
 

 

 

 

 
 

स्थानीय राजपत्र 

देवघाट गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित 
खण्डः ५      संखयाः ४      लिलतः २०७८/०३/२१ 

भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 
देवघाट गाउँपालिकाको ववलभन्न सलिलत गठन एवं सञ्चािन 

सम्बन्धी काययववलध,  

२०७८ 
 

 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

देवघाट, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
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देवघाट गाउँपालिकािा ववलभन्न सलिलत गठन एवं सञ्चािन 
सम्बन्धी काययववलध,  

२०७८ 

गाउँ सभाबाट स्वीकृत लिलत: २०७८/०३/१० 

प्रिाशित लिलत: २०७८/०३/२१ 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा २२ र १०२ बिोशजि तथा 
देवघाट गाउँपालिकाको प्रिासकीय काययववलध (लनयलित गने) ऐन, २०७४ को 
दफा ४ बिोशजि देवघाट गाउँ सभािे यो काययववलध बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद - १  

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो काययववलधको नाि “देवघाट 
गाउँपालिकािा ववलभन्न सलिलत गठन एवं सञ्चािन सम्बन्धी काययववलध, 

२०७८” रहेको छ ।  

(२) यो काययववलध देवघाट गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशित 
भएको लिलतदेशख िागू हनुेछ ।  

२. पररभाषाः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववलधिाः 
क) “काययववलध” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकािा ववलभन्न सलिलत गठन 

एवं सञ्चािन सम्बन्धी काययववलध, २०७८ सम्झनपुछय ।  

ख) “काययपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँ काययपालिका सम्झनपुछय ।  

ग) “सलिलत” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे 
व्यवस्था गरेका ववषयगत सलिलत र गाउँ सभाबाट गठठत अन्य 
सलिलतिाई सम्झनपुछय ।  

घ) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झनपुछय ।  

ङ) “काि, कतयव्य र कायय िेत्र” भन्नािे यस काययववलधका ववलभन्न 
दफाहरुिा उल्िेख भएका काि, कतयव्य र काययिेत्रिाई 
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सम्झनपुछय । जनु ववषयहरु सलिलतको आ-आफ्नो कायय प्रकृलत 
अनसुार िाग ुहनुेछन ्।  

च) “सभा” भन्नािे देवघाट गाउँ सभािाई सम्झनपुछय ।  

३. ववषयगत सलिलतः   

क) देवघाट गाउँ सभािे लनम्नानसुार ववषयगत सलिलतहरु गठन गनेछ 
।  

(१) पूवायधार ववकास सलिलत 

(२) आलथयक ववकास सलिलत  

(३) सािाशजक ववकास सलिलत  

(४) वन तथा वातावरि ववकास सलिलत 

(५) सावयजलनक सेवा तथा सिुासन सलिलत  

(६) ववधेयक सलिलत  

ख) ववषयगत सलिलतिा गाउँ काययपालिकाका सदस्यहरु िध्येबाट 
संयोजक, गाउँ सभा सदस्यहरु िध्येबाट ३ जना सदस्य र 
सम्बशन्धत िाखा प्रिखु वा तोवकएको कियचारी सदस्य सशचव 
रहने गरी बढीिा ५ जनासम्िको सदस्यहरु रहने छन ्।  

४. संववधान एवं कानून बिोशजि रहन ेसलिलतहरुः नेपािको संववधान एवं 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोशजि गठन हनु े
लनम्नानसुारका सलिलतिा संववधान एवं ऐनिे तोके बिोशजि संयोजक 
एवं सदस्यहरु रहन ेछन ्।  

(१) न्यावयक सलिलत (संववधानको धारा २१७)  

(२) श्रोत अनिुान तथा बजेट लसिा लनधायरि सलिलत 
(स्था.स.सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६६)  

(३) स्थानीय राजश्व पराििय सलिलत (स्था.स.सञ्चािन ऐन, २०७४ 
को दफा ६५)  

(४) बजेट तथा काययक्रि तजुयिा सलिलत (स्था.स.सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ६७)  
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(५) िेखा सलिलत (स्था.स.सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २२) 
५. अन्य सलिलतः देवघाट गाउँपालिका अन्तगयत लनम्नानसुार गाउँ स्तरीय 

अन्य सलिलतहरु सभाबाट गठन हनु ेछन ्।  

(१) अनगुिन सलिलत  

(२) गाउँ योजना तजुयिा सलिलत  

(३) सरसफाई तथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन सलिलत  

(४) ववपद व्यवस्थापन सलिलत  

(५) यूवा तथा खेिकुद ववकास सलिलत  

(६) कृवष, पि ुतथा सहकारी ववकास सलिलत  

(७) गाउँ स्वास््य सलिलत  

(८) भलूि व्यवस्थापन सलिलत  

(९) गाउँ अपाङ्गता सिन्वय सलिलत  

(१०) गाउँ उपभोक्ता वहत संरिि सलिलत  

(११) गाउँ िेिलििाप प्रवर्द्यन सलिलत  

(१२) गाउँ जेष्ठ नागररक, िवहिा तथा बािबालिका ववकास सलिलत  

(१३) गाउँ संस्कृलत प्रवर्द्यन सलिलत  

(१४) गाउँ दलित सिशक्तकरि सलिलत  

(१५) गाउँ आठदवासी लसिान्तकृत सिशक्तकरि सलिलत  

(१६) गाउँ पययटन प्रवर्द्यन सलिलत  

(१७) गाउँ शििा सलिलत  

(१८) गाउँ राविय तथा अन्तरायविय संघ संस्था सिन्वय सलिलत  

(१९) गाउँ साझेदारी ववकास सलिलत  

(२०) गाउँ सूचना संचार तथा प्रववलध ववकास सलिलत  

६. िालथ लनयि ३, ४ र ५ िा उल्िेशखत सलिलतहरुको गठन प्रकृया, 
काि, कतयव्य र अलधकार सम्बशन्धत ऐन, लनयि, लनदेशिका एवं काययववलध 
बिोशजि हनुेछ । सलिलत गठन सम्बन्धिा ऐन, लनयि, काययववलध र 
लनदेशिकािा व्यवस्था नभएको शस्थलतिा सलिलतहरुिा बढीिा ७ जना 
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रहने गरी काययपालिकाका सदस्यहरुबाट संयोजक, गाउँ सभाका 
सदस्यहरु िध्येबाट सदस्य र सम्बशन्धत िाखा प्रिखु वा तोवकएको 
कियचारी सदस्य सशचव सभािे छनौट गनेछ ।  

७. सलिलतका पदालधकारी सदस्यहरुको सभाबाट पनुगयठन गनय सवकन ेछ 
। सभा नभएको अवस्थािा ररक्त रहेको संयोजक, सदस्य र सदस्य 
सशचव िनोनयन गने अलधकार गाउँ काययपालिकािाई हनुेछ ।  

पररच्छेद - २  

बैठक व्यवस्थापन 

८. बैठकको काययसूचीः सलिलतहरुको सािान्यतः हरेक ३ िवहनािा एक 
बैठक बस्नेछ र सलिलतको बैठकको काययसूची सािान्यतया अशघल्िो 
बैठकबाट न ैतय गनुयपनेछ । सो बिोशजि तय हनु नसकेको अवस्थािा 
र प्रथि बैठक बोिाउन ु पदाय सशचविे संयोजकसँग पराििय गरी 
काययसूची तय गनेछ । काययसूची, बैठकको लिलत, स्थान र सिय 
तालिका कम्तीिा एक ठदन अगावै लिशखत वा ववद्यतुीय िाध्यि वा 
अन्य कुनै तररकाबाट सदस्यिाई जानकारी ठदनपुनेछ ।   

९. गिपूरक संखयाः सलिलतका बहिुत सदस्यहरुको उपशस्थलतिाई 
गिपूरक संखया िालननेछ ।   

१०. बैठकको संचािन ववलधः  

क) संयोजकिे बैठकको अध्यिता गनेछन ्। सलिलतको संयोजकको 
ध्यानाकषयिको िालग सदस्यिे हात उठाउन ुपनेछ । संयोजकिे 
लनजहरुको नाि क्रििः बोिाए पलछ वा इिारा गरेपलछ 
विायनकु्रि अनसुार एक पटकिा एक जनािे िात्र बोल्नपुनेछ 
। कुन ैएक सदस्यिे बोलिरहेको सियिा बीचिै अको सदस्यिे 
बोल्न, एक आपसिा कुरा गनय र िोबाइििा कुरा गनय पाइन े
छैन ।  
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ख) सदस्यिे सलिलतको बैठकिा बोल्दा संयोजकिाई सम्बोधन गरेर 
िात्र बोल्नपुनेछ । सलिलतको छिफिको क्रििा कुन ैसदस्यिे 
बोिेको लबषयिाई अको सदस्यिे सो कुरािा सहिलत जनाउन े
बाहेक सोही लबषय दोहोयायउन पाउने छैन । बैठकिा आफ्ना 
कुरा र लबषयवस्त ुराखदा शिष्ट र ियायठदत भाषािा राख्नपुदयछ । 
बोल्दा कसैिाई आिेप िगाउने, अशिष्ट, अशिि, अपिानजनक 
वा िानिदयन हनु ेवा कुनै आपशिजनक िब्द बोल्न ुहुँदैन । 
अथायत ् सदस्यिे बोल्न पाउने, छिफििा भाग लिन पाउन े
अलधकार र कतयव्यिाई बैठकको काििा वाधा पयुायउन े
िनसायिे दरुुपयोग गनय पाइने छैन ।   

ग) बैठक अवलधभर िोबाइि प्रयोग गनय पाइने छैन ।   

घ) बैठकिा छिफिको िालग पूवयलनधायररत काययसूचीको लबषय वा 
कुनै सदस्यिे प्रस्ततु गरेको लबषय वा सलिलतिाई कुनै श्रोतबाट 
प्राप्त हनु आएको लबषय बैठकको छिफिको लबषय हनु सक्नेछ 
।   

ङ) बैठकको छिफिको लबषयिा सलिलतको कुन ैसदस्यको प्रत्यि 
अप्रत्यि स्वाथय गाँलसएको वा संिग्नता रहेने भएिा त्यस्तो लबषय 
उपरको छिफििा सम्बशन्धत सदस्य सहभागी हनु पाउने छैन 
।   

च) सलिलतका सदस्यहरुसँग भएका सलिलतको काययिेत्रसँग 
सम्बशन्धत सािग्रीहरु सलिलतका सदस्यहरु बीच आदान प्रदान 
गने व्यवस्था लििाउनपुनेछ ।   

छ) सलिलतको बैठक नसवकएसम्ि कुनैपलन सदस्यिे बैठक कि 
छोड्नहुुँदैन । बैठक किबाट बावहर जानपुरेिा संयोजकको 
अनिुलत लिनपुनेछ । संयोजकिे बैठकिाई संवोधन गरररहेको 
बेिािा कुनपैलन सदस्यिे स्थान छोड्न ु हदैुन । संयोजकिे 
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बोिेको कुरा ध्यानपूवयक सनु्नपनेछ । बैठक संचािनिा 
सलिलतका सबै सदस्यहरुिे संयोजकिाई सहयोग गनुयपनेछ ।   

ज) संयोजकिे बैठकिाई ियायठदत बनाउन सदस्यहरुिाई आव्हान 
गनुयहनुेछ । कुन ैसदस्यबाट अियायठदत व्यवहार भएिा प्रचलित 
कानून बिोशजि कारवाही हनुेछ ।   

झ) सलिलतको बैठक बस्न तोवकएको लिलत र सियिा एकाउन्न 
प्रलतित सदस्यहरुको उपशस्थलत हनु नसकेिा सो ठदनको बैठक 
स्थलगत गरी संयोजकिे बैठकको अको ठदन र सियि बैठक 
बस्ने गरी तोक्न सक्नेछन ्। दोश्रो पटक पलन बैठक बस्न 
नसके संयोजकिे तेश्रो पटकका िालग बैठक बोिाउने छन ्। 
यस्तो बैठकिा सलिलतका सदस्यहरु अलनवायय उपशस्थत हनुपुनेछ 
।  

ञ) सलिलतको बैठक चौिालसक रुपिा कशम्तिा १ पटक बस्नपुनेछ 
। आवश्यकता अनसुार सोभन्दा बढी बैठक बस्नपुने अवस्था 
आएिा बवढिा वषयिा ६ वटा बैठकको बैठक भिा िात्र 
उपिब्ध गराएने छ ।  

ट) एक लतहाई सदस्यिे सलिलतको बैठक बस्न लिशखत अनरुोध 
गरेिा संयोजकिे १५ ठदन लभत्र बैठक बोिाउनपुनेछ ।   

ठ) सलिलतको सदस्य कारिवस बैठकिा उपशस्थत हनु नसक्न ेभएिा 
सलिलतको संयोजक वा सशचविाई पूवयजानकारी गराउनपुनेछ ।   

ड) बैठकिा पानी, शचया, खाजा र औषधी बाहेक अन्य पदाथय सेवन 
गनय पाइनेछैन ।   

ढ) बैठक संचािन सम्बन्धी सभािे तोकेका अन्य कुराहरुको पािना 
गनुय सलिलतका संयोजक तथा सदस्यहरुको कतयव्य हनुेछ ।   

११. बैठकको लनिययः   
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क) बैठकका लनिययहरु सकेसम्ि सवयसम्िलतबाट गराउनपुनेछ । 
सवयसम्िलतबाट लनियय हनु नसकेिा बहिुतका आधारिा लनियय 
गनय सवकनेछ ।   

ख) बैठकको लनिययिा संयोजकिे हस्तािर गरी प्रिाशित गनुयपनेछ 
।  

ग) बैठकको प्रिाशित लनिययको अलभिेख सदस्य सशचविे सरुशित 
र व्यवशस्थत गरी राख्नपुनेछ ।   

घ) बैठकको लनियय अनसुार राय, सझुाव र लनदेिन गाउँपालिका 
वा गाउँपालिकाका कुनै लनकायिाई ठदँदा संयोजकिे दस्तखत 
गरी पठाउनपुनेछ ।   

१२. वविेषज्ञको उपशस्थलत र रायः  

क) सलिलतिे आफ्नो बैठकिा गाउँपालिकाका पदालधकारी, कियचारी 
र लबषय लबषेिज्ञिाई आिन्त्रि गरी राय, पराििय लिन सक्नेछ 
।   

ख) आिशन्त्रत व्यशक्तहरुिाई बोल्न यथोशचत सिय उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ ।   

ग) सलिलतको बैठकिा उपशस्थत आिशन्त्रत व्यशक्त वा लबषेिज्ञिे 
आफ्नो धारिा राखदा त्यपूिय एवं शिष्टतापूवयक राख्नपुनेछ ।   

पररच्छेद - ३ 

सलिलतको काि, कतयव्य र काययिते्र 

१३. गाउँपालिकाका िाखा र अन्तरगयतका लनकायसँग सम्बशन्धत 
संववधान, नीलत, कानून र काययववलध तथा काययक्रि अनरुुप 
गाउँपालिकाको वहत र गररिािाई शिरोपर गरी गाउँपालिकाको 
व्यवस्थापकीय सधुार गनुयका साथै सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी रुपिा 
अगालड बढाउँदै सिुासन, पारदिीता एवं सावयजलनक जवाफदेवहता 
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कायि हनुे गरी गाउँपालिकाका नीलत तथा काययक्रि तय गनुय एवं 
कायायन्वयनिा सहयोग पयुायउन े।  

१४. नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारिे गाउँपालिकािाई उपिब्ध गराउन े
सिानीकरि, सितय, सिपूरक र लबिेष अनदुान, लनधायररत ितय एवं 
प्राथलिकताका िेत्रिा खचय गनय सहयोग पयुायउन े र सलिलतसँग 
सम्बशन्धत िाखाहरुिे सम्पादन गरेका काययहरुको अनगुिन एवं 
िूल्यांकन गरी राय सझुाव सवहतको प्रलतवेदन गाउँपालिका अध्यि 
िाफय त गाउँ काययपालिकािाई पेि गने ।   

१५. गाउँपालिकाको नीलत, प्राथलिकता र प्रलतबर्द्ता परुा गनय 
गाउँपालिकाको योजना, काययक्रि र सेवा प्रवाहको काययन्वयनको 
अवस्था अध्ययन गरी राय सझुाव सवहतको प्रलतवेदन गाउँपालिका 
अध्यि िाफय त गाउँ काययपालिकािाई पेि गने ।   

१६. प्रचलित ऐन, लनयि तथा काययववलध बिोशजि कायय सम्पादन गनय 
गराउन कायायियिाई सझुाव ठदन सक्ने छ ।  

१७. गाउँपालिकाको सावयजलनक सम्पशि संरिि र उपयोगको िूल्यांकन 
गरी आवश्यकता अनसुार  राय सझुाव सवहतको प्रलतवेदन 
गाउँपालिका अध्यि िाफय त गाउँ काययपालिकािाई पेि गने ।   

१८. गाउँपालिकाको राजश्व पररचािन, ऋि व्यवस्थापन र सावयजलनक 
नीशज साझेदारको िूल्यांकन गरी आवश्यकता अनसुार राय सझुाव 
सवहतको प्रलतवेदन गाउँपालिका अध्यि िाफय त गाउँ 
काययपालिकािाई पेि गने ।   

१९. वविीय पारदिीता, जवाफदेवहता र सावयजलनकीकरिका िालग 
गाउँपालिकािे अविम्बन गरेका सावयजलनक िेखा परीिि र 
सािाशजक परीिि जस्ता अभ्यासहरुको िूल्याकंन गरी आवश्यकता 
अनसुार राय सझुाव सवहतको प्रलतवेदन गाउँपालिका अध्यि िाफय त 
गाउँ काययपालिकािाई पेि गने ।   
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२०. सलिलतिे आफ्नो काययसम्पादन गदाय गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलधहरु 
र कियचारीहरु एवं आवश्यकता अनसुार लबषय लबिेषज्ञहरुसँग 
छिफि गनय तथा राय, सल्िाह लिन सक्ने ।   

२१. गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा कायायियहरुिे ठदनपुने 
सावयजलनक सेवासँग सम्बशन्धत सेवाका बारेिा आवश्यक सझुाव ठदन े
।   

२२. गाउँ सभाबाट पाररत नीलत तथा काययक्रि, बजेट काययक्रि अनसुार 
सम्बशन्धत सलिलतिे सम्वर्द् काययक्रिको वावषयक काययतालिका बनाई 
श्रावि िवहना लभतै्र गाउँ काययपालिकािा पेि गनुयपनेछ ।  

२३. आ–आफ्नो सलिलतबाट सम्पादन हनु े काययक्रिहरुको हरेक ३ 
िवहनािा प्रगलत सिीिा गरी आवश्यक राय, सझुाव र लनियय गनुयपने 
ववषय भए गाउँपालिका अध्यि िाफय त गाउँ काययपालिकािा पेि 
गनुयपनेछ । 

२४. हरेक आलथयक वषयिा हनुे गाउँ सभािा सलिलतको कायय प्रगलत सिीिा 
प्रलतवेदन संयोजकिे पेि गनुयपनेछ । यसरी प्रलतवेदन ठदँदा सभा 
हनुभन्दा ३ ठदन अशघ गाउँपालिका कायायियिा दताय गनुयपनेछ ।  

२५. सलिलत पूिय रुपिा गाउँपालिका अध्यि एवं गाउँ काययपालिका प्रलत 
उिरदायी हनुेछ ।  

२६. सभािे तोकेको अन्य कािहरु गने, गराउने ।   

पररच्छेद - ४ 

ववववध 

२७. सलिलतिाई आवश्यक पने रकि व्यवस्थाः सलिलतिाई बैठक 
संचािन, अध्ययन, िूल्यांकन, अनगुिन र छानववन गनय आवश्यक पने 
रकि गाउँ सभािे ववलनयोजन गनय सक्नेछ । वावषयक रुपिा 
अलधकति छ वटा बैठकको बैठक भिा िात्र उपिब्ध गराइने छ 
।   
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२८. सूचना, कागजात उपिब्ध गराउनपुनेः सलिलतिे िागेका प्रिाि, 

कागजात उपिब्ध गराउन ु गाउँपालिका एवं गाउँपालिकाका 
कियचारीको कतयव्य हनुेछ । यसैगरी सलिलतिे संघ र प्रदेिका 
लनकायहरुसँग गाउँपालिकासँग सम्बशन्धत योजना, काययक्रि सम्बन्धी 
कागजात, सूचना र नीलतको जानकारी सलिलतिाई उपिब्ध गराउन 
िाग गनय सक्नेछ ।   

२९. सलिलतको लनियय अनसुार संयोजक, सदस्यहरु वा उपसलिलतिे आफ्नो 
काययिेत्रसँग सम्बशन्धत लबषयिा गाउँपालिका लभत्र कुन ैकाययस्थि 
तथा आयोजना स्थििा भ्रिि गनुयपूवय गाउँपालिका अध्यििाई 
अलनवायय रुपिा सूचना ठदनपुनेछ ।   

३०. सलिलतिे गरेका कािको प्रलतवेदन तयार गरी लनधायररत सियिै पेि 
गनुय पनेछ । वावषयक प्रलतवेदन तयार गदाय सलिलतिे ठदएका लनदेिन, 

राय, पराििय र सझुाव कायायन्वयन शस्थलतको सिीिा सिेत वावषयक 
प्रलतवेदनिा सिावेि गनुयपनेछ ।   

३१. गाउँ सभािे सलिलतको काययववलध पररवतयन, पररिाजयन तथा संिोधन 
गरेिा सोही बिोशजि हनुेछ ।   

३२. बचाउ: यस अशघ गाउँ सभा तथा गाउँ काययपालिकाको वैठकको 
लनियय बिोशजि गठठत सलिलत र उक्त सलिलतिे गरेका काि 
कारवाहीहरु यसै काययववलध बिोशजि भए गरेको िालननेछ । 
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