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 जोशीपुर गाउँ      सञ्चारन कामयविधध, २०७४  

 

प्रस्तािना्                       २२७                                        ठ  

                     भई       भए          जोशीऩयु सबाको कामय सञ्चारन गनय, 
फैठकको सवु्मिस्था कामभ राVन, आिश्मक सधभधतहरूको गठन गनय य अन्म काभ कायिाही 
धनमधभत एिॊ प्रबािकायी       गाउॉ             ट                               ए   छ 
। 

 

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायम्भबक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस धनमभािरीको नाभ “जोशीपुर     ऩाधरका गाउॉ सबा 
सञ् चारन कामयविधध-२०७४” यहेको छ। 

(२) मो कामयविधध तरुुन्त प्रायभब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा,- 
(क) “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सभझन ुऩछय । 

(ख) “स्थानीम तह” बन् नारे नेऩारको सॊविधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ फभोम्जभका 
जोशीपुर गाउॉऩाधरका सभझन ुऩदयछ । 

(ग)  “सबा” बन् नारे नेऩारको सॊविधानको धाया २२२ फभोम्जभ जोशीऩयु गाउॉऩाधरकाको 
गाउॉसबा सभझन ुऩदयछ ।  

(घ) “कामयऩाधरका” बन् नारे गाउॉ            सभझन ुऩदयछ । 

(ङ) “अध्मऺ” बन्नारे  भ         ई सभझन ुऩछय ।  

(च) “उऩाध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको    ध्मऺ सभझन ुऩदयछ। 

(छ) “विधेमक” बन्नारे स्थानीम कानूनको भसौदा िा कानूनको सॊशोधन भसौदा सभेत सभझन ु
ऩछय। 

(ज)  “सदस्म” बन्नारे गाउॉ कामयऩाधरका अध्मऺ/उऩाध्मऺ/कामयऩाधरकाको सदस्म िा िडा 
सदस्म सभझन ुऩछय । 

(झ) “ भ        ” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत सभझन ुऩदयछ। 

(ञ) “फैठक” बन्नारे गाउॉ सबा अधधिेशन सभझन ु ऩछय । सो शब्दरे सधभधतको िैठक 
सभेतराई सभझन ुऩदयछ । 

(ट) “प्रस्ताि” बन्नारे सबाको विचायाथय ऩेश गरयएको कुनै प्रस्ताि                     

                 सभझन ुऩछय । 

(ठ) “प्रस्ततुकताय सदस्म” बन्नारे सबाको विधेमक िा प्रस्ताि प्रस्ततुकताय  भ    सदस्म 
सभझन ुऩछय । 

(ड) “फैठक कऺ” बन्नारे सबाको फैठक कऺ सभझन ु ऩछय य सो शब्दरे फैठक कऺसॉग 
जोधडएको दशयकदीघाय तथा फयण्डा सभेतराई जनाउॉछ । 
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(ढ) “विषमगत शाखा” बन्नारे     ऩाधरकाके कामय विबाजन धनमभािरी फभोम्जभको विषमगत 
शाखा सॊझन ुऩछय ।  

(ण) “सधभधत” बन्नारे मस कामयविधध फभोम्जभ गठन हनुे सबाको सधभधत सभझन ुऩछय । 

(त) “सॊमोजक” बन्नारे मस कामयविधध फभोम्जभ गठठत सधभधतको सॊमोजक सभझन ुऩछय । 

 

 

ऩरयच्छेद -२ 

सबाको फैठक तथा फैठक सञ्चारन सभफन्धी व्मिस्था 
 

३. सबाको अधिवेशन बोलाउने: (१) गाउॉ सबाको फैठक साभान्मतमा फषयको दइुऩटक 
फस्नेछ ।  

तय सबाको एउटा अधधिेशनको सभाधप्त य अको फैठकको प्रायभबका फीचको अिधध छ 
भहीना बन्दा फढी हनुे छैन । 

(२) अध्मऺरे कामयसूची फभोम्जभ  भ    फैठकको सॊचारन य अन््म गनेछ । 

(३) सबाको अधधिेशन चारू नयहेको िा फैठक स्थधगत बएको अिस्थाभा फैठक फोराउन 

िाञ्छनीम छ बनी सबाको सभऩूणय सदस्म सॊख्माको एक चौथाइ सदस्महरूरे धरम्खत अनयुोध 
गयेभा अध्मऺरे ्मस्तो फैठक फस्ने धभधत,      तोक्नेछ । ्मसयी तोवकएको धभधत, सभम   

    भा सबाको अधधिेशन फस्नेछ । 

(४)  भ                                                                 । 

(५) सबाको फैठक फस्ने धभधत, सभम, स्थान य फैठकको कामयसूची सवहतको सूचना फैठक 
फस्ने ठदन बन्दा कभतीभा सात ठदन अगािै अधक्ष्मको धनदेशनभा प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे 
सबाका सफै सदस्मराई ऩठाउन ुऩनेछ l 

(६) उऩदपा (१) िा (३) फभोम्जभ सबाको अधधिेशन फोराएको सूचना अध्मऺरे 
सदस्महरुराई ठदनेछ िा सम्चफराई सबाको अधधिेशन फोराउना धनदेशन ठदनेछन। ्मस्तो सूचना 
आिश्मकता अनसुाय साियजधनक सञ्चाय भाध्मभफाट सभेत प्रचाय प्रसाय गनुय ऩनेछ । 

(७) प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे सबाको सम्चफ बई काभ गनेछ l    

(८) सबाको फैठक सभफन्धी अन्म कामयधफधध सबा आपैरे धनधाययण गये फभोम्जभ हनुेछ l     
४. सदस्यहरुको उपस्थिधि र आसनः (१)   ठ    आसन ग्रहण गनुु अघघ सबै सदस्यले 

             क्रम अनुसार अघधवेशनको उपस्थथघत पुस्िकामा हिाक्षर गनुुपनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ उऩम्स्थत सदस्मरे अध्मऺरे तोके अनसुायको स्थानभा धनधायरयत 
सभम अगािै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयऩनेछ ।  

(३) अऩाॊगता बएका सदस्मको हकभा अध्मऺरे धनधायरयत गयेको स्थानभा धनजको साथभा 
एक जना सहमोगी आिश्मक बएभा सो को सभेत व्मिस्था ग        ।  
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५. सभाको गणपूरक संख्या: (१) सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास 

प्रघतशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थथत भएमा अघधवेशनको लाघग गणपूरक संख्या पुगेको माघननेछ 

।   

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा अध्मऺरे तीन ठदन धबत्र अको 
फैठकका राधग दपा ३ फभोम्जभ सूम्चत गनुयऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ आ  न गयेको अधधिेशनभा गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा   ई ठदन 
धबत्र अधधिेशन फस्ने गयी दपा ३ फभोम्जभ सूचना गनुयऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ ऩनु् सूचना गदाय गणऩयुक सॊख्मा नऩगेुभा कभतीभा ऩ  स 
प्रधतशत सदस्महरुको उऩम्स्थधतभा अधधिेशन फस्नेछ ।  

६.   ठकको सञ्चालन र थिगन: (१) अध्यक्षले सभाको कायुबोझलाई ध्यानमा राखी कायुसूची 

स्वीकृत गरी सभाको बैठक संचालन गनुुपनेछ ।  

(२) सबाको फैठक अध्मऺरे धनधाययण गयेको सभम ताधरका फभोम्जभ हनुेछ ।  

(३) अध्मऺरे प्र्मेक फैठकको प्रायभब तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४)  भ          ठ                                ले   ठ          

     ।                                          भ            ठ          

                             । 

७. कामयसूची र समयावधि प्रकाशनः (१) अध्यक्षको घनदेशानुसार सभाको सघचवले कायुसूची 
र समय ताघलका अनुसूची-१ बमोघजम तयार गनेछ र त्यसको एक प्रघत सामान्यतया  ड       

    अगावै प्रते्यक सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

तय विशेष ऩरयम्स्थधतभा अध्मऺको धनदेशानसुाय फैठक फस्न े      घण्टा अगावै कायुसूची 

तयार गरी त्यसको एक प्रघत सदस्यलाई  भ           उऩरब्ध गयाउन      । 

८. समयावधि धनिाारण: (१) अध्यक्षले बैठकमा पेश हुने घवषयमाघथ छलफल गनु समयावघध 

तोके्नछ । 

२) उपदफा (१) बमोघजम तोघकएको समयावघध समाप्त भएपघछ यस का      मा अन्यथा 

लेस्खएकोमा बाहेक अध्यक्षले           छलफल हुन नघदई सो घवषयको टुङ्गो लगाउन 

आवश्यक सबै                घनणुयाथु बैठकमा प्रिुत गनेछ । 

९. सभामा मिदान: (१) सभामा घनणुयका लाघग प्रिुत गररएको सबै            प्रिावको 

घनणुय उपस्थथत सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।  

(२) अध्यक्षता गने व्यस्िलाई मत घदने अघधकार हुने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गने व्यस्िले आफ्नो घनणाुयक मत घदनेछ ।  

१०. मयााधदि संशोिनः कुनै सदस्यले प्रिुत गने घवधेयक    प्रिाव   कुनै आपघिजनक, 

वं्यग्यात्मक, अनावश्यक, अनुपयुि वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्ांश प्रयोग भएको लागेमा 

अध्यक्षले त्यिा घवषय घवतरण हुनुभन्दा अघघ उपयुि संशोधन गनु वा गराउन सके्नछ । 

११. बैठकको प्रारम्भः सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्षको आगमन भई राघरि य धुन बजे पघछ 

बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

१२. बैठकमा पालना गनुापने आचरणहरः (१) बैठकमा देहायका आ  णहरू पालना गनुु 

पनेछः 

(क) अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुुँदा सबैले सम्मान प्रकट गनु उठ्नु पनेछ । 



4 
 

(ख) अध्यक्षले बैठकप्रघत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुुपनेछ । 

(ग) बैठक थथघगत भई अध्यक्ष सभाबाट बाघहर घनसे्क पघछ मात्र अरु सदस्यहरूले 

बैठक कक्ष छाड्नु पनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग घलने सदस्यले बोल्दा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नु पछु र 

अध्यक्षले अन्यथा आदेश घदएमा बाहेक उघभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) अध्यक्षले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको समयमा कुनै पघन सदस्यले थथान छाड्नु 

हुुँदैन र अध्यक्षले बोलेको कुरा शास्िपूवुक सुनु्न पनेछ । 

(च) अध्यक्ष   आसन   ण          र बोघलरहेको         सदस्यको बीचबाट घहुँड्नु 

हुुँदैन । 

(छ) कुनै सदस्यले बोघलरहेको समयमा अशास्ि गनु वा बैठकको मयाुदा भंग हुने वा 

अव्यवथथा उत्पन्न हुने कुनै काम गनुु हुुँदैन । 

(ज) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुने्नबाट वारपार गरी घहुँड्न वा अध्यक्षको आसनतफु 

घपठू्य फकाुएर बस्न हुुँदैन । 

(झ) बैठकको कायुसुँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बस्ित घवषय बाहेक अन्य घवषयको पुिक, 

समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्रहरू पढ्नु हुुँदैन । 

(ञ) बैठकको अवघधभर बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गनुु पनेछ । 

(२) सभामा पालना गनुुपने    आ  णहरू           सभाले तोके बमोघजम हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग धलने सदस्यले पालन गनुा पने धनयमहरः बैठकमा हुने छलफलमा 

भाग घलने सदस्यले देहायका घनयमहरूको पालन गनुु पनेछः 

(क) अध्यक्षको ध्यानाकषुण गनुको घनघमि उठ्नु पनेछ र अध्यक्ष घनजको नाम बोलाएपघछ वा 

इशारा गरेपघछ मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) यस कायु    को दफा ३५          घवषयमा छलफल गनुु हुुँदैन । 

(ग) अ  र, अ  ल, अपमानजनक वा कुनै आपघिजनक शब्द बोल्नु हुुँदैन । 

(घ) व्यस्िगत आके्षप लगाउन हुुँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अघधकारलाई सभाको कायुमा बाधा पाने मनसायले दुरुपयोग गनुु हुुँदैन । 

(च) सभा वा अध्यक्षको कुनै घनणुय बदर गररयोस् भने्न प्रिावमाघथ बोल्दाको अवथथामा 

बाहेक सभा अध्यक्षको कुनै पघन घनणुयको आलोचना गनुु हुुँदैन । 

(छ) अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भने्न प्रिावको छलफलको क्रममा बाहेक 

अध्यक्षको आचरणको आलोचना गनुु हुुँदैन । 

( ) वैठकमा पालना गनुुपने    घनयमहरू सभाले तोके बमोघजम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोघजम हुनेछः 

(क) प्रिाव पेश गने सदस्यले बोघलसकेपघछ अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको क्रम 

बमोघजमको सदस्यले बोल्न पाउनेछन् । 

(ख) अध्यक्षको अनुमघत घबना कुनै सदस्यले एउटै प्रिावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न 

पाउने छैन । 

(ग) प्रिाव पेश गने सदस्यले उिर घदनको घनघमि छलफलको अन्त्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ 

। सो प्रिावको सम्बिमा छलफलमा पघहले भाग घलएको वा नघलएको जेसुकै भए 

तापघन प्रिावक सदस्यले उिर घदई सकेपघछ अध्यक्षको अनुमघत नघलई फेरर बोल्न 

पाउने छैन । 
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१५. स्पष्ट पाना माग गना सधकनेः (१) बैठकमा छलफल चघलरहेको समयमा सम्बस्ित 

घवषयमा कुनै सदस्यले कुनै              माग गनु अध्यक्ष माफुत अनुरोध गनु      । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापघन अध्यक्षको अनुमघत घलई कुनै 

सदस्यले सभाको जानकारीको लाघग आफूसुँग सम्बस्ित अन्य घवषयमा स्पर जानकारी घदन 

सके्नछ । 

तर त्यिो स्पर जानकारी घदुँदा कुनै घववादस्पद घवषय उठाउन पाइने छैन र सो स्पर 

जानकारी माघथ कुनै छलफल गनु पाइने छैन ।  

१६. धनणायािा प्रस्ताव पेश गनेः (१) सभाको कायुसूचीको कुनै प्रिावमाघथ छलफल समाप्त 

भएपघछ सो प्रिावको पक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्छ, घवपक्षमा हुने सदस्यहरूलाई “हुन्न” र 

तटथथ रहन चाहने सदस्यहरूलाई “मत घदन्न” भने्न शब्द सुघनने गरी उच्चारण गनुु भनी अध्यक्षले 

कायुसुचीका घवषयहरू क्रमशः घनणुयाथु पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोघजम प्रिावलाई घनणुयाथु पेश गरेपघछ अध्यक्षले “हुन्छ” वा “हुन्न” भने्न 

सदस्यहरूमधे्य जुन पक्षको बहुमत भएको ठ     उुँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्यक्षद्वारा कुनै प्रिाव घनणुयाथु पेश गररसकेपघछ सो प्रिावमाघथ छलफल गनु वा 

संशोधन प्रिुत गनु पाइने छैन ।  

१७. सभाध्यक्षले धनदेशन धदनेः (१) बैठकमा अभद्र व्यवहार गने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार 

घनयन्त्रण गनु अध्यक्षले चेतावनी घदए पघछ त्यिो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाघथ तुरुि घनयन्त्रण 

गनुु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोघजमको आदेश पालना नगने सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बाघहर 

जान आदेश घदन सके्नछ । आदेश पाएपघछ त्यिो सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरुि बाघहर जानु 

पनेछ र घनजले सो घदनको बाुँकी अवघधको बैठकमा उपस्थथत हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोघजमको आदेश पाएपघछ पघन त्यिो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुि 

बाघहर नगएमा अध्यक्षले घनजलाई कमुचारी वा सुरक्षाकमीको सहयोग घलई बाघहर घनकाल्न 

सके्नछ । त्यसरी घनकाघलएकोमा त्यिो सदस्यले त्यसपघछको तीन वटा बैठक वा कुनै 

सघमघतको बैठकमा भाग घलन पाउने छैन । यसरी घनकाघलएकोमा सभाको सघचवले सो कुराको 

सूचना सबै सघमघतलाई घदनेछ । 

(४) यस कायुघवघधमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापघन कुनै सदस्यले बैठक 

कक्षमा शास्ि, सुव्यवथथा तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गनु लागेमा वा सभाको प्रघतष्ठामा 

धक्का लागे्न घकघसमले बैठक कक्ष घभत्र धं्वसात्मक कायु गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गनु 

लागेमा वा कुनै भौघतक हानी नोक्सानी पु    एमा अध्यक्षले घनजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल 

घनष्काशन गरी सदस्यलाई बढीमा     घदन सम्मको लाघग सभामा आउन नपाउने गरी र क्षघत 

भएको भौघतक सामाग्रीको यथाथु क्षघतपूघतु घनजबाट भराउने आदेश घदन सके्नछ । 

(५) दफा (४) ब  घजम घनष्काघसत भएको सदस्यले सो अवघधभर सभाको वा कुनै 

सघमघतको बैठकमा उपस्थथत हुन पाउने छैन । घनजलाई तोघकएको क्षघतपूघतु अध्यक्षले तोकेको 

समयघभत्र दास्खला गने दाघयत्व सम्बस्ित सदस्यको हुनेछ । 

(६) यस दफा बमोघजम कुनै सदस्य घनष्काघशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको 

सघचवले सबै सघमघतलाई घदनेछ ।  

१८. कारवाही धफिाा हुन सके्ः यस कायुघवघधमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए 

तापघन घनष्काघशत वा कारवाहीमा परेको सदस्यले घचि बुझ्दो सफाई पेश गरेमा वा आफ्नो भूल 

स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय बुझी त्यिो सदस्यलाई माफी घदई कारवाही 

घफताु घलन सके्नछ । 
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१९. बैठक थिधगि गने अधिकारः बैठक कक्षघभत्र अव्यवथथा भई वा हुन लाघग बैठक 

घनयघमत रुपले सञ्चालन गनु बाधा पने देस्खएमा अध्यक्षले सो घदनको कुनै समयसम्म वा 

आफूले तोकेको अवघधसम्मको लाघग       ट        बैठक थथघगत गनु सके्नछ । अध्यक्षले 

गरेको त्यिो थथगन माघथ कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छैन् । 

२०. सदस्यको थिान ररक्त रहेको अवथिामा सभाको काया सञ्चालन: सभाको कुनै 

सदस्यको थथान ररि रहेको अवथथामा समेत सभाले आफ्नो कायु सञ्चालन गनु सके्नछ र 

सभाको कारबाहीमा भाग घलन नपाउने कुनै व्यस्िले भाग घलएको कुरा पघछ पिा लागेमा 

प्रचघलत कानून घवपररत बाहेकको कायु अमान्य हुने छैन ।   

२१. सभाको धनणायको अधभलेख र कायाान्वयन: (१) सभा र यसको सघमघतको घनणुय तथा 

कारबाहीको अघभलेख सभाको सघचवले व्यवस्थथत र सुरघक्षत राख्नु पनेछ । 

(२) सभा तथा यसका सघमघतको घनणुयको सक्कल अध्यक्षको आदेश घबना सभा वा सभा 

भवन बाघहर लैजान हुुँदैन । 

२२. धनणाय प्रमाधणत    : (१) सभा     ठ    गरेका घनणु            ण  गनेछ । 

(२)       (१)            ण                                           भ    

            । 

  

पररचे्छद-३ 

थिानीय कानून धनमााण गने प्रधक्रया 

२३. थिानीय कानून धनमााण गदाा धवचार गनुा पने पक्षहरुः (१) सभाले थथानीय कानून 

घनमाुण वा संशोधन गदाु अन्य कुराको अघतररि देहायको घवषयमा घवचार गनुु पनेछ,- 

(क) संघवधान बमोघजम आफ्नो अघधकारको घवषयमा पने वा नपने, 

(ख) संघवधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको व्यवथथा, 

(ग) त्यिो कानून, स्वच्छ, न्यायपूणु तथा तकु संगत हुन वा नहुने,  

(घ)  घनमाुण गनु लाघगएको थथानीय कानूनको व्यवहाररक कायाुन्वयन हुन सके्न वा नसके्न, 

(ङ) कानून कायाुन्वयनको लाघग आवश्यक पने आघथुक स्रोत तथा संथथागत संरचना,भएको 

वा नभएको l 

(च) स    अदालतबाट प्रघतपाघदत घसद्धाि वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाल सरकार, संघीय संसद्, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाले त्यिै घवषयमा आधारभूत 

कानून घनमाुण गरेको भए सोमा भएको व्यवथथा 

( ) नेपाल सरकार वा प्रादेघशक सरकारले नमूना कानून उपलब्ध गराएको भए सोमा भएको 

व्यवथथा, 

(झ) नेपालले अिराघरि य िरमा जनाएको प्रघतवद्धता, 

(ञ) सम्बस्ित थथानीय तहले घनमाुण गरेको अन्य थथानीय कानूनहरुसुँगको तालमेल तथा 

सौहा ता, 

(ट) घजल्लाघभत्रका अन्य थथानीय तह वा अन्य घजल्लासुँग घसमाना जोघडएका थथानीय तहको 

हकमा त्यिा घजल्लाका थथानीय तहले बनाएको थथानीय कानूनको व्यवथथा,  

(ठ) गाउुँकायुपाघलकाले घनधाुरण गरेका अन्य आवश्यक घवषयहरु ।  

(२) सभाले संघवधानको अनुसूची-९ को घवषयमा थथानीय कानून घनमाुण गदाु त्यिो घवषयमा 

संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रघतकूल नहुने गरी घनमाुण    छ । 
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(३) ए             ट                                                      

                                       भ  भ                             ण           ।   

(४)  भ                  ए  आ        झ                         ण           । 

(५) सभाले घदएको अघधकार प्रयोग गरी कायुपाघलकाले घनदेघशका वा घदग्दशुन बनाई लागू 

गनेछ ।  

२४. आवश्यकिाको पधहचान गने: (१) कायुपाघलकाले घवधेयक तजुुमा गनुु अघघ त्यिो 

घवषयको कानून घनमाुण गनु आवश्यक रहे नरहेको घवषयमा आवश्यकताको पघहचान गनुु पनेछ 

। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाघग सम्बस्ित कायुपाघलकाले थथानीय कानून बनाउनु पने 

आधार र कारण, त्यिो घवषयमा संघीय वा प्रदेश कानून भए नभएको, घजल्ला घभत्रका र अन्य 

घछमेकी थथानीय तहमा त्यस सम्बिी थथानीय कानून घनमाुण भए नभएको, थथानीय कानून 

तजुुमाबाट हाघसल गनु खोघजएको लाभ लागत र उपलब्धी, थथानीय कानून कायाुन्वयनको लाघग 

आवश्यक पने संयन्त्र तथा आघथुक स्रोत, त्यिो स्रोत जुटाउनको लाघग आवश्यक व्यवथथा र 

घवधेयकमा रहने मुख्य मुख्य प्रावधानको समेत घवशे्लषण गरी संघक्षप्त अवधारणापत्र तयार गनुु 

पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोधनको लाघग घवधेयक तजुुमा गदाु संशोधन गनुु परेको आधार र कारण 

सघहतको दफाबार तीन महले घववरण तयार गनुु पनेछ ।  

२५. प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भने्न धनणाय गनेः कुनै प्रिाव स्वीकार योग्य छ वा 

छैन भने्न कुराको घनणुय अध्यक्षले गनेछ र त्यसरी घनणुय गदाु अध्यक्षले कारण खुलाई 

प्रिावको कुनै अंश वा पूरै प्रिाव अस्वीकार गनु सके्नछ । 

२६. धविेयक वा प्रस्ताव प्रसु्ति: १) वाघषुक आय र व्ययको अनुमान सघहतको बजेट तथा 

सोसुँग सम्बस्ित घवघनयोजन वा आघथुक घवधेयकह  अध्यक्षबाट घनधाुररत घमघत र समयमा 

सभाको बैठकमा प्रिुत गनुुपनेछ ।  

(२) वाघषुक बजेट तथा अथु सम्बिी घवधेयक वा प्रिाव कायुपाघलकाको प्रमुख आफैं ले वा 

घनजले तोके बमोघजम उपाध्यक्ष वा कायुपाघलकाको सदस्यले मात्र प्रिुत गनुुपनेछ । अध्यक्षले 

वा   क बजेट आय व्यय घववरण तथा बजेट सभामा आुँफै पेश गने भएमा सो समयमा 

उपाध्यक्क्क्षले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(३) कुनै घवधेयक वा प्रिाव अथु सम्बिी हो वा होइन भने्न प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अस्िम 

घनणुय गने अघधकार अध्यक्षको हुनेछ ।   

(४) अथु सम्बिी घवधेयक वा प्रिावको अन्य प्रघक्रया देहाय बमोघजम हुनेछ,-   

(क) अथु सम्बिी घवधेयक वा प्रिावमा छलफलका लाघग अध्यक्षले स्वीकृत गरेको 

कायुताघलका (घमघत र समय) सबै सदस्यलाई सभाको सघचवले उपलब्ध 

गराउनुपनेछ 

(ख) वाघषुक बजेट सम्बिी घवधेयक सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै 

सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

(ग) अथु सम्बिी घवधेयक वा प्रिावका सम्बिमा यस कायुघवघधमा उले्लख भएका 

घवषय बाहेक अध्यक्षले उपयुि ठहयाुएको प्रघक्रया अपनाइनेछ ।  

(५) अथु सम्बिी घवधेयक वा प्रिाव बाहेकका घवधेयक वा प्रिाव कुनै सदस्यले कम्तीमा 

    घदन अघघ दताु गनुुपनेछ । 

(६) अथु सम्बिी घवधेयक वा प्रिाव बाहेकका घवधेयक वा प्रिाव दताु भए पश्चात 

सभाको सघचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु गनुुपनेछ ।  
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(७) घवधेयक वा प्रिाव माथी छलफल र घनणुय हुने समयताघलका         -१        

अध्यक्षले घनधाुरण गरे बमोघजम हुनेछ । 

२७. अिा सम्बन्धी पुरक अनुमान: (१) सभाबाट पाररत चालु आघथुक वषुका लाघग अथु 

सम्बिी ऐनले कुनै सेवाका लाघग खचु गनु अस्ियारी घदएको रकम अपयाुप्त भएमा वा त्यस 

वषुका लाघग अथु सम्बिी ऐनले अस्ियारी नदघएको सेवामा खचु गनु आवश्यक भएमा वा अथु 

सम्बिी ऐनले अस्ियारी घदएको रकमभन्दा बढी खचु हुन गएमा कायुपाघलकाको अध्यक्षले 

सभामा यस अघघ प्रिुत गररएको बजेटको घसद्धाि र मागुदशनको प्रघतकूल नहुने गरी पुरक 

अनुमान पेश गनु सके्नछ । 

२८. धविेयक सभामा पेश गदाा संलग्न गनुा पने धववरण: सभामा पेश गने घवधेयकका 

साथमा देहायको घववरण संलग्न गनुु पनेछ,- 

(क) घवधेयकको उदे्दश्य र कारण सघहतको घववरण, 

(ख) घवधेयक ऐन बनेपघछ आघथुक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यसको घविृत घववरण 

सघहतको आघथुक घटप्पणी, 

(ग) कुनै घवधेयकमा घनयम, कायुघवघध, घनदेघशका बनाउने वा अघधकार प्रत्यायोजन गने 

प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोघजत अघधकार अिगुत बनाइने घनयम, 

कायुघवघध वा घन  घशकाको प्रकृघत र सीमा तथा त्यसबाट पनु सके्न प्रभाव सम्बिी 

घटप्पणी । 

२९. धविेयक दिाा गराउनु पने: (१) सभाको अघधकारके्षत्र घभत्र पने कुनै घवषयमा कुनै 

सदस्यले घवधेयक पेश गनु चाहेमा घवधेयक तयार गरी सभाको बैठक बसे्न घमघत भन्दा कम्तीमा 

       अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ध गराई दताु गराउनु पनेछ ।  

   घनवाुचनपघछको     सभामा घवधेयक पेश गने समयावघध                        

। 

(२)       (१)                 प्रचघलत कानून अनुकूल नदेस्खएमा वा यो          

अनुकुल नभएमा अध्यक्षले उि        घवघधसम्मत रुपमा पेश गनु प्रिावक सदस्यलाई घदनु 

पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोघजम अध्यक्षले आदेश घदए बमोघजम सभाको सघचवले प्रिाव 

दताु गनुु पनेछ । 

(४) सभाको सघचवले अध्यक्षले आदेश घदएका               -२        दताुको 

अघभलेख छुटै्ट राख्नु पनेछ । 

३०. प्रस्ताव दिाा गराउनु पने: सभाको अघधकारके्षत्र घभत्र पने कुनै घवषयमा प्रिाव पेश 

गनु चाहने सदस्यले प्रिाव तयार गरी सभाको बैठक बसु्न भन्दा कम्तीमा     घदन अगावै 

अध्यक्ष समक्ष पेश गनुुपनेछ ।  

   घनवाुचनपघछको     सभामा प्रिाव पेश गने समयावघध                        

। 

(२) त्यिो प्रिाव प्रचघलत कानून अनुकूल नदेस्खएमा वा यो          अनुकुल नभएमा 

अध्यक्षले उि प्रिाव घवघधसम्मत रुपमा पेश गनु प्रिावक सदस्यलाई घदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोघजम अध्यक्षले आदेश घदए बमोघजम सभाको सघचवले प्रिाव 

दताु गनुु पनेछ । 

(४) सभाको सघचवले अध्यक्षले आदेश घदएका प्रिावहरु दताुको अघभलेख        -२ 

       छुटै्ट राख्नु पनेछ ।  
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३१. सूचना धबना पधन प्रस्ताव पेश गना सधकनेः (१) यस पररचे्छदमा जुनसुकै कुरा 

लेस्खएको भए तापघन अध्यक्षको अनुमघत घलई देहायको कुनै प्रिाव सूचना घबना पघन पेश गनु 

सघकनेछ र त्यिो प्रिावद्वारा कुनै घववादस्पद घवषय उठाउन पाइने छैनः 

(क) धन्यवाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रिाव तथा संशोधन घफताु घलने, 

(ग) बधाइ घदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छलफल वा बैठक थथघगत गने, 

(ङ) बैठकको अवघध बढाउने वा  

(च) छलफल समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उले्लस्खत प्रिावका सम्बिमा अध्यक्षको अनुमघत प्राप्त भई बैठकमा 

प्रिाव पेश भएपघछ अध्यक्षले उि प्रिावलाई बैठकको घनणुयाथु पेश गनेछ । 

३२. धविेयक र प्रस्ताव धविरण: वाघषुक बजेट सम्बिी घवधेयक कायुपाघलकाबाट स्वीकृत 

गरी घसधै सभामा पेश गररनेछ । अन्य सबै घवधेयक वा प्रिाव सभामा पेश गनुु भन्दा कम्तीमा 

चौवीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सभाको सघचवले उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

३३. सुझाब संकलन र पररमाजान: (१) घवधेयक मसौदा भएपघछ अध्यक्षलाई उपयुि 

लागेमा त्यिो घवधेयकमा सावुजघनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सुझाब संकलन गनु 

सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोघजम प्राप्त हुन आएको सुझाबहरु सघहतको प्रघतवेदन सम्बस्ित वडा 

सघमघतले कायुपाघलकालाई घदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोघजम घवधेयकमा वडा सघमघत माफुत प्राप्त हुन आएका सुझाबहरुको 

अध्ययन गरी कायुपाघलकाले घवधेयकलाई आवश्यकता अनुसार पररमाजुन गनेछ ।  

३४. धविेयक वा प्रस्ताव सभामा पेश गने: (१) अध्यक्षबाट स्वीकृत कायुताघलका बमोघजम 

घवधेयक वा प्रिाव प्रिुतकताु सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोघजम घवधेयक पेश गदाु घवधेयक प्रिुतकताु सदस्यले घवधेयक पेश 

गनुु परेको कारण, घवधेयकबाट गनु खोघजएको व्यवथथा र त्यसबाट प्राप्त गनु खोघजएको 

उपलस्ब्धको बारेमा संघक्षप्त जानकारी घदंदै घवधेयकमा छलफल गररयो   भने्न प्रिाव सभामा 

पेश गनुु पनेछ । 

(३) घवधेयक वा प्रिाव पेश गनु तोघकएको सदस्य सभामा स्वयं उपस्थथत हुन असमथु 

भएमा अध्यक्षले तोकेको कुनै सदस्यले घवधेयक    प्रिाव पेश गनु सके्नछ । 

३५. संशोिन सम्बन्धी शिाहरः कुनै घवधेयक वा प्रिावको सम्बिमा देहायका शतुका 

अधीनमा रही सदस्यले संशोधन पेश गनु सके्नछः 

(क) मूल प्रिावको घसद्धाि घवपरीत हुनु हुुँदैन । 

(ख) मूल प्रिावको कुरासुँग सम्बद्ध तथा त्यसको के्षत्रघभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग) बैठकले पघहले गररसकेको घनणुय    बाघझने हुनु हुुँदैन । 

(घ) अस्पर वा घनरथुक हुनु हुुँदैन । 

३६. धविेयकमा दफाबार छलफल: (१) दफा २६, २७, २९   ३० बमोघजमको घवधेयक वा 

प्रिाव   ठ    दफावार छलफलका लाघग अध्यक्षले आवश्यक व्यवथथा गनुुपनेछ ।     

                 भई                              ई                   

     । 
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 (२) उपदफा (१) बमोघजम छलफल समाप्त भए पश्चात घवधेयक वा प्रिाव प्रिुतकताु 

सदस्यले अध्यक्षको अनुमघत   सभामा देहायको कुनै एक प्रिाव प्रिुत गनुुपनेछ,-  

(क) घविृत छलफलको लाघग घवधेयक वा प्रिावलाई सभाका सघमघतमा पठाइयोस् भने्न वा  

(ख) घवधेयक वा प्रिाव बैठकबाट पाररत गनु घनणुयाथु पेश गने ।  

             ठ     ठ                     भ      ठ                      

    । 

३७. सभामा छलफल गना नपाइने धवषयहरः (१) देहायका घवषयमा सभा वा स  घतको 

कुनै   ठ    छलफल गनु पाइने छैनः 

(क) संघवधान वा प्रचघलत कानूनबाट घनषेध गररएको घवषय, 

(ख)       : गोप्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाु राघरि य घहत घवपररत हु       ,  

( ) कायुपाघलकाको कुनै सघमघतको घनणुयको आलोचना गररएका घवषय, 

(ग) सभाको छलफलद्वारा स्पर भएसकेको घवषय, 

(घ) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लाघग कुनै व्यस्ि वा संथथाको नाम आघद भएको 

घवषय, 

(ङ) प्रचघलत कानून बमोघजम थथाघपत भएको न्याघयक वा                  , प्रचघलत 

कानुन बमोघजम जाुँचबुझ गनु, सुझाव घदन वा प्रघतवेदन पेश गनु गघठत आयोग वा 

सघमघतमा घवचारधीन रहेको घवषय, 

(च) ऐघतहाघसक    वा कानूनको व्याख्या सम्बिी घवषय, 

(छ) गैर सरकारी व्यस्िको कुनै विव्य सत्य हो वा होइन भने्न घवषय,  

(ज) अघशर भाषा प्रयोग गररएको,  

(झ) कायुपाघलकाको कुनै घनणुय वा कुनै कारवाही सम्बिी घवषयमा छलफल गदाु राघरि य 

सुरक्षा, अखण्डता वा कूटनीघतक सम्बि जिा संवेदनशील घवषयहरूमा आुँच आउन 

सके्न भनी कायुपाघलकाबाट प्रमाघणत गररएको घवषय समावेश भएको, घबषय l 

३८. सधमधिमा छलफल: (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बमोघजम घविृत छलफल गनु 

सभाको सघमघतमा पठाइएकोमा सघमघतले त्यिो घवधेयक वा प्रिावमा छलफल गदाु घवधेयकमा 

संशोधन पेश गने सदस्यहरुलाई संशोधन पेश गनुु परेको आधार र कारण समेत खुलाई आफ्नो 

संशोधनको घवषयमा प्रर गनु सघमघतको बैठकमा समय घदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोघजम संशोधनकताुले संशोधनको घवषयमा आफ्नो धारणा राखेपघछ पेश 

भएका संशोधनका घवषयमा समेत सघमघतले दफाबार छलफल गरी त्यिो संशोधन स्वीकार गने 

वा नगने सम्बिमा घवधेयक प्रिुतकताु सदस्यको समेत राय घलई आवश्यक घनणुय गनेछ । 

३९. सधमधिको प्रधिवेदन र बैठकमा प्रसु्ति: (१) सघमघतमा घवधेयक वा प्रिाव     

छलफल समाप्त भएपघछ सघमघतले         ण         प्रघतवेदन तयार गरी सघमघतको संयोजक 

वा घनजको अनुपस्थथघतमा सघमघतले तोकेको सदस्यले प्रघतवेदन सघहतको घवधेयक वा प्रिाव 

अध्यक्षको अनुमघतले सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोघजमको प्रघतवेदन उपर छलफल समाप्त भए पश्चात घवधेयक वा 

प्रिाव प्रिुतकताु सदस्यले अध्यक्षको अनुमघतमा घवधेयक वा प्रिाव बैठकबाट पाररत गनु 

घनणुयाथु पेश गनेछ । 

४०. धविेयक धफिाा धलन सके्: (१) घवधेयक प्रिुतकताु सदस्यले सभाको स्वीकृघत घलई 

जुनसुकै अवथथामा घवधेयक         घफताु घलन सके्नछ ।  
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तर वाघषुक बजेट तथा आघथुक ऐन सम्बिी घवधेयक      घलन सके्न छैन् ।  

(२) घवधेयक         प्रिुतकताु सदस्यले घवधेयक घफताु घलन अनुमघत मागे्न प्रिाव पेश 

चाहेमा घलस्खत सूचना घदनु पनेछ । 

(३) घवधेयक         घफताु घलने प्रिावको कसैले घवरोध गरेमा प्रिाव गने तथा घवरोध 

गने सदस्यलाई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुराहरू स्पर पानु संघक्षप्त विव्य घदन अनुमघत घदन 

सके्नछ र त्यसपघछ अरु छलफल हुन नघदई प्रिावलाई घनणुयाथु पेश गनेछ । 

(३) घवधेयक         घफताु घलने अन्य प्रघक्रया अध्यक्षले घनधाुरण गरे बमोघजम हुनेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताव स्वीकृि गने वा नगने अधिकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३०   ३६ 

बमोघजम दताु भएको घवधेयक वा      उपर कुनै सदस्यले संशोधन पेश गनु चाहेमा सभाको 

बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा           अगावै संशोधनको प्रिाव अध्यक्ष समक्ष पेश गनु सके्नछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोघजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने अघधकार अध्यक्षको 

हुनेछ । 

(३) अध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सघहतको प्रिाव वा मूल प्रिावलाई 

घनणुयाथु पेश गनुुभन्दा पघहले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी घनणुयाथु पेश गदाु एकभन्दा 

बढी संशोधनहरु भएमा अध्यक्षले उपयुि ठहयाुएको कुनै एक संशोधन वा संशोधन सघहतको 

प्रिाव वा मूल प्रिावलाई प्राथघमकता घदइ पेश गनु सके्नछ । 

(२) सभाको सघचवले अध्यक्षले अनुमघत घदएका संशोधनहरूको घववरण सदस्यहरूलाई 

उपलब्ध गराउनेछ । 

४२. धविेयक पाररि गने प्रस्ताव सभाको धनणायािा पेश गने: (१) सभामा दफावार 

छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपघछ र सघमघतमा घविृत छलफल भएकोमा सघमघतको 

प्रघतवेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समाप्त भएपश्चात अध्यक्षको अनुमघत घलई सभा   

घनणुयाथु घवधेयक प्रिुतकताु सदस्यले घवधेयक पाररत गररयोस् भने्न प्रिाव प्रिुत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोघजमको घवधेयक वा प्रिावमा पेश भएका संशोधनहरूलाई अध्यक्षको 

अनुमघत     ठ    घनणुयाथु छुटै्ट पेश गनु      ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोघजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा घवधेयक 

वा प्रिाव पाररत भएको माघननेछ ।   

४३. धविेयकको पुनः प्रसु्तधिः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी 

अस्वीकृत भएको घवधेयक सोही सभाको बैठकमा पुनः प्रिाव गररने छैन । 

४४. धविेयक दिाा अधभलेख राखे्न: सभामा पेश गने प्रयोजनको लाघग अध्यक्ष समक्ष पेश 

भएका घवधेयक सभाको सघचवले         -२        दताु गरी घवधेयकमा भएको कारबाहीको 

अद्यावघधक लगत तयार गरी राख्नु पनेछ ।  

४५. सामान्य तु्रटी सुिार: अध्यक्षले सभाबाट पाररत भएको घवधेयक वा प्रिावमा 

दफाहरूको संख्याको क्रम घमलाउने तथा भाषागत शुद्धता कायम राख्नु पनेछ ।  

४६. धविेयक प्रमाणीकरणको लाधग अद्यावधिक प्रधि ियार पाने: (१) दफा ४२ बमोघजम 

सभाबाट पाररत भएको घवधेयकलाई सभाको सघचवले पाररत भएका संशोधन तथा आनुषंघगक 

घमलान भए त्यिो घमलान गरी घवधेयक पाररत भएको घमघत समेत उले्लख गरी प्रमाणीकरणको 

लाघग नेपाली कागजमा चार प्रघत तयार गनुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोघजम तयार गररएको घवधेयकमा वषुगत नम्बर समेत उले्लख गरी 

सभाको सघचवले प्रमाणीकरणको लाघग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुु पनेछ ।  

४७. धविेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन ििा धबक्री धविरण: (१) सभाबाट पाररत भई दफा 

४६ को उपदफा (२) बमोघजम पेश भएको घवधेयकको पघहलो र अस्िम पृष्ठमा पूरा नाम, थर 
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तथा पद समेत उले्लख गरी प्रते्यक पृष्ठमा हिाक्षर गरी अध्यक्षले प्रमाणीकरण गनेछ । त्यसरी 

प्रमाणीकरण गदाु घमघत र घवधेयकको पृष्ठ संख्या समेत खुलाउनु पनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत घवधेयक उपदफा (१) बमोघजम प्रमाणीकरण भएपघछ लागू हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोघजम घवधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा घदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोघजम प्रमाणीकरण भएको घवधेयकको एक प्रघत सभाको अघभलेखमा 

राखी अको एक–एक प्रघत कायुपाघलकाको कायाुलय, वडा सघमघत र संघ र प्रदेशको सम्पकु 

मन्त्रालयमा पठाउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोघजम प्रमाणीकरण भएको घवधेयक प्रकाशन गरी कायुपाघलकाको 

वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।  

(६) सभाले पाररत गरेको घवधेयक प्रमाणीकरण भएपघछ त्यसका मुख्य मुख्य व्यवथथाको 

बारेमा थथानीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्र  र गनुु पनेछ । 

(७) कसैले थथानीय कानून खररद गनु चाहेमा कायुपाघलकाको कायाुलय र वडा सघमघतको 

कायाुलयबाट लागत दिुर घतरी खररद गनु सके्नछ । 

४८. सधमधि गठन गना सके्: (१) कायुपाघलकालाई सभाप्रघत उिरदाघय बनाउन, थथानीय 

कानून घनमाुण प्रघक्रयालाई व्यवस्थथत बनाउन तथा कायुपाघलकाबाट भएका कारवाहीको 

अनुगमन र मूल्या न गरी आवश्यक घनदेशन घदन समेत प्रयोजनको लाघग देहाय बमोघजमको 

सघमघत गठन गनु सके्नछः  

क. घवधेयक सघमघत 

ख. लेखा सघमघत 

(२) उपदफा (१) बमोघजमको प्रते्यक सघमघतमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहनेछन् । 

सघमघतमा रहने सदस्यहरु घवषयगत अनुभव वा घवज्ञताका आधारमा अध्यक्षको प्रिाव बमोघजम 

सभाले घनधाुरण गरे बमोघजम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोघजम गठन हुने सघमघतको संयोजक अध्यक्षले तोके बमोघजम हुनेछ । 

संयोजक बैठकमा उपस्थथत नभएमा सघमघतले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(४) सघमघतको सघचवको कायु कायुपाघलकाको घवषयगत शाखा प्रमुखले गनेछ ।  

(४) सघमघतको बैठकको गणपुरक संख्या कम्तीमा   ई जना हुनुपनेछ । 

(५) सघमघतको घनणुय बहुमतबाट हुनेछ ।  

 

(6) उपदफा (१) बमोघजमको सघमघतले आवश्यकतानुसार घवषयगत घवज्ञ वा कमुचारीलाई 

आमन्त्रण गनु सके्नछ । आमस्न्त्रत सदस्यले बैठकको घनणुयमा मत घदन पाउने छैन।  

(7)       (१)                  आ                                सभासमक्ष 

पेश ग         । 

४९. थिानीय कानूनको एकीकृि र अद्यावधिक अधभलेख र       : (१) सभाको सघचवले 

अनुसूची–३ बमोघजमको ढाुँचामा सभाले बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यावघधक अघभलेख 

राख्नु पनेछ । 

(२) कायुपाघलकाले थथानीय कानूनको वषुगत र वणाुनुक्रममा अद्यावघधक घववरण तयार गरी 

राख्नु पनेछ ।   

(३) थथानीय कानूनमा संशोधन भएमा त्यिो संशोधन समेत घमलाइ कायुपाघलकाले 

अद्यावघधक घववरण तयार गरी राख्नु पनेछ । त्यसरी अद्यावघधक गररएको थथानीय कानून 

थथानीय तहको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।  
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(४) उपदफा (१) बमोघजम रास्खएको अघभलेख कसैले अवलोकन गनु चाहेमा सुरघक्षत रुपमा 

अवलोकन गनु घदनु पनेछ ।  

५०. कानून धनमााण प्रधक्रया सम्बन्धी अन्य व्यवथिा: थथानीय कानून घनमाुण वा संशोधन 

सम्बिी अन्य प्रघक्रया प्रचघलत कानून अनुकूल सभाले आुँफै घनधाुरण गरे बमोघजम हुनेछ ।  

५१. सभाको सधचवको अधिकारः सभाको सघचवले सभाको वा कुनै सघमघत वा 

उपसघमघतको बैठकमा प्रवेश गनु र बैठकमा कायुरत कमुचारीलाई घनदेशन घदन वा घनयन्त्रण 

गनु वा बैठकले मागेको कायुघवघध सम्बिी सल्लाह घदन सके्नछ । 

 

 

 

 

 

अनु  ची - १ 

(कायाधवधिको दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्धि) 

जोशीपुर गाउँपाधलका 

गाउँ सभा 

कायासूची र समयिाधलका 

    बैठक      बैठक थथानः  

    अध्यक्षताः  

       ठ                                            

     

     

     

 

                  

       ठ      

    

                         

    

                            

    ए       
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अनु  ची - २ 

(कायाधवधिको दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बस्न्धि) 

जोशीपुर गाउँपाधलकाको गाउँ सभामा प्रसु्ति कानूनको अधभलेख 

      जोशीपुर गाउँसभा 
 

अधभलेख ियार गनेको अधभलेख जाँच गनेको 

दिखतः दिखतः  

नाम, थर:    ,   : 

पद:   : 

घमघत:     : 

 

दताु 

नं. 
 

घवधेयकको 

नाम 

 

दताु 

घमघत 
 

मूल÷संशोधन 

 

प्रिुतकताु 
 

घवतरण 

घमघत 
 

सभामा 

प्रिुत 

घमघत 
 

दफावार 

छलफल 

 

पाररत 

घमघत 

 

प्रमाणीकरण 

घमघत 

 

कैघफयत 
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अनु  ची - ३ 

(कायाधवधिको दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्धि) 

जोशीपुर गाउँपाधलकाको गाउँ सभामा     त कानूनको अधभलेख 

       जोशीपुर गाउँसभा 
 

दताु 

नं. 

 

घवधेयकको 

नाम 

 

 भ   ट 

      

भए   

घमघत 

 

       भए   

भए           

 

सभामा 

प्रिुत 

घमघत 

 

पाररत 

घमघत 

 

प्रमाणीकरण 

घमघत 

 

कैघफयत 

 

        

        

        

        

        

 

अधभलेख ियार गनेको अधभलेख जाँच गनेको 

दिखतः दिखतः  

नाम, थर:    ,   : 

पद:   : 

घमघत:     : 

 

 

 

 

 

 


