
आलिताि गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत (कायय सञ्चािन) काययविलि, २०७९  

गाउँपालिकाको राजपत्रिा प्रकाशित लिलत 

                                                   २०७९।०२।१२ 

प्रस्तािना: आलिताि गाउँ काययपालिकािे गठन गरेका विषयगत सलिलतहरुको क्षेत्र लनिायरण तथा कायय सञ् चािन 
प्रवियािाई व्यिशस्थत गरी गाउँपालिकाबाट सम्पादन हनुे कािकारिाहीिाई प्रभािकारी बनाउन िाञ्छनीय 
भएकोिे,  

आलिताि गाउँपालिका गाउँ काययपालिका )कायय विभाजन (लनयिाििी ,२०७९  को लनयि ४ उपलनयि 
(६) िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी आलिताि गाउँ काययपालिकािे यो काययविलि बनाएको छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो काययविलिको नाि "आलिताि गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत (कायय 
सञ्चािन) काययविलि, २०७९" रहेको छ। 

  (२)  यो काययविलि स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन भएको लिलतदेशि िागू हनुेछ ।  

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलििा:- 

  (क) "अध्यक्ष" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछय ।  

(ि) "काययपालिका" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग)  "प्रििु प्रिासकीय अलिकृत" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको प्रििु प्रिासकीय 
सम्झन ुपछय । 

(घ)  "विषयगत सलिलत" भन्नािे आलिताि गाउँपालिकाको (कायय विभाजन) लनयिाििी, 
२०७९ को लनयि ४ उपलनयि (६) बिोशजि गठन हनु ेसलिलत सम्झन ुपछय । 

(ङ)  "सशचि" भन्नािे विषयगत सलिलतको सशचिको रुपिा काि गनय िवटएको कियचारी 
सम्झन ुपछय ।  

(च)  "सदस्य" भन्नािे विषयगत सलिलतको सदस्य सम्झन ुपछय ।  

(छ) "संयोजक" भन्नािे विषयगत सलिलतको संयोजक सम्झन ुपछय । 

 

 



पररच्छेद - २ 

विषयगत सलिलत सम्बन्िी व्यिस्था 

३. विषयगत सलिलत गठन विलि: (१) आलिताि गाउँपालिकाको (कायय विभाजन) लनयिाििी, २०७९ को 
लनयि ४ को उपलनयि ६ बिोशजि गठन हनु े प्रत्येक विषयगत सलिलतिा काययपालिकािे तोकेको 
सम्बशन्ित विषयके्षत्र हेने सदस्यको संयोजकत्ििा काययपालिकाका सदस्यिध्ये िवहिा, दलित िा 
अल्पसंख्यक सिेतको प्रलतलनलित्ि हनुे गरी अध्यक्षिे तोकेको दईु जना सदस्य रहनछेन ्।     

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशिएको भएता पलन योजना तजुयिाको िालग गठन हनु े
विषयगत सलिलतिा सम्बशन्ित विषयगत िािाका प्रििुहरु पदेन सदस्यको रुपिा रहनेछन।्    

  (३) विषयगत सलिलतको कािकारिाहीिाई सहजीकरण गनय प्रििु प्रिासकीय अलिकृतिे 
सम्बशन्ित विषयगत िािाको प्रििुिाई सशचिको रुपिा काि गनय िटाउनछे ।   

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेशिएको भएता पलन योजना तजुयिाको िालग गदठत 
विषयगत सलिलतको सन्दभयिा उपदफा (२) बिोशजिका सदस्यहरुिध्ये काययपालिकािे कुनै एक िािा 
प्रििुिाई सदस्य सशचिको रुपिा काि गनेगरी तोक्नेछ ।   

(५) यस काययविलि बिोशजि विषयगत सलिलतको संयोजक र सदस्य तोक्दा विषय क्षेत्रको ज्ञान, 

अनभुि र लनजिे सलिलतिा परु् याउन सक्ने योगदान सिेतका आिारिा लिल्दो विषयगत सलिलतिा 
सिािेि गनय प्राथलिकता ददनपुनेछ । 

४. संयोजक र सदस्यको पदािलि : (१) विषयगत सलिलतका संयोजक र दफा ३ को उपदफा (१) बिोशजि 
तोवकएका सदस्यको पदािलि पाँच िषयको हनुेछ ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशिएको भएता पलन लनजको अनभुि र सलिलतको काििा 
परु् याउन सक्न े योगदान सिेतका आिारिा संयोजक र सदस्यको शजम्िेिारी आिश्यकता अनसुार 
पररितयन िा हेरफेर गनय यस व्यिस्थािे बािा परु् याएको िालनने छैन ।  

पररच्छेद - ३ 

विषयगत सलिलतको काययक्षते्र, काि, कतयव्य र अलिकार 

५. विषयगत सलिलतको काययक्षते्रः (१) गाउँपालिकाको आिलिक योजना, विषयक्षेत्रगत रणनीलतक योजना, 
िध्यिकािीन िचय संरचना र बावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत सलिलतको 
काययक्षेत्र अनसूुची- १ िा उल्िेि भए बिोशजि हनुेछ।  



  (२) काययपालिकाको बैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताििध्ये थप अध्ययन गनुय पने देशिएका नीलत 
तथा कानून तजुयिा, संिोिन िा पररिाजयन जस्ता नीलतगत विषयिा काययपालिकािाई राय पराििय प्रदान 
गने सन्दभयिा विषयगत सलिलतको काययक्षेत्र अनसूुची-२ िा उल्िेि भए बिोशजि हनुेछ । 

६. विषयगत सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोशजि गाउँपालिकाको 
आिलिक योजना तथा विषयके्षत्रगत रणनीलतक योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत सलिलतहरुको काि, 

कतयव्य र अलिकार देहाय बिोशजि हनुेछः-  

(क)  आिलिक तथा विषयके्षत्रगत रणनीलतक योजना तजुयिाको िालग आिश्यक पने 
आिार रेिा तथ्याङ्क एबि ्विषयके्षत्रगत िस्तशुस्थलत वििरण तयार गने,  

(ि)  दीघयकािीन सोच अनरुुप विषयक्षेत्रगत िक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीलत लनिायरण गने,  

(ग)   विषयके्षत्रगत स्रोत अनिुान तथा प्रके्षपण गने, 

(घ)   विषयके्षत्रगत अपेशक्षत उपिशधि तथा नलतजा िाका तयार गने,  

(ङ)   विषयके्षत्रगत प्रििु आयोजना तथा काययिि तजुयिा गने,  

(च)  विषयिस्त ु उपर सहभालगतािूिक विलिबाट छिफि गरी सझुाब र लनष्कषय 
सवहतको प्रलतिेदन आिलिक योजना तजुयिा लनदेिक सलिलत सिक्ष पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोशजि गाउँपालिकाको िध्यिकािीन िचय संरचना तथा 
िावषयक विकास योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत सलिलतहरुको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय 
बिोशजि हनुछेः-  

(क)  स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा लनिायरण सलिलतिे िाग गरेका विषयक्षते्रगत वििरण 
तथा तथ्याङ्क उपिधि गराउने, 

(ि)  विषयगत रुपिा काययिि तथा आयोजनाको प्राथलिकीकरणको आिार तयार गने, 

(ग) विषयक्षेत्रगत रुपिा प्रस्तावित काययिि तथा आयोजनाको लत्रिषीय िचय प्रके्षपण 
सवहतको िध्यिकािीन िचय संरचना र आगािी आलथयक िषयको बजेट उपर छिफि 
र विश् िेषण गने, 

(घ)  विषयगत क्षेत्रका प्रस्तावित आयोजना तथा काययििहरु आिलिक योजना, 
विषयके्षत्रगत रणनीलतक योजना तथा चाि ुिध्यिकािीन िचय संरचना अनरुूप भए 
नभएको एकीन गरी सािञ् जस्यता कायि गने, 



(ङ)  सम्बशन्ित विषयक्षेत्रलभत्र पने उपक्षेत्रबीच आयोजना तथा काययििहरुको दोहोरोपना 
हटाउने, सािञ्जस्यता र बजेटको सन्तिुन कायि गने,  

(च)  स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा लनिायरण सलिलतिे पठाएको बजेट सीिा र 
िागयदियनको आिारिा काययिि तथा आयोजनाको प्राथलिकता लनिायरण गरी 
विषयके्षत्रगत िध्यिकािीन िचय संरचना र िावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिा 
गरी बजेट तथा काययिि तजुयिा सलिलतिा पेस गने, 

(छ) विषयगत के्षत्रसँग सम्बशन्ित गैरसरकारी संस्था, सहकारी िगायत सािदुावयक सङ्घ 
संस्थाको िावषयक काययिि गाउँपालिकाको िावषयक योजना तथा काययिििा सिािेि 
गनय आिश्यक सिन्िय गने, 

(ज)  काययपालिकाबाट तोवकए बिोशजिका अन्य कायय गने । 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको िालग विषयगत सलिलतिे आयोजना तथा काययििको 
प्राथलिकीकरण गरी प्रस्ताब गदाय िाताबरणीय सन्तिुन, सािाशजक सिािेिीकरण, विपद धयिस्थापन, 

िैंलगक सिानता तथा ददगो विकास िक्ष्यको प्रालप्त जस्ता विषयहरुिा पयायप्त ध्यान ददई विषयक्षेत्रगत 
सन्तिुन र सिन्िय कायि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोशजि काययपालिकािाट राय सझुाबको िालग प्राप्त नीलतगत 
विषयिा सलिलतिे विषयिस्तकुो गाम्भीययता,  सोबाट पनय सक्ने दीघयकािीन प्रभाि तथा आलथयक दावयत्ि 
र प्रचलित काननुी व्यिस्था सिेतका आिार अध्ययन विश्लषेण गरी राय सझुाि सवहतको प्रलतिेदन 
काययपालिकािा पेस गनुयपनेछ । 

(५) यस दफा बिोशजि सम्पादन गने कािको लसिलसिािा विषयगत सलिलतिे विषयगत िािा 
प्रििु िा अन्य कुनै कियचारी तथा विषय विज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण गनय िा कुनै स्थानको अििोकन 
गनय गराउन सक्नेछ ।   

 पररच्छेद - ४ 

विषयगत सलिलतका पदालिकारीको काि, कतयव्य र अलिकार 

७. संयोजकको काि, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलिलतको संयोजकको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय 
बिोशजि हनुेछः–  

 (क)  सलिलतको बैठकको अध्यक्षता गने, 

 (ि)  सलिलतको बैठकको लिलत, सिय र स्थान तोक्न,े  



  (ग)  बैठकको काययसूची तय गने, 

(घ)  सलिलतसँग सम्बशन्ित विषयक्षते्रिा अन्तर विषयगत सलिलत र अन्तर लनकायगत 
सिन्िय गने, 

  (ङ)  सदस्यहरुको शजम्िेिारी बाँडफाँट गने, 

  (च) सलिलतिे तोकेका अन्य कायय गने ।   

८. सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलिलतका सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय 
बिोशजि हनुेछः– 

(क)  सलिलतको बैठकिा उपशस्थत भई आफ्नो राय सझुाि र िारणा राख्न,े   

  (ि)  आफूिाई तोवकएको कायय शजम्िेिारी लनिायह गने, 

 (ग)  सलिलत िा संयोजकिे तोकेका अन्य कायय गने । 

९. सदस्य सशचिको काि, कतयव्य र अलिकारः विषयगत सलिलतका सदस्य सशचिको काि, कतयव्य र अलिकार 
देहायबिोशजि हनुेछः– 

  (क) सलिलतको सशचि भई काि गने,   

(ि)  संयोजकको लनदेिन अनरुूप बैठकको काययसूची तथा प्रस्ताि तयार गरी  
सदस्यहरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)  विषयके्षत्रसँग सम्बशन्ित विषयहरुिा आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन, 

विश्लषेण गरी सलिलतको बैठकिा पेस गने, 

(घ)  सलिलतको सिग्र काययको प्रभािकाररताका िालग कायययोजना तजुयिा गने र 
कायायन्ियनको लनलित्त प्रस्ताि तयार गरी सलिलतिा पेस गने,  

(ङ)  सलिलतको काययसम्पादन प्रलतिेदन तयार गरी बैठकिा पेस गने, 

(च)  सलिलतको कािकारिाही तथा बैठकका लनणययसँग सम्बशन्ित विषयको अलभिेि 
राख्न,े 

(छ)  सलिलतको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 

(ज)  सलिलत िा संयोजकिे तोकेका अन्य कायय गने ।  

  



पररच्छेद - ५ 

विषयगत सलिलतको बैठक सम्बन्िी व्यिस्था  

१०. आिलिक तथा रणनीलतक योजना तजुयिा सम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) बिोशजि 
गाउँपालिकाको आिलिक योजना तथा विषय के्षत्रगत रणनीलतक योजना तजुयिा काययको िालग विषयगत 
सलिलतको बैठक आिलिक योजना तजुयिा लनदेिक सलिलतको संयोजकसँगको सिन्ियिा आिश्यकता 
अनसुार बस्नेछ ।   

  (२) विषयगत सलिलतको बैठक संयोजकको लनदेिनिा सदस्य-सशचबिे बोिाउनेछ । यस्तो 
बैठकिा यथासम्भब सबै सदस्यहरुको उपशस्थत हनुे धयबस्था लििाउन ुपनेछ ।  

  (३) बैठकको अध्यक्षता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुशस्थलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्ि गने 
काययपालिकाका सदस्यिध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यक्षता गनेछ । 

(४) विषयगत सलिलतिे बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यशि िा संस्थाका प्रलतलनलििाई 
आिन्त्रण गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ । 

११. िध्यिकािीन िचय संरचना तथा िावषयक विकास योजना तजुयिा सम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को 
उपदफा (२) बिोशजि गाउँपालिकाको िध्यिकािीन िचय संरचना तथा िावषयक विकास योजना तजुयिा 
काययको िालग बजेट तथा काययिि तजुयिा सलिलतको संयोजकसँगको सिन्ियिा विषयगत सलिलतको 
बैठक संयोजकको लनदेिनअनरुुप सदस्य-सशचबिे बोिाउनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िालग विषयगत सलिलतको बैठक आिश्यकता अनसुार 
बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्यक्षता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनपुशस्थलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्ि गने 
काययपालिकाका सदस्यिध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे अध्यक्षता गनेछ ।  

  (४) विषयगत सलिलतिे बैठकिा विषय विज्ञको रुपिा कुनै व्यशि िा संस्थाका प्रलतलनलििाई 
आिन्त्रण गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ । 

(५) विषयगत सलिलतिे विषयके्षत्रगत िध्यिकािीन िचय संरचना तथा िावषयक विकास योजनाको 
िस्यौदा तजुयिा गने िििा अनसूुची-३ बिोशजिको काययतालिकासँग सािन्जस्यता कायि हनु ेगरी कायय 
गनुयका साथै त्यस्तो िस्यौदा जेठ पच्चीस गतेलभत्र बजेट तथा काययिि तजुयिा सलिलतिा पेस गनुयपनेछ। 



१२. नीलतगत विषयसम्बन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोशजि काययपालिकािाट प्राप्त नीलतगत 
विषयिा राय सझुाब सवहतको प्रलतिेदन पेस गनय विषयगत सलिलतको बैठक संयोजकको अध्यक्षतािा 
बस्नेछ ।   

  (२) विषयगत सलिलतको बैठक आिश्यकता अनसुार संयोजकिे तोकेको लिलत, सिय र स्थानिा 
बस्नेछ । विषयगत सलिलतका सदस्यिध्ये कशम्तिा एकाउन्न प्रलतित सदस्यको उपशस्थती भएिा 
बैठकको गणपरुक सङ्खख्या पगेुको िालननेछ ।   

(३) विषयगत सलिलतको बैठकको लनणयय सियसम्ितीबाट हनुेछ । सियसम्िती हनु नसकेिा 
सलिलतका कुि सदस्य सङ्खख्याको बहिुतबाट गरेको लनणयय िान्य हनुेछ ।  

(४) विषयगत सलिलतिे बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यशि िा संस्थाका प्रलतलनलििाई 
आिन्त्रण गरी सल्िाह, सझुाि लिन सक्नेछ । 

(५) बैठकको लनणयय विषयगत सलिलतको संयोजकिे प्रिाशणत गनेछ ।  

१३. उपसलिलत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बिोशजि काययपालिकािाट प्राप्त विषयिा 
विषयगत सलिलतिे छानविन एिि ्लबिेष अध्ययन गनय आिश्यक देिेिा काययक्षेत्र र सियािलि तोकी 
सलिलतका सदस्यको संयोजकत्ििा बढीिा तीन सदस्य रहेको उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि गदठत उपसलिलतिे लनिायररत सियिा सलिलत सिक्ष प्रलतिेदन पेस 
गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजि गदठत उपसलिलतिे आफूिाई तोवकएको शजम्िेिारी परुा गरे पश्चात 
उपसलिलत स्ितः विघटन हनुछे ।  

पररच्छेद -६ 

विविि 

१४. विषयगत सलिलतको सशचिाियः विषयगत सलिलतको सशचिािय सो सलिलतको सशचिको रुपिा काि गनय 
तोवकएको विषयगत िािा प्रििुको कायायिय िा काययपालिकािे तोवकददएको स्थानिा रहनेछ ।  

१५. विषयगत सलिलतिाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्थाः विषयगत सलिलतको बैठक सञ्चािन तथा सलिलतको 
कािसँग सम्बशन्ित विषयिा अध्ययन, अनगुिन िा छानविन गनय आिश्यक पने बजेट काययपालिकािे 
उपिधि गराउन ुपनेछ ।  



१६. सूचना तथा कागजात उपिधि गराउन ुपने: विषयगत सलिलतिे आफ्नो कािसँग सम्बशन्ित विषयिा 
िाग गरेका सूचना िा कागजात उपिधि गराउन ुकाययपालिका एिि ्सो अन्तरगतका कियचारीको 
कतयव्य हनुेछ ।  

१७. स्थिगत भ्रिण गनय सक्नःे विषयगत सलिलतको लनणयय अनसुार संयोजक, सदस्य िा उपसलिलतका 
पदालिकारीिे आफ्नो काययके्षत्रसँग सम्बशन्ित विषयिा अध्यक्षको स्िीकृतिा गाउँपालिकालभत्रको कुनै 
काययस्थि तथा आयोजना स्थििा भ्रिण गनय सक्नेछ ।  

१८. काययतालिका तथा काययविलिको पािना: (१) विषयगत सलिलतिे आफ्नो काययसम्पादनिाई व्यिशस्थत गनय  
काययतालिका स्िीकृत गरी िागू गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि स्िीकृत भएको काययतालिका तथा यस काययविलिको पािना गनुय 
सबै सदस्यको कतयव्य हनुेछ ।  

१९. विषयगत सलिलतको अलभिेि: (१) विषयगत सलिलतिे आफूिे सम्पादन गरेका कािको अलभिेि दरुुस्त 
राख्न ुपनेछ ।   

(२) विषयगत सलिलतिे आफ्नो काययके्षत्र लभत्रको कुनै काि, कारिाहीको सम्बन्ििा प्रचलित 
कानून बिोशजि गोप्य राख्न ुपने अलभिेिहरु साियजलनक गनुय हुँदैन ।  

(३) विषयगत सलिलतिा भएको छिफि, लनणयय र कािकारिाहीसँग सम्बशन्ित अलभिेि सलिलत 
सशचि िाफय त ्सशचिाियिे व्यिशस्थत गरी राख्नछे ।  

२०. काययविलिको संिोिनः यस काययविलििा काययपालिकािे आिश्यक संिोिन िा हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

२१. आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नःे यस काययविलिको कायायन्ियनिा कुनै िािा अड्काउ उत्पन्न भएिा 
काययपालिकािे आिश्यक व्यिस्था गरी िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

  



अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सगँ सम्बशन्ित) 

(१)  सािाशजक विकास सलिलतको काययक्षेत्र:   

  (क)  शिक्षा, संस्कृलत, भाषा, किा तथा सावहत्य 

  (ि)  जनस्िास्थ्य तथा पोषण, 

  (ग)  िानेपानी तथा सरसफाई, 

(घ)  िवहिा, िािबालिका र सािाशजक सिािेिीकरण, 

  (ङ)  यिुा, िेिकुद तथा निप्रबतयन । 

(२) पूिायिार विकास सलिलतको काययके्षत्र:  

(क)  भिन, िस्ती, आिास तथा िहरी विकास, 

(ि)  सडक, पिु तथा यातायात धयबस्था, 

(ग)  जिस्रोत, विद्यतु तथा स्िच्छ उजाय, 

(घ)  सूचना तथा सञ्चार प्रविलि विकास । 

(३) आलथयक विकास सलिलतको काययक्षेत्र:  

(क)  कृवष विकास,  

(ि)  पिपुन्छी विकास, 

(ग)  लसंचाई, 

(घ) पययटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सहकारी तथा गररिी लनिारण एबि वित्तीय क्षेत्र, 

(च) उद्योग, व्यापार तथा व्यिसाय  

(छ) श्रि तथा रोजगार प्रबर्द्यन। 

(४) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सलिलतको काययक्षेत्र:     

  (क) िन, हररयािी र जैविक विवििता, 

  (ि) भ-ूसंरक्षण र जिािारका व्यिस्थापन, 

  (ग)  िातािरण तथा फोहोरिैिा धयबस्थापन, 

(घ) विपद् व्यिस्थापन तथा जिबाय ुउत्थानशििता । 



(५)  संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह सलिलतको काययक्षते्र: 

  (क) स्थानीय सेिा तथा जनिशि धयबस्थापन, 

  (ि) सङ्गठन तथा क्षिता विकास, 

(ग) राजस्ि तथा श्रोत पररचािन, 

  (घ) तथ्यांक प्रणािी तथा योजना र विकास व्यिस्थापन 

(ङ) नीलत, कानून, न्याय तथा सिुासन। 

(६)  वित्तीय व्यिस्थापन तथा सिुासन सलिलतको काययक्षेत्र: 

(क) साियजलनक िरीद तथा सम्पशत्त व्यिस्थापन, 

(ि) आन्तररक र अशन्ति िेिापरीक्षण, 

(ग) राजश्व नीलत तथा प्रिासन, 

(घ) वित्तीय जोशिि न्यूलनकरण, आलथयक प्रिासन तथा बेरुजू फर्छ्यौट, 

(ङ) सिुासन प्रिर्द्यन, साियजलनक सनुिुाई, साियजलनक परीक्षण, सािाशजक परीक्षण, 

(च) नागररक सन्तषु्टी सिेक्षण र अन्तर लनकाय सिन्िय। 
 

 
 

  



अनसूुची - २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सगँ सम्बशन्ित) 
    

(१)  सािाशजक विकास सलिलतको काययक्षेत्र:   

  (क)  आिारभतू तथा िाध्यलिक शिक्षा सम्बन्िी, 

  (ि)  िेिकुद तथा अलतररि वियाकिाप सम्बन्िी, 

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

(घ)  िैंलगक सिानता तथा सािाशजक सरुक्षा सम्बन्िी (िैंलगक सिानता, िाििालिका, वकिोर 
वकिोरी तथा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यशि तथा जेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संस्था पररचािन, सिन्िय तथा लनयिन सम्बन्िी, 

  (च)  सािाशजक सरुक्षा काययिि तथा व्यशिगत घटना दताय सम्बन्िी, 

  (छ)  भाषा, सावहत्य, किा, संस्कृलत तथा सम्पदा सम्बन्िी। 

(२) पूिायिार विकास सलिलतको काययके्षत्रः  

(क)  सडक तथा यातायात पूिायिार सम्बन्िी, 

(ि)  जिविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्बन्िी, 

(ग)  सूचना तथा सञ्चार प्रविलि विकास तथा विस्तार सम्बन्िी, 

(घ)  एफ.एि. सञ्चािन सम्बन्िी, 

(ङ)  भिन तथा भिन संवहता एिि ्लनिायण इजाजत सम्बन्िी, 

(च)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय सम्बन्िी,  

(छ)  भ-ूउपयोग तथा िस्ती विकास सम्बन्िी, 

(ज)  साियजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्िी । 

(३) आलथयक विकास सलिलतको काययक्षेत्र:  

(क)  कृवष तथा पिपुन्छी सम्बन्िी, 

(ि)  लसंचाई तथा नदी लनयन्त्रण सम्बन्िी,  



(ग)  उद्योग, िाशणज्य, पययटन प्रिर्द्यन सम्बन्िी, 

(घ)  िानी तथा िलनज पदाथयको संरक्षण सम्बन्िी,   

(ङ)  सहकारी तथा वित्तीय क्षते्र सम्बन्िी, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तथा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्िी। 

(४) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सलिलतको काययक्षेत्र:   

  (क)  िन, िन्यजन्त ुतथा भ–ूसंरक्षण सम्बन्िी, 

(ि)  जैविक विवििता संरक्षण सम्बन्िी, 

  (ि)  िातािरण, पयायिरण एिि ्जिािारके्षत्र संरक्षण सम्बन्िी, 

  (घ)  फोहरिैिा व्यिस्थापन सम्बन्िी, 

(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्िी, 

  (च)  जििाय ुपररितयन सम्बन्िी, 

  (छ) विपद् व्यिस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्ििेुन्स सम्बन्िी। 

(५) संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह सलिलतको काययक्षते्र:  

(क)  सेिा प्रिाहको िापदण्ड सम्बन्िी, 

(ि) स्थानीय सेिा तथा जनिशि विकास सम्बन्िी, 

(ग)  सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ि र सिन्िय तथा िडासँगको सिन्िय सम्बन्िी, 

(घ) सभा ताथ बैठक व्यिस्थापन सम्बन्िी, 

(ङ) बजार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौि, िाद्य सरुक्षा र उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्िी, 

(च)  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण सम्बन्िी, 

(छ)  न्याय, कानून तथा िानि अलिकार प्रिर्द्यन सम्बन्िी, 

(ज)  योजना, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्थापन सम्बन्िी । 

(६)  वित्तीय व्यिस्थापन तथा सिुासन सलिलतको काययक्षेत्र: 

(क)  साियजलनक िरीद तथा सम्पशत्त व्यिस्थापन सम्बन्िी, 

(ि)  आन्तररक र अशन्ति िेिापरीक्षण सम्बन्िी, 



(ग)  राजश्व नीलत तथा प्रिासन सम्बन्िी, 

(घ)  वित्तीय जोशिि न्यूलनकरण, आलथयक प्रिासन तथा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्िी, 

(ङ)  सिुासन प्रिर्द्यन, साियजलनक सनुिुाई, साियजलनक परीक्षण, सािाशजक परीक्षण सम्बन्िी, 

(च) नागररक सन्तषु्टी सिेक्षण र अन्तर लनकाय सिन्िय सम्बन्िी । 

  



अनसूुची - ३  

(दफा ११ को उपदफा (५) सगँ सम्बशन्ित) 

बावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिा कायय सियसीिा िध्यिकािीन िचय संरचना तजुयिा सम्बन्िी कायय 

नेपाि सरकारिाट राजस्ि बाँडफाँट र वित्तीय 
हस्तान्तरणको सीिा प्रालप्त  

फाल्गनु 
िसान्त लभत्र  

काययपालिका सदस्य र विषयगत िहािािा/िािा 
प्रििुिाई अलभििुीकरण  

प्रदेि सरकारिाट राजस्ि बाडँफाँट र वित्तीय 
हस्तान्तरणको सीिा प्रालप्त 

चैत्र िसान्त 
लभत्र  

योजना सलिक्षा तथा स्थानीय आलथयक सिेक्षण तयारी  

नीलत तथा काययिि तयार गरी 
अध्यक्ष/प्रििुद्वारा सभािा पेस  

बैिाि ७ 
गतेलभत्र  

लत्रबषीय िचयको प्रके्षपणसवहत बजेटको आकार र 
स्रोत आकंिन  

कूि स्रोत तथा िचय अनिुान, बजेट सीिा 
लनिायरण, बजेट िागयदियन तयारी, स्िीकृलत  
एबि ्िहािािा/ िािा र िडा कायायियिा 
सम्प्रषेण   

बैिाि १५ 
गतेलभत्र  

तीन आलथयक बषयको बजेट सीिा लनिायरण तथा 
बाँडफाँट, िागयदियन स्िीकृलत एबि ्िहािािा/िािा 
र िडा कायायियिा सम्प्रषेण  

िस्ती तथा टोिस्तरिाट छनौट भएका 
आयोजना/ काययििसिेतको िडा सलिलत र 
विषयगत िाहािािा/िािािाट 
आयोजना/काययििको प्राथलिकीकरण  

जेठ १५ 
गतेलभत्र  

विषयके्षत्रगत िध्यिकािीन िचय संरचनाको 
प्रारशम्भक िस्यौदा तयारी तथा विषयगत सलिलतिा 
पेस  

िडास्तरीय तथा विषयके्षत्रको बजेट तथा 
काययििको प्रस्ताब बजेट तथा काययिि 
तजुयिा सलिलतिा पेस   

जेठ २५ 
गतेलभत्र  

विषयके्षत्रगत िध्यिकािीन िचय संरचनाको  िस्यौदा 
उपर सम्बशन्ित विषयगत सलिलतिा छिफि तथा 
आिश्यक पररिाजयन सवहतको िस्यौदा बजेट तथा 
काययिि तजुयिा सलिलतिा पेस 

बजेट तथा काययििको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तथा काययपालिकािा पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र  

िध्यिकािीन िचय संरचनाको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तथा काययपालिकािा पेस  

बावषयक बजेट तथा काययिि काययपालिकािाट 
स्िीकृत गरी सभािा पेि   

असार १० 
गतेलभत्र  

िध्यिकािीन िचय संरचना काययपालिकािाट स्िीकृत 
गरी सभािा पेस  

बावषयक बजेट तथा काययिि उपर सभािा 
छिफि र अनिुोदन  

असार 
िसान्तलभत्र  

िध्यिकािीन िचय संरचना उपर सभािा  छिफि 
तथा सभािाट अनिुोदन  

 


