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1 गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) (प्रथि संशोधन) लनर्िाविी, २०७५ 

गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभािन) (प्रथि संशोधन) लनर्िाविी, २०७५ 

गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) लनर्िाविी, २०७४ िाई संशोधन गनय वाञ्छनीर् भएकोिे गाउँ 

कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) लनर्िाविी, २०७४ को दफा ७ को उपदफा १ िे अलधकार प्रर्ोग गरर देवघाट 

गाउँ कार्यपालिकाको लिल  २०७५/०७/२० को २९ औ ं वैठकिे गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) 

लनर्िाविी, २०७४ संशोधन गरेको छ ।  

१. लनर्िाविीको लनर्ि २ को खण्ड (घ) को “कार्यकारी अलधकृ ” को सट्टा “प्रिुख प्रशासकीर् 

अलधकृ ” भने्न राखखएको छ ।  

२. लनर्िाविीको अनुसूची – १ र २ िा उले्लख भएको शाखा अन्तगय का उपशाखा, कार्ायिर् भने्न सट्टा 

इकाई राखखएको छ ।  

३. लनर्िाविीको अनुसूची – १ र २ को आलथयक लवकास शाखा अन्तगय का कार्ायिर्, उपशाखा, 

इकाईको सट्टा देहार्का इकाईहरु राखखएको छ ।  

क) कृलि  था पशु-पंक्षी इकाई 

ख) वन  था भू-संरक्षण इकाई 

ग) उद्योग, वालणज्य  था उद्यिलशि ा लवकास इकाई 

घ) रोजगार प्रवर्द्यन, गररबी नू्यलनकरण  था सहकारी इकाई 

४. लनर्िाविीको अनुसूची – १ र २ को सािालजक लवकास शाखा अन्तगय  रहेका कार्ायिर्, उपशाखा, 

इकाईको सट्टा देहार्का इकाईहरु राखखएको छ ।  

क) आधारभू   था िाध्यलिक लशक्षा इकाई 

ख) रु्वा, खेिकुद  था अल ररक्त लिर्ाकिाप इकाई 

ग) आधारभू  स्वास्थ्य इकाई 

घ) खानेपानी, सरसफाई  था स्वच्छ ा इकाई 

ङ) िैलिक सिान ा  था सािालजक सुरक्षा इकाई 

अ) िैलिक सिान ा  था  िलहिा िालििा 

आ) बािबालिका, लकशोर लकशोरी िालििा 

इ) जेष्ठ नागररक  था अपाि ा िालििा 

च) संघ संस्था पररचािन इकाई 

• गैरसरकारी संस्था िालििा 

• टोि लवकास संस्था िालििा 

• अन्य संघ संस्था िालििा 

छ) सािालजक सुरक्षा कार्यिि  था व्यखक्तग  घटना द ाय इकाई 

ज) भािा, संसृ्कल , सम्पदा, िलि  किा  था पर्यटन प्रवर्द्यन इकाई 

५. लनर्िाविीको अनुसूची – २ को द्रष्टव्य िा देहार्को लविर् थप गररएको छ ।  

वडा सलचव पद ररक्त रहेको अवस्थािा पदपूल य नहँदा सम्म आवश्यक ा र अवस्था अनुसार एक 

वडाको सलचविाई अको वडाको सलचवको सिे  कािकाज गनय खटाउन सलकनेछ त्यसैगरर गाउँ 

कार्यपालिका अन्तगय का जुन सुकै  लविर्ग  शाखा  था अन्तगय का जुन सुकै कियचारीिाई वडा 

सलचवको कािकाज गनय खटाउन सलकनेछ ।  
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2 गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) (प्रथि संशोधन) लनर्िाविी, २०७५ 
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