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देवघाट गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) लनर्िाविी, २०७४ 

देवघाट गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) लनर्िाविी, 

२०७४ 

गाउँकार्यपालिकाबाट गररने कार्यिाई व्यवस्थित गनय नेपािको संलवधानको धारा २१८ िे लदएको अलधकार 

प्रर्ोग गरी देवघाट गाउँकार्यपालिकािे लिलत २०७४/०३/३१ को लनर्यर्ानुसार देहार्का लनर्िहरु बनाएको छ 

।  

पररचे्छद १ 

प्रारस्िक 

१. संलिप्त नाि र प्रारिः (१) र्स लनर्िाविीको नाि “देवघाट गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्िाविी, २०७४” 

रहेको छ । 

(२) र्ो लनर्िाविी  ुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेिा र्स लनर्िाविीिा,– 

(क) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झनु पछय  । 

(ख) “कार्यपालिका” भन्नािे गाउँकार्यपालिका सम्झनु पछय  । 

ग) “वडा सलिल ” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सलिल  सम्झनु पछय  ।  

(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँकार्यपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनु पछय  ।   

(ङ) “उपाध्यक्ष” भन्नािे गाउँकार्यपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनु पछय  । 

(च) “वडाध्यक्ष” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको वडाको वडा अध्यक्षिाई सम्झनु पछय  । 

(छ) “कार्यकारी अलिकृ ” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलिकृ  सम्झनु पछय  । 

(ज) “सदस्य” भन्नािे कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पछय  र सो शब्दिे कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  र्ा 

वडाअध्यक्ष सिे िाई जनाउँछ । 

(झ) “सभा” भन्नािे गाउँ सभािाई सम्झनुपछय  । 

(ञ) “कार्यलवभाजन लनर्िाविी” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको कार्यलवभाजन लनर्िाविी, २०७४ सम्झनुपछय  । 

(ट)“वडा सलचव” भन्नािे वडा सलिल को सलचवको कािकाज गनय खलटएको कियचारी सम्झनुपछय  । 

 

३. कािको फछ्र्यौटः (१) गाउँकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन र कािको फछ्र्यौट र्स लनर्िाविीिा भएको व्यवस्र्ा 

बिोलजि हुनेछ  ।  

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजिको कािको फछ्र्यौट गदाय  ोलकएको अलिकारी वा लनकार्बाट गनुयपनेछ ।  
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पररचे्छद २ 

अध्यिबाट कािको फछ्र्यौट 

४. अध्यििे सम्पादन गने कािः (१) संलविान र अन्य प्रचलि  कानूनको अिीनिा रही गाँउपालिकाको सािान्य 

लनदेशन, लनर्न्त्रण र सञ्चािन गने प्रिुख लजमे्मवारी अध्यक्षको हुनेछ । 

(२) प्रचलि  कानुनिा कार्यपालिकाको अध्यक्षिे गने भनी लकटान भएका कािहरु लनज स्वरं् वा लनजबाट अलिकार 

प्रत्यार्ोजन भए बिोलजि सम्पादन हुनेछ । 

(३) उपलनर्ि (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन प्रचलि  कानूनिा अध्यक्षिे गने भनी लकटान नभएका 

कािको सम्बन्धिा कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यको सािान्य रेखदेख, सञ्चािन र लनर्न्त्रण गने 

लजमे्मवारी अध्यक्षको हुनेछ । 

(४) उपलनर्ि (१) बिोलजिको लजमे्मवारी पुरा गने क्रििा अध्यक्षिे कार्यपालिका अन््र ग का लनकार्हरुिा प्रचलि  

कानून  र्ा स्वीकृ  नील   र्ा लनणयर् अनुरुप कार्य सञ्चािन भईरहेको छ छैन लनरीक्षण गने, वडा सलिल हरु 

बीच सिन्वर् गने, लवषर्ग  शाखा÷कार्ायिर्  हरुिाई लनदेशन लदने र आवश्यक ा अनुसार कािको प्रगल  

लववरण लिने कार्य गनय सके्नछ । 

(५) अध्यक्ष कुनै कारणवश उपखस्र्  नरहेको अवस्र्ािा र्स लनर्िाविी बिोलजि अध्यक्षिे गनुयपने काि उपाध्यक्ष 

वा लनजको सिे  अनुपखस्र्ल िा अध्यक्षिे  ोकेको कार्यपालिकाको सदस्यिे त्यस्तो काि सम्पादन गनय सके्नछ 

। 

 र, प्रचलि  कानुनिा अन्यर्ा व्यवस्र्ा भएकोिा सोही व्यबस्र्ा बिोलजि हुनेछ । 

(६) कार्यपालिकाको कुनै सदस्य अनुपखस्र्  भएिा त्यस्तो सदस्यिे गनुयपने कािको िालग अध्यक्षिे अको 

सदस्यिाई लजमे्मवारी  ोक्न सके्नछ । 

५. अध्यििे लनर्यर् गनुयपनेः (१) सभा र कार्यपालिकािा पेश हुने लवषर् बाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी वडासलिल  र 

लवषर्ग  शाखाहरुबीच कुनै लवषर्िा ि भेद हुन गएिा अध्यक्षिे गरेको लनणयर् अखन्ति हुनेछ ।  

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि ि भेद भएको लवषर् लनणयर्का िालग कार्यकारी अलिकृ िे अध्यक्ष सिक्ष पेश गनुयपनेछ 

। 

(३)  सभा वा कार्यपालिकािा पेश हुने लवषर् बाहेकका सहकार्य  र्ा सिन्वर्का िालग प्रदेश वा संघिा पेश गनुय 

पने लवषर्का सम्बन्धिा अध्यक्षिे गरेको लनणयर् अखन्ति हुनेछ । 

६. अलधकार प्रत्यार्ोिन गनय सके्ः (१) कर िगाउने, कर छुट लदने वा ऋण लिने जस्ता लवषर् र सभािा पेश गनुयपने 

बाहेकका अन्य लवषर्िा कार्यपालिकािे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा सदस्यिाई अलिकार प्रत्यार्ोजन गनय सके्नछ । 

 (२) अध्यक्षिे प्रचलि  कानून बिोलजि आफूिाई प्राप्त अलिकारिधे्य कुनै अलिकार उपाध्यक्ष वा सदस्य वा 

कार्यकारी अलिकृ , लबषर्ग  शाखाका प्रिुख वा वडा अध्यक्षिाई प्रत्यार्ोजन गनय सके्नछ । 

(३) उपलनर्ि (१) र (२) बिोलजि प्रत्यार्ोलज  अलिकारको प्रर्ोग गरी सम्पादन गररएका कािको लवषर्िा 

सम्बखन्ध  अलिकारीिे कार्यपालिका सिक्ष िालसक रुपिा प्रगल  लववरण पेश गनुय पनेछ ।   

(४) आफूिाई प्रत्यार्ोलज  अलिकारको लजमे्मवारीपूवयक प्रर्ोग गनुय सम्बखन्ध  अलिकारीको  क यब्य हुनेछ । 
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पररचे्छद ३ 

गाउँकार्यपालिकाबाट कािको फछ्र्यौट 

७. कार्यपालिकािा पेश गनुयपने लवषर्ः (१) अनुसूची–१ िा उखिखख  लवषर्हरुको लनणयर् गदाय  कार्यकारी अलिकृ िे 

अध्यक्षको लनदेशन अनुसार गाउँ कार्यपालिकािा प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्ि (१) िा िेखखएका लवषर्िधे्य कुनै लवषर्िा लनर्ि २१ बिोलजि गलि  सलिल बाट लनणयर् लिनसके्न 

गरी कार्यपालिकािे लजमे्मवारी सुम्पन सके्नछ । 

(३) उपलनर्ि (१) बिोलजि अध्यक्षिे अन्यर्ा आदेश लदएिा बाहेक गाउँ कार्यपालिकाको बैिकिा पेश हुने प्रस्ताव 

सािान्य र्ा अनुसूची–२ बिोलजिको ढाँचािा कार्यकारी अलिकृ िे पेश गनेछ । 

(४) उपलनर्ि (३) बिोलजिको प्रस्ताविा कुनै शाखाको रार् सिावेश हुन आवश्यक देखेिा कार्यकारी अलिकृ िे 

सम्बखन्ध  शाखाको रार् सिे  सिावेश गरी पेश गनेछ । 

८. प्रस्ताव साि संिग्न हनुपने कागिातः (१) लनर्ि ६ को उपलनर्ि (३) बिोलजि कार्यपालिकाको बैिकिा लनणयर्ार्य 

कुनै लवषर् पेश गनुयपदाय लवषर्ग  शाखा वा वडा सलिल को कार्ायिर्िे सो लवषर्सँग आवश्यक लववरण सिावेश 

गरी प्रस्ताव  र्ार गरी कार्यकारी अलिकृ  सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि पेश भएको प्रस्ताव र सो सार् पेश भएका कागजा हरु कानूनसम्म  छन् छैनन् जाँच 

गरी कानूनसम्म  नभएिा लनर्लि  वा कानूनसम्म  बनाउने लजमे्मवारी कार्यकारी अलिकृ को हुनेछ । 

(३) उपलनर्ि (१) बिोलजि पेश भएको प्रस्ताव कार्यकारी अलिकृ िे अध्यक्षको स्वीकृल  लिई प्रार्लिक ाक्रि 

सिे  लनिायरण गरी लनणयर्को िालग कार्यपालिकाको बैिकिा पेश गनुय पनेछ । 

९. कार्यसूचीको लववरर्ः (१) कार्यपालिकाको बैिकिा छिफि हुने लवषर्को कार्यसूची लनर्ि ८ बिोलजि प्राप्त 

प्रस्तावहरुको आिारिा कार्यकारी अलिकृ िे अध्यक्षको लनदेशन बिोलजि  र्ार गनेछ ।  

 र, अध्यक्षिे अन्यर्ा आदेश लदएकोिा प्रस्तावको रुपिा पेश नभएको लवषर्िाई पलन  छिफिको कार्यसूचीिा 

सिावेश गनय सलकनेछ । 

(२) बैिकको कार्यसूची सािान्य ः कार्यपालिकाको बैिक बसु्नभन्दा  ीन लदन अगावै कार्यकारी अलिकृ िे सबै 

सदस्यहरुिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

 र, लवषर्को गखम्भर ा हेरी कार्यपालिकाको बैिकिा छिफि हुने प्रस्ताव लव रण नगरी िौखखक सूचनाको 

आिारिा पलन छिफि गनय सलकनेछ ।       

१०.कार्यपालिकाको बैठकः (१) कार्यकारी अलिकृ िे अध्यक्षको लनदेशनिा कार्यपालिकाको बैिक  बोिाउनेछ । 

 (२) कार्यकारी अलिकृ  कार्यपालिकाको सलचवको रुपिा बैिकिा उपखस्र्  हुनेछ ।  

(३) अध्यक्षिे कार्यपालिकाको बैिकको अध्यक्ष ा गनेछ । 

(४) कार्यपालिकाको बैिकको कार्यसूची, लिल , सिर् र स्र्ानका सम्बन्धिा कम्तीिा  ीन लदन अगावै अध्यक्षको 

लनदेशन अनुसार कार्यपालिकाका सबै सदस्यिाई कार्यकारी अलिकृ िे सूचना लदनु पनेछ । 
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(५) कार्यपालिकाको बैिकिा कम्तीिा ५१ प्रल श  सदस्य उपखस्र्  हुनुपनेछ । 

(६) उपलनर्ि (५) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापलन उपलनर्ि (४) बिोलजिको सूचना हँुदाहँुुदै पलन ५१ 

प्रल श  सदस्य उपखस्र्  नभई गणपुरक संख्ा पुग्न नसकेिा दोश्रो पटकको बैिकिा एक चौर्ाई सदस्य 

उपखस्र्  भएिा पलन बैिक बस्न सके्नछ । 

(७) कार्यपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्य कार्यलवलि कार्यपालिकािे लनिायरण गरे बिोलजि  हुनेछ ।  

११. बैठकको लनर्यर्ः (१) सािान्य ः कार्यपालिकाको बैिकको लनणयर् सवयसम्म  रुपिा हुनेछ । 

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि सवयसम्म  लनणयर् हुन नसकी ि  लवभाजन हुने अवस्र्ा भएिा अध्यक्ष सलह  बहुि  

सदस्यिे गरेको लनणयर् बैिकको लनणयर् िालननेछ ।  

१२. लनर्यर्को अलभिेखः (१) कार्यकारी अलिकृ  कार्यपालिकाको बैिकिा उपखस्र्  हुनेछ र कार्यपालिकाबाट 

भएका लनणयर्को अलभिेख  र्ार गनेछ । 

(२) बैिकको लनणयर्को अलभिेख छुटै्ट लनणयर् पुखस्तकािा राख्नुपनेछ । 

(३) उपलनर्ि (२) बिोलजिको लनणयर् पुखस्तका कार्यकारी अलिकृ को लजम्मािा रहनेछ । 

१३. लनर्यर् प्रिालर्त तिा लवतरर् गनेः (१) गाउँ कार्यपालिका बैिकको लनणयर् कार्यकारी अलिकृ िे  दुई लदनलभत्र 

प्रिालण  गनेछ ।  

(२) कार्यकारी अलिकृ िे उपलनर्ि (१) बिोलजि प्रिालण  भएको लनणयर्को प्रल   ीन लदन लभत्र गाउँ 

कार्यपालिकाका सदस्य, लवषर्ग  शाखा र वडा सलिल िाई उपिब्ध गराउनु      पनेछ ।  

 र कानून बिोलजि गोप्य राख्नु पने लवषर्का लनणयर्  र्ा सूचनाको जानकारी लदनुपनेछैन ।   

१४. लनर्यर्को कार्ायन्वर्नः (१) अनुसूची १ िा िेखखएका लवषर्हरुिा कार्यपालिकाबाट लनणयर् भएपलछ सम्बखन्ध  

पदालिकारी वा लनकार्िे कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(२) कार्यपालिकाको लनणयर् कार्ायन्वर्न भए वा नभएको सम्बन्धिा अध्यक्षिे अनुगिन गनय वा गराउन सके्नछ । 

(३) उपलनर्ि (२) बिोलजि अनुगिन गदाय वा गराँउदा लनणयर् कार्ायन्वर्न भएको नदेखखएिा सोको कार्ायन्वर्न 

गनय सम्बखन्ध  व्यखि वा लनकार्िाई अध्यक्षिे आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ । 

१५. कार्यपालिकाको सलिलत गठनः (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकािा लनणयर्को िालग पेश भएका प्रस्ताविा लनणयर् 

गनुयपूवय आवश्यक ा अनुसार रार्, सिाह र सुझाव लिनका िालग देहार् बिोलजिका सलिल  रहनेछन् ुः– 

(क) सावयजलनक सेवा  र्ा क्षि ा लवकास सलिल  

(ख) आलर्यक लवकास सलिल  

(ग) सािालजक लवकास सलिल  

(घ) पूवायिार लवकास सलिल  

(ङ) वा ावरण  र्ा लवपद् व्यवस्र्ापन सलिल  

(च) लबिेर्क सलिल  
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(२) उपलनर्ि (१) बिोलजिका कार्यपालिका सलिल िा रहने संर्ोजक अध्यक्षिे  ोके बिोलजि र सदस्यहरु 

कार्यपालिकािे  ोके बिोलजि रहने छन् ।  

 (३) सलिल िे आवश्यक ा अनुसार सम्बखन्ध  सलिल िा नरहेको सदस्य वा अन्य कुनै लवशेषज्ञ वा अलिकारीिाई 

सलिल को बैिकिा आिन्त्रण गनय सके्नछ । 

(४) सलिल को बैिकिा अध्यक्ष स्वरं् उपखस्र्  भएको अवस्र्ािा लनजबाट र अन्य अवस्र्ािा सलिल का 

संर्ोजकबाट बैिकको अध्यक्ष ा हुनेछ । सलिल को संर्ोजकको अनुपखस्र्ल िा बैिकको अध्यक्ष ा बैिकिा 

उपखस्र्  सदस्यहरुिधे्य जे्यष्ठ सदस्यिे गनेछ । 

(५) कार्यकारी अलिकृ  वा लनजिे  ोकेको अलिकृ िे सलिल को बैिकिा उपखस्र्  भई लनणयर्को अलभिेख  र्ार 

गरी प्रिालण  गनेछ । 

(६) उपलनर्ि (१) बिोलजिका सलिल हरुको कार्यके्षत्र अनुसूची –३ िा उिेख भए बिोलजि हुनेछ । 

१६. कार्यभार िुक्त भएपलछ कागि लफताय गनुयपनेः  जुनसुकै कारणबाट आफ्नो पदबाट िुि भएको सदस्यिे 

पदिुि भएको सा  लदनलभत्र आफ्नो लजम्मािा रहेका समू्पणय कागजा   र्ा अन्य कुनै सम्पलि भए सो सिे  

 त्काि कार्यपालिकािा बुझाई सोको लनस्सा लिनु पनेछ । 

१७. प्रवक्ता तिा सूचना अलधकारी तोके्ः (१) कार्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गरेका कार्य वा लनणयर्हरु सावयजलनक 

जानकारीिा ल्याउन कुनै सदस्यिाई प्रविा  ोके्नछ । 

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि  ोलकने प्रविािे कार्यपालिकाको  फय बाट जारी गनुयपने सावयजलनक िहत्वको सूचना, 

विव्य, लवज्ञखप्त आलद सावयजलनक गने कार्य सिे  गनय सके्नछ । 

(३) कार्यकारी अलिकृ िे कुनै एक अलिकृ िाई सूचना अलिकारी  ोके्नछ । 

(४) उपलनर्ि (३) विोलजि  ोलकने सूचना अलिकारीुेिे कार्यपालिकासंग सम्वखन्ध  सूचना कानून विोलजि प्रवाह 

गनेछ ।    
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पररचे्छद ३ 

कार्यकारी अलधकृत, लवषर्गत शाखा, वडा सलिलतबाट कािको फछ्र्यौट 

१८. कार्यकारी अलधकृतको काि, कतयव्य र अलधकारः  (१) गाउँपालिकाको कार्यकारी अलिकृ  गाउँ 

कार्यपालिकाको सलचव हुनेछ । 

(२) प्रचलि  कानून  र्ा र्स लनर्िाविीको अिीनिा रही अध्यक्षको लनदेशन र िा ह िा रही गाउँकार्यपालिकाको 

सलचवको प्रिुख काि र क यव्य देहार् बिोलजि हुनेछः 

(क) गाउँकार्यपालिका  र्ा गाउँ सभाबाट भएका लनणयर्हरु कार्ायन्वर्न गने गराउने र सोको अनुगिन गने । 

(ख) अध्यक्षिाई गाउँ सभा र कार्यपालिका  र्ा सो अन्तगय का लनकार्हरुको िहत्वपूणय काि कारवाहीहरुको 

लवषर्िा सिर् सिर्िा जानकारी गराउने । 

(ग) गाउँ कार्यपालिका अन्तरग का सबै लनकार्हरुको काि कारबाहीिाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 

लनदेशन लदने, अनुगिन र सुपररवेक्षण गने । 

(घ) प्रचलि  कानून बिोलजि गाउँकार्यपालिकाको प्रशासलनक  र्ा आलर्यक कार्य सम्पादन गने गराउने । 

(ङ) प्रचलि  कानूनिे  ोकेका अन्य कािहरु गने । 

१९. अलधकार प्रत्यार्ोिनः (१) कार्यकारी अलिकृ िे आफूिाई प्राप्त अलिकारिधे्य कुनै अलिकार लबषर्ग  शाखा, 

उपशाखा वा गाउँपालिकाको कुनै अलिकृ  कियचारी वा वडा सलचविाई प्रत्यार्ोजन गरी कार्य सम्पादन गनय 

सके्नछ ।  

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि अलिकार प्रत्यार्ोजन लिखख  रुपिा हुनुपनेछ र एक पटक प्रत्यार्ोजन गरेको अलिकार 

लवशेष कारण परी लफ ाय लिनुपने भएिा सोको औलचत्य सलह को जानकारी अध्यक्षिाफय   कार्यपालिकािाई 

गराउनु पनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्यार्ोलज  अलिकार प्रर्ोग गनुय सम्बखन्ध  अलिकारीको क यब्य हुनेछ ।  

२०. वडा सलिलतबाट कािको फछ्र्यौटः (१) गाउँ कार्यपालिका (कार्य लवभाजन) लनर्िाविी, २०७४ िा भएको 

व्यवस्र्ा अनुरुप वडा सलिल बाट गररने कािहरु वडाअध्यक्ष वा लनजको लनदेशनिा सम्पादन गररनेछ । 

(२) एकभन्दा बढी वडासँग सरोकार राखे्न लवषर् वा वडा सलिल िे गनेगरी स्पष्ट रुपिा लकटान नभएका लवषर् वा 

स्वीकृ  बालषयक कार्यक्रििा नसिेटीएका लवषर्िा वडा सलिल िे गाउँ कार्यपालिकािा पेश गरी प्राप्त लनदेशन 

बिोलजि गनुय पनेछ । 

२१. लवषर्गत शाखाबाट कािको फछ्र्यौटः (१) नेपािको संलविान  र्ा प्रचलि  कानूनिे स्र्ानीर्  हिा हस्तान्तरण 

भै आएका लशक्षा, स्वास्थ्य, कृलष, पशु लवकास, लसंचाई, खानेपानी  र्ा सरसफाई, स्र्ानीर् आलर्यक लवकास, पूवायिार 

लवकास िगार् का अन्य कार्यक्रिहरु र गाउँ कार्यपालिका कार्यलवभाजन लनर्िाविी, २०७४ बिोलजि लबषर्ग  

शाखाबाट संचािन हुने कािहरु कार्यपालिकाको लनणयर्को अलिनिा रही लबषर्ग  शाखा प्रिुखको लनदेशन र 

लनर्न्त्रणिा सम्पादन गररनेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो संलच  कोषबाट संचािन गने लवषर्ग  के्षत्रसँग सम्बखन्ध  लवषर्का सबै कार्यक्रि 

उपलनर्ि (१) बिोलजिका लवषर्ग  शाखा िाफय   कार्ायन्वर्न गनेछ । 
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२२. कार्यकारी अलधकृतबाट कािको फछ्र्यौटः (१) कार्यपालिकािे गने भनी  ोलकएका कािहरुिधे्य वडा सलिल  

र लवषर्ग  शाखाबाट सम्पादन गने गरी लकटान गररएका काि बाहेकका अन्य सबै कािहरु  र्ा संघ र प्रदेश 

 हबाट प्रत्यार्ोजन भएका कािहरु अध्यक्षको सािान्य लनदेशनिा रही कार्यकारी अलिकृ बाट सम्पादन हुनेछ ।  

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि गररने कािहरु कार्यकारी अलिकृ िे गाउँपालिकाको लवषर्ग  शाखा  र्ा वडा 

कार्ायिर्िाफय   सम्पन्न गराउन सके्नछ । लनजिे आफ्नो लनदेशन र लनर्न्त्रणिा सम्पादन गरेका कािहरुको 

प्रगल  लववरण लनर्लि  रुपिा अध्यक्ष सिक्ष र आवलिक रुपिा कार्यपालिका सिक्ष प्रसु्त  गनुय पनेछ ।  

(३) प्रचलि  कानूनिा कार्यपालिका वा अध्यक्षबाट प्रत्यार्ोजन भएका कािहरु कार्यकारी अलिकृ िे सम्पादन 

गनेछ । 

 

पररचे्छद ४ 

लवलवध 

२३. परािशय लिनु पनेः (१) देहार्का लबषर्िा लनणयर् गनुयपूवय अध्यक्षिे कार्यकारी अलिकृ  िाफय   सम्बखन्ध  शाखा 

(लवि व्यवस्र्ापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसंग सम्बखन्ध  शाखा) को परािशय लिनु पनेछ । 

• स्वीकृ  बालषयक कार्यक्रिभन्दा बाहेकका कार्यक्रि सञ्चािन गने लवषर्, 

• स्वीकृ  बालषयक कार्यक्रििा हेरफेर वा संशोिन गने लवषर्, 

• अन्य लनकार्सँगको सिन्वर्िा कार्य सञ्चािन गने लवषर्, 

• नर्ाँ लनर्ि, आदेश, लनदेलशका वा कार्यलवलि जारी गनुयपने लवषर्, 

• कर, शुल्क, दसु्तर सम्बन्धी लवषर्, 

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि लनणयर् भएका लवषर्हरु कार्यपालिका वा गाउँसभािा छिफिका िालग प्रसु्त  गररनेछ 

।  

२४. लवधेर्क सम्बन्धी कार्यलवलधः (१) गाउँकार्यपालिकाको  फय बाट सभासिक्ष प्रसु्त  गररने लविेर्कको िसौदा 

स्वीकृल का िालग कार्यकारी अलिकृ िे अध्यक्षिाफय   कार्यपालिकाको बैिकिा पेश गनुय  पनेछ । 

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि लबिेर्क  जुयिा गनयको िालग एक लबिेर्क सलिल  रहने छ । लबिेर्क िसौदा गनय 

कार्यकारी अलिकृ िे आवश्यक व्यवस्र्ा लििाउने छ । 

(३) उपलनर्ि (१) बिोलजि पेश भएको लविेर्कको िसौदािा गाउँकार्यपालिकाको स्वीकृल  प्राप्त भएपलछ 

अध्यक्षिे सभासिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

२५. श्रोत अनुिान सलिलत, रािस्व र व्यर्को अनुिान (बिेट) र कर सम्बन्धी प्रस्तावः (१) प्रते्यक बषय 

गाउँकार्यपालिकाको बालषयक बजेट  र्ार गनयको िालग अध्यक्षको संर्ोजकत्विा स्रो  अनुिान सलिल   र्ा 

कार्यपालिकाको सदस्यको संर्ोजकत्विा कार्यक्रि  र्ा बजेट  जुयिा सलिल  गिन हुनेछ । 

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजिका सलिल िा रहने सदस्य  र्ा सदस्य सलचव कार्यपालिकािे  ोकेबिोलजि हुनेछ । 

(३) उपलनर्ि (१) बिोलजि गलि  सलिल िे  र्ार गरेको बजेट  र्ा कार्यक्रि लवलनर्ोजन लविेर्कको रुपिा 

अध्यक्ष वा लनजिे  ोकेको आलर्यक के्षत्र हेने कार्यपालिकाको सदस्यिाफय   गाउँ सभािा पेश गररनेछ ।  
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(३) उपलनर्ि (२) बिोलजि पेश भएको लवलनर्ोजन लविेर्क सभाबाट स्वीकृ  भई अध्यक्षबाट प्रिालणकरण 

भएपलछ िागू हुनेछ । 

२६. गोपनीर्ता राख्नु पनेः कुनै पलन सदस्यिे आफू पदिा बहाि छँदा गरेको काििा गोपलनर् ा राख्नुपने लवषर्िा 

पदिा बहाि रहेको अविीिा वा पदिा नरहेको अवस्र्ािा सिे  अलिकार प्राप्त  अलिकारीिाई बाहेक अन्य 

कसैिाई कुनै लकलसििे जानकारी लदन वा प्रकट गनय हुदैन । 

  र, प्रचलि  कानूनिे गोप्य राख्न नपने भनी  ोलकएका लवषर्िा जानकारी लदन र्स लनर्ििे वािा 

पु¥र्ाएको िालनने छैन । 

२७. सिन्वर् गनेः कार्यपालिकािे आफुिे सम्पादन गने कािको लसिलसिािा आवश्यक ा अनुसार देहार्का 

लनकार्हरुसँग सिन्वर् गनय सके्नछः– 

(क) न्यालर्क सलिल ,  

(ख) अन्य स्र्ानीर्  ह,  

(ग) लजिाखस्र्  सुरक्षा लनकार्हरु, 

(घ) लजिाखस्र्  प्रदेश  र्ा संघका सरकारी कार्ायिर्हरु, 

(ङ) लजिा सिन्वर् सलिल , 

(च) प्रदेशखस्र्  गाँउपालिका हेने लवभाग/िन्त्रािर्, 

(छ) संघको संघीर् िालििा हेने िन्त्रािर्, र 

(ज) अन्य आवश्यक संघ, संस्र्ा वा लनकार्हरु ।  

२८. बैठकिा भाग लिन नहनेः कार्यपालिकाको बैिकिा कुनै सदस्यको लनजी स्वार्य लनलह  भएको लवषर् उपर 

छिफि हुने भएिा त्यस्तो सदस्यिे भाग लिन हुदैन । त्यस्तो अवस्र्ा भएिा सम्बखन्ध  सदस्यिे सोको जानकारी 

अध्यक्षिाई गराउनु पनेछ ।   

२९. सहर्ोग िाग्न सके्ः  (१) कार्यपालिकािे लनर्ि २७ िा उिेख भएका लनकार्हरुसँग आवश्यक ा अनुसार 

सहर्ोग लिन सके्नछ । 

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि सहर्ोग गने लजमे्मवारी सम्बखन्ध  सबैको हुनेछ । 
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अनुसूची – १ 

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकिा पेश गनुयपने लवषर्हरु 

(लनर्ि ७ को उपलनर्ि (१) संग सम्बस्न्धत) 

 

१.  सभािा पेश हुने लविेर्क, 

२.  राजस्व र व्यर्को अनुिान (बजेट), पुरक अनुिान र उिारो खचय, 

३. कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु, 

४.  अध्यक्षिे गाउँ कार्यपालिकािा पेश गनय लनदेशन लदएको लवषर् वा गाउँकार्यपालिकािा पेश गनुय पने भनी गाउँ 

कार्यपालिकािे लनणयर् गरेको लवषर् ।  

५.  प्रचलि  कानून बिोलजि जारी गनुयपने लनर्ि, लनदेलशका, कार्यलवलि वा आदेश, 

६.  गाउँपालिकािे जारी गने कुनै नील  वा त्यस्तो नील िा हुने पररव यन, 

७.  अल्पकािीन, िध्यकािीन र दीघयकािीन सिष्टीग  वा के्षत्रग  लवकास र्ोजना, कार्यक्रि, रणनील  लनिायरण सम्बन्धी,  

८.  कार्ायिर् वा शाखाहरुको संगिन संरचनािा पररव यन वा स्र्ानान्तरण सम्बन्धी,  

९.  रालष्टि र् वा अन््र रालष्टि र् संस्र्ाहरुसँगको भलगनी सम्बन्ध स्र्ापना, 

१०. गाउँ पालिकािे लिने ऋण वा वैदेलशक अनुदानिा संचािन हुने र्ोजनाको संझौ ा सम्बन्धी, 

११.  गाउँ पालिकाको प्रल लनलित्व हुने गरी गररने दुईपक्षीर् वा बहुपक्षीर् वा ाय, सभा समे्मिन वा सरकारी भ्रिणिा भाग 

लिने वा प्रल लनिी पिाउने, 

१२. कार्यकारी अलिकृ िाई लवदेशिा हुने गोष्ठी, अध्यर्न अविोकन भ्रिणिा पिाउने, 

१३.  गाउँपालिकाको कियचारी दरबन्दी स्वीकृल , सेवा सुलविा सम्बन्धी कानून लनिायण र पररव यन, 

१४.  स्र्ानीर् सावयजलनक लवदा लनिायरण गने, 

१५. प्रचलि  कानूनबिोलजि गाउँ कार्यपालिकाबाट लनणयर् हुनु पने भनी  ोलकएका अन्य लवषर् । 
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अनुसूची – २ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(लनर्ि २४ को उपलनर्ि (१) संग सम्बस्न्धत) 

देवघाट गाउँपालिका 

गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्, देवघाट 

 नहँु लजिा, ४ नं. प्रदेश  

  

लवषर्ः– ................................................ । 

 

प्रस्ताव पेश गनय अध्यक्षबाट स्वीकृल  प्राप्त लिल ः– 

१. लवषर्को संलक्षप्त व्यहोराः– 

२. प्राप्त परािशय  र्ा अन्य सान्दलभयक कुराः– 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बखन्ध  शाखाको रार्ः– 

४. लनणयर् हुनु पने व्यहोराः– 

 

नोटः प्रस्ताव  र्ार गदाय देहार्का कुराहरुिा ध्यान लदनुपने छः–  

१. “लवषर्को संलक्षप्त व्यहोरा” अन्तगय  रहने लवबरणः– 

लवषर्बसु्तको पृष्ठभूिीिा र्सबारे पलहिे कुनै लनणयर् भएको भए सोको लवबरण, प्रस्तालव  लनणयर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, 

सिर्ाविी, कार्यके्षत्र, कार्ायन्वर्न गने लनकार् र िागे्न आलर्यक दालर्त्व भए सो सिे  उिेख गरी कुनै र्ोजनाको 

लवषर् भए सो बारे छोटकरी लवबरण उिेख गने ।  

२. “प्राप्त परािशय  र्ा अन्य सान्दलभयक कुरा” अन्तगय  कार्यपालिका सलिल हरु र अन्य लनकार्  र्ा लवशेषज्ञहरुिे कुनै 

परािशय लदएको भए सो सिे  उिेख गने । सारै् लवषर्संग सम्बखन्ध  नक्शा, लडजाइन वा लचत्र भए सो सिे  

सिावेश गने । कानूनी परािशय लिएको भए प्रल लिपी सिे  सिाबेश गने । 

३. “प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बखन्ध  शाखाको रार्” अन्तगय  सम्बखन्ध  लवषर्िा आई परेको कलिनाई र 

सिस्या, प्रस्तालव  लनणयर्को औलचत्य र आवश्यक ा  र्ा त्यसबाट पनय सके्न प्रभाव सिावेश गने । 

४. “लनणयर् हुनु पने व्यहोरा” अन्तगय  जुन लबषर्िा जे जस्तो लनणयर् हुन प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा राखे्न । 
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अनुसूची – ३ 

कार्यपालिका सलिलतको कार्यिेत्र 

(लनर्ि १५ को उपलनर्ि (१) संग सम्बस्न्धत) 

 

क. सावयजलनक सेवा  र्ा क्षि ा लवकास सलिल को कार्यके्षत्रः 

१. संगिन संरचना, दरबन्दी र कार्यलववरण 

२. सुशासन र सेवा प्रवाह  

३. क्षि ा लवकास सम्बन्धी लवषर्  

 

ख. सािालजक लवकास सलिल को कार्यके्षत्रः 

१. लशक्षा  र्ा खेिकूद सम्बन्धी 

२. लवज्ञान   र्ा प्रलविी सम्बन्धी 

३. स्वास्थ्य  र्ा जनसंख्ा सम्बन्धी 

४. िैंलगक सिान ा र सािालजक सिावेशीकरण सम्बन्धी 

५. सरकारी  र्ा गैर सरकारी संघ संस्र्ा सम्बन्धी 

 

ग. पूवायिार लवकास सलिल को कार्यके्षत्रः 

१. अल्पकािीन  र्ा दीघयकािीन नील , र्ोजना र कार्यक्रि सम्बन्धी 

२. उद्योग, वालणज्य, श्रि, रोजगार  र्ा वजार व्यबस्र्ापन सम्बन्धी 

३. कृलष, लसंचाई, सहकारी र गररबी लनवारण सम्बन्धी 

४. पर्यटन प्रवद््रिनसम्बन्धी 

५. सूचना  र्ा संचार सम्बन्धी 

६.  खानेपानी  र्ा सरसफाई, सडक  र्ा भौल क र्ोजना र पूवायिार लवकास सम्बन्धी 

७. लवद्रु्  र उजाय सम्बन्धी 

८. बस्ती लवकास, शहरी र्ोजना र भवन लनिायण सम्बन्धी 

 

 



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                                         खण्डः १,           संख्ाः ४         लिल ः २०७४/०३/३१ 

 

 

12 
देवघाट गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) लनर्िाविी, २०७४ 

घ. लविेर्क सलिल को कार्यके्षत्रः 

१. गाउँ सभािा पेश हुने लविेर्कसम्बन्धी  

२. गाउँ सभािा पेश हुने लनर्ि, लवलनर्ि, कार्यलविीसम्बन्धी  

३. कुनै कानूनी प्रश्न सिावेश भएको नील   र्ा कार्यक्रिसम्बन्धी 

 

ङ. आलर्यक लवकास सलिल को कार्यके्षत्रः 

१. बजेट  र्ा स्रो  पररचािन सम्बन्धी 

२. कृलष लवकास सम्बन्धी 

३. पशु पंक्षी लवकास सम्बन्धी 

४. नागररककोुे आर्आजयन सम्बन्धी  

५. स्रो हरुको पलहचान सम्बन्धी 

 

च. वा ावरण  र्ा लवपद व्यवस्र्ापन सलिल को कार्यके्षत्रः 

१. वा ावरण संरक्षण  र्ा हररर्ािी प्रवदयन सम्वन्धी 

२. फोहोर िैिा ब्यवस्र्ापन सम्वन्धी 

४ गाउँको सौन्दर्य ाको संरक्षण  र्ा लवकास सम्वन्धी 

३  वन संरक्षण सम्वन्धी 

४. लवपद पूवय  र्ारी सम्बन्धी 

५. लवपदको सिर्िा गनुयपने कािहरु सम्वन्धी 

६. लवपद पछालडको ब्यवस्र्ापन सम्वन्धी 

७. वन, वा ाबरण र भूिी व्यबस्र्ापन  

  


