
 

 

 
 

विषयगत (काययसञ् चालन) काययविधि, २०७९ 

 

आठराई गाउँपाधलका, गाउँ काययपाधलकाको विषयगत सधिधतहरुको कायय सञ् चालन प्रवियालाई व्यिस्थित गरी 
काि कारिाहीलाई प्रभािकारी  बनाउन िाञ्छन य भएकोले, 
 

 

 

आठराई गाउँपालिका 

आठराई राजपत्र 

आठराई गाउँपालिकाबाट प्रकालित  

खण्डः ५) संक्रान्ततबजार, तेह्रथुम, जेठ १७ गत,े २०७९ साि (संख्ाः १ 

 

भाग-२  

आठराई गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, संक्रान्तिबजार, िेह्रथुम 
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विषयगत सधिधत (काययसञ्चालन) काययविधि, २०७९ 

प्रथतािना : काययपाधलकाले गठन गरेका विषयगत सधिधतहरुको कायय सञ्चालन प्रवियालाई ब्यबस्थित 
गरी गाउँपाधलकािाट सम्पादन हनु ेकाि कारबाहीलाई प्रभािकारी बनाउन िाञ्छन य भएकोले, 
आठराई गाउँपाधलका, गाउँ काययपाधलकाले यो काययविधि बनाएको छ। 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो काययविधिको नाि “विषयगत सधिधत -काययसञ्चालन_ काययविधि, 

२०७९" रहेको छ। 

(२) यो काययविधि थिान य राजपत्रिा प्रकाशन भएको धिधत देस्ि लागहुनुे छ। 

२. पररभाषाः धबषय िा प्रसङ्गले अको अिय नलागेिा यस काययविधििा,– 
(क) “अध्यि" भन्नाले आठराई गाउँपाधलकाको अध्यि सम्झन ुपछय। 

(ि) “काययपाधलका” भन्नाले आठराई गाउँपाधलकाको काययपाधलका सम्झन ुपछय। 

(ग)  “प्रििु" भन्नाले आठराई गाउँपाधलकाको प्रििु सम्झन ुपछय। 

(घ) “विषयगत सधिधत” भन्नाले आठराई गाउँपाधलका (काययसम्पादन) धनयिािली, २०७४ को    

        धनयि १५ बिोस्जि गठन हनुे सधिधत सम्झन ुपछय। 

(ङ) “सस्चि" भन्नाले विषयगत सधिधतको सस्चिको रुपिा काि गनय िवटएको कियचारी सम्झन ु  

        पछय।   

(च) “सदथय" भन्नाले विषयगत सधिधतको सदथय सम्झन ुपछय। 

(छ) “संयोजक" भन्नाले विषयगत सधिधतको संयोजक सम्झन ुपछय। 

पररच्छेद२ 

विषयगत सधिधत सम्बन्ि  व्यिथिा 
३. विषयगत सधिधत गठन धबधि: (१) गाउँपाधलका (काययसम्पादन) धनयिािली, २०७४ को धनयि १५ 

बिोस्जि गठन हनुे प्रत्येक विषयगत सधिधतिा काययपाधलकाले तोकेको सम्बस्न्ित विषयिेत्र हेने 
सदथयको संयोजकत्ििा काययपाधलकाका सदथय िध्ये िवहला, दधलत िा अल्पसंख्यक सिेतको 
प्रधतधनधित्ि हनुेगरी अध्यिले तोकेको दईु जना सदथय रहनेछन।् 
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(२)   उपदफा (१) िा जनु सकैु कुरा लेस्िएको भएता पधन योजना तजुयिाका लाधग गठन हनुे          
धबषयगत सधिधतिा सम्बस्न्ित धबषयगत शािाका प्रििुहरु पदेन सदथयको रुपिा         
रहनेछन।् 

(३)   धबषयगत सधिधतको काि कारबाहीलाई सहज करण गनय प्रििु प्रशासकीय अधिकृतले  

        सम्बस्न्ित विषयगत शािाको प्रििुलाई सस्चिको रुपिा काि गनय िटाउनेछ।   

(४)   उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पधन योजना तजुयिाको लाधग गठठत    

        विषयगत सधिधतको सन्दभयिा उपदफा (२) बिोस्जिका सदथयहरु िध्ये काययपाधलकाले   

         कुनै एक शािा प्रििुलाई सदथय सस्चिको रुपिा काि गने गरी तोक्नेछ।  

(५)  यस काययविधि बिोस्जि धबषयगत सधिधतको संयोजक र सदथय तोक्दा धबषय िेत्रको ज्ञान,   

        अनभुब र धनजले सधिधतिा परु् याउन सक्ने योगदान सिेतका आिारिा धिल्दो धबषयगत       

        सधिधतिा सिाबेश गनय प्रािधिकता ठदनपुनेछ। 

४. संयोजक र सदथयको पदािधि : (१) विषयगत सधिधतका संयोजक र दफा ३ को उपदफा (१) 
बिोस्जि तोवकएका सदथयको पदािधि पाँच िषयको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेस्िएको भएता पधन धनजको अनभुि र सधिधतको काििा   

      परु् याउन सक्ने योगदान सिेतका आिारिा संयोजक र सदथयको स्जम्िेिारी आबश्यकता   

      अनसुार पररितयन िा हेरफेर गनय यस व्यिथिाले बािा परु् याएको िाधनने छैन। 

पररच्छेद३ 

विषयगत सधिधतको काययिते्र, काि, कतयव्य र अधिकार 

५. विषयगत सधिधतको काययिते्रः (१) गाउँपाधलकाको आिधिक योजना, धबषयिेत्रगत रणन धतक  

योजना, िध्यिकालीन िचय संरचना र बावषयक बजेट तिा काययिि तजुयिाको सन्दभयिा  

धबषयगत सधिधतको काययिेत्र अनसूुच  -१ िा उल्लेि भए बिोस्जि हनुेछ। 

 (२)  काययपाधलकाको बैठकिा प्रथततु भएका प्रथताि िध्ये िप अध्ययन गनुय पनेदेस्िएका न धत 
तिा कानून तजुयिा, संशोिन िा पररिाजयन जथता न धतगत विषयिा काययपाधलकालाई राय परािशय 
प्रदान गने सन्दभयिा धबषयगत सधिधतको काययिेत्र अनसूुच -२ िा उल्लेि भए बिोस्जि हनुेछ। 
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६. विषयगत सधिधतको काि, कतयव्य र अधिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि 
गाउँपाधलकाको आिधिक योजना तिा धबषयिेत्रगत रणन धतक योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत 
सधिधतहरुको काि, कतयव्य र अधिकार देहाय बिोस्जि हनुछेः 

(क) आिधिक तिा धबषय िेत्रगत रणन धतक योजना तजुयिाको लाधग आबश्यक पने आिाररेिा 
तथ्याङ्क एबि िेत्रगत िथतसु्थिधत वििरण तयार गने, 

(ि) दीघयकालीन सोच अनरुुप धबषयिेत्रगत लक्ष्य, उदे्दश्य तिा रणन धत धनिायरण गने, 

(ग) धबषय िेत्रगत स्रोत अनिुान तिा प्रिेपण गने, 

(घ) धबषय िेत्रगत अपेस्ित उपलस्ब्ि तिा नधतजा िाका तयार गने, 

(ङ) धबषय िेत्रगत प्रििु आयोजना तिा काययिि तजुयिा गने, 

(च) धबषय िथत ु उपर सहभाधगता िूलक धबधििाट छलफल गरी सझुाब र धनष्कषय          

सवहतको प्रधतबेदन आिधिक योजना तजुयिा धनदेशक सधिधत सिि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि गाउँपाधलकाको िध्यिकालीन िचय संरचना तिा िावषयक 
विकास योजना तजुयिाको सन्दभयिा विषयगत सधिधतहरुको काि, कतयव्य र अधिकार देहाय 

बिोस्जि हनुेछ . 

 (क) स्रोत अनिुान तिा बजेट स िा धनिायरण सधिधतले िाग गरेका विषय िेत्रगत वििरण तिा 
तथ्याङ्क उपलब्ि गराउने, 

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

 (ग) विषय िेत्रगतरुपिा प्रथतावित काययिि तिा आयोजनाको धत्रिषीय िचय प्रिेपण सवहतको 
िध्यिकालीन िचय संरचना र आगाि  आधियक िषयको बजेट उपर छलफल र विश्लषेण गने, 

(घ) विषयगत िेत्रका प्रथतावित आयोजना तिा काययििहरु आिधिक योजना, विषय िेत्रगत 
रणन धतक योजना तिा चाल ुिध्यिकालीन िचय संरचना अनरुूप भए नभएको एकीन गरी 
सािञ्जथयता कायि गने, 

(ङ) सम्बस्न्ित विषय िेत्र धभत्रपने उपिेत्रब च आयोजना तिा काययििहरुको                         
दोहोरोपना  हटाउने, सािञ्जथयता र बजेटको सन्तलुन कायि गने, 

(च) स्रोत अनिुान तिा बजेट स िा धनिायरण सधिधतले पठाएको बजेट स िा र िागयदशयनको 
आिारिा काययिि तिा आयोजनाको प्रािधिकता धनिायरण गरी विषय िेत्रगत िध्यिकालीन 
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िचय संरचना र िावषयक बजेट तिा काययिि तजुयिा गरी बजेट तिा काययिि तजुयिा 
सधिधतिा पेस गने, 

(छ) विषयगत िेत्रसँग सम्बस्न्ित गैरसरकारी संथिा, सहकारी लगायत सािदुावयक सङ्घ  

        संथिाको िावषयक काययिि गाउँपाधलकाको िावषयक योजना तिा काययिििा सिािेश गनय   

        आिश्यक सिन्िय गने, 

 (ज) काययपाधलकाबाट तोवकए बिोस्जि का अन्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लाधग धबषयगत सधिधतले आयोजना तिा काययििको 
प्रािधिकीकरण गरी प्रथताब गदाय िाताबरण य सन्तलुन, सािास्जक सिािेश करण, विपद 
ब्यबथिापन, लैंधगक सिानता तिा ठदगो विकास लक्ष्यको प्राधप्तजथता धबषयहरुिा पयायप्त ध्यान 
ठदई धबषय िेत्रगत सन्तलुन र सिन्िय कायि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोस्जि काययपाधलकािाट राय सझुाबको लाधग प्राप्त न धतगत 
विषयिा सधिधतले विषय िथतकुो गाम्भ ययता, सो बाट पनय सक्न ेदीघयकालीन प्रभाि तिा आधियक 
दावयत्ि र प्रचधलत कानून  व्यिथिा सिेतका आिार अध्ययन विश्लषेण गरी राय सझुाि सवहतको 
प्रधतिेदन काययपाधलकािा पेस गनुय पनेछ। 

(५) यस दफा बिोस्जि सम्पादन गने कािको धसलधसलािा विषयगत सधिधतले विषयगत शािा 
प्रििु िा अन्य कुनै कियचारी तिा विषय विज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रण गनय िा कुन ै थिानको 
अिलोकन गनय गराउन सक्नेछ।  

पररच्छेद–४ 

विषयगत सधिधतका पदाधिकारीको काि, कतयव्य र अधिकार 

७. संयोजकको काि, कतयव्य र अधिकारः विषयगत सधिधतको संयोजकको काि, कतयव्य र अधिकार 
देहाय बिोस्जि हनुेछः– 

(क) सधिधतको बैठकको अध्यिता गने, 

(ि) सधिधतको बैठकको धिधत, सिय र थिान तोक्न,े  

(ग) बैठकको कायय सूच  तय गने, 

(घ) सधिधत सँग सम्बस्न्ित विषय िेत्रिा अन्तर विषयगत सधिधत र अन्तर धनकायगत सिन्िय 
गने, 

(ङ) सदथयहरुको स्जम्िेिारी बाँडफाँड गने, 
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(च)सधिधतले तोकेका अन्य कायय गने।   

८. सदथयको काि, कतयव्य र अधिकारः विषयगत सधिधतका सदथयको काि, कतयव्य र अधिकार देहाय 
बिोस्जि हनुेछः– 

(क) सधिधतको बैठकिा उपस्थित भइ आफ्नो राय सझुाि र िारणा राख्न,े   

(ि) आफूलाई तोवकएको कायय स्जम्िेिारी धनिायह गने, 

(ग) सधिधत िा संयोजकले तोकेका अन्य कायय गने। 

९. सदथय सस्चिको काि, कतयव्य र अधिकारः विषयगत सधिधतको सदथय सस्चिको काि, कतयव्य र 
अधिकार देहाय बिोस्जि हनुेछः– 

(क) सधिधतको सस्चि भई काि गने,   

(ि) संयोजकको धनदेशन अनरुूप बैठकको कायय सूच  तिा प्रथताि तयार गरी सदथयहरुलाई 
पत्राचार गने, 

(ग) विषय िेत्रसँग सम्बस्न्ित विषयहरुिा आिश्यक सूचना तिा तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण गरी 
सधिधतको बैठकिा पेस गने, 

(घ) सधिधतको सिग्र काययको प्रभािकारस्ीताका लाधग कायययोजना तजुयिा गने र कायायन्ियनको 
धनधित्त प्रथताि तयार गरी सधिधतिा पेस गने,  

(ङ) सधिधतको कायय सम्पादन प्रधतिेदन तयार गरी बैठकिा पेस गने, 

(च) सधिधतको काि कारबाही तिा बैठकका धनणययसँग सम्बस्न्ित विषयको अधभलेि राख्न,े 

(छ) सधिधतको धनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 
(ज) सधिधत िा संयोजकले तोकेका अन्य कायय गने।  

पररच्छेद–५ 

धबषयगत सधिधतको बैठक सम्बन्ि  ब्यबथिा 
१०. आिधिक तिा रणन धतक योजना तजुयिा सम्बन्ि  बैठक:(१) दफा ६को उपदफा (१) बिोस्जि 

गाउँपाधलकाको आिधिक योजना तिा धबषयिेत्रगत रणन धतक योजना तजुयिा काययको लाधग 
विषयगत सधिधतको बैठक आिधिक योजना तजुयिा धनदेशक सधिधतको संयोजक सँगको सिन्ियिा 
आबश्यकता अनसुार बथनछे। 

(२) धबषयगत सधिधतको बैठक संयोजकको धनदेशनिा सदथय-सस्चबले बोलाउनेछ।यथतो बैठकिा 
यिासम्भब सबै सदथयहरुको उपस्थित हनुे ब्यबथिा धिलाउन ुपनेछ। 
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(३) बैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र धनजको अनपुस्थिधतिा सधिधतिा प्रधतधनधित्ि गने 
काययपाधलकाका सदथयिध्येबाट जेष्ठ सदथयले अध्यिता गनेछ। 

(४) धबषयगत सधिधतले बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुन ै व्यस्ि िा संथिाका प्रधतधनधिलाई 
आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि धलन सक्नेछ। 

११. िध्यिकालीन िचय संरचना तिा िावषयक विकास योजना तजुयिा सम्बन्ि  बैठक: (१) दफा ६ को 
उपदफा (२) बिोस्जि गाउँपाधलकाको िध्यिकालीन िचय संरचना तिा िावषयक विकास योजना 
तजुयिा काययको लाधग बजेट तिा काययिि तजुयिा सधिधतको संयोजकसँगको सिन्ियिा विषयगत 
सधिधतको बैठक संयोजकको धनदेशन अनरुुप सदथय-सस्चबले बोलाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाधग धबषयगत सधिधतको बैठक आबश्यकता अनसुार  बथनेछ। 

(३) बैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र धनजको अनपुस्थिधतिा सधिधतिा प्रधतधनधित्ि गने 

काययपाधलकाका सदथयिध्येबाट जेष्ठ सदथयले अध्यिता गनेछ। 

(४) धबषयगत सधिधतले बैठकिा विषय विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संथिाका प्रधतधनधिलाई 
आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि धलन सक्नेछ। 

(५) धबषयगत सधिधतले धबषयिेत्रगत िध्यिकालीन िचय संरचना तिा िावषयक विकास योजनाको 
िथयौदा तजुयिा गने िििा अनसूुच  ३ बिोस्जिको काययताधलकासँग सािन्जथयता कायि हनु े
गरी कायय गनुयका सािै त्यथतो िथयौदा जेठ पच्च स गतेधभत्र बजेट तिा काययिि तजुयिा 
सधिधतिा पेस गनुयपनेछ। 

१२. न धतगत धबषय सम्बन्ि  बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोस्जि काययपाधलकािाट प्राप्त  
न धतगत विषयिा राय सझुाब सवहतको प्रधतबेदन पेस गनय विषयगत सधिधतको बैठक संयोजकको 
अध्यितािा बथनेछ। 

(२) धबषयगत सधिधतको बैठक आबश्यकता अनसुार संयोजकले तोकेको धिधत, सिय र थिानिा 
बथनेछ।धबषयगत सधिधतका सदथयिध्ये कस्म्तिा एकाउन्न प्रधतशत सदथयको उपस्थित  भएिा 
बैठकको गणपरुक सङ्खख्या पगेुको िाधननेछ। 

(३) धबषयगत सधिधतको बैठकको धनणयय सिय सम्ित बाट हनुेछ।सियसम्ित  हनु नसकेिा सधिधतका 
कुल सदथय सङ्खख्याको बहिुतबाट गरेको धनणयय िान्य हनुेछ।  

(४) धबषयगत सधिधतले बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संथिाका प्रधतधनधिलाई 
आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाि धलन सक्नेछ। 
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(५) बैठकको धनणयय धबषयगतसधिधतको संयोजकले प्रिास्णत गनेछ।  

१३. उपसधिधत गठन गनय सक्ने : दफा (६) को उपदफा (३) बिोस्जि काययपाधलकािाट प्राप्त धबषयिा 
धबषयगत सधिधतले छानविन एबि ् धबशेष अध्ययन गनय आबश्यक देिेिा कायय िेत्र र सियािधि 
तोकी सधिधतका सदथयको संयोजकत्ििा बढीिा त न सदथय रहेको उप सधिधत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि गठठत उप सधिधतले धनिायररत सियिा सधिधत सिि प्रधतिेदन पेस 
गनुयपने छ। 

(३) उपदफा (१) बिोस्जि गठठत उपसधिधतले आफूलाई तोवकएको स्जम्िेिारी परुा गरेपश्चात 
उपसधिधत थितः विघटन हनुेछ। 

 

 

पररच्छेद-६ 

विविि 

१४. धबषयगत सधिधतको सस्चिालयः विषयगत सधिधतको सस्चिालय सो सधिधतको सस्चिको रुपिा 
काि गनय तोवकएको विषयगत शािा प्रििुको कायायलय िा काययपाधलकाले तोवक ठदएको थिानिा 
रहनेछ। 

१५. धबषयगत सधिधतलाई आिश्यक पने बजेट व्यिथिाः धबषयगत सधिधतको बैठक सञ्चालन तिा 
सधिधतको कािसँग सम्बस्न्ित विषयिा अध्ययन, अनगुिन िा छानविन गनय आिश्यक पने बजेट 
काययपाधलकाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

१६. सूचना तिा कागजात उपलब्ि गराउनपुने Mधबषयगत सधिधतले आफ्नो काि सँग सम्बस्न्ित 
विषयिा िाग गरेका सूचना िा कागजात उपलब्ि गराउन ु काययपाधलका एिि अन्तरगत का 
कियचारीको कतयव्य हनुेछ। 

१७.थिलगत भ्रिण गनय सक्ने M धबषयगत सधिधतको धनणयय अनसुार संयोजक, सदथय िा उपसधिधतका 
पदाधिकारीले आफ्नो काययिेत्र सँग सम्बस्न्ित विषयिा अध्यिको थि कृतिा गाउँपाधलका धभत्रको 
कुन ैकाययथिल तिा आयोजना थिलिा भ्रिण गनय सक्नछे। 

१८. कायय ताधलका तिा काययविधिको पालनाM (१) धबषयगत सधिधतले आफ्नो कायय सम्पादनलाई 
व्यिस्थित गनय  काययताधलका थि कृत गरी लागू गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि थि कृत भएको काययताधलका तिा यस काययविधिको पालना गनुय सबै       

सदथयको कतयव्य हनुेछ। 
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१९. धबषयगत सधिधतको अधभलेिM (१) धबषयगत सधिधतले आफूले सम्पादन गरेका कािको अधभलेि     

दरुुथत राख्न ुपनेछ। 

(२) धबषयगत सधिधतले आफी्नो काययिेत्र धभत्रको कुनै काि, कारिाहीको सम्बन्ििा प्रचधलत   

         कानून बिोस्जि गोप्य राख्न ुपने अधभलेिहरु साियजधनक गनुय हीुँदैन। 

(३) धबषयगत सधिधतिा भएको छलफल, धनणयय र कािकारिाही सँगसम्बस्न्ित अधभलेि  

        सधिधत सस्चि िाफय त सस्चिालयले व्यिस्थित गरी राख्नछे। 

२०. काययविधिको संशोिनः यस काययविधििा काययपाधलकाले आिश्यक संशोिन िा हेरफेर गनय   

सक्नेछ। 

२१. आिश्यक व्यिथिा गनय सक्नेः यस काययविधिको कायायन्ियनिा कुनै िािा अड्काउ उत्पन्न 
भएिा काययपाधलकाले आिश्यक व्यिथिा गरी िािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ।  

अनसूुच -१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्ित) 
(१) सािास्जक विकास सधिधतको काययिते्र: 

(क) स्शिा, संथकृधत, भाषा, कला तिा सावहत्य 

(ि) जनथिाथथ्य तिा पोषण, 

(ग) िानेपान  तिा सरसफाई, 

(घ) िवहला, िालबाधलका र सािास्जक सिािशे करण, 

(ङ) यिुा, िेलकुद तिा निप्रबतयन। 

(२) पूिायिार विकास सधिधतको काययिते्र: 
(क) भिन, िथत , आिास तिा शहरी विकास , 

(ि) सडक, पलु तिा यातायात ब्यबथिा, 
(ग) जलस्रोत,विद्यतु तिा थिच्छ उजाय, 
(घ) सूचना तिा सञ्चार प्रविधि विकास। 

(३) आधियक विकास सधिधतको काययिते्र:  

(क) कृवष विकास,  

(ि) पशपुन्छी विकास, 

(ग) धसंचाई, 

(घ) पययटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सहकारी तिा गररि  धनिारण एबि वित्त य िेत्र, 

(च) उद्योग, व्यापार तिा व्यिसाय  

(छ) श्रि तिा रोजगार प्रबर्द्यन। 
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(४) िन, िातािरण तिा विपद् व्यिथिापन सधिधतको काययिते्र:   

(क) िन, हररयाली र जैविक विवििता, 
(ि) भ-ूसंरिण र जलािारका व्यिथिापन, 

(ग) िातािरण तिा फोहोरिैला ब्यबथिापन, 
(घ) विपद् व्यिथिापन तिा जलबाय ुउत्िानस्शलता। 

(५) सशुासन तिा संथिागत विकास सधिधतको काययिते्र: 
(क) थिान य सेिा तिा जनशस्ि ब्यबथिापन, 

(ि) सङ्गठन तिा ििता विकास, 

(ग) राजथि तिा श्रोत पररचालन, 

(घ) तथ्यांक प्रणाली तिायोजना र विकास व्यिथिापन 

(ङ) न धत, कानून, न्याय तिा सशुासन। 

 

 

 

अनसूुच  २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बस्न्ित) 
(१) सािास्जक विकास सधिधतको काययिते्र : 

(क) आिारभतू तिा िाध्यधिक स्शिा सम्बन्ि , 
(ि) िेलकुद तिा अधतररि वियाकलाप सम्बन्ि , 
(ग) िानेपान  व्यिथिापन, आिारभतू थिाथथ्य तिा सरसफाई सम्बन्ि , 
(घ) लैंधगक सिानता तिा सािास्जक सरुिा सम्बन्ि  (लैंधगक सिानता, िालिाधलका, वकशोर 

वकशोरी तिा यिुा, अपाङ्गता भएका व्यस्ि तिा जेष्ठ नागररक), 
(ङ) गैर सरकारी संथिा पररचालन, सिन्िय तिा धनयिन सम्बन्ि , 
(च) सािास्जक सरुिा काययिि तिा व्यस्िगत घटना दताय सम्बन्ि , 
(छ) भाषा, सावहत्य, कला ,संथकृधत तिा सम्पदान सम्बन्ि । 

(२) पूिायिार विकास सधिधतको काययिते्रः   

(क) सडक तिा यातायात पूिायिार सम्बन्ि , 
(ि) जलविद्यतु, उजाय, सडक ित्त  सम्बन्ि , 
(ग) सूचना तिा सञ्चार प्रविधि विकास तिा विथतार सम्बन्ि , 
(घ) एफ.एि. सञ्चालन सम्बन्ि , 
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(ङ) भिन तिा भिन संवहता एिि ्धनिायण इजाजत सम्बन्ि , 
(च) जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िन पजुाय सम्बन्ि ,  
(छ) भ—ूउपयोग तिा िथत  विकास सम्बन्ि , 
(ज) साियजधनक धनज  साझेदारी सम्बन्ि । 

(३) आधियक विकास सधिधतको काययिते्र: 
(क) कृवष तिा पशपुन्छी सम्बन्ि , 
(ि) धसंचाई तिा नदी धनयन्त्रण सम्बन्ि , 
(ग) उद्योग, िास्णज्य, पययटन प्रिर्द्यन सम्बन्ि , 
(घ) िान  तिा िधनज पदाियको संरिण सम्बन्ि ,   

(ङ) सहकारी तिा वित्त य िेत्र सम्बन्ि , 
(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तिा गररब  न्यून करण सम्बन्ि । 

(४) िन, िातािरण तिा विपद्व व्िथिापन सधिधतको कायय िते्र: 
(क) िन, िन्यजन्त ुतिा भ–ूसंरिण सम्बन्ि , 
(ि) जैविक विवििता संरिण सम्बन्ि , 
(ि) िातािरण, पयायिरण एिि जलािार िेत्र संरिण सम्बन्ि , 
(घ) फोहरिैला व्यिथिापन सम्बन्ि , 
(ङ) जलउत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रण सम्बन्ि , 
(च) जलिाय ुपररितयन सम्बन्ि , 
(छ) विपद् व्यिथिापन, बारुणयन्त्र, एम्िलेुन्स सम्बन्ि । 

(५) सशुासन तिा संथिागत विकास सधिधतको काययिते्र: 
(क) सेिा प्रिाहको िापदण्ड सम्बन्ि , 
(ि) थिान य सेिा तिा जनशस्ि विकास सम्बन्ि , 
(ग) साियजधनक िरीद तिा सम्पस्त्त व्यिथिापन सम्बन्ि , 
(घ) सङ्घ, प्रदेश र थिान य तहब चको सम्बन्ि र सिन्िय तिा िडासँगको सिन्िय सम्बन्ि , 
(ङ) सभा ताि बैठक व्यिथिापन सम्बन्ि , 
(च) बजार अनगुिन, गणुथतर, नापतौल, िाद्य सरुिा र उपभोिा वहत संरिण सम्बन्ि , 
(छ) आन्तररक र अस्न्ति लेिापरीिण सम्बन्िी , 
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(ज) विदा, उत्सि, उदी, जात्रा, पिय, उपाि , विभषुण सम्बन्ि , 
(झ) राजश्वन धत तिा प्रशासन सम्बन्ि , 
(ञ) वित्त य जोस्िि न्यीूधनकरण, आधियक प्रशासन तिा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्ि , 
(ट) न्याय, कानून तिा िानि अधिकार प्रिर्द्यन सम्बन्ि , 
(ठ) योजना, अनगुिन तिा िूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिथिापन सम्बन्ि , 
(ड) सशुासन प्रिर्द्यन, साियजधनक सनुिुाई, साियजधनक परीिण, सािास्जक परीिण सम्बन्ि , 
(ढ) नागररक सन्तषु्ट  सिेिण र अन्तर धनकाय सिन्िय सम्बन्ि । 
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अनसूुच -३ 

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सम्बस्न्ित) 
बावषयक बजेट तिा काययिि तजुयिा कायय सिय स िा िध्यिकालीन िचय संरचना तजुयिा सम्बन्ि  कायय 
नेपाल सरकारिाट राजथि बाँडफाँट र वित्त य 
हथतान्तरणको स िा प्राधप्त  

फाल्गनु 
िसान्त धभत्र  

काययपाधलका सदथय र विषयगत िहाशािा/शािा 
प्रििुलाई अधभििु करण  

प्रदेश सरकारिाट राजथि बाँडफाँट र वित्त य 
हथतान्तरणको स िा प्राधप्त 

चैत्र िसान्त 
धभत्र  

योजना सधििा तिा थिान य आधियक सिेिण तयारी  

न धत तिा काययिि तयार गरी अध्यिद्वारा 
सभािा पेस  

बैशाि ७ 
गतेधभत्र  

धत्रबषीय िचयको प्रिेपण सवहत बजेटको आकार र स्रोत 
आंकलन  

कूलस्रोत तिा िचय अनिुान, बजेट स िा 
धनिायरण, बजेट िागयदशयन तयारी, थि कृधत  
एबि ् िहाशािा/ शािा र िडा कायायलयिा 
सम्प्रषेण   

बैशाि१५ 
गतेधभत्र  

त न आधियक बषयको बजेट स िा धनिायरण तिा 
बाँडफाँट, िागयदशयन थि कृधत एबि ्िहाशािा/शािा र 
िडा कायायलयिा सम्प्रषेण  

िथत  तिा टोलथतरिाट छनौट भएका 
आयोजना/ काययििसिेतको िडा सधिधत र 
धबषयगत िाहाशािा/शािािाट 
आयोजना/काययििको प्रािधिकीकरण  

जेठ १५ 
गतेधभत्र  

धबषयिेत्रगत िध्यिकालीन िचय संरचनाको प्रारस्म्भक 
िथयौदा तयारी तिा धबषयगत सधिधतिा पेस  

िडाथतरीय तिा धबषयिेत्रको बजेट तिा 
काययििको प्रथताब बजेट तिा काययिि तजुयिा 
सधिधतिा पसे 

जेठ २५ 
गतेधभत्र  

धबषयिेत्रगत िध्यिकालीन िचय संरचनाको  िथयौदा 
उपर सम्बस्न्ित धबषयगत सधिधतिा छलफल तिा 
आबश्यक पररिाजयन सवहतको िथयौदा बजेट तिा 
काययिि तजुयिा सधिधतिा पेस 
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बजेट तिा काययििको एकीकृत िथयौदा तयारी 
तिा काययपाधलकािा पेस   

असार ५ 
गतेधभत्र 

िध्यिकालीन िचय संरचनाको एकीकृत िथयौदा तयारी 
तिा काययपाधलकािा पेस  

बावषयक बजेट तिा काययिि काययपाधलकािाट 
थि कृत गरी सभािा पेश 

असार १० 
गतेधभत्र  

िध्यिकालीन िचय संरचना काययपाधलकािाट थि कृत 
गरी सभािा पेस 

बावषयक बजेट तिा काययिि उपर सभािा 
छलफल र अनिुोदन  

असार 
िसान्तधभत्र 

िध्यिकालीन िचय संरचनाउपर सभािा छलफल तिा 
सभािाट अनिुोदन 

 

 

  

 

 

 

आज्ञाले, 
डम्बर बहादरु आङदेम्बे 

प्रििु प्रशासकीय अधिकृत 


