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नमोबदु्ध नगरपालिकाको विषयगत सलमलत (काययसञ्चािन) काययविलि, २०७९ 

 

प्रस्तािना: नमोबदु्ध नगरपालिकाको काययपालिकािे गठन गरेका विषयगत सलमलतहरुको काययसञ्चािन प्रवियािाई 
ब्यबस्स्ित गरी नगरपालिकािाट सम्पादन हनुे काम कारबाहीिाई प्रभाबकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, स्िानीय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) एिं प्रशासकीय काययविलि (लनयलमत गने) ऐन, 

२०७५ को दफा ४ बमोस्िम नमोबदु्ध नगरपालिका, नगर काययपालिकािे यो नमोबदु्ध नगरपालिकाको विषयगत 
सलमलत (काययसंचािन) काययविलि, २०७९ बनाएको छ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययविलि को नाम “नमोबदु्ध नगरपालिका विषयगत सलमलत (काययसञ्चािन_ 
काययविलि, २०७९” रहेको छ । 

  (२)  यो काययविलि स्िानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेस्ि िागू हनुेछ।  

२. पररभाषाः लबषय िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा यस काययविलिमा, 
    

(क) “काययपालिका” भन्नािे नमोबदु्ध नगरपालिकाको नगर काययपालिका सम्झन ुपछय। 

(ि) “प्रमिु” भन्नािे नमोबदु्ध नगरपालिकाको प्रमिु सम्झन ुपछय। 

(ग) “उपप्रमिु” भन्नािे नगरपालिकाको उपप्रमिु सम्झनपुछय। 

(घ) “काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनपुछय।   

(ङ) “प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमिु प्रशासवकय अलिकृत 
सम्झनपुछय। 

(च) “नगरपालिका” भन्नािे नमोबदु्ध नगरपालिका सम्झन ुपछय।   

 (छ) “लबषयगत शािा” भन्नािे नमोबदु्ध नगर काययपालिका अन्तरगतको लबषयगत शािा, 
उपशािा, कायायिय िा इकाईिाई सम्झनपुछय।  

(ि) “िडा अध्यि” भन्नािे िडाको अध्यििाई सम्झनपुछय।   

(झ) “िडा सलमलत” भन्नािे नमोबदु्ध नगरपालिकाको िडा सलमलत सम्झन ुपछय।   
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(ट) “िडा सस्चि” भन्नािे नगरपालिकाको िडा कायायियको प्रशासकीय प्रमिुको रुपमा 
कामकाि गनय तोवकएको िडासस्चि सम्झनपुछय।   

(ठ) “विषयगत सलमलत” भन्नािे  नमोबदु्ध नगरपालिका (काययसम्पादन) लनयमाििी, २०७४ को 
लनयम १६ र प्रचलित काननु बमोस्िम गठन हनुे सलमलत सम्झन ुपछय। 

(ड)  “सस्चि” भन्नािे विषयगत सलमलतको सदस्य सस्चिको रुपमा काम गनय िवटएको कमयचारी 
सम्झन ुपछय।    

(ढ)  “सदस्य” भन्नािे विषयगत सलमलतको सदस्य सम्झन ुपछय।  

(ण) “संयोिक” भन्नािे विषयगत सलमलतको संयोिक सम्झन ुपछय। 

      

पररच्छेद २ 

विषयगत सलमलत सम्बन्िी व्यिस्िा 

३. विषयगत सलमलत गठन लबलि: (१) नमोबदु्ध नगरपालिका नगर काययपालिका (काययसम्पादन) लनयमाििी, 
२०७४ को लनयम १५ र नगर सभा तिा नगर काययपालिका बैठक सािै प्रचलित काननु बमोस्िम गठन 
हनुे प्रत्येक विषयगत सलमलतमा काययपालिकािे तोकेको सम्बस्न्ित विषयिते्र हेने सदस्यको संयोिकत्िमा 
काययपालिकाका सदस्यमध्ये मवहिा, दलित िा अल्पसंख्यक समेतको प्रलतलनलित्ि हनुे गरी प्रमिुिे तोकेको 
सदस्य रहनेछन।्     

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेस्िएको भएता पलन योिना तिुयमाको िालग गठन हनुे 
लबषयगत सलमलतमा सम्बस्न्ित लबषयगत शािाका प्रमिुहरु पदेन सदस्यको रुपमा रहनेछन।्    

  (३) लबषयगत सलमलतको कामकारबाहीिाई सहिीकरण गनय प्रमिु प्रशासकीय अलिकृतिे सम्बस्न्ित 
विषयगत शािाको प्रमिुिाई सदस्य सस्चिको रुपमा काम गनय िटाउने छ।   

  (४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा िेस्िएको भएता पलन योिना तिुयमाको िालग गठठत विषयगत 
सलमलतको सन्दभयमा उपदफा (२) बमोस्िमका सदस्यहरुमध्ये काययपालिकािे सम्बस्न्ित विषयको शािा 
प्रमिुिाई सदस्य सस्चिको रुपमा काम गनेगरी तोक्नेछ।   

(५) यस काययविलि बमोस्िम लबषयगत सलमलतको संयोिक र सदस्य तोक्दा लबषय िेत्रको ज्ञान, 

अनभुब र लनििे सलमलतमा परु् याउन सक्ने योगदान समेतका आिारमा लमल्दो लबषयगत सलमलतमा समाबेश 
गनय प्रािलमकता ठदनपुनेछ। 



4 
 

४. संयोिक र सदस्यको पदािलि : (१) विषयगत सलमलतका संयोिक र दफा ३ को उपदफा (१) बमोस्िम 
तोवकएका सदस्यको पदािलि पााँच िषयको हनुेछ।   

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेस्िएको भएता पलन लनिको अनभुि र सलमलतको काममा 
परु् याउन सक्ने योगदान समेतका आिारमा संयोिक र सदस्यको स्िम्मेिारी आबश्यकता अनसुार पररितयन 
िा हेरफेर गनय यस व्यिस्िािे बािा परु् याएको मालनने छैन।  
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पररच्छेद ३ 

विषयगत सलमलतको काययिते्र, काम, कतयव्य र अलिकार 

५. विषयगत सलमलतको काययिते्रः (१) नगरपालिकाको आिलिक योिना, विषयगत िेत्रसाँग सम्बस्न्ित काययहरु, 
लबषयिेत्रगत रणनीलतक योिना, मध्यमकािीन िचय संरचना र बावषयक नीलत, काययिम तिा बिेट तिुयमा 
तिा कायायन्ियनको सन्दभयमा लबषयगत सलमलतको काययिेत्र अनसूुची १ मा उल्िेि भए बमोस्िम हनुेछ।  

  (२) काययपालिकाको बैठकमा प्रस्ततु भएका प्रस्तािमध्ये िप अध्ययन गनुय पने देस्िएका नीलत 
तिा कानून तिुयमा, संशोिन िा पररमाियन िस्ता नीलतगत विषयमा काययपालिकािाई राय परामशय प्रदान गने 
सन्दभयमा लबषयगत सलमलतको काययिेत्र अनसूुची २ मा उल्िेि भए बमोस्िम हनुछे। 

६. विषयगत सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोस्िम नगरपालिकाको 
आिलिक योिना तिा लबषयिेत्रगत रणनीलतक योिना तिुयमाको सन्दभयमा विषयगत सलमलतहरुको काम, 

कतयव्य र अलिकार देहायबमोस्िम हनुेछः  

(क)  आिलिक तिा लबषयिेत्रगत रणनीलतक योिना तिुयमाको िालग आबश्यक पने आिार 
रेिा तथ्याङ्क एबम ्लबषयिेत्रगत िस्तसु्स्िलत वििरण तयार गने,  

(ि)  दीघयकािीन सोच अनरुुप लबषयिते्रगत िक्ष्य, उद्दशे्य तिा रणनीलत लनिायरण गने,  

(ग)   लबषयिेत्रगत स्रोत अनमुान तिा प्रिेपण गने, 

(घ)   लबषयिेत्रगत अपेस्ित उपिस्ब्ि तिा नलतिा िाका तयार गने,  

(ङ)   लबषयिते्रगत प्रमिु आयोिना तिा काययिम तिुयमा गने,  

(च)  लबषयिस्त ु उपर सहभालगतामूिक लबलििाट छिफि गरी सझुाब र लनष्कषय      
सवहतको प्रलतबेदन आिलिक योिना तिुयमा लनदेशक सलमलत समि पेस गने। 

(छ) नगरपालिकाको आिलिक योिना, विषयगत िेत्रसाँग सम्बस्न्ित काययहरु, लबषयिेत्रगत 
रणनीलतक योिना, मध्यमकािीन िचय संरचना र बावषयक नीलत, काययिम तिा बिेट 
तिुयमा तिा कायायन्ियन गने, 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बमोस्िम गाउाँ/नगरपालिकाको मध्यमकािीन िचय संरचना तिा 
िावषयक विकास योिना तिुयमाको सन्दभयमा विषयगत सलमलतहरुको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोस्िम 
हनुेछः  
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(क)  स्रोत अनमुान तिा बिेट सीमा लनिायरण सलमलतिे माग गरेका विषयिेत्रगत वििरण 
तिा तथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, 

(ि)  विषयगत रुपमा काययिम तिा आयोिनाको प्रािलमकीकरणको आिार तयार गने, 

(ग) विषयिते्रगत रुपमा प्रस्तावित काययिम तिा आयोिनाको लत्रिषीय िचय प्रिेपण 
सवहतको मध्यमकािीन िचय संरचना र आगामी आलियक िषयको बिेट उपर छिफि 
र विश्लषेण गने, 

(घ)  विषयगत िेत्रका प्रस्तावित आयोिना तिा काययिमहरु आिलिक योिना, विषयिेत्रगत 
रणनीलतक योिना तिा चाि ुमध्यमकािीन िचय संरचना अनरुूप भए नभएको एकीन 
गरी सामञ्जस्यता कायम गने, 

(ङ)  सम्बस्न्ित विषयिेत्रलभत्र पने उपिेत्रबीच आयोिना तिा काययिमहरुको दोहोरोपना 
हटाउने, सामञ्जस्यता र बिेटको सन्तिुन कायम गने,  

(च)  स्रोत अनमुान तिा बिेट सीमा लनिायरण सलमलतिे पठाएको बिेट सीमा र मागयदशयनको 
आिारमा काययिम तिा आयोिनाको प्रािलमकता लनिायरण गरी विषयिेत्रगत 
मध्यमकािीन िचय संरचना र िावषयक बिेट तिा काययिम तिुयमा गरी बिेट तिा 
काययिम तिुयमा सलमलतमा पेस गने, 

(छ) विषयगत िेत्रसाँग सम्बस्न्ित गैरसरकारी संस्िा, सहकारी िगायत सामदुावयक सङ्घ 
संस्िाको िावषयक काययिम गाउाँपालिकाको िावषयक योिना तिा काययिममा समािेश 
गनय आिश्यक समन्िय गने, 

(ि)  काययपालिका र नगर सभाबाट तोवकए बमोस्िमका अन्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोिनको िालग लबषयगत सलमलतिे आयोिना तिा काययिमको 
प्रािलमकीकरण गरी प्रस्ताब गदाय िाताबरणीय सन्तिुन, सामास्िक समािेशीकरण, विपद ब्यबस्िापन, िैंलगक 
समानता तिा ठदगो विकास िक्ष्यको प्रालप्तिस्ता लबषयहरुमा पयायप्त ध्यान ठदई लबषयिेत्रगत सन्तिुन र 
समन्िय कायम गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बमोस्िम काययपालिकािाट राय सझुाबको िालग प्राप्त नीलतगत 
विषयमा सलमलतिे विषयिस्तकुो गाम्भीययता, सोबाट पनय सक्ने दीघयकािीन प्रभाि तिा आलियक दावयत्ि र 
प्रचलित कानूनी व्यिस्िा समेतका आिार अध्ययन विश्लषेण गरी राय सझुाि सवहतको प्रलतिेदन 
काययपालिकामा पेस गनुयपनेछ। 



7 
 

(५) यस दफा बमोस्िम सम्पादन गने कामको लसिलसिामा विषयगत सलमलतिे विषयगत शािा 
प्रमिु िा अन्य कुनै कमयचारी तिा विषय विज्ञिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय िा कुनै स्िानको अििोकन 
गनय गराउन सक्नेछ।   
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 पररच्छेद– ४ 

विषयगत सलमलतका पदालिकारीको काम, कतयव्य र अलिकार 

७. संयोिकको काम, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलमलतको संयोिकको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय 
बमोस्िम हनुेछः–  

 (क)  सलमलतको बैठकको अध्यिता गने, 

 (ि)  सलमलतको बैठकको लमलत, समय र स्िान तोक्ने,  

  (ग)  बैठकको काययसूची तय गने, 

(घ)  सलमलतसाँग सम्बस्न्ित विषयिेत्रमा अन्तर विषयगत सलमलत र अन्तर लनकायगत 
समन्िय गने, 

  (ङ)  सदस्यहरुको स्िम्मेिारी बााँडफााँट गने, 

  (च) सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने।   

८. सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलमलतका सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोस्िम 
हनुेछः– 

(क)  सलमलतको बैठकमा उपस्स्ित भइ आफ्नो राय सझुाि र िारणा राख्न,े   

  (ि)  आफूिाई तोवकएको कायय स्िम्मेिारी लनिायह गने, 

 (ग)  सलमलत िा संयोिकिे तोकेका अन्य कायय गने । 

९. सदस्य सस्चिको काम, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलमलतका सदस्य सस्चिको काम, कतयव्य र अलिकार 
देहायबमोस्िम हनुेछः– 

  (क) सलमलतको सस्चि भई काम गने,   

(ि)  संयोिकको लनदेशन अनरुूप बैठकको काययसूची तिा प्रस्ताि तयार गरी  
सदस्यहरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)  विषयिेत्रसाँग सम्बस्न्ित विषयहरुमा आिश्यक सूचना तिा तथ्याङ्क सङ्किन, 

विश्लषेण गरी सलमलतको बैठकमा पेस गने, 

(घ)  सलमलतको समग्र काययको प्रभािकारीताका िालग कायययोिना तिुयमा गने र 
कायायन्ियनको लनलमत्त प्रस्ताि तयार गरी सलमलतमा पेस गने,  
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(ङ)  सलमलतको काययसम्पादन प्रलतिेदन तयार गरी बैठकमा पेस गने, 

(च)  सलमलतको कामकारबाही तिा बैठकका लनणययसाँग सम्बस्न्ित विषयको अलभिेि 
राख्न,े 

(छ)  सलमलतको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 

(ि)  सलमलत िा संयोिकिे तोकेका अन्य कायय गने।  

 

 पररच्छेद– ५  

लबषयगत सलमलतको बैठक सम्बन्िी ब्यबस्िा  

१०. आिलिक तिा रणनीलतक योिना तिुयमा सम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोस्िम 
नगरपालिकाको आिलिक योिना तिा लबषय िेत्रगत रणनीलतक योिना तिुयमा काययको िालग विषयगत 
सलमलतको बैठक आिलिक योिना तिुयमा लनदेशक सलमलतको संयोिकसाँगको समन्ियमा आबश्यकता 
अनसुार बस्नेछ।   

  (२) लबषयगत सलमलतको बैठक संयोिकको लनदेशनमा सदस्य-सस्चबिे बोिाउनेछ।यस्तो बैठकमा 
यिासम्भब सबै सदस्यहरुको उपस्स्ित हनु ेब्यबस्िा लमिाउन ुपनेछ।  

  (३) बैठकको अध्यिता संयोिकिे गनेछ र लनिको अनपुस्स्िलतमा सलमलतमा प्रलतलनलित्ि गने 
काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट िेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ। 

(४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा विषयगत विज्ञको रुपमा कुनै व्यस्ि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई 
आमन्त्रण गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ। 

११. मध्यमकािीन िचय संरचना तिा िावषयक विकास योिना तिुयमासम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा 
(२) बमोस्िम गाउाँ/नगरपालिकाको मध्यमकािीन िचय संरचना तिा िावषयक विकास योिना तिुयमा काययको 
िालग बिेट तिा काययिम तिुयमा सलमलतको संयोिकसाँगको समन्ियमा विषयगत सलमलतको बैठक 
संयोिकको लनदेशनअनरुुप सदस्य-सस्चबिे बोिाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रयोिनको िालग लबषयगत सलमलतको बैठक आबश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्यिता संयोिकिे गनेछ र लनिको अनपुस्स्िलतमा सलमलतमा प्रलतलनलित्ि गने 
काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट िेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ।  
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  (४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा विषय विज्ञको रुपमा कुनै व्यस्ि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई 
आमन्त्रण गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ। 

(५) लबषयगत सलमलतिे लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन िचय संरचना तिा िावषयक विकास योिनाको 
मस्यौदा तिुयमा गने िममा अनसूुची ३ बमोस्िमको काययतालिकासाँग सामन्िस्यता कायम हनुे गरी कायय 
गनुयका सािै त्यस्तो मस्यौदा िेठ पच्चीस गतेलभत्र बिेट तिा काययिम तिुयमा सलमलतमा पेस गनुयपनेछ। 

१२. नीलतगत लबषयसम्बन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बमोस्िम काययपालिकािाट प्राप्त  नीलतगत 
विषयमा राय सझुाब सवहतको प्रलतबेदन पेस गनय विषयगत सलमलतको बैठक संयोिकको अध्यितामा 
बस्नेछ।   

  (२) लबषयगत सलमलतको बैठक आबश्यकता अनसुार संयोिकिे तोकेको लमलत, समय र स्िानमा 
बस्नेछ। लबषयगत सलमलतका सदस्यमध्ये कस्म्तमा एकाउन्न प्रलतशत सदस्यको उपस्स्िती भएमा बैठकको 
गणपरुक सङ्खख्या पगेुको मालननेछ।   

(३) लबषयगत सलमलतको बैठकको लनणयय सियसम्मतीबाट हनुेछ।सियसम्मती हनु नसकेमा सलमलतका 
कुि सदस्य सङ्खख्याको बहमुतबाट गरेको लनणयय मान्य हनुेछ।  

(४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा विषयगत विज्ञको रुपमा कुनै व्यस्ि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई 
आमन्त्रण गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ। 

(५) बैठकको लनणयय लबषयगत सलमलतको संयोिकिे प्रमास्णत गनेछ।  

१३. उपसलमलत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बमोस्िम काययपालिकािाट प्राप्त लबषयमा लबषयगत 
सलमलतिे छानविन एबम ् लबशेष अध्ययन गनय आबश्यक देिेमा काययिते्र र समयािलि तोकी सलमलतका 
सदस्यको संयोिकत्िमा बढीमा तीन सदस्य रहेको उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्िम गठठत उपसलमलतिे लनिायररत समयमा सलमलत समि प्रलतिेदन पेस 
गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्िम गठठत उपसलमलतिे आफूिाई तोवकएको स्िम्मेिारी परुा गरेपश्चात 
उपसलमलत स्ितः विघटन हनुछे।  
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पररच्छेद ६ 

विविि 

१४. लबषयगत सलमलतको सस्चिाियः विषयगत सलमलतको सस्चिािय सो सलमलतको सस्चिको रुपमा काम गनय 
तोवकएको  विषयगत शािा प्रमिुको कायायिय िा काययपालिकािे तोवकठदएको स्िानमा रहनेछ।  

१५. लबषयगत सलमलतिाई आिश्यक पने बिेट व्यिस्िाः लबषयगत सलमलतको बैठक सञ्चािन तिा सलमलतको 
कामसाँग सम्बस्न्ित विषयमा अध्ययन, अनगुमन िा छानविन गनय आिश्यक पने बिेट काययपालिकािे 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

१६. सूचना तिा कागिात उपिब्ि गराउन ुपनेM लबषयगत सलमलतिे आफ्नो कामसाँग सम्बस्न्ित विषयमा माग 
गरेका सूचना िा कागिात उपिब्ि गराउन ुकाययपालिका एिम ् सो अन्तरगतका कमयचारीको कतयव्य 
हनुेछ।  

१७. स्ििगत भ्रमण गनय सक्नMे लबषयगत सलमलतको लनणयय अनसुार संयोिक, सदस्य िा उपसलमलतका पदालिकारीिे 
आफ्नो काययिेत्रसाँग सम्बस्न्ित विषयमा अध्यिको स्िीकृतमा गाउाँपालिकालभत्रको कुनै काययस्िि तिा 
आयोिना स्ििमा भ्रमण गनय सक्नछे।  

१८. काययतालिका तिा काययविलिको पािनाM (१) लबषयगत सलमलतिे आफ्नो काययसम्पादनिाई व्यिस्स्ित गनय  
काययतालिका स्िीकृत गरी िागू गनय सक्नेछ। 

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

१९. लबषयगत सलमलतको अलभिेिM (१) लबषयगत सलमलतिे आफूिे सम्पादन गरेका कामको अलभिेि दरुुस्त 
राख्न ुपनेछ।   

(२) लबषयगत सलमलतिे आफ्न्ो काययिते्र लभत्रको कुनै काम, कारिाहीको सम्बन्िमा प्रचलित 
कानून बमोस्िम गोप्य राख्न ुपने अलभिेिहरु साियिलनक गनुय हु् ाँदैन।  

(३) लबषयगत सलमलतमा भएको छिफि, लनणयय र कामकारिाहीसाँग सम्बस्न्ित अलभिेि सलमलत 
सस्चि माफय त ्सस्चिाियिे व्यिस्स्ित गरी राख्नछे।  

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

२१. आिश्यक व्यिस्िा गनय सक्नःे यस काययविलिको कायायन्ियनमा कुनै िािा अड्काउ उत्पन्न भएमा 
काययपालिकािे आिश्यक व्यिस्िा गरी िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्ित) 
 

(१)  सामास्िक विकास सलमलतको काययिेत्र:   

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

  (ि)  िनस्िास्थ्य तिा पोषण, 

  (ग)  िानेपानी तिा सरसफाई, 

(घ)  मवहिा, िािबालिका र सामास्िक समािेशीकरण, 

  (ङ)  यिुा, िेिकुद तिा निप्रबतयन । 

(२) पूिायिार विकास सलमलतको काययिेत्र:  

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

(ि)  सडक, पिु तिा यातायात ब्यबस्िा, 

(ग)  ििस्रोत, विद्यतु तिा स्िच्छ उिाय, 

(घ)  सूचना तिा सञ्चार प्रविलि विकास। 

(३) आलियक विकास सलमलतको काययिेत्र:  

(क)  कृवष विकास,  

(ि)  पशपुन्छी विकास, 

(ग)  लसंचाई, 

(घ) पययटन प्रबद्धयन, 

(ङ) सहकारी तिा गररिी लनिारण एबम वित्तीय िेत्र, 

(च) उद्योग, व्यापार तिा व्यिसाय  

(छ) श्रम तिा रोिगार प्रबद्धयन। 

(४) िन, िातािरण तिा विपद् व्यिस्िापन सलमलतको काययिते्र:     

  (क)  िन, हररयािी र िैविक विवििता, 

  (ि)  भ-ूसंरिण र ििािारका व्यिस्िापन, 
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  (ग)  िातािरण तिा फोहोरमैिा ब्यबस्िापन, 

(घ)    विपद् व्यिस्िापन तिा ििबाय ुउत्िानस्शिता। 

(५) सशुासन तिा संस्िागत विकास सलमलतको काययिेत्र: 

  (क)  स्िानीय सेिा तिा िनशस्ि ब्यबस्िापन, 

  (ि)  सङ्गठन तिा िमता विकास, 

(ग)  रािस्ि तिा श्रोत पररचािन, 

  (घ)  तथ्यांक प्रणािी तिा योिना र विकास व्यिस्िापन 

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

(दफा ५ को उपदफा (२) साँग सम्बस्न्ित) 
    

(१)  सामास्िक विकास सलमलतको काययिेत्र:   

  (क)  आिारभतू तिा माध्यलमक स्शिा सम्बन्िी, 

  (ि)  िेिकुद तिा अलतररि वियाकिाप सम्बन्िी, 

  (ग)  िानेपानी व्यिस्िापन, आिारभतू स्िास्थ्य तिा सरसफाई सम्बन्िी, 

(घ)  िैंलगक समानता तिा सामास्िक सरुिा सम्बन्िी (िैंलगक समानता, िाििालिका, वकशोर 
वकशोरी तिा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यस्ि तिा िेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संस्िा पररचािन, समन्िय तिा लनयमन सम्बन्िी, 

  (च)  सामास्िक सरुिा काययिम तिा व्यस्िगत घटना दताय सम्बन्िी, 

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

(२) पूिायिार विकास सलमलतको काययिते्रः  

(क)  सडक तिा यातायात पूिायिार सम्बन्िी, 

(ि)  ििविद्यतु, उिाय, सडक ित्ती सम्बन्िी, 

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

(घ)  एफ.एम. सञ्चािन सम्बन्िी, 

(ङ)  भिन तिा भिन संवहता एिम ्लनमायण इिाित सम्बन्िी, 

(च)  िग्गा नाप नक्सा, घरिग्गा िनीपिुाय सम्बन्िी,  

(छ)  भ—ूउपयोग तिा िस्ती विकास सम्बन्िी, 

(ि)  साियिलनक लनिी साझेदारी सम्बन्िी। 

(३) आलियक विकास सलमलतको काययिेत्र:  

(क)  कृवष तिा पशपुन्छी सम्बन्िी, 

(ि)  लसंचाई तिा नदी लनयन्त्रण सम्बन्िी,  
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(ग)  उद्योग, िास्णज्य, पययटन प्रिद्धयन सम्बन्िी, 

(घ)  िानी तिा िलनि पदाियको संरिण सम्बन्िी,   

(ङ)  सहकारी तिा वित्तीय िते्र सम्बन्िी, 

(घ) रोिगार प्रबद्धयन तिा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्िी। 

(४) िन, िातािरण तिा विपद् व्यिस्िापन सलमलतको काययिते्र:   

  (क)  िन, िन्यिन्त ुतिा भ–ूसंरिण सम्बन्िी, 

(ि)  िैविक विवििता संरिण सम्बन्िी, 

  (ि)  िातािरण, पयायिरण एिम ्ििािारिेत्र संरिण सम्बन्िी, 

  (घ)  फोहरमैिा व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(ङ)  ििउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्िी, 

  (च)  िििाय ुपररितयन सम्बन्िी, 

  (छ) विपद् व्यिस्िापन, बारुण यन्त्र, एम्ििेुन्स सम्बन्िी। 

(५) सशुासन तिा संस्िागत विकास सलमलतको काययिते्र:  

(क)  सेिा प्रिाहको मापदण्ड सम्बन्िी, 

   (ि)  स्िानीय सेिा तिा िनशस्ि विकास सम्बन्िी, 

  (ग)  साियिलनक िरीद तिा सम्पस्त्त व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्िानीय तहबीचको सम्बन्ि र समन्िय तिा िडासाँगको समन्िय सम्बन्िी, 

  (ङ)  सभा ताि बैठक व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(च)  बिार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौि, िाद्य सरुिा र उपभोिा वहत संरिण सम्बन्िी, 

  (छ)  आन्तररक र अस्न्तम िेिापरीिण सम्बन्ि्ी, 

  (ि)  विदा, उत्सि, उदी, िात्रा, पिय, उपािी, विभषुण सम्बन्िी, 

  (झ)  रािश्व नीलत तिा प्रशासन सम्बन्िी, 

  (ञ)  वित्तीय िोस्िम न्य्लूनकरण, आलियक प्रशासन तिा बेरुिू फर्छ्यौट सम्बन्िी, 

  (ट)  न्याय, कानून तिा मानि अलिकार प्रिद्धयन सम्बन्िी, 
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  (ठ)  योिना, अनगुमन तिा मूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

  (ड)  सशुासन प्रिद्धयन, साियिलनक सनुिुाई, साियिलनक परीिण, सामास्िक परीिण सम्बन्िी, 

  (ढ) नागररक सन्तषु्टी सिेिण र अन्तर लनकाय समन्िय सम्बन्िी। 
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अनसूुची-३  

(दफा ११ को उपदफा (५) साँग सम्बस्न्ित) 

बावषयक बिेट तिा काययिम तिुयमा कायय समयसीमा मध्यमकािीन िचय संरचना तिुयमा सम्बन्िी कायय 

नेपाि सरकारिाट रािस्ि बााँडफााँट र वित्तीय 
हस्तान्तरणको सीमा प्रालप्त  

फाल्गनु 
मसान्त लभत्र  

काययपालिका सदस्य र विषयगत महाशािा/शािा 
प्रमिुिाई अलभमिुीकरण  

प्रदेश सरकारिाट रािस्ि बााँडफााँट र वित्तीय 
हस्तान्तरणको सीमा प्रालप्त 

चैत्र मसान्त 
लभत्र  

योिना सलमिा तिा स्िानीय आलियक सिेिण तयारी  

नीलत तिा काययिम तयार गरी 
अध्यि/प्रमिुद्वारा सभामा पेस  

बैशाि ७ 
गतेलभत्र  

लत्रबषीय िचयको प्रिेपणसवहत बिेटको आकार र 
स्रोत आकंिन  

कूि स्रोत तिा िचय अनमुान, बिेट सीमा 
लनिायरण, बिेट मागयदशयन तयारी, स्िीकृलत  
एबम ्महाशािा/ शािा र िडा कायायियमा 
सम्प्रषेण   

बैशाि १५ 
गतेलभत्र  

तीन आलियक बषयको बिेट सीमा लनिायरण तिा 
बााँडफााँट, मागयदशयन स्िीकृलत एबम ्महाशािा/शािा 
र िडा कायायियमा सम्प्रषेण  

िस्ती तिा टोिस्तरिाट छनौट भएका 
आयोिना/ काययिमसमेतको िडा सलमलत र 
लबषयगत माहाशािा/शािािाट 
आयोिना/काययिमको प्रािलमकीकरण  

िेठ १५ 
गतेलभत्र  

लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन िचय संरचनाको 
प्रारस्म्भक मस्यौदा तयारी तिा लबषयगत सलमलतमा 
पेस  

िडास्तरीय तिा लबषयिते्रको बिेट तिा 
काययिमको प्रस्ताब बिेट तिा काययिम 
तिुयमा सलमलतमा पेस   

िेठ २५ 
गतेलभत्र  

लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन िचय संरचनाको  मस्यौदा 
उपर सम्बस्न्ित लबषयगत सलमलतमा छिफि तिा 
आबश्यक पररमाियन सवहतको मस्यौदा बिेट तिा 
काययिम तिुयमा सलमलतमा पेस 

बिेट तिा काययिमको एकीकृत मस्यौदा 
तयारी तिा काययपालिकामा पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र  

मध्यमकािीन िचय संरचनाको एकीकृत मस्यौदा 
तयारी तिा काययपालिकामा पेस  

बावषयक बिेट तिा काययिम काययपालिकािाट 
स्िीकृत गरी सभामा पेश   

असार १० 
गतेलभत्र  

मध्यमकािीन िचय संरचना काययपालिकािाट स्िीकृत 
गरी सभामा पेस  

बावषयक बिेट तिा काययिम उपर सभामा 
छिफि र अनमुोदन  

असार 
मसान्तलभत्र  

मध्यमकािीन िचय संरचना उपर सभामा  छिफि 
तिा सभािाट अनमुोदन  

 

 


