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विषयगत सबिबत (काययसञ्चालन)काययविबि, २०७( 

 

प्रस्तािना: gu/काययपाबलकाले गठन गरेका विषयगत सबिबतहरुको कायय सञ्चालन 
प्रवियालाई ब्यिस्स्ित गरी dxfनगरपाबलकािाट सम्पादन हनु े काि कारिाहीलाई 
प्रभािकारी िनाउन िाञ्छनीय भएकोले, dxfनगरकाययपाबलकाले यो काययविबि hf/L 

u/]sf]छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भः (१) o; काययविबिको नाि “विषयगत सबिबत काययसञ्चालन 

काययविबि,  २०७( रहेकोछ । 

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

 

२. पररभाषाः बिषय िा प्रसङ्गले अको अिय नलागेिा यस काययविबििा,– 

  (क)“प्रििु”  भन्नाले dxfनगरपाबलकाको प्रििु सम्झन ुपछय ।  

(ि)“काययपाबलका” भन्नाले dxfनगरपाबलकाको gu/काययपाबलका सम्झन ुपछय 
। 

(ग)“dxfgu/kflnsf ” eGgfn] nlntk'/ dxfgu/kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 

(घ)“विषयगत सबिबत” भन्नाले  :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] 

bkmf !$ adf]lhd sfo{kflnsfaf6  गठन हनुे सबिबत सम्झन ुपछय । 
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(ङ) “सस्िि”  भन्नाले विषयगत सबिबतको सस्ििnfO{ सम्झन ुपछय । 

  

(ि) “सदस्य”  eन्नाले विषयगत सबिबतको सदस्य सम्झन ुपछय । 

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

  

पररच्छेद २ 

  सबिबत सम्िन्िी व्यिस्िा 

३. सबिबत गठन बिबि: (१) :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !$ 

ििोस्जि गठन हनुे प्रत्येक विषयगत सबिबतिा काययपाबलकाले तोकेको सम्िस्न्ित 
विषय िेत्र हेने सदस्यको संयोजकत्ििा काययपाबलकाका सदस्य िध्येaf6 Ps csf]{ 

;ldltdf gbf]xf]l/g] u/L प्रििुले तोकेको ;+of]hs ;d]t a9Ldf % hgf सदस्य 
रहने छन ्। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पबन योजना तजुयिाको 
लाबग गठन हनुे बिषयगत सबिबतिा सम्िस्न्ित बिषयगत dxfzfvf÷शािाका 
प्रििुहरु पदेन सदस्यको रुपिा रहन ेछन ्। 

  (३) सबिबतको काि कारिाहीलाई सहजीकरण गनय प्रििु प्रशासकीय 
अबिकृतले सम्िस्न्ित विषयगत dxfzfvf÷शािाको प्रििुलाई सस्ििको रुपिा 
काि गनय िटाउनेछ ।   

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

-%_ dfly h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePklg ;ldltdf ;b:o tf]Sbf ;Dej 

eP;Dd dlxnf, blnt tyf cNk;+Vossf] k|ltlgwLnfO{ dEo] gh/ ul/g]5 . 
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४. संयोजक र सदस्यको पदािबि : (१) विषयगत सबिबतका संयोजक र दफा ३ को 
उपदफा (१) ििोस्जि तोवकएका सदस्यको पदािबि sfo{kflnsf ;b:o /x'Gh]n jf 

पााँि िषयको हनुेछ । 

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

-#_ cg';"lr ! df pNn]lvt s'g} Ps ;ldltdf ;b:o jf ;+of]hs ePsf] 

JolQm csf]{ ljifout ;ldltsf] ;b:o jf ;+of]hs x'g kfpg] 5}g .   

 

   पररच्छेद - ३ 

सबिबतको काययिेत्र, काि, कतयव्य र अबिकार 

 

५. सबिबतको काययिेत्रः(१) dxfनगरपाबलकाको jf ul7t ;ldltsf] काययिेत्र अनसूुिी 
१ ििोस्जि हनुेछ । 

  (२) काययपाबलकाको िैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताि िध्ये ि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. सबिबतको काि, कतयव्य र अबिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) ििोस्जि 
dxfनगरपाबलकाको आिबिक योजना तिा बिषयिेत्रगत रणनीबतक योजना 
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तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत सबिबतहरुको काि, कतयव्य र अबिकार देहाय 
ििोस्जि हनुछेः  

(क)आिबिक तिा बिषय िेत्रगत रणनीबतक योजना तजुयिाको लाबग 
आिश्यक पने आिार रेिा तथ्याङ्क एिd\ ljषयिेत्रगत िस्तसु्स्िबत 
वििरण तयार गने , 

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

(ग)  बिषय िेत्रगत स्रोत अनिुान तिा प्रिेपण गने , 

(घ) बिषय िेत्रगत अपेस्ित उपलस्ब्ि तिा नबतजा िाका तयार गने, 

(ङ)   बिषय िते्रगत प्रििु आयोजना तिा काययिि तजुयिा गने , 

(ि)  बिषय िस्त ुउपर सहभाबगतािूलक बिबििाट छलफल गरी सझुाि 
र बनष्कषय सवहतको प्रबतिेदन ;+of]hsn] gu/ sfo{kflnsf ;dIf 

k]z ug'{ kg]{5 . 

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

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

(ि)  विषयगत रुपिा काययिि तिा आयोजनाको प्रािबिकीकरणको 
आिार तयार गने, 
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(ग) विषय िते्रगत 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, विषय िेत्रगत रणनीबतक योजना तिा िाल ु
िध्यिकालीन ििय संरिना अनरुूप भए नभएको एकीन गरी 
सािञ्जस्यता कायि गने, 

(ङ)  सम्िस्न्ित विषयिेत्र बभत्र पने उपिेत्र िीि आयोजना तिा 
काययििहरुको दोहोरोपना हटाउन,े 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 विषय िेत्रगत िध्यिकालीन ििय 
संरिना र िावषयक िजेट तिा काययिि तजुयिा गरी िजेट तिा 
काययिि तजुयिा सबिबतिा पेस गने , 

 (छ) विषयगत िेत्रसाँग सम्िस्न्ित गैरसरकारी संस्िा, सहकारी लगायत 
सािदुावयक सङ्घ संस्िाको िावषयक काययिि dxfgu/kflnsfको 
िावषयक योजना तिा काययिििा सिािेश गनय आिश्यक सिन्िय 
गने , 

(ज) ljifout If]q leq kg]{ sfo{s|d sfof{Gjogsf] cg'udg ug]{ / 

jflif{s k|ltj]bg sfo{kflnsfdf k]z ug]{ . 

-em_ काययपाबलकािाट तोवकए ििोस्जिका अन्य कायय गने । 
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(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 ददगो विकास लक्ष्यको प्राबप्त जस्ता बिषयहरुिा 
पयायप्त ध्यान ददई बिषयिेत्रगत सन्तलुन र सिन्िय कायि गनुयपनेछ 
।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) ििोस्जि काययपाबलकािाट राय सझुािको 
लाबग प्राप्त नीबतगत विषयिा सबिबतले विषय िस्तकुो गाम्भीययता, सोिाट  
पनय सक्ने दीघयकालीन प्रभाि तिा आबियक दावयत्ि र प्रिबलत कानूनी 
व्यिस्िा सिेतका आिारdf अध्ययन विश्लषेण गरी राय सझुाि 
सवहतको प्रबतिेदन काययपाबलकािा पेस गनुय पनेछ . To:tf] k|ltj]bgsf] 

Joj:yf sfo{kflnsfaf6 cg'df]bg eP kZrft nfu' x'g]5 .  

(५)यस दफा ििोस्जि सम्पादन गने कािको बसलबसलािा विषयगत 
सबिबतले विषयगत शािा प्रििु िा अन्य कुनै कियिारी तिा विषय 
विज्ञलाई िैठकिा आिन्त्रण गनय िा कुनै स्िानको अिलोकन गनय 
गराउन सSg]छ । 

-^_ dfly h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP klg ljifout ;ldltx?n] gu/ ;efaf6 

:jLs[t jflif{s gLlt tyf sfo{s|dsf] sfof{Gjogdf ;xhLs/0f Pj+ 

;dGjosf] e"ldsf lgjf{x ug'{ kg]{5 . 

-&_ ;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] ;Dk"0f{ lhDd]jf/L / hjfkmb]lxtf ;DalGwt 

;ldltsf] x'g]5 . 

-*_ s'g} ljifo If]qut k|s[ltsf cfwf/df lg0f{o ug'{ kg]{ cj:yf afx]s 

;ldlt cfk}mn] lg0f{o u/L ah]6 ljt/0f ug{ kfpg] 5}g . ah]6 

afF8kmfF8;Fu ;DalGwt ljifodf lg0f{o ug'{ k/]df gu/ sfo{kflnsfsf] 

:jLs[t gLlt ljkl/t gx'g] u/L afF8kmfF8sf] k|:tfj ug'{ kg]{5 / To:tf] 
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afF8kmfF8sf] vfsf gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ePkl5 dfq sfof{Gjog 

ug'{ kg]{5 . 

-(_ s'g} klg ljifout ;ldltn] ca08fsf] ?kdf ah]6 afF8kmfF8 ug{ kfpg] 

5}g t/ gu/ sfo{kflnsfaf6 k"j{ :jLs[t lnPsf] cj:yfdf () k|ltzt 

ah]6 k'FhL lgdf{0f x'g] vfnsf of]hgfdf dfq afF8kmfF8 u/L k|:tfj ug'{ 

kg]{5 . 

-!)_ s'g} ljifodf b'O{ jf b'O{ eGbf a9L ljifout ;ldltsf] If]qflwsf/sf] 

ljjfb b]lvPdf JofVof ug{] clwsf/ gu/ k|d'vsf] x'g]5 . 
 

                        पररच्छेद – ४ 

सबिबतका पदाबिकारीको काि, कतयव्य र अबिकार 
 

७. संयोजकको काि, कतयव्य र अबिकारः  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 विषय िेत्रिा अन्तर विषयगत सबिबत र 
अन्तर बनकायगत सिन्िय गने , 

  (ङ) सदस्यहरुको स्जम्िेिारी िााँफफााँट गने , 

  (ि) सबिबतले तोकेका अन्य कायय गने । 

    -5_ ;ldltsf] k|ltj]bg sfo{kflnsf ;dIf k]z ug]{, 
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८. सदस्यको  काि, कतयव्य र अबिकारः सबिबतका सदस्यको काि, कतयव्य र अबिकार 
देहाय ििोस्जि हनुेछः– 

(क) सबिबतको िैठकिा उपस्स्ित भइ आफ्नो राय सझुाि र 
िारणा /fVg], 

   (ि) आफूलाई तोवकएको कायय स्जम्िेिारी बनिायह गने, 

 (ग) सबिबत िा संयोजकले तोकेका अन्य कायय गने । 
 

९. सदस्य सस्ििको काि, कतयव्य र अबिकारः सबिबतका] सस्ििको काि, कतयव्य र 
अबिकार देहाय ििोस्जि हनुेछः– 

  (क) सबिबतको ;b:o सस्िि भई काि गने ,   

(ि) संयोजकको बनदेशन अनरुूप िैठकको काययसूिी तिा प्रस्ताि 
तयार गरी सदस्यहरुलाई पत्रािार गने , 

(ग) विषय िेत्रसाँग सम्िस्न्ितविषयहरुिा आिश्यक सूिना तिा 
तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण गरी सबिबतको िैठकिा पेस गने , 

(घ) सबिबतको सिग्र काययको प्रभािकाररताका लाबग कायययोजना 
तजुयिा गने र कायायन्ियनको बनबित्त प्रस्ताि तयार गरी 
सबिबतिा पेस गने ,  

(ङ) सबिबतको काययसम्पादन प्रबतिेदन तयार गरी िैठकिा पेस गने 
, 

(ि) सबिबतको कािकारिाही तिा िैठकका बनणययसाँग सम्िस्न्ित 
विषयको अबभलेि राख्न े, 

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

 

 
 

 

 पररच्छेद–५  

सबिबतको िैठक सम्िन्िी ब्यिस्िा 
 

१०. आिबिक तिा रणनीबतक योजना तजुयिा सम्िन्िी िैठक:(१) दफा ६ को उपदफा 
(१) ििोस्जि dxfनगरपाबलकाको आिबिक योजना तिा बिषय िेत्रगत रणनीबतक 
योजना तजुयिा काययको लाबग विषयगत सबिबतको िैठक आिश्यकता अनसुार 
िस्नेछ । 

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

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

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

११. िध्यिकालीन ििय संरिना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिा सम्िन्िी िैठक: १) 
दफा ६ को उपदफा (२) ििोस्जि dxfनगरपाबलकाको िध्यिकालीन ििय 
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संरिना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिा काययको लाबग िजेट तिा काययिि 
तजुयिा ljifout सबिबतकf संयोजकसाँगको सिन्ियिा ;DalGwt विषयगत 
सबिबतको संयोजकको बनदेशन अनरुुप सदस्य-सस्ििले िोलाउनेछ। 

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

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

         (४) बिषयगत सबिबतले िैठकिा विषय विज्ञको रुपिा कुनै 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 जेठ पच्िीस गतेबभत्र िजेट तिा काययिि तजुयिा 
सबिबतिा पेस गनुय पनेछ । 

-^_ dfly bkmf !) / !! df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP klg ;ldltsf] a}7s 

;fdfGotof dfl;s ?kdf slDtdf ! k6s a:g]5 . 

-&_ ;ldltsf ;a} ;b:osf] pkl:yltdf a}7s a:g]5 / a}7ssf] lg0f{o 

;j{;DdtLdf x'g]5 . olb ;j{;DdtL x'g g;s]df ax'dtsf] lg0f{oaf6 

;d]t dfGo x'g]5 . 

-*_ ;ldltsf] lg0f{o ;+of]hsn] k|dfl0ft ug'{ kg]{5 To:tf] lg0f{o  

sfo{kflnsfaf6 cg'df]bg ePkl5  sfof{Gjog ul/g]5 . 
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१@= उपसबिबत गठन गनय सक्न:ेदफा (६) को उपदफा (३) ििोस्जि काययपाबलकािाट 
प्राप्त बिषयिा jf cGo बिषयगत सबिबतले छानविन एिि ् बिशेष अध्ययन गनय 
आिश्यक देिेिा काययिेत्र र सियािबि तोकी सबिबतका s'g} सदस्यको 
संयोजकत्ििा Ps pk;ldlt u7g ug{ ;Sg]5 . To:tf] pk;ldltdf cfjZostf 

cg';f/ s'g} ljifo lj1nfO{ ;d]t ;b:o /fVg ;lsg]5 To:tf] pk;ldltdf a9Ldf 

# ;b:o x'g]5 . 

(२) उपदफा (१) ििोस्जि गदठत उपसबिबतले आफूलाई तोवकएको 
स्जम्िेिारी परुा गरे पश्चात To:tf] उपसबिबत स्ितःविघटन ePsf] dflgg]5 . 

 

 
 

 

 

 

 

पररच्छेद ६ 

विविि 
 

१#. सबिबतको सस्ििालयः सबिबतको सस्ििालय सो सबिबतको सस्ििको रुपिा काि 
गनय तोवकएको विषयगत dxfzfvf÷शािा प्रििुको कायायलय िा काययपाबलकाले 
तोs]sf] स्िानिा रहनछे । 

१$. सबिबतलाई आिश्यक पने िजेट व्यिस्िाः सबिबतको िैठक सञ्चालन तिा 
सबिबतको कािसाँग सम्िस्न्ित विषयिा अध्ययन, अनगुिन िा छानविन गनय 
आिश्यक पने िजेट काययपाबलकाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 
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१%. सूिना तिा कागजात उपलब्ि गराउन ुपनेM  बिषयगत सबिबतले आफ्नो कािसाँग 
सम्िस्न्ित विषयिा िाग गरेका सूिना िा कागजात उपलब्ि गराउन ुkg]{ st{Jo 

;DalGwt zfvf÷dxfzfvf k|d'vsf] x'g]5 . t/ ljifo j:t'sf] uflDeo{tfsf] cfwf/df 

dxfzfvf k|d'vn] k|s;v k|Zff;sLo clws[tsf] :jLs[ltdf pknJw u/fpg' kg]{5 . 

१^. स्िलगत भ्रिण गनय सक्नMे सबिबतको बनणयय अनसुार संयोजक , सदस्य िा 
उपसबिबतका पदाबिकारीले आफ्नो काययिेत्रसाँग सम्िस्न्ित विषयिा अध्यिको 
स्िीकृतिा dxfgu/kflnsfsf] sfo{:ynsf] tyf cfof]hgf :ynsf] cg'udg lgl/If0f 

tyf cjnf]sg ug{ ;Sg]5 . 

 १&. काययताबलका तिा कायय विबिको पालनाM (१) सबिबतले आफ्नो काययसम्पादनलाई 
व्यिस्स्ित गनय  काययताबलका स्िीकृत गरी लागू गनय सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) ििोस्जि स्िीकृत भएको काययताबलकातिा यस 
काययविबिको पालना गनुय सिै सदस्यको कतयव्य हनुेछ । 

 

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

(२) सबिबतले आफ्नो काययिेत्र बभत्रको कुनैकाि, कारिाहीको सम्िन्ििा 
प्रिबलत कानून ििोस्जि गोप्य राVg' पने अबभलेिहरु साियजबनक ug{ afWo x'g] 

5}g . 

(३) सबिबतिा भएको छलफल, बनणयय र काि कारिाहीसाँग सम्िस्न्ित 
अबभलेि सबिबत सस्िि िाफय t ;स्ििालयले व्यिस्स्ित गरी राVg' kg]{5 । 

!(. संशोिनः यस काययविबििा काययपाबलकाले आिश्यक संशोिन िा हेरफेर गनय 
सक्नछे । 
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२). आिश्यक व्यिस्िा गनय सक्नःे यस काययविबिको कायायन्ियनिा कुनै िािा अड्काउ 
उत्पन्न भएिा काययपाबलकाले आिश्यक व्यिस्िा गरी िािा अड्काउ फुकाउन 
सक्नछे।  

 

 

                         अनसूुिी –! 

(दफा ५  साँग सम्िस्न्ित) 
 

(१) सािास्जक विकास सबिबतको काययिते्र: 

  (क)  िेलकुद तिा अबतररि वियाकलाप सम्िन्िी, 

  (ि) िानेपानी व्यिस्िापन तिा सरसफाई सम्िन्िी 

(ग) लैंबगक सिानता तिा सािास्जक सरुिा सम्िन्िी (लैंबगक सिानता, 
िालिाबलका, वकशोर वकशोरी तिा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यस्ि तिा 
जेष्ठ नागररक), 

(घ)  गैरसरकारी संस्िा पररिालन, सिन्िय तिा बनयिन सम्िन्िी 

  (ङ)  सािास्जक सरुिा काययिि तिा व्यस्िगत घटना दताय सम्िन्िी, 

  (ि)  भाषा, सावहत्य, कला, संस्कृबत तिा सम्पदा सम्िन्िी । 

(२) पूिायिार विकास सबिबतको काययिेत्रः 

(क)  सफक तिा यातायात पूिायिार सम्िन्िी, 

(ि)  जलविद्यतु, उजाय, सफकित्ती सम्िन्िी, 

(ग)  सूिना तिा सञ्चार प्रविबि विकास तिा विस्तार सम्िन्िी, 
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(घ)  एफ.एि. सञ्चालनसम्िन्िी, 

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

(ि)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय सम्िन्िी,  

(छ)  भ—ूउपयोग तिा िस्तीविका ससम्िन्िी, 

(ज)  साियजबनक बनजी साझेदारी सम्िन्िी । 

(३) आबियक विकास सबिबतको काययिते्र: 

(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 िेत्र सम्िन्िी, 

(घ) रोजगार प्रिर्द्यन तिा गररिी न्यूनीकरण सम्िन्िी । 

(४) िन, िातािरण तिा विपद्वव्यिस्िापन सबिबतको काययिते्र: 

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

(ि)  जैविक विवििता संरिण सम्िन्िी, 

  (ि)  िातािरण, पयायिरण एिd hलािार िेत्र संरिण सम्िन्िी, 

  (घ)  फोहर िैला व्यिस्िापन सम्िन्िी, 

(ङ)  जलउत्पन्न प्रकोप बनयन्त्रण सम्िन्िी, 

  (ि)  जलिाय ुपररितयन सम्िन्िी, 
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  (छ) विपद्वव्यिस्िापन, िारुणयन्त्र, एम्िलेुन्स सम्िन्िी । 

(५) सशुासन तिा संस्िागत विकास सबिबतको काययिेत्र: 

(क)  सेिा प्रिाहको िापदण्फ सम्िन्िी, 

  (ि)  स्िानीय सेिा तिा जनशस्ि विकास सम्िन्िी, 

  (ग)  साियजबनक िरीद तिा सम्पस्त्त व्यिस्िापन सम्िन्िी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्िानीय तह िीिको सम्िन्ि र सिन्िय तिा 
िफासाँगको सिन्िय सम्िन्िी, 

(ङ) आिारभतू तिा िाध्यबिक स्शिा सम्िन्िी, 

-r_   आिारभतू स्िास्थ्य 

  -5_   सभा तिf िैठक व्यिस्िापन सम्िन्िी, 

(ज)  िजार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौल, िाद्य सरुिा र उपभोिा वहत 
संरिण    सम्िन्िी, 

  (em) आन्तररक र अस्न्ति लेिापरीिण सम्िन्िी, 

  (ञ)  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण सम्िन्िी, 

  (ट)  राजश्व नीबत तिा प्रशासन सम्िन्िी, 

(ठ)  वित्तीय जोस्िि न्यूबनकरण, आबियक प्रशासन तिा िेरुजू फर्छ्यौट 
सम्िन्िी, 

  (फ)  न्याय, कानून तिा िानि अबिकार प्रिर्द्यन सम्िन्िी, 

  (ढ)  योजना, अनगुिन तिा िूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्िापन सम्िन्िी, 
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(0f)  सशुासनप्रिर्द्यन, साियजबनक सनुिुाई, साियजबनक परीिण, सािास्जक 
परीिण सम्िन्िी, 

  (t) नागररक सन्तषु्टी सिेिण र अन्तर बनकाय सिन्िय सम्िन्िी । 

-^_ pBf]u, ko{6g tyf ;+:s[lt ;+/If0f ;ldlt . 

-&_ ;x/L ljsf; of]hgf Joj:yfkg ;ldlt . 
  



18 
 

अनसूुिी-@  

(दफा ११ को उपदफा (५) साँग सम्िस्न्ित) 

 

िावषयक िजेट तिा काययिि तजुयिा 
कायय 

सियसीिा िध्यिकालीन ििय संरिना तजुयिा 
सम्िन्िी कायय 

  

नेपाल सरकारिाट राजस्ि 
िााँफफााँट र वित्तीय हस्तान्तरणको 
सीिा प्राबप्त 

फाल्गनु 
िसान्त 
बभत्र 

काययपाबलका सदस्य र विषयगत 
िहाशािा/शािा प्रििुलाई 
अबभििुीकरण 

 

प्रदेश सरकारिाट राजस्ि िााँफफााँट 
र वित्तीय हस्तान्तरणको सीिा 
प्राबप्त 

िैत्र 
िसान्त 
बभत्र 

योजना सबििा तिा स्िानीय आबियक 
सिेिण तयारी 

नीति िथा कार्यक्रम िर्ार गरी 
प्रििुद्वारा सभािा पेस  

िैशाि ७ 
गतेबभत्र 

 

बत्रिषीय िियको प्रिेपण सवहत िजेटको 
आकार र स्रोत आंकलन 

 

 

कूलस्रोत तिा ििय अनिुान, िजेट 
सीिा बनिायरण, िजेट िागयदशयन 
तयारी, स्िीकृबत  एिि ्िहाशािा/ 
शािा र िफा कायायलयिा सम्प्रषेण   
 

िैशाि१५ 
गतेबभत्र 

तीन आबियक िषयको िजेट सीिा 
बनिायरण तिा िााँफफााँट, िागयदशयन 
स्िीकृबत एिि ्िहाशािा/शािा र िफा 
कायायलयिा सम्प्रषेण 

िस्ती तिा टोलस्तरिाट छनौट 
भएका आयोजना/ 

जेठ१५ 
गतेबभत्र 

बिषय िेत्रगत िध्यिकालीन ििय 
संरिनाको 
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काययििसिेतको िफा सबिबत र 
बिषयगत िाहाशािा/शािािाट 

आयोजना/काययििको 
प्रािबिकीकरण 

k|f/lDes d:of}bf tof/L tyf ljifout 

;ldltdf k]; 

 

j8f:t/Lo tyf ljifoIf]qsf] ah]6 

tyf sfo{s|dsf] k|:tfj ah]6 tyf 

sfo{s|d tt'{df ;ldltdf k]; 

 

 

h]7 @% 

ut]leq 

ljifo If]qut dWodsflng vr{ 

;+/rgfsf] d:of}bf pk/ ;DalGwt 

ljifout ;ldltdf 5nkmn tyf 

cfjZos kl/dfh{g ;lxtsf] d:of}bf 

ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ;ldltdf k]; 

ah]6 tyf sfo{s|dsf] Plss[t 

d:of}bf tof/L tyf sfo{kflnsfdf 

k]; 

c;f/ % 

ut] leq 

dWodsflng vr{ ;+/rgfsf] Plss[t 

d:of}bf tof/L tyf sfof{kflnsfdf k]; 

 

 

aflif{s ah]6 tyf sfo{s|d 

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/L ;efdf 

k]; 

c;f/ !) 

ut]leq 

dWodsflng vr{ ;+/rgf 

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t u/L ;efdf k]; 

 

 

jflif{s ah]6 tyf sfo{s|d pk/ 

;efdf 5nkmn / cg'df]bg 

c;f/ 

d;fGtleq 

dWodsflng vr{ ;+/rgf pk/ ;efdf 

5nkmn tyf ;efaf6 cg'df]bg 

 

 

 

 

 


