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विषयगत समिमत (काययसञ्चालन) काययविमि, २०७९ 

 

प्रस्तािना : काययपामलकाले गठन गरेका विषयगत समिमतहरुको काययसञ्चालन प्रवियालाई ब्यबस्स्ित गरी 
गाउँपामलकािाट सम्पादन हनु े कािकारबाहीलाई प्रभाबकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोले, िहास्िला 
गाउँकाययपामलकाले यो काययविमि बनाएको छ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो काययविमि को नाि “विषयगत समिमत -काययसञ्चालन_ काययविमि, २०७९”
रहेको छ । 

  (२)  यो काययविमि स्िानीय राजपत्रिा प्रकािन भएको मिमतदेस्ि लागू हनुेछ।  
२. पररभाषाः मबषय िा प्रसङ्गले अको अिय नलागेिा यस काययविमििा,– 

  (क) “अध्यि” भन्नाले िहास्िला गाउँपामलकाको अध्यि सम्झन ुपछय।  



2 
 

(ि) “काययपामलका” भन्नाले िहास्िला गाउँपामलकाको काययपामलका सम्झन ुपछय। 

(ग) “विषयगत समिमत” भन्नाले िहास्िला गाँउपामलकाको (काययसम्पादन) मनयिािली,२०७५को 
बिोस्जि गठन हनुे समिमत सम्झन ुपछय। 

(ङ)  “सस्िि” भन्नाले विषयगत समिमतको सस्ििको रुपिा काि गनय िवटएको कियिारी सम्झन ु
पछय।    

(ि)  “सदस्य” भन्नाले विषयगत समिमतको सदस्य सम्झन ुपछय।  

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

      

पररच्छेद २ 

विषयगत समिमत सम्बन्िी व्यिस्िा 
३. विषयगत समिमत गठन मबमि: (१) गाउँपामलकाको (काययसम्पादन) मनयिािली, २०७५ बिोस्जि गठन हनु े

प्रत्येक विषयगत समिमतिा काययपामलकाले तोकेको सम्बस्न्ित विषयिते्र हेने सदस्यको संयोजकत्ििा 
काययपामलकाका सदस्यिध्ये िवहला, दमलत िा अल्पसंख्यक सिेतको प्रमतमनमित्ि हनुगेरी अध्यिले तोकेको 
दईु जना सदस्य रहनेछन।्     

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पमन योजना तजुयिाको लामग गठन हनुे 
मबषयगत समिमतिा सम्बस्न्ित मबषयगत िािाका प्रििुहरु पदेन सदस्यको रुपिा रहनेछन।्    

  (३) मबषयगत समिमतको कािकारबाहीलाई सहजीकरण गनय प्रििु प्रिासकीय अमिकृतले सम्बस्न्ित 
विषयगत िािाको प्रििुलाई सस्ििको रुपिा काि गनय िटाउन ेछ।   

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पमन योजना तजुयिाको लामग गठठत विषयगत 
समिमतको सन्दभयिा उपदफा (२) बिोस्जिका सदस्यहरुिध्ये काययपामलकाले कुनै एक िािा प्रििुलाई 
सदस्य सस्ििको रुपिा काि गनेगरी तोक्नेछ।   

(५) यस काययविमि बिोस्जि मबषयगत समिमतको संयोजक र सदस्य तोक्दा मबषय िेत्रको ज्ञान, 

अनभुब र मनजले समिमतिा परु् याउन सक्ने योगदान सिेतका आिारिा मिल्दो मबषयगत समिमतिा सिाबेि 
गनय प्रािमिकता ठदनपुनेछ। 

४. संयोजक र सदस्यको पदािमि : (१) विषयगत समिमतका संयोजक र दफा ३ को उपदफा (१) बिोस्जि 
तोवकएका सदस्यको पदािमि पाँि िषयको हनुेछ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पमन मनजको अनभुि र समिमतको काििा 
परु् याउन सक्ने योगदान सिेतका आिारिा संयोजक र सदस्यको स्जम्िेिारी आबश्यकता अनसुार पररितयन 
िा हेरफेर गनय यस व्यिस्िाले बािा परु् याएको िामनने छैन।  
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पररच्छेद ३ 

विषयगत समिमतको काययिते्र, काि, कतयव्य र अमिकार 
५. विषयगत समिमतको काययिते्रः (१) गाउँपामलकाको आिमिक योजना, मबषयिते्रगत रणनीमतक योजना, 

िध्यिकालीन ििय संरिना र बावषयक बजेट तिा काययिि तजुयिाको सन्दभयिा मबषयगत समिमतको काययिेत्र 
अनसूुिी १ िा उल्लेि भए बिोस्जि हनुेछ।  

  (२) काययपामलकाको बैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताििध्ये िप अध्ययन गनुय पने देस्िएका नीमत 
तिा कानून तजुयिा, संिोिन िा पररिाजयन जस्ता नीमतगत विषयिा काययपामलकालाई राय पराििय प्रदान गने 
सन्दभयिा मबषयगत समिमतको काययिेत्र अनसूुिी २ िा उल्लेि भए बिोस्जि हनुछे। 

६. विषयगत समिमतको काि, कतयव्य र अमिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि गाउँपामलकाको 
आिमिक योजना तिा मबषयिेत्रगत रणनीमतक योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत समिमतहरुको काि, 

कतयव्य र अमिकार देहायबिोस्जि हनुेछः  
(क)  आिमिक तिा मबषयिेत्रगत रणनीमतक योजना तजुयिाको लामग आबश्यक पने आिार 

रेिा तथ्याङ्क एबि ्मबषयिेत्रगत िस्तसु्स्िमत वििरण तयार गने,  
(ि)  दीर्यकालीन सोि अनरुुप मबषयिते्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य तिा रणनीमत मनिायरण गने,  
(ग)   मबषयिेत्रगत स्रोत अनिुान तिा प्रिेपण गने, 

(र्)   मबषयिेत्रगत अपेस्ित उपलस्ब्ि तिा नमतजा िाका तयार गने,  
(ङ)   मबषयिते्रगत प्रििु आयोजना तिा काययिि तजुयिा गने,  
(ि)  मबषयिस्त ु उपर सहभामगतािूलक मबमििाट छलफल गरी सझुाब र मनष्कषय      

सवहतको प्रमतबेदन आिमिक योजना तजुयिा मनदेिक समिमत सिि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि गाउँपामलकाको िध्यिकालीन ििय संरिना तिा 
िावषयक विकास योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत समिमतहरुको काि, कतयव्य र अमिकार देहायबिोस्जि 
हनुेछः  

(क)  स्रोत अनिुान तिा बजेट सीिा मनिायरण समिमतले िाग गरेका विषयिेत्रगत वििरण 
तिा तथ्याङ्क उपलब्ि गराउने, 

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

(ग) विषयिते्रगत रुपिा प्रस्तावित काययिि तिा आयोजनाको मत्रिषीय ििय प्रिेपण 
सवहतको िध्यिकालीन ििय संरिना र आगािी आमियक िषयको बजेट उपर छलफल 
र विश्लषेण गने, 

(र्)  विषयगत िेत्रका प्रस्तावित आयोजना तिा काययििहरु आिमिक योजना, विषयिेत्रगत 
रणनीमतक योजना तिा िाल ुिध्यिकालीन ििय संरिना अनरुूप भए नभएको एकीन 
गरी सािञ्जस्यता कायि गने, 

(ङ)  सम्बस्न्ित विषयिेत्रमभत्र पने उपिेत्रबीि आयोजना तिा काययििहरुको दोहोरोपना 
हटाउने, सािञ्जस्यता र बजेटको सन्तलुन कायि गने,  

(ि)  स्रोत अनिुान तिा बजेट सीिा मनिायरण समिमतले पठाएको बजेट सीिा र िागयदियनको 
आिारिा काययिि तिा आयोजनाको प्रािमिकता मनिायरण गरी विषयिेत्रगत 
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िध्यिकालीन ििय संरिना र िावषयक बजेट तिा काययिि तजुयिा गरी बजेट तिा 
काययिि तजुयिा समिमतिा पेस गने, 

(छ) विषयगत िेत्रसँग सम्बस्न्ित गैरसरकारी संस्िा, सहकारी लगायत सािदुावयक सङ्घ 
संस्िाको िावषयक काययिि गाउँपामलकाको िावषयक योजना तिा काययिििा सिािेि 
गनय आिश्यक सिन्िय गने, 

(ज)  काययपामलकाबाट तोवकए बिोस्जिका अन्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लामग मबषयगत समिमतले आयोजना तिा काययििको 
प्रािमिकीकरण गरी प्रस्ताब गदाय िाताबरणीय सन्तलुन, सािास्जक सिािेिीकरण, विपद ब्यबस्िापन, लैंमगक 
सिानता तिा ठदगो विकास लक्ष्यको प्रामप्तजस्ता मबषयहरुिा पयायप्त ध्यान ठदई मबषयिेत्रगत सन्तलुन र 
सिन्िय कायि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोस्जि काययपामलकािाट राय सझुाबको लामग प्राप्त नीमतगत 
विषयिा समिमतले विषयिस्तकुो गाम्भीययता, सोबाट पनय सक्ने दीर्यकालीन प्रभाि तिा आमियक दावयत्ि र 
प्रिमलत कानूनी व्यिस्िा सिेतका आिार अध्ययन विश्लषेण गरी राय सझुाि सवहतको प्रमतिेदन 
काययपामलकािा पेस गनुयपनेछ। 

(५) यस दफा बिोस्जि सम्पादन गने कािको मसलमसलािा विषयगत समिमतले विषयगत िािा 
प्रििु िा अन्य कुनै कियिारी तिा विषय विज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रण गनय िा कुनै स्िानको अिलोकन 
गनय गराउन सक्नेछ।   

पररच्छेद– ४ 

विषयगत समिमतका पदामिकारीको काि, कतयव्य र अमिकार 
७. संयोजकको काि, कतयव्य र अमिकारः विषयगत समिमतको संयोजकको काि, कतयव्य र अमिकार देहाय 

बिोस्जि हनुेछः–  
 (क)  समिमतको बैठकको अध्यिता गने, 

 (ि)  समिमतको बैठकको मिमत, सिय र स्िान तोक्ने,  
  (ग)  बैठकको काययसूिी तय गने, 

(र्)  समिमतसँग सम्बस्न्ित विषयिेत्रिा अन्तर विषयगत समिमत र अन्तर मनकायगत 
सिन्िय गने, 

  (ङ)  सदस्यहरुको स्जम्िेिारी बाँडफाँट गने, 

  (ि) समिमतले तोकेका अन्य कायय गने।   
८. सदस्यको काि, कतयव्य र अमिकारः विषयगत समिमतका सदस्यको काि, कतयव्य र अमिकार देहायबिोस्जि 

हनुेछः– 
(क)  समिमतको बैठकिा उपस्स्ित भइ आफ्नो राय सझुाि र िारणा राख्न,े   

  (ि)  आफूलाई तोवकएको काययस्जम्िेिारी मनिायह गने, 

 (ग)  समिमत िा संयोजकले तोकेका अन्य कायय गने । 
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९. सदस्य सस्ििको काि, कतयव्य र अमिकारः विषयगत समिमतका सदस्य सस्ििको काि, कतयव्य र अमिकार 
देहायबिोस्जि हनुेछः– 

  (क) समिमतको सस्िि भई काि गने,   

(ि)  संयोजकको मनदेिन अनरुूप बैठकको काययसूिी तिा प्रस्ताि तयार गरी  
सदस्यहरुलाई पत्रािार गने, 

(ग)  विषयिेत्रसँग सम्बस्न्ित विषयहरुिा आिश्यक सूिना तिा तथ्याङ्क सङ्कलन, 

विश्लषेण गरी समिमतको बैठकिा पेस गने, 

(र्)  समिमतको सिग्र काययको प्रभािकारस् ताका लामग कायययोजना तजुयिा गने र 
कायायन्ियनको मनमित्त प्रस्ताि तयार गरी समिमतिा पेस गने,  

(ङ)  समिमतको काययसम्पादन प्रमतिेदन तयार गरी बैठकिा पेस गने, 

(ि)  समिमतको कािकारबाही तिा बैठकका मनणययसँग सम्बस्न्ित विषयको अमभलेि 
राख्न,े 

(छ)  समिमतको मनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 
(ज)  समिमत िा संयोजकले तोकेका अन्य कायय गने।  

 
 पररच्छेद– ५  

मबषयगत समिमतको बैठक सम्बन्िी ब्यबस्िा  
१०. आिमिक तिा रणनीमतक योजना तजुयिा सम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) बिोस्जि 

गाउँ/नगरपामलकाको आिमिक योजना तिा मबषय िेत्रगत रणनीमतक योजना तजुयिा काययको लामग विषयगत 
समिमतको बैठक आिमिक योजना तजुयिा मनदेिक समिमतको संयोजकसँगको सिन्ियिा आबश्यकता 
अनसुार बस्नेछ।   

  (२) मबषयगत समिमतको बैठक संयोजकको मनदेिनिा सदस्य-सस्िबले बोलाउनेछ।यस्तो बैठकिा 
यिासम्भब सबै सदस्यहरुको उपस्स्ित हनु ेब्यबस्िा मिलाउन ुपनेछ।  

  (३) बैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र मनजको अनपुस्स्िमतिा समिमतिा प्रमतमनमित्ि गने 
काययपामलकाका सदस्यिध्येबाट जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ। 

(४) मबषयगत समिमतले बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संस्िाका प्रमतमनमिलाई 
आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि मलन सक्नेछ। 

११. िध्यिकालीन ििय संरिना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिासम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा 
(२) बिोस्जि गाउँ/नगरपामलकाको िध्यिकालीन ििय संरिना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिा काययको 
लामग बजेट तिा काययिि तजुयिा समिमतको संयोजकसँगको सिन्ियिा विषयगत समिमतको बैठक 
संयोजकको मनदेिनअनरुुप सदस्य-सस्िबले बोलाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग मबषयगत समिमतको बैठक आबश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र मनजको अनपुस्स्िमतिा समिमतिा प्रमतमनमित्ि गने 
काययपामलकाका सदस्यिध्येबाट जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ।  
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  (४) मबषयगत समिमतले बैठकिा विषय विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संस्िाका प्रमतमनमिलाई 
आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि मलन सक्नेछ। 

(५) मबषयगत समिमतले मबषयिेत्रगत िध्यिकालीन ििय संरिना तिा िावषयक विकास योजनाको 
िस्यौदा तजुयिा गने िििा अनसूुिी ३ बिोस्जिको काययतामलकासँग सािन्जस्यता कायि हनुे गरी कायय 
गनुयका सािै त्यस्तो िस्यौदा जेठ पच्िीस गतेमभत्र बजेट तिा काययिि तजुयिा समिमतिा पेस गनुयपनेछ। 

१२. नीमतगत मबषयसम्बन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोस्जि काययपामलकािाट प्राप्त  नीमतगत 
विषयिा राय सझुाब सवहतको प्रमतबेदन पेस गनय विषयगत समिमतको बैठक संयोजकको अध्यितािा 
बस्नेछ।   

  (२) मबषयगत समिमतको बैठक आबश्यकता अनसुार संयोजकले तोकेको मिमत, सिय र स्िानिा 
बस्नेछ। मबषयगत समिमतका सदस्यिध्ये कस्म्तिा एकाउन्न प्रमतित सदस्यको उपस्स्िती भएिा बैठकको 
गणपरुक सङ्खख्या पगेुको िामननेछ।   

(३) मबषयगत समिमतको बैठकको मनणयय सियसम्ितीबाट हनुेछ।सियसम्िती हनु नसकेिा समिमतका 
कुल सदस्य सङ्खख्याको बहिुतबाट गरेको मनणयय िान्य हनुेछ।  

(४) मबषयगत समिमतले बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संस्िाका प्रमतमनमिलाई 
आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि मलन सक्नेछ। 

(५) बैठकको मनणयय मबषयगत समिमतको संयोजकले प्रिास्णत गनेछ।  

१३. उपसमिमत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बिोस्जि काययपामलकािाट प्राप्त मबषयिा मबषयगत 
समिमतले छानविन एबि ् मबिेष अध्ययन गनय आबश्यक देिेिा काययिते्र र सियािमि तोकी समिमतका 
सदस्यको संयोजकत्ििा बढीिा तीन सदस्य रहेको उपसमिमत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि गठठत उपसमिमतले मनिायररत सियिा समिमत सिि प्रमतिेदन पेस 
गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोस्जि गठठत उपसमिमतले आफूलाई तोवकएको स्जम्िेिारी परुा गरेपश्चात 
उपसमिमत स्ितः विर्टन हनुछे।  

 

पररच्छेद ६ 

विविि 

१४. मबषयगत समिमतको सस्ििालयः विषयगत समिमतको सस्ििालय सो समिमतको सस्ििको रुपिा काि गनय 
तोवकएको  विषयगत िािा प्रििुको कायायलय िा काययपामलकाले तोवकठदएको स्िानिा रहनेछ।  

१५. मबषयगत समिमतलाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्िाः मबषयगत समिमतको बैठक सञ्चालन तिा समिमतको 
कािसँग सम्बस्न्ित विषयिा अध्ययन, अनगुिन िा छानविन गनय आिश्यक पने बजेट काययपामलकाले 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

१६. सूिना तिा कागजात उपलब्ि गराउन ुपनेM मबषयगत समिमतले आफ्नो कािसँग सम्बस्न्ित विषयिा िाग 
गरेका सूिना िा कागजात उपलब्ि गराउन ुकाययपामलका एिि ् सो अन्तरगतका कियिारीको कतयव्य 
हनुेछ।  
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१७. स्िलगत भ्रिण गनय सक्नMे मबषयगत समिमतको मनणयय अनसुार संयोजक, सदस्य िा उपसमिमतका पदामिकारीले 
आफ्नो काययिेत्रसँग सम्बस्न्ित विषयिा अध्यिको स्िीकृतिा गाउँपामलकामभत्रको कुनै काययस्िल तिा 
आयोजना स्िलिा भ्रिण गनय सक्नछे।  

१८. काययतामलका तिा काययविमिको पालनाM (१) मबषयगत समिमतले आफ्नो काययसम्पादनलाई व्यिस्स्ित गनय  
काययतामलका स्िीकृत गरी लागू गनय सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोस्जि स्िीकृत भएको काययतामलका तिा यस काययविमिको पालना गनुय सबै 
सदस्यको कतयव्य हनुछे।  

१९. मबषयगत समिमतको अमभलेिM (१) मबषयगत समिमतले आफूले सम्पादन गरेका कािको अमभलेि दरुुस्त 
राख्न ुपनेछ।   

(२) मबषयगत समिमतले आफ न्ो काययिते्र मभत्रको कुनै काि, कारिाहीको सम्बन्ििा प्रिमलत 
कानून बिोस्जि गोप्य राख्न ुपने अमभलेिहरु साियजमनक गनुय ह ुदैँन।  

(३) मबषयगत समिमतिा भएको छलफल, मनणयय र कािकारिाहीसँग सम्बस्न्ित अमभलेि समिमत 
सस्िि िाफय त ्सस्ििालयले व्यिस्स्ित गरी राख्नछे।  

२०. काययविमिको संिोिनः यस काययविमििा काययपामलकाले आिश्यक संिोिन िा हेरफेर गनय सक्नेछ।  
२१. आिश्यक व्यिस्िा गनय सक्नःे यस काययविमिको कायायन्ियनिा कुनै िािा अड्काउ उत्पन्न भएिा 

काययपामलकाले आिश्यक व्यिस्िा गरी िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  
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अनसूुिी-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्ित) 
 

(१)  सािास्जक विकास समिमतको काययिेत्र:   
  (क)  स्ििा, संस्कृमत, भाषा, कला तिा सावहत्य 

  (ि)  जनस्िास्थ्य तिा पोषण, 

  (ग)  िानेपानी तिा सरसफाई, 

(र्)  िवहला, िालबामलका र सािास्जक सिािेिीकरण, 

  (ङ)  यिुा, िेलकुद तिा निप्रबतयन । 

(२) पूिायिार विकास समिमतको काययिेत्र:  
(क)  भिन, िस्ती, आिास तिा िहरी विकास, 
(ि)  सडक, पलु तिा यातायात ब्यबस्िा, 
(ग)  जलस्रोत, विद्यतु तिा स्िच्छ उजाय, 
(र्)  सूिना तिा सञ्चार प्रविमि विकास। 

(३) आमियक विकास समिमतको काययिेत्र:  
(क)  कृवष विकास,  

(ि)  पिपुन्छी विकास, 

(ग)  मसंिाई, 

(र्) पययटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सहकारी तिा गररिी मनिारण एबि वित्तीय िेत्र, 

(ि) उद्योग, व्यापार तिा व्यिसाय  

(छ) श्रि तिा रोजगार प्रबर्द्यन। 

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

  (ग)  िातािरण तिा फोहोरिैला ब्यबस्िापन, 
(र्)    विपद् व्यिस्िापन तिा जलबाय ुउत्िानस्िलता। 

(५) सिुासन तिा संस्िागत विकास समिमतको काययिेत्र: 
  (क)  स्िानीय सेिा तिा जनिस्ि ब्यबस्िापन, 

  (ि)  सङ्गठन तिा ििता विकास, 

(ग)  राजस्ि तिा श्रोत पररिालन, 

  (र्)  तथ्यांक प्रणाली तिा योजना र विकास व्यिस्िापन 

(ङ)    नीमत, कानून, न्याय तिा सिुासन। 
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अनसूुिी २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बस्न्ित) 
    

(१)  सािास्जक विकास समिमतको काययिेत्र:   
  (क)  आिारभतू तिा िाध्यमिक स्ििा सम्बन्िी, 

  (ि)  िेलकुद तिा अमतररि वियाकलाप सम्बन्िी, 
  (ग)  िानेपानी व्यिस्िापन, आिारभतू स्िास्थ्य तिा सरसफाई सम्बन्िी, 

(र्)  लैंमगक सिानता तिा सािास्जक सरुिा सम्बन्िी (लैंमगक सिानता, िालिामलका, वकिोर 
वकिोरी तिा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यस्ि तिा जेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संस्िा पररिालन, सिन्िय तिा मनयिन सम्बन्िी, 
  (ि)  सािास्जक सरुिा काययिि तिा व्यस्िगत र्टना दताय सम्बन्िी, 
  (छ)  भाषा, सावहत्य, कला, संस्कृमत तिा सम्पदा सम्बन्िी। 

(२) पूिायिार विकास समिमतको काययिते्रः  
(क)  सडक तिा यातायात पूिायिार सम्बन्िी, 
(ि)  जलविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्बन्िी, 
(ग)  सूिना तिा सञ्चार प्रविमि विकास तिा विस्तार सम्बन्िी, 
(र्)  एफ.एि. सञ्चालन सम्बन्िी, 
(ङ)  भिन तिा भिन संवहता एिि ्मनिायण इजाजत सम्बन्िी, 
(ि)  जग्गा नाप नक्सा, र्रजग्गा िनीपजुाय सम्बन्िी,  
(छ)  भ—ूउपयोग तिा िस्ती विकास सम्बन्िी, 
(ज)  साियजमनक मनजी साझेदारी सम्बन्िी। 

(३) आमियक विकास समिमतको काययिेत्र:  
(क)  कृवष तिा पिपुन्छी सम्बन्िी, 
(ि)  मसंिाई तिा नदी मनयन्त्रण सम्बन्िी,  
(ग)  उद्योग, िास्णज्य, पययटन प्रिर्द्यन सम्बन्िी, 
(र्)  िानी तिा िमनज पदाियको संरिण सम्बन्िी,   

(ङ)  सहकारी तिा वित्तीय िते्र सम्बन्िी, 
(र्) रोजगार प्रबर्द्यन तिा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्िी। 

(४) िन, िातािरण तिा विपद् व्यिस्िापन समिमतको काययिते्र:   
  (क)  िन, िन्यजन्त ुतिा भ–ूसंरिण सम्बन्िी, 

(ि)  जैविक विवििता संरिण सम्बन्िी, 
  (ि)  िातािरण, पयायिरण एिि ्जलािारिेत्र संरिण सम्बन्िी, 
  (र्)  फोहरिैला व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(ङ)  जलउत्पन्न प्रकोप मनयन्त्रण सम्बन्िी, 
  (ि)  जलिाय ुपररितयन सम्बन्िी, 
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  (छ) विपद् व्यिस्िापन, बारुण यन्त्र, एम्िलेुन्स सम्बन्िी। 

(५) सिुासन तिा संस्िागत विकास समिमतको काययिते्र:  
(क)  सेिा प्रिाहको िापदण्ड सम्बन्िी, 

   (ि)  स्िानीय सेिा तिा जनिस्ि विकास सम्बन्िी, 
  (ग)  साियजमनक िरीद तिा सम्पस्त्त व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(र्)  सङ्घ, प्रदेि र स्िानीय तहबीिको सम्बन्ि र सिन्िय तिा िडासँगको सिन्िय सम्बन्िी, 
  (ङ)  सभा ताि बैठक व्यिस्िापन सम्बन्िी, 

(ि)  बजार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौल, िाद्य सरुिा र उपभोिा वहत संरिण सम्बन्िी, 
  (छ)  आन्तररक र अस्न्ति लेिापरीिण सम्बन्ि ी, 
  (ज)  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण सम्बन्िी, 
  (झ)  राजश्व नीमत तिा प्रिासन सम्बन्िी, 
  (ञ)  वित्तीय जोस्िि न्य मूनकरण, आमियक प्रिासन तिा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्िी, 
  (ट)  न्याय, कानून तिा िानि अमिकार प्रिर्द्यन सम्बन्िी, 
  (ठ)  योजना, अनगुिन तिा िूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्िापन सम्बन्िी, 
  (ड)  सिुासन प्रिर्द्यन, साियजमनक सनुिुाई, साियजमनक परीिण, सािास्जक परीिण सम्बन्िी, 
  (ढ) नागररक सन्तषु्टी सिेिण र अन्तर मनकाय सिन्िय सम्बन्िी। 
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अनसूुिी-३  
(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सम्बस्न्ित) 

बावषयक बजेट तिा काययिि तजुयिा कायय सियसीिा िध्यिकालीन ििय संरिना तजुयिा सम्बन्िी कायय 
नेपाल सरकारिाट राजस्ि बाडँफाँट र वित्तीय 
हस्तान्तरणको सीिा प्रामप्त  

फाल्गनु 
िसान्त मभत्र  

काययपामलका सदस्य र विषयगत िहािािा/िािा 
प्रििुलाई अमभििुीकरण  

प्रदेि सरकारिाट राजस्ि बाडँफाँट र वित्तीय 
हस्तान्तरणको सीिा प्रामप्त 

िैत्र िसान्त 
मभत्र  

योजना समििा तिा स्िानीय आमियक सिेिण तयारी  

नीमत तिा काययिि तयार गरी 
अध्यि/प्रििुद्वारा सभािा पेस  

बैिाि ७ 
गतेमभत्र  

मत्रबषीय िियको प्रिेपणसवहत बजेटको आकार र 
स्रोत आकंलन  

कूल स्रोत तिा ििय अनिुान, बजेट सीिा 
मनिायरण, बजेट िागयदियन तयारी, स्िीकृमत  
एबि ्िहािािा/ िािा र िडा कायायलयिा 
सम्प्रषेण   

बैिाि १५ 
गतेमभत्र  

तीन आमियक बषयको बजेट सीिा मनिायरण तिा 
बाँडफाँट, िागयदियन स्िीकृमत एबि ्िहािािा/िािा 
र िडा कायायलयिा सम्प्रषेण  

िस्ती तिा टोलस्तरिाट छनौट भएका 
आयोजना/ काययििसिेतको िडा समिमत र 
मबषयगत िाहािािा/िािािाट 
आयोजना/काययििको प्रािमिकीकरण  

जेठ १५ 
गतेमभत्र  

मबषयिेत्रगत िध्यिकालीन ििय संरिनाको 
प्रारस्म्भक िस्यौदा तयारी तिा मबषयगत समिमतिा 
पेस  

िडास्तरीय तिा मबषयिते्रको बजेट तिा 
काययििको प्रस्ताब बजेट तिा काययिि 
तजुयिा समिमतिा पेस   

जेठ २५ 
गतेमभत्र  

मबषयिेत्रगत िध्यिकालीन ििय संरिनाको  िस्यौदा 
उपर सम्बस्न्ित मबषयगत समिमतिा छलफल तिा 
आबश्यक पररिाजयन सवहतको िस्यौदा बजेट तिा 
काययिि तजुयिा समिमतिा पेस 

बजेट तिा काययििको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तिा काययपामलकािा पेस   

असार ५ 
गतेमभत्र  

िध्यिकालीन ििय संरिनाको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तिा काययपामलकािा पेस  

बावषयक बजेट तिा काययिि काययपामलकािाट 
स्िीकृत गरी सभािा पेि   

असार १० 
गतेमभत्र  

िध्यिकालीन ििय संरिना काययपामलकािाट स्िीकृत 
गरी सभािा पेस  

बावषयक बजेट तिा काययिि उपर सभािा 
छलफल र अनिुोदन  

असार 
िसान्तमभत्र  

िध्यिकालीन ििय संरिना उपर सभािा  छलफल 
तिा सभािाट अनिुोदन  
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