
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिका विधायन सलिलि संचािन सम्बन्धध लनयिाििी, २०७६ 

प्रस्िािना 
 ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आयोजनािा विलिन्न सियिा संचािन हनुे नगरसिा र सो सिािा 
प्रस्ििु गररने विधयेक हरुिाई व्यिन्स्िि र ियाादिि रुपिा पेश गना र पाररि गना िाधछनीय 
िएकोिे स्िानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को िफा २२ को अलधकार प्रयोग गरी यो 
लनयािाििी बनाइएको छ । 

१.  संन्िप्त नाि र प्रारम्िः  

(१) यस लनयिाििीको नाि “ठाकुरबाबा नगरपालिकाको विधायन सलिलि संचािन सम्बन्धधि 
लनयिाििी, २०७६” रहेको छ।  

(२) यो लनयिाििी ठाकुरबाबा नगर कायापालिकाबाट पाररि िई स्िानीय राजपत्रिा प्रकाशन िएको 
लिलि िेन्ि िाग ुहनुेछ ।  

 

7fs'/afaf gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08 M @    ;+Vof M &    k|dfl0fs/0f M @)&^.)^.)* 

                k|sfzg ldlt M @)&^.!!.!@ 

 

efu – @ 

7fs'/afaf gu/kflnsf 

 



 
 

 

v08 M @    ;+Vof M &     ldlt M @)&^.!!.!@ 

 

२. पररिाषाः 
विषय िा प्रसंगिे अको अिा निागेिा यस लनयिाििीिा÷ 

(क) “लनयिाििी” िन्नािे नगरपालिकाको विधायन सलिलि संचािन लनयिाििी २०७६ िाई सम्झन ु
पिाछ । 

(ि) “सिस्य” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रििु, उप प्रििु , िडा अध्यि ,कायापालिका 
सिस्य र िडा सिस्यहरुिाई सम्झन ुपिाछ । 

(ग) “अध्यि” िन्नािे विधायन सलिलिको बैठकको अध्यििा गने व्यन्ििाई सम्झन ुपिाछ । 

(घ) “नगरपालिका” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका िाई सम्झन ुपिाछ । 

(ङ) “नगर सिा” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगरसिािाई सम्झन ुपिाछ । यसिे विशेष 
नगरसिा सिेििाई जनाउनेछ। 

(च) “विधेयक” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगरसिािा पेश गना ियार िएको ऐन (काननुको 
िस्यौिा) िाई सम्झन ुपिाछ । 

(छ) “विधायन सलिलि” िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको िफा २२ ििोजीि गदठि सलिलििाई 
सम्झन ुपिाछ  

३. सलिलिको गठनः 
स्िानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को िफा २२ बिोन्जि यस नगरपालिकाको नगरसिा प्रस्ििु 
गररने ऐन , लनयि , विलनयि,  लनयािाििी , लनिेन्शका , कायाविलध नीलि िजुािा सम्बन्धध सिाको काया  
प्रणािीिाई व्यिन्स्िि गना सलिलिको गठन सम्बधधी व्यिस्िा गरेको छ । विधायन सलिलििा 
नगरसिाका सिस्यहरु िध्ये १ जना संयोजक सवहि ३ जना सिस्य रहन े र सलिलिको सन्चि  
ठाकुरबाबा पालिकाको काननु शािाको प्रििु रहने व्यिस्िा गरीएको छ । िर नगरसिािे चाहेिा 
विधायन सलिलिका सिस्यहरु पररििान गना सक्नेछ । 

४. सलिलिको काि, किाव्य र अलधकार 

क. ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर सिा सिि पेश हनुका िालग विलिन्न सलिलि उपसलिलििा 
छिफि गरी यस विधायन सलिलििा पेश हनु आएका िसौिाहरुिाई िफािार रूपिा छिफि 
गरी नगरपालिकाको कायापालिकािा र नगरसिा सिि पेश गना अन्धिि रुप दिने । 

ि. यस विधायन सलिलििाई आिश्यक िएिा राय, परािशा लिन सम्बन्धधि विषय विज्ञसंग परािशा 
गने । 

ग. िस्यौिा ियारीका िालग आिश्यकिा अनसुार उप सलिलि गठन गने । 

५. सलिलिको बैठक: 
क. सलिलिको बैठक आिश्यकिा अनसुार बस्ने छ । 

ि. सलिलिको बैठकको अध्यििा सलिलिको संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुन्स्िलििा बैठकिा 
उपन्स्िि जेष्ठ सिस्यिे बैठकको अध्यििा गनेछ  । 
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ग. सलिलिको बैठक अध्यिको लनिेशनिा सन्चििे बोिाउने छन । 

६. सलिलिको कायाकाि: 
यस सलिलिको कायाकाि ििािान नगरसिाको सिस्यको कायाकाि कायि रहेको अिलधसम्ि कायि 
रहनेछ । 

७. गणपरुक संख्या: सलिलिको गणपरुक संख्या सलिलिको सम्पूणा सिस्य संख्याको ५१ प्रलिशि 
रहनेछन । 

८. विधेयक पेश गने: विधायन सलिलििा छिफिको िालग प्राप्त िएका विधेयकहरु विधायन 
सलिलििा िफािार रूपिा  छिफि गरी नगर कायापालिकाको बैठकिा पेश गनेछन ्। 

९. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार:  

यस लनयािाििीको कायाधियनिा कुनै बाधा अड्काउ पना आएिा नगरसिािे बाधा अडकाउ फुकाउन 
सक्नेछ । 

१०. पररिाजान ििा संशोधन: यो लनयिाििीिा पररिाजान एिं संशोधन गनुापने िएिा यस विधायन 
सलिलििे पररिाजान एिं संशोधन को प्रारूप ियार गरी सो पलछ संचािन हनुे नगरसिािा पेश गनेछ 
र नगरसिािे पाररि गरेपलछ पररिाजान एिं संशोधन पाररि िएको िालनने छ । 

 

आज्ञािे 

रािहरर ररजाि 

लनलित्त प्रििु प्रशासकीय अलधकृि 
 


