
v08–@, ;+Vof–@%          :yfgLo /fhkq, efu !           ldlt M @)&*÷!@÷#) 
 

 

      1                         wgs'6f gu/kflnsf 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

wgs'6f gu/kflnsf 
 

:yfgLo /fhkq 
wgs'6f gu/kflnsfåf/f k|sflzt 

 

v08 @_ ldlt @)&* r}q #) -;+Vof @% 

   

efu ! 

 
 

बिषयगत सबिबत (काययसञ्चालन) काययविबि, २०७८  
 

प्रस्तािना:  
काययपाबलकाले गठन गरेका विषयगत सबिबतहरुको काययसञ्चालन 

प्रवियालाई ब्यिस्स्ित गरी नगरपाबलकािाट सम्पादन हनु े कािकारिाहीलाई 
प्रभािकारी िनाउन िाञ्छनीय भएकोले, िनकुटा नगरकाययपाबलकाले यो 
काययविबि िनाएको छ।  

  



v08–@, ;+Vof–@%          :yfgLo /fhkq, efu !           ldlt M @)&*÷!@÷#) 
 

 

      2                         wgs'6f gu/kflnsf 
 

पररच्छेद– १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो काययविबि को नाि “विषयगत सबिबत-
काययसञ्चालन_ काययविबि, २०७८”रहेको छ । 

     (२) यो काययविबि स्िानीय राजपत्रिा प्रकाशन भएको बिबतदेस्ि 
लागू हनुेछ।  

२. पररभाषाः बिषय िा प्रसङ्गले अको अिय नलागेिा यस काययविबििा,– 
(क) “प्रििु” भन्नाले नगरपाबलकाको प्रििु सम्झन ुपछय।  
(ि) “काययपाबलका” भन्नाले िनकुटा नगरपाबलकाको काययपाबलका 

सम्झन ुपछय। 

(ग)  “विषयगत सबिबत” भन्नाले िनकुटा नगरपाबलका (काययसम्पादन) 
बनयिािली, २०७४ को बनयि १५ ििोस्जि गठन हनुे सबिबत 
सम्झन ुपछय। 

(घ)  “सस्िि भन्नाले विषयगत सबिबतको सस्ििको रुपिा काि गनय 
िवटएको कियिारी सम्झन ुपछय।   

(ङ)  “सदस्य भन्नाले विषयगत सबिबतको सदस्य सम्झन ुपछय।  

(ि)  “संयोजक भन्नाले विषयगत सबिबतको संयोजक सम्झन ुपछय। 

  

 

पररच्छेद २ 

विषयगत सबिबत सम्िन्िी व्यिस्िा 
३. विषयगत सबिबत गठन बिबि: (१) नगरपाबलका (काययसम्पादन) 

बनयिािली, २०७४ को बनयि १५ ििोस्जि गठन हनुे प्रत्येक 
विषयगत सबिबतिा काययपाबलकाले तोकेको सम्िस्न्ित विषयिते्र हेने 
सदस्यको संयोजकत्ििा काययपाबलकाका सदस्यिध्ये िवहला, दबलत िा 
अल्पसंख्यक सितेको प्रबतबनबित्ि हनुेगरी नगर प्रििुले तोकेको दईु 
जना सदस्य रहनेछन।्     
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(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पबन 
योजना तजुयिाको लाबग गठन हनु े बिषयगत सबिबतिा सम्िस्न्ित 
बिषयगत शािाका प्रििुहरु पदेन सदस्यको रुपिा रहनछेन।्    

  (३) बिषयगत सबिबतको कािकारिाहीलाई सहजीकरण गनय 
प्रििु प्रशासकीय अबिकृतले सम्िस्न्ित विषयगत शािाको प्रििुलाई 
सस्ििको रुपिा काि गनय िटाउन ेछ।   

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पबन 
योजना तजुयिाको लाबग गठठत विषयगत सबिबतको सन्दभयिा उपदफा 
(२) ििोस्जिका सदस्यहरुिध्ये काययपाबलकाले कुनै एक शािा 
प्रििुलाई सदस्य सस्ििको रुपिा काि गनेगरी तोक्नेछ।   

(५) यस काययविबि ििोस्जि बिषयगत सबिबतको संयोजक र 
सदस्य तोक्दा बिषय िेत्रको ज्ञान, अनभुि र बनजले सबिबतिा परु् याउन 
सक्ने योगदान सिेतका आिारिा बिल्दो बिषयगत सबिबतिा सिािेश 
गनय प्रािबिकता ठदनपुनेछ। 

 

४. संयोजक र सदस्यको पदािबि : (१) विषयगत सबिबतका संयोजक र 
दफा ३ को उपदफा (१) ििोस्जि तोवकएका सदस्यको पदािबि पााँि 
िषयको हनुछे।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पबन 
बनजको अनभुि र सबिबतको काििा परु् याउन सक्ने योगदान सिेतका 
आिारिा संयोजक र सदस्यको स्जम्िेिारी आिश्यकता अनसुार 
पररितयन िा हेरफेर गनय यस व्यिस्िाले िािा परु् याएको िाबनने छैन।  
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पररच्छेद ३ 

विषयगत सबिबतको काययिते्र, काि, कतयव्य र अबिकार 
 

५. विषयगत सबिबतको काययिते्रः (१) नगरपाबलकाको आिबिक योजना, 
बिषयिेत्रगत रणनीबतक योजना, िध्यिकालीन ििय संरिना र िावषयक 
िजेट तिा काययिि तजुयिाको सन्दभयिा बिषयगत सबिबतको काययिेत्र 
अनसूुिी १ िा उल्लेि भए ििोस्जि हनुेछ।  

  (२) काययपाबलकाको िैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताििध्ये िप 
अध्ययन गनुय पने देस्िएका नीबत तिा कानून तजुयिा, संशोिन िा 
पररिाजयन जस्ता नीबतगत विषयिा काययपाबलकालाई राय परािशय प्रदान 
गने सन्दभयिा बिषयगत सबिबतको काययिेत्र अनसूुिी २ िा उल्लेि भए 
ििोस्जि हनुेछ। 

 

६. विषयगत सबिबतको काि, कतयव्य र अबिकारः (१) दफा ५ को 
उपदफा (१) ििोस्जि नगरपाबलकाको आिबिक योजना तिा 
बिषयिेत्रगत रणनीबतक योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत 
सबिबतहरुको काि, कतयव्य र अबिकार देहायििोस्जि हनुछेः  

(क)  आिबिक तिा बिषयिेत्रगत रणनीबतक योजना तजुयिाको 
लाबग आिश्यक पने आिार रेिा तथ्याङ्क एिि ्
बिषयिेत्रगत िस्तसु्स्िबत वििरण तयार गने,  

(ि)  दीघयकालीन सोि अनरुुप बिषयिेत्रगत लक्ष्य, उद्देश्य तिा 
रणनीबत बनिायरण गने,  

(ग)   बिषयिेत्रगत स्रोत अनिुान तिा प्रिेपण गने, 
(घ)  बिषयिेत्रगत अपेस्ित उपलस्ब्ि तिा नबतजा िाका 

तयार गने,  
(ङ)  बिषयिते्रगत प्रििु आयोजना तिा काययिि तजुयिा गने,  
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(ि)  बिषयिस्त ु उपर सहभाबगतािूलक बिबििाट छलफल गरी 
सझुाि र बनष्कषय सवहतको प्रबतिेदन आिबिक योजना तजुयिा 
बनदेशक सबिबत सिि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) ििोस्जि नगरपाबलकाको 
िध्यिकालीन ििय संरिना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिाको 
सन्दभयिा विषयगत सबिबतहरुको काि, कतयव्य र अबिकार 
देहायििोस्जि हनुेछः  

(क)  स्रोत अनिुान तिा िजेट सीिा बनिायरण सबिबतले िाग 
गरेका विषयिेत्रगत वििरण तिा तथ्याङ्क उपलब्ि 
गराउने, 

(ि) विषयगत रुपिा काययिि तिा आयोजनाको 
प्रािबिकीकरणको आिार तयार गने, 

(ग)  विषयिेत्रगत रुपिा प्रस्तावित काययिि तिा 
आयोजनाको बत्रिषीय ििय प्रिेपण सवहतको 
िध्यिकालीन ििय संरिना र आगािी आबियक िषयको 
िजेट उपर छलफल र विश्लषेण गने, 

(घ)  विषयगत िेत्रका प्रस्तावित आयोजना तिा काययििहरु 
आिबिक योजना, विषयिेत्रगत रणनीबतक योजना तिा 
िाल ु िध्यिकालीन ििय संरिना अनरुूप भए नभएको 
एकीन गरी सािञ्जस्यता कायि गने, 

(ङ)  सम्िस्न्ित विषयिेत्रबभत्र पने उपिेत्रिीि आयोजना तिा 
काययििहरुको दोहोरोपना हटाउने, सािञ्जस्यता र 
िजेटको सन्तलुन कायि गने,  

(ि)  स्रोत अनिुान तिा िजेट सीिा बनिायरण सबिबतले 
पठाएको िजेट सीिा र िागयदशयनको आिारिा काययिि 
तिा आयोजनाको प्रािबिकता बनिायरण गरी विषयिेत्रगत 
िध्यिकालीन ििय संरिना र िावषयक िजेट तिा 
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काययिि तजुयिा गरी िजटे तिा काययिि तजुयिा 
सबिबतिा पेस गने, 

(छ) विषयगत िेत्रसाँग सम्िस्न्ित गैरसरकारी संस्िा, सहकारी 
लगायत सािदुावयक सङ्घ संस्िाको िावषयक काययिि 
नगरपाबलकाको िावषयक योजना तिा काययिििा 
सिािशे गनय आिश्यक सिन्िय गने, 

(ज)  काययपाबलकािाट तोवकए ििोस्जिका अन्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लाबग बिषयगत 
सबिबतले आयोजना तिा काययििको प्रािबिकीकरण गरी प्रस्ताि गदाय 
िातािरणीय सन्तलुन, सािास्जक सिािेशीकरण, विपद ब्यिस्िापन, 
लैंबगक सिानता तिा ठदगो विकास लक्ष्यको प्राबप्तजस्ता बिषयहरुिा 
पयायप्त ध्यान ठदई बिषयिेत्रगत सन्तलुन र सिन्िय कायि  
गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) ििोस्जि काययपाबलकािाट राय 
सझुािको लाबग प्राप्त नीबतगत विषयिा सबिबतले विषयिस्तकुो 
गाम्भीययता, सोिाट पनय सक्न ेदीघयकालीन प्रभाि तिा आबियक दावयत्ि र 
प्रिबलत कानूनी व्यिस्िा सिेतका आिार अध्ययन विश्लषेण गरी राय 
सझुाि सवहतको प्रबतिेदन काययपाबलकािा पेस गनुयपनेछ। 

(५) यस दफा ििोस्जि सम्पादन गने कािको बसलबसलािा 
विषयगत सबिबतले विषयगत शािा प्रििु िा अन्य कुन ैकियिारी तिा 
विषय विज्ञलाई िैठकिा आिन्त्रण गनय िा कुनै स्िानको अिलोकन 
गनय गराउन सक्नेछ।   
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पररच्छेद– ४ 

विषयगत सबिबतका पदाबिकारीको काि, कतयव्य र अबिकार 
७. संयोजकको काि, कतयव्य र अबिकारः विषयगत सबिबतको संयोजकको 

काि, कतयव्य र अबिकार देहाय ििोस्जि हनुेछः–  
(क)  सबिबतको िैठकको अध्यिता गने, 
(ि)  सबिबतको िैठकको बिबत, सिय र स्िान तोक्न,े  
(ग)  िैठकको काययसूिी तय गने, 
(घ)  सबिबतसाँग सम्िस्न्ित विषयिेत्रिा अन्तर विषयगत सबिबत र 

अन्तर बनकायगत सिन्िय गने, 
(ङ)  सदस्यहरुको स्जम्ििेारी िााँडफााँट गने, 
(ि) सबिबतले तोकेका अन्य कायय गने।   

८. सदस्यको काि, कतयव्य र अबिकारः विषयगत सबिबतका सदस्यको 
काि, कतयव्य र अबिकार देहायििोस्जि हनुछेः– 
(क)  सबिबतको िैठकिा उपस्स्ित भइ आफ्नो राय सझुाि र िारणा 

राख्न,े  

(ि)  आफूलाई तोवकएको काययस्जम्िेिारी बनिायह गने, 
(ग)  सबिबत िा संयोजकले तोकेका अन्य कायय गने । 

९. सदस्य सस्ििको काि, कतयव्य र अबिकारः विषयगत सबिबतका सदस्य 
सस्ििको काि, कतयव्य र अबिकार देहायििोस्जि हनुछेः– 
(क) सबिबतको सस्िि भई काि गने,   
(ि)  संयोजकको बनदेशन अनरुूप िैठकको काययसूिी तिा प्रस्ताि 

तयार गरी सदस्यहरुलाई पत्रािार गने, 
(ग)  विषयिेत्रसाँग सम्िस्न्ित विषयहरुिा आिश्यक सूिना तिा 

तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण गरी सबिबतको िैठकिा पेस गने, 
(घ)  सबिबतको सिग्र काययको प्रभािकारस् ताका लाबग कायययोजना 

तजुयिा गने र कायायन्ियनको बनबित्त प्रस्ताि तयार गरी 
सबिबतिा पेस गने,  



v08–@, ;+Vof–@%          :yfgLo /fhkq, efu !           ldlt M @)&*÷!@÷#) 
 

 

      8                         wgs'6f gu/kflnsf 
 

(ङ)  सबिबतको काययसम्पादन प्रबतिेदन तयार गरी िैठकिा पेस गने, 
(ि)  सबिबतको कािकारिाही तिा िैठकका बनणययसाँग सम्िस्न्ित 

विषयको अबभलेि राख्न,े 

(छ)  सबिबतको बनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 
(ज)  सबिबत िा संयोजकले तोकेका अन्य कायय गने।  

 

 

पररच्छेद– ५ 

बिषयगत सबिबतको िैठक सम्िन्िी ब्यिस्िा 
१०. आिबिक तिा रणनीबतक योजना तजुयिा सम्िन्िी िैठक: (१) दफा ६ 

को उपदफा (१) ििोस्जि नगरपाबलकाको आिबिक योजना तिा 
बिषय िते्रगत रणनीबतक योजना तजुयिा काययको लाबग विषयगत 
सबिबतको िैठक आिबिक योजना तजुयिा बनदेशक सबिबतको 
संयोजकसाँगको सिन्ियिा आिश्यकता अनसुार िस्नछे।   

  (२) बिषयगत सबिबतको िैठक संयोजकको बनदेशनिा सदस्य-
सस्ििले िोलाउनेछ।यस्तो िैठकिा यिासम्भि सिै सदस्यहरुको 
उपस्स्ित हनुे ब्यिस्िा बिलाउन ुपनेछ।  

  (३) िैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र बनजको 
अनपुस्स्िबतिा सबिबतिा प्रबतबनबित्ि गने काययपाबलकाका सदस्यिध्येिाट 
जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ। 

(४) बिषयगत सबिबतले िैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुन ै
व्यस्ि िा संस्िाका प्रबतबनबिलाई आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि बलन 
सक्नेछ। 

११. िध्यिकालीन ििय संरिना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिासम्िन्िी 
िैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (२) ििोस्जि नगरपाबलकाको 
िध्यिकालीन ििय संरिना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिा काययको 
लाबग िजेट तिा काययिि तजुयिा सबिबतको संयोजकसाँगको सिन्ियिा 
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विषयगत सबिबतको िैठक संयोजकको बनदेशनअनरुुप सदस्य-सस्ििले 
िोलाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाबग बिषयगत सबिबतको 
िैठक आिश्यकता अनसुार िस्नेछ। 

(३) िैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र बनजको 
अनपुस्स्िबतिा सबिबतिा प्रबतबनबित्ि गने काययपाबलकाका सदस्यिध्येिाट 
जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ।  

  (४) बिषयगत सबिबतले िैठकिा विषय विज्ञको रुपिा कुन ै
व्यस्ि िा संस्िाका प्रबतबनबिलाई आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि बलन 
सक्नेछ। 

(५) बिषयगत सबिबतले बिषयिेत्रगत िध्यिकालीन ििय 
संरिना तिा िावषयक विकास योजनाको िस्यौदा तजुयिा गने िििा 
अनसूुिी ३ ििोस्जिको काययताबलकासाँग सािन्जस्यता कायि हनुे गरी 
कायय गनुयका सािै त्यस्तो िस्यौदा जठे पच्िीस गतेबभत्र िजेट तिा 
काययिि तजुयिा सबिबतिा पेस गनुयपनेछ। 

१२. नीबतगत बिषयसम्िन्िी िैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) 
ििोस्जि काययपाबलकािाट प्राप्त  नीबतगत विषयिा राय सझुाि सवहतको 
प्रबतिेदन पेस गनय विषयगत सबिबतको िैठक संयोजकको अध्यितािा 
िस्नेछ।   

  (२) बिषयगत सबिबतको िैठक आिश्यकता अनसुार 
संयोजकले तोकेको बिबत, सिय र स्िानिा िस्नछे। बिषयगत 
सबिबतका सदस्यिध्ये कस्म्तिा एकाउन्न प्रबतशत सदस्यको उपस्स्िती 
भएिा िैठकको गणपरुक सङ्खख्या पगेुको िाबननेछ।   

(३) बिषयगत सबिबतको िैठकको बनणयय सियसम्ितीिाट 
हनुेछ।सियसम्िती हनु नसकेिा सबिबतका कुल सदस्य सङ्खख्याको 
िहिुतिाट गरेको बनणयय िान्य हनुेछ।  
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(४) बिषयगत सबिबतले िैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुन ै
व्यस्ि िा संस्िाका प्रबतबनबिलाई आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि बलन 
सक्नेछ। 

(५) िैठकको बनणयय बिषयगत सबिबतको संयोजकले प्रिास्णत 
गनेछ। 

१३. उपसबिबत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) ििोस्जि 
काययपाबलकािाट प्राप्त बिषयिा बिषयगत सबिबतले छानविन एिि ्बिशषे 
अध्ययन गनय आिश्यक देिेिा काययिेत्र र सियािबि तोकी सबिबतका 
सदस्यको संयोजकत्ििा िढीिा तीन सदस्य रहेको उपसबिबत गठन 
गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) ििोस्जि गठठत उपसबिबतले बनिायररत 
सियिा सबिबत सिि प्रबतिदेन पेस गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) ििोस्जि गठठत उपसबिबतले आफूलाई 
तोवकएको स्जम्िेिारी परुा गरेपश्चात उपसबिबत स्ितः विघटन हनुेछ।  

 

 

पररच्छेद ६ 

विविि 

१४. बिषयगत सबिबतको सस्ििालयः विषयगत सबिबतको सस्ििालय सो 
सबिबतको सस्ििको रुपिा काि गनय तोवकएको  विषयगत शािा 
प्रििुको कायायलय िा काययपाबलकाले तोवकठदएको स्िानिा रहनेछ।  

१५. बिषयगत सबिबतलाई आिश्यक पने िजेट व्यिस्िाः बिषयगत सबिबतको 
िैठक सञ्चालन तिा सबिबतको कािसाँग सम्िस्न्ित विषयिा अध्ययन, 
अनगुिन िा छानविन गनय आिश्यक पने िजेट काययपाबलकाले उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ।  

१६. सूिना तिा कागजात उपलब्ि गराउन ु पनेM बिषयगत सबिबतले आफ्नो 
कािसाँग सम्िस्न्ित विषयिा िाग गरेका सूिना िा कागजात उपलब्ि 
गराउन ुकाययपाबलका एिि ्सो अन्तरगतका कियिारीको कतयव्य हनुछे।  



v08–@, ;+Vof–@%          :yfgLo /fhkq, efu !           ldlt M @)&*÷!@÷#) 
 

 

      11                         wgs'6f gu/kflnsf 
 

१७. स्िलगत भ्रिण गनय सक्नMे बिषयगत सबिबतको बनणयय अनसुार संयोजक, 

सदस्य िा उपसबिबतका पदाबिकारीले आफ्नो काययिेत्रसाँग सम्िस्न्ित 
विषयिा प्रििुको स्िीकृतिा नगरपाबलकाबभत्रको कुन ै काययस्िल तिा 
आयोजना स्िलिा भ्रिण गनय सक्नेछ।  

 

१८. काययताबलका तिा काययविबिको पालनाM (१) बिषयगत सबिबतले आफ्नो 
काययसम्पादनलाई व्यिस्स्ित गनय  काययताबलका स्िीकृत गरी लागू गनय 
सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) ििोस्जि स्िीकृत भएको काययताबलका तिा यस 
काययविबिको पालना गनुय सिै सदस्यको कतयव्य हनुछे।  

 

१९. बिषयगत सबिबतको अबभलेिM (१) बिषयगत सबिबतले आफूले सम्पादन 
गरेका कािको अबभलेि दरुुस्त राख्न ुपनेछ।   

(२) बिषयगत सबिबतले आफ न्ो काययिते्र बभत्रको कुन ै काि, 

कारिाहीको सम्िन्ििा प्रिबलत कानून ििोस्जि गोप्य राख्न ु पने 
अबभलेिहरु साियजबनक गनुय ह ुाँदैन।  

(३) बिषयगत सबिबतिा भएको छलफल, बनणयय र 
कािकारिाहीसाँग सम्िस्न्ित अबभलेि सबिबत सस्िि िाफय त ्सस्ििालयले 
व्यिस्स्ित गरी राख्नछे।  

 

२०. काययविबिको संशोिनः यस काययविबििा काययपाबलकाले आिश्यक संशोिन 
िा हेरफेर गनय सक्नेछ।  

 

२१. आिश्यक व्यिस्िा गनय सक्नेः यस काययविबिको कायायन्ियनिा कुनै िािा 
अड्काउ उत्पन्न भएिा काययपाबलकाले आिश्यक व्यिस्िा गरी िािा 
अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  
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अनसूुिी-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्िस्न्ित) 
(१)  सािास्जक विकास सबिबतको काययिेत्र:   

  (क)  स्शिा, संस्कृबत, भाषा, कला तिा सावहत्य 

  (ि)  जनस्िास्थ्य तिा पोषण, 

  (ग)  िानेपानी तिा सरसफाई, 

(घ)  िवहला, िालिाबलका र सािास्जक सिािशेीकरण, 

  (ङ)  यिुा, िेलकुद तिा निप्रितयन । 

(२) पूिायिार विकास सबिबतको काययिेत्र:  
(क)  भिन, िस्ती, आिास तिा शहरी विकास , 

(ि)  सडक, पलु तिा यातायात ब्यिस्िा, 
(ग)  जलस्रोत, विद्यतु तिा स्िच्छ उजाय, 
(घ)  सूिना तिा सञ्चार प्रविबि विकास। 

(३) आबियक विकास सबिबतको काययिेत्र:  
(क)  कृवष विकास,  

(ि)  पशपुन्छी विकास, 

(ग)  बसंिाई, 
(घ) पययटन प्रिर्द्यन, 
(ङ) सहकारी तिा गररिी बनिारण एिि वित्तीय िेत्र, 

(ि) उद्योग, व्यापार तिा व्यिसाय  

(छ) श्रि तिा रोजगार प्रिर्द्यन। 

(४) िन, िातािरण तिा विपद् व्यिस्िापन सबिबतको काययिते्र:     
  (क)  िन, हररयाली र जैविक विवििता, 
  (ि)  भ-ूसंरिण र जलािारका व्यिस्िापन, 

  (ग)  िातािरण तिा फोहोरिैला ब्यिस्िापन, 
(घ)    विपद् व्यिस्िापन तिा जलिाय ुउत्िानस्शलता। 
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(५) सशुासन तिा संस्िागत विकास सबिबतको काययिेत्र: 
  (क)  स्िानीय सेिा तिा जनशस्ि ब्यिस्िापन, 
  (ि)  सङ्गठन तिा ििता विकास, 

(ग)  राजस्ि तिा श्रोत पररिालन, 

  (घ)  तथ्यांक प्रणाली तिा योजना र विकास व्यिस्िापन 

(ङ)    नीबत, कानून, न्याय तिा सशुासन।   

 

अनसूुिी २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) साँग सम्िस्न्ित) 
(१)  सािास्जक विकास सबिबतको काययिेत्र:   

(क)  आिारभतू तिा िाध्यबिक स्शिा सम्िन्िी, 
(ि)  िेलकुद तिा अबतररि वियाकलाप सम्िन्िी, 
(ग)  िानेपानी व्यिस्िापन, आिारभतू स्िास्थ्य तिा सरसफाई सम्िन्िी, 
(घ)  लैंबगक सिानता तिा सािास्जक सरुिा सम्िन्िी (लैंबगक सिानता, 

िालिाबलका, वकशोर वकशोरी तिा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यस्ि 
तिा जेष्ठ नागररक), 

(ङ)  गैरसरकारी संस्िा पररिालन, सिन्िय तिा बनयिन सम्िन्िी, 
(ि)  सािास्जक सरुिा काययिि तिा व्यस्िगत घटना दताय सम्िन्िी, 
(छ)  भाषा, सावहत्य, कला, संस्कृबत तिा सम्पदा सम्िन्िी। 

(२) पूिायिार विकास सबिबतको काययिेत्रः  
(क)  सडक तिा यातायात पूिायिार सम्िन्िी, 
(ि)  जलविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्िन्िी, 
(ग)  सूिना तिा सञ्चार प्रविबि विकास तिा विस्तार सम्िन्िी, 
(घ)  एफ.एि. सञ्चालन सम्िन्िी, 
(ङ)  भिन तिा भिन संवहता एिि ्बनिायण इजाजत सम्िन्िी, 
(ि)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय सम्िन्िी,  
(छ)  भ—ूउपयोग तिा िस्ती विकास सम्िन्िी, 
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(ज)  साियजबनक बनजी साझेदारी सम्िन्िी। 

(३) आबियक विकास सबिबतको काययिेत्र:  
(क)  कृवष तिा पशपुन्छी सम्िन्िी, 
(ि)  बसंिाई तिा नदी बनयन्त्रण सम्िन्िी,  
(ग)  उद्योग, िास्णज्य, पययटन प्रिर्द्यन सम्िन्िी, 
(घ)  िानी तिा िबनज पदाियको संरिण सम्िन्िी,   

(ङ)  सहकारी तिा वित्तीय िते्र सम्िन्िी, 
(घ) रोजगार प्रिर्द्यन तिा गररिी न्यूनीकरण सम्िन्िी। 

 

(४) िन, िातािरण तिा विपद् व्यिस्िापन सबिबतको काययिते्र:   
(क)  िन, िन्यजन्त ुतिा भ–ूसंरिण सम्िन्िी, 
(ि)  जैविक विवििता संरिण सम्िन्िी, 
(ि)  िातािरण, पयायिरण एिि ्जलािारिेत्र संरिण सम्िन्िी, 
(घ)  फोहरिैला व्यिस्िापन सम्िन्िी, 
(ङ)  जलउत्पन्न प्रकोप बनयन्त्रण सम्िन्िी, 
(ि)  जलिाय ुपररितयन सम्िन्िी, 
(छ) विपद् व्यिस्िापन, िारुण यन्त्र, एम्िलेुन्स सम्िन्िी। 

 

(५) सशुासन तिा संस्िागत विकास सबिबतको काययिते्र:  
(क)  सेिा प्रिाहको िापदण्ड सम्िन्िी, 
(ि)  स्िानीय सेिा तिा जनशस्ि विकास सम्िन्िी, 
(ग)  साियजबनक िरीद तिा सम्पस्त्त व्यिस्िापन सम्िन्िी, 
(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्िानीय तहिीिको सम्िन्ि र सिन्िय तिा 

िडासाँगको सिन्िय सम्िन्िी, 
(ङ)  सभा तिा िैठक व्यिस्िापन सम्िन्िी, 
(ि)  िजार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौल, िाद्य सरुिा र उपभोिा वहत 

संरिण सम्िन्िी, 
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(छ)  आन्तररक र अस्न्ति लेिापरीिण सम्िन्ि ी, 
(ज)  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण सम्िन्िी, 
(झ)  राजश्व नीबत तिा प्रशासन सम्िन्िी, 
(ञ)  वित्तीय जोस्िि न्य बूनकरण, आबियक प्रशासन तिा िेरुजू फर्छ्यौट 

सम्िन्िी, 
(ट)  न्याय, कानून तिा िानि अबिकार प्रिर्द्यन सम्िन्िी, 
(ठ)  योजना, अनगुिन तिा िूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्िापन सम्िन्िी, 
(ड)  सशुासन प्रिर्द्यन, साियजबनक सनुिुाई, साियजबनक परीिण, सािास्जक 

परीिण सम्िन्िी, 
(ढ) नागररक सन्तषु्टी सिेिण र अन्तर बनकाय सिन्िय सम्िन्िी। 

 

 

 

अनसूुिी-३ 

(दफा ११ को उपदफा (५) साँग सम्िस्न्ित) 
िावषयक िजेट तिा काययिि तजुयिा 

कायय 
सियसीिा 

िध्यिकालीन ििय संरिना तजुयिा 
सम्िन्िी कायय 

नेपाल सरकारिाट राजस्ि िााँडफााँट 
र वित्तीय हस्तान्तरणको सीिा प्राबप्त  

फाल्गनु 
िसान्त 
बभत्र 

काययपाबलका सदस्य र विषयगत 
िहाशािा/शािा प्रििुलाई 
अबभििुीकरण  

प्रदेश सरकारिाट राजस्ि िााँडफााँट 
र वित्तीय हस्तान्तरणको सीिा प्राबप्त 

िैत्र िसान्त 
बभत्र 

योजना सबििा तिा स्िानीय 
आबियक सिेिण तयारी  

नीबत तिा काययिि तयार गरी 
प्रििुद्वारा सभािा पेस  

िैशाि ७ 
गतेबभत्र 

बत्रिषीय िियको प्रिेपणसवहत 
िजेटको आकार र स्रोत आंकलन  

कूल स्रोत तिा ििय अनिुान, 
िजेट सीिा बनिायरण, िजेट 
िागयदशयन तयारी, स्िीकृबत  एिि ्
िहाशािा/ शािा र िडा 
कायायलयिा सम्प्रेषण   

िैशाि १५ 
गतेबभत्र 

तीन आबियक िषयको िजेट सीिा 
बनिायरण तिा िााँडफााँट, िागयदशयन 
स्िीकृबत एिि ्िहाशािा/शािा र 
िडा कायायलयिा सम्प्रषेण  
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िस्ती तिा टोलस्तरिाट छनौट भएका 
आयोजना/ काययििसिेतको िडा 
सबिबत र बिषयगत 
िाहाशािा/शािािाट 
आयोजना/काययििको प्रािबिकीकरण  

जेठ १५ 
गतेबभत्र 

बिषयिेत्रगत िध्यिकालीन ििय 
संरिनाको प्रारस्म्भक िस्यौदा 
तयारी तिा बिषयगत सबिबतिा 
पेस  

िडास्तरीय तिा बिषयिेत्रको िजेट 
तिा काययििको प्रस्ताि िजेट 
तिा काययिि तजुयिा सबिबतिा पेस   जेठ २५ 

गतेबभत्र 

बिषयिेत्रगत िध्यिकालीन ििय 
संरिनाको  िस्यौदा उपर 
सम्िस्न्ित बिषयगत सबिबतिा 
छलफल तिा आिश्यक पररिाजयन 
सवहतको िस्यौदा िजेट तिा 
काययिि तजुयिा सबिबतिा पेस 

िजेट तिा काययििको एकीकृत 
िस्यौदा तयारी तिा काययपाबलकािा 
पेस   

असार ५ 
गतेबभत्र 

िध्यिकालीन ििय संरिनाको 
एकीकृत िस्यौदा तयारी तिा 
काययपाबलकािा पेस  

िावषयक िजेट तिा काययिि 
काययपाबलकािाट स्िीकृत गरी 
सभािा पेश   

असार १० 
गतेबभत्र 

िध्यिकालीन ििय संरिना 
काययपाबलकािाट स्िीकृत गरी 
सभािा पेस  

िावषयक िजेट तिा काययिि उपर 
सभािा छलफल र अनिुोदन  

असार 
िसान्तबभत्र 

िध्यिकालीन ििय संरिना उपर 
सभािा  छलफल तिा सभािाट 
अनिुोदन  
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