
 

कालीमाटी गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड १, कालीमाटी, विैाख मलहना १२ गत े२०७६, सखं्या ४ 

भाग -२ 

नेपालको संलवधानको ऄनुसूची ८ मा ईल्लेख भए बमोलजमको ऄलधकार ऄन्तगगत रही कालीमाटी 

गाईँपाललकाको गाईँ कायगपाललकको बैठकबाट लमलत २०७६।०१।०४ मा पाररत भएको कायगलवलध स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (३) बमोलजम सवगसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन 

गररएको छ। 

 

२०७६ सालको कायगलवलध सखं्याः ४ 

 
 

 

                                              गाईँ कायगपाललकाबाट लस्वकृत 

लमलतः२०७६।०१।०४ 

                                                   प्रमालणकरण 

लमलतः२०७६।०१।०५ 

१. प्रस्तावनाः 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललका (कायगसम्पादन) लनयमावली, २०७४ को लनयम १० को ईपलनयम -&_ 
बमोलजम कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको बैठक सचंालनको लालग यो कायगलवलध स्वीकृत गरी जारी 

गररएको छ । 

२. पररभाषाः 

लवषय वा प्रसङ्गल ेऄको ऄथग नलागेमा यस कायगलवलधमा, –  

(क) “लनयमावली” भन्नाले गाईँपाललकाको कायगसम्पादन लनयमावलीलाइ सम्झनु पदगछ। 

(ख) “वडाऄध्यक्ष” भन्नाले गाईँपाललकाको वडा ऄध्यक्ष सम्झनु पदगछ । 

(ग) “सदस्य” भन्नाले गाईँपाललकाको वडा सदस्य सम्झनु पदगछ। 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको बठैक सचंालन सम्बन्धी कायगलवलध – २०७६ 

िरण गाईँपाललकाको लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन गनग बनकेो लवधयेक, 

२०७५ 

 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-२ लमलत २०७६।०१।१० 

(घ) “ऄध्यक्ष” भन्नाले गाईँपाललकाको बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यलिलाइ सम्झनु पदगछ। 

(ङ) “कायगपाललका” भन्नाले गाईँपाललकाको कायगपाललका सम्झनु पदगछ। 

(च) “वडासलमलत” भन्नाले  गाईँपाललकाको वडा सलमलत सम्झनु पदगछ। 

३. वडा सलमलतको बैठकः 

३.१  वडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मलहनाको एक पटक बस्नेछ । तर मलहनामा लतन पटक 

भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाआने छैन । 

३.२  वडा सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता वडा ऄध्यक्षले गनेछ र लनजको ऄनुपलस्थलतमा बैठकमा 

ईपलस्थत ज्येष्ठ सदस्यले वडा सलमलतको बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 

३.३  वडा सलमलतको बैठक वडा ऄध्यक्षको लनदिेनमा वडा सलचवल ेबोलाईनेछ । 

४. बैठक बस्ने स्थान र समय 

४.१  वडा सलमलतको बैठक वडा सलमलतको कायागलयमा बस्नेछ । 

४.२  वडा सलमलतको बैठकका लालग सूचना गदाग बैठक बस्न ेलमलत, समय र स्थान खुलाआ 

पठाईनु पनेछ । 

४.३  यसरी सूचना गदाग बैठक बस्न ेसमयभन्दा तीन ददन ऄगाव ैईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

५. छलफलको लवषय 

५.१  वडा सलमलतको बैठक बोलाईँदा सो बैठकमा छलफल गररने लवषय स्पष्ट रुपले दकटान 

गरी बैठक बस्ने लमलत भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा ऄगाव ैवडा सलचवले सब ैसदस्यलाइ 

ईपलब्ध गराईनु पनेछ । 

५.२  वडा ऄध्यक्षको लनदिेनमा वडा सलचवल ेवडा सलमलतको बैठकको कायगक्रम लललखत रुपमा 

तयार गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धी खाका  ऄनुसूची १ वमोलजम हुनेछ । 

 

६. ईपलस्थलत 

६.१  बैठकमा ईपलस्थत प्रत्येक सदस्यले ईपलस्थत पुलस्तकामा अफ्नो नाम र बुलझने गरी 

दस्तखत गनुगपनेछ । 

६.२  वडा सलचवले वडा सलमलतको बैठकमा सलचवको रुपमा ईपलस्थत पुलस्तकामा ईपलस्थलत 

जनाइ दस्तखत गनुगपनेछ । 

७. बैठक सचंालन प्रदक्रया 

७.१  बैठकलाइ सुव्यवलस्थत गन ेकाम बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यलिको हुनेछ । 

७.२  ऄध्यक्षको असनको सम्मान र अदर गनुग वडा सलमलतका प्रत्येक सदस्यको कतगव्य हुनेछ । 
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७.३  बैठकको छलफल लवषयसूचीका अधारमा बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यलिले तोके बमोलजम 

हुनेछ । 

७.४  बैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाईन ेसमयको ऄवलध 

बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यलिले लनधागरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

७.५  एक जना सदस्यले बोललरहकेो समयमा ऄको कुनै सदस्यल ेबीचमा कुरा काट्नु हुदँनै। 

८. लनणगय सम्बन्धी व्यवस्था 

८.१  प्रस्ताव मालथ बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यलिले सो प्रस्ताव 

लनणगयको लालग प्रस्तुत गनछे । 

८.२  बैठकको लनणगय सामान्यतया सवगसम्मलतको अधारमा हुनेछ । मत लवभाजन हुने ऄवस्थामा 

ऄध्यक्षता गने व्यलि सलहत तीन जना सदस्यको बहुमतले गरेको लनणगय बैठकको लनणगय 

मालननेछ । 

९. लनणगयको ऄलभलखे 

९.१  वडा सलचवले बैठकमा भएको लनणगयलाइ लनणगय पुलस्तकामा ऄलभलेख गरी ईपलस्थत 

सदस्यलाइ सही गराआ राख्नुपनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै लनणगयमा लचत्त नबुझ्ने सदस्यल े लनणगय पुलस्तकामा छोटकरीमा 

अफ्नो फरक मत जगाईन सके्नछ । 

१०. गाईँ कायगपाललकाको बैठक 

१०.१ गाईँ कायगपाललकाको बैठक कम्तीमा मलहनाको एक पटक बस्नेछ । तर मलहनामा लतन 

पटक भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाआने छैन । 

१०.२ गाईँ कायगपाललकाको बैठकको ऄध्यक्षता ऄध्यक्षले गनेछ र लनजको ऄनुपलस्थलतमा बैठकमा 

ईपाध्यक्षले कायगपाललकाको बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 

१०.३ गाईँ कायगपाललकाको बैठक ऄध्यक्षको लनदिेनमा प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतले बोलाईनेछ । 

११. बैठक बस्ने स्थान र समय 

११.१ गाईँ कायगपाललकाको बैठक गाईँ कायगपाललकाको कायागलयमा बस्नेछ । 

११.२ गाईँ कायगपाललकाको बैठकका लालग सूचना गदाग बैठक बस्न ेलमलत, समय र स्थान खुलाआ 

पठाईनु पनेछ । 

११.३ यसरी सचूना गदाग बैठक बस्न ेसमय भन्दा तीन ददन ऄगाव ैईपलब्ध गराईनु पनेछ। 

१२. छलफलको लवषय 

१२.१ गाईँ कायगपाललकाको बैठक बोलाईँदा सो बैठकमा छलफल गररने लवषय स्पष्ट रुपले 

दकटान गरी बैठक बस्न े लमलतभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा ऄगावै प्रमुख प्रिासकीय 

ऄलधकृतले सबै सदस्यलाइ ईपलब्ध गराईनुपनेछ । 
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१२.२ ऄध्यक्षको लनदिेनमा प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतले कायगपाललकाको बैठकको कायगक्रम 

लललखत रुपमा तयार गनछे । 

१२.३ बैठकमा छलफलका लालग पेि गने प्रस्ताव सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था कायगसम्पादन 

लनयमावलीमा तोदकए वमोलजम हुनेछ । 

१३. ईपलस्थलत 

१३.१ बैठकमा ईपलस्थत प्रत्येक सदस्यले ईपलस्थलत पुलस्तकामा अफ्नो नाम र बुलझने गरी 

दस्तखत गनुगपनेछ । 

१३.२ प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतले कायगपाललकाको बैठकमा सलचवको रुपमा ईपलस्थत भइ 

पुलस्तकामा ईपलस्थलत जनाइ दस्तखत गनुगपनेछ । 

१४. बैठक सचंालन प्रदक्रया 

१४.१ बैठकलाइ सुव्यवलस्थत गने काम बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यलिको हुनछे । 

१४.२ ऄध्यक्षको असनको सम्मान र अदर गनुग कायगपाललकाका प्रत्येक सदस्यको कतगव्य हुनेछ । 

१४.३ बैठकको छलफल लवषयसूचीका अधारमा बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यलिले तोके बमोलजम 

हुनेछ । 

१४.४ बैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाईने समयको ऄवलध 

बैठकको ऄध्यक्षता गने व्यलिले लनधागरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

१४.५ एक जना सदस्यल ेबोललरहकेो समयमा ऄको कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्नु हुदँनै। 

१५. लनणगय सम्बन्धी व्यवस्था 

१५.१ प्रस्ताव मालथ बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको ऄध्यक्षता गन ेव्यलिले सो प्रस्ताव 

लनणगयको लालग प्रस्तुत गनछे । 

१५.२ बैठकको लनणगय सामान्यतया सवगसम्मलतको अधारमा हुनेछ । मत लवभाजन हुन े

ऄवस्थामा ऄध्यक्षता गन ेव्यलि सलहत बहुमत सदस्यको लनणगय बैठकको लनणगय मालननेछ 

। 

१५.३ बजेट, कायगक्रम, नीलत तथा स्थानीय तहको लनयमावली बाहकेको लवषयमा १५.२ 

बमोलजम लनणगय हुन नसकेमा व्यलिगत ईत्तरदालयत्व लनजमालथ रहन े गरी गाईँ 

कायगपाललकाको ऄध्यक्षले गरेको लनणगय ऄलन्तम हुनछे । 

१६. लनणगयको ऄलभलखे 

१६.१ प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतले बैठकमा भएको लनणगयलाइ लनणगय पुलस्तकामा ऄलभलेख गरी 

ईपलस्थत सदस्यलाइ सही गराआ राख्नुपनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणगयमा लचत्त नबुझ्ने सदस्यले लनणगय पुलस्तकामा छोटकरीमा 

अफ्नो फरक मत जगाईन सके्नछ । 

१७. बाधा ऄड्काई फुकाईनःे  
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१७.१ यस कायगलवलध कायागन्वयनमा कुनै बाधा ऄड्काई परे गाईँ कायगपाललकाले लनणगय गरी 

फुकाईन सके्नछ । 

१८. पररमाजगन तथा सिंोधनः 

१८.१ कायगलवलधलाइ अवश्यकता ऄनुसार गाईँ कायगपाललकाले पररमाजगन तथा संिोधन गनग 

सके्नछ । 

 

 

ऄनुसूची – १ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(बुँदा ५.२ सँग सम्बलन्धत) 

कालीमाटी गाईँपाललका 

गाईँ कायगपाललकाको कायागलय 

सल्यान लजल्ला, कणागली प्रदिे, नेपाल 

 

लवषयः– ............................................................ । 

प्रस्ताव पेि गनग ऄध्यक्षबाट स्वीकृत प्राप्त लमलतः– 

१. लवषयको संलक्षप्त वयहोराः– 

२. प्राप्त परामिग तथा ऄन्य सान्दर्भभक कुराः– 

३. प्रस्ताव पेि गनुग पनागको कारण र सम्बलन्धत िाखाको रायः– 

४. लनणगय हुनु पने व्यहोराः– 

नोटः प्रस्ताव तयार गदाग दहेायका कुराहरुमा ध्यान ददनुपनेछः– 

१. “लवषयको संलक्षप्त व्यहोरा” ऄन्तगगत रहने लवबरणः– 

लवषय बस्तुको पृष्ठभूमीमा यसबारे पलहले कुनै लनणगय भएको भए सोको लवबरण, प्रस्तालवत लनणगय 

कायागन्वयन प्रदक्रया, समयावलध, कायगक्षेत्र, कायागन्वयन गने लनकाय र लाग्ने अर्भथक दालयत्व भए सो समेत 

ईल्लेख गरी कुनै योजनाको लवषय भए सो बारे छोटकरी लवबरण ईल्लेख गने । 
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२. “प्राप्त परामिग तथा ऄन्य सान्दर्भभक कुरा” ऄन्तगगत कायगपाललका सलमलतहरु र ऄन्य लनकाय तथा 

लविेषज्ञहरुल ेकुनै परामिग ददएको भए सो समेत ईल्लेख गने।साथै लवषयसँग सम्बलन्धत नक्िा, लडजाआन 

वा लचत्र भए सो समेत समावेि गने । कानूनी परामिग ललएको भए प्रलतललपी समेत समावेि गने । 

३. “प्रस्ताव पेि गनुग पनागको कारण र सम्बलन्धत िाखाको राय”  ऄन्तगगत सम्बलन्धत लवषयमा अइ 

परेकोका रठनाइ र समस्या, प्रस्तालवत लनणगयको औलचत्य र अवश्यकता तथा त्यसबाट पनग सके्न प्रभाव 

समावेि गने । 

४. “लनणगय हुनु पने व्यहोरा” ऄन्तगगत जुन लवषयमा जे जस्तो लनणगय हुन प्रस्ताव गररएको हो सोको 

स्पष्ट व्यहोरा राख्ने । 

  

 

 अज्ञाले  

                                                                मािगल 

कुमार ओली 

      प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत 

 


