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स्थानीय राजपत्र 

संख्या-१२ 

२०७९ साल २ िविना ३० गते सोिबार 

भाग-२ 

 

चन्द्रकोट गाउँपामलकाको विषयगत समिमत (काययसञ्चालन) काययविमि, २०७9 

काययपामलकाबाट स्िीकृत मिमत :- २०७९/२/२८  
 

प्रस्तािना: काययपामलकाले गठन गरेका विषयगत समिमतिरुको काययसञ्चालन प्रवियालाई ब्यबस्स्थत गरी  
गाउँपामलकािाट सम्पादन िनु े कािकारबािीलाई प्रभाबकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोले, चन्द्रकोट गाउँ 
काययपामलकाले यो काययविमि बनाएको छ। 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्तनािरप्रारम्भः (१) यो काययविमिको नाि “विषयगत समिमत -काययसञ्चालन_ काययविमि, 

२०७८”रिेकोछ। 

  (२)  यो काययविमि स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतदेस्ि लागू िनुेछ। 

२. पररभाषाःमबषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययविमििा,– 

  (क) “अध्यि िा प्रििु” भन्नाले चन्द्रकोट गाउँपामलकाको अध्यि सम्झन ुपछय। 

(ि) “काययपामलका” भन्नाले चन्द्रकोट गाउँपामलकाको काययपामलका सम्झन ुपछय। 

(ग) “उपाध्यि”भन्नाले चन्द्रकोट गाउँपामलकाकाको उपाध्यि सम्झन ुपछय। 

(घ) “विषयगतसमिमत” भन्नाले चन्द्रकोट गाउँपामलका (काययसम्पादन) मनयिािली, २०७4 
को मनयि 15 बिोस्जि गठन िनुे समिमत सम्झन ुपछय। 
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(ङ) “सस्चि” भन्नाले विषयगत समिमतको सस्चिको रुपिा काि गनय िवटएको कियचारी 
सम्झन ुपछय।    

(च) “सदस्य” भन्नाले विषयगत समिमतको सदस्य सम्झन ुपछय। 

(छ) “संयोजक” भन्नाले विषयगत समिमतको संयोजक सम्झन ुपछय। 

  

पररच्छेद२ 

विषयगत समिमत सम्बन्द्िी व्यिस्था 

३. विषयगत समिमत गठन मबमि: (१) चन्द्रकोट गाउँपामलका (काययसम्पादन) मनयिािली, २०७4 को मनयि 
15 बिोस्जि गठन िनुे प्रत्येक विषयगत समिमतिा काययपामलकाले तोकेको सम्बस्न्द्ित विषयिते्र िेने 
सदस्यको संयोजकत्ििा काययपामलकाका सदस्य िध्ये िविला, दमलत िा अल्पसंख्यक सिेतको प्रमतमनमित्ि 
िनुेगरी अध्यिले तोकेको दईु जना सदस्य रिने छन।् 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएतापमन योजना तजुयिाको लामग गठनिनु े
मबषयगत समिमतिा सम्बस्न्द्ित मबषयगत शािाका प्रििुिरु पदेन सदस्यको रुपिा रिने छन।् 

  (३)मबषयगत समिमतको काि कारबािीलाई सिजीकरण गनय प्रििु प्रशासकीय अमिकृतले 
सम्बस्न्द्ित विषयगत शािाको प्रििुलाई सस्चिको रुपिा काि गनय िटाउनछे।   

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएतापमन योजना तजुयिाको लामग गठठत विषयगत 
समिमतको सन्द्दभयिा उपदफा (२) बिोस्जिका सदस्यिरु िध्ये काययपामलकाले कुनै एकशािा प्रििुलाई 
सदस्य सस्चिको रुपिा काि गनेगरी तोक्नेछ।  

(५) यस काययविमि बिोस्जि मबषयगत समिमतको संयोजक र सदस्य तोक्दा मबषय िेत्रको ज्ञान, 

अनभुब र मनजले समिमतिा परु् याउन सक्ने योगदान सिेतका आिारिा मिल्दो मबषयगत समिमतिा सिाबेश 
गनय प्राथमिकता ठदनपुनेछ। 

४. संयोजक र सदस्यको पदािमि : (१) विषयगत समिमतका संयोजक र दफा ३ को उपदफा (१) बिोस्जि 
तोवकएका सदस्यको पदािमि पाँच िषयको िनुेछ। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पमन मनजको अनभुि र समिमतको काििा 
परु् याउन सक्ने योगदान सिेतका आिारिा संयोजक र सदस्यको स्जम्िेिारी आबश्यकता अनसुार 
पररितयन िा िेरफेरगनय यस व्यिस्थाले बािा परु् याएको िामनने छैन। 
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पररच्छेद३ 

विषयगत समिमतको काययिते्र, काि, कतयव्य र अमिकार 

५. विषयगत समिमतको काययिते्रः(१)गाउँपामलकाको आिमिक योजना, मबषयिते्रगत रणनीमतक योजना, 
िध्यिकालीन िचय संरचना र बावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिाको सन्द्दभयिा मबषयगत समिमतको 
काययिेत्र अनसूुची १ िा उल्लेि भए बिोस्जि िनुेछ। 

  (२) काययपामलकाको बैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताििध्ये थप अध्ययन गनुय पने देस्िएका नीमत 
तथा कानून तजुयिा, संशोिन िा पररिाजयन जस्ता नीमतगत विषयिा काययपामलकालाई राय परािशय प्रदान 
गने सन्द्दभयिा मबषयगत समिमतको काययिेत्र अनसूुची २ िा उल्लेि भए बिोस्जि िनुछे। 

६. विषयगत समिमतको काि, कतयव्य र अमिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि गाउँपामलकाको 
आिमिक योजना तथा मबषयिेत्रगत रणनीमतक योजना तजुयिाको सन्द्दभयिा विषयगत समिमतिरुको काि, 

कतयव्य र अमिकार देिाय बिोस्जि िनुेछः 

(क) आिमिक तथा मबषय िेत्रगत रणनीमतक योजना तजुयिाको लामग आबश्यक पने 
आिार रेिा तथ्याङ्क एबि ्विषय िेत्र गत िस्त ुस्स्थमत वििरण तयार गने, 

(ि)  दीघयकालीन सोच अनरुुप मबषयिते्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य तथा रणनीमत मनिायरण गने, 

(ग)   मबषय िेत्रगत स्रोत अनिुान तथा प्रिेपण गने, 

(घ)मबषय िेत्रगत अपेस्ित उपलस्ब्ि तथा नमतजा िाका तयार गने, 

(ङ)   मबषय िेत्रगत प्रििु आयोजना तथा काययिि तजुयिा गने, 

(च)  मबषयिस्त ु उपर सिभामगतािूलक मबमििाट छलफल गरी सझुाब र मनष्कषय    
सवितको प्रमतबेदन आिमिक योजना तजुयिा मनदेशक समिमत सिि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि गाउँपामलकाको िध्यिकालीन िचय संरचना तथा 
िावषयक विकास योजना तजुयिाको सन्द्दभयिा विषयगत समिमतिरुको काि, कतयव्य र अमिकार 
देिायबिोस्जि िनुेछः 

(क) स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा मनिायरण समिमतले िा गरेका विषय िेत्रगत वििरण 
तथा तथ्याङ्क उपलब्ि गराउने, 

(ि)  विषयगत रुपिा काययिि तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरणको आिार तयार गने, 
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(ग) विषय िते्रगत रुपिा प्रस्तावित काययिि तथा आयोजनाको मत्रिषीय िचय प्रिेपण 
सवितको िध्यिकालीन िचय संरचना र आगािी आमथयक िषयको बजेट उपरछलफल 
र विश्लषेण गने, 

(घ)  विषयगत िेत्रका प्रस्तावित आयोजना तथा काययिििरु आिमिक योजना 
,विषयिेत्रगत रणनीमतक योजना तथा चाल ुिध्यिकालीन िचय संरचना अनरुूप भए 
नभएको एकीन गरी सािञ्जस्यता कायि गने, 

(ङ)  सम्बस्न्द्ित विषय िेत्रमभत्रपने उपिेत्रबीच आयोजना तथा काययिििरुको दोिोरोपना 
िटाउने, सािञ्जस्यता र बजेटको सन्द्तलुन कायि गने, 

(च)  स्रोतअनिुान तथा बजेट सीिामनिायरण समिमतले पठाएको बजेट सीिा र िागयदशयनको 
आिारिा काययिि तथा आयोजनाको प्राथमिकता मनिायरण गरी विषयिेत्रगत 
िध्यिकालीन िचय संरचना र िावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिागरी बजेट तथा 
काययिि तजुयिा समिमत िा पेस गने, 

(छ) विषयगत िेत्रसँग सम्बस्न्द्ित गैर-सरकारी संस्था, सिकारी लगायत सािदुावयक सङ्घ-
संस्थाको िावषयक काययिि गाउँपामलकाको िावषयक योजना तथा काययिििा सिािेश 
गनय आिश्यक सिन्द्िय गने, 

(ज)  काययपामलकाबाट तोवकए बिोस्जिका अन्द्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लामग मबषयगत समिमतले आयोजना तथा काययििको 
प्राथमिकीकरण गरी प्रस्ताब गदाय िाताबरणीय सन्द्तलुन, सािास्जक सिािेशीकरण, विपद ब्यबस्थापन, 

लैंमगक सिानता तथा ठदगो विकास लक्ष्यको प्रामप्त जस्ता मबषयिरुिा पयायप्त ध्यान ठदई मबषयिेत्रगत 
सन्द्तलुन र सिन्द्िय कायि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोस्जि काययपामलकािाट राय सझुाबको लामग प्राप्त नीमतगत 
विषयिा समिमतले विषयिस्तकुो गाम्भीययता, सो बाट पनय सक्ने दीघयकालीन प्रभाि तथा आमथयक दावयत्ि र 
प्रचमलत कानूनी व्यिस्था सिेतका आिार अध्ययन विश्लषेण गरी राय-सझुाि सवितको प्रमतिेदन 
काययपामलकािा पेस गनुय पनेछ। 

(५)यस दफा बिोस्जि सम्पादन गने कािको मसलमसलािा विषयगत समिमतले विषयगत शािा 
प्रििु िा अन्द्य कुनै कियचारी तथा विषय विज्ञलाई बैठकिा आिन्द्त्रण गनय िा कुनै स्थानको अिलोकन 
गनय गराउन सक्नेछ।  
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पररच्छेद–४ 

विषयगत समिमतका पदामिकारीको काि, कतयव्य र अमिकार 

७. संयोजकको काि, कतयव्य र अमिकारःविषयगत समिमतको संयोजकको काि, कतयव्य र अमिकार देिाय 
बिोस्जि िनुेछः– 

 (क)  समिमतको बैठकको अध्यिता गने, 

 (ि)  समिमतको बैठकको मिमत, सिय र स्थान तोक्ने,  

  (ग)  बैठकको कायय सूची तय गने, 

(घ)  समिमतसँग सम्बस्न्द्ित विषयिेत्रिा अन्द्तर विषयगत समिमत र अन्द्तर मनकायगत 
सिन्द्िय गने, 

  (ङ)  सदस्यिरुको स्जम्िेिारी बाँडफाँट गने, 

  (च) समिमतले तोकेका अन्द्य कायय गने।   

८. सदस्यको काि, कतयव्य र अमिकारः विषयगत समिमतका सदस्यको काि, कतयव्य र अमिकार देिाय 
बिोस्जि िनुेछः– 

(क)  समिमतको बैठकिा उपस्स्थत भइ आफ्नो राय सझुाि र िारणा राख्न,े   

  (ि)  आफूलाई तोवकएको कायय स्जम्िेिारी मनिायि गने, 

 (ग)  समिमत िा संयोजक ले तोकेका अन्द्य कायय गने। 

९. सदस्य सस्चिको काि, कतयव्य र अमिकारः विषयगत समिमतका सदस्य सस्चिको काि, कतयव्य र अमिकार 
देिाय बिोस्जि िनुेछः– 

  (क) समिमतको सस्चि भई काि गने,   

(ि)  संयोजकको मनदेशन अनरुूप बैठकको कायय सूची तथा प्रस्ताि तयार गरी 
सदस्यिरुलाई पत्राचार गने, 

(ग)  विषय िेत्रसँग सम्बस्न्द्ित विषयिरुिा आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, 

विश्लषेण गरी समिमतको बैठकिा पेस गने, 

(घ)  समिमतको सिग्र काययको प्रभािकारस् ताका लामग कायय योजना तजुयिा गने र 
कायायन्द्ियनको मनमित्त प्रस्ताि तयार गरी समिमतिा पेस गने,  
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(ङ)  समिमतको कायय सम्पादन प्रमतिेदन तयार गरी बैठकिा पेस गने, 

(च)  समिमतको काि कारबािी तथा बैठकका मनणयय सँग सम्बस्न्द्ित विषयको 
अमभलेि राख्न,े 

(छ)  समिमतको मनणयय कायायन्द्ियन गने गराउने, 

(ज)  समिमत िा संयोजकले तोकेका अन्द्य कायय गने।  

 

 पररच्छेद–५  

मबषयगत समिमतको बैठक सम्बन्द्िी ब्यबस्था 

१०. आिमिक तथा रणनीमतक योजना तजुयिा सम्बन्द्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) बिोस्जि 
गाउँपामलकाको आिमिक योजना तथा मबषय-िते्रगत रणनीमतक योजना तजुयिा काययको लामग विषयगत 
समिमतको बैठक आिमिक योजना तजुयिा मनदेशक समिमतको संयोजकसँगको सिन्द्ियिा आबश्यकता 
अनसुार बस्नेछ। 

  (२) मबषयगत समिमतकोबैठक संयोजकको मनदेशनिा सदस्य-सस्चबले बोलाउनेछ।यस्तो बैठकिा 
यथासम्भब सबै सदस्यिरुको उपस्स्थत िनु ेब्यबस्था मिलाउन ुपनेछ। 

  (३) बैठकको अध्यिता संयोजकले गने छ र मनजको अनपुस्स्थमतिा समिमतिा प्रमतमनमित्ि गने 
काययपामलकाका सदस्यिध्येबाट जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ। 

(४) मबषयगत समिमतले बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संस्थाका प्रमतमनमिलाई 
आिन्द्त्रण गरी सल्लाि, सझुाि मलन सक्नेछ। 

११. िध्यिकालीन िचय संरचना तथा िावषयक विकास योजना तजुयिा सम्बन्द्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा 
(२) बिोस्जि गाउँपामलकाको िध्यिकालीन िचय संरचना तथा िावषयक विकास योजना तजुयिा काययको 
लामग बजेट तथा काययिि तजुयिा समिमतको संयोजकसँगको सिन्द्ियिा विषयगत समिमतको बैठक 
संयोजकको मनदेशनअनरुुप सदस्य-सस्चबले बोलाउनेछ। 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग मबषयगत समिमतको बैठक आबश्यकता अनसुार 
बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र मनजको अनपुस्स्थमतिा समिमतिा प्रमतमनमित्ि गने 
काययपामलकाका सदस्य िध्ये बाट जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ। 
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  (४) मबषयगत समिमतले बैठकिा विषय विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संस्थाका प्रमतमनमिलाई 
आिन्द्त्रण गरी सल्लाि, सझुाि मलन सक्नेछ। 

(५) मबषयगत समिमतले मबषयिेत्रगत िध्यिकालीन िचय संरचना तथा िावषयक विकास योजनाको 
िस्यौदा तजुयिा गने िििा अनसूुची ३ बिोस्जिको काययतामलकासँग सािन्द्जस्यता कायि िनुे गरी कायय 
गनुयका साथै त्यस्तो िस्यौदा जेठपच्चीस गतेमभत्र बजेट तथा काययिि तजुयिा समिमतिा पेस गनुयपनेछ। 

१२. नीमतगत मबषय सम्बन्द्िी बैठक:(१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोस्जि काययपामलकािाट प्राप्त  नीमतगत 
विषयिा राय सझुाब सवितको प्रमतबेदन पेस गनय विषयगत समिमतको बैठक संयोजकको अध्यितािा 
बस्नेछ। 

  (२) मबषयगत समिमतको बैठक आबश्यकता अनसुार संयोजकले तोकेको मिमत, सिय र स्थानिा 
बस्नेछ।मबषयगत समिमतका सदस्यिध्ये कस्म्तिा एकाउन्न प्रमतशत सदस्यको उपस्स्थती भएिा बैठकको 
गणपरुक सङ्खख्या पगेुको िामननेछ। 

(३) मबषयगत समिमतको बैठकको मनणयय सियसम्ितीबाट िनुेछ।सियसम्िती िनु नसकेिा 
समिमतका कुल सदस्य सङ्खख्याको बििुतबाट गरेको मनणयय िान्द्य िनुेछ।  

(४) मबषयगत समिमतले बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संस्थाका प्रमतमनमिलाई 
आिन्द्त्रण गरी सल्लाि, सझुाि मलन सक्नेछ। 

(५) बैठकको मनणयय मबषयगतसमिमतको संयोजकले प्रिास्णत गनेछ।  

१३. उप-समिमत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बिोस्जि काययपामलकािाट प्राप्त मबषयिा 
मबषयगत समिमतले छानविन एबि ् मबशेष अध्ययन गनय आबश्यक देिेिा काययिेत्र र सियािमि तोकी 
समिमतका सदस्यको संयोजकत्ििा बढीिा तीन सदस्य रिेको उपसमिमतगठनगनयसक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि गठठत उप-समिमतले मनिायररत सियिा समिमत सिि प्रमतिेदन पेस 
गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोस्जि गठठत उप-समिमतले आफूलाई तोवकएको स्जम्िेिारी परुा गरेपश्चात 
उप-समिमत स्ितःविघटन िनुछे। 
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पररच्छेद ६ 

विविि 

१४. मबषयगत समिमतको सस्चिालयः विषयगत समिमतको सस्चिालय सो समिमतको सस्चिको रुपिा काि गनय 
तोवकएको विषयगत शािा प्रििुको कायायलय िा काययपामलकाले तोवकठदएको स्थानिा रिनेछ। 

१५. मबषयगत समिमतलाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्थाः मबषयगत समिमतको बैठक सञ्चालन तथा समिमतको 
कािसँग सम्बस्न्द्ित विषयिा अध्ययन, अनगुिन िा छानविन गनय आिश्यक पने बजेट काययपामलकाले 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

१६. सूचना तथा कागजात उपलब्ि गराउन ुपनेM मबषयगत समिमतले आफ्नो कािसँग सम्बस्न्द्ित विषयिा िाग 
गरेका सूचना िा कागजात उपलब्ि गराउन ुकाययपामलका एिि ् सो अन्द्तरगतका कियचारीको कतयव्य 
िनुेछ। 

१७. स्थलगत भ्रिण गनय सक्नMेमबषयगत समिमतको मनणयय अनसुार संयोजक, सदस्य िा उपसमिमतका 
पदामिकारीले आफ्नो काययिेत्रसँग सम्बस्न्द्ित विषयिा अध्यिको स्िीकृतिा गाउँपामलकामभत्रको कुनै 
काययस्थल तथा आयोजना स्थलिा भ्रिण गनय सक्नेछ। 

१८. कायय तामलका तथा काययविमिको पालनाM (१) मबषयगत समिमतले आफ्नो काययसम्पादनलाई व्यिस्स्थत गनय  
काययतामलका स्िीकृत गरी लागू गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि स्िीकृत भएको काययतामलकातथा यस काययविमिको पालना गनुय सबै 
सदस्यको कतयव्य िनुछे। 

१९. मबषयगत समिमतको अमभलेिM (१) मबषयगत समिमतले आफूले सम्पादन गरेका कािको अमभलेि दरुुस्त 
राख्न ुपनेछ। 

(२)मबषयगत समिमतले आफ न्ो काययिते्र मभत्रको कुनै काि, कारिािीको सम्बन्द्ििा प्रचमलत 
कानून बिोस्जि गोप्य राख्नपुने अमभलेििरु साियजमनक गनुय ि ुँदैन। 

(३) मबषयगत समिमतिा भएको छलफल, मनणयय र कािकारिािी सँग सम्बस्न्द्ित अमभलेि समिमत 
सस्चि िाफय त सस्चिालयले व्यिस्स्थत गरी राख्नछे। 

२०. कायय विमिको संशोिनः यस काययविमििा काययपामलकाले आिश्यक संशोिन िा िेरफेर गनय सक्नेछ। 

२१. आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नःे यस काययविमिको कायायन्द्ियनिा कुनै िािा अड्काउ उत्पन्न भएिा 
काययपामलकाले आिश्यक व्यिस्था गरी िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्द्ित) 
 

(१) सािास्जक विकास समिमतको काययिेत्र: 

  (क)  स्शिा,संस्कृमत,भाषा, कला तथा सावित्य 

  (ि)  जनस्िास्थ्य तथा पोषण, 

  (ग)  िानेपानी तथा सरसफाई, 

(घ)  िविला, िालबामलका र सािास्जक सिािेशीकरण, 

  (ङ)  यिुा, िेलकुद तथा निप्रबतयन। 

(२) पूिायिार विकास समिमतको काययिेत्र: 

(क)  भिन,िस्ती, आिास तथा शिरी विकास, 

(ि)  सडक, पलु तथा यातायातब्यबस्था, 

(ग)  जलस्रोत,विद्यतु तथा स्िच्छ उजाय, 

(घ)  सूचना तथा सञ्चार प्रविमि विकास। 

(३) आमथयक विकास समिमतको काययिेत्र:  

(क)  कृवष विकास,  

(ि)  पशपुन्द्छी विकास, 

(ग)  मसंचाई, 

(घ) पययटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सिकारी तथा गररिी मनिारण एबि वित्तीय िेत्र, 

(च) उद्योग, व्यापार तथा व्यिसाय  

(छ) श्रि तथा रोजगार प्रबर्द्यन। 

(४) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन समिमतको काययिते्र:   

  (क)  िन, िररयाली र जैविक विवििता, 

  (ि)  भ-ूसंरिण र जलािारका व्यिस्थापन, 
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  (ग)  िातािरण तथा फोिोरिैला ब्यबस्थापन, 

(घ)  विपद् व्यिस्थापन तथा जलबाय ुउत्थानस्शलता। 

(५) साियजमनक सेिा प्रिाि तथा संस्थागत विकास समिमतको काययिेत्र: 

  (क)  स्थानीय सेिा तथा जनशस्ि ब्यबस्थापन, 

  (ि)  सङ्गठन तथा ििता विकास, 

(ग)  राजस्ि तथा श्रोत पररचालन, 

  (घ)  तथ्यांक प्रणाली तथायोजना र विकास व्यिस्थापन 

(ङ)    नीमत, कानून, न्द्यायतथासशुासन। 

अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बस्न्द्ित) 
 

(१) सािास्जक विकास समिमतको काययिेत्र: 

  (क)  आिारभतू तथा िाध्यमिक स्शिा सम्बन्द्िी, 

  (ि)  िेलकुद तथा अमतररि वियाकलाप सम्बन्द्िी, 

  (ग)  िानेपानी व्यिस्थापन, आिारभतू स्िास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्द्िी, 

(घ)  लैंमगक सिानता तथा सािास्जक सरुिा सम्बन्द्िी ( लैंमगक सिानता, िालिामलका, वकशोर 
वकशोरी तथा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यस्ि तथा जेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैर-सरकारी संस्था पररचालन, सिन्द्िय तथा मनयिन सम्बन्द्िी, 

  (च)  सािास्जक सरुिा काययिि तथा व्यस्िगत घटनादताय सम्बन्द्िी, 

  (छ)  भाषा, सावित्य, कला,संस्कृमत तथा सम्पदा सम्बन्द्िी। 

(२) पूिायिार विकास समिमतको काययिते्रः 

(क)  सडक तथा यातायात पूिायिार सम्बन्द्िी, 

(ि)  जलविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्बन्द्िी, 

(ग)  सूचना तथा सञ्चार प्रविमि विकास तथा विस्तार सम्बन्द्िी, 

(घ)  एफ.एि. सञ्चालन सम्बन्द्िी, 
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(ङ)  भिन तथा भिन संविता एिि ्मनिायण इजाजत सम्बन्द्िी, 

(च)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय सम्बन्द्िी,  

(छ)  भ—ूउपयोग तथा िस्ती विकास सम्बन्द्िी, 

(ज)  साियजमनक मनजी साझेदारी सम्बन्द्िी। 

(३) आमथयक विकास समिमतको काययिेत्र: 

(क)  कृवष तथा पशपुन्द्छी सम्बन्द्िी, 

(ि)  मसंचाई तथा नदी मनयन्द्त्रण सम्बन्द्िी, 

(ग)  उद्योग, िास्णज्य, पययटन प्रिर्द्यन सम्बन्द्िी, 

(घ)  िानी तथा िमनज पदाथयको संरिण सम्बन्द्िी,   

(ङ)  सिकारी तथा वित्तीयिते्र सम्बन्द्िी, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तथा गररबी न्द्यूनीकरण सम्बन्द्िी। 

(४) िन, िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन समिमतको काययिते्र: 

  (क)  िन, िन्द्यजन्द्त ुतथा भ–ूसंरिण सम्बन्द्िी, 

(ि)  जैविक विवििता संरिण सम्बन्द्िी, 

  (ि)  िातािरण, पयायिरण एिि ्जलािार िेत्र संरिण सम्बन्द्िी, 

  (घ)  फोिर िैला व्यिस्थापन सम्बन्द्िी, 

(ङ)  जल-उत्पन्न प्रकोप मनयन्द्त्रण सम्बन्द्िी, 

  (च)  जलिाय ुपररितयन सम्बन्द्िी, 

  (छ) विपद व्यिस्थापन, बारुणयन्द्त्र, एम्िलेुन्द्स सम्बन्द्िी। 

(५) साियजमनक सेिा प्रिाि तथा संस्थागत विकास समिमतको काययिेत्र: 

(क)  सेिा प्रिािको िापदण्ड सम्बन्द्िी, 

  (ि)  स्थानीय सेिा तथा जनशस्ि विकास सम्बन्द्िी, 

  (ग)  साियजमनक िरीद तथा सम्पस्त्त व्यिस्थापन सम्बन्द्िी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिबीचको सम्बन्द्ि र सिन्द्िय तथा िडासँगको सिन्द्िय सम्बन्द्िी, 
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  (ङ)  सभा ताथ बैठक व्यिस्थापन सम्बन्द्िी, 

(च)  बजार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौल, िाद्य सरुिा र उपभोिा वित संरिण सम्बन्द्िी, 

  (छ)  आन्द्तररक र अस्न्द्ति लेिापरीिण सम्बन्द्ि ी, 

  (ज)  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण सम्बन्द्िी, 

  (झ)  राजश्वनीमत तथा प्रशासन सम्बन्द्िी, 

  (ञ)  वित्तीय जोस्िि न्द्य मूनकरण, आमथयक प्रशासन तथा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्द्िी, 

  (ट)  न्द्याय, कानून तथा िानि अमिकार प्रिर्द्यन सम्बन्द्िी, 

  (ठ)  योजना, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्थापन सम्बन्द्िी, 

  (ड)  सशुासन प्रिर्द्यन, साियजमनक सनुिुाई, साियजमनक परीिण, सािास्जक परीिण सम्बन्द्िी, 

  (ढ) नागररक सन्द्तषु्टी सिेिण र अन्द्तर-मनकाय सिन्द्िय सम्बन्द्िी। 
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अनसूुची-३  

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सम्बस्न्द्ित) 

बावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिा कायय सियसीिा िध्यिकालीन िचय संरचना तजुयिा सम्बन्द्िी कायय 

नेपाल सरकारिाट राजस्ि बाँडफाँट र 
वित्तीय िस्तान्द्तरणको सीिा प्रामप्त  

फाल्गनु 
िसान्द्त मभत्र  

काययपामलका सदस्य र विषयगत ििाशािा/शािा 
प्रििुलाई अमभििुीकरण  

प्रदेश सरकारिाट राजस्ि बाँडफाँट र 
वित्तीय िस्तान्द्तरणको सीिा प्रामप्त 

चैत्र िसान्द्त 
मभत्र  

योजना समििा तथा स्थानीय आमथयक सिेिण 
तयारी  

नीमत तथा काययिि तयार गरी अध्यि द्वारा 
सभािा पेस  

बैशाि ७ 
गतेमभत्र  

मत्रबषीय िचयको प्रिेपण सवित बजेटको आकार र 
स्रोत आकंलन  

कूलस्रोत तथा िचय अनिुान, बजेट सीिा 
मनिायरण, बजेट िागयदशयन तयारी, स्िीकृमत  
एबि ्शािा र िडा कायायलयिा सम्प्रषेण   

बैशाि १५ 
गतेमभत्र  

तीन आमथयक बषयको बजेट सीिा मनिायरण तथा 
बाँडफाँट, िागयदशयन स्िीकृमत एबि ्शािा र िडा 
कायायलयिा सम्प्रषेण  

िस्ती तथा टोलस्तरिाट छनौट भएका 
आयोजना/ काययििसिेतको िडा समिमत र 
मबषयगत शािािाट आयोजना/काययििको 
प्राथमिकीकरण  

जेठ१५ 
गतेमभत्र  

मबषयिेत्रगत िध्यिकालीन िचय संरचनाको 
प्रारस्म्भक िस्यौदा तयारी तथा मबषयगत समिमतिा 
पेस  

िडास्तरीय तथा मबषय िते्रको बजेट तथा 
काययििको प्रस्ताब बजेट तथा काययिि 
तजुयिा समिमतिा पेस 

जेठ२५ 
गतेमभत्र  

मबषयिेत्रगत िध्यिकालीन िचय संरचनाको  
िस्यौदा उपर सम्बस्न्द्ित मबषयगत समिमतिा 
छलफल तथा आबश्यक पररिाजयन सवितको 
िस्यौदा बजेट तथा काययिि तजुयिा समिमतिा पेस 

बजेट तथा काययििको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तथा काययपामलकािा पेस   

असार ५ 
गतेमभत्र 

िध्यिकालीन िचय संरचनाको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तथा काययपामलकािा पेस  

बावषयक बजेट तथा काययिि 
काययपामलकािाट स्िीकृत गरी सभािा पेश 

असार १० 
गतेमभत्र  

िध्यिकालीन िचय संरचनाकाययपामलकािाट स्िीकृत 
गरी सभािा पेस 

बावषयक बजेट तथा काययिि उपर सभािा 
छलफल र अनिुोदन  

असार 
िसान्द्तमभत्र 

िध्यिकालीन िचय संरचनाउपर सभािाछलफल 
तथा सभािाटअनिुोदन 

 

 

आज्ञाले 

इन्द्र बिादरु िेत्री 
प्रििु प्रशासकीय अमिकृत 


