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देवघाट गाउँपालिकाको अनतर सरकार समनवय, सहकाय्य 
र साझेदारी सम्बन्धी काय्यववल्, २०७९

काय्यपालिकावाट शसवकृत भएको लमलताः२०७९/०३/३१
प्रमाणधीकरण लमलताः २०७९/०३/३१

प्रसतावना: गाउँपालिका र संघधीय त्ा प्रदेि सरकारवधीच समनवय, सहकाय्य 
र साझेदारीिाई वयवशस्त र प्रभावकारी वनाउन वाञ्छनधीय भएकोिे देवघाट 
गाउँपालिकाकाको प्रिासकीय काय्यववल् लनयलमत गनने ऐन, २०७८ को दफा ४ 
अनसुार देवघाट गाउँ काय्यपालिकािे यो काय्यववल् तजु्यमा गरेको ्छ ।

पररच्ेछद - १ 
प्रारशमभक

१. संशषिप्त नाम र प्रारमभाः 
(१) यस लनयमाविीको नाम Æदेवघाट गाउँपालिकाको अनतर सरकार समनवय, 

सहकाय्य र साझेदारी सम्बन्धी काय्यववल्, २०७९Æ रहेको ्छ ।
(२) यो काय्यववल् देवघाट गाउँपालिकाको राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतदेशख 

िागू हनेु्छ । 
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अकको अ््य निागेमा यस लनदने शिकामा,
क) ÆगाउँपालिकाÆ भन्ािे देवघाट गाउँपालिका भन्े ्बझुनपु्छ्य ।
ख) Æकाय्यपालिकाÆ भन्ािे देवघाट गाउँपालिका गाउँ काय्यपालिका भन्े ्बझुनपु्छ्य ।
ग) ÆऐनÆ भन्ािे स्ानधीय सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ ्बझुनपु्छ्य ।
घ) Æकाय्यववल्Æ देवघाट गाउँपालिकाको अनतर सरकार समनवय, सहकाय्य र 

साझेदारी सम्बन्धी काय्यववल्, २०७९ समझन ुप्छ्य ।
ङ) Æतोवकए वमोशजमÆ भन्ािे यस काय्यववल्मा तोवकएको यसै काय्यववल् 

्बमोशजम र यस काय्यववल्मा नतोवकएकोमा प्रचलित कानूनमा तोवकए 
अनसुारको काय्यववल् समझन ुपद्य्छ ।

च) Æकाया्यियÆ भन्ािे देवघाट गाउँपालिका गाउँ काय्यपालिकाको काया्यिय 
समझन ुप्छ्य ।

पररच्ेछद - २ 
संघधीय त्ा प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारी

३. संघधीय त्ा प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीाः 
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(१) गाउँपालिकािे संघधीय त्ा प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा 
काम गनने्छ ।

(२) उप दफा १ अनसुार काम गदा्य गाउँपालिकािे संघधीय त्ा प्रदेि सरकारसँग 
तोवकए अनसुार समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा काम गनने्छ ।

४. नेपािको संवव्ान २०७२ अनसुार समनवय, सहकाय्य र साझेदारीाः 
(१) नेपािको संवव्ान २०७२ को अनसूुचधी ९ मा उलिेशखत संघ, प्रदेि र 

स्नधीय अल्कारको साझा सूचधीका तपलसिका ववषयमा समनवय, सहकाय्य 
र साझेदारी गरी काम गनने्छ ।
तपलसि
१) सहकारी
२) शिषिा, खेिकुद र पत्रपलत्रका
३) सवास्थय
४) कृवष
५) ववद्तु, खानेपानधी, लसंचाइ जसता सेवाहरु
६) सेवा िलुक, दसतरु, दण्ड जररवाना त्ा प्राकृलतक स्ोतवाट प्राप्त 

रोयलटी, पय्यटन िलुक
७) वन, जंगि, वनयजनत,ु चराचरुुंगधी, जि उपयोग। वातावरण, पया्यवरण 

त्ा जैववक वववव्ता
८) खानधी त्ा खलनज
९) ववपद वयवस्ापन
१०) सामाशजक सरुषिा र गरी्बधी लनवारण
११) वयशतिगत घटना, जनम, मतृय,ु वववाह र त्थयांक 
१२) परुाततव, प्राशचन समारक र संग्रहािय
१३) सकुुम्बासधी वयवस्ापन
१४) प्राकृलतक स्ोत्बाट प्राप्त रोयलटी
१५) सवारी सा्न अनमुलत 

(२) उप दफा (१) मा उलिेशखत अल्कारको अलतररति संवव्ानमा उलिेशखत 
अनय ववषयमा गाउँपालिकामा उपिब् श्ोत, सा्न र आवशयकता 
अनसुार गाउँपालिकािे संघधीय त्ा प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र 
साझेदारीमा काम गनने्छ ।

५. स्ानधीय सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ अनसुार गाउँपालिकािे संघधीय त्ा 
प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा काम गनने्छ ।
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६. अनतर सरकार ववत्त वयवस्ापन ऐन, २०७४ अनसुार गाउँपालिकािे संघधीय 
त्ा प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा काम गनने्छ ।

७. राव्रिय प्राकृलतक स्ोत त्ा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ अनसुार गाउँपालिकािे 
संघधीय त्ा प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा काम गनने्छ ।

पररच्ेछद - ३ 
संघधीय सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारी

८. संघधीय सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीाः 
(१) गाउँपालिकािे संघधीय सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा काम 

गनने्छ ।
(२) गाउँपालिकािे संघधीय सरकारसँग प्रदेि सरकारको नधीलत, कानून अनसुार 

समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा काम गनने्छ । 
९. संघधीय सरकारसँग िागत साझेदारीाः 
(१) गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको षिेत्रमा हनेु योजना त्ा काय्यक्रममा तोवकए 

अनसुार संघधीय सरकारसँग िागत साझेदारी गनने्छ ।
(२) उप दफा १ अनसुार गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको षिेत्रमा हनेु समपरुक, 

सित्य योजना त्ा काय्यक्रममा तोवकए अनसुार संघधीय सरकारसँग िागत 
साझेदारी गनने्छ । 

(३) समपरुक, सित्य योजना त्ा काय्यक्रममा नतोवकएको भए पलन आवशयकता 
अनसुार उपिब् श्ोत सा्न अनसुार सवेशच्छक िागत साझेदारी गन्य 
सकने्छ ।

(४) गाउँपालिकािे संघधीय सरकारको वविेष योजना त्ा काय्यक्रममा आवशयक 
समनवय त्ा सहयोग गनने्छ ।

(५) संघधीय सरकार आफैिे लनमा्यण त्ा सञ्ािन गनने योजना त्ा काय्यक्रममा 
पलन गाउँपालिकािे आवशयक समनवय त्ा सहयोग गनने्छ ।

पररच्ेछद - ४ 
प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारी

१०. प्रदेि सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीाः 
(१) गाउँपालिकािे संघधीय सरकारसँग समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा काम 

गनने्छ ।
(२) गाउँपालिकािे प्रदेि सरकारसँग प्रदेि सरकारको नधीलत, कानून अनसुार 
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समनवय, सहकाय्य र साझेदारीमा काम गनने्छ । 
११. प्रदेि सरकारसँग िागत साझेदारीाः 
(१) गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको षिेत्रमा हनेु योजना त्ा काय्यक्रममा तोवकए 

अनसुार प्रदेि सरकारसँग िागत साझेदारी गनने्छ ।
(२) उप दफा १ अनसुार गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको षिेत्रमा हनेु समपरुक, 

सित्य योजना त्ा काय्यक्रममा तोवकए अनसुार प्रदेि सरकारसँग िागत 
साझेदारी गनने्छ । 

(३) समपरुक, सित्य योजना त्ा काय्यक्रममा नतोवकएको भए पलन प्रदेि 
सरकारसँग आवशयकता अनसुार उपिब् श्ोत सा्न अनसुार सवेशच्छक 
िागत साझेदारी गन्य सकने्छ ।

(४) गाउँपालिकािे प्रदेि सरकारको वविेष योजना त्ा काय्यक्रममा आवशयक 
समनवय त्ा सहयोग गनने्छ ।

(५) प्रदेि सरकार आफैिे लनमा्यण त्ा सञ्ािन गनने योजना त्ा काय्यक्रममा 
पलन गाउँपालिकािे आवशयक समनवय त्ा सहयोग गनने्छ ।

पररच्ेछद - ५ 
अनतर स्ानधीय तह र शजलिा समनवय सलमलतसँगको समनवय त्ा साझेदारी

१२. अनतर स्ानधीय तहसँगको समनवय त्ा साझेदारीाः 
(१) गाउँपालिकािे िागत नयूलनकरण, स्ोत सा्नको अल्कतम उपयोग वा 

प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग अनय गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग 
समनवय त्ा िागत साझेदारी गरी आयोजनाको संयतुि वयवस्ापन गन्य 
सकने्छ ।

(२) उप दफा १ अनसुारको समनवय त्ा िागत साझेदारी गदा्य आवशयकता 
अनसुार नगद, शजनसधी वा प्रववल्वाट गन्य सकने्छ ।

१३. शजलिा समनवय सलमलतसँगको समनवय त्ा साझेदारीाः 
(१) (१) गाउँपालिकािे िागत नयूलनकरण, स्ोत सा्नको अल्कतम उपयोग 

वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग शजलिा समनवय सलमलतसँग समनवय 
त्ा िागत साझेदारी गरी आयोजनाको संयतुि वयवस्ापन गन्य सकने्छ ।

(२) उप दफा १ अनसुारको समनवय त्ा िागत साझेदारी गदा्य आवशयकता 
अनसुार नगद, शजनसधी वा प्रववल्वाट गन्य सकने्छ ।

(३) शजलिा समनवय सलमलतवाट प्राप्त पषृ्ठपोषण, सझुाव त ा् अनगुमन प्रलतवेदन माल्  काय्यपालिकामा 
आवशयक ्छिफि गररने्छ र आवशयकता अनसुार लनण्यय गन्य सवकने्छ ।
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पररच्ेछद - ६ 
अनतर सरकार समनवय त्ा सहजधीकरण संरचना

१४. अनतर सरकार समनवय त्ा सहजधीकरण संरचनााः 
(१) अनतर सरकार समनवय त्ा सहजधीकरण गन्यको िालग गाउँपालिकामा ्ुछटै् 

संरचना रहने्छ ।
(२) उप दफा १ अनसुारको संरचना अनसुार अनतर सरकार समनवय त्ा 

सहजधीकरण गन्यको िालग देहाय अनसुार एक अनतर सरकार समनवय त्ा 
सहजधीकरण सलमलत रहने्छ ।
क) गाउँपालिका अधयषि   - संयोजक
ख) गाउँपालिका उपाधयषि  - सदसय
ग) काय्यपालिकािे मनोनयन गरेको एक मवहिा सदसय सवहत ३ जना 

- सदसय
घ) प्रमखु प्रिासकीय अल्कृत - सदसय
ङ) अनतर सरकार समनवय ईकाई प्रमखु - सदसय सशचव

१५. सलमलतको काम कत्यवयाः 
(१) दफा १४ अनसुारको सलमलतको काम कत्यवय देहाय अनसुार हनेु्छ ।

क) अनतर सरकार समनवय त्ा सहजधीकरण गनने,
ख) अनतर सरकारसँगको सहयोग त्ा साझेदारीमा गनु्य पनने योजना त्ा 

काय्यक्रम ्छनौट गनने,
ग) दईु वा सो भनदा वढी स्ानधीय तहको साझा सरोकारको ववषय 

पवहचान गनने, संयतुि सलमलत  वनाउन ुपनने भए सलमलत वनाउने र 
काया्यनवयन गनने ।

पररच्ेछद - ७ 
वववव्

१६. प्रचलित कानून अनसुार हनेुाः यसमा नखिेुका ववषयमा प्रचलित कानून 
अनसुार हनेु्छ ।

१७. संिो्नाः काय्यपालिकािे आवशयकता अनसुार यस काय्यववल्मा संिो्न 
गन्य सकने्छ ।

अाज्ािे 
रमेि सवेुदी

प्रमखु प्रिासकीय अल्कृत


