
1 
 

 

 

 

 

गलु्मीदरबार गाउँपालिका 
 

 

 खण्ड :५  संख्या :९     जेठ १९ गते लबहिबार, ९७०९  

भाग-९ 

लबषयगत सलमलत (काययसञ्चािन) काययहिलि, ९७०९   

काययपालिकाबाट स्िीकृत लमलत  :९७०९/७९/१९  
 

 

प्रस्तािना: काययपालिकािे गठन गरेका हिषयगत सलमलतिरुको काययसञ्चािन प्रहियािाई ब्यबस्स्ित गरी 
गाउँपालिकािाट सम्पादन िनुे कामकारबािीिाई प्रभाबकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, 

 गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिकािे यो काययहिलि बनाएको छ।  
 

पररच्छेद– १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययहिलि को नाम “हिषयगत सलमलत -काययसञ्चािन_ काययहिलि, ९७०९
”रिेको छ । 

  (९)  यो काययहिलि काययपालिकािे स्िीकृत गरेको लमलतदेस्ख िागू िनुेछ।  

९. पररभाषाः लबषय िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा यस काययहिलिमा,– 

  (क) “अध्यि” भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको अध्यि सम्झन ुपछय।  

(ख) “काययपालिका” भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँ काययपालिका सम्झन ुपछय। 

(ग)  “हिषयगत सलमलत” भन्नािे गाउँपालिका (काययसम्पादन) लनयमाििी, ९७०४ को लनयम 
१५ बमोस्जम गठन िनुे सलमलत सम्झन ुपछय । 

      स्िानीय राजपत्र 
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(घ)  "प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत" भन्नािे गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतिाई सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “सस्िि" भन्नािे हिषयगत सलमलतको सस्ििको रुपमा काम गनय खहटएको कमयिारी 
सम्झन ुपछय।    

(ि)  “सदस्य" भन्नािे हिषयगत सलमलतको सदस्य सम्झन ुपछय।  

(छ) “संयोजक" भन्नािे हिषयगत सलमलतको संयोजक सम्झन ुपछय। 

      

पररच्छेद ९ 

हिषयगत सलमलत सम्बन्िी व्यिस्िा 

३. हिषयगत सलमलत गठन लबलि: (१) गाउँपालिका (काययसम्पादन) लनयमाििी, ९७०४ को लनयम १५ 
बमोस्जम गठन िनुे प्रत्येक हिषयगत सलमलतमा काययपालिकािे तोकेको सम्बस्न्ित हिषयिते्र िेने 
सदस्यको संयोजकत्िमा काययपालिकाका सदस्य तिा गाउँ सभा सदस्य मध्ये महििा, दलित िा 
अल्पसंख्यक समेतको प्रलतलनलित्ि िनुेगरी अध्यििे तोकेको बढीमा ५ जना सदस्य रिनेछन ्।  

(९) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भएता पलन योजना तजुयमाको िालग गठन िनु े
लबषयगत सलमलतमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे तोकेका सम्बस्न्ित लबषयगत शाखाका प्रमखुिरु पदेन 
सदस्य सस्ििको रुपमा रिनेछन ्।    

  (३) लबषयगत सलमलतको कामकारबािीिाई सिजीकरण गनय प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे 
सम्बस्न्ित हिषयगत शाखाको प्रमखुिाई सस्ििको रुपमा काम गनय खटाउन ेछ।   

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भएता पलन योजना तजुयमाको िालग गठठत 
हिषयगत सलमलतको सन्दभयमा उपदफा (९) बमोस्जमका सदस्यिरुमध्ये काययपालिकािे कुन ैएक शाखा 
प्रमखुिाई सदस्य सस्ििको रुपमा काम गनेगरी तोक्नेछ।   

(५) यस काययहिलि बमोस्जम लबषयगत सलमलतको संयोजक र सदस्य तोक्दा लबषय िेत्रको 
ज्ञान, अनभुब र लनजिे सलमलतमा परु् याउन सक्ने योगदान समेतका ािारमा लमल्दो लबषयगत सलमलतमा 
समाबेश गनय प्रािलमकता ठदनपुनेछ। 

४. संयोजक र सदस्यको पदािलि : (१) हिषयगत सलमलतका संयोजक र दफा ३ को उपदफा (१) 
बमोस्जम तोहकएका सदस्यको पदािलि पाँि िषयको िनुेछ।   

(९) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भएता पलन लनजको अनभुि र सलमलतको काममा 
परु् याउन सक्न े योगदान समेतका ािारमा संयोजक र सदस्यको स्जम्मेिारी ाबश्यकता अनसुार 
पररितयन िा िेरफेर गनय यस व्यिस्िािे बािा परु् याएको मालनने छैन ।  
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पररच्छेद ३ 

हिषयगत सलमलतको काययिते्र, काम, कतयव्य र अलिकार 

५. हिषयगत सलमलतको काययिते्रः (१) गाउँपालिकाको ािलिक योजना, लबषयिेत्रगत रणनीलतक योजना, 
मध्यमकािीन खिय संरिना र बाहषयक बजेट तिा काययिम तजुयमाको सन्दभयमा लबषयगत सलमलतको 
काययिेत्र अनसूुिी १ मा उल्िेख भए बमोस्जम िनुेछ।  

  (९) काययपालिकाको बैठकमा प्रस्ततु भएका प्रस्तािमध्ये िप अध्ययन गनुय पने देस्खएका नीलत 
तिा कानून तजुयमा, संशोिन िा पररमाजयन जस्ता नीलतगत हिषयमा काययपालिकािाई राय परामशय प्रदान 
गने सन्दभयमा लबषयगत सलमलतको काययिते्र अनसूुिी ९ मा उल्िेख भए बमोस्जम िनुेछ। 

६. हिषयगत सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोस्जम गाउँपालिकाको 
ािलिक योजना तिा लबषयिेत्रगत रणनीलतक योजना तजुयमाको सन्दभयमा हिषयगत सलमलतिरुको काम, 

कतयव्य र अलिकार देिाय बमोस्जम िनुछेः  

(क)  ािलिक तिा लबषय िेत्रगत रणनीलतक योजना तजुयमाको िालग ाबश्यक पने 
ािार रेखा तथ्याङ्क एबम ्लबषयिेत्रगत िस्तसु्स्िलत हििरण तयार गने,  

(ख)  दीघयकािीन सोि अनरुुप लबषयिेत्रगत िक्ष्य, उद्दशे्य तिा रणनीलत लनिायरण गने,  

(ग)   लबषयिेत्रगत स्रोत अनमुान तिा प्रिपेण गने, 

(घ)   लबषयिते्रगत अपेस्ित उपिस्ब्ि तिा नलतजा खाका तयार गने,  

(ङ)   लबषयिेत्रगत प्रमखु ायोजना तिा काययिम तजुयमा गने,  

(ि)  लबषयिस्त ु उपर सिभालगतामूिक लबलििाट छिफि गरी सझुाब र लनष्कषय      
सहितको प्रलतबेदन ािलिक योजना तजुयमा लनदेशक सलमलत र काययपालिका समि 
पेश गने । 

(छ)  हिषयगत शाखािरुबाट संिािन िनुे स्िीकृत िाहषयक काययिमिरु संिािन गनुय 
भन्दा अगालड काययिम संिािन कायययोजनाबारे छिफि गने तिा काययिम 
सम्पन्न पश्चात सम्बस्न्ित शाखा प्रमखुबाट प्रगती हििरण माग गरी छिफि गरी 
काययिमको प्रभािकारी कायायन्ियनको िालग ािश्यक लनदेशन ठदने । 

 (९) दफा ५ को उपदफा (१) बमोस्जम गाउँपालिकाको मध्यमकािीन खिय संरिना तिा 
िाहषयक हिकास योजना तजुयमाको सन्दभयमा हिषयगत सलमलतिरुको काम, कतयव्य र अलिकार देिाय 
बमोस्जम िनुेछः  

(क)  स्रोत अनमुान तिा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिे माग गरेका हिषयिेत्रगत हििरण 
तिा तथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, 



4 
 

(ख)  हिषयगत रुपमा काययिम तिा ायोजनाको प्रािलमकीकरणको ािार तयार गने, 

(ग) हिषयिेत्रगत रुपमा प्रस्ताहित काययिम तिा ायोजनाको लत्रिषीय खिय प्रिपेण 
सहितको मध्यमकािीन खिय संरिना र ागामी ालियक िषयको बजेट उपर 
छिफि र हिश्लषेण गने, 

(घ)  हिषयगत िेत्रका प्रस्ताहित ायोजना तिा काययिमिरु ािलिक योजना, 
हिषयिेत्रगत रणनीलतक योजना तिा िाि ुमध्यमकािीन खिय संरिना अनरुूप भए 
नभएको एकीन गरी सामञ्जस्यता कायम गने, 

(ङ)  सम्बस्न्ित हिषयिेत्रलभत्र पने उपिेत्रबीि ायोजना तिा काययिमिरुको दोिोरोपना 
िटाउने, सामञ्जस्यता र बजेटको सन्तिुन कायम गने,  

(ि)  स्रोत अनमुान तिा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिे पठाएको बजेट सीमा र 
मागयदशयनको ािारमा काययिम तिा ायोजनाको प्रािलमकता लनिायरण गरी 
हिषयिेत्रगत मध्यमकािीन खिय संरिना र िाहषयक बजेट तिा काययिम तजुयमा 
गरी बजेट तिा काययिम तजुयमा सलमलतमा पेस गने, 

(छ) हिषयगत िेत्रसँग सम्बस्न्ित गैरसरकारी संस्िा, सिकारी िगायत सामदुाहयक सङ्घ 
संस्िाको िाहषयक काययिम गाउँपालिकाको िाहषयक योजना तिा काययिममा समािेश 
गनय ािश्यक समन्िय गने, 

(ज)  काययपालिकाबाट तोहकए बमोस्जमका अन्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (९) को प्रयोजनको िालग लबषयगत सलमलतिे ायोजना तिा काययिमको 
प्रािलमकीकरण गरी प्रस्ताब गदाय िाताबरणीय सन्तिुन, सामास्जक समािेशीकरण, हिपद ब्यबस्िापन, 

िैंलगक समानता तिा ठदगो हिकास िक्ष्यको प्रालप्त जस्ता लबषयिरुमा पयायप्त ध्यान ठदई लबषयिेत्रगत 
सन्तिुन र समन्िय कायम गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (९) बमोस्जम काययपालिकािाट राय सझुाबको िालग प्राप्त नीलतगत 
हिषयमा सलमलतिे हिषयिस्तकुो गाम्भीययता, सोबाट पनय सक्ने दीघयकािीन प्रभाि तिा ालियक दाहयत्ि 
र प्रिलित कानूनी व्यिस्िा समेतका ािार अध्ययन हिश्लषेण गरी राय सझुाि सहितको प्रलतिेदन 
काययपालिकामा पेस गनुयपनेछ। 

(५) यस दफा बमोस्जम सम्पादन गने कामको लसिलसिामा हिषयगत सलमलतिे हिषयगत शाखा 
प्रमखु िा अन्य कुन ैकमयिारी तिा हिषय हिज्ञिाई बैठकमा ामन्त्रण गनय िा कुनै स्िानको अििोकन 
गनय गराउन सक्नेछ।   
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 पररच्छेद– ४ 

हिषयगत सलमलतका पदालिकारीको काम, कतयव्य र अलिकार 

०. संयोजकको काम, कतयव्य र अलिकारः हिषयगत सलमलतको संयोजकको काम, कतयव्य र अलिकार देिाय 
बमोस्जम िनुेछः–  

 (क)  सलमलतको बैठकको अध्यिता गने, 

 (ख)  सलमलतको बैठकको लमलत, समय र स्िान तोक्न,े  

  (ग)  बैठकको काययसूिी तय गने, 

(घ)  सलमलतसँग सम्बस्न्ित हिषयिेत्रमा अन्तर हिषयगत सलमलत र अन्तर लनकायगत 
समन्िय गने, 

  (ङ)  सदस्यिरुको स्जम्मेिारी बाँडफाँट गने, 

  (ि) सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने।   

८. सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकारः हिषयगत सलमलतका सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकार देिाय 
बमोस्जम िनुेछः– 

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

  

  (ख)  ाफूिाई तोहकएको कायय स्जम्मेिारी लनिायि गने, 

 (ग)  सलमलत िा संयोजकिे तोकेका अन्य कायय गने । 

९. सदस्य सस्ििको काम, कतयव्य र अलिकारः हिषयगत सलमलतका सदस्य सस्ििको काम, कतयव्य र 
अलिकार देिायबमोस्जम िनुेछः– 

  (क) सलमलतको सस्िि भई काम गने,   

(ख)  संयोजकको लनदेशन अनरुूप बैठकको काययसूिी तिा प्रस्ताि तयार गरी  
सदस्यिरुिाई पत्रािार गने, 

(ग)  हिषयिेत्रसँग सम्बस्न्ित हिषयिरुमा ािश्यक सूिना तिा तथ्याङ्क सङ्किन, 

हिश्लषेण गरी सलमलतको बैठकमा पेस गने, 

(घ)  सलमलतको समग्र काययको प्रभािकाररताका िालग कायययोजना तजुयमा गने र 
कायायन्ियनको लनलमत्त प्रस्ताि तयार गरी सलमलतमा पेस गने,  

(ङ)  सलमलतको काययसम्पादन प्रलतिेदन तयार गरी बैठकमा पेस गने, 
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(ि)  सलमलतको कामकारबािी तिा बैठकका लनणययसँग सम्बस्न्ित हिषयको 
अलभिेख राख्न,े 

(छ)  सलमलतको लनणयय कायायन्ियन गने गराउन,े 

(ज)  सलमलत िा संयोजकिे तोकेका अन्य कायय गने।  

 

 पररच्छेद– ५  

लबषयगत सलमलतको बैठक सम्बन्िी ब्यबस्िा  

१७. ािलिक तिा रणनीलतक योजना तजुयमा सम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोस्जम 
गाउँपालिकाको ािलिक योजना तिा लबषय िते्रगत रणनीलतक योजना तजुयमा काययको िालग हिषयगत 
सलमलतको बैठक ािलिक योजना तजुयमा लनदेशक सलमलतको संयोजक िा गाउँपालिका अध्यिसँगको 
समन्ियमा ाबश्यकता अनसुार बस्नेछ ।   

  (९) लबषयगत सलमलतको बैठक संयोजकको लनदेशनमा सदस्य-सस्िबिे बोिाउनेछ । यस्तो 
बैठकमा यिासम्भब सबै सदस्यिरुको उपस्स्ित िनुे ब्यबस्िा लमिाउन ुपनेछ।  

  (३) बैठकको अध्यिता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुस्स्िलतमा सलमलतमा प्रलतलनलित्ि गने 
काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ। 

(४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा गाउँपालिका अध्यि¸ उपाध्यि¸ प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
तिा हिषयगत हिज्ञको रुपमा कुन ैव्यस्ि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई ामन्त्रण गरी सल्िाि, सझुाि 
लिन सक्नेछ। 

११. मध्यमकािीन खिय संरिना तिा िाहषयक हिकास योजना तजुयमा सम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को 
उपदफा (९) बमोस्जम गाउँपालिकाको मध्यमकािीन खिय संरिना तिा िाहषयक हिकास योजना तजुयमा 
काययको िालग बजेट तिा काययिम तजुयमा सलमलतको संयोजकसँगको समन्ियमा हिषयगत सलमलतको 
बैठक संयोजकको लनदेशनअनरुुप सदस्य-सस्िबिे बोिाउनेछ ।   

  (९) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग लबषयगत सलमलतको बैठक ाबश्यकता अनसुार 
बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्यिता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुस्स्िलतमा सलमलतमा प्रलतलनलित्ि गने 
काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यिता गनेछ ।  

  (४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा हिषय हिज्ञको रुपमा कुन ैव्यस्ि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई 
ामन्त्रण गरी सल्िाि, सझुाि लिन सक्नेछ । 
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(५) लबषयगत सलमलतिे लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन खिय संरिना तिा िाहषयक हिकास 
योजनाको मस्यौदा तजुयमा गने िममा अनसूुिी ३ बमोस्जमको काययतालिकासँग सामन्जस्यता कायम 
िनुे गरी कायय गनुयका सािै त्यस्तो मस्यौदा जेठ पच्िीस गतेलभत्र बजेट तिा काययिम तजुयमा सलमलतमा 
पेस गनुयपनेछ । 

१९. नीलतगत लबषयसम्बन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बमोस्जम काययपालिकािाट प्राप्त  नीलतगत 
हिषयमा राय सझुाब सहितको प्रलतबेदन पेस गनय हिषयगत सलमलतको बैठक संयोजकको अध्यितामा 
बस्नेछ।   

  (९) लबषयगत सलमलतको बैठक ाबश्यकता अनसुार संयोजकिे 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 िनुेछ । सियसम्मती िनु नसकेमा 
सलमलतका कुि सदस्य सङ्खख्याको बिमुतबाट गरेको लनणयय मान्य िनुेछ।  

(४) लबषयगत सलमलतिे बैठकमा हिषयगत हिज्ञको रुपमा कुन ैव्यस्ि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई 
ामन्त्रण गरी सल्िाि, सझुाि लिन सक्नेछ। 

(५) बैठकको लनणयय लबषयगत सलमलतको संयोजकिे प्रमास्णत गनेछ।  

१३. उपसलमलत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बमोस्जम काययपालिकािाट प्राप्त लबषयमा 
लबषयगत सलमलतिे छानहिन एबम ्लबशेष अध्ययन गनय ाबश्यक देखेमा काययिेत्र र समयािलि तोकी 
सलमलतका सदस्यको संयोजकत्िमा बढीमा तीन सदस्य रिेको उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ। 

(९) उपदफा (१) बमोस्जम गठठत उपसलमलतिे लनिायररत समयमा सलमलत समि प्रलतिेदन पेस 
गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम गठठत उपसलमलतिे ाफूिाई तोहकएको स्जम्मेिारी परुा गरेपश्चात 
उपसलमलत स्ितः हिघटन िनुेछ।  
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पररच्छेद ६ 

हिहिि 

१४. लबषयगत सलमलतको सस्ििाियः हिषयगत सलमलतको सस्ििािय सो सलमलतको सस्ििको रुपमा काम गनय 
तोहकएको  हिषयगत शाखा प्रमखु रिने कायायिय िा काययपालिकािे तोहकठदएको स्िानमा रिनेछ।  

१५. लबषयगत सलमलतिाई ािश्यक पने बजेट व्यिस्िाः लबषयगत सलमलतको बैठक सञ्चािन तिा सलमलतको 
कामसँग सम्बस्न्ित हिषयमा अध्ययन, अनगुमन िा छानहिन गनय ािश्यक पने बजेट काययपालिकािे 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

१६. सूिना तिा कागजात उपिब्ि गराउन ुपनेM लबषयगत सलमलतिे ाफ्नो कामसँग सम्बस्न्ित हिषयमा 
माग गरेका सूिना िा कागजात उपिब्ि गराउन ुकाययपालिका एिम ्सो अन्तरगतका कमयिारीको 
कतयव्य िनुेछ।  

१०. स्ििगत भ्रमण गनय सक्नMे लबषयगत सलमलतको लनणयय अनसुार संयोजक, सदस्य िा उपसलमलतका 
पदालिकारीिे ाफ्नो काययिते्रसँग सम्बस्न्ित हिषयमा अध्यिको स्िीकृतमा गाउँपालिकालभत्रको कुन ै
काययस्िि तिा ायोजना स्ििमा भ्रमण गनय सक्नेछ।  

१८. काययतालिका तिा काययहिलिको पािनाM (१) लबषयगत सलमलतिे ाफ्नो काययसम्पादनिाई व्यिस्स्ित 
गनय  काययतालिका स्िीकृत गरी िागू गनय सक्नछे। 

 (९) उपदफा (१) बमोस्जम स्िीकृत भएको काययतालिका तिा यस काययहिलिको पािना गनुय 
सबै सदस्यको कतयव्य िनुेछ।  

१९. लबषयगत सलमलतको अलभिेखM (१) लबषयगत सलमलतिे ाफूिे सम्पादन गरेका कामको अलभिेख दरुुस्त 
राख्न ुपनेछ।   

(९) लबषयगत सलमलतिे ाफ्नो काययिेत्र लभत्रको कुनै काम, कारिािीको सम्बन्िमा प्रिलित 
कानून बमोस्जम गोप्य राख्न ुपने अलभिेखिरु साियजलनक गनुय िुँदैन।  

(३) लबषयगत सलमलतमा भएको छिफि, लनणयय र कामकारिािीसँग सम्बस्न्ित अलभिेख सलमलत 
सस्िि माफय त ्सस्ििाियिे व्यिस्स्ित गरी राख्नछे।  

९७. काययहिलिको संशोिनः यस काययहिलिमा काययपालिकािे ािश्यक संशोिन िा िेरफेर गनय सक्नेछ।  

९१. ािश्यक व्यिस्िा गनय सक्नःे यस काययहिलिको कायायन्ियनमा कुन ै िािा अड्काउ उत्पन्न भएमा 
काययपालिकािे ािश्यक व्यिस्िा गरी िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

 

 

 

अनसूुिी-१ 
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(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्ित) 
 

(१)  सामास्जक हिकास सलमलतको काययिते्र:   

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

  (ख)  जनस्िास्थ्य तिा पोषण, 

  (ग)  खानेपानी तिा सरसफाई, 

(घ)  महििा, िािबालिका र सामास्जक समािेशीकरण, 

  (ङ)  यिुा, खेिकुद तिा निप्रबतयन । 

(९) पूिायिार हिकास सलमलतको काययिते्र:  

(क)  भिन, िस्ती, ािास तिा शिरी हिकास, 

(ख)  सडक, पिु तिा यातायात ब्यबस्िा, 

(ग)  जिस्रोत, हिद्यतु तिा स्िच्छ उजाय, 

(घ)  सूिना तिा सञ्चार प्रहिलि हिकास। 

(३) ालियक हिकास सलमलतको काययिते्र:  

(क)  कृहष हिकास,  

(ख)  पशपुन्छी हिकास, 

(ग)  लसंिाई, 

(घ) पययटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सिकारी तिा गररिी लनिारण एबम हित्तीय िेत्र, 

(ि) उद्योग, व्यापार तिा व्यिसाय  

(छ) श्रम तिा रोजगार प्रबर्द्यन। 

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

  (क)  िन, िररयािी र जैहिक हिहििता, 

  (ख)  भ-ूसंरिण र जिािारका व्यिस्िापन, 

  (ग)  िातािरण तिा फोिोरमैिा ब्यबस्िापन, 

(घ)    हिपद् व्यिस्िापन तिा जिबाय ुउत्िानस्शिता। 

 

 

(५) सशुासन तिा संस्िागत हिकास सलमलतको काययिते्र: 

  (क)  स्िानीय सेिा तिा जनशस्ि ब्यबस्िापन, 
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  (ख)  सङ्गठन तिा िमता हिकास, 

(ग)  राजस्ि तिा श्रोत पररिािन, 

  (घ)  तथ्यांक प्रणािी तिा योजना र हिकास व्यिस्िापन 

(ङ)    नीलत, कानून, न्याय तिा सशुासन। 
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अनसूुिी ९ 

(दफा ५ को उपदफा (९) सँग सम्बस्न्ित) 

 (१)  सामास्जक हिकास सलमलतको काययिते्र:   

  (क)  ािारभतू तिा माध्यलमक स्शिा सम्बन्िी, 

  (ख)  खेिकुद तिा अलतररि हियाकिाप सम्बन्िी, 

  (ग)  खानेपानी व्यिस्िापन, ािारभतू स्िास्थ्य तिा सरसफाई सम्बन्िी, 

(घ)  िैंलगक समानता तिा सामास्जक सरुिा सम्बन्िी (िैंलगक समानता, िाििालिका, हकशोर 
हकशोरी तिा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यस्ि तिा जेष्ठ नागररक), 

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

  (ि)  सामास्जक सरुिा काययिम तिा व्यस्िगत घटना दताय सम्बन्िी, 

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

(९) पूिायिार हिकास सलमलतको काययिते्रः  

(क)  सडक तिा यातायात पूिायिार सम्बन्िी, 

(ख)  जिहिद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्बन्िी, 

(ग)  सूिना तिा सञ्चार प्रहिलि हिकास तिा हिस्तार सम्बन्िी, 

(घ)  एफ.एम. सञ्चािन सम्बन्िी, 

(ङ)  भिन तिा भिन संहिता एिम ्लनमायण इजाजत सम्बन्िी, 

(ि)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय सम्बन्िी,  

(छ)  भ—ूउपयोग तिा िस्ती हिकास सम्बन्िी, 

(ज)  साियजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्िी। 

(३) ालियक हिकास सलमलतको काययिते्र:  

(क)  कृहष तिा पशपुन्छी सम्बन्िी, 

(ख)  लसंिाई तिा नदी लनयन्त्रण सम्बन्िी,  

(ग)  उद्योग, िास्णज्य, पययटन प्रिर्द्यन सम्बन्िी, 

(घ)  खानी तिा खलनज पदाियको संरिण सम्बन्िी,   

(ङ)  सिकारी तिा हित्तीय िेत्र सम्बन्िी, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तिा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्िी। 
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(४) िन, िातािरण तिा हिपद् व्यिस्िापन सलमलतको काययिते्र:   

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

(ख)  जैहिक हिहििता संरिण सम्बन्िी, 

  (ख)  िातािरण, पयायिरण एिम ्जिािारिेत्र संरिण सम्बन्िी, 

  (घ)  फोिरमैिा व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्िी, 

  (ि)  जििाय ुपररितयन सम्बन्िी, 

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

(५) सशुासन तिा संस्िागत हिकास सलमलतको काययिते्र:  

(क)  सेिा प्रिािको मापदण्ड सम्बन्िी, 

   (ख)  स्िानीय सेिा तिा जनशस्ि हिकास सम्बन्िी, 

  (ग)  साियजलनक खरीद तिा सम्पस्त्त व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्िानीय तिबीिको सम्बन्ि र समन्िय तिा िडासँगको समन्िय सम्बन्िी, 

  (ङ)  सभा ताि बैठक व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(ि)  बजार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा हित संरिण सम्बन्िी, 

  (छ)  ान्तररक र अस्न्तम िेखापरीिण सम्बन्िी, 

  (ज)  हिदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, हिभषुण सम्बन्िी, 

  (झ)  राजश्व नीलत तिा प्रशासन सम्बन्िी, 

  (ञ)  हित्तीय जोस्खम न्यूलनकरण, ालियक प्रशासन तिा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्िी, 

  (ट)  न्याय, कानून तिा मानि अलिकार प्रिर्द्यन सम्बन्िी, 

  (ठ)  योजना, अनगुमन तिा मूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

  (ड)  सशुासन प्रिर्द्यन, साियजलनक सनुिुाई, साियजलनक परीिण, सामास्जक परीिण सम्बन्िी, 

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

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सम्बस्न्ित) 

बाहषयक बजेट तिा काययिम तजुयमा कायय समयसीमा मध्यमकािीन खिय संरिना तजुयमा सम्बन्िी कायय 

नेपाि सरकारिाट राजस्ि बाँडफाँट र हित्तीय 
िस्तान्तरणको सीमा प्रालप्त  

फाल्गनु 
मसान्त लभत्र  

काययपालिका सदस्य र हिषयगत मिाशाखा/शाखा 
प्रमखुिाई अलभमखुीकरण  

प्रदेश सरकारिाट राजस्ि बाँडफाँट र हित्तीय 
िस्तान्तरणको सीमा प्रालप्त 

िैत्र मसान्त 
लभत्र  

योजना सलमिा तिा स्िानीय ालियक सिेिण तयारी  

नीलत तिा काययिम तयार गरी 
अध्यि/प्रमखुद्वारा सभामा पेस  

बैशाख ० 
गतेलभत्र  

लत्रबषीय खियको प्रिपेणसहित बजेटको ाकार र 
स्रोत ाकंिन  

कूि स्रोत तिा खिय अनमुान, बजेट सीमा 
लनिायरण, बजेट मागयदशयन तयारी, स्िीकृलत  
एबम ्मिाशाखा/ शाखा र िडा कायायियमा 
सम्प्रेषण   

बैशाख १५ 
गतेलभत्र  

तीन ालियक बषयको बजेट सीमा लनिायरण तिा 
बाँडफाँट, मागयदशयन स्िीकृलत एबम ्मिाशाखा/शाखा 
र िडा कायायियमा सम्प्रेषण  

िस्ती तिा टोिस्तरिाट छनौट भएका 
ायोजना/ काययिमसमेतको िडा सलमलत र 
लबषयगत मािाशाखा/शाखािाट 
ायोजना/काययिमको प्रािलमकीकरण  

जेठ १५ 
गतेलभत्र  

लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन खिय संरिनाको 
प्रारस्म्भक मस्यौदा तयारी तिा लबषयगत सलमलतमा 
पेस  

िडास्तरीय तिा लबषयिेत्रको बजेट तिा 
काययिमको प्रस्ताब बजेट तिा काययिम 
तजुयमा सलमलतमा पेस   

जेठ ९५ 
गतेलभत्र  

लबषयिेत्रगत मध्यमकािीन खिय संरिनाको  मस्यौदा 
उपर सम्बस्न्ित लबषयगत सलमलतमा छिफि तिा 
ाबश्यक पररमाजयन सहितको मस्यौदा बजेट तिा 
काययिम तजुयमा सलमलतमा पेस 

बजेट तिा काययिमको एकीकृत मस्यौदा 
तयारी तिा काययपालिकामा पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र  

मध्यमकािीन खिय संरिनाको एकीकृत मस्यौदा 
तयारी तिा काययपालिकामा पेस  

बाहषयक बजेट तिा काययिम काययपालिकािाट 
स्िीकृत गरी सभामा पेश   

असार १७ 
गतेलभत्र  

मध्यमकािीन खिय संरिना काययपालिकािाट स्िीकृत 
गरी सभामा पेस  

बाहषयक बजेट तिा काययिम उपर सभामा 
छिफि र अनमुोदन  

असार 
मसान्तलभत्र  

मध्यमकािीन खिय संरिना उपर सभामा  छिफि 
तिा सभािाट अनमुोदन  

 

 

 

 

ाज्ञािे 

िक्ष्मण पाण्डे 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


