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विषयगत समितत (काययसञ्चालन) काययविधि, २०७९ 
                                                   स्िीकृत मितत : २०७९/०४/१४  

                                                    प्रिाणित मितत : २०७९/०४/२०  
 

प्रस्तािना:  
       कार्यपालिकािे गठन गरेका विषर्गत सलिततहरुको कार्यसञ्चािन प्रक्रिर्ािाई व्र्िस्थित गरी 
नगरपालिकािाट सम्पादन हुन ेकािकारबाहीिाई प्रभाबकारी बनाउन िाञ्छनीर् भएकोिे,  
       टीकापुर नगरकार्यपालिकािे र्ो कार्यविधि बनाएको छ। 

 

परिच्छेद–१ 

प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाि ि प्रािभिः (१) र्ो कार्यविधिको नाि “विषर्गत सलितत -कार्यसञ्चािन_ 
कार्यविधि, २०७९”रहेको छ। 

  (२) र्ो कार्यविधि थिानीर् राजपत्रिा प्रकाशन भएको लितत देखि िागू हुनेछ। 

२. परििाषाः बबषर् िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा र्स कार्यविधििा,– 

  (क) “प्रिुि”भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको प्रिुि सम्झनुपछय। 

(ि) “कार्यपालिका” भन्नािे टीकापुर नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झनु पछय। 

(ग) “प्रिुि”भन्नािे टीकापुर  नगरपालिकाको प्रिुि सम्झनुपछय। 

(घ) “विषर्गत सलितत” भन्नािे टीकापुर नगरपालिका (कार्यसम्पादन) तनर्िाििी, 
२०७४ को तनर्ि १५ बिोस्जि गठन हुने सलितत सम्झनु पछय। 

(ङ) “सधचि” भन्नािे विषर्गत सलिततको सधचिको रुपिा काि गनय िटटएको 
कियचारी सम्झनु पछय।   

(च) “सदथर्” भन्नािे विषर्गत सलिततको सदथर् सम्झनु पछय। 

(छ) “संर्ोजक” भन्नािे विषर्गत सलिततको संर्ोजक सम्झनु पछय। 
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परिच्छेद—२ 

विषयगत समितत सभबन्िी व्यिस्था 

३. विषयगत समितत गठन बबधि : (१) नगरपालिका (कार्यसम्पादन) तनर्िाििी, २०७४ को 
तनर्ि १५ बिोस्जि गठन हुने प्रत्रे्क विषर्गत सलिततिा कार्यपालिकािे तोकेको सम्बस्न्ित 
विषर्क्षेत्र हेने सदथर्को संर्ोजकत्ििा कार्यपालिकाका सदथर् िध्रे् िटहिा, दलित िा 
अल्पसंख्र्क सिेतको प्रतततनधित्ि हुन ेगरी प्रिुििे तोकेको दईु जना सदथर् रहनेछन।् 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको भएतापतन र्ोजना तजुयिाको िाधग गठन हुन े

बबषर्गत सलिततिा सम्बस्न्ित बबषर्गत शािाका प्रिुिहरु पदेन सदथर्को रुपिा रहनेछन।् 

  (३) बबषर्गत सलिततको कािकारबाहीिाई सहजीकरण गनय प्रिुि प्रशासकीर् अधिकृत िे 

सम्बस्न्ित विषर्गत शािाको प्रिुििाई सधचिको रुपिा काि गनय िटाउनेछ।   

  (४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको भएतापतन र्ोजना तजुयिाको िाधग गटठत 
विषर्गत सलिततको सन्दभयिा उपदफा (२) बिोस्जिका सदथर्हरु िध्रे् कार्यपालिकािे कुन ै
एक शािा प्रिुििाई सदथर् सधचिको रुपिा काि गने गरी तोक्नेछ।  

(५) र्स कार्यविधि बिोस्जि बबषर्गत सलिततको संर्ोजक र सदथर् तोक्दा 
बबषर्क्षेत्रको ज्ञान, अनुभि र तनजिे सलिततिा पुर् र्ाउन सक्ने र्ोगदान सिेतका आिारिा 
लिल्दो बबषर्गत सलिततिा सिाबेश गनय प्रािलिकता टदनुपनेछ। 

४. संयोजक ि सदस्यको पदािधि : (१) विषर्गत सलिततका संर्ोजक र दफा ३ को उपदफा (१) 
बिोस्जि तोक्रकएका सदथर्को पदािधि पााँच िषयको हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको भएता पतन तनजको अनुभिर सलिततको 
काििा पुर् र्ाउन सक्ने र्ोगदान सिेतका आिारिा संर्ोजक र सदथर्को स्जम्िेिारी 
आबश्र्कता अनुसार पररितयन िा हेरफेरगनय र्स व्र्िथिािे बािा पुर् र्ाएको िातनने छैन। 
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परिच्छेद-३ 

विषयगत समिततको काययिेत्र, काि, कतयव्य ि अधिकाि 

५. विषयगत समिततको काययिेत्रः (१) नगरपालिकाको आिधिक र्ोजना, बबषर्क्षेत्रगत रणनीततक 
र्ोजना, िध्र्िकािीन िचय संरचना र बावषयक बजेट तिा कार्यिि तजुयिाको सन्दभयिा 
बबषर्गत सलिततको कार्यक्षेत्र अनुसूची-१ िा उल्िेि भए बिोस्जि हुनेछ। 

  (२) कार्यपालिकाको बैठकिा प्रथतुत भएका प्रथताि िध्रे् िप अध्र्र्न गनुय पने 
देखिएका नीतत तिा कानून तजुयिा, संशोिन िा पररिाजयन जथता नीततगत विषर्िा 
कार्यपालिकािाई रार् परािशय प्रदान गने सन्दभयिा बबषर्गत सलिततको कार्यक्षेत्र अनुसूची-२ 
िा उल्िेि भए बिोस्जि हुनेछ। 

६. विषयगत समिततको काि, कतयव्य ि अधिकािः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि 
नगरपालिकाको आिधिक र्ोजना तिा बबषर्क्षेत्रगत रणनीततक र्ोजना तजुयिाको सन्दभयिा 
विषर्गत सलिततहरुको काि, कतयव्र् र अधिकार देहार् बिोस्जि हुनेछः 

(क) आिधिक तिा बबषर् क्षेत्रगत रणनीततक र्ोजना तजुयिाको िाधग आबश्र्क 
पने आिाररेिा तथ्र्ाङ्क एिं विषर् क्षेत्रगत िथतुस्थितत वििरण तर्ार 
गने, 

(ि)  दीघयकािीन सोचअनुरुप बबषर्क्षेत्रगत िक्ष्र्, उद्देश्र् तिा रणनीतत 
तनिायरण गने, 

(ग)   बबषर्क्षेत्रगत स्रोत अनुिान तिा प्रक्षेपण गने, 

(घ) बबषर्क्षेत्रगत अपेक्षक्षत उपिस्धि तिा नततजा िाका तर्ार गने, 

(ङ)   बबषर्क्षेत्रगत प्रिुि आर्ोजना तिा कार्यिि तजुयिा गने, 

(च)  बबषर्िथतु उपरसहभाधगतािूिक बबधििाट छिफि गरी सुझाब र तनष्कषय    
सटहतको प्रततबेदन आिधिक र्ोजना तजुयिा तनदेशक सलितत सिक्ष पेस 
गने। 
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(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि नगरपालिकाको िध्र्िकािीन िचय संरचना 
तिा िावषयक विकास र्ोजना तजुयिाको सन्दभयिा विषर्गत सलिततहरुको काि, कतयव्र् र 
अधिकार देहार्बिोस्जि हुनेछः 

(क) स्रोतअनुिान तिा बजेट सीिा तनिायरण सलिततिे िाग गरेका विषर्क्षेत्रगत 
वििरण तिातथ्र्ाङ्क उपिधि गराउने, 

(ि)  विषर्गतरुपिा कार्यिि तिा आर्ोजनाको प्रािलिकीकरणको आिार तर्ार 
गने, 

(ग) विषर्क्षेत्रगतरुपिा प्रथतावित कार्यिि तिा आर्ोजनाको बत्रिषीर् िचय 
प्रक्षेपण सटहतको िध्र्िकािीन िचय संरचना र आगािी आधियक िषयको 
बजेट उपर छिफि र विश्िेषण गने, 

(घ)  विषर्गत क्षेत्रका प्रथतावित आर्ोजना तिा कार्यििहरु आिधिक र्ोजना, 
विषर्क्षेत्रगत रणनीततक र्ोजना तिा चािु िध्र्िकािीन िचय संरचना 
अनुरूप भए नभएको एकीन गरी सािञ्जथर्ता कार्ि गने, 

(ङ)  सम्बस्न्ित विषर् क्षेत्रलभत्र पने उपक्षेत्र बीच आर्ोजना तिा कार्यििहरुको 
दोहोरोपना हटाउने, सािञ्जथर्ता र बजेटको सन्तुिन कार्ि गने, 

(च)  स्रोत अनुिान तिा बजेट सीिातनिायरण सलिततिे पठाएको बजेट सीिा र 
िागयदशयनको आिारिा कार्यिि तिा आर्ोजनाको प्रािलिकता तनिायरण 
गरी विषर्क्षेत्रगत िध्र्िकािीन िचय संरचना र िावषयक बजेट तिा 
कार्यिि तजुयिा गरी बजेट तिा कार्यिि तजुयिा सलिततिा पेस गने, 

(छ) विषर्गत क्षेत्रसाँग सम्बस्न्ित गैर सरकारी संथिा, सहकारी िगार्त 
सािुदातर्क सङ्घ संथिाको िावषयक कार्यिि नगरपालिकाको िावषयक र्ोजना 
तिा कार्यिििा सिािेश गनय आिश्र्क सिन्िर् गने, 

(ज)  कार्यपालिकाबाट तोक्रकए बिोस्जिका अन्र् कार्य गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रर्ोजनको िाधग बबषर्गत सलिततिे आर्ोजना तिा 
कार्यििको प्रािलिकीकरण गरी प्रथताबगदाय िाताबरणीर् सन्तुिन, सािास्जक सिािेशीकरण, 
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विपद धर्बथिापन, िैंधगक सिानता तिा टदगो विकास िक्ष्र्को प्रास्ततजथता बबषर्हरुिा 
पर्ायतत ध्र्ान टदई बबषर्क्षेत्रगत सन्तुिन र सिन्िर् कार्ि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोस्जि कार्यपालिकािाट रार् सुझाबको िाधग प्रातत 
नीततगत विषर्िा सलिततिे विषर् िथतुको गाम्भीर्यता, सो बाट पनय सक्ने दीघयकािीन प्रभाि 
तिा आधियक दातर्त्ि र प्रचलित कानूनी व्र्िथिा सिेतका आिार अध्र्र्न विश्िेषण गरी 
रार् सुझाि सटहतको प्रततिेदन कार्यपालिकािा पेश गनुय पनेछ। 

(५) र्स दफा बिोस्जि सम्पादन गने कािको लसिलसिािा विषर्गत सलिततिे 
विषर्गत शािा प्रिुि िा अन्र् कुनै कियचारी तिा विषर्विज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण गनय 
िा कुन ैथिानको अििोकन गनय गराउन सक्नेछ। 

  

परिच्छेद–४ 

विषयगत समिततका पदाधिकािीको काि, कतयव्य ि अधिकाि 

७. संयोजकको काि, कतयव्य ि अधिकािः विषर्गत सलिततको संर्ोजकको काि, कतयव्र् र 
अधिकार देहार् बिोस्जि हुनेछः– 

 (क)  सलिततको बैठकको अध्र्क्षता गने, 

 (ि)  सलिततको बैठकको लितत, सिर् र थिान तोक्ने,  

  (ग)  बैठकको कार्य सूची तर् गने, 

(घ)  सलिततसाँग सम्बस्न्ित विषर्क्षेत्रिा अन्तर विषर्गत सलितत र अन्तर 
तनकार्गत सिन्िर् गन,े 

  (ङ)  सदथर्हरुको स्जम्िेिारी बााँडफााँड गने, 

  (च) सलिततिे तोकेका अन्र् कार्य गने।   

८. सदस्यको काि, कतयव्य ि अधिकािः विषर्गत सलिततका सदथर्को काि, कतयव्र् र अधिकार 
देहार् बिोस्जि हुनेछः– 

(क)  सलिततको बैठकिा उपस्थित भइ आफ्नो रार् सझुाि र िारणा राखे्न, 
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  (ि)  आफूिाई तोक्रकएको कार्य स्जम्िेिारी तनिायह गने, 

 (ग)  सलितत िा संर्ोजकिे तोकेका अन्र् कार्य गने। 

९. सदस्य सधचिको काि, कतयव्य ि अधिकािः विषर्गत सलिततका सदथर् सधचिको काि, 

कतयव्र् र अधिकार देहार् बिोस्जि हुनेछः– 

  (क) सलिततको सधचि भई काि गने,   

(ि)  संर्ोजकको तनदेशन अनुरूप बैठकको कार्यसूची तिा प्रथताि तर्ार 
गरी सदथर्हरुिाई पत्राचार  गने, 

(ग)  विषर् क्षेत्रसाँग सम्बस्न्ित विषर्हरुिा आिश्र्क सूचना तिा तथ्र्ाङ्क 
सङ्किन, विश्िेषण गरी सलिततको बैठकिा पेश गने, 

(घ)  सलिततको सिग्र कार्यको प्रभािकाररताका िाधग कार्यर्ोजना तजुयिा 
गने र कार्ायन्िर्नको तनलित्त प्रथताि तर्ार गरी सलिततिा पेश गने,  

(ङ)  सलिततको कार्यसम्पादन प्रततिेदन तर्ार गरी बठैकिा पेश गने, 

(च)  सलिततको कािकारबाही तिा बैठकका तनणयर्साँग सम्बस्न्ित विषर्को 
अलभिेि राखे्न, 

(छ)  सलिततको तनणयर् कार्ायन्िर्न गने गराउन,े 

(ज)  सलितत िा संर्ोजकिे तोकेका अन्र् कार्य गने। 
 

 परिच्छेद–५  

बबषयगत समिततको बैठक सभबन्िी व्यिस्था 

१०. आिधिक तथा ििनीततक योजना तजजयिा सभबन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) 
बिोस्जि नगरपालिकाको आिधिक र्ोजना तिा बबषर्क्षेत्रगत रणनीततक र्ोजना तजुयिा 
कार्यको िाधग विषर्गत सलिततको बैठक आिधिक र्ोजना तजुयिा तनदेशक सलिततको 
संर्ोजक साँगको सिन्िर्िा आिश्र्कता  अनुसार िथनेछ। 
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  (२) बबषर्गत सलिततको बैठक संर्ोजकको तनदेशनिा सदथर्-सधचबिे बोिाउनेछ। 
र्थतो बैठकिा र्िासम्भब सबै सदथर्हरुको उपस्थित हुने व्र्िथिा लििाउनु पनेछ। 

  (३) बैठकको अध्र्क्षता संर्ोजकिे गनेछ र तनजको अनुपस्थिततिा सलिततिा 
प्रतततनधित्ि गने कार्यपालिकाका सदथर् िध्रे्बाट जेष्ठ सदथर्िे अध्र्क्षता गनेछ। 

(४) बबषर्गत सलिततिे बैठकिा विषर्गत विज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्क्त िा संथिाका 
प्रतततनधििाई आिन्त्रण गरी सल्िाह, सुझाि लिन सक्नेछ। 

११. िध्यिकालीन खचय संिचना तथा िावषयक विकास योजना तजजयिा सभबन्िी बैठक:  (१) दफा 
६ को उपदफा (२) बिोस्जि नगरपालिकाको िध्र्िकािीन िचय संरचना तिा िावषयक विकास 
र्ोजना तजुयिा कार्यको िाधग बजेट तिा कार्यिि तजुयिा सलिततको संर्ोजकसाँगको 
सिन्िर्िा विषर्गत सलिततको बैठक संर्ोजकको तनदेशन अनुरुप सदथर्-सधचबिे 
बोिाउनेछ। 

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको िाधग बबषर्गत सलिततको बैठक आबश्र्कता अनुसार 
बथनेछ। 

(३) बैठकको अध्र्क्षता संर्ोजकिे गनेछ र तनजको अनुपस्थिततिा सलिततिा 
प्रतततनधित्ि गने कार्यपालिकाका सदथर्िध्रे्बाट जेष्ठ सदथर्िे अध्र्क्षता गनेछ। 

  (४) बबषर्गत सलिततिे बैठकिा विषर् विज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्क्त िा संथिाका 
प्रतततनधििाई आिन्त्रण गरी सल्िाह, सुझाि लिन सक्नेछ। 

(५) बबषर्गत सलिततिे बबषर्क्षेत्रगत िध्र्िकािीन िचय संरचना तिा िावषयक 
विकास र्ोजनाको िथर्ौदा तजुयिा गने िििा अनुसूची ३ बिोस्जिको कार्यतालिकासाँग 
सािन्जथर्ता कार्ि हुने गरी कार्य गनुयका सािै त्र्थतो िथर्ौदा जेठ पच्चीस गते लभत्र 
बजेट तिा कार्यिि तजुयिा सलिततिा पेस गनुयपनेछ। 

१२. नीततगत बबषय सभबन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोस्जि कार्यपालिकािाट 
प्रातत  नीततगत विषर्िा रार् सुझाब सटहतको प्रततबेदन पेस गनय विषर्गत सलिततको बैठक 
संर्ोजकको अध्र्क्षतािा बथनेछ। 
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  (२) बबषर्गत सलिततको बैठक आबश्र्कता अनुसार संर्ोजकिे तोकेको लितत, सिर् 
र थिानिा बथनेछ।बबषर्गत सलिततका सदथर्िध्रे् कस्म्तिा एकाउन्न प्रततशत सदथर्को 
उपस्थिती भएिा बैठकको गणपुरक सङ्ख्र्ा पुगेको िातननेछ। 

(३) बबषर्गत सलिततको बैठकको तनणयर् सियसम्ितीबाट हुनेछ। सियसम्िती हुन 
नसकेिा सलिततका कुि सदथर् सङ्ख्र्ाको बहुितबाट गरेको तनणयर् िान्र् हुनेछ।  

(४) बबषर्गत सलिततिे बैठकिा विषर्गत विज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्क्त िा संथिाका 
प्रतततनधििाई आिन्त्रण गरी सल्िाह, सुझाि लिन सक्नेछ। 

(५) बैठकको तनणयर् बबषर्गत सलिततको संर्ोजकिे प्रिाखणत गनेछ।  

१३. उपसमितत गठन गनय सक्ने:  दफा (६) को उपदफा (३) बिोस्जि कार्यपालिकािाट प्रातत 
बबषर्िा बबषर्गत सलिततिे छानविन एबि ्बबशेष अध्र्र्न गनय आबश्र्क देिेिा कार्यक्षेत्र 
र सिर्ािधि तोकी सलिततका सदथर्को संर्ोजकत्ििा बढीिा तीन सदथर् रहेको उपसलितत 
गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि गटठत उपसलिततिे तनिायररत सिर्िा सलितत सिक्ष 
प्रततिेदन पेश गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोस्जि गटठत उपसलिततिे आफूिाई तोक्रकएको स्जम्िेिारी पुरा गरे 
पश्चात उपसलितत थितःविघटन हुनेछ। 

 

  



9 
 

परिच्छेद-६ 

विविि 

१४. बबषयगत समिततको सधचिालयः  विषर्गत सलिततको सधचिािर् सो सलिततको सधचिको 
रुपिा काि गनय तोक्रकएको विषर्गत शािा प्रिुिको कार्ायिर् िा कार्यपालिकािे तोक्रकटदएको 
थिानिा रहनेछ। 

१५. बबषयगत समिततलाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्थाः बबषर्गत सलिततको बैठक सञ्चािन 
तिा सलिततको कािसाँग सम्बस्न्ित विषर्िा अध्र्र्न, अनुगिन िा छानविन गनय आिश्र्क 
पने बजेट कार्यपालिकािे उपिधि गराउनु पनेछ। 

१६. सूचना तथा कागजात उपलब्ि गिाउनज पनेM  बबषर्गत सलिततिे आफ्नो कािसाँग सम्बस्न्ित 
विषर्िा िाग गरेका सूचना िा कागजात उपिधि गराउनु कार्यपालिका एिं सो अन्तगयतका 
कियचारीको कतयव्र् हुनेछ। 

१७. स्थलगत भ्रिि गनय सक्नेM बबषर्गत सलिततको तनणयर् अनुसार संर्ोजक, सदथर् िा 
उपसलिततका पदाधिकारीिे आफ्नो कार्यक्षेत्रसाँग सम्बस्न्ित विषर्िा अध्र्क्षको थिीकृतिा 
पालिकालभत्रको कुनै कार्यथिि तिा आर्ोजना थिििा भ्रिण गनय सक्नेछ। 

१८. काययतामलका तथा काययविधिको पालनाM (१) बबषर्गत सलिततिे आफ्नोकार्य सम्पादनिाई 
व्र्िस्थित गनय  कार्यतालिका थिीकृत गरी िागू गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि थिीकृत भएको कार्यतालिका तिा र्स कार्यविधिको पािना 
गनुय सबै सदथर्को कतयव्र् हुनेछ। 

१९. बबषयगत समिततको अमिलेखM (१) बबषर्गत सलिततिे आफूिे सम्पादन गरेका कािको 
अलभिेि दरुुथत राखु्न पनेछ। 

(२) बबषर्गत सलिततिे आफ्नो  कार्यक्षेत्रलभत्रको कुन ैकाि, कारिाहीको सम्बन्ििा 
प्रचलित कानून बिोस्जि गोतर् राखु्नपने अलभिेिहरु साियजतनक गनुय हुदैन। 

(३) बबषर्गत सलिततिा भएको छिफि, तनणयर् र कािकारिाहीसाँग सम्बस्न्ित 
अलभिेि सलितत सधचि िाफय त सधचिािर्िे व्र्िस्थित गरी राखे्नछ। 
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२०. काययविधिको संशोिनः  र्स कार्यविधििा कार्यपालिकािे आिश्र्क संशोिन िा हेरफेर गनय 
सक्नेछ। 

२१. आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नेः  र्स कार्यविधिको कार्ायन्िर्निा कुनै िािा अड्काउ उत्पन्न 
भएिा कार्यपालिकािे आिश्र्क व्र्िथिा गरी िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

अनुसूची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्ित) 
 

(१) सािास्जक विकास सलिततको कार्यक्षेत्र: 

  (क)  लशक्षा, संथकृतत, भाषा, किा तिा साटहत्र् 

  (ि)  जनथिाथथ्र् तिा पोषण, 

  (ग)  िानेपानी तिा सरसफाई, 

(घ)  िटहिा, िािबालिका र सािास्जक सिािेशीकरण, 

  (ङ)  र्ुिा, िेिकुद तिा निप्रबतयन। 

(२) पूिायिार विकास सलिततको कार्यक्षेत्र: 

(क)  भिन, िथती,  आिास तिा शहरी विकास , 

(ि)  सडक, पुि तिा र्ातार्ात व्र्िथिा, 

(ग)  जिस्रोत, विद्र्ुत तिा थिच्छ उजाय, 

(घ)  सूचना तिा सञ्चार प्रविधि विकास। 

(३) आधियक विकास सलिततको कार्यक्षेत्र:  

(क)  कृवष विकास,  

(ि)  पशुपन्छी विकास, 

(ग)  लसचंाई, 

(घ) पर्यटन प्रबद्यिन, 

(ङ) सहकारी तिा गररिी तनिारण एबि वित्तीर् क्षेत्र, 

(च) उद्र्ोग, व्र्ापार तिा व्र्िसार्  

(छ) श्रि तिा रोजगार प्रबद्यिन। 

(४) िन, िातािरण तिा विपद् व्र्िथिापन सलिततको कार्यक्षेत्र:   

  (क)  िन,  हररर्ािी र जैविक विवििता, 
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  (ि)  भू-संरक्षण र जिािारका व्र्िथिापन, 

  (ग)  िातािरण तिा फोहोरिैिा धर्बथिापन, 

(घ)  विपद् व्र्िथिापन तिा जिबार्ु उत्िानलशिता। 

(५) सुशासन तिा संथिागत विकास सलिततको कार्यक्षेत्र: 

  (क)  थिानीर् सेिा तिा जनशस्क्त धर्बथिापन, 

  (ि)  सङ्गठन तिा क्षिता विकास, 

(ग)  राजथि तिा श्रोत पररचािन, 

  (घ)  तथ्र्ांक प्रणािी तिार्ोजना र विकास व्र्िथिापन 

(ङ)    नीतत, कानून, न्र्ार् तिा सुशासन। 
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अनुसूची २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) साँग सम्बस्न्ित) 
 

(१) सािास्जक विकास सलिततको कार्यक्षेत्र: 

  (क)  आिारभूत तिा िाध्र्लिक लशक्षा सम्बन्िी, 

  (ि)  िेिकुद तिा अततररक्त क्रिर्ाकिाप सम्बन्िी, 

  (ग)  िानेपानी व्र्िथिापन, आिारभूत थिाथथ्र् तिा सरसफाई सम्बन्िी, 

(घ)  िैंधगक सिानता तिा सािास्जक सुरक्षा सम्बन्िी (िैंधगक सिानता, 
िाििालिका, क्रकशोरक्रकशोरी तिा र्ुिा, अपाङ्गता भएका व्र्स्क्त तिा जेष्ठ 
नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संथिा पररचािन, सिन्िर् तिा तनर्िन सम्बन्िी, 

  (च)  सािास्जक सुरक्षा कार्यिि तिा व्र्स्क्तगत घटना दताय सम्बन्िी, 

  (छ)  भाषा, साटहत्र्, किा, संथकृतत तिा सम्पदा सम्बन्िी। 

(२) पूिायिार विकास सलिततको कार्यक्षेत्रः 

(क)  सडक तिा र्ातार्ात पूिायिार सम्बन्िी, 

(ि)  जिविद्र्ुत, उजाय, सडकित्ती सम्बन्िी, 

(ग)  सूचना तिा सञ्चार प्रविधि विकास तिा विथतार सम्बन्िी, 

(घ)  एफ.एि. सञ्चािन सम्बन्िी, 

(ङ)  भिन तिा भिन संटहता एिि ्तनिायण इजाजत सम्बन्िी, 

(च)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपुजाय सम्बन्िी,  

(छ)  भू—उपर्ोग तिा िथती विकास सम्बन्िी, 

(ज)  साियजतनक तनजी साझेदारी सम्बन्िी। 
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(३) आधियक विकास सलिततको कार्यक्षेत्र: 

(क)  कृवष तिा पशुपन्छी सम्बन्िी, 

(ि)  लसचंाई तिा नदी तनर्न्त्रण सम्बन्िी, 

(ग)  उद्र्ोग, िाखणज्र्, पर्यटन प्रिद्यिन सम्बन्िी, 

(घ)  िानी तिा ितनज पदाियको संरक्षण सम्बन्िी,   

(ङ)  सहकारी तिा वित्तीर् क्षेत्र सम्बन्िी, 

(घ) रोजगारप्र बद्यिन तिा गररबी न्र्ूनीकरण सम्बन्िी। 

(४) िन, िातािरण तिा विपद्व्र्िथिापन सलिततको कार्यक्षेत्र: 

  (क)  िन, िन्र्जन्तु तिा भ–ूसरंक्षण सम्बन्िी, 

(ि)  जैविक विवििता संरक्षण सम्बन्िी, 

  (ि)  िातािरण, पर्ायिरण एिि ्जिािार क्षेत्र संरक्षण सम्बन्िी, 

  (घ)  फोहरिैिा व्र्िथिापन सम्बन्िी, 

(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप तनर्न्त्रण सम्बन्िी, 

  (च)  जििार्ु पररितयन सम्बन्िी, 

  (छ) विपद्व्र्िथिापन, बारुणर्न्त्र, एम्िुिेन्स सम्बन्िी। 

(५) सुशासन तिा संथिागत विकास सलिततको कार्यक्षेत्र: 

(क)  सेिा प्रिाहको िापदण्ड सम्बन्िी, 

  (ि)  थिानीर् सेिा तिा जनशस्क्त विकास सम्बन्िी, 

  (ग)  साियजतनक िरीद तिा सम्पवत्त व्र्िथिापन सम्बन्िी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदेश र थिानीर् तहबीचको सम्बन्ि र सिन्िर् तिा िडा साँगको 
सिन्िर् सम्बन्िी, 

  (ङ)  सभा ताि बैठक व्र्िथिापन सम्बन्िी, 
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(च)  बजार अनुगिन, गुणथतर, नापतौि, िाद्र् सुरक्षा र उपभोक्ता टहत संरक्षण 
सम्बन्िी, 

  (छ)  आन्तररक र अस्न्ति िेिापरीक्षण सम्बन्िीी, 

  (ज)  विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभुषण सम्बन्िी, 

  (झ)  राजश्िनीतत तिा प्रशासन सम्बन्िी, 

  (ञ)  वित्तीर् जोखिि न्र्तनकरण, आधियक प्रशासन तिा बेरुजू फर्छयर्ौट सम्बन्िी, 

  (ट)  न्र्ार्, कानून तिा िानिअधिकार प्रिद्यिन सम्बन्िी, 

  (ठ)  र्ोजना, अनुगिन तिा िलू्र्ाङ्कन र तथ्र्ाङ्क व्र्िथिापन सम्बन्िी, 

  (ड)  सुशासन प्रिद्यिन, साियजतनक सुनुिाई, साियजतनक परीक्षण, सािास्जक परीक्षण 
सम्बन्िी, 

  (ढ) नागररक सन्तुष्टी सिके्षण र अन्तर तनकार् सिन्िर् सम्बन्िी। 
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अनजसूची-३  

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सभबम्न्ित) 

बावषयक बजेट तथा काययक्रि तजजयिा 
कायय 

सियसीिा िध्यिकालीन खचय संिचना तजजयिा सभबन्िी 
कायय 

नेपाि सरकारिाट राजथि बााँडफााँट र 
वित्तीर् हथतान्तरणको सीिा प्रास्तत  

फाल्गुन 
िसान्त 
लभत्र  

कार्यपालिका सदथर् र विषर्गत शािा 
प्रिुििाई अलभिुिीकरण  

प्रदेश सरकारिाट राजथि बााँडफााँट र 
वित्तीर् हथतान्तरणको सीिा प्रास्तत 

चैत्र 
िसान्त 
लभत्र  

र्ोजना सलिक्षा तिा थिानीर् आधियक 
सिेक्षण तर्ारी  

नीतत तिा कार्यिि तर्ार गरी प्रिुि 
द्िारा सभािा पेस  

बैशाि ७ 
गतेलभत्र  

बत्रबषीर् िचयको प्रक्षेपण सटहत बजेटको 
आकार र स्रोत आंकिन  

कूिस्रोत तिा िचय अनुिान, बजेट 
सीिा तनिायरण, बजेट िागयदशयन 
तर्ारी, थिीकृतत  एबि ्शािा र िडा 
कार्ायिर्िा सम्प्रेषण   

बैशाि१५ 
गतेलभत्र  

तीन आधियक बषयको बजेट सीिा तनिायरण 
तिा बााँडफााँट, िागयदशयन थिीकृतत एबि ्
शािा र िडा कार्ायिर्िा सम्प्रेषण  

िथती तिा टोिथतरिाट छनौट भएका 
आर्ोजना/ कार्यिि सिेतको िडा 
सलितत र बबषर्गत शािािाट 
आर्ोजना/कार्यििको प्रािलिकीकरण  

जेठ१५ 
गतेलभत्र  

बबषर्क्षेत्रगत िध्र्िकािीन िचय संरचनाको 
प्रारस्म्भक िथर्ौदा तर्ारी तिा बबषर्गत 
सलिततिा पेश  

िडाथतरीर् तिा बबषर्क्षेत्रको बजेट 
तिा कार्यििको प्रथताब बजेट तिा 
कार्यिि तजुयिा सलिततिा पेस 

जेठ २५ 
गते लभत्र  

बबषर्क्षेत्रगत िध्र्िकािीन िचय संरचनाको  
िथर्ौदा उपर सम्बस्न्ित बबषर्गत 
सलिततिा छिफि तिा आबश्र्क पररिाजयन 
सटहतको िथर्ौदा बजेट तिा कार्यिि 
तजुयिा सलिततिा पेस 

बजेट तिा कार्यििको एकीकृत 
िथर्ौदा तर्ारी तिा कार्यपालिकािा 
पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र 

िध्र्िकािीन िचय संरचनाको एकीकृत 
िथर्ौदा तर्ारी तिा कार्यपालिकािा पेस  
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बावषयक बजेट तिा कार्यिि 
कार्यपालिकािाट थिीकृत गरी सभािा 
पेश 

असार १० 
गतेलभत्र  

िध्र्िकािीन िचय संरचना कार्यपालिकािाट 
थिीकृत गरी सभािा पेस 

बावषयक बजेट तिा कार्यिि उपर 
सभािा छिफि र अनुिोदन  

असार 
िसान्तलभत्र 

िध्र्िकािीन िचय संरचनाउपर सभािा 
छिफि तिा सभािाट अनुिोदन 

 


