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lbk'|ª r'Or'Ddf ufpFkflnsf, गाउँ सभा स�ालन कायर् �व�, २०७४  

कायरपावलकाबाट स�नकक् वाव्: २०७४/०४/१६ 

 

�स्ा�नाा  

  नछपालको सं्��ानको �ारा २२७  नुसार �ेछं काननन बाोिजा ससाननय ्तको बैठक 
स�ालन कायर्�व� स�नकक् भई लागन नभएसमाको लावग ufpF सभाको कायर स�ालन गनर, 
बैठकको सवुय�ससा काया रा�, आ�शयक सवाव्तहको गठन गनर र  रय काा कार�ातर 
वनयवा् ए�ं �भा�कारर बनाउन ufpF कायरपावलकाबाट स�नकक् गरर यो कायर्�व� जारर ग�रएको 
छ । 

 

प�रचछछे – 1  

�ारिमभक 

१. संिक् नाा र �ारमभा  (1) यस वनयाा�लरको नाा “ lbk'|ª r'Or'Ddf गाउkँflnsf ufpF सभा 
स�ाालन कायर् �व�-२०७४” रतछको छ। 

(2) यो कायर् �व� ्ुु र् �ारमभ तनुछछ । 

२. प�रभाषाा ्�षय �ा �स�लछ  क�  सर नलागछाा यस कायर् �व�ाा,- 
(क) “सं्��ान” भ�ालछ नछपालको सं्��ान सम्न ुपछर । 
(ख) “ससाननय ्त” भ�ा◌छलछ नछपालको सं्��ानको �ारा ५६ को उप�ारा ४ बाोिजाका �े�ङु  

चइुचमुाा गाउँपावलका सम्न ुप रेछ । 
(ग)  “सभा” भ�ाालछ गाउँपावलकाको तकाा सं्��ानको �ारा २२२ बाोिजाको गाउँसभा 

सम्न ुप रेछ ।  
(घ) “कायरपावलका” भ�ा◌ुलछ गाउँ कायरपावलका सम्न ुप रेछ । 
(र) “ धयक” भ�ालछ सभाको  धयकलाई सम्न ुपछर ।  
(च) “उपाधयक” भ�ालछ गाउँपावलकाको उपाधयक सम्न ुपेरछ । 
(छ) “्��छयक” भ�ालछ ससाननय कानननको ाससेा �ा कानननको संंो�न ाससेा साछ् सम्न ु

पछर। 
(ज)  “सेसय” भ�ालछ गाउँ कायरपावलकाको  धयक, उपाधयक, कायरपावलकाको सेसय �ा � ा 

सेसय सम्न ुपछर । 
(झ) “सभाको सिच�” भ�ालछ गाउँपावलकाको कायरकारर  व�कक ् �ा  धयकलछ सभाको सिच� 

भई काा गनर ्ोकछ को कारचारर साछ्लाई सम्न ुपछर । 
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(ञ) “बैठक” भ�ालछ गाउँ सभाको  व��छंन सम्न ुपछर । सो ं ेलछ सवाव्को �ैठक 
साछ्लाई सम्न ुप रेछ । 

(ट) “�स्ा�” भ�ालछ सभाको ्�चारासर पछं ग�रएको कुनै �स्ा� �ा सो �स्ा�सँग समबिर�् 

संंो�न �स्ा� साछ् सम्न ुपछर । 

(ठ) “�स्ु् क्ार सेसय ” भ�ालछ सभाको ्��छयक �ा �स्ा� �स्ु् क्ार सभाको सेसय 
सम्न ुपछर । 

(ड) “बैठक कक ” भ�ालछ सभाको बैठक कक सम्न ुपछर र सो ं ेलछ बैठक ककसँग 
जोव एको ेंरकेर�ार ्सा बरब ा साछ्लाई जनाउँछ । 

(ढ) “्�षयग् ंाखा ” भ�ालछ गाउपँावलका �ा नगरपावलकाको कायर ्�भाजन वनयाा�लर 
बाोिजाको ्�षयग् ंाखा सं्न ुपछर ।  

(ण) “सवाव्” भ�ालछ यस कायर् �व� बाोिजा गठन तनुछ सभाको सवाव् सम्न ुपछर । 

(त) “संयोजक” भ�ालछ यस कायर् �व� बाोिजा ग�ठ् सवाव्को संयोजक सम्न ुपछर । 

 

 

प�रचछछ  े–२ 

सभाको बैठक ्सा बैठक स�ालन समबर�न वय�ससा 

 

३. सभाको  व��छंन बोलाउनछ M (१)  धयकलछ गाउपँावलकाको वन�ारचनको  िर्ा प�र�ाा �ोष�ा 
भएको वाव्लछ एक ा्तना वभ� सभाको प्तलो  व��छंन बोलाउनछछ । तयसपवछ यस कायर् �व� 
बाोिजा  धयकलछ साय सायाा  रय  व��छंन बोलाउनछछ ।  

्र सभाको एउटा  व��छंनको सााव् र  क� बैठकको �ारमभका बनचको  �व� छ 
ातरना भरेा बबर तनुछ छैन । 

-२)  धयकलछ कायरसनचन बाोिजा सभाको बैठकको संचालन र  रतय गनगछ । 

-३) सभाको  व��छंन चालन नरतछको �ा बैठक ससवग् भएको  �ससााा बैठक बोलाउन  

�ाञछननय छ भनन सभाको समपन�र सेसय संययाको एक चससाइ सेसयतहलछ वलिख्  नरुो� 
गरछाा  धयकलछ तयस्ो बैठक बसनछ वाव् , ससान ्ोकनछछ । तयसरर ्ो्कएको वाव् , साय  र 
ससानाा सभाको  व��छंन बसनछछ । 

-४_ सभाको  व��छंन कायरपावलकाको कछर� रतछको ससानाा  धयकलछ ्ोकछ बाोिजा बसनछछ । 

-५_ सााारय्ा वन�ारचन पवछको प्तलो  व��छंन को  �व� बबराा पर् �ेन र सोपवछको 
�तयछक  व��छंनको  �व� बबराा सा् �ेनको तनुछछ । 
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-५) उपेफा (१) �ा (३) बाोिजा सभाको  व��छंन बोलाएको सनचना  धयकलछ 
सेसयतुलाई �ेनछछ । तयस्ो सनचना आ�शयक्ा  नसुार सा�रजवनक स�ार ााधयाबाट साछ् 
�चार �सार गनुर पनगछ । 

       

४. सेसयतुको उपिससव् र आसना (१) बैठकाा आसन �त� गनुर  ि� सबै सेसयलछ   धयकलछ 
्ोकछको �ा  नसुार  व��छंनको उपिससव् पिुस्कााा तस्ाकर गनुरपनगछ ।  

-२) उपेफा (१) बाोिजा उपिसस् सेसयलछ  धयकलछ ्ोकछ   नसुारको ससानाा वन�ार�र् 
साय  गा�ै आफनो आसन �त� गनुरपनगछ ।  

-३)  पांग्ा भएका सेसयको तकाा  धयकलछ वन�ार�र् गरछको ससानाा वनजको सासाा 
एक जना सतयोगन आ�शयक भएाा सो को साछ् वय�ससा गनर सकनछछ ।  

५. सभाको ग�पनरक संयया M (१) सभााा ्तकाल काया रतछका सेसय संययाको पचास �व्ं् 
भरेा बबर सेसय उपिसस् भएाा  व��छंनको लावग ग�पनरक संयया पगुछको ाावननछछ ।   

-२) उपेफा (१) बाोिजा ग�परुक संयया नपगुछाा  धयकलछ ्नन �ेन वभ�  क� 
बैठकका लावग ेफा ३ बाोिजा सनिच् गनुरपनगछ । 

-३) उपेफा (२) बाोिजा आ वतान गरछको  व��छंनाा ग�परुक संयया नपगुछाा ेईु �ेन 
वभ�  व��छंन बसनछ गरर ेफा ३ बाोिजा सनचना गनुरपनगछ ।  

-४) उपेफा (३) बाोिजा पनुा सनचना गेार ग�परुक संयया नपगुछाा कम्नाा प चचनस 
�व्ं् सेसयतुको उपिससव्ाा  व��छंन बसनछछ ।  

६. बैठकको स�ालन र ससगन M (१)  धयकलछ सभाको कायरबो्लाई धयानाा राखन कायरसनचन 
स�नकक ् गरर सभाको बैठक संचालन गनुरपनगछ ।  

-२) सभाको बैठक  धयकलछ वन�ारर� गरछको साय ्ावलका बाोिजा तनुछछ ।  

-३)  धयकलछ �तयछक बैठकको �ारमभ ्सा ससगनको �ोष�ा गनगछ । 

-४) सभाको  धयक �ैठकाा उपिसस् तुन नसकनछ  �ससााा उपाधयक �ा उप�ाुखलछ बैठकको 
 धयक्ा गनगछ । उपाधयक पवन उपिसस् तुन नसकछाा  धयकलछ ्ोकछको सभाको सेसयलछ 
बैठकको  धयक्ा गनग गरर कायरसनचनाा ्ोकनु पनगछ । 

७. कायरसनचन र साया�व� �कांना (१)  धयकको वन गेंानसुार सभाको सिच�लछ कायरसनचन र साय  

्ावलका  नसुनचन -१ बाोिजा ्यार गनगछ र तयसको एक �व् सााारय्या  छचालरस �बटा 
 गा�ै �तयछक सेसयलाई उपल � गराइनछछ । 

्र ्�ंछष प�रिससव्ाा  धयकको वन गेंानसुार बैठक बसनछ  चस�नस �बटा  गा�ै कायरसनचन 
्यार गरर तयसको एक �व् सेसयलाई सभाको सिच�लछ उपल � गराउन सकनछछ । 
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८. साया�व� वन�ारर� M (१)  धयकलछ बैठकाा पछं तनुछ ्�षयाावस छलफल गनर साया�व� ्ोकनछछ 
। 

२) उपेफा (१) बाोिजा ्ो्कएको साया�व� साा् भएपवछ यस का यर्�व�ाा  रयसा 
लछिखएकोाा बातछक  धयकलछ  रय ्�षयाा छलफल तनु न�ेई सो ्�षयको टु�ो लगाउन 
आ�शयक सबै ्��छयक �ा �स्ा� वन�रयासर बैठकाा �स्ु्  गनगछ । 

९. सभााा ा्ेानM (१) सभााा वन�रयका लावग �स्ु्  ग�रएको सबै  ्��छयक �ा �स्ा�को वन�रय 
उपिसस् सेसयतहको बताु्बाट तनुछछ ।  

-२)  धयक्ा गनग वयिवलाई ा् �ेनछ  व�कार तनुछ छैन ।  

्र ा् बराबर भएाा  धयक्ा गनग वयिवलछ आफनो वन�ारयक ा् �ेनछछ ।  

१०. ायार�े् संंो�ना कुनै सेसयलछ �स्ु्  गनग ्��छयक  �ा �स्ा�ाा कुनै आपि�जनक , वयंंयाताक, 

 ना�शयक,  नपुयवु �ा  समबब ं े �ा �ाकयांं �योग भएको लागछाा  धयकलछ तयस्ा 
्�षय ्�्र� तनुभुरेा  ि� उपयवु संंो�न गनर �ा गराउन सकनछछ । 

११. बैठकको �ारमभा सभाको बैठक ककाा  धयक आगान भई रा्ईय �नु बजछ पवछ बैठक �ारमभ 
तनुछछ । 

१२. बैठकाा पालना गनुरपनग आचर�तहा -१_ बैठकाा छेतायका आचर�तह पालना गनुर पनगछा 

क)  धयक बैठक ककाा ��छं तुँेा सबैलछ समाान �कट गनर उ न ुपनगछ ।  

ख)  धयकलछ बैठक�व् समाान �कट गरर आफनो आसन �त� गनुरपनगछ ।  

ग) बैठक ससवग् भई  धयक सभाबाट बा्तर वनसकछ  पवछ ाा�  ु सेसयतहलछ बैठक  

कक छाछन ुपनगछ । 

�) बैठकाा भाग वलनछ सेसयलछ बोोेा  धयकलाई समबो�न गरछर ाा� बोोन ुपछर र 
 धयकलछ  रयसा आ छें �ेएाा बातछक उवभएर बोोन ुपनगछ । 

ङ)  धयकलछ बैठकलाई समबो�न ग�ररतछको सायाा कुनै पवन सेसयलछ ससान छाछन ु
तुँेैन र  धयकलछ बोलछको कुरा ंािर्पन�रक स�ुु पनगछ । 

च)  धयक लछ आसन  �त� ग�ररतछको र बोवलरतछको  �ससााा सेसयको बनचबाट ्तँछन ु
तुँेैन । 

छ) कुनै सेसयलछ बोवलरतछको सायाा  ंािर् गनर �ा बैठकको ायारेा भंग तनुछ �ा 
 वय�ससा उतप� तनुछ कुनै काा गनुर तुँेैन । 

ज) बैठक ककाा  धयकको साा�ुछबाट �ारपार गरर ्तँछन �ा  धयकको आसन्फर  
्प�न फकारएर बसन तुँेैन । 
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्) बैठकको कायरसँग �तयक ुपलछ समबिर�् ्�षय बातछक  रय ्�षयको पसु्क , 

सााचारप� �ा  रय कागजप�तह प न ुतुँेैन । 

ञ) बैठकको  �व�भर बैठक ककाा ाोबाईल फोन बरे गनुर पनगछ ।  

२) सभााा पालना गनुरपनग  रय आचर�तह साय सायाा सभालछ ्ोकछ  बाोिजा तनुछछ । 

 

 

१३. बैठकाा भाग वलनछ सेसयलछ पालन गनुर पनग वनयातहा  बैठकाा तनुछ छलफलाा भाग वलनछ  

सेसयलछ छेतायका वनयातहको पालन गनुर पनगछा 

क)  धयकको धयानाकषर� गनरको वनवा� उ न ुपनगछ र  धयक वनजको नाा बोलाएपवछ �ा 
इंारा गरछपवछ ाा� बोोन ुपनगछ । 

ख) यस कायर ्�व�को ेफा ३५ बाोिजाका ्�षयाा छलफल गनुर तुँेैन । 

ग)  ंन�,  �नल,  पाानजनक �ा कुनै आपि�जनक ं े बोोन ुतुँेैन । 

�) वयिवग् आकछप लगाउन तुँेैन ।  

ङ) बोोन पाउनछ  व�कारलाई सभाको कायराा बा�ा पानग ानसायलछ ेुु पयोग गनुर तुँेैन ।  

च) सभा �ा  धयकको कुनै वन�रय बेर ग�रयोसर भ�छ �स्ा�ाावस बोोेाको  �ससााा 
बातछक सभा  धयकको कुनै पवन वन�रयको आलोचना गनुर तुँेैन । 

छ)  धयकलछ पे  नकुन ल आचर� गरछको छैन भ�छ �स्ा�को छलफलको �ााा बातछक 
 धयकको आचर�को आलोचना गनुर तुँेैन । 

ज_ �ैठकाा पालना गनुरपनग  रय वनयातह सभालछ ्ोकछ  बाोिजा तनुछछ । 

१४. छलफलाा बोोनछ �ाा बैठकाा बोोनछ �ा छेताय बाोिजा तनुछछा 

क) �स्ा� पछं गनग सेसयलछ बोवलसकछ पवछ  धयकलछ नाा बोलाएको �ा इंारा गरछको �ा 
बाोिजाको सेसयलछ बोोन पाउनछछनर । 

ख)  धयकको  नाुव् वबना कुनै सेसयलछ एउटै �स्ा�ाा एक पटक भरेा बबर बोोन 
पाउनछ छैन । 

ग) �स्ा� पछं गनग सेसयलछ उ�र �ेनको वनवा� छलफलको  रतयाा फछ �र बोोन पाउनछछ 
। सो �स्ा�को समबर�ाा छलफलाा प्तलछ भाग वलएको �ा नवलएको जछसकैु भए 
्ापवन �स्ा�क सेसयलछ उ�र �ेई सकछ पवछ  धयकको  नाुव् नवलई फछ �र बोोन 
पाउनछ छैन । 

१५. सप� पानर ााग गनर स्कनछा (१) बैठकाा छलफल चवलरतछको सायाा समबिर�् ्�षयाा कुनै 
सेसयलछ कुनै कुरा सप� पानर ााग गनर  धयक ााफर ्  नरुो� गनर सकनछछ । 
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२) उपेफा (१) ाा जनुसकैु कुरा लछिखएको भए ्ापवन  धयकको  नाुव् वलई कुनै 
सेसयलछ सभाको जानकाररको लावग आफन सँग समबिर�्  रय ्�षयाा सप� जानकारर �ेन 
सकनछछ । 

्र तयस्ो सप� जानकारर �ेँेा कुनै ्��ाेसपे ्�षय उठाउन पाइनछ छैन र सो सप� 
जानकारर ाावस कुनै छलफल गनर पाइनछ छैन ।  

१६. वन�रयासर �स्ा� पछं गनगा (१) सभाको कायरसनचनको कुनै �स्ा�ाावस छलफल साा् भएपवछ 
सो �स्ा�को पकाा तनुछ सेसयतहलाई “तरुछ, ्�पकाा तनुछ सेसयतहलाई “त�ु”  र ्टसस 
रतन चातनछ सेसयतहलाई “ा् �े� ”  भ�छ ं े सवुननछ गरर उचचार� गनुर भनन  धयकलछ 
कायरसचुनका ्�षयतह �ांा वन�रयासर पछं गनगछ । 

२) उपेफा (१) बाोिजा �स्ा�लाई वन�रयासर पछं गरछपवछ  धयकलछ “तरुछ”  �ा “त�ु”  

भ�छ सेसयतहाधयछ जनु पकको बताु् भएको ठतररयाउँछ सो कुराको �ोष�ा गनगछ ।  

३)  धयककारा कुनै �स्ा� वन�रयासर पछं ग�रसकछ पवछ सो �स्ा�ाावस छलफल गनर �ा 
संंो�न �स्ु्  गनर पाइनछ छैन ।  

१७. सभाधयकलछ वन गेंन �ेनछा (१) बैठकाा  भ� वय�तार गनग सेसयलाई आफनो वय�तार वनयर�� 
गनर  धयकलछ चछ्ा�नन �ेए पवछ तयस्ो सेसयलछ आफनो वय�ताराावस ्ुु र् वनयर�� गनुर 
पनगछ । 

२) उपेफा (१) बाोिजाको आ छें पालना नगनग सेसयलाई  धयकलछ बैठकबाट बा्तर 
जान आ छें �ेन सकनछछ । आ छें पाएपवछ तयस्ो सेसयलछ बैठक ककबाट ्ुु र् बा्तर जान ु
पनगछ र वनजलछ सो �ेनको बाँक�  �व�को बैठकाा उपिसस् तनु पाउनछ छैन । 

३) उपेफा (२) बाोिजाको आ छें पाएपवछ पवन तयस्ो सेसय बैठक ककबाट ्ुु र् 
बा्तर नगएाा  धयकलछ वनजलाई कारचारर �ा सरुकाकाकको सतयोग वलई बा्तर वनकाोन 
सकनछछ । तयसरर वनकावलएकोाा तयस्ो सेसयलछ तयसपवछको ्नन �ेनसमा सभाको बैठक �ा 
कुनै सवाव्को बैठकाा भाग वलन पाउनछ छैन । यसरर वनकावलएकोाा सभाको सिच�लछ सो 
कुराको सनचना सबै सवाव्लाई �ेनछछ । 

(४) यस कायर् �व�ाा  रय� जनुसकैु कुरा लछिखएको भए ्ापवन कुनै सेसयलछ बैठक 
ककाा ंािर् , सवुय�ससा ्सा  नुं ासन भ� गरछाा �ा गनर लागछाा �ा सभाको �व्�ााा �ाा 
लांनछ ्कवसालछ बैठक कक वभ� ध�ंसाताक कायर गरछाा �ा बल �योग गरछाा �ा गनर लागछाा 
�ा कुनै भसव्क तानन नोकसानन पु ररयाएाा  धयकलछ वनजलाई बैठक ककबाट ्तकाल वनककांन 
गरर सेसयलाई बबराा सा् �ेन समाको लावग सभााा आउन नपाउनछ गरर र कव् भएको 
भसव्क सााा�नको यसासर कव्पनव्र वनजबाट भराउनछ आ छें �ेन सकनछछ । 
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५) ेफा (४) बाोिजा वनककावस् भएको सेसयलछ सो  �व�भर सभाको �ा कुनै सवाव्को 
बैठकाा उपिसस् तनु पाउनछ छैन । वनजलाई ्ो्कएको कव्पनव्र  धयकलछ ्ोकछ को सायवभ� 
ेािखला गनग ेा्यत� समबिर�् सेसयको तनुछछ । 

६) यस ेफा बाोिजा कुनै सेसय वनककािं् भएको �ा फुकु�ा भएको सनचना सभाको 
सिच�लछ सबै सवाव्लाई �ेनछछ ।  

 

 

१८. कार�ातर ्फ्ार तनु सकनछा  यस कायर् �व�ाा  रय� जनुसकैु कुरा लछिखएको भए ्ापवन 
वनककािं् �ा कार�ातराा परछको सेसयलछ िच� बबुेो सफाई पछं गरछाा �ा आफनो भनल 
स�नकार गरर ााफ� ाागछाा  धयकलछ बैठकको राय बु् न तयस्ो सेसयलाई ााफ� �ेई कार�ातर 
्फ्ार वलन सकनछछ । 

१९. बैठक ससवग् गनग  व�कारा बैठक ककवभ�  वय�ससा भई �ा तनु लावग बैठक वनयवा् ुपलछ 
स�ालन गनर बा�ा पनग छेिखएाा  धयकलछ सो �ेनको कुनै सायसमा �ा आफन लछ ्ोकछ को 
 �व�समाको लावग सनचना टाँस गरर बैठक ससवग् गनर सकनछछ ।  धयक गरछको तयस्ो ससगन 
ाावस कुनै सेसयलछ �� उठाउन पाउनछ छैनर । 

२०. सेसयको ससान �रव रतछको  �ससााा सभाको कायर स�ालनM सभाको कुनै सेसयको ससान �रव 
रतछको  �ससााा साछ् सभालछ आफनो कायर स�ालन गनर सकनछछ र सभाको कारबातराा भाग 
वलन नपाउनछ कुनै वयिवलछ भाग वलएको कुरा पवछ प�ा लागछाा �चवल् काननन ्�प�र् 
बातछकको कायर  ाारय तनुछ छैन ।   

२१. सभाको वन�रयको  वभलछख र कायारर�यनM (१) सभा र यसको सवाव्को वन�रय ्सा कारबातरको 
 वभलछख सभाको सिच�लछ वय�िसस् र सरुिक् रा� ुपनगछ । 

-२) सभा ्सा यसका सवाव्को वन�रयको साल  धयकको आ छें वबना सभा �ा सभा  

भ�न बा्तर लैजान तुँेैन । 

२२. वन�रय �ााि�्  गनगM -१_ सभाको बैठकलछ गरछका वन�रय  धयकलछ �ााि�् गनगछ । 

-२_ उपेफा -१_ बाोिजाको वन�रय सुरिक् रा�छ र कायारर�यन गनग गराउनछ कायर सभाको 
सिच�लछ गनगछ । 
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                                              प�रचछछ –े३ 

ससाननय काननन वनाार� गनग �्�या 

२३. ससाननय काननन वनाार� गेार ्�चार गनुर पनग पकतुा  (१) सभालछ ससाननय काननन वनाार� �ा 
संंो�न गेार  रय कुराको  व्�रव छेतायको ्�षयाा ्�चार गनुर पनगछ,. 

क) सं्��ान बाोिजा आफनो  व�कारको ्�षयाा पनग �ा नपनग , 

ख) सं्��ान , सं�नय काननन ्सा � छें कानननको वय�ससा, 

ग) तयस्ो काननन , स�चछ, रयायपन�र ्सा ्कर  संग् तनु �ा नतनुछ,  

�)  वनाार� गनर लावगएको ससाननय कानननको वय�ता�रक कायारर�यन तनु सकनछ �ा नसकनछ , 

ङ) काननन कायारर�यनको लावग आ�शयक पनग आवसरक रो् ्सा संससाग् संरचना , 

च) स ��चच  ेाल्बाट �व्पा�े् वसबार् �ा भएको आ छें, 

छ) नछपाल सरकार , सं�नय संसद , � छें सरकार �ा � छें सभालछ तयस्ै ्�षयाा आ�ारभन्  
काननन वनाार� गरछको भए सोाा भएको वय�ससा 

ज_ नछपाल सरकार �ा �ा छेिंक सरकारलछ नानना काननन उपल � गराएको भए सोाा भएको 
वय�ससा, 

्_ नछपाललछ  र्रा्ईय स्राा जनाएको �व्�ब्ा, 

ञ_ समबिर�् ससाननय ्तलछ वनाार� गरछको  रय ससाननय कानननतुसँगको ्ालाछल ्सा 
ससता�्ा, 

ट_ िजोलावभ�का  रय ससाननय ्त �ा  रय िजोलासँग वसााना जोव एका ससाननय ्तको 
तकाा तयस्ा िजोलाका ससाननय ्तलछ बनाएको ससाननय कानननको वय�ससा,  

ठ_ गाउँकायरपावलकालछ वन�ारर� गरछका  रय आ�शयक ्�षयतु ।  

२) सभालछ सं्��ानको  नसुनचन -९ को ्�षयाा ससाननय काननन वनाार� गेार तयस्ो ्�षयाा 
सं�नय संसे �ा � छें सभालछ बनाएको कानननको �व्कन ल नतनुछ गरर वनाार� गनगछ । 

३_ एक ससाननय ्तबाट  क� ससाननय ्तको कछ�ाा तुनछ �स्ु �ा सछ�ाको ्�स्ाराा कुन ै

्कवसाको बा�ा  �रो� गनग �ा कुनै ्कवसाको भछेभा� गनग गरर ससाननय काननन वनाार� गनर तुँेैन ।   

४_ सभा �ा कायरपावलकालछ एक आपसाा बाि्नछ गरर ससाननय काननन वनाार� गनर तुँेैन । 

५) सभालछ �ेएको  व�कार �योग गरर कायरपावलकालछ वन गे िंका �ा �ेंेंरन बनाई लागन 
गनगछ ।  

२४. आ�शयक्ाको प्तचान गनग M (१) कायरपावलकालछ ्��छयक ्जुराा गनुर  ि� तयस्ो ्�षयको 
काननन वनाार� गनर आ�शयक रतछ नरतछको ्�षयाा आ�शयक्ाको प्तचान गनुर पनगछ । 
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२) उपेफा (१) को �योजनको लावग समबिर�् कायरपावलकालछ ससाननय काननन बनाउन ु
पनग आ�ार र कार� , तयस्ो ्�षयाा सं�नय �ा � छें काननन भए नभएको , िजोला वभ�का र 
 रय वछाछक� ससाननय ्ताा तयस समबर�न ससाननय काननन वनाार� भए नभएको , ससाननय काननन 
्जुरााबाट तावसल गनर खोिजएको लाभ लाग् र उपल �न , ससाननय काननन कायारर�यनको लावग 
आ�शयक पनग संयर� ्सा आवसरक रो् , तयस्ो रो् जटुाउनको लावग आ�शयक वय�ससा र 
्��छयकाा रतनछ ायुय ायुय �ा��ानको साछ् ्��छष� गरर संिक्  ��ार�ाप� ्यार गनुर 
पनगछ ।  

३) कानननको संंो�नको लावग ्��छयक ्जुराा गेार संंो�न गनुर परछको आ�ार र कार� 
स्त्को ेफाबार ्नन ातलछ ्��र� ्यार गनुर पनगछ ।  

 

२५. �स्ा� स�नकार योंय छ �ा छैन भ�छ वन�रय गनगा  कुनै �स्ा� स�नकार योंय छ �ा छैन भ�छ 
कुराको वन�रय  धयकलछ गनगछ र तयसरर वन�रय गेार  धयकलछ कार� खलुाई �स्ा�को कुनै 
 ंं �ा पनरै �स्ा�  स�नकार गनर सकनछछ । 

२६. ्��छयक �ा �स्ा� �स्ु् M १) �ा्षरक आय र वययको  नाुान स्त्को बजछट ्सा सोसँग 
समबिर�् ्�वनयोजन �ा आवसरक ्��छयकत ह  धयकबाट वन�ार�र् वाव् र सायाा सभाको 
बैठकाा �स्ु्  गनुरपनगछ ।  

२) �ा्षरक बजछट ्सा  सर समबर�न ्��छयक �ा �स्ा� कायरपावलकाको �ाखु आफम लछ �ा 
वनजलछ ्ोकछ  बाोिजा उपाधयक �ा कायरपावलकाको सेसयलछ ाा� �स्ु्  गनुरपनगछ ।  धयकलछ 
�ा्षरक बजछट आय वयय ्��र� ्सा बजछट सभााा आफैँ पछं गनग भएाा सो सायाा उपाधयक  

�ा उप�ाखुलछ बैठकको  धयक्ा गनगछ ।  

३) कुनै ्��छयक �ा �स्ा�  सर समबर�न तो �ा तोइन भ�छ �� उठछ ाा सो ��को  िर्ा 
वन�रय गनग  व�कार  धयकको तनुछछ ।   

४)  सर समबर�न ्��छयक �ा �स्ा�को  रय �्�या छेताय बाोिजा तनुछछ,-   

क_  सर समबर�न ्��छयक �ा �स्ा�ाा छलफलका लावग  धयकलछ स�नकक ् गरछको 
कायर् ावलका (वाव् र साय) सबै सेसयलाई सभाको सिच�लछ उपल � 
गराउनपुनगछ 

ख_ �ा्षरक बजछट समबर�न ्��छयक सभाको बैठकाा पछं भए पएा् ाा� सबै 
सेसयलाई उपल � गराइनछछ । 

ग_  सर समबर�न ्��छयक �ा �स्ा�का समबर�ाा यस कायर् �व�ाा उोलछख भएका 
्�षय बातछक  धयकलछ उपयवु ठतयारएको �्�या  पनाइनछछ ।  

५)  सर समबर�न ्��छयक �ा �स्ा� बातछकका ्��छयक �ा �स्ा� कुनै सेसयलछ कम्नाा 
सा् �ेन  ि� े्ार गनुरपनगछ । 
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६)  सर समबर�न ्��छयक �ा �स्ा� बातछकका ्��छयक �ा �स्ा� े्ार भए पएा् सभाको 
सिच�लछ सबै सेसयलाई उपल � गराउन ुगनुरपनगछ ।  

७) ्��छयक �ा �स्ा� ाासन छलफल र वन�रय तनुछ साय्ावलका  नुसनचन -१ बाोिजा 

 धयकलछ वन�ारर� गरछ बाोिजा तनुछछ । 

२७.  सर समबर�न परुक  नाुानM (१) सभाबाट पा�र् चाल ुआवसरक �षरका लावग  सर समबर�न ननलछ 
कुनै सछ�ाका लावग खचर गनर  िय्यारर �ेएको रका  पयार् भएाा �ा तयस �षरका लावग  सर 
समबर�न ननलछ  िय्यारर नेिएको सछ�ााा खचर गनर आ�शयक भएाा �ा  सर समबर�न ननलछ 
 िय्यारर �ेएको रकाभरेा बबर खचर तनु गएाा कायरपावलकाको  धयकलछ सभााा यस  ि� 
�स्ु्  ग�रएको बजछटको  वसबार् र ाागरे ंनको �व्कन ल नतनुछ गरर परुक  नाुान पछं गनर 
सकनछछ । 

 
 
 

२८. ्��छयक सभााा पछं गेार संलंन गनुर पनग ्��र�M सभााा पछं गनग ्��छयकका सासाा छेतायको 
्��र� संलंन गनुर पनगछ,- 

क) ्��छयकको उ�छशय र कार� स्त्को ्��र� , 

ख) ्��छयक नन बनछपवछ आवसरक वययभार तनुछ रतछछ भनछ तयसको ्�स्क्  ्��र� 
स्त्को आवसरक ्टटप�न, 

ग) कुनै ्��छयकाा वनया , कायर् �व�, वन गे िंका बनाउनछ �ा  व�कार �तयायोजन गनग 
�ा��ान रतछको भए तयसको कार� , �तयायोिज्  व�कार  र्गर्  बनाइनछ वनया , 

कायर् �व� �ा वन ेगिंकाको �कक व् र सनाा ्सा तयसबाट पनर सकनछ �भा� समबर�न 
्टटप�न । 

२९. ्��छयक े्ार गराउन ुपनग :ा (१_ सभाको  व�कारकछ� वभ� पनग कुनै ्�षयाा कुनै सेसयलछ 
्��छयक पछं गनर चातछाा ्��छयक ्यार गरर सभाको बैठक बसनछ वाव् भरेा कम्नाा पर् �ेन 
 गा�ै  धयकलाई उपल � गराई े्ार गराउन ुपनगछ ।  

्र वन�ारचनपवछको �सा सभााा ्��छयक पछं गनग साया�व�  धयकलछ ्ोकछ बाोिजा तुनछछ 

। 

(२) उपेफा (१) बाोिजाको ्��छयक �चवल् काननन  नकुन ल न छेिखएाा �ा यो कायर्�व� 
 नकुुल नभएाा  धयकलछ उव ्��छयक ्�व�समा् ुपाा पछं गनर �स्ा�क सेसयलाई �ेन ु
पनगछ ।  

३) उपेफा (१) �ा (२) बाोिजा  धयकलछ आ छें �ेए बाोिजा सभाको सिच�लछ �स्ा� 
े्ार गनुर पनगछ । 
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४) सभाको सिच�लछ  धयकलछ आ छें �ेएका ्��छयक  नुसनचन-२ बाोिजा े्ारको  वभलछख 
छु�ै रा� ुपनगछ । 

३०. �स्ा� े्ार गराउन ुपनग M सभाको  व�कारकछ� वभ� पनग कुनै ्�षयाा �स्ा� पछं गनर चातनछ 
सेसयलछ �स्ा� ्यार गरर सभाको बैठक बसन ुभरेा कम्नाा सा् �ेन  गा�ै  धयक साक 
पछं गनुरपनछछ ।  

्र वन�ारचनपवछको �सा सभााा �स्ा� पछं गनग साया�व�  धयकलछ ्ोकछ बाोिजा तुनछछ । 

२) तयस्ो �स्ा� �चवल् काननन  नकुन ल न छेिखएाा �ा यो कायर्�व�  नकुुल नभएाा 
 धयकलछ उव �स्ा� ्�व�समा् ुपाा पछं गनर �स्ा�क सेसयलाई �ेन ुपनगछ ।  

३) उपेफा (१) �ा (२) बाोिजा  धयकलछ आ छें �ेए बाोिजा सभाको सिच�लछ �स्ा� 
े्ार गनुर पनगछ । 

४) सभाको सिच�लछ  धयकलछ आ छें �ेएका �स्ा�तु े्ारको  वभलछख   नुसनचन-२ 

बाोिजा छु�ै रा� ुपनगछ ।  

३१. सनचना वबना पवन �स्ा� पछं गनर स्कनछा  (१) यस प�रचछछेाा जनुसकैु कुरा लछिखएको भए 
्ापवन  धयकको  नाुव् वलई छेतायको कुनै �स्ा� सनचना वबना पवन पछं गनर स्कनछछ र 
तयस्ो �स्ा�कारा कुनै ्��ाेसपे ्�षय उठाउन पाइनछ छैना 

क) �रय�ाे  ापन गनग , 

ख) �स्ा� ्सा संंो�न ्फ्ार वलनछ , 

ग) ब�ाइ �ेनछ �ा ंोक �कट गनग , 

�) छलफल �ा बैठक ससवग् गनग , 

ङ) बैठकको  �व� बबाउनछ �ा  

च) छलफल साा् गनग ।  

२) उपेफा (१) ाा उोलछिख् �स्ा�का समबर�ाा  धयक  नाुव् �ा् भई बैठकाा 
�स्ा� पछं भएपवछ  धयकलछ उव �स्ा�लाई बैठकको वन�रयासर पछं गनगछ । 

३२. ्��छयक र �स्ा� ्�्र� M �ा्षरक बजछट समबर�न ्��छयक कायरपावलकाबाट स�नकक ् गरर वस�ै 
सभााा पछं ग�रनछछ ।  रय सबै ्��छयक �ा �स्ा� सभााा पछं गनुर भरेा कम्नाा चस�नस 
�बटा  गा�ै सबै सेसयलाई सभाको सिच�लछ उपल � गराउन ुपनगछ । 

३३. सु् ाब संकलन र प�रााजरन:ा(१) ्��छयक ाससेा भएपवछ  धयकलाई उपयवु लागछाा तयस्ो 
्��छयकाा सा�रजवनक ुपाा �ा � ाबाट � ाबासनको सु् ाब संकलन गनर सकनछछ ।  

() उपेफा (१) बाोिजा �ा् तनु आएको सु् ाबतु स्त्को �व्�छेन समबिर�् � ा 
सवाव्लछ कायरपावलकालाई �ेन ुपनगछ ।  
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३) उपेफा (२) बाोिजा ्��छयकाा � ा सवाव् ााफर ् �ा् तनु आएका सु् ाबतुको 
 धययन गरर कायरपावलकालछ ्��छयकलाई आ�शयक्ा  नसुार प�रााजरन गनगछ ।  

३४. ्��छयक �ा �स्ा� सभााा पछं गनग: (१)  धयकबाट स�नकक ् कायर् ावलका बाोिजा ्��छयक �ा 
�स्ा� �स्ु् क्ार सेसयलछ सभाको बैठकाा पछं गनगछ ।  

२) उपेफा (१) बाोिजा ्��छयक पछं गेार ्��छयक �स्ु् क्ार सेसयलछ ्��छयक पछं 
गनुर परछको कार� , ्��छयकबाट गनर खोिजएको वय�ससा र तयसबाट �ा् गनर खोिजएको 
उपलि �को बारछाा संिक् जानकारर �ेंेै ्��छयकाा छलफल ग�रयो सर भ�छ �स्ा� सभााा पछं 
गनुर पनगछ । 

३) ्��छयक �ा �स्ा� पछं गनर ्ो्कएको सेसय सभााा स�यं उपिसस् तनु  सासर 
भएाा  धयकलछ ्ोकछ को कुनै सेसयलछ ्��छयक �ा �स्ा� पछं गनर सकनछछ । 

 

 

३५. संंो�न समबर�न ं्रतहा कुनै ्��छयक �ा �स्ा�को समबर�ाा छेतायका ं्रका  �ननाा रतर 
सेसयलछ संंो�न पछं गनर सकनछछा 

क) ानल �स्ा�को वसबार् ्�परर् तनु ुतुँेैन ।  

ख) ानल �स्ा�को कुरासँग समबब ्सा तयसको कछ�वभ�को तनु ुपनगछ ।  

ग) बैठकलछ प्तलछ ग�रसकछ को वन�रय सँग बाि्नछ तनु ुतुँेैन । 

�)  सप� �ा वनरसरक तनु ुतुँेैन ।  

३६. ्��छयकाा ेफाबार छलफल: (१) ेफा २६, २७, २९ र ३० बाोिजाको ्��छयक �ा �स्ा� 
बैठकाा ेफा�ार छलफलका लावग  धयकलछ आ�शयक वय�ससा गनुरपनगछ । यस्ो छलफलाा 
 धयकलछ �ा् भई सकछका संंो�न ्��छयक �ा �स्ा�लाई साछ् साा�छं गराउन सकनछछ । 

 २) उपेफा (१) बाोिजा छलफल साा् भए पएा् ्��छयक �ा �स्ा� �स्ु् क्ार 
सेसयलछ  धयकको  नाुव्लछ सभााा छेतायको कुनै एक �स्ा� �स्ु्  गनुरपनगछ,-  

क) ्�स्क्  छलफलको लावग ्��छयक �ा �स्ा�लाई सभाका सवाव्ाा पठाइयोसर भ�छ �ा  

ख) ्��छयक �ा �स्ा� बैठकबाट पा�र् गनर वन�रयासर पछं गनग ।  

्र सवाव्को बैठकाा पठाइनछ ्��छयक �ा �स्ा� सभाको बैठकाा ेफाबार छलफल ग�रनछ छैन 

। 

३७. सभााा छलफल गनर नपाइनछ ्�षयतहा (१) छेतायका ्�षयाा सभा �ा स वाव्को कुनै बैठकाा 
छलफल गनर पाइनछ छैना 

क) सं्��ान �ा �चवल् कानननबाट वनषछ� ग�रएको ्�षय , 
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ख) काननन्M गोटय रतनछ कुरातह �ा �कांन गेार रा्ईय ्त् ्�प�र् तनुछ कायर,  

 ग) कायरपावलकाको कुनै सवाव्को वन�रयको आलोचना ग�रएका ्�षय, 

 ग) सभाको छलफलकारा सप� भएसकछ को ्�षय , 

 �) �तयक �ा  �तयक ुपाा �चारको लावग कुनै वयिव �ा संससाको नाा आ�े भएको 
्�षय, 

 ङ) �चवल् काननन बाोिजा ससा्प् भएको रया्यक �ा �ा तयसको पेाव�कारर, �चवल् 
काननु बाोिजा जाँचबु्  गनर , सु् ा� �ेन �ा �व्�छेन पछं गनर ग�ठ् आयोग �ा 
सवाव्ाा ्�चार�नन रतछको ्�षय, 

 च) नव्तावसक ्थ्य �ा कानननको वयायया समबर�न ्�षय, 

 छ) गैर सरकारर वयिवको कुनै �ववय सतय तो �ा तोइन भ�छ ्�षय ,  

 ज)  िं� भाषा �योग ग�रएको ,  

 ्) कायरपावलकाको कुनै वन�रय �ा कुनै कार�ातर समबर�न ्�षयाा छलफल गेार रा्ईय 
सरुका,  खब ्ा �ा कन टननव्क समबर� जस्ा सं�छेनंनल ्�षयतहाा आचँ आउन 
सकनछ भनन कायरपावलकाबाट �ााि�् ग�रएको ्�षय साा�छं भएको, र 

३८. सवाव्ाा छलफलM (१) ेफा  ३६ को उपेफा २ (क) बाोिजा ्�स्क्  छलफल गनर सभाको 
सवाव्ाा पठाइएकोाा सवाव्लछ तयस्ो ्��छयक �ा �स्ा�ाा छलफल गेार ्��छयकाा संंो�न 
पछं गनग सेसयतुलाई संंो�न पछं गनुर परछको आ�ार र कार� साछ् खलुाई आफनो 
संंो�नको ्�षयाा �� गनर सवाव्को बैठकाा साय �ेनछछ ।   

 २) उपेफा (१) बाोिजा संंो�नक्ारलछ संंो�नको ्�षयाा आफनो �ार�ा राखछपवछ पछं 
भएका संंो�नका ्�षयाा साछ् सवाव्लछ ेफाबार छलफल गरर तयस्ो संंो�न स�नकार गनग 
�ा नगनग समबर�ाा ्��छयक �स्ु् क्ार सेसयको साछ् राय वलई आ�शयक वन�रय गनगछ । 

३९. सवाव्को �व्�छेन र बैठकाा �स्ु् M (१) सवाव्ाा ्��छयक �ा �स्ा�  उपर छलफल साा् 
भएपवछ सवाव्लछ  गरछको वन�रय  नुुप �व्�छेन ्यार गरर सवाव्को संयोजक �ा वनजको 
 नपुिससव्ाा सवाव्लछ ्ोकछ को सेसयलछ �व्�छेन स्त्को ्��छयक �ा �स्ा�  धयकको 
 नाुव्लछ सभाको बैठकाा पछं गनगछ । 

  २) उपेफा (१) बाोिजाको �व्�छेन उपर छलफल साा् भए पएा् ्��छयक �ा 
�स्ा� �स्ु् क्ार सेसयलछ  धयकको  नाुव्ाा ्��छयक �ा �स्ा� बैठकबाट पा�र् गनर 
वन�रयासर पछं गनगछ । 

४०. ्��छयक ्फ्ार वलन सकनछ M (१) ्��छयक �स्ु् क्ार सेसयलछ सभाको स�नकक व् वलई जनुसकैु 
 �ससााा ्��छयक �ा �स्ा� ्फ्ार वलन सकनछछ ।  
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्र �ा्षरक बजछट ्सा आवसरक नन समबर�न ्��छयक ्फ्ारवलन सकनछ छैनर ।  

 २) ्��छयक �ा �स्ा� �स्ु् क्ार सेसयलछ ्��छयक ्फ्ार वलन  नाुव् ाांनछ �स्ा� पछं 
चातछाा वलिख् सनचना �ेन ुपनगछ । 

 ३) ्��छयक �ा �स्ा� ्फ्ार वलनछ �स्ा�को कसैलछ ्�रो� गरछाा �स्ा� गनग ्सा ्�रो� 
गनग सेसयलाई  धयकलछ आ -आफनो कुरातह सप� पानर संिक् �ववय �ेन  नाुव् �ेन 
सकनछछ र तयसपवछ  ु छलफल तनु न�ेई �स्ा�लाई वन�रयासर पछं गनगछ । 

 ३) ्��छयक �ा �स्ा� ्फ्ार वलनछ  रय �्�या  धयकलछ वन�ारर� गरछ बाोिजा तनुछछ । 

४१. संंो�न �स्ा� स�नकक ् गनग �ा नगनग  व�कारा (१) ेफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बाोिजा 
े्ार भएको ्��छयक �ा  �स्ा� उपर कुनै सेसयलछ संंो�न पछं गनर चातछाा सभाको बैठक 
तनुभुरेा कम्नाा चस�नस �बटा �ेन  गा�ै संंो�नको �स्ा�  धयक साक पछं गनर सकनछछ 
। 

 २) उपेफा (१) बाोिजा पछं ग�रनछ संंो�न स�नकक ् गनग �ा नगनग  व�कार  धयकको 
तनुछछ । 

 ३)  धयकलछ स�नकक ् गरछको संंो�न �ा संंो�न स्त्को �स्ा� �ा ानल �स्ा�लाई 
वन�रयासर पछं गनुरभरेा प्तलछ बैठकाा पबछर सनुाउनछछ । यसरर वन�रयासर पछं गेार एकभरेा 
बबर संंो�नतु भएाा  धयकलछ उपयवु ठतयारएको कुनै एक संंो�न �ा संंो�न स्त्को 
�स्ा� �ा ानल �स्ा�लाई �ासवाक्ा �ेइ पछं गनर सकनछछ । 

 २) सभाको सिच�लछ  धयकलछ  नाुव् �ेएका संंो�नतहको ्��र� सेसयतहलाई 
उपल � गराउनछछ । 

४२. ्��छयक पा�र् गनग �स्ा� सभाको वन�रयासर पछं गनग M (१) सभााा ेफा�ार छलफल भएकोाा 
सो साा् भएपवछ र सवाव्ाा ्�स्क्  छलफल भएकोाा सवाव्को �व्�छेन उपर सभाको 
बैठकाा छलफल साा् भएपएा्  धयकको  नाुव् वलई सभााा वन�रयासर ्��छयक �स्ु् क्ार 
सेसयलछ ्��छयक पा�र् ग�रयोसर भ�छ �स्ा� �स्ु्  गनगछ । 

 २) उपेफा (१) बाोिजाको ्��छयक �ा �स्ा�ाा पछं भएका संंो�नतहलाई  धयकको 
 नाुव्लछ बैठकाा वन�रयासर छु�ै पछं गनर सकनछछ ।  

 ३) उपेफा (१) र (२) बाोिजा सभाको बैठकाा बताु् सेसयलछ स�नकक ् गरछाा 
्��छयक �ा �स्ा� पा�र् भएको ाावननछछ ।   

४३. ्��छयकको पनुा �स्वु्ा एक पटक आवतान गरर बसछको सभाको बैठकाा पछं गरर  स�नकक ् 
भएको ्��छयक सोतर सभाको बैठकाा पनुा �स्ा� ग�रनछ छैन । 
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४४. ्��छयक े्ार  वभलछख रा�छ M सभााा पछं गनग �योजनाको लावग  धयक साक पछं भएका 
्��छयक सभाको सिच�लछ   नुसनचन -२ बाोिजा े्ार गरर ्��छयकाा भएको कारबातरको 
 �ा�व�क लग् ्यार गरर रा� ुपनगछ ।  

४५. सााारय �टुर स�ुारM  धयकलछ सभाबाट पा�र् भएको ्��छयक �ा �स्ा�ाा ेफातहको संययाको 
�ा वालाउनछ ्सा भाषाग् ंबु्ा काया रा� ुपनगछ ।  

४६. ्��छयक �ाा�नकर�को लावग  �ा�व�क �व् ्यार पानग M (१) ेफा ४ २ बाोिजा सभाबाट 
पा�र् भएको ्��छयकलाई सभाको सिच�लछ पा�र् भएका संंो�न ्सा आनषंुवगक वालान भए 
तयस्ो वालान गरर ्��छयक पा�र् भएको वाव् साछ् उोलछख गरर �ाा�नकर�को लावग नछपालर 
कागजाा चार �व् ्यार गनपुनगछ ।  

 २) उपेफा (१) बाोिजा ्यार ग�रएको ्��छयकाा �षरग् नमबर साछ् उोलछख गरर 
सभाको सिच�लछ �ाा�नकर�को लावग  धयक साक पछं गनुर पनगछ ।  

४७. ्��छयक �ाा�नकर� र �कांन ्सा वब�� ्�्र� M (१) सभाबाट पा�र् भई ेफा ४६ को 
उपेफा (२) बाोिजा पछं भएको ्��छयकको प्तलो र  िर्ा पक�ाा पनरा नाा , सर ्सा पे 
साछ् उोलछख गरर �तयछक पक�ाा तस्ाकर गरर  धयकलछ �ाा�नकर� गनगछ । तयसरर 
�ाा�नकर� गेार वाव् र ्��छयकको पक� संयया साछ् खलुाउन ुपनगछ ।  

 २) सभाबाट पा�र् ्��छयक उपेफा (१) बाोिजा �ाा�नकर� भएपवछ लागन तनुछछ । 

 ३) उपेफा (१) बाोिजा ्��छयक �ाा�नकर� भएको जानकारर सभााा �ेन ुपनगछ । 

 ४) उपेफा (१) बाोिजा �ाा�नकर� भएको ्��छयकको एक �व् सभाको  वभलछखाा 
राखन  क� एक –एक �व् कायरपावलकाको कायारलय , � ा सवाव् र सं� र � छेंको समपकर  
ार�ालयाा पठाउन ुपनगछ ।  

 ५) उपेफा (१) बाोिजा �ाा�नकर� भएको ्��छयक �कांन गरर कायरपावलकाको 
�छ�साईटाा साछ् रा� ुपनगछ ।  

 ६) सभालछ पा�र् गरछको ्��छयक �ाा�नकर� भएपवछ तयसका ायुय ायुय वय�ससाको 
बारछाा ससाननय स�ार ााधया �ा  रय कुनै ्�रकाबाट �चार �सार गनुर पनगछ । 

 ७) कसैलछ ससाननय काननन ख�रे गनर चातछाा कायरपावलकाको कायारलय र � ा सवाव्को 
कायारलयबाट लाग् ेस्रु व्रर ख�रे गनर सकनछछ । 

४८. सवाव् गठन गनर सकनछM (१) कायरपावलकालाई सभा�व् उ�रेा्य बनाउन, ससाननय काननन वनाार� 
�्�यालाई वय�िसस् बनाउन ्सा कायरपावलकाबाट भएका कार�ातरको  नगुान र ानोया �न 
गरर आ�शयक वन गेंन �ेन साछ् �योजनको लावग छेताय बाोिजाको सवाव् गठन गनर सकनछछा  

क. ्��छयक सवाव् 

ख. लछखा सवाव् 
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 २) उपेफा (१) बाोिजाको �तयछक सवाव्ाा बबराा ्नन जना सेसयतु रतनछछनर । 
सवाव्ाा रतनछ सेसयतु ्�षयग्  नभु� �ा ्� ्ाका आ�ाराा  धयकको �स्ा� बाोिजा 
सभालछ वन�ारर� गरछ बाोिजा तनुछछ ।  

 ३) उपेफा (२) बाोिजा गठन तनुछ सवाव्को संयोजक  धयकलछ ्ोकछ  बाोिजा तनुछछ । 
संयोजक बैठकाा उपिसस् नभएाा सवाव्लछ ्ोकछ को सेसयलछ बैठकको  धयक्ा गनगछ ।  

 ४) सवाव्को सिच�को कायर कायरपावलकाको ्�षयग् ंाखा �ाखुलछ गनगछ ।  

 ४) सवाव्को बैठकको ग�परुक संयया कम्नाा ेुई जना तनुपुनगछ । 

 ५) सवाव्को वन�रय बताु्बाट तनुछछ ।  

 6) उपेफा (१) बाोिजाको सवाव्लछ आ�शयक्ानसुार ्�षयग् ्�  �ा कारचाररलाई 
आार�� गनर सकनछछ । आािर�् सेसयलछ बैठकको वन�रयाा ा् �ेन पाउनछ छैन।  

7) �उपेफा (१)ाबाोिजाका सवाव्लछ आफनलछ गरछको कााको �ा्षरक �व्�छेन सभासाक पछं 
गनुर पनगछ । 

४९. ससाननय कानननको एक�कक ् र  �ा�व�क  वभलछख  रा�ुपनगM (१) सभाको सिच�लछ  नसुनचन –३ 
बाोिजाको बाँचााा सभालछ बनाएको कानननको एक�कक ् र  �ा�व�क  वभलछख रा� ुपनगछ । 

 २) कायरपावलकालछ ससाननय कानननको �षरग् र ��ारन�ुााा  �ा�व�क ्��र� ्यार गरर 
रा� ुपनगछ ।   

३) ससाननय कानननाा संंो�न भएाा तयस्ो संंो�न साछ् वालाइ कायरपावलकालछ 
 �ा�व�क ्��र� ्यार गरर रा� ुपनगछ । तयसरर  �ा�व�क ग�रएको ससाननय काननन 
ससाननय ्तको �छ�साईटाा साछ् रा� ुपनगछ ।  

४) उपेफा (१) बाोिजा रािखएको  वभलछख कसैलछ  �लोकन गनर चातछाा सरुिक् ुपाा 
 �लोकन गनर �ेन ुपनगछ ।  

५०. काननन वनाार� �्�या समबर�न  रय वय�ससाM ससाननय काननन वनाार� �ा संंो�न समबर�न  रय 
�्�या �चवल् काननन  नकुन ल सभालछ आफैँ वन�ारर� गरछ बाोिजा तनुछछ ।  

५१. सभाको सिच�को  व�कारा सभाको सिच�लछ सभाको �ा कुनै सवाव् �ा उपसवाव्को बैठकाा 
��छं गनर र बैठकाा कायरर् कारचाररलाई वन गेंन �ेन �ा वनयर�� गनर �ा बैठकलछ ाागछको 
कायर् �व� समबर�न सोलात �ेन सकनछछ । 
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प�रचछछ –े$ 

्�्�� 

५२. सभालाई संबो�ना  (१) नछपाल सरकारका ािर�प�रषषका सेसय , � छें �ाखु ्सा � छें 
सरकारका ािर�प�रषषका सेसयलाई सभा  धयकलछ सभाको बैठकलाई ्�ंछष सं�ो�न गनर 
 नरुो� गनर सकनछछ ।   

२) उपेफा (१) बाोिजा समबो�नको लावग  पनाइनछ �्�या  धयकलछ ्ोकछ  बाोिजा 
तनुछछ । 

५३. ��छं वनयवा् गनग  व�कारा  (१) सभाको बैठकाा ��छं वनयवा् गनग  व�कार  धयकको 
तनुछछ ।  

५४. आर्�रक �ेंेंरना सभाको स�नकक व् वलई  धयकलछ आ�शयक्ा  नसुार आर्�रक �ेंेंरन 
बनाउन सकनछछ । 

(१) यस कायर् �व�को  िर्ा वयायया गनग  व�कार  धयकलाई तनुछछ र वनजको वन�रय 
 िर्ा तनुछछ ।  

२) तयस्ो वन�रयको जानकारर बैठकलाई �ेन ुपनगछ ।  

३) यो कायर ्�व�को �योग गेार �्�याग् बा�ा  छकाउतह फुकाउनछ  िर्ा  व�कार 
 धयकलाई तनुछछ । यसरर जारर भएका आ छें �ा वन गेंनतह यस का यर्�व�ाा परछ सरत ाावन 
कायारर�यनाा आउनछछ । 

५५. सभाको सिच�को काा लगाउन सकनछा सभाको सिच� उपिसस् नभएाा यस का यर्�व�ाा सभाको 
सिच�लछ गनग भनन ्ो्कएको कायरतह  धयकलछ ्ोकछ को  रय  व�कक ् स्रका कारचाररलछ गनगछ 
।  

५६.  नपुिससव्को सनचनाा (१) कुनै सेसय लगा्ार नेई �टा �ा सो भरेा बबर सभाको बैठकाा 
 नपुिसस् रतन ुपनग भएाा ्तसमबर�न  �ना सनचना  धयकलाई �ेन ुपनगछ । 

 २) उपेफा (१) बाोिजा �ेइनछ सनचनााा आफन   नपुिसस् रतनछ  �व� र कार� साछ् 
उोलछख गनुर पनगछ ।  

५७. पालना गनुर पनग आचार सं्त्ाा  सभाका पेाव�कारर ्सा सेसयतहलछ सं्��ान ्सा काननन 
बाोिजाको उ�रेा्यत� पनरा गनग ्सा वनजतहको काा कार�ातराा सा�रजवनक ्� ास काया 
गनर सभाबाट स�न कक् आचार सं्त्ाको पालना गनगछनर । आचार सं्त्ाको नानना ससाननय 
्तको समपकर  ार�ालय ााफर ् उपल � गराउनछछ । यस्ो आचारसं्त्ा सभालछ पा�र् गरर 
लागन गनुर ससाननय ्तको क्रवय तनुछछ । 

५८.  व��छंनको  ंग नाावननछ M सभाको  व��छंन �ारमभ तुन ु पन�र र भैसकछ पवछ  रतय नभएसमाको 
 �व�ाा आयोजना तनुछ उद�ाटन, स�ाग्, समाान ्सा  वभनरेन जस्ा ्�याकलापलाई सभाको 
 ंग ाावननछ छैन ।  
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५९. ंािर् सरुका सवुय�ससा काया रा�छM गाउँसभा स�ालन  �व�भर सभाको सुरकासर  धयकलछ सुरका 
वनकायको सतयोग  नुरो� गरछाा  ्�लमब सरुका उपल � गराउनु समबिर�् सुरका वनकायको 
क्रवय तुनछछ । 
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 नसुनचन –१ 

-कायर् �व�को ेफा ७ को उपेफा (१) सँग समबिर�्) 

lbk|'ª r'Or'Ddf ufpFपावलका 

ufpF सभा 

कायरसनचन र साय्ावलका 

बैठक संयया  बैठक ससाना  

 धयक्ाा  

वाव् बैठक बसनछ साय कायरसनचन कायरसनचन �स्ु्क्ार कै्फय् 

     

     

     

 

छलफलको साय ्ावलका 

वाव् बैठक बसनछ 
साय 

कायरसनचन �स्ा 
�स्ु्क्ारको 
नाा 

छलफलाा बोोनछ सेसयको नाा 

र ्ो्कएको साय 

कै्फय् 
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 नसुनचन – २ 

-कायर् �व�को ेफा २९ को उपेफा (४) सँग समबिर�्) 

lbk|'ª r'Or'Ddf ufpFपावलकाको ufpF सभााा �स्ु्  कानननको  वभलछख 

lbk|'ª r'Or'Ddf ufpFkflnsf गाउँसभा 

 

े्ार 
नं. 

 

्��छयकको 
नाा 

 

े्ार 
वाव् 

 

ानल÷संंो�न 

 

�स्ु् क्ार 

 

्�्र� 
वाव् 

 

सभााा 
�स्ु्  
वाव् 

 

ेफा�ार 
छलफल 

 

पा�र् 
वाव् 

 

�ाा�नकर� 
वाव् 

 

कै्फय् 

 

           

           

           

           

           

 

 वभलछख ्यार गनगको  वभलछख जाँच गनगको 

ेस्ख्ा ेस्ख्ा  

नाा, सरM नाा, सरM 

पेM पेM 

वाव्M वाव्M 
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 नसुनचन – ३ 

-कायर् �व�को ेफा ४९ को उपेफा (१) सँग समबिर�्) 

lbk|'ª r'Or'Ddf ufpFपावलकाको ufpF सभााा स�नकक् कानननको  वभलछख 

    lbk|'ª r'Or'Ddf ufpFपावलका गाउँसभा 

 

े्ार 
नं. 

 

्��छयकको नाा 

 

सभाबाट 

स�नकक् 

भएको वाव् 

 

संंो�न भएको भए 

सोको वाव् 

 

सभााा 
�स्ु्  
वाव् 

 

पा�र् 
वाव् 

 

�ाा�नकर� वाव् 

 

कै्फय् 

 

        

        

        

        

        

 

 वभलछख ्यार गनगको  वभलछख जाँच गनगको 

ेस्ख्ा ेस्ख्ा  

नाा, सरा नाा, सरा 

पेा पेा  

वाव्ा वाव्ा 


