
 
1 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको 
गाउँसभा सञ्चािक कायविधवत्र   २०७४ 

गाउँ कायविपात्रिकाबाट स्वीकृत त्रित्रतिः २०७४/०४/२२ 

प्रस्तावकािः  

 केपािको संधव ाकको  ारा २२७ अकसुार प्रदेश काकूक बिोजिि स्थाकीयव तहको बैठक 
सञ्चािक कायविधवत्र  स्वीकृत भई िागू कभएसम्िको िात्रग गाउँसभाको कायवि सञ्चािक गकि  बैठकको 
सवु्यववस्था कायवि राख्न  आवश्यवक सत्रित्रतहरुको गठक गकि र अन्यव काि कारबाही त्रकयवत्रित एवं 
प्रभावकारी बकाउक गाउँ कायविपात्रिकाबाट स्वीकृत गरी यवो कायविधवत्र  िारी गररएको छ । 

पररच्छेद - १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त काि र प्रारम्भिः (१) यवस कायविधवत्र को काि त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको गाउँसभा सञ्चािक 
कायविधवत्र   २०७४ रहेको छ ।  

(२) यवो कायविधवत्र  तरुुन्त प्रारम्भ हकुेछ । 

२.  पररभाषािः धवषयव वा प्रसङ्गिे अको अथि किागेिा यवस कायविधवत्र िा-  

(क) संधव ाक भन्नािे केपािको संधव ाक सम्झक ुपदिछ । 

(ख) स्थाकीयव तह भन्नािे केपािको संधव ाकको  ारा ५६ को उप ारा ४ बिोजिि गठक 
भएको यवस त्रिवेणी गाउँपात्रिका  रोल्पािार्ि सम्झक ुपदिछ ।  

(ग) सभा भन्नािे गाउँपात्रिकाको हकिा संधव ाकको  ारा २२३ बिोजििको गाउँसभा 
सम्झक ुपदिछ । 

(घ) कायविपात्रिका भन्नािे त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको गाउँ कायविपात्रिका सम्झक ुपदिछ । 

(ङ) अध्यवि भन्नािे त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको सभाको अध्यवििाई सम्झक ुपदिछ । 

(च) उपाध्यवि भन्नािे त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको उपाध्यवििार्ि सम्झक ुपदिछ । 

(छ) धव ेयवक भन्नािे स्थाकीयव काकूकको िसौदा वा काकूकको संशो क िसौदा सिेत 
सम्झक ुपदिछ । 
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(ि) सदस्यव भन्नािे गाउँ कायविपात्रिकाको अध्यवि  उपाध्यवि  कायविपात्रिकाको सदस्यव वा 
वडा सदस्यव सम्झक ुपदिछ । 

(झ) सभाको सजचव भन्नािे गाउँपात्रिकाको कायविकारी अत्र कृत वा अध्यवििे सभाको 
सजचव भई काि गकि तोकेको कििचारी सिेतिाई सम्झक ुपदिछ । 

(ञ) बैठक भन्नािे गाउँ सभाको अत्र वेशक सम्झक ुपछि । सो शब्दिे सत्रित्रतको बैठक 
सिेतिाई बझुाउँदछ । 

(ट) प्रस्ताव भन्नािे सभाको धवचाराथि पेश गररएको कुकै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसँग 
सम्बजन् त संशो क प्रस्ताव सिेत सम्झक ुपदिछ ।  

(ठ) प्रस्ततुकताि सदस्यव भन्नािे सभाको धव ेयवक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताि सभाको सदस्यव 
सम्झक ुपदिछ । 

(ड) बैठक कि भन्नािे सभाको बैठक कि सम्झक ुपछि र सो शब्दिे बैठक किसँग 
िोत्रडएको दशिकदीघाि तथा बरण्डा सिेतिाई िकाउँदछ । 

(ढ) धवषयवगत शाखा भन्नािे गाउँपात्रिकाको कायवि धवभािक त्रकयविाविी बिोजििको 
धवषयवगत शाखा सम्झक ुपदिछ । 

(ण)  सत्रित्रत भन्नािे यवस कायविधवत्र  बिोजिि गठक हकुे सभाको सत्रित्रत सम्झक ुपदिछ। 

(त)  संयवोिक भन्नािे यवस कायविधवत्र  बिोजिि गठठत सत्रित्रतको संयवोिक सम्झक ुपदिछ । 

पररच्छेद - २ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािक सम्बन् ी व्यववस्था 

३.  सभाको अत्र वेशक बोिाउकिेः (१) अध्यवििे गाउँपात्रिकाको त्रकवािचकको अजन्ति पररणाि घोषणा 
भएको त्रित्रतिे एक िधहकात्रभि सभाको पधहिो अत्र वेशक बोिाउकेछ । त्यवसपत्रछ यवस 
कायविधवत्र  बिोजिि अध्यवििे सियव-सियविा अन्यव अत्र वेशक बोिाउकेछ । 

तर सभाको एउटा अत्र वेशकको सिात्रप्त र अको बैठक प्रारम्भको बीचको अवत्र  छ िहीका 
भन्दा बढी हकुछैेक । 

(२) अध्यवििे कायविसूची बिोजिि सभाको बैठकको सञ्चािक र अन्त्यव गकेछ । 
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(३) सभाको अत्र वेशक चािू करहेको वा बैठक स्थत्रगत भएको अवस्थािा बैठक बोिाउक 
वाञ्छकीयव छ भकी सभाको सम्पूणि सदस्यव संख्यवाको एक चौथार्ि सदस्यवहरूिे त्रिजखत 
अकरुो  गरेिा अध्यवििे त्यवस्तो बैठक बस्क ेत्रित्रत र स्थाक तोक्केछ । त्यवसरी तोधकएको 
त्रित्रत  सियव र स्थाकिा सभाको अत्र वेशक बस्केछ । 

(४) सभाको अत्र वेशक कायविपात्रिकाको केन्र रहेको स्थाकिा अध्यवििे तोके बिोजिि  
बस्केछ । 

(५) सािान्यवत त्रकवािचक पत्रछको पधहिो अत्र वेशकको अवत्र  बढीिा पन्र ठदक र सो पत्रछको 
प्रत्येवक अत्र वेशकको अवत्र  बढीिा सात ठदकको हकुेछ । 

(६) उपदफा (१) वा (३) बिोजिि सभाको अत्र वेशक बोिाएको सूचका अध्यवििे 
सदस्यवहरुिाई ठदकेछ । त्यवस्तो सूचका आवश्यवकताकसुार साविित्रकक सञ्चार िाध्यविबाट 
सिेत प्रचारप्रसार गकुिपकेछ । 

४  सदस्यवहरुको उपजस्थत्रत र आसकिः (१) बैठकिा आसक ग्रहण गकुि अजघ सबै सदस्यविे अध्यवििे 
तोकेको क्रि अकसुार अत्र वेशकको उपजस्थत्रत पजुस्तकािा हस्तािर गकुिपकेछ । 

(2) उपदफा (1) बिोजिि उपजस्थत सदस्यविे अध्यवििे तोके अकसुारको स्थाकिा त्रक ािररत 
सियव अगावै आफ्को आसक ग्रहण गकुिपकेछ । 

(3) अपाङ्गता भएका सदस्यवको हकिा अध्यवििे त्रक ािररत गरेको स्थाकिा त्रकिको साथिा एक 
िका सहयवोगी आवश्यवक भएिा सो को सिेत व्यववस्था गकि सक्केछ । 

५  सभाको गणपूरक संख्यवािः (१) सभािा तत्काि कायवि रहेका सदस्यव संख्यवाको पचास प्रत्रतशत 
भन्दा बढी सदस्यव उपजस्थत भएिा अत्र वेशकको िात्रग गणपूरक संख्यवा पगेुको िात्रककेछ । 

(2) उपदफा (1) बिोजिि गणपूरक संख्यवा कपगेुिा अध्यवििे तीक ठदकत्रभि अको बैठकका 
िात्रग दफा ३ बिोजिि सूजचत गकुिपकेछ । 

(3) उपदफा (2) बिोजिि आह्वाक गरेको अत्र वेशकिा गणपरुक संख्यवा कपगेुिा दईु ठदकत्रभि 
अत्र वेशक बस्के गरी दफा ३ बिोजिि सूचका गकुिपकेछ । 

(4) उपदफा (3) बिोजिि पकुिःसूचका गदाि गणपरुक संख्यवा कपगेुिा कम्तीिा पच्चीस प्रत्रतशत 
सदस्यवहरुको उपजस्थत्रतिा अत्र वेशक गकुिपकेछ । 
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६.  बैठकको सञ्चािक र स्थगतिः (1) अध्यवििे सभाको कायविबोझिाई ध्यवाकिा राखी कायविसूची 
स्वीकृत गरी सभाको बैठक सञ्चािक गकुिपकेछ । 

(2) सभाको बैठक अध्यवििे त्रक ािरण गरेको सियव तात्रिका बिोजिि हकुेछ । 

(3) अध्यवििे प्रत्येवक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगकको घोषणा गकेछ । 

(4) सभाको अध्यवि बैठकिा उपजस्थत हकु कसक्के अवस्थािा उपाध्यवििे बैठकको अध्यविता 
गकेछ । उपाध्यवि पत्रक उपजस्थत हकु कसकेिा अध्यवििे तोकेको सभाको सदस्यविे  
बैठकको अध्यविता गके गरी कायविसूचीिा तोक्क ुपकेछ । 

७  कायविसूची र सियवावत्र  प्रकाशकिः (1) अध्यविको त्रकदेशकाकसुार सभाको सजचविे कायविसूची र 
सियव तात्रिका अकसूुची-१ बिोजिि तयवार गकेछ र त्यवसको एक प्रत्रत सािान्यवतयवा अठ्चािीस 
घण्टा अगावै प्रत्येवक सदस्यविाई उपिब्  गरार्केछ । 

 तर धवषशे पररजस्थत्रतिा अध्यविको त्रकदेशाकसुार बैठक बस्के चौबीस घण्टा अगावै कायविसूची 
तयवार गरी त्यवसको एक प्रत्रत सदस्यविाई सभाको सजचविे उपिब्  गराउक सक्केछ । 

८.  सियवावत्र  त्रक ािरणिः (1) अध्यवििे बैठकिा पेश हकुे धवषयविात्रथ छिफि गकि सियवावत्र  
तोक्केछ । 

(2)  उपदफा (1) बिोजिि तोधकएको सियवावत्र  सिाप्त भएपत्रछ यवस कायविधवत्र िा अन्यवथा 
िेजखएकोिा बाहेक अध्यवििे अन्यव धवषयविा छिफि हकु कठदई सो धवषयवको टुङ्गो 
िगाउक आवश्यवक सबै धव ेयवक वा प्रस्ताव त्रकणियवाथि बैठकिा प्रस्ततु गकेछ । 

9.  सभािा ितदाकिः (1) सभािा त्रकणियवका िात्रग प्रस्ततु गररएको सबै धव ेयवक वा प्रस्तावको त्रकणियव 
उपजस्थत सदस्यवहरुको बहिुतबाट हकुेछ । 

(२) अध्यविता गके व्यवजििाई ित ठदके अत्र कार हकुेछैक । 

तर ित बराबर भएिा अध्यविता गके व्यवजििे आफ्को त्रकणाियवक ित ठदकेछ । 

10. ियवािठदत संशो किः कुकै सदस्यविे प्रस्ततु गके धव ेयवक वा प्रस्ताविा कुकै आपजििकक  
व्यवागं्यवात्िक  अकावश्यवक  अकपुयविु वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्यवांश प्रयवोग भएको िागेिा 
अध्यवििे त्यवस्ता धवषयव धवतरण हकुभुन्दा अजघ उपयविु संशो क गकि वा गराउक सक्केछ । 
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11. बैठकको प्रारम्भिः सभाको बैठक कििा अध्यवि आगिक भई राधट्रिययव  कु बिेपत्रछ बैठक 
प्रारम्भ हकुेछ । 

12. बैठकिा पािका गकुिपके आचरणहरूिः (1) बैठकिा देहायवका आचरणहरु पािका गकुिपकेछ- 

(क) अध्यवि बैठक कििा प्रवेश हुँदा सबैिे सम्िाक प्रकट गकि उठ्क ुपकेछ । 

(ख) अध्यवििे बैठकप्रत्रत सम्िाक प्रकट गरी आफ्को आसक ग्रहण गकुिपकेछ । 

(ग) बैठक स्थत्रगत भई अध्यवि सभाबाट बाधहर त्रकस्केपत्रछ िाि अरु सदस्यवहरुिे बैठक 
कि छाड्क ुपकेछ । 

(घ) बैठकिा भाग त्रिके सदस्यविे बोल्दा अध्यवििाई सम्बो क गरेरिाि बोल्क ुपछि र 
अध्यवििे अन्यवथा आदेश ठदएिा बाहेक उत्रभएर बोल्कपुकेछ । 

(ङ) अध्यवििे बैठकिाई सम्बो क गरररहेको सियविा कुकै पत्रक सदस्यविे स्थाक छाड्क ु
हुँदैक र अध्यवििे बोिेको कुरा शाजन्तपूविक सनुु्नपकेछ । 

(च) अध्यवििे आसक ग्रहण गरररहेको र बोत्रिरहेको अवस्थािा सदस्यवको बीचबाट धहँड्क ु
हुँदैक । 

(छ) कुकै सदस्यविे बोत्रिरहेको सियविा अशाजन्त गकि वा बैठकको ियवािदा भंग हकुे वा 
अव्यववस्था उत्पन्न हकुे कुकै काि गकि हुँदैक । 

(ि) बैठक कििा अध्यविको सािनेु्नबाट वारपार गरी धहँड्क वा अध्यविको आसकतफि  
धपठ्यु फकािएर बस्क हुँदैक । 

(झ) बैठकको कायविसँग प्रत्यवि रुपिे सम्बजन् त धवषयवबाहेक अन्यव धवषयवको पसु्तक  
सिाचार पि वा अन्यव कागि पिहरु पढ्क ुहुँदैक । 

(ञ) बैठकको अवत्र भर बैठक कििा िोबाईि फोक बन्द गकुिपकेछ । 

१३. बैठकिा भाग त्रिक े सदस्यविे पािका गकुिपके त्रकयविहरूिः बैठकिा हकु े छिफििा भाग त्रिक े
सदस्यविे देहायवका त्रकयविहरुको पािका गकुिपकेछ । 

(क) अध्यविको ध्यवाककषिण गकिको त्रकत्रिि उठ्क ु पकेछ र अध्यवि त्रकिको काि 
बोिाएपत्रछ वा र्शारा गरेपत्रछ िाि बोल्कपुकेछ । 
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(ख) यवस कायविधवत्र को दफा 3७ बिोजििका धवषयविा छिफि गकुिहुँदैक । 

(ग) अशीष्ट  अश्लीि  अपिाकिकक वा कुकै आपजििकक शब्द बोल्कहुुँदैक । 

(घ) व्यवजिगत आिपे िगाउक हुँदैक । 

(ङ) बोल्क पाउके अत्र कारिाई सभाको कायवििा बा ा पाके िकसायविे दरुुपयवोग   
गकुिहुँदैक । 

(च) सभा वा अध्यविको कुकै त्रकणियव बदर गररयवोस ्भन् क ेप्रस्ताविात्रथ बोल्दाको अवस्थािा 
बाहेक सभा अध्यविको कुकै पत्रक त्रकणियवको आिोचका गकुिहुँदैक ।  

(छ) अध्यवििे पद अककुुि आचरण गरेको छैक भन् के प्रस्तावको छिफिको क्रििा 
बाहेक अध्यविको आचरणको आिोचका गकुिहँदैक । 

(ि) बैठकिा पािका गकुिपके अन्यव त्रकयविहरु सभािे तोके बिोजिि हकुेछ । 

१४. छिफििा बोल्क ेक्रििः बैठकिा बोल्के क्रि देहायव बिोजिि हकुेछ- 

(क) प्रस्ताव पेश गके सदस्यविे बोत्रिसकेपत्रछ अध्यवििे काि बोिाएको वा र्शारा गरेको 
क्रि बिोजििको सदस्यविे बोल्क पाउकेछक ्।  

(ख) अध्यविको अकिुत्रत धवका कुकै सदस्यविे एउटै प्रस्ताविा एक पटकभन्दा बढी बोल्क 
पाउके छैक ।  

(ग) प्रस्ताव पेश गके सदस्यविे उिर ठदकको त्रकजम्त छिफिको अन्त्यविा फेरी बोल्क 
पाउकेछ । सो प्रस्तावको सम्बन् िा छिफििा पधहिे भाग त्रिएको वा कत्रिएको 
िेसकैु भए तापत्रक प्रस्तावक सदस्यविे उिर ठदई सकेपत्रछ अध्यविको अकिुत्रत कत्रिई 
फेरर बोल्क पाउके छैक ।  

१५. स्पष्ट पाकि िाग गकि सधककिेः (१) बैठकिा छिफि चत्रिरहेको सियविा सम्बजन् त धवषयविा 
कुकै पत्रक सदस्यविे कुकै कुरा स्पष्ट पाकि िाग गकि अध्यवि िाफि त अकरुो  गकि सक्केछ ।  

(२) उपदफा (१) िा िकुसकैु कुरा िेजखएको भए तापत्रक अध्यविको अकिुत्रत त्रिई कुकै 
सदस्यविे सभाको िाककारीको िात्रग आफूसँग सम्बजन् त अन्यव धवषयविा स्पष्ट िाककारी 
ठदक सक्केछ ।  

 तर त्यवस्तो स्पष्ट िाककारी ठदँदा कुकै धववादास्पद धवषयव उठाउक पार्के छैक र सो स्पष्ट 
िाककारी िात्रथ कुकै छिफि गकि पार्के छैक ।  
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१६. त्रकणियवाथि प्रस्ताव पेश गकेिः (१) सभाको कायविसूचीको कुकै प्रस्ताविात्रथ छिफि सिाप्त भएपत्रछ 
सो प्रस्तावको पििा हकुे सदस्यवहरुिाई हनु्छ  धवपििा हकुे सदस्यवहरुिाई हनु्न र तटस्थ रहक 
चाहके सदस्यवहरुिाई ित ठदन्न भने्न शब्द सतु्रकके गरी उच्चारण गकुि भकी अध्यवििे कायविसूचीका 
धवषयवहरु क्रिशिः त्रकणियवाथि पेश गकेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्रस्ताविाई त्रकणियवाथि पेश गरेपत्रछ अध्यवििे हनु्छ वा हनु्न भने्न 
सदस्यवहरुिध्येव िकु पिको बहिुत भएको ठहयवािउँछ सो कुराको घोषणा गकेछ ।  

(३) अध्यविद्वारा कुकै प्रस्ताव त्रकणियवाथि पेश गररसकेपत्रछ सो प्रस्ताविात्रथ छिफि गकि वा 
संशो क प्रस्ततु गकि पार्क ेछैक ।  

१७. सभाध्यवििे त्रकदेशक ठदकिेः (१) बैठकिा अभर व्यववहार गके सदस्यविाई आफ्को व्यववहार 
त्रकयवन्िण गकि अध्यवििे चेतावकी ठदएपत्रछ त्यवस्तो सदस्यविे आफ्को व्यववहारिात्रथ तरुुन्त 
त्रकयवन्िण गकुिपकेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि आदेश पािका कगके सदस्यवहरुिाई अध्यवििे बैठकबाट बाधहर 
िाक आदेश ठदक सक्केछ । आदेश पाएपत्रछ त्यवस्तो सदस्यविे बैठक किबाट तरुुन्त 
बाधहर िाकपुकेछ र त्रकििे सो ठदकको बाँकी अवत्र को बैठकिा उपजस्थत हकु पाउक े 
छैक ।  

(३) उपदफा (२) बिोजििको आदेश पाएपत्रछ पत्रक त्यवस्तो सदस्यव बैठक किबाट तरुुन्त 
बाधहर कगएिा अध्यवििे त्रकििाई कििचारी वा सरुिाकिीको सहयवोग त्रिई बाधहर 
त्रककाल्क सक्केछ । त्यवसरी त्रककात्रिएकोिा त्यवस्तो सदस्यविे त्यवसपत्रछको तीक ठदकसम्ि 
सभाको बैठक वा कुकै सत्रित्रतको बैठकिा भाग त्रिक पाउके छैक । यवसरी त्रककात्रिएकोिा 
सभाको सजचविे सो कुराको सूचका सबै सत्रित्रतिाई ठदकेछ ।  

(४) यवस कायविधवत्र िा अन्यवि िकुसकैु कुरा िेजखएको भए तापत्रक कुकै सदस्यविे बैठक कििा 
शाजन्त  सवु्यववस्था तथा अकशुासक भङ्ग गरेकोिा वा गकि िागेिा वा सभाको प्रत्रतष्ठािा 
 क्का िाग्के धकत्रसििे बैठक कित्रभि ध्वंसात्िक कायवि गरेिा वा बि प्रयवोग गरेिा वा 
गकि िागेिा वा कुकै भौत्रतक हाकी कोक्साकी पयुवािएिा अध्यवििे त्रकििाई बैठक किबाट 
तत्काि त्रकष्काशक गरी सदस्यविाई बढीिा सात ठदकसम्िको िात्रग सभािा आउक कपाउक े
गरी र ित्रत भएको भौत्रतक सािग्रीको यवथाथि ित्रतपूत्रति त्रकिबाट भराउके आदेश ठदक 
सक्केछ ।  

(५) दफा (४) बिोजिि त्रकष्काजशत भएको सदस्यविे सो अवत्र भर सभाको वा कुकै सत्रित्रतको 
बैठकिा उपजस्थत हकु पाउके छैक । त्रकििाई तोधकएको ित्रतपूत्रति अध् यवििे तोकेको 
सियवत्रभि दाजखिा गके दाधयवत्व सम्बजन् त सदस्यवको हकुेछ ।  
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(६) यवस दफा बिोजिि कुकै सदस्यव त्रकष्काजशत भएको वा फुकुवा भएको सूचका सभाको 
सजचविे सबै सत्रित्रतिाई ठदकेछ ।  

१८. कारबाही धफताि हकु सक्किेः यवस कायविधवत्र िा अन्यवि िकुसकैु कुरा िेजखएको भए तापत्रक 
त्रकष्काजशत वा कारबाहीिा परेको सदस्यविे जचि बझु्दो सफाई पेश गरेिा वा आफ्को भिू 
स्वीकार गरी िाफी िगेिा अध्यवििे बैठको रायव बझुी त्यवस्तो सदस्यविाई िाफी ठदई कारबाही 
धफताि त्रिक सक्केछ ।  

१९. बैठक स्थत्रगत गके अत्र कारिः बैठक कित्रभि अव्यववस्था भई वा हकु िात्रग बैठक त्रकयवत्रित 
रुपिे सञ्चािक गकि बा ा पके देजखएिा अध्यवििे सो ठदकको कुकै सियवसम्ि वा आफूिे 
तोकेको अवत्र सम्िको िात्रग सूचका टाँस गरी बैठक स्थत्रगत गकि सक्केछ । अध्यवििे गरेको 
त्यवस्तो स्थगक िात्रथ कुकै सदस्यविे प्रश्न उठाउक पाउके छैक ।  

२०. सदस्यवको स्थाक ररि रहेको अवस्थािा सभाको कायवि सञ्चािकिः सभाको कुकै सदस्यवको स्थाक 
ररि रहेको अवस्थािा सिेत सभािे आफ्को कायवि सञ्चािक गकि सक्केछ र सभाको कारबाहीिा 
भाग त्रिक कपाउके कुकै व्यवजििे भाग त्रिएको कुरा पत्रछ पिा िागेिा प्रचत्रित काकूक धवपररत 
बाहेकको कायवि अिान्यव हकुे छैक ।  

२१. सभाको त्रकणियवको अत्रभिेख र कायवािन्वयवकिः (१) सभा र यवसको सत्रित्रतको त्रकणियव तथा 
कारबाहीको अत्रभिेख सभाको सजचविे व्यववजस्थत र सरुजित राख्नपुकेछ । 

(२) सभा तथा यवसका सत्रित्रतको त्रकणियव सक्कि अध्यविको आदेश त्रबका सभा वा सभा भवक 
बाधहर िैिाक हुँदैक ।  

२२. त्रकणियव प्रिाजणत गकेिः (१) सभाको बैठकिे गरेका त्रकणियव अध्यवििे प्रिाजणत गकेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजििको त्रकणियव सरुजित राख्न ेर कायवािन्वयवक गके गराउके कायवि सभाको 
सजचविे गकेछ ।      

पररच्छेद - ३ 

स्थाकीयव काकूक त्रकिािण प्रधक्रयवा 

२३. स्थाकीयव काकूक त्रकिािण गदाि धवचार गकुिपके पिहरुिः (१) सभािे स्थाकीयव काकूक त्रकिािण वा 
संशो क गदाि अन्यव कुराको अत्रतररि देहायवको धवषयविा धवचार गकुि पकेछिः- 

(क) संधव ाक बिोजिि आफ्को अत्र कारको धवषयविा पके वा कपके  

(ख) संधव ाक  संघीयव काकूक तथा प्रदेश काकूकको व्यववस्था  

(ग) त्यवस्तो काकूक  स्वच्छ  न्यवायवपूणि  तथा तकि  संगत हकुे वा कहकुे  
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(घ) त्रकिािण गकि िात्रगएको स्थाकीयव काकूकको व्यववहाररक कायवािन्वयवक हकु सक्के वा 
कसक्के  

(ङ) काकूक कायवािन्वयवकको िात्रग आवश्यवक पके आत्रथिक ्ोत तथा संस्थागत संरचका  

(च) सवोच्च अदाितबाट प्रत्रतपाठदत त्रसद्धान्त वा भएको आदेश  

(छ) केपाि सरकार  संघीयव संसद  प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभािे त्यवस्तै धवषयविा 
आ ारभतू काकूक त्रकिािण गरेको भए सोिा भएको व्यववस्था  

(ि) केपाि सरकार वा प्रादेजशक सरकारिे किूका काकूक उपिब्  गराएको भए सोिा 
भएको व्यववस्था  

(झ) केपाििे अन्तरािधट्रिययवस्तरिा िकाएको प्रत्रतवद्धता  

(ट) जिल्िात्रभिका अन्यव स्थाकीयव तह वा अन्यव जिल्िासँग त्रसिाका िोत्रडएका स्थाकीयव 
तहको हकिा त्यवस्ता जिल्िाका स्थाकीयव तहिे बकाएको स्थाकीयव काकूकको 
व्यववस्था  

(ठ) गाउँ कायविपात्रिकािे त्रक ािरण गरेका अन्यव आवश्यवक धवषयवहरु । 

(२) सभािे संधव ाकको अकसूुची-९ को धवषयविा स्थाकीयव काकूक त्रकिािण गदाि त्यवस्तो धवषयविा 
संघीयव संसद वा प्रदेश सभािे बकाएको काकूकको प्रत्रतकूि कहकुे गरी त्रकिािण गकेछ ।  

(३) एक स्थाकीयव तहबाट अको स्थाकीयव तहको िेििा हकुे वस्त ुवा सेवाको धवस्तारिा कुकै 
धकत्रसिको बा ा अवरो  गके वा कुकै धकत्रसिको भेदभाव गके गरी स्थाकीयव काकूक त्रकिािण 
गकुिहुँदैक ।  

(४) सभा वा कायविपात्रिकािे एक आपसिा बाजझके गरी स्थाकीयव काकूक त्रकिािण गकुिहुँदैक ।  

(५) सभािे ठदएको अत्र कार प्रयवोग गरी कायविपात्रिकािे त्रकदेजशका वा ठदग्दशिक बकाई िागू 
गकेछ ।  

२४. आवश्यवकताको पधहचाक गकेिः (१) कायविपात्रिकािे धव ेयवक तिुििा गकुिअजघ त्यवस्तो धवषयवको 
काकूक त्रकिािण गकि आवश्यवक रहे करहेको धवषयविा आवश्यवकताको पधहचाक गकुिपकेछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयवोिकको िात्रग सम्बजन् त कायविपात्रिकािे स्थाकीयव काकूक बकाउक ुपके 
आ ार र कारण  त्यवस्तो धवषयविा संघीयव वा प्रदेश काकूक भए कभएको  जिल्िात्रभिका र 
अन्यव त्रछिेकी स्थाकीयव तहिा त्यवस सम्बन् ी स्थाकीयव काकूक त्रकिािण भए कभएको  
स्थाकीयव काकूक तिुििाबाट हाँत्रसि गकि खोजिएको िाभ  िागत र उपिब् ी  स्थाकीयव 
काकूक कायवािन्वयवकको िात्रग आवश्यवक पके संयवन्ि तथा आत्रथिक ्ोत िटुाउकको िात्रग 
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आवश्यवक व्यववस्था र धव ेयवकिा रहके िखु्यव-िखु्यव प्राव ाकको सिेत धवश्लषेण गरी संजिप्त 
अव ारणा पि तयवार गकुिपकेछ । 

(३) काकूकको संशो कको िात्रग धव ेयवक तिुििा गदाि संशो क गकुिपरेको आ ार र कारण 
सधहतको दफाबार तीक िहिे धववरण तयवार गकुिपकेछ ।  

२५. प्रस्ताव स्वीकारयवोग्यव छ वा छैक भन्न ेत्रकणियव गकेिः कुकै प्रस्ताव स्वीकार यवोग्यव छ वा छैक भने्न   

कुराको त्रकणियव अध्यवििे गकेछ र त्यवसरी त्रकणियव गदाि अध्यवििे कारण खिुाई प्रस्तावको कुकै 
अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गकि सक्केछ ।  

२६. धव ेयवक वा प्रस्ताव प्रस्ततुिः १) वाधषिक आयव र व्यवयवको अकिुाक सधहतको बिेट तथा सोसँग 
सम्बजन् त धवत्रकयवोिक वा आत्रथिक धव ेयवकहरु अध्यविबाट त्रक ािररत त्रित्रत र सियविा सभाको 
बैठकिा प्रस्ततु गकुिपकेछ ।  

(२) वाधषिक बिेट तथा अथि सम्बन् ी धव ेयवक वा प्रस्ताव कायविपात्रिकाको अध्यवि आफैिे वा 
त्रकििे तोके बिोजिि उपाध्यवि वा कायविपात्रिकाको सदस्यविे िाि प्रस्ततु गकुिपकेछ । 
अध्यवििे वाधषिक बिेट आयव व्यवयव धववरण तथा बिेट सभािा आफै पेश गके भएिा सो 
सियविा उपाध्यवििे बैठकको अध्यविता गकेछ ।  

(३) कुकै धव ेयवक वा प्रस्ताव अथि सम्बन् ी हो वा होर्क भने्न प्रश्न उठेिा सो प्रश्नको अजन्ति 
त्रकणियव गके अत्र कार अध्यविको हकुेछ ।  

(४) अथि सम्बन् ी धव ेयवक वा प्रस्तावको अन्यव प्रधक्रयवा देहायव बिोजिि हकुेछ- 

(क) अथि सम्बन् ी धव ेयवक वा प्रस्ताविा छिफिका िात्रग अध्यवििे स्वीकृत गरेको 
कायवितात्रिका (त्रित्रत र सियव) सबै सदस्यविाई सभाको सजचविे उपिब्  गराउक ु
पकेछ । 

(ख) वाधषिक बिेट सम्बन् ी धव ेयवक सभाको बैठकिा पेश भएपश्चात िाि सबै 
सदस् यविाई उपिब्  गरार्केछ ।  

(ग) अथि सम्बन् ी धव ेयवक वा प्रस्तावका सम्बन् िा यवस कायविधवत्र िा उल्िेख भएका 
धवषयव बाहेक अध्यवििे उपयविु ठहयवािएको प्रधक्रयवा अपकार्केछ ।  

(५) अथि सम्बन् ी धव ेयवक वा प्रस्ताव बाहेकका धव ेयवक वा प्रस्ताव कुकै सदस्यविे कम्तीिा 
सात ठदकअजघ दताि गकुिपकेछ ।  

(६) अथि सम्बन् ी धव ेयवक वा प्रस्ताव बाहेकका धव ेयवक वा प्रस्ताव दताि भएपश्चात सभाको 
सजचविे सबै सदस्यविाई उपिब्  गराउक ुपकेछ ।  
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(७) धव ेयवक वा प्रस्ताव िात्रथ छिफि र त्रकणियव हकु े सियव तात्रिका अकसूुची-१ अकसुार 
अध्यवििे त्रक ािरण गरे बिोजिि हकुेछ ।  

२७. अथि सम्बन् ी पूरक अकिुाकिः (१) सभाबाट पाररत चाि ुआत्रथिक वषिका िात्रग अथि सम्बन् ी 
ऐकिे कुकै सेवाका िात्रग खचि गकि अजख्तयवारी ठदएको रकि अपयवािप्त भएिा वा त्यवस वषिका 
िात्रग अथि सम्बन् ी ऐकिे अजख्तयवारी कठदएको सेवािा खचि गकि आवश्यवक भएिा वा अथि 
सम्बन् ी ऐकिे अजख्तयवारी ठदएको रकिभन्दा बढी खचि हकु गएिा कायविपात्रिकाको अध्यवििे 
सभािा यवस अजघ प्रस्ततु गररएको बिेटको त्रसद्धान्त र िागि दशिकको प्रत्रतकूि कहकुे गरी परुक 
अकिुाक पेश गके सक्केछ ।  

२८. धव ेयवक सभािा पेश गदाि संिग्क गकुिपके धववरणिः सभािा पेश गके धव ेयवकका साथिा देहायवको 
धववरण संिग्क गकुि पकेछ- 

(क) धव ेयवकको उदे्दश्यव र कारण सधहतको धववरण  

(ख) धव ेयवक ऐक बकेपत्रछ आत्रथिक व्यवयवभार हकुे रहेछ भके त्यवसको धवस्ततृ धववरण 
सधहतको आत्रथिक धटप्पणी  

(ग) कुकै धव ेयवकिा त्रकयवि  कायविधवत्र   त्रकदेजशका बकाउके वा अत्र कार प्रत्यवायवोिक गके 
प्राव ाक रहेको भए त्यवसको कारण  प्रत्यवायवोजित अत्र कार अन्तगित बकार्क ेत्रकयवि  
कायविधवत्र  वा त्रकदेजशकाको प्रकृत्रत र सीिा तथा त्यवसबाट पकि सक्के प्रभाव सम्बन् ी 
धटप्पणी ।  

२९. धव ेयवक दताि गराउक ु पकेिः (१) सभाको अत्र कार िेित्रभि पके कुकै धवषयविा कुकै सदस्यविे 
धव ेयवक पेश गकि चाहेिा धव ेयवक तयवार गरी सभाको बैठक बस्के त्रित्रत भन्दा कम्तीिा पन्र 
ठदक अगावै अध्यवििाई उपिब्  गराई दताि गराउक ुपकेछ । 

तर त्रकवािचक पत्रछको प्रथि सभािा धव ेयवक पेश गके सियवावत्र  अध्यवििे तोके बिोजिि  
हकुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजििको धव ेयवक प्रचत्रित काकूक अककूुि कठदखएिा वा यवो कायविधवत्र  
अककूुि कभएिा अध्यवििे उि धव ेयवक धवत्र सम्ित रुपिा पेश गकि प्रस्तावक 
सदस्यविाई ठदकपुकेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोजिि अध्यवििे आदेश ठदए बिोजिि सभाको सजचविे प्रस्ताव 
दताि गकुिपकेछ ।  

(४) सभाको सजचविे अध्यवििे आदेश ठदएका धव ेयवक अकसूुची-२ बिोजिि दतािको अत्रभिेख 
छुटै्ट राख्नपुकेछ ।  
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३०. प्रस्ताव दताि गराउक ुपकेिः सभाको अत्र कार िेित्रभि पके कुकै धवषयविा प्रस्ताव पेश गकि चाहक े
सदस्यविे प्रस्ताव तयवार गरी सभाको बैठक बस्कभुन्दा कम्तीिा सात ठदक अगावै अध्यवि सिि 
पेश गकुिपकेछ ।  

 तर त्रकवािचक पत्रछको प्रथि सभािा प्रस्ताव पेश गके सियवावत्र  अध्यवििे तोके बिोजिि   
हकुेछ ।  

(२) त्यवस्तो प्रस्ताव प्रचत्रित काकूक अककूुि कदेजखएिा वा यवो कायविधवत्र  अककूुि कभएिा 
अध्यवििे उि प्रस्ताव धवत्र सम्ित रुपिा पेश गकि प्रस्तावक सदस्यविाई ठदकपुकेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोजिि अध्यवििे आदेश ठदए बिोजिि सभाको सजचविे प्रस्ताव 
दताि गकुिपकेछ ।  

(४) सभाको सजचविे अध्यवििे आदेश ठदएका प्रस्तावहरु दतािको अत्रभिेख अकसूुची-२ 
बिोजिि छुटै्ट राख्नपुकेछ । 

३१. सूचका त्रबका पत्रक प्रस्ताव पेश गकि सधककिेः (१) यवस पररच्छेदिा िकुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापत्रक अध्यविको अकिुत्रत त्रिई देहायवको कुकै प्रस्ताव त्रबका सूचका पत्रक पेश गकि सधककेछ र 
त्यवस्तो प्रस्तावद्वारा कुकै धववादास्पद धवषयव उठाउक पार्के छैक- 

(क)  न्यववाद ज्ञापक गके  

(ख) प्रस्ताव तथा संशो क धफताि त्रिके  

(ग) ब ाई ठदके वा शोक प्रकट गके  

(घ) छिफि वा बैठक स्थत्रगत गके  

(ङ) बैठकको अवत्र  बढाउके वा  

(च) छिफि सिाप्त गके । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेजखत प्रस्तावका सम्बन् िा अध्यविको अकिुत्रत प्राप्त भई बैठकिा 
प्रस्ताव पेश भएपत्रछ अध्यवििे उि प्रस्ताविाई बैठकको त्रकणियवाथि पेश गकेछ  । 

३२. धव ेयवक र प्रस्ताव धवतरणिः वाधषिक बिेट सम्बन् ी धव ेयवक कायविपात्रिकाबाट स्वीकृत गरी त्रस ै 
सभािा पेश गररकेछ । अन्यव सबै धव ेयवक वा प्रस्ताव सभािा पेश गकुिभन्दा कजम्तिा चौत्रबस 
घण्टा अगावै सबै सदस्यविाई सभाको सजचविे उपिब्  गराउक ुपकेछ ।  

३३. सझुाव संकिक र पररिाििकिः (१) धव ेयवक िसौदा भएपत्रछ अध्यवििाई उपयविु िागेिा  
त्यवस्तो धव ेयवकिा साविित्रकक रुपिा वा वडाबाट वडाबासीको सझुाव संकिक गकि सक्केछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोजिि प्राप्त हकु आएको सझुावहरु सधहतको प्रत्रतवेदक सम्बजन् त वडा 
सत्रित्रतिे कायविपात्रिकािाई ठदकपुकेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि धव ेयवकिा वडा सत्रित्रतिाफि त प्राप्त हकु आएका सझुावहरुको 
अध्यवयवक गरी कायविपात्रिकािे धव ेयवकिाई आवश् यवकता अकसुार पररिाििक गकेछ । 

३४. धव ेयवक वा प्रस्ताव सभािा पेश गकेिः (१) अध्यविबाट स्वीकृत कायवाितात्रिका बिोजिि धव ेयवक 
वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताि सदस्यविे सभाको बैठकिा पेश गकेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि धव ेयवक पेश गदाि धव ेयवक प्रस्ततुकताि सदस्यविे धव ेयवक पेश 
गकुिपरेको कारण  धव ेयवकबाट गकि खोजिएको व्यववस्था र त्यवसबाट प्राप्त गकि खोजिएको 
उपिब् ीको बारेिा संजिप्त िाककारी ठदँदै धव ेयवकिा छिफि गररयवोस ् भन्ने प्रस्ताव 
सभािा पेश गकुिपकेछ ।  

(३) धव ेयवक वा प्रस्ताव पेश गकि तोधकएको सदस्यव सभािा स्वयवि ् उपजस्थत हकु असिथि 
भएिा अध्यवििे तोकेको कुकै सदस्यविे धव ेयवक वा प्रस्ताव पेश गकि सक्केछ ।  

३५. संशो क सम्बन् ी शतिहरुिः कुकै धव ेयवक वा प्रस्तावको सम्बन् िा देहायवका शतिका अ ीकिा 
रही सदस्यविे संशो क पेश गकि सक्केछ- 

(क) िूि प्रस्तावको त्रसद्धान्त धवपरीत हकुहुुँदैक । 

(ख) िूि प्रस्तावको कुरासँग सम्बद्ध तथा त्यवसको िेित्रभिको हकुपुकेछ ।  

(ग) बैठकिे पधहिे गररसकेको त्रकणियवसँग बाजझके हकुहुुँदैक ।  

(घ) अस्पष्ट वा त्रकरथकि  हकुहुुँदैक ।  

३६. धव ेयवकिा दफावार छिफििः (१) दफा २६  २७  २९ र ३० बिोजििको धव ेयवक वा 
प्रस्ताव बैठकिा दफावार छिफिका िात्रग अध्यवििे आवश्यवक व्यववस्था गकुिपकेछ । यवस्तो 
छिफििा अध्यवििे प्राप्त भई सकेका संशो क धव ेयवक वा प्रस्ताविाई सिेत सिावेश गराउक 
सक्केछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि छिफि सिाप्त भए पश्चात धव ेयवक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताि 
सदस्यविे अध्यविको अकतु्रितिे सभािा देहायवको कुकै एक प्रस्ताव प्रस्ततु गकुिपकेछ- 

(क) धवस्ततृ छिफिको िात्रग धव ेयवक वा प्रस्ताविाई सभाका सत्रित्रतिा पठार्यवोस ्भन्न े
वा   

(ख) धव ेयवक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गके त्रकणियवाथि  पेश गके ।  
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 तर सत्रित्रतको बैठकिा पठार्के धव ेयवक वा प्रस्ताव सभाको बैठकिा दफावार 
छिफि गररकेछैक ।  

३७. सभािा छिफि गकि कपार्क ेधवषयवहरुिः (१) देहायवका धवषयविा सभा वा सत्रित्रतको कुकै बैठकिा 
छिफि गकि पार्केछैक- 

(क) संधव ाक वा प्रचत्रित काकूकबाट त्रकष े गररएको धवषयव  

(ख) काकूकतिः गोप्यव रहके कुराहरु वा प्रकाशक गदाि राधट्रिययव धहत धवपररत हकुे कायवि  

(ग) कायविपात्रिकाको कुकै सत्रित्रतको त्रकणियवको आिोचका गररएका धवषयव  

(घ) सभाको छिफिद्वारा स्पष्ट भर्सकेको धवषयव  

(ङ) प्रत्यवि वा अप्रत्यवि रुपिा प्रचारको िात्रग कुकै व्यवजि वा संस्थाको काि आठद 
भएको धवषयव  

(च) प्रचत्रित काकूक बिोजिि स्थाधपत भएको न्यवाधयवक वा त्यवसको पदात्र कारी  प्रचत्रित 
काकूक बिोजिि िाँचबझु गकि  सझुाव ठदक वा प्रत्रतवेदक पेश गकि गठठत आयवोग वा 
सत्रित्रतिा धवचार ीक रहेको धवषयव  

(छ) ऐत्रतहात्रसक तथ्यव तथा काकूकको व्यवाख्यवा सम्बन् ी धवषयव  

(ि) गैर सरकारी व्यवजिको कुकै विव्यव सत्यव हो वा होर्क भन्ने धवषयव  

(झ) अजशष्ट भाषा प्रयवोग गररएको  

(ञ) कायविपात्रिकाको कुकै त्रकणियव वा कुकै कारबाही सम्बन् ी धवषयविा छिफि गदाि 
राधट्रिययव सरुिा  अखण्डता वा कूटकीत्रतक सम्बन्  िस्ता संवेदकशीि धवषयवहरुिा 
आचँ आउक सक्के भकी कायविपात्रिकाबाट प्रिाजणत गररएको धवषयव सिावेश भएको  

३८. सत्रित्रतिा छिफििः (१) दफा ३६ को उपदफा २(क) बिोजिि धवस्ततृ छिफि गकि सभाको 
सत्रित्रत सिि पठार्एकोिा सत्रित्रतिे त्यवस्तो धव ेयवक वा प्रस्ताविा छिफि गदाि धव ेयवकिा 
संशो क पेश गके सदस्यवहरुिाई संशो क पेश गकुिपरेको आ ार र कारण सिेत खिुाई आफ्को 
संशो कको धवषयविा प्रष्ट गकि सत्रित्रतको बैठकिा सियव ठदर्केछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि संशो ककताििे संशो कको धवषयविा आफ्को  ारणा राखेपत्रछ पेश 
भएका संशो कका धवषयविा सिेत सत्रित्रतिे दफावार छिफि गरी त्यवस्तो संशो क 
स्वीकार गके वा कगके सम्बन् िा धव ेयवक प्रस्ततुकताि सदस्यवको सिेत रायव त्रिई 
आवश्यवक त्रकणियव गकेछ ।  
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३९. सत्रित्रतको प्रत्रतवेदक र बैठकिा प्रस्ततुिः (१) सत्रित्रतिा धव ेयवक वा प्रस्ताव उपर छिफि 
सिाप्त भएपत्रछ सत्रित्रतिे गरेको त्रकणियव अकरुुप प्रत्रतवेदक तयवार गरी सत्रित्रतको संयवोिक वा 
त्रकिको अकपुजस्थत्रतिा सत्रित्रतिे तोकेको सदस्यविे प्रत्रतवेदक सधहतको धव ेयवक वा प्रस्ताव 
अध्यविको अकिुत्रतिे सभाको बैठकिा पेश गकेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजििको प्रत्रतवेदक उपर छिफि सिाप्त भएपश्चात धव ेयवक वा प्रस्ताव 
प्रस्ततुकताि सदस्यविे अध्यविको अकिुत्रतिा धव ेयवक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गकि 
त्रकणियवाथि पेश गकेछ ।  

४०. धव ेयवक धफताि त्रिक सक्किेः (१) धव ेयवक प्रस्ततुकताि सदस्यविे सभाको स्वीकृत्रत त्रिई िकुसकैु 
अवस्थािा धव ेयवक वा प्रस्ताव धफताि त्रिक सक्केछ ।  

तर वाधषिक बिेट तथा आत्रथिक ऐक सम्बन् ी धव ेयवक धफताि त्रिक सक्केछैक ।  

(२) धव ेयवक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताि सदस्यविे धव ेयवक धफताि त्रिक अकिुत्रत िाग्क ेप्रस्ताव पेश 
चाहेिा त्रिजखत सूचका ठदकपुकेछ । 

(३) धव ेयवक वा प्रस्ताव धफताि त्रिके प्रस्तावको कसैिे धवरो  गरेिा प्रस्ताव गके तथा धवरो  
गके सदस्यविाई अध्यवििे आ-आफ्को कुराहरु स्पष्ट पाकि संजिप्त विव्यव ठदक अकिुत्रत 
ठदक सक्केछ र त्यवसपत्रछ अरु छिफि हकु कठदई प्रस्ताविाई त्रकणियवाथि पेश गकेछ ।  

(३) धव ेयवक वा प्रस्ताव धफताि त्रिके अन्यव प्रधक्रयवा अध्यवििे त्रक ािरण गरे बिोजिि हकुेछ ।  

४१. संशो क प्रस्ताव स्वीकृत गके वा कगके अत्र कारिः (१) दफा २६  २७  २९,  ३० र ३६ 
बिोजिि दताि भएको धव ेयवक वा प्रस्ताव उपर कुकै सदस्यविे संशो क पेश गकि चाहेिा सभाको 
बैठक हकुभुन्दा कम्तीिा चौत्रबस घण्टा अगावै संशो कको प्रस्ताव अध्यवि सिि पेश गकि 
सक्केछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि पेश गररके संशो क स्वीकृत गके वा कगके अत्र कार अध्यविको 
हकुेछ ।  

(३) अध्यवििे स्वीकृत गरेको संशो क वा संशो क सधहतको प्रस्ताव वा िूि प्रस्ताविाई 
त्रकणियवाथि पेश गकुिभन्दा पधहिे बैठकिा पढेर सकुाउकेछ । यवसरी त्रकणियवाथि पेश गदाि 
एकभन्दा बढी संशो कहरु भएिा अध्यवििे उपयविु ठहयवािएको कुकै एक संशो क वा 
संशो क सधहतको प्रस्ताव वा िूि प्रस्ताविाई प्राथत्रिकता ठदई पेश गकि सक्कछे ।  

(४) सभाको सजचविे अध्यवििे अकिुत्रत ठदएका संशो कहरुको धववरण सदस्यवहरुिाई उपिब्  
गराउकेछ ।  
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४२. धव ेयवक पाररत गके प्रस्ताव सभाको त्रकणियवाथि पेश गकेिः (१) सभािा दफावार छिफि भएकोिा 
सो सिाप्त भएपत्रछ  र सत्रित्रतिा धवस्ततृ छिफि भएकोिा सत्रित्रतको प्रत्रतवेदक उपर सभाको 
बैठकिा छिफि सिाप्त भएपश्चात अध्यविको अकिुत्रत त्रिई सभािा त्रकणियवाथि धव ेयवक 
प्रस्ततुकताि सदस्यविे धव ेयवक पाररत गररयवोस ्भने्न प्रस्ताव प्रस्ततु गकेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजििको धव ेयवक सभाको बैठकिा बहिुत सदस्यविे स्वीकृत गरेिा 
धव ेयवक वा प्रस्ताव पाररत भएको िात्रककेछ ।  

४३. धव ेयवकको पकुिः प्रस्ततु्रतिः एकपटक आव्हाक गरी बसेको सभाको बैठकिा पेश गरी अस्वीकृत 
भएको धव ेयवक सोही सभाको बैठकिा पकुिः प्रस्ताव गररकेछैक ।  

४४. धव ेयवक दताि अत्रभिेक राख्निेः सभािा पेश गके प्रयवोिकको िात्रग अध्यवि सिि पेश भएका 
धव ेयवक सभाको सजचविे अकसूुची-२ बिोजिि दताि गरी धव ेयवकिा भएको कारबाहीको 
अद्यावत्र क िगत तयवार गरी राख्नपुकेछ ।  

४५. सािान्यव िटुी स ुारिः अध्यवििे सभाबाट पाररत भएको धव ेयवक वा प्रस्ताविा दफाहरुको 
संख्यवाको क्रि त्रििाउके तथा भाषागत शदु्धता कायवि राख्नपुकेछ ।  

४६. धव ेयवक प्रिाणीकरणको िात्रग अद्यावत्र क प्रत्रत तयवार गकेिः (१) दफा ४२ बिोजिि सभाबाट 
पाररत भएको धव ेयवकिाई सभाको सजचविे पाररत भएका संशो क तथा आकषंुत्रगक त्रििाक भए 
त्यवस्तो त्रििाक गरी धव ेयवक पाररत भएको त्रित्रत सिेत उल्िेख गरी प्रिाणीकरणको िात्रग 
केपािी कागििा चारप्रत्रत तयवार गकुिपकेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि तयवार गररएको धव ेयवकिा वषिगत कम्बर सिेत उल्िेख गरी 
सभाको सजचविे प्रिाणीकरणको िात्रग अध्यवि सिि पेश गकुिपकेछ । 

४७. धव ेयवक प्रिाणीकरण र प्रकाशक तथा त्रबक्री धवतरणिः (१) सभाबाट पाररत भई दफा ४६ को 
उपदफा (२) बिोजिि पेश भएको धव ेयवकको पधहिो र अजन्ति पषृ्ठिा पूरा काि  थर तथा 
पद सिेत उल्िेख गरी प्रत्येवक पषृ्ठिा हस्तािर गरी अध्यवििे प्रिाणीकरण गकेछ । त्यवसरी 
प्रिाणीकरण गदाि त्रित्रत र धव ेयवकको पषृ्ठ संख्यवा सिेत खिुाउक ुपकेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत धव ेयवक उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण भएपत्रछ िागू हकुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजिि धव ेयवक प्रिाणीकरण भएको िाककारी सभािा ठदकपुकेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण भएको धव ेयवकको एकप्रत्रत सभाको अत्रभिेखिा राखी 
अको एक-एक प्रत्रत कायविपात्रिकाको कायवािियव  वडा सत्रित्रत र संघ र प्रदेशको सम्पकि  
िन्िाियविा पठाउक ुपकेछ । 
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(५) उपदफा (१) बिोजिि प्रिाणीकरण भएको धव ेयवक प्रकाशक गरी कायविपात्रिकाको 
वेबसार्टिा सिेत राख्नपुकेछ ।  

(६) सभािे पाररत गरेको धव ेयवक प्रिाणीकरण भएपत्रछ त्यवसका िखु्यव-िखु्यव व्यववस्थाको 
बारेिा स्थाकीयव सञ्चार िाध्यवि वा अन्यव कुकै तररकाबाट प्रचारप्रसार गकुिपकेछ ।  

(७) कसैिे स्थाकीयव काकूक खररद गकि चाहेिा कायविपात्रिकाको कायवािियव र वडा सत्रित्रतको 
कायवािियवबाट िागत दस्तरु त्रतरी खररद गकि सक्केछ ।  

४८. सत्रित्रत गठक गकि सक्किेः (१) कायवािपत्रिकािार्ि सभाप्रत्रत उिरदायवी बकाउक  स्थाकीयव काकूक 
त्रकिािण प्रधक्रयवािाई व्यववजस्थत बकाउक तथा कायविपात्रिकाबाट भएका कारबाहीको अकगुिक र 
िूल्यवाङ्कक गरी आवश्यवक त्रकदेशक सिेत ठदके प्रयवोिकको िात्रग देहायव बिोजििको सत्रित्रत गठक 
गकि सक्केछिः 

(क) धव ेयवक सत्रित्रत 

(ख) िेखा सत्रित्रत 

(२) उपदफा (१) बिोजििको प्रत्येवक सत्रित्रतिा बधढिा तीकिका सदस्यवहरु रहकेछक ् । 
सत्रित्रतिा रहके सदस्यवहरु धवषयवगत अकभुव वा धवज्ञताका आ ारिा अध्यविको प्रस्ताव 
बिोजिि सभािे त्रक ािरण गरे बिोजिि हकुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि गठक हकुे सत्रित्रतको संयवोिक अध्यवििे तोके बिोजिि हकुेछ । 
संयवोिक बैठकिा उपजस्थत कभएिा सत्रित्रतिे तोकेको सदस्यविे बैठकको अध्यविता  
गकेछ ।  

(४) सत्रित्रतको सजचवको कायवि कायवािियवको धवषयवगत शाखा प्रिखुिे गकेछ ।  

(५) सत्रित्रतको त्रकणियव बहिुतबाट हकुेछ ।  

(६) उपदफा (१) बिोजिि सत्रित्रतिे आवश्यवकताकसुार धवषयवगत धवज्ञ वा कििचारीिाई 
आिन्िण गकि सक्केछ । आिजन्ित सदस्यविे बैठकको त्रकणियविा ित ठदक पाउकेछैक ।  

(७) उपदफा (१) बिोजििका सत्रित्रतिे आफूिे गरेको कािको वाधषिक प्रत्रतवेदक सभासिि 
पेश गकुिपकेछ ।  

४९. स्थाकीयव काकूकको एकीकृत र अद्यावत्र क अत्रभिेख राख्नपुकेिः (१) सभाको सजचविे अकसूुची-३ 
बिोजििको ढाँचािा सभािे बकाएको काकूकको एकीकृत र अद्यावत्र क अत्रभिेख राख्नपुकेछ ।  

(२) कायविपात्रिकािे स्थाकीयव काकूकको वषिगत र वणािककु्रििा अद्यावत्र क धववरण तयवार गरी 
राख्न ुपकेछ ।  
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(३) स्थाकीयव काकूकिा संशो क भएिा त्यवस्तो संशो क सिेत त्रििाई कायविपात्रिकािे अद्यावत्र क 
धववरण तयवार गरी राख्नपुकेछ । त्यवसरी अद्यावत्र क गररएको स्थाकीयव काकूक स्थाकीयव 
तहको वेवसार्टिा सिेत राख्नपुकेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोजिि राजखएको अत्रभिेख कसैिे अविोकक गकि चाहेिा सरुजित रुपिा 
अविोकक गकि ठदकपुकेछ ।  

५०. काकूक त्रकिािण प्रधक्रयवा सम्बन् ी अन्यव व्यववस्थािः स्थाकीयव काकूक त्रकिािण वा संशो क सम्बन् ी 
अन्यव प्रधक्रयवा प्रचत्रित काकूक अककूुि सभािे आफै त्रक ािरण गरे बिोजिि हकुेछ ।  

५१. सभाको सजचवको अत्र कारिः सभाको सजचविे सभाको वा कुकै सत्रित्रत वा उप-सत्रित्रतको बैठकिा 
प्रवेश गकि र बैठकिा कायविरत कििचारीिाई त्रकदेशक ठदक वा त्रकयवन्िण गकि वा बैठकिे िागेको 
कायविधवत्र  सम्बन् ी सल्िाह ठदक सक्केछ ।  

पररच्छेद - ४ 

धवधव  

५६. सभािाई सम्बो किः (१) केपाि सरकारका िजन्िपररषद्का सदस्यव  प्रदेश प्रिखु तथा प्रदेश 
सरकारका िजन्िपररषद्का सदस्यविाई सभाध्यवििे सभाको बैठकिाई धवशेष सम्बो क गकि 
अकरुो  गकि सक्केछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि सम्बो कको िात्रग अपकार्के प्रधक्रयवा अध्यवििे तोके बिोजिि 
हकुेछ ।  

५७. प्रवेश त्रकयवत्रित गके अत्र कारिः (१) सभाको बैठकिा प्रवेश त्रकयवत्रित गके अत्र कार अध्यविको 
हकुेछ ।  

५८. आन्तररक ठदग्दशिकिः सभाको स्वीकृत्रत त्रिई अध्यवििे आवश्यवकता अकसुार आन्तररक ठदग्दशिक 
बकाउक सक्केछ ।  

(१) यवस कायविधवत्र को अजन्ति व्यवाख्यवा गके अत्र कार अध्यवििाई हकुेछ र त्रकिको त्रकणियव 
अजन्ति हकुेछ ।  

(२) त्यवस्तो त्रकणियवको िाककारी बैठकिाई ठदकपुकेछ ।  

(३) यवो कायविधवत्र को प्रयवोग गदाि प्रधक्रयवागत बा ा अड्काउहरु फुकाउक े अजन्ति अत्र कार 
अध्यवििाई हकुेछ । यवसरी िारी भएका आदेश वा त्रकदेशकहरु यवस कायविधवत्र िा परे 
सरह िाकी कायवािन्वयवकिा आउकेछ । 
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५९. सभाको सजचवको काि िगाउक सक्किेः सभाको सजचव उपजस्थत कभएिा यवस कायविधवत्र िा 
सभाको सजचविे गके भकी तोधकएको कायविहरु अध्यवििे तोकेको अन्यव अत्र कृतस्तरको 
कििचारीिे गकेछ ।  

६०. अकपुजस्थत्रतको सूचकािः (१) कुकै सदस्यव िगातार दईु वा सोभन्दा बढी सभाको बैठकिा 
अकपुजस्थत रहकपुके भएिा तत्सम्बन् ी अत्रग्रि सूचका अध्यवििाई ठदकपुकेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि ठदर्के सूचकािा आफू अकपुजस्थत रहके अवत्र  र कारण सिेत 
उल्िेख गकुिपकेछ ।  

६१. पािका गकुिपके आचारसंधहतािः सभाका पदात्र कारी तथा सदस्यवहरुिे संधव ाक तथा काकूक 
बिोजििको उिरदाधयवत्व पूरा गके तथा त्रकिहरुको काि कारबाहीिा साविित्रकक धवश्वास कायवि 
गकि सभाबाट स्वीकृत आचारसंधहता पािका गकेछक ्। आचार संधहताको किूका स्थाकीयव तहको 
सम्पकि  िन्िाियविे उपिब्  गराउकेछ । यवस्तो आचारसंधहता सभािे पाररत गरी िागू गकुि 
स्थाकीयव तहको कतिव्यव हकुेछ ।  

६२. अत्र वेशकको अंग किात्रककिेः सभाको अत्र वेशक प्रारम्भ हकुपूुवि र भैसकेपत्रछ अन्त्यव कभएसम्िको 
अवत्र िा आयवोिका हकुे उद्घाटक  स्वागत  सम्िाक तथा अत्रभकन्दक िस्ता धक्रयवाकिापिाई 
सभाको अंग िात्रककेछैक ।  

६३. शाजन्त सरुिा सवु्यववस्था काियव राख्निेः गाउँसभा सञ्चािक अवत्र भर सभाको सरुिाथि अध्यवििे 
सरुिा त्रककायवको सहयवोग अकरुो  गरेिा अधविम्ब सरुिा उपिब्  गराउक ुसम्बजन् त सरुिा 
त्रककायवको कतिव्यव हकुेछ ।  
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अकसूुची १ 

(कायविधवत्र को दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बजन् त) 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको गाउँसभाको कायविसूची र सियव तात्रिका 

बैठक संख्यवािः         बैठक स्थाकिः 
अध्यवितािः 

त्रित्रत बैठक बस्के सियव कायविसूची कायविसूची प्रस्ततुकताि कैधफयवत 

     

     

     

 

छिफिको सियव तात्रिका 

त्रित्रत 
बैठक बस्के 
सियव 

प्रस्ताव प्रस्ततु कतािको 
काि 

छिफििा बोल्के सदस्यवको 
काि र तोधकएको सियव 

कैधफयवत 
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अकसूुची २ 

(कायविधवत्र को दफा २९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन् त) 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको गाउँसभािा प्रस्ततु काकूकको अत्रभिेख 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको गाउँसभा 
 

दताि 
कं. 

धव ेयवकको 
काि 

दताि 
त्रित्रत 

िूि 
संशो क 

प्रस्ततु 
कताि 

धवतरण 
त्रित्रत 

सभािा 
प्रस्ततु 
त्रित्रत 

दफावार 
छिफि 

पाररत 
त्रित्रत 

प्रिाणीकरण 
त्रित्रत 

कैधफयवत 

           

           

           

           

           

           

 

अत्रभिेख तयवार गकेको-       अत्रभिेख िाँच गकेको  

 दस्तखतिः         दस्तखतिः 
 काि  थरिः        काि  थरिः 
 पदिः         पदिः 
 त्रित्रतिः         त्रित्रतिः  
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अकसूुची ३ 

(कायविधवत्र को दफा ४९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन् त) 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको गाउँसभािा स्वीकृत काकूकको अत्रभिेख 

त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको गाउँसभा 
 

दताि 
कं. 

धव ेयवकको 
काि 

दताि 
त्रित्रत 

िूि 
संशो क 

प्रस्ततु 
कताि 

धवतरण 
त्रित्रत 

सभािा 
प्रस्ततु 
त्रित्रत 

दफावार 
छिफि 

पाररत 
त्रित्रत 

प्रिाणीकरण 
त्रित्रत 

कैधफयवत 

           

           

           

           

           

           

 
 

अत्रभिेख तयवार गकेको-      अत्रभिेख िाँच गकेको  

 दस्तखतिः                   दस्तखतिः 
 काि  थरिः       काि  थरिः 
 पदिः        पदिः 
 त्रित्रतिः        त्रित्रतिः  

 
 

 

 


