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लिसंख ुपाखर गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत (काययसञ्चािन) काययविलि, २०७८ 

गाउँ काययपालिकाको िैठकिाट पाररत लिलत 2078/12/13 

प्रिाणित लिलत 2078/12/15 

 

प्रस्तािना: काययपालिकािे गठन गरेका विषयगत सलिलतहरुको काययसञ्चािन प्रवियािाई ब्यिणस्ित गरी 
गाउँपालिकािाट सम्पादन हनु ेकािकारिाहीिाई प्रभािकारी िनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संवििानको 
िारा २१८ िे ददइएको अलिकार प्रयोग गरी लिसंख ुपाखर गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकािे यो काययविलि 
िनाएको छ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो काययविलि को नाि “लिसंख ु पाखर गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत 
(काययसञ्चािन) काययविलि, २०७८”रहेको छ । 

  (२)  यो काययविलि स्िानीय राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदेणख िागू हनुेछ।  

२. पररभाषाः लिषय िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा यस काययविलििा,– 

  (क) “अध्यि” भन्नािे लिसंख ुपाखर गाउँपालिकाको अध्यि सम्झन ुपछय।  

(ख) “उपाध्यि”भन्नािे लिसंख ुपाखर गाउँपालिकाको उपाध्यि सम्झन ुपछय।  

ग) “काययपालिका” भन्नािे लिसंखपुाखर गाउँपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपछय। 

(घ)  “प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे लिसंखपुाखर गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीय 
अलिकृत सम्झन ुपछय। 

(ङ)  “विषयगत सलिलत” भन्नािे लिसंख ुपाखर गाउँपालिका (काययसम्पादन) लनयिाििी,२०७४ 
को लनयि १५ ििोणजि गठन हनुे सलिलत सम्झन ुपछय। 

(च)  “सणचि” भन्नािे विषयगत सलिलतको सणचिको रुपिा काि गनय खवटएको कियचारी सम्झन ु
पछय।    

(छ)  “सदस्य”भन्नािे विषयगत सलिलतको सदस्य सम्झन ुपछय।  

(ज) “संयोजक”भन्नािे विषयगत सलिलतको संयोजक सम्झन ुपछय। 
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पररच्छेद २ 

विषयगत सलिलत सम्िन्िी व्यिस्िा 

३. विषयगत सलिलत गठन लिलि: (१) लिसंख ुपाखर गाउँपालिका (काययसम्पादन) लनयिाििी, २०७४ को 
लनयि १५ ििोणजि गठन हनुे प्रत्येक विषयगत सलिलतिा काययपालिकािे तोकेको सम्िणन्ित विषयिते्र 
हेने सदस्यको संयोजकत्ििा काययपालिकाका सदस्यिध्ये िवहिा, दलित िा अल्पसंख्यक सिेतको प्रलतलनलित्ि 
हनुेगरी अध्यििे तोकेको दईु जना सदस्य रहनेछन।्     

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएता पलन योजना तजुयिाको िालग गठन हनुे 
लिषयगत सलिलतिा सम्िणन्ित लिषयगत शाखाका प्रिखुहरु पदेन सदस्यको रुपिा रहनेछन।्    

  (३) लिषयगत सलिलतको कािकारिाहीिाई सहजीकरि गनय प्रिखु प्रशासकीय अलिकृतिे सम्िणन्ित 
विषयगत शाखाको प्रिखुिाई सणचिको रुपिा काि गनय खटाउन ेछ।   

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएता पलन योजना तजुयिाको िालग गदठत विषयगत 
सलिलतको सन्दभयिा उपदफा (२) ििोणजिका सदस्यहरुिध्ये काययपालिकािे कुनै एक शाखा प्रिखुिाई 
सदस्य सणचिको रुपिा काि गनेगरी तोक्नेछ।   

(५) यस काययविलि ििोणजि लिषयगत सलिलतको संयोजक र सदस्य तोक्दा लिषय िेत्रको ज्ञान, 

अनभुि र लनजिे सलिलतिा परु् याउन सक्ने योगदान सितेका आिारिा लिल्दो लिषयगत सलिलतिा सिािेश 
गनय प्रािलिकता ददनपुनेछ। 

४. संयोजक र सदस्यको पदािलि : (१) विषयगत सलिलतका संयोजक र दफा ३ को उपदफा (१) ििोणजि 
तोवकएका सदस्यको पदािलि पाँच िषयको हनुेछ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएता पलन लनजको अनभुि र सलिलतको काििा 
परु् याउन सक्ने योगदान सितेका आिारिा संयोजक र सदस्यको णजम्ििेारी आिश्यकता अनसुार पररितयन 
िा हेरफेर गनय यस व्यिस्िािे िािा परु् याएको िालनने छैन।  
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पररच्छेद ३ 

विषयगत सलिलतको काययिते्र, काि, कतयव्य र अलिकार 

५. विषयगत सलिलतको काययिते्रः (१) गाउँपालिकाको आिलिक योजना, लिषयिेत्रगत रिनीलतक योजना, 
िध्यिकािीन खचय संरचना र िावषयक िजेट तिा काययिि तजुयिाको सन्दभयिा लिषयगत सलिलतको काययिेत्र 
अनसूुची १ िा उल्िेख भए ििोणजि हनुेछ।  

  (२) काययपालिकाको िैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताििध्ये िप अध्ययन गनुय पने देणखएका नीलत 
तिा कानून तजुयिा, संशोिन िा पररिाजयन जस्ता नीलतगत विषयिा काययपालिकािाई राय परािशय प्रदान गने 
सन्दभयिा लिषयगत सलिलतको काययिेत्र अनसूुची २ िा उल्िेख भए ििोणजि हनुछे। 

६. विषयगत सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) ििोणजि गाउँपालिकाको 
आिलिक योजना तिा लिषयिेत्रगत रिनीलतक योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत सलिलतहरुको काि, 

कतयव्य र अलिकार देहायििोणजि हनुछेः  

(क)  आिलिक तिा लिषयिेत्रगत रिनीलतक योजना तजुयिाको िालग आिश्यक पने आिार 
रेखा तथ्याङ्क एिि ्लिषयिेत्रगत िस्तणुस्िलत वििरि तयार गने,  

(ख)  दीघयकािीन सोच अनरुुप लिषयिते्रगत िक्ष्य, उद्दशे्य तिा रिनीलत लनिायरि गने,  

(ग)   लिषयिेत्रगत स्रोत अनिुान तिा प्रिेपि गने, 

(घ)   लिषयिेत्रगत अपेणित उपिणब्ि तिा नलतजा खाका तयार गने,  

(ङ)   लिषयिते्रगत प्रिखु आयोजना तिा काययिि तजुयिा गने,  

(च)  लिषयिस्त ु उपर सहभालगतािूिक लिलििाट छिफि गरी सझुाि र लनष्कषय      
सवहतको प्रलतिेदन आिलिक योजना तजुयिा लनदेशक सलिलत सिि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) ििोणजि गाउँपालिकाको िध्यिकािीन खचय संरचना तिा 
िावषयक विकास योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत सलिलतहरुको काि, कतयव्य र अलिकार देहायििोणजि 
हनुेछः  

(क)  स्रोत अनिुान तिा िजेट सीिा लनिायरि सलिलतिे िाग गरेका विषयिेत्रगत वििरि 
तिा तथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, 

(ख)  विषयगत रुपिा काययिि तिा आयोजनाको प्रािलिकीकरिको आिार तयार गने, 
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(ग) विषयिते्रगत रुपिा प्रस्तावित काययिि तिा आयोजनाको लत्रिषीय खचय प्रिेपि 
सवहतको िध्यिकािीन खचय संरचना र आगािी आलियक िषयको िजेट उपर छिफि 
र विश्लषेि गने, 

(घ)  विषयगत िेत्रका प्रस्तावित आयोजना तिा काययििहरु आिलिक योजना, विषयिेत्रगत 
रिनीलतक योजना तिा चाि ुिध्यिकािीन खचय संरचना अनरुूप भए नभएको एकीन 
गरी सािञ्जस्यता कायि गने, 

(ङ)  सम्िणन्ित विषयिेत्रलभत्र पने उपिेत्रिीच आयोजना तिा काययििहरुको दोहोरोपना 
हटाउने, सािञ्जस्यता र िजेटको सन्तिुन कायि गने,  

(च)  स्रोत अनिुान तिा िजेट सीिा लनिायरि सलिलतिे पठाएको िजेट सीिा र िागयदशयनको 
आिारिा काययिि तिा आयोजनाको प्रािलिकता लनिायरि गरी विषयिेत्रगत 
िध्यिकािीन खचय संरचना र िावषयक िजेट तिा काययिि तजुयिा गरी िजेट तिा 
काययिि तजुयिा सलिलतिा पेस गने, 

(छ) विषयगत िेत्रसँग सम्िणन्ित गैरसरकारी संस्िा, सहकारी िगायत सािदुावयक सङ्घ 
संस्िाको िावषयक काययिि गाउँपालिकाको िावषयक योजना तिा काययिििा सिािशे 
गनय आिश्यक सिन्िय गने, 

(ज)  काययपालिकािाट तोवकए ििोणजिका अन्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको िालग लिषयगत सलिलतिे आयोजना तिा काययििको 
प्रािलिकीकरि गरी प्रस्ताि गदाय िातािरिीय सन्तिुन, सािाणजक सिािेशीकरि, विपद ब्यिस्िापन, िैंलगक 
सिानता तिा ददगो विकास िक्ष्यको प्रालप्तजस्ता लिषयहरुिा पयायप्त ध्यान ददई लिषयिेत्रगत सन्तिुन र 
सिन्िय कायि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) ििोणजि काययपालिकािाट राय सझुािको िालग प्राप्त नीलतगत 
विषयिा सलिलतिे विषयिस्तकुो गाम्भीययता, सोिाट पनय सक्ने दीघयकािीन प्रभाि तिा आलियक दावयत्ि र 
प्रचलित कानूनी व्यिस्िा सिेतका आिार अध्ययन विश्लषेि गरी राय सझुाि सवहतको प्रलतिदेन 
काययपालिकािा पेस गनुयपनेछ। 

(५) यस दफा ििोणजि सम्पादन गने कािको लसिलसिािा विषयगत सलिलतिे विषयगत शाखा 
प्रिखु िा अन्य कुनै कियचारी तिा विषय विज्ञिाई िैठकिा आिन्त्रि गनय िा कुन ैस्िानको अििोकन 
गनय गराउन सक्नेछ।   
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 पररच्छेद– ४ 

विषयगत सलिलतका पदालिकारीको काि, कतयव्य र अलिकार 

७. संयोजकको काि, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलिलतको संयोजकको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय 
ििोणजि हनुेछः–  

 (क)  सलिलतको िैठकको अध्यिता गने, 

 (ख)  सलिलतको िैठकको लिलत, सिय र स्िान तोक्ने,  

  (ग)  िैठकको काययसूची तय गने, 

(घ)  सलिलतसँग सम्िणन्ित विषयिेत्रिा अन्तर विषयगत सलिलत र अन्तर लनकायगत 
सिन्िय गने, 

  (ङ)  सदस्यहरुको णजम्ििेारी िाँडफाँट गने, 

  (च) सलिलतिे तोकेका अन्य कायय गने।   

८. सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलिलतका सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार देहायििोणजि 
हनुेछः– 

(क)  सलिलतको िैठकिा उपणस्ित भइ आफ्नो राय सझुाि र िारिा राख्न,े   

  (ख)  आफूिाई तोवकएको काययणजम्िेिारी लनिायह गने, 

 (ग)  सलिलत िा संयोजकिे तोकेका अन्य कायय गने । 

९. सदस्य सणचिको काि, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलिलतका सदस्य सणचिको काि, कतयव्य र अलिकार 
देहायििोणजि हनुेछः– 

  (क) सलिलतको सणचि भई काि गने,   

(ख)  संयोजकको लनदेशन अनरुूप िैठकको काययसूची तिा प्रस्ताि तयार गरी  
सदस्यहरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)  विषयिेत्रसँग सम्िणन्ित विषयहरुिा आिश्यक सूचना तिा तथ्याङ्क सङ्किन, 

विश्लषेि गरी सलिलतको िैठकिा पेस गने, 

(घ)  सलिलतको सिग्र काययको प्रभािकारण ताका िालग कायययोजना तजुयिा गने र 
कायायन्ियनको लनलित्त प्रस्ताि तयार गरी सलिलतिा पेस गने,  
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(ङ)  सलिलतको काययसम्पादन प्रलतिेदन तयार गरी िैठकिा पेस गने, 

(च)  सलिलतको कािकारिाही तिा िैठकका लनिययसँग सम्िणन्ित विषयको अलभिेख 
राख्न,े 

(छ)  सलिलतको लनियय कायायन्ियन गने गराउने, 

(ज)  सलिलत िा संयोजकिे तोकेका अन्य कायय गने।  

 

 पररच्छेद– ५  

लिषयगत सलिलतको िैठक सम्िन्िी ब्यिस्िा  

१०. आिलिक तिा रिनीलतक योजना तजुयिा सम्िन्िी िैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) ििोणजि 
गाउँपालिकाको आिलिक योजना तिा लिषय िेत्रगत रिनीलतक योजना तजुयिा काययको िालग विषयगत 
सलिलतको िैठक आिलिक योजना तजुयिा लनदेशक सलिलतको संयोजकसँगको सिन्ियिा आिश्यकता 
अनसुार िस्नेछ।   

  (२) लिषयगत सलिलतको िैठक संयोजकको लनदेशनिा सदस्य-सणचििे िोिाउनेछ।यस्तो िैठकिा 
यिासम्भि सिै सदस्यहरुको उपणस्ित हनु ेब्यिस्िा लििाउन ुपनेछ।  

  (३) िैठकको अध्यिता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुणस्िलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्ि गने 
काययपालिकाका सदस्यिध्येिाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ। 

(४) लिषयगत सलिलतिे िैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यणि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई 
आिन्त्रि गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ। 

११. िध्यिकािीन खचय संरचना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिासम्िन्िी िैठक: (१) दफा ६ को उपदफा 
(२) ििोणजि गाउँपालिकाको िध्यिकािीन खचय संरचना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिा काययको 
िालग िजेट तिा काययिि तजुयिा सलिलतको संयोजकसँगको सिन्ियिा विषयगत सलिलतको िैठक 
संयोजकको लनदेशनअनरुुप सदस्य-सणचििे िोिाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग लिषयगत सलिलतको िैठक आिश्यकता अनसुार िस्नेछ। 

(३) िैठकको अध्यिता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुणस्िलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्ि गने 
काययपालिकाका सदस्यिध्येिाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ।  
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  (४) लिषयगत सलिलतिे िैठकिा विषय विज्ञको रुपिा कुनै व्यणि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई 
आिन्त्रि गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ। 

(५) लिषयगत सलिलतिे लिषयिेत्रगत िध्यिकािीन खचय संरचना तिा िावषयक विकास योजनाको 
िस्यौदा तजुयिा गने िििा अनसूुची ३ ििोणजिको काययतालिकासँग सािन्जस्यता कायि हनुे गरी कायय 
गनुयका सािै त्यस्तो िस्यौदा जेठ पच्चीस गतेलभत्र िजेट तिा काययिि तजुयिा सलिलतिा पेस गनुयपनेछ। 

१२. नीलतगत लिषयसम्िन्िी िैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) ििोणजि काययपालिकािाट प्राप्त  नीलतगत 
विषयिा राय सझुाि सवहतको प्रलतिेदन पेस गनय विषयगत सलिलतको िैठक संयोजकको अध्यितािा 
िस्नेछ।   

  (२) लिषयगत सलिलतको िैठक आिश्यकता अनसुार संयोजकिे तोकेको लिलत, सिय र स्िानिा 
िस्नेछ। लिषयगत सलिलतका सदस्यिध्य ेकणम्तिा एकाउन्न प्रलतशत सदस्यको उपणस्िती भएिा िैठकको 
गिपरुक सङ्खख्या पगेुको िालननेछ।   

(३) लिषयगत सलिलतको िैठकको लनियय सियसम्ितीिाट हनुेछ।सियसम्िती हनु नसकेिा सलिलतका 
कुि सदस्य सङ्खख्याको िहिुतिाट गरेको लनियय िान्य हनुेछ।  

(४) लिषयगत सलिलतिे िैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यणि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई 
आिन्त्रि गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ। 

(५) िैठकको लनियय लिषयगत सलिलतको संयोजकिे प्रिाणित गनेछ।  

१३. उपसलिलत गठन गनय सक्ने: दफा (६) को उपदफा (३) ििोणजि काययपालिकािाट प्राप्त लिषयिा लिषयगत 
सलिलतिे छानविन एिि ् लिशेष अध्ययन गनय आिश्यक देखेिा काययिते्र र सियािलि तोकी सलिलतका 
सदस्यको संयोजकत्ििा िढीिा तीन सदस्य रहेको उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) ििोणजि गदठत उपसलिलतिे लनिायररत सियिा सलिलत सिि प्रलतिदेन पेस 
गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) ििोणजि गदठत उपसलिलतिे आफूिाई तोवकएको णजम्ििेारी परुा गरेपश्चात 
उपसलिलत स्ितः विघटन हनुछे।  
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पररच्छेद ६ 

विविि 

१४. लिषयगत सलिलतको सणचिाियः विषयगत सलिलतको सणचिािय सो सलिलतको सणचिको रुपिा काि गनय 
तोवकएको  विषयगत शाखा प्रिखुको कायायिय िा काययपालिकािे तोवकददएको स्िानिा रहनेछ।  

१५. लिषयगत सलिलतिाई आिश्यक पने िजेट व्यिस्िाः लिषयगत सलिलतको िैठक सञ्चािन तिा सलिलतको 
कािसँग सम्िणन्ित विषयिा अध्ययन, अनगुिन िा छानविन गनय आिश्यक पने िजेट काययपालिकािे 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

१६. सूचना तिा कागजात उपिब्ि गराउन ुपनेM लिषयगत सलिलतिे आफ्नो कािसँग सम्िणन्ित विषयिा िाग 
गरेका सूचना िा कागजात उपिब्ि गराउन ुकाययपालिका एिि ् सो अन्तरगतका कियचारीको कतयव्य 
हनुेछ।  

१७. स्ििगत भ्रिि गनय सक्नेM लिषयगत सलिलतको लनियय अनसुार संयोजक, सदस्य िा उपसलिलतका पदालिकारीिे 
आफ्नो काययिेत्रसँग सम्िणन्ित विषयिा अध्यिको स्िीकृतिा गाउँपालिकालभत्रको कुनै काययस्िि तिा 
आयोजना स्िििा भ्रिि गनय सक्नछे।  

१८. काययतालिका तिा काययविलिको पािनाM (१) लिषयगत सलिलतिे आफ्नो काययसम्पादनिाई व्यिणस्ित गनय  
काययतालिका स्िीकृत गरी िागू गनय सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) ििोणजि स्िीकृत भएको काययतालिका तिा यस काययविलिको पािना गनुय सिै 
सदस्यको कतयव्य हनुछे।  

१९. लिषयगत सलिलतको अलभिेखM (१) लिषयगत सलिलतिे आफूिे सम्पादन गरेका कािको अलभिेख दरुुस्त 
राख्न ुपनेछ।   

(२) लिषयगत सलिलतिे आफ न्ो काययिते्र लभत्रको कुनै काि, कारिाहीको सम्िन्ििा प्रचलित 
कानून ििोणजि गोप्य राख्न ुपने अलभिेखहरु साियजलनक गनुय ह ुदैँन।  

(३) लिषयगत सलिलतिा भएको छिफि, लनियय र कािकारिाहीसँग सम्िणन्ित अलभिेख सलिलत 
सणचि िाफय त ्सणचिाियिे व्यिणस्ित गरी राख्नछे।  

२०. काययविलिको संशोिनः यस काययविलििा काययपालिकािे आिश्यक संशोिन िा हेरफेर गनय सक्नेछ।  

२१. आिश्यक व्यिस्िा गनय सक्नेः यस काययविलिको कायायन्ियनिा कुनै िािा अड्काउ उत्पन्न भएिा 
काययपालिकािे आिश्यक व्यिस्िा गरी िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्िणन्ित) 
 

(१)  सािाणजक विकास सलिलतको काययिेत्र:   

  (क)  णशिा, संस्कृलत, भाषा, किा तिा सावहत्य 

  (ख)  जनस्िास्थ्य तिा पोषि, 

  (ग)  खानेपानी तिा सरसफाई, 

(घ)  िवहिा, िाििालिका र सािाणजक सिािशेीकरि, 

  (ङ)  यिुा, खेिकुद तिा निप्रितयन । 

(२) पूिायिार विकास सलिलतको काययिेत्र:  

(क)  भिन, िस्ती, आिास तिा शहरी विकास , 

(ख)  सडक, पिु तिा यातायात ब्यिस्िा, 

(ग)  जिस्रोत, विद्यतु तिा स्िच्छ उजाय, 

(घ)  सूचना तिा सञ्चार प्रविलि विकास। 

(३) आलियक विकास सलिलतको काययिेत्र:  

(क)  कृवष विकास,  

(ख)  पशपुन्छी विकास, 

(ग)  लसंचाई, 

(घ) पययटन प्रिर्द्यन, 

(ङ) सहकारी तिा गररिी लनिारि एिि वित्तीय िेत्र, 

(च) उद्योग, व्यापार तिा व्यिसाय  

(छ) श्रि तिा रोजगार प्रिर्द्यन। 

(४) िन, िातािरि तिा विपद् व्यिस्िापन सलिलतको काययिते्र:     

  (क)  िन, हररयािी र जैविक विवििता, 

  (ख)  भ-ूसंरिि र जिािारका व्यिस्िापन, 
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  (ग)  िातािरि तिा फोहोरिैिा ब्यिस्िापन, 

(घ)    विपद् व्यिस्िापन तिा जििाय ुउत्िानणशिता। 

(५) सशुासन तिा संस्िागत विकास सलिलतको काययिते्र: 

  (क)  स्िानीय सेिा तिा जनशणि ब्यिस्िापन, 

  (ख)  सङ्गठन तिा ििता विकास, 

(ग)  राजस्ि तिा श्रोत पररचािन, 

  (घ)  तथ्यांक प्रिािी तिा योजना र विकास व्यिस्िापन 

(ङ)    नीलत, कानून, न्याय तिा सशुासन। 
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्िणन्ित) 
    

(१)  सािाणजक विकास सलिलतको काययिेत्र:   

  (क)  आिारभतू तिा िाध्यलिक णशिा सम्िन्िी, 

  (ख)  खेिकुद तिा अलतररि वियाकिाप सम्िन्िी, 

  (ग)  खानेपानी व्यिस्िापन, आिारभतू स्िास्थ्य तिा सरसफाई सम्िन्िी, 

(घ)  िैंलगक सिानता तिा सािाणजक सरुिा सम्िन्िी (िैंलगक सिानता, िाििालिका, वकशोर 
वकशोरी तिा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यणि तिा जेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संस्िा पररचािन, सिन्िय तिा लनयिन सम्िन्िी, 

  (च)  सािाणजक सरुिा काययिि तिा व्यणिगत घटना दताय सम्िन्िी, 

  (छ)  भाषा, सावहत्य, किा, संस्कृलत तिा सम्पदा सम्िन्िी। 

(२) पूिायिार विकास सलिलतको काययिते्रः  

(क)  सडक तिा यातायात पूिायिार सम्िन्िी, 

(ख)  जिविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्िन्िी, 

(ग)  सूचना तिा सञ्चार प्रविलि विकास तिा विस्तार सम्िन्िी, 

(घ)  एफ.एि. सञ्चािन सम्िन्िी, 

(ङ)  भिन तिा भिन संवहता एिि ्लनिायि इजाजत सम्िन्िी, 

(च)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय सम्िन्िी,  

(छ)  भ—ूउपयोग तिा िस्ती विकास सम्िन्िी, 

(ज)  साियजलनक लनजी साझेदारी सम्िन्िी। 

(३) आलियक विकास सलिलतको काययिेत्र:  

(क)  कृवष तिा पशपुन्छी सम्िन्िी, 

(ख)  लसंचाई तिा नदी लनयन्त्रि सम्िन्िी,  



13 
 

(ग)  उद्योग, िाणिज्य, पययटन प्रिर्द्यन सम्िन्िी, 

(घ)  खानी तिा खलनज पदाियको संरिि सम्िन्िी,   

(ङ)  सहकारी तिा वित्तीय िते्र सम्िन्िी, 

(घ) रोजगार प्रिर्द्यन तिा गररिी न्यूनीकरि सम्िन्िी। 

(४) िन, िातािरि तिा विपद् व्यिस्िापन सलिलतको काययिते्र:   

  (क)  िन, िन्यजन्त ुतिा भ–ूसंरिि सम्िन्िी, 

(ख)  जैविक विवििता संरिि सम्िन्िी, 

  (ख)  िातािरि, पयायिरि एिि ्जिािारिेत्र संरिि सम्िन्िी, 

  (घ)  फोहरिैिा व्यिस्िापन सम्िन्िी, 

(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रि सम्िन्िी, 

  (च)  जििाय ुपररितयन सम्िन्िी, 

  (छ) विपद् व्यिस्िापन, िारुि यन्त्र, एम्ििेुन्स सम्िन्िी। 

(५) सशुासन तिा संस्िागत विकास सलिलतको काययिते्र:  

(क)  सेिा प्रिाहको िापदण्ड सम्िन्िी, 

   (ख)  स्िानीय सेिा तिा जनशणि विकास सम्िन्िी, 

  (ग)  साियजलनक खरीद तिा सम्पणत्त व्यिस्िापन सम्िन्िी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्िानीय तहिीचको सम्िन्ि र सिन्िय तिा िडासँगको सिन्िय सम्िन्िी, 

  (ङ)  सभा ताि िैठक व्यिस्िापन सम्िन्िी, 

(च)  िजार अनगुिन, गिुस्तर, नापतौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा वहत संरिि सम्िन्िी, 

  (छ)  आन्तररक र अणन्ति िेखापरीिि सम्िन्ि ी, 

  (ज)  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुि सम्िन्िी, 

  (झ)  राजश्व नीलत तिा प्रशासन सम्िन्िी, 

  (ञ)  वित्तीय जोणखि न्य लूनकरि, आलियक प्रशासन तिा िेरुजू फर्छ्यौट सम्िन्िी, 

  (ट)  न्याय, कानून तिा िानि अलिकार प्रिर्द्यन सम्िन्िी, 
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  (ठ)  योजना, अनगुिन तिा िूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्िापन सम्िन्िी, 

  (ड)  सशुासन प्रिर्द्यन, साियजलनक सनुिुाई, साियजलनक परीिि, सािाणजक परीिि सम्िन्िी, 

  (ढ) नागररक सन्तषु्टी सिेिि र अन्तर लनकाय सिन्िय सम्िन्िी। 
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अनसूुची-३  

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सम्िणन्ित) 

िावषयक िजेट तिा काययिि तजुयिा कायय सियसीिा िध्यिकािीन खचय संरचना तजुयिा सम्िन्िी कायय 

नेपाि सरकारिाट राजस्ि िाडँफाँट र वित्तीय 
हस्तान्तरिको सीिा प्रालप्त  

फाल्गनु 
िसान्त लभत्र  

काययपालिका सदस्य र विषयगत िहाशाखा/शाखा 
प्रिखुिाई अलभिखुीकरि  

प्रदेश सरकारिाट राजस्ि िाडँफाँट र वित्तीय 
हस्तान्तरिको सीिा प्रालप्त 

चैत्र िसान्त 
लभत्र  

योजना सलििा तिा स्िानीय आलियक सिेिि तयारी  

स्रोत अनिुान  तिा िजेट सीिा लनिायरि 

सलिलत  

िैशाख ७ 
गतेलभत्र  

लत्रिषीय खचयको प्रिेपिसवहत िजेटको आकार र 
स्रोत आंकिन  

कूि स्रोत तिा खचय अनिुान, िजेट सीिा 
लनिायरि, िजेट िागयदशयन तयारी, स्िीकृलत  
एिि ्िहाशाखा/ शाखा र िडा कायायियिा 
सम्प्रषेि   

िैशाख १५ 
गतेलभत्र  

तीन आलियक िषयको िजेट सीिा लनिायरि तिा 
िाँडफाँट, िागयदशयन स्िीकृलत एिि ्िहाशाखा/शाखा 
र िडा कायायियिा सम्प्रषेि  

िस्ती तिा टोिस्तरिाट छनौट भएका 
आयोजना/ काययििसिेतको िडा सलिलत र 
लिषयगत िाहाशाखा/शाखािाट 
आयोजना/काययििको प्रािलिकीकरि  

जेठ १५ 
गतेलभत्र  

लिषयिेत्रगत िध्यिकािीन खचय संरचनाको 
प्रारणम्भक िस्यौदा तयारी तिा लिषयगत सलिलतिा 
पेस  

िडास्तरीय तिा लिषयिते्रको िजेट तिा 
काययििको प्रस्ताि िजेट तिा काययिि 
तजुयिा सलिलतिा पेस   

जेठ २५ 
गतेलभत्र  

लिषयिेत्रगत िध्यिकािीन खचय संरचनाको  िस्यौदा 
उपर सम्िणन्ित लिषयगत सलिलतिा छिफि तिा 
आिश्यक पररिाजयन सवहतको िस्यौदा िजेट तिा 
काययिि तजुयिा सलिलतिा पेस 

िजेट तिा काययििको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तिा काययपालिकािा पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र  

िध्यिकािीन खचय संरचनाको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तिा काययपालिकािा पेस  

िावषयक िजेट तिा काययिि काययपालिकािाट 
स्िीकृत गरी सभािा पेश   

असार १० 
गतेलभत्र  

िध्यिकािीन खचय संरचना काययपालिकािाट स्िीकृत 
गरी सभािा पेस  

िावषयक िजेट तिा काययिि उपर सभािा 
छिफि र अनिुोदन  

असार 
िसान्तलभत्र  

िध्यिकािीन खचय संरचना उपर सभािा  छिफि 
तिा सभािाट अनिुोदन  

 

 आज्ञािे 

िंगि िहादरु लिष्ट 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 

 

 


