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गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ६  सखंयाः१   बैशाख ०९ गते शुक्रबार, २०७९ 

भाग-२ 

लिषयगत सलिलत (कायय सञ्चािन) काययलिलध, २०७९  

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः२०७९।०१।०५ 

प्रस्तािना: स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १४ बिोलिि कार्यपालिकािे गठन गरेका लवषर्गत सलिलतहरुको 

कार्यसञ्चािन प्रलिर्ािाई व्र्वलस्थत गरी गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने कािकारबाहीिाई प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीर् 

भएकोिे, गन्र्ापधरुा गाउँकार्यपालिकािे र्ो कार्यलवलध बनाएको छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारलभभक 

१. संलिप्त नाि र प्रारभभः (१) र्ो कार्यलवलधको नाि “लवषर्गत सलिलत (कार्य सञ्चािन) कार्यलवलध, २०७९”रहकेो छ। 

  (२)  र्ो कार्यलवलध स्थानीर् रािपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदलेि िाग ूहुनेछ ।  

२. पररभाषाः लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलधिािः- 

  (क) “अध्र्क्ष” भन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपछय ।  

(ि) “कार्यपालिका” भन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग)  “प्रििु”भन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको प्रििु सम्झन ुपछय । 

(घ)  “लवषर्गत सलिलत” भन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको (कार्य लवभािन) लनर्िाविी,२०७४ को 

लनर्ि ४ उपलनर्ि ६ बिोलिि गठन हुने सलिलत सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “सलचव” भन्नािे लवषर्गत सलिलतको सलचवको रुपिा काि गनय िलटएको कियचारी सम्झन ुपछय ।  

स्थानीय राजपत्र 



2 
 

(च)  “सदस्र्” भन्नािे लवषर्गत सलिलतको सदस्र् सम्झन ुपछय ।  

(छ) “संर्ोिक” भन्नािे लवषर्गत सलिलतको संर्ोिक सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद - २ 

लिषयगत सलिलत सभबन्धी व्यिस्था 

३. लिषयगत सलिलत गठन लबलध: (१) गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको (कार्य लवभािन) लनर्िाविी, २०७४ को लनर्ि ४ 

को उपलनर्ि ६ बिोलिि गठन हुने प्रत्र्ेक लवषर्गत सलिलतिा कार्यपालिकािे तोकेको सम्बलन्धत लवषर्क्षेत्र हने े

सदस्र्को संर्ोिकत्विा कार्यपालिकाका सदस्र्िध्र्े िलहिा, दलित वा अल्पसंख्र्क सितेको प्रलतलनलधत्व हुनेगरी 

अध्र्क्षिे तोकेको दईु िना सदस्र् रहनेछन ्।     

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेलिएको भएता पलन र्ोिना तिुयिाको िालग गठन हुने लबषर्गत सलिलतिा 

सम्बलन्धत लबषर्गत शािाका प्रििुहरु पदने सदस्र्को रुपिा रहनेछन ्।    

  (३) लबषर्गत सलिलतको कािकारबाहीिाई सहिीकरण गनय प्रििु प्रशासकीर् अलधकृतिे सम्बलन्धत 

लवषर्गत शािाको प्रििुिाई सलचवको रुपिा काि गनय िटाउनेछ ।   

  (४) उपदफा (३) िा िनुसकैु कुरा िेलिएको भएता पलन र्ोिना तिुयिाको िालग गलठत लवषर्गत सलिलतको 

सन्दभयिा उपदफा (२) बिोलििका सदस्र्हरुिध्र्े कार्यपालिकािे कुनै एक शािा प्रििुिाई सदस्र् सलचवको रुपिा 

काि गनेगरी तोक्नेछ ।   

(५) र्स कार्यलवलध बिोलिि लबषर्गत सलिलतको संर्ोिक र सदस्र् तोक्दा लबषर् क्षेत्रको ज्ञान, अनभुब र 

लनििे सलिलतिा परु् र्ाउन सक्ने र्ोगदान सिेतका ाधारिा लिल्दो लबषर्गत सलिलतिा सिाबेश गनय प्राथलिकता 

लदनपुनेछ । 

४. संयोजक र सदस्यको पदािलध : (१) लवषर्गत सलिलतका संर्ोिक र दफा ३ को उपदफा (१) बिोलिि तोलकएका 

सदस्र्को पदावलध पाँच वषयको हुनेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा िनुसुकै कुरा िेलिएको भएता पलन लनिको अनभुव र सलिलतको काििा परु् र्ाउन सक्ने 

र्ोगदान सितेका ाधारिा संर्ोिक र सदस्र्को लिम्िेवारी ाबश्र्कता अनुसार पररवतयन वा हरेफेर गनय र्स 

व्र्वस्थािे बाधा परु् र्ाएको िालनने छैन ।  
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पररच्छेद - ३ 

लिषयगत सलिलतको काययिेत्र, काि, कतयव्य र अलधकार 

५. लिषयगत सलिलतको काययिेत्रः (१) गाउँपालिकाको ावलधक र्ोिना, लबषर्क्षेत्रगत रणनीलतक र्ोिना, 

िध्र्िकािीन िचय संरचना र बालषयक बिटे तथा कार्यिि तिुयिाको सन्दभयिा लबषर्गत सलिलतको कार्यके्षत्र अनुसूची- 

१ िा उल्िेि भए बिोलिि हुनेछ।  

  (२) कार्यपालिकाको बैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताविध्र्े थप अध्र्र्न गनुय पने दलेिएका नीलत तथा काननू 

तिुयिा, संशोधन वा पररिाियन िस्ता नीलतगत लवषर्िा कार्यपालिकािाई रार् परािशय प्रदान गने सन्दभयिा लबषर्गत 

सलिलतको कार्यक्षेत्र अनुसूची-२ िा उल्िेि भए बिोलिि हुनेछ । 

६. लिषयगत सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोलिि गाउँपालिकाको ावलधक 

र्ोिना तथा लबषर्के्षत्रगत रणनीलतक र्ोिना तिुयिाको सन्दभयिा लवषर्गत सलिलतहरुको काि, कतयव्र् र अलधकार 

दहेार्बिोलिि हुनछेिः-  

(क)  ावलधक तथा लबषर्के्षत्रगत रणनीलतक र्ोिना तिुयिाको िालग ाबश्र्क पने ाधार रेिा 

तथ्र्ाङ्क एबि ्लबषर्के्षत्रगत वस्तलुस्थलत लववरण तर्ार गने,  

(ि)  दीघयकािीन सोच अनरुुप लबषर्के्षत्रगत िक्ष्र्, उद्दशे्र् तथा रणनीलत लनधायरण गने,  

(ग)   लबषर्के्षत्रगत स्रोत अनुिान तथा प्रक्षेपण गने, 

(घ)   लबषर्क्षेत्रगत अपेलक्षत उपिलधध तथा नलतिा िाका तर्ार गने,  

(ङ)   लबषर्के्षत्रगत प्रििु ार्ोिना तथा कार्यिि तिुयिा गने,  

(च)  लबषर्वस्तु उपर सहभालगताििूक लबलधवाट छिफि गरी सझुाब र लनष्कषय सलहतको प्रलतबेदन 

ावलधक र्ोिना तिुयिा लनदेशक सलिलत सिक्ष पेस गने । 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोलिि गाउँपालिकाको िध्र्िकािीन िचय संरचना तथा वालषयक लवकास 

र्ोिना तिुयिाको सन्दभयिा लवषर्गत सलिलतहरुको काि, कतयव्र् र अलधकार दहेार्बिोलिि हुनेछिः-  

(क)  स्रोत अनिुान तथा बिटे सीिा लनधायरण सलिलतिे िाग गरेका लवषर्क्षेत्रगत लववरण तथा तथ्र्ाङ्क 

उपिधध गराउने, 

(ि)  लवषर्गत रुपिा कार्यिि तथा ार्ोिनाको प्राथलिकीकरणको ाधार तर्ार गने, 

(ग) लवषर्क्षेत्रगत रुपिा प्रस्तालवत कार्यिि तथा ार्ोिनाको लत्रवषीर् िचय प्रक्षेपण सलहतको 

िध्र्िकािीन िचय संरचना र ागािी ालथयक वषयको बिटे उपर छिफि र लवशे्लषण गने, 
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(घ)  लवषर्गत क्षेत्रका प्रस्तालवत ार्ोिना तथा कार्यििहरु ावलधक र्ोिना, लवषर्क्षेत्रगत 

रणनीलतक र्ोिना तथा चािु िध्र्िकािीन िचय संरचना अनरुूप भए नभएको एकीन गरी 

सािञ्िस्र्ता कार्ि गने, 

(ङ)  सम्बलन्धत लवषर्क्षेत्रलभत्र पने उपक्षेत्रबीच ार्ोिना तथा कार्यििहरुको दोहोरोपना हटाउने, 

सािञ्िस्र्ता र बिटेको सन्तुिन कार्ि गने,  

(च)  स्रोत अनिुान तथा बिटे सीिा लनधायरण सलिलतिे पठाएको बिटे सीिा र िागयदशयनको ाधारिा 

कार्यिि तथा ार्ोिनाको प्राथलिकता लनधायरण गरी लवषर्के्षत्रगत िध्र्िकािीन िचय संरचना र 

वालषयक बिटे तथा कार्यिि तिुयिा गरी बिटे तथा कार्यिि तिुयिा सलिलतिा पेस गने, 

(छ) लवषर्गत के्षत्रसँग सम्बलन्धत गरैसरकारी संस्था, सहकारी िगार्त सािदुालर्क सङ्घ संस्थाको 

वालषयक कार्यिि गाउँपालिकाको वालषयक र्ोिना तथा कार्यिििा सिावेश गनय ावश्र्क सिन्वर् 

गन,े 

(ि)  कार्यपालिकाबाट तोलकए बिोलििका अन्र् कार्य गने । 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रर्ोिनको िालग लबषर्गत सलिलतिे ार्ोिना तथा कार्यििको प्राथलिकीकरण 

गरी प्रस्ताब गदाय वाताबरणीर् सन्तिुन, सािालिक सिावेशीकरण, लवपद धर्बस्थापन, िैंलगक सिानता तथा लदगो 

लवकास िक्ष्र्को प्रालििस्ता लबषर्हरुिा पर्ायि ध्र्ान लदई लबषर्के्षत्रगत सन्तिुन र सिन्वर् कार्ि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोलिि कार्यपालिकावाट रार् सझुाबको िालग प्राि नीलतगत लवषर्िा सलिलतिे 

लवषर्वस्तकुो गाम्भीर्यता, सोबाट पनय सक्ने दीघयकािीन प्रभाव तथा ालथयक दालर्त्व र प्रचलित काननूी व्र्वस्था 

सितेका ाधार अध्र्र्न लवशे्लषण गरी रार् सझुाव सलहतको प्रलतवदेन कार्यपालिकािा पेस गनुयपनेछ । 

(५) र्स दफा बिोलिि सम्पादन गने कािको लसिलसिािा लवषर्गत सलिलतिे लवषर्गत शािा प्रििु वा 

अन्र् कुनै कियचारी तथा लवषर् लवज्ञिाई बैठकिा ािन्त्रण गनय वा कुनै स्थानको अविोकन गनय गराउन सक्नेछ ।   

पररच्छेद - ४ 

लिषयगत सलिलतका पदालधकारीको काि, कतयव्य र अलधकार 

७. संयोजकको काि, कतयव्य र अलधकारः लवषर्गत सलिलतको संर्ोिकको काि, कतयव्र् र अलधकार दहेार् बिोलिि 

हुनेछिः–  

 (क)  सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता गने, 

 (ि)  सलिलतको बैठकको लिलत, सिर् र स्थान तोक्ने,  

  (ग)  बैठकको कार्यसचूी तर् गने, 
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(घ)  सलिलतसँग सम्बलन्धत लवषर्क्षेत्रिा अन्तर लवषर्गत सलिलत र अन्तर लनकार्गत सिन्वर् गने, 

  (ङ)  सदस्र्हरुको लिम्िवेारी बाँडफाँट गने, 

  (च) सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।   

८. सदस्यको काि, कतयव्य र अलधकारः लवषर्गत सलिलतका सदस्र्को काि, कतयव्र् र अलधकार दहेार्बिोलिि हुनेछिः– 

(क)  सलिलतको बैठकिा उपलस्थत भइ ाफ्नो रार् सझुाव र धारणा राख्ने,   

  (ि)  ाफूिाई तोलकएको कार्यलिम्िवेारी लनवायह गने, 

 (ग)  सलिलत वा संर्ोिकिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

९. सदस्य सलचिको काि, कतयव्य र अलधकारः लवषर्गत सलिलतका सदस्र् सलचवको काि, कतयव्र् र अलधकार 

दहेार्बिोलिि हुनेछिः– 

  (क) सलिलतको सलचव भई काि गने,   

(ि)  संर्ोिकको लनदशेन अनरुूप बैठकको कार्यसचूी तथा प्रस्ताव तर्ार गरी  सदस्र्हरुिाई 

पत्राचार गने, 

(ग)  लवषर्के्षत्रसँग सम्बलन्धत लवषर्हरुिा ावश्र्क सचूना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन, लवशे्लषण 

गरी सलिलतको बैठकिा पेस गने, 

(घ)  सलिलतको सिग्र कार्यको प्रभावकाररताका िालग कार्यर्ोिना तिुयिा गने र कार्ायन्वर्नको 

लनलित्त प्रस्ताव तर्ार गरी सलिलतिा पेस गने,  

(ङ)  सलिलतको कार्यसम्पादन प्रलतवेदन तर्ार गरी बैठकिा पेस गने, 

(च)  सलिलतको कािकारबाही तथा बैठकका लनणयर्सँग सम्बलन्धत लवषर्को अलभिेि राख्ने, 

(छ)  सलिलतको लनणयर् कार्ायन्वर्न गने गराउने, 

(ि)  सलिलत वा संर्ोिकिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।  
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पररच्छेद - ५ 

लबषयगत सलिलतको बैठक सभबन्धी ब्यबस्था  

१०. आिलधक तथा रणनीलतक योजना तजुयिा सभबन्धी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) बिोलिि गाउँपालिकाको 

ावलधक र्ोिना तथा लबषर् के्षत्रगत रणनीलतक र्ोिना तिुयिा कार्यको िालग लवषर्गत सलिलतको बैठक ावलधक 

र्ोिना तिुयिा लनदशेक सलिलतको संर्ोिकसँगको सिन्वर्िा ाबश्र्कता अनसुार बस्नेछ ।   

  (२) लबषर्गत सलिलतको बैठक संर्ोिकको लनदशेनिा सदस्र्-सलचबिे बोिाउनेछ । र्स्तो बैठकिा 

र्थासम्भब सबै सदस्र्हरुको उपलस्थत हुने धर्बस्था लििाउन ुपनेछ ।  

  (३) बैठकको अध्र्क्षता संर्ोिकिे गनेछ र लनिको अनपुलस्थलतिा सलिलतिा प्रलतलनलधत्व गने कार्यपालिकाका 

सदस्र्िध्र्ेबाट िषे्ठ सदस्र्िे अध्र्क्षता गनेछ । 

(४) लबषर्गत सलिलतिे बैठकिा लवषर्गत लवज्ञको रुपिा कुनै व्र्लि वा संस्थाका प्रलतलनलधिाई ािन्त्रण गरी 

सल्िाह, सझुाव लिन सक्नेछ । 

११. िध्यिकािीन खचय संरचना तथा िालषयक लिकास योजना तजुयिासभबन्धी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (२) 

बिोलिि गाउँपालिकाको िध्र्िकािीन िचय संरचना तथा वालषयक लवकास र्ोिना तिुयिा कार्यको िालग बिटे तथा 

कार्यिि तिुयिा सलिलतको संर्ोिकसँगको सिन्वर्िा लवषर्गत सलिलतको बैठक संर्ोिकको लनदशेनअनरुुप सदस्र्-

सलचबिे बोिाउनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोिनको िालग लबषर्गत सलिलतको बैठक ाबश्र्कता अनसुार बस्नेछ । 

(३) बैठकको अध्र्क्षता संर्ोिकिे गनेछ र लनिको अनपुलस्थलतिा सलिलतिा प्रलतलनलधत्व गने कार्यपालिकाका 

सदस्र्िध्र्ेबाट िषे्ठ सदस्र्िे अध्र्क्षता गनेछ ।  

  (४) लबषर्गत सलिलतिे बैठकिा लवषर् लवज्ञको रुपिा कुनै व्र्लि वा संस्थाका प्रलतलनलधिाई ािन्त्रण गरी 

सल्िाह, सझुाव लिन सक्नेछ । 

(५) लबषर्गत सलिलतिे लबषर्के्षत्रगत िध्र्िकािीन िचय संरचना तथा वालषयक लवकास र्ोिनाको िस्र्ौदा 

तिुयिा गने िििा अनुसूची-३ बिोलििको कार्यतालिकासँग सािन्िस्र्ता कार्ि हुने गरी कार्य गनुयका साथै त्र्स्तो 

िस्र्ौदा िठे पच्चीस गतेलभत्र बिटे तथा कार्यिि तिुयिा सलिलतिा पेस गनुयपनेछ । 

१२. नीलतगत लबषयसभबन्धी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोलिि कार्यपालिकावाट प्राि  नीलतगत लवषर्िा रार् 

सझुाब सलहतको प्रलतबेदन पेस गनय लवषर्गत सलिलतको बैठक संर्ोिकको अध्र्क्षतािा बस्नेछ ।   



7 
 

  (२) लबषर्गत सलिलतको बैठक ाबश्र्कता अनसुार संर्ोिकिे तोकेको लिलत, सिर् र स्थानिा बस्नेछ। 

लबषर्गत सलिलतका सदस्र्िध्र्े कलम्तिा एकाउन्न प्रलतशत सदस्र्को उपलस्थती भएिा बैठकको गणपरुक सङ्ख्र्ा 

पगुकेो िालननेछ ।   

(३) लबषर्गत सलिलतको बैठकको लनणयर् सवयसम्ितीबाट हुनेछ । सवयसम्िती हुन नसकेिा सलिलतका कुि 

सदस्र् सङ्ख्र्ाको बहुितबाट गरेको लनणयर् िान्र् हुनेछ ।  

(४) लबषर्गत सलिलतिे बैठकिा लवषर्गत लवज्ञको रुपिा कुनै व्र्लि वा संस्थाका प्रलतलनलधिाई ािन्त्रण गरी 

सल्िाह, सझुाव लिन सक्नेछ । 

(५) बैठकको लनणयर् लबषर्गत सलिलतको संर्ोिकिे प्रिालणत गनेछ ।  

१३. उपसलिलत गठन गनय सक्ने: दफा (६) को उपदफा (३) बिोलिि कार्यपालिकावाट प्राि लबषर्िा लबषर्गत सलिलतिे 

छानलवन एबि ्लबशषे अध्र्र्न गनय ाबश्र्क दिेेिा कार्यक्षेत्र र सिर्ावलध तोकी सलिलतका सदस्र्को संर्ोिकत्विा 

बढीिा तीन सदस्र् रहकेो उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलिि गलठत उपसलिलतिे लनधायररत सिर्िा सलिलत सिक्ष प्रलतवदेन पेस गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलिि गलठत उपसलिलतिे ाफूिाई तोलकएको लिम्िवेारी परुा गरेपश्चात उपसलिलत स्वतिः 

लवघटन हुनेछ ।  

पररच्छेद -६ 

लिलिध 

१४. लबषयगत सलिलतको सलचिाियः लवषर्गत सलिलतको सलचवािर् सो सलिलतको सलचवको रुपिा काि गनय 

तोलकएको  लवषर्गत शािा प्रििुको कार्ायिर् वा कार्यपालिकािे तोलकलदएको स्थानिा रहनेछ ।  

१५. लबषयगत सलिलतिाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्थाः लबषर्गत सलिलतको बैठक सञ्चािन तथा सलिलतको 

कािसँग सम्बलन्धत लवषर्िा अध्र्र्न, अनगुिन वा छानलवन गनय ावश्र्क पने बिटे कार्यपालिकािे उपिधध गराउनु 

पनेछ ।  

१६. सूचना तथा कागजात उपिब्ध गराउनु पनेः लबषर्गत सलिलतिे ाफ्नो कािसँग सम्बलन्धत लवषर्िा िाग गरेका 

सचूना वा कागिात उपिधध गराउन ुकार्यपालिका एवि ्सो अन्तरगतका कियचारीको कतयव्र् हुनेछ ।  

१७. स्थिगत भ्रिण गनय सक्नेः लबषर्गत सलिलतको लनणयर् अनसुार संर्ोिक, सदस्र् वा उपसलिलतका पदालधकारीि े

ाफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बलन्धत लवषर्िा अध्र्क्षको स्वीकृतिा गाउँपालिकालभत्रको कुनै कार्यस्थि तथा ार्ोिना 

स्थििा भ्रिण गनय सक्नेछ ।  
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१८. काययतालिका तथा काययलिलधको पािनाः (१) लबषर्गत सलिलतिे ाफ्नो कार्यसम्पादनिाई व्र्वलस्थत गनय  

कार्यतालिका स्वीकृत गरी िाग ूगनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलिि स्वीकृत भएको कार्यतालिका तथा र्स कार्यलवलधको पािना गनुय सबै सदस्र्को 

कतयव्र् हुनेछ ।  

१९. लबषयगत सलिलतको अलभिेखः (१) लबषर्गत सलिलतिे ाफूिे सम्पादन गरेका कािको अलभिेि दरुुस्त राख्न ु

पनेछ ।   

(२) लबषर्गत सलिलतिे ाफ्नो कार्यके्षत्र लभत्रको कुनै काि, कारवाहीको सम्बन्धिा प्रचलित काननू बिोलिि 

गोप्र् राख्न ुपने अलभिेिहरु सावयिलनक गनुय हुदँनै ।  

(३) लबषर्गत सलिलतिा भएको छिफि, लनणयर् र कािकारवाहीसँग सम्बलन्धत अलभिेि सलिलत सलचव 

िाफय त ्सलचवािर्िे व्र्वलस्थत गरी राख्नेछ ।  

२०. काययलिलधको संशोधनः र्स कार्यलवलधिा कार्यपालिकािे ावश्र्क संशोधन वा हरेफेर गनय सक्नेछ ।  

२१. आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नेः र्स कार्यलवलधको कार्ायन्वर्निा कुनै वाधा अड्काउ उत्पन्न भएिा कार्यपालिकािे 

ावश्र्क व्र्वस्था गरी वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  
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अनुसूची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सभबलन्धत) 

(१)  सािालिक लवकास सलिलतको कार्यक्षेत्र:   

  (क)  लशक्षा, संस्कृलत, भाषा, किा तथा सालहत्र् 

  (ि)  िनस्वास्थ्र् तथा पोषण, 

  (ग)  िानेपानी तथा सरसफाई, 

(घ)  िलहिा, वािबालिका र सािालिक सिावेशीकरण, 

  (ङ)  र्वुा, ििेकुद तथा नवप्रबतयन । 

(२) पवूायधार लवकास सलिलतको कार्यके्षत्र:  

(क)  भवन, वस्ती, ावास तथा शहरी लवकास, 

(ि)  सडक, पिु तथा र्ातार्ात धर्बस्था, 

(ग)  ििस्रोत, लवद्यतु तथा स्वच्छ उिाय, 

(घ)  सचूना तथा सञ्चार प्रलवलध लवकास । 

(३) ालथयक लवकास सलिलतको कार्यक्षेत्र:  

(क)  कृलष लवकास,  

(ि)  पशपुन्छी लवकास, 

(ग)  लसंचाई, 

(घ) पर्यटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सहकारी तथा गररवी लनवारण एबि लवत्तीर् क्षेत्र, 

(च) उद्योग, व्र्ापार तथा व्र्वसार्  

(छ) श्रि तथा रोिगार प्रबर्द्यन। 

(४) वन, वातावरण तथा लवपद ्व्र्वस्थापन सलिलतको कार्यके्षत्र:     

  (क) वन, हररर्ािी र िलैवक लवलवधता, 

  (ि) भ-ूसंरक्षण र ििाधारका व्र्वस्थापन, 

  (ग)  वातावरण तथा फोहोरिैिा धर्बस्थापन, 

(घ)   लवपद ्व्र्वस्थापन तथा ििबार् ुउत्थानलशिता। 
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(५) सशुासन तथा संस्थागत लवकास सलिलतको कार्यके्षत्र: 

  (क)  स्थानीर् सेवा तथा िनशलि धर्बस्थापन, 

  (ि)  सङ्गठन तथा क्षिता लवकास, 

(ग)  रािस्व तथा श्रोत पररचािन, 

  (घ)  तथ्र्ांक प्रणािी तथा र्ोिना र लवकास व्र्वस्थापन 

(ङ)    नीलत, काननू, न्र्ार् तथा सशुासन। 
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अनुसूची - २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सभबलन्धत) 

    

(१)  सािालिक लवकास सलिलतको कार्यक्षेत्र:   

  (क)  ाधारभतू तथा िाध्र्लिक लशक्षा सम्बन्धी, 

  (ि)  ििेकुद तथा अलतररि लिर्ाकिाप सम्बन्धी, 

  (ग)  िानेपानी व्र्वस्थापन, ाधारभतू स्वास्थ्र् तथा सरसफाई सम्बन्धी, 

(घ)  िैंलगक सिानता तथा सािालिक सरुक्षा सम्बन्धी (िैंलगक सिानता, वािवालिका, लकशोर लकशोरी 

तथा र्वुा, अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा िषे्ठ नागररक), 

  (ङ)  गरैसरकारी संस्था पररचािन, सिन्वर् तथा लनर्िन सम्बन्धी, 

  (च)  सािालिक सरुक्षा कार्यिि तथा व्र्लिगत घटना दताय सम्बन्धी, 

  (छ)  भाषा, सालहत्र्, किा, संस्कृलत तथा सम्पदा सम्बन्धी। 

(२) पवूायधार लवकास सलिलतको कार्यके्षत्रिः  

(क)  सडक तथा र्ातार्ात पवूायधार सम्बन्धी, 

(ि)  ििलवद्यतु, उिाय, सडक वत्ती सम्बन्धी, 

(ग)  सचूना तथा सञ्चार प्रलवलध लवकास तथा लवस्तार सम्बन्धी, 

(घ)  एफ.एि. सञ्चािन सम्बन्धी, 

(ङ)  भवन तथा भवन संलहता एवि ्लनिायण इिाित सम्बन्धी, 

(च)  िग्गा नाप नक्सा, घरिग्गा धनीपिुाय सम्बन्धी,  

(छ)  भ-ूउपर्ोग तथा वस्ती लवकास सम्बन्धी, 

(ि)  सावयिलनक लनिी साझदेारी सम्बन्धी । 
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(३) ालथयक लवकास सलिलतको कार्यक्षेत्र:  

(क)  कृलष तथा पशपुन्छी सम्बन्धी, 

(ि)  लसंचाई तथा नदी लनर्न्त्रण सम्बन्धी,  

(ग)  उद्योग, वालणज्र्, पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी, 

(घ)  िानी तथा िलनि पदाथयको संरक्षण सम्बन्धी,   

(ङ)  सहकारी तथा लवत्तीर् क्षेत्र सम्बन्धी, 

(घ) रोिगार प्रबर्द्यन तथा गररबी न्र्नूीकरण सम्बन्धी। 

(४) वन, वातावरण तथा लवपद ्व्र्वस्थापन सलिलतको कार्यके्षत्र:   

  (क)  वन, वन्र्िन्त ुतथा भ–ूसंरक्षण सम्बन्धी, 

(ि)  िलैवक लवलवधता संरक्षण सम्बन्धी, 

  (ि)  वातावरण, पर्ायवरण एवि ्ििाधारके्षत्र संरक्षण सम्बन्धी, 

  (घ)  फोहरििैा व्र्वस्थापन सम्बन्धी, 

(ङ)  ििउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण सम्बन्धी, 

  (च)  ििवार् ुपररवतयन सम्बन्धी, 

  (छ) लवपद ्व्र्वस्थापन, बारुण र्न्त्र, एम्विेुन्स सम्बन्धी। 

(५) सशुासन तथा संस्थागत लवकास सलिलतको कार्यके्षत्र:  

(क)  सेवा प्रवाहको िापदण्ड सम्बन्धी, 

   (ि)  स्थानीर् सेवा तथा िनशलि लवकास सम्बन्धी, 

  (ग)  सावयिलनक िरीद तथा सम्पलत्त व्र्वस्थापन सम्बन्धी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदशे र स्थानीर् तहबीचको सम्बन्ध र सिन्वर् तथा वडासँगको सिन्वर् सम्बन्धी, 

  (ङ)  सभा ताथ बैठक व्र्वस्थापन सम्बन्धी, 

(च)  बिार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौि, िाद्य सरुक्षा र उपभोिा लहत संरक्षण सम्बन्धी, 

  (छ)  ान्तररक र अलन्ति िेिापरीक्षण सम्बन्धी, 

  (ि)  लवदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपाधी, लवभषुण सम्बन्धी, 
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  (झ)  रािश्व नीलत तथा प्रशासन सम्बन्धी, 

  (ञ)  लवत्तीर् िोलिि न्र्लूनकरण, ालथयक प्रशासन तथा बेरुि ूफर्छ्र्ौट सम्बन्धी, 

  (ट)  न्र्ार्, काननू तथा िानव अलधकार प्रवर्द्यन सम्बन्धी, 

  (ठ)  र्ोिना, अनगुिन तथा िलू्र्ाङ्कन र तथ्र्ाङ्क व्र्वस्थापन सम्बन्धी, 

  (ड)  सशुासन प्रवर्द्यन, सावयिलनक सनुवुाई, सावयिलनक परीक्षण, सािालिक परीक्षण सम्बन्धी, 

  (ढ) नागररक सन्तषु्टी सवके्षण र अन्तर लनकार् सिन्वर् सम्बन्धी । 
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अनुसूची - ३  

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सभबलन्धत) 

बालषयक बजेट तथा काययक्रि तजुयिा कायय सियसीिा िध्यिकािीन खचय संरचना तजुयिा सभबन्धी कायय 

नेपाि सरकारवाट रािस्व बाडँफाँट र लवत्तीर् 

हस्तान्तरणको सीिा प्रालि  

फाल्गनु 

मसान्त भित्र  

कार्यपालिका सदस्र् र लवषर्गत िहाशािा/शािा 

प्रििुिाई अलभििुीकरण  

प्रदशे सरकारवाट रािस्व बाँडफाँट र लवत्तीर् 

हस्तान्तरणको सीिा प्रालि 

चैत्र मसान्त 

भित्र  

र्ोिना सलिक्षा तथा स्थानीर् ालथयक सवके्षण तर्ारी  

नीलत तथा कार्यिि तर्ार गरी 

अध्र्क्ष/प्रििुद्वारा सभािा पेस  

बैशाख ७ 

गतेभित्र  

लत्रबषीर् िचयको प्रक्षेपणसलहत बिटेको ाकार र स्रोत 

ाकंिन  

कूि स्रोत तथा िचय अनुिान, बिटे सीिा 

लनधायरण, बिटे िागयदशयन तर्ारी, स्वीकृलत  एबि ्

िहाशािा/ शािा र वडा कार्ायिर्िा सम्प्रेषण   

बैशाख १५ 

गतेभित्र  

तीन ालथयक बषयको बिटे सीिा लनधायरण तथा 

बाँडफाँट, िागयदशयन स्वीकृलत एबि ्िहाशािा/शािा र 

वडा कार्ायिर्िा सम्प्रेषण  

वस्ती तथा टोिस्तरवाट छनौट भएका 

ार्ोिना/ कार्यििसितेको वडा सलिलत र 

लबषर्गत िाहाशािा/शािावाट 

ार्ोिना/कार्यििको प्राथलिकीकरण  

जेठ १५ 

गतेभित्र  

लबषर्के्षत्रगत िध्र्िकािीन िचय संरचनाको प्रारलम्भक 

िस्र्ौदा तर्ारी तथा लबषर्गत सलिलतिा पेस  

वडास्तरीर् तथा लबषर्क्षेत्रको बिटे तथा 

कार्यििको प्रस्ताब बिटे तथा कार्यिि तिुयिा 

सलिलतिा पेस   

जेठ २५ 

गतेभित्र  

लबषर्के्षत्रगत िध्र्िकािीन िचय संरचनाको  िस्र्ौदा 

उपर सम्बलन्धत लबषर्गत सलिलतिा छिफि तथा 

ाबश्र्क पररिाियन सलहतको िस्र्ौदा बिटे तथा 

कार्यिि तिुयिा सलिलतिा पेस 

बिटे तथा कार्यििको एकीकृत िस्र्ौदा तर्ारी 

तथा कार्यपालिकािा पेस   

असार ५ 

गतेभित्र  

िध्र्िकािीन िचय संरचनाको एकीकृत िस्र्ौदा तर्ारी 

तथा कार्यपालिकािा पेस  

बालषयक बिटे तथा कार्यिि कार्यपालिकावाट 

स्वीकृत गरी सभािा पेश   

असार १० 

गतेभित्र  

िध्र्िकािीन िचय संरचना कार्यपालिकावाट स्वीकृत 

गरी सभािा पेस  

बालषयक बिटे तथा कार्यिि उपर सभािा 

छिफि र अनिुोदन  

असार 

मसान्तभित्र  

िध्र्िकािीन िचय संरचना उपर सभािा  छिफि तथा 

सभावाट अनिुोदन  

 

आज्ञािे  

लदलिप कुिार तािाङ 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृत 


