैनः 

(क) ध वाद ापन गन, 

(ख) ाव तथा संशोधन िफता िलने, 

(ग) बधाइ िदने वा शोक कट गन, 

(घ) छलफल वा बैठक थिगत गन, 

(ङ) बैठकको अविध बढाउने वा  

(च) छलफल समा  गन । 

(२)  उपदफा (१) मा उ े खत ावका स मा अ  अनुमित ा  भई बैठकमा ाव 
पेश भएपिछ अ ले उ  ावलाई बैठकको िनणयाथ पेश गनछ । 

३२. िवधेयक र ाव िवतरण:  
वािषक बजेट स ी िवधेयक कायपािलकाबाट ीकृत गरी िसधै सभामा पेश ग रनेछ । अ  
सबै िवधेयक वा ाव सभामा पेश गनु भ ा क ीमा चौवीस घ ा अगावै सबै सद लाई 
सभाको सिचवले उपल  गराउनु पनछ । 

३३. सुझाब संकलन र प रमाजन:  
(१)  िवधेयक मसौदा भएपिछ अ लाई उपयु  लागेमा ो िवधेयकमा सावजिनक पमा 

वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकलन गन स ेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम ा  न आएको सुझाबह  सिहतको ितवेदन स त वडा 
सिमितले कायपािलकालाई िदनु पनछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम िवधेयकमा वडा सिमित माफत ा  न आएका सुझाबह को 
अ यन गरी कायपािलकाले िवधेयकलाई आव कता अनुसार प रमाजन गनछ ।  

३४. िवधेयक वा ाव सभामा पेश गन:  
(१)  अ बाट ीकृत कायतािलका बमोिजम िवधेयक वा ाव ुतकता सद ले 

सभाको बैठकमा पेश गनछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक पेश गदा िवधेयक ुतकता सद ले िवधेयक पेश गनु 
परेको कारण, िवधेयकबाट गन खोिजएको व था र सबाट ा  गन खोिजएको 
उपल को बारेमा संि  जानकारी िदंदै िवधेयकमा छलफल ग रयोस् भ े ाव 
सभामा पेश गनु पनछ । 

(३)  िवधेयक वा ाव पेश गन तोिकएको सद  सभामा यं उप थत न असमथ भएमा 
अ ले तोकेको कुनै सद ले िवधेयक वा ाव पेश गन स ेछ । 

३५. संशोधन स ी शतह ः  
 कुनै िवधेयक वा ावको स मा देहायका शतका अधीनमा रही सद ले संशोधन पेश गन 
 स ेछः 

(क) मूल ावको िस ा  िवपरीत नु ँदैन । 

(ख) मूल ावको कुरासँग स  तथा सको े िभ को नु पनछ । 
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(ग) बैठकले पिहले ग रसकेको िनणयसँग बािझने नु ँदैन । 

(घ) अ  वा िनरथक नु ँदैन । 

३६. िवधेयकमा दफाबार छलफल:  
(१)  दफा २६, २७, २९ र ३० बमोिजमको िवधेयक वा ाव बैठकमा दफावार छलफलका 
 लािग अ ले आव क व था गनुपनछ । य ो छलफलमा अ ले ा  भई 
 सकेका संशोधन िवधेयक वा ावलाई समेत समावेश गराउन स ेछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोिजम छलफल समा  भए प ात िवधेयक वा ाव ुतकता सद ले 
  अ को अनुमितले सभामा देहायको कुनै एक ाव ुत गनुपनछ,-  

(क) िव ृत छलफलको लािग िवधेयक वा ावलाई सभाका सिमितमा पठाइयोस् 
भ े वा  

(ख) िवधेयक वा ाव बैठकबाट पा रत गन िनणयाथ पेश गन ।  

   तर सिमितको बैठकमा पठाइने िवधेयक वा ाव सभाको बैठकमा दफाबार  
   छलफल  ग रने छैन । 

३७. सभामा छलफल गन नपाइने िवषयह ः  
(१)  देहायका िवषयमा सभा वा सिमितको कुनै बैठकमा छलफल गन पाइने छैनः 

(क) संिवधान वा चिलत कानूनबाट िनषेध ग रएको िवषय, 

(ख) कानूनत: गो  रहने कुराह  वा काशन गदा राि य िहत िवप रत ने काय,  

(ग) कायपािलकाको कुनै सिमितको िनणयको आलोचना ग रएका िवषय, 

(ग) सभाको छलफल ारा  भएसकेको िवषय, 

(घ)  वा अ  पमा चारको लािग कुनै  वा सं थाको नाम आिद 
भएको िवषय, 

(ङ) चिलत कानून बमोिजम थािपत भएको ाियक वा वा सको पदािधकारी, 
चिलत कानुन बमोिजम जाँचबुझ गन, सुझाव िदन वा ितवेदन पेश गन गिठत 

आयोग वा सिमितमा िवचारधीन रहेको िवषय, 

(च) ऐितहािसक त  वा कानूनको ा ा स ी िवषय, 

(छ) गैर सरकारी को कुनै व  स  हो वा होइन भ े िवषय,  

(ज) अिश  भाषा योग ग रएको,  

(झ) कायपािलकाको कुनै िनणय वा कुनै कारवाही स ी िवषयमा छलफल गदा 
राि य सुर ा, अख ता वा कूटनीितक स  ज ा संवेदनशील िवषयह मा 
आँच आउन स े भनी कायपािलकाबाट मािणत ग रएको िवषय समावेश 
भएको, र 

३८. सिमितमा छलफल:  
(१)  दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोिजम िव ृत छलफल गन सभाको सिमितमा 

पठाइएकोमा सिमितले ो िवधेयक वा ावमा छलफल गदा िवधेयकमा संशोधन 
पेश गन सद ह लाई संशोधन पेश गनु परेको आधार र कारण समेत खुलाई आ नो 
संशोधनको िवषयमा  गन सिमितको बैठकमा समय िदनेछ ।   
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(२)  उपदफा (१) बमोिजम संशोधनकताले संशोधनको िवषयमा आ नो धारणा राखेपिछ पेश 
भएका संशोधनका िवषयमा समेत सिमितले दफाबार छलफल गरी ो संशोधन 

ीकार गन वा नगन स मा िवधेयक ुतकता सद को समेत राय िलई आव क 
िनणय गनछ । 

३९. सिमितको ितवेदन र बैठकमा ुत:  
(१)  सिमितमा िवधेयक वा ाव उपर छलफल समा  भएपिछ सिमितले गरेको िनणय 

अनु प ितवेदन तयार गरी सिमितको संयोजक वा िनजको अनुप थितमा सिमितले 
तोकेको सद ले ितवेदन सिहतको िवधेयक वा ाव अ को अनुमितले सभाको 
बैठकमा पेश गनछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको ितवेदन उपर छलफल समा  भए प ात िवधेयक वा ाव 
ुतकता सद ले अ को अनुमितमा िवधेयक वा ाव बैठकबाट पा रत गन 

िनणयाथ पेश गनछ । 

४०. िवधेयक िफता िलन स े:  
(१)  िवधेयक ुतकता सद ले सभाको ीकृित िलई जुनसुकै अव थामा िवधेयक वा 

ाव िफता िलन स ेछ ।  

 तर वािषक बजेट तथा आिथक ऐन स ी िवधेयक िफतािलन स े छैन् ।  

(२)  िवधेयक वा ाव ुतकता सद ले िवधेयक िफता िलन अनुमित मा े ाव पेश 
चाहेमा िल खत सूचना िदनु पनछ । 

(३)  िवधेयक वा ाव िफता िलने ावको कसैले िवरोध गरेमा ाव गन तथा िवरोध गन 
सद लाई अ ले आ-आ नो कुराह   पान संि  व  िदन अनुमित िदन 
स ेछ र सपिछ अ  छलफल न निदई ावलाई िनणयाथ पेश गनछ । 

(४)  िवधेयक वा ाव िफता िलने अ  ि या अ ले िनधारण गरे बमोिजम नेछ । 

४१. संशोधन ाव ीकृत गन वा नगन अिधकारः  
(१)  दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोिजम दता भएको िवधेयक वा ाव उपर कुनै सद ले 

संशोधन पेश गन चाहेमा सभाको बैठक नुभ ा क ीमा चौवीस घ ा िदन अगावै 
संशोधनको ाव अ  सम  पेश गन स ेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम पेश ग रने संशोधन ीकृत गन वा नगन अिधकार अ को नेछ 
। 

(३)  अ ले ीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सिहतको ाव वा मूल ावलाई 
िनणयाथ पेश गनुभ ा पिहले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी िनणयाथ पेश गदा 
एकभ ा बढी संशोधनह  भएमा अ ले उपयु  ठहयाएको कुनै एक संशोधन वा 
संशोधन सिहतको ाव वा मूल ावलाई ाथिमकता िदइ पेश गन स ेछ । 

(४)  सभाको सिचवले अ ले अनुमित िदएका संशोधनह को िववरण सद ह लाई 
उपल  गराउनेछ । 

४२. िवधेयक पा रत गन ाव सभाको िनणयाथ पेश गन:  
(१)  सभामा दफावार छलफल भएकोमा सो समा  भएपिछ र सिमितमा िव ृत छलफल 

भएकोमा सिमितको ितवेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समा  भएप ात 
अ को अनुमित िलई सभामा िनणयाथ िवधेयक ुतकता सद ले िवधेयक पा रत 
ग रयोस् भ े ाव ुत गनछ । 
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(२)  उपदफा (१) बमोिजमको िवधेयक वा ावमा पेश भएका संशोधनह लाई अ को 
अनुमितले बैठकमा िनणयाथ छु ै  पेश गन स ेछ ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजम सभाको बैठकमा ब मत सद ले ीकृत गरेमा िवधेयक वा 
ाव पा रत भएको मािननेछ ।   

४३. िवधेयकको पुनः ुितः  
एक पटक आ ान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अ ीकृत भएको िवधेयक सोही 
सभाको बैठकमा पुनः ाव ग रने छैन । 

४४. िवधेयक दता अिभलेख रा े:  
सभामा पेश गन योजनाको लािग अ  सम  पेश भएका िवधेयक सभाको सिचवले अनुसूची -
२ बमोिजम दता गरी िवधेयकमा भएको कारबाहीको अ ाविधक लगत तयार गरी रा नु पनछ ।  

४५. सामा  ुटी सुधार:  
अ ले सभाबाट पा रत भएको िवधेयक वा ावमा दफाह को सं ाको म िमलाउने तथा 
भाषागत शु ता कायम रा नु पनछ ।  

४६. िवधेयक माणीकरणको लािग अ ाविधक ित तयार पान:  
(१)  दफा ४२ बमोिजम सभाबाट पा रत भएको िवधेयकलाई सभाको सिचवले पा रत भएका 

संशोधन तथा आनुषंिगक िमलान भए ो िमलान गरी िवधेयक पा रत भएको िमित 
समेत उ ेख गरी माणीकरणको लािग नेपाली कागजमा चार ित तयार गनुपनछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम तयार ग रएको िवधेयकमा वषगत न र समेत उ ेख गरी सभाको 
सिचवले माणीकरणको लािग अ  सम  पेश गनु पनछ ।  

४७. िवधेयक माणीकरण र काशन तथा िब ी िवतरण:  
(१)  सभाबाट पा रत भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको िवधेयकको पिहलो र 

अ म पृ मा पूरा नाम, थर तथा पद समेत उ ेख गरी ेक पृ मा ह ा र गरी 
अ ले माणीकरण गनछ । सरी माणीकरण गदा िमित र िवधेयकको पृ  सं ा 
समेत खुलाउनु पनछ ।  

(२)  सभाबाट पा रत िवधेयक उपदफा (१) बमोिजम माणीकरण भएपिछ लागू नेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोिजम िवधेयक माणीकरण भएको जानकारी सभामा िदनु पनछ । 

(४)  उपदफा (१) बमोिजम माणीकरण भएको िवधेयकको एक ित सभाको अिभलेखमा 
राखी अक  एक–एक ित कायपािलकाको कायालय, वडा सिमित र संघ र देशको 
स क म ालयमा पठाउनु पनछ ।  

(५)  उपदफा (१) बमोिजम माणीकरण भएको िवधेयक काशन गरी कायपािलकाको 
वेवसाईटमा समेत रा नु पनछ ।  

(६)  सभाले पा रत गरेको िवधेयक माणीकरण भएपिछ सका मु  मु  व थाको 
बारेमा थानीय स ार मा म वा अ  कुनै त रकाबाट चार सार गनु पनछ । 

(७)  कसैले थानीय कानून ख रद गन चाहेमा कायपािलकाको कायालय र वडा सिमितको 
कायालयबाट लागत द ुर ितरी ख रद गन स ेछ । 

४८. सिमित गठन गन स े:  
(१)  कायपािलकालाई सभा ित उ रदािय बनाउन, थानीय कानून िनमाण ि यालाई 
 व थत बनाउन तथा कायपािलकाबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र मू ा न गरी 
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 आव क िनदशन िदन समेत योजनको लािग देहाय बमोिजमको सिमित गठन गन 
 स ेछः  

(क)  िवधेयक सिमित 

(ख)  लेखा सिमित 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको ेक सिमितमा बढीमा तीन जना सद ह  रहनेछन् । 
सिमितमा रहने सद ह  िवषयगत अनुभव वा िव ताका आधारमा अ को ाव 
बमोिजम सभाले िनधारण गरे बमोिजम नेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम गठन ने सिमितको संयोजक अ ले तोके बमोिजम नेछ । 
संयोजक बैठकमा उप थत नभएमा सिमितले तोकेको सद ले बैठकको अ ता गनछ 
।  

(४)  सिमितको सिचवको काय कायपािलकाको िवषयगत शाखा मुखले गनछ ।  

(४)  सिमितको बैठकको गणपुरक सं ा क ीमा दुई जना नुपनछ । 

(५)  सिमितको िनणय ब मतबाट नेछ ।  

 (६)  उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले आव कतानुसार िवषयगत िव  वा कमचारीलाई 
  आम ण गन स ेछ । आम त सद ले बैठकको िनणयमा मत िदन पाउने छैन।  

 (७)  उपदफा (१) बमोिजमका सिमितले आफूले गरेको कामको वािषक ितवेदन सभासम   
  पेश गनु पनछ । 

४९. थानीय कानूनको एकीकृत र अ ाविधक अिभलेख रा नुपन:  
(१)  सभाको सिचवले अनुसूची–३ बमोिजमको ढाँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र 

अ ाविधक अिभलेख रा नु पनछ । 

(२)  कायपािलकाले थानीय कानूनको वषगत र वणानु ममा अ ाविधक िववरण तयार गरी 
रा नु पनछ ।   

(३)  थानीय कानूनमा संशोधन भएमा ो संशोधन समेत िमलाइ कायपािलकाले 
अ ाविधक िववरण तयार गरी रा नु पनछ । सरी अ ाविधक ग रएको थानीय कानून 
थानीय तहको वेवसाईटमा समेत रा नु पनछ ।  

(४)  उपदफा (१) बमोिजम रा खएको अिभलेख कसैले अवलोकन गन चाहेमा सुरि त पमा 
अवलोकन गन िदनु पनछ ।  

५०. कानून िनमाण ि या स ी अ  व था:  
थानीय कानून िनमाण वा संशोधन स ी अ  ि या चिलत कानून अनुकूल सभाले आँफै 

िनधारण गरे बमोिजम नेछ ।  
५१. सभाको सिचवको अिधकारः  

सभाको सिचवले सभाको वा कुनै सिमित वा उपसिमितको बैठकमा वेश गन र बैठकमा कायरत 
कमचारीलाई िनदशन िदन वा िनय ण गन वा बैठकले मागेको कायिविध स ी स ाह िदन 
स ेछ । 
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प र े द-४  

िविवध 
५२. सभालाई संबोधनः  

(१)  नेपाल सरकारका म प रषद्का सद , देश मुख तथा देश सरकारका 
 म प रषद्का सद लाई सभा अ ले सभाको बैठकलाई िवशेष संवोधन गन अनुरोध 
 गन स ेछ ।   

 (२)  उपदफा (१) बमोिजम स ोधनको लािग अपनाइने ि या अ ले तोके बमोिजम नेछ 
  । 

५३. वेश िनयिमत गन अिधकारः  
(१)  सभाको बैठकमा वेश िनयिमत गन अिधकार अ को नेछ ।  

५४. आ रक िद शनः  
सभाको ीकृित िलई अ ले आव कता अनुसार आ रक िद शन बनाउन स ेछ । 
(१)  यस कायिविधको अ म ा ा गन अिधकार अ लाई नेछ र िनजको िनणय 

अ म नेछ ।  
(२)  ो िनणयको जानकारी बैठकलाई िदनु पनछ ।  

(३)  यो कायिविधको योग गदा ि यागत बाधा अड्काउह  फुकाउने अ म अिधकार 
अ लाई नेछ । यसरी जारी भएका आदेश वा िनदशनह  यस कायिविधमा परे सरह 
मािन काया यनमा आउनेछ । 

५५. सभाको सिचवको काम लगाउन स ेः  
सभाको सिचव उप थत नभएमा यस कायिविधमा सभाको सिचवले गन भनी तोिकएको कायह  
अ ले तोकेको अ  अिधकृत रका कमचारीले गनछ ।  

५६. अनुप थितको सूचनाः  
(१)  कुनै सद  लगातार दूई वटा वा सो भ ा बढी सभाको बैठकमा अनुप थत रहनु पन 

भएमा त ी अ ीम सूचना अ लाई िदनु पनछ । 

 (२)  उपदफा (१) बमोिजम िदइने सूचनामा आफू अनुप थत रहने अविध र कारण समेत 
उ ेख गनु पनछ ।  

५७. पालना गनु पन आचार संिहताः  
सभाका पदािधकारी तथा सद ह ले संिवधान तथा कानून बमोिजमको उ रदािय  पूरा गन 
तथा िनजह को काम कारवाहीमा सावजिनक िव ास कायम गन सभाबाट ीकृत आचार 
संिहताको पालना गनछन् ।  

५८. अिधवेशनको अंग नमािनने:  
सभाको अिधवेशन ार  नु पूव र भैसकेपिछ अ  नभएस को अविधमा आयोजना ने 
उद्घाटन, ागत, स ान तथा अिभन न ज ा ि याकलापलाई सभाको अंग मािनने छैन ।  

५९. शा  सुर ा सु व था कायम रा े:  
नगर सभा स ालन अविधभर सभाको सुर ाथ अ ले सुर ा िनकायको सहयोग अनुरोध गरेमा 
अिवल  सुर ा उपल  गराउनु स त सुर ा िनकायको कत  नेछ । 
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अनुसूची - १ 

(कायिविधको दफा ७ को उपदफा (१) सँग स त) 

म िव दु नगरपािलका 
नगर सभा 

कायसूची र समयतािलका 

 बैठक सं ा        बैठक थानः  

 अ ताः  

िमित बैठक ब े समय कायसूची कायसूची 
ुतकता 

कैिफयत 

     

     

     

 

छलफलको समय तािलका 

िमित बैठक ब े 
समय 

कायसूची ा 
ुतकताको 
नाम 

छलफलमा बो ने सद को 
नाम र तोिकएको समय 

कैिफयत 
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अनुसूची - २ 

(कायिविधको दफा २९ को उपदफा (४) सँग स त) 

नगर सभामा ुत कानूनको अिभलेख 

म िव दु नगर सभा 
 

दता 
नं. 

िवधेयकको 
नाम 

दता 
िमित 

मूल÷संशोधन ुतकता िवतरण 
िमित 

सभामा 
ुत 

िमित 

दफावार 
छलफल 

पा रत 
िमित 

माणीकरण 
िमित 

कैिफयत 

           

           

           

           

           

 

अिभलेख तयार गनको अिभलेख जाँच गनको 

द खतः द खतः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

िमित: िमित: 
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अनुसूची - ३ 

(कायिविधको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग स त) 

नगर सभामा ीकृत कानूनको अिभलेख 

म िव दु नगर सभा 
 

दता 
नं. िवधेयकको नाम 

सभाबाट 
ीकृत 

भएको िमित 

संशोधन भएको 
भए सोको िमित 

सभामा 
ुत 

िमित 

पा रत 
िमित माणीकरण िमित कैिफयत 

        

        

        

        

        

 

अिभलेख तयार गनको अिभलेख जाँच गनको 

द खतः द खतः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

िमित: िमित: 

 


