
विधायन सवमवि 

प्रवििेदन 

 

राप्ती नगरपालिकाको सम्मालनत सात ौँ नगर सभाका सभाअध्यक्ष महोदय, सभामा उपस्थथत 

नगर सभाका सभासद जु्यहरु, जनप्रलतलनलधहरु, लिज्ञ सल्लाकारहरु, लिषयगत शाखा प्रमुख जु्यहरु, 

र पत्रकार जु्यहरुमा हालदिक नमस्कार ॰ 

 राप्ती नगरपालिकाको सात ौँ नगर सभाको यस गररमामय सभामा लिधायन सलमलत को संयोजकको 

हैलसयतिे प्रलतिेदन प्रसु्तत गनि उपस्थथत भैरहदा ग रािास्ित महशुस गरेको छु ॰ 

 मानलनय सदस्यहरु , संलिधानिे ३ तहको राज्यको पररकल्पना गरेसगै ौँ थथानीय तहिाई लदएको 

अलधकार र कायिसुलिलभत्र रहेर थथालनय सरकारकिे तजुिमा गरेका नीलत , कायिक्रम र बजेटिाई 

कायिियनको िरणमा सहलजकरण सरिता एकरुपताका साथै थप उदे्दश्यमुिक र उपिस्िमुिक 

बनाउन थुपै्र ऐन , लनयम कायिलिधी र लनदेलशका  बनाउनुपने भएकोिे मस्य दा सलमलत को गठन 

भईसकेको छ ॰ थथानीय तहसंग नागररकिे गरेका अपेक्षा र आिश्यकतािाई संिोधन गदै यस 

राप्ती नगरपालिकािाई समृद नगरको रुपमा थथालपत गनि स्वयं आफ्नो अलधकार के्षत्र लभत्र रहेर 

कानुन लनमािण गरर कायिियन गनुिपने आजको िुन लतको लिषय पलन हो ॰ लिगतका लदनहरुमा पलन 

हालमिे थुपै्र कायिलिधी कानुन लनमािण गरर कायािियन गररसकेका छ रं कलतपय कानुन 

कायािियनको िरणमा छन ॰यद्यलप अझै पलन थुपै्र कानुन लनमािण गरर कायिियन गनुिपने अिथथा 

छ ॰ जुन कायि दु्रत गलतमा अघालड िलढरहेको छ ॰ 

मानलनय सदस्यहरु लिधायन सलमलतिे मस्य दा लनमािण गनुिका िक्ष्य उदे्यश्यहरु लनम्न अनुसार छन् 

लक्ष्य /उदे्दश्यहरु 

 नेपािको संलिधानिे पररकल्पना गरेको संघ, प्रदेश,र थथानीय सरकारको कायिियन गनुि ॰ 

 थथानीय तहिाइ संलिधान प्रदत अलधकार के्षत्रमा आफै कानुन बनाई िागु गने सु अिसरको 

उपयोग गनुि 

 थथानीय आिश्यकतािाई व्यिस्थथत गरर कानुनी राज्यको पररकल्पनािाई साकार बनाउनु  

 बजेटको उलित कायािियन गनुि 

 योजना कायिियमा सरिता र सहजता थथालपत गनुि 

 िलक्षत कायिक्रमिाई उदे्यश्यमुिक तथा उपिस्िमुिक बनाउनु 

 सििसाधारण को समान पहुि थथालपत गनुि 

 सिि,सक्षम,सुशासनयुक्त,पारदलशि,जिाफदेलह नगरको रुपमा रास्प्त नगरपालिका िाई 

थथालपत गनुि 

 िजेटको सदुपयोग गनुि॰ 



मानवनय सदस्यहरु,  

हालसम्म स्वीकृि भएका कानुनहरु 

1. आलथिक ऐन  

2. लिलनयोजन ऐन 

3. सहकारी ऐन २०७४  

4. लशक्षा ऐन २०७४ 

5. लजिनाशक लिषादी व्यिथथापन सम्बन्धमा व्यिथथा गनि बनेको ऐन २०७४  

6. न्यालयक सलमलतिे उजुरी कारिाही लकनारा गदाि अपनाउनुपने कायिलिलधका सम्बन्धमा 

व्यिथथा गनि बनेको लिदे्ययक 

7. थथानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायिलिधी २०७४  

8. करारमा कमििारी व्यिथथापन गने सम्बन्धी कायिलिधी २०७४ 

9. घ बगिको लनमािण व्यिसायी इजाजत पत्र कायिलिधी २०७४ 

10. लदिा खाजा संिािन सम्वस्न्ध कायिलिधी २०७५ 

11.  खाद्य लदिस लनिन्ध प्रलतयोलगता कायिलिधी २०७५ 

12. उतृ्कष्ट कृषक पुरस्कार कायिलिधी २०७५ 

13. लिद्यािय िेखा पररक्षण कायिलिधी ०७५॰०७६ 

14. अपाङ्गता भएका व्यस्क्तको पररियपत्र लितरण कायिलिधी २०७५ 

15. कायिसम्पादनमा  आधाररत प्रोत्साहन कायिलिधी २०७५ 

16.  नलदजन्य पदाथि र माटोको लिलक्रकर उठाउने सम्बन्धी कायिलिधी २०७५ 

17. थथानीय तहको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररिािन, तथा व्यिथथापन सम्वस्न्ध कायिलिधी  

18. जनप्रलतलनलधको आिार संलहता २०७५ 

19. िािअलधकार उत्थान संरक्षण र व्यिथथापन कायिलिधी २०७५ 

20. जनजालत हक अलधकार संरक्षण तथा उत्थान सम्वस्न्ध कायिलिधी  

21. जेष्ठ नागररक लहत संरक्षण तथा उत्थान कायिलिधी 

22. मलहिा तथा शसस्क्तकरण सम्वस्न्ध कायिलिधी 

23. दलित हक अलधकार संरक्षण र उत्थान कायिलिधी 

24. सेिा करारमा लशक्षक राखे्न सम्वस्न्ध कायिलिधी २०७५, रहेका छन् ॰ 

साथै युिा उद्यलम कायिक्रम कायिलिधी लनमािण भएको तर स्वीकृत नभएको अिथथा छ ॰ 

 

 



 वनमााण हुने चरणमा रहेका कायाविवधहरु  

१. आलथिक ऐन २०७७  

२. लिलनयोजन ऐन २०७७  

३. मेि लमिाप संिािन सम्बन्धी कायिलिधी २०७७  

४. लिपद व्यिथथापन तथा िातािरण संरक्षण सम्बन्धी कायिलिधी २०७७  

५. लिपन्न व्यस्क्तहरुका िालग आलथिक सहायता लदने सम्बन्धी कायिलिधी २०७७ 

६. आन्ताररक लनयन्त्रण प्रणािी सम्बन्धी कायिलिधी २०७७ 

७. कमििारी कल्याण कोष संिािन सम्बन्धी  कायिलिधी २०७७  

८. लिपन्न तथा सुकम्बासीको िालग बास कायिक्रम सम्बन्धी कायिलिधी २०७७ 

९. अगािलनक मि तथा सरसफाइ व्यिथथापन कायिलिधी २०७७ 

१०. खेिकुद संिािन सम्बन्धी कायिलिधी २०७७ 

११. पयिटन लिकास सम्बन्धी कायिलिधी २०७७ 

१२. आयोजना कायािियन तथा भुक्तानी सम्बन्धी कायिलिधी २०७७ 

 

कमजोर पक्ष/चुनौिी 

 लिलिध कारण (कमििारीको अभाि, परामशिदाताको अभाि, नमुना कानुन समयमै प्राप्त नहुनु) 

िे गदाि कानुन लनमािणमा सहजता नहुनु ॰ 

 लिधायन सलमलतबाट लसफाररस गररएका कानुन लनमािण गरेर समयमै स्वीकृत गरर 

कायािियनको िरणमा ल्याउन नसकु्न ॰ 

 

अिको बाटो 

संलिधानिे थथालनय सरकारिाइ प्रदान गरेको अलधकारको उपयोग गदै बजेट , लनलत तथा कायिक्रम, 

जनताको अपेक्षा र आशािाई मध्यनजर गदै प्राथलमकताको आधारमा कानुन लनमािण गरर समयमै 

कायािियन गराइ, थथालनय सरकारको अनुभुलत लदिाउन मागिदशिन गनुि लिधायन सलमलतको अबको 

कायि हुने छ ॰  


