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ab{3f6 gu/kflnsf 
gjnk/f;L lhNnf,  
n'lDagL k|b]z, g]kfn 

 
 

खण्डM६          आषाढ, ०५ गते २०७९ साल        संख्ााः ०२ 
 

भाग-२ 

नगर का्यपाललकाको लिलताः २०७९÷०२÷२८ िा स्वीकृत भएको देहा् 
विोजििको का्यववलि स्थानी् सरकार संचालन ऐन, २०७४ विोजिि 
सवयसािरणको िानकारीको लालग प्रकाशन गररएको छ ।                           

 

ववष्गत सलिलत (का्यसञ्चालन) का्यववलि, २०७९  
 

प्रस्तावना: का्यपाललकाले गठन गरेका ववष्गत सलिलतहरुको का्यसञ्चालन 
प्रवि्ालाई ब््बजस्थत गरी नगरपाललकावाट सम्पादन हनु े कािकारबाहीलाई 
प्रभाबकारी बनाउन वाञ्छनी् भएकोले, नगरका्यपाललकाले ् ो का्यववलि बनाएको 
छ।  

:yfgLo /fhkq 
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पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) ्ो का्यववलि को नाि “ववष्गत सलिलत -
का्यसञ्चालन_ का्यववलि, २०७(”रहेको छ । 

  (२)  ्ो का्यववलि स्थानी् रािपत्रिा प्रकाशन भएको 
लिलतदेजख लागू हनुेछ।  

२. पररभाषााः लबष् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा ्स का्यववलििा,–  

(s) “का्यपाललका” भन्नाले ab{3f6 नगरपाललकाको 
का्यपाललका सम्झन ुपछय। 

(v)  “प्रिखु”भन्नाले ab{3f6 नगरपाललकाको प्रिखु सम्झन ु
पछय। 

(ग)  “ववष्गत सलिलत” भन्नाले बदयघाट नगरपाललका 
(का्यसम्पादन) लन्िावली, २०७४ को लन्ि १५ 
बिोजिि गठन हनुे सलिलत सम्झन ुपछय। 

(घ)  “सजचव” भन्नाले ववष्गत सलिलतको सजचवको रुपिा 
काि गनय खवटएको कियचारी सम्झन ुपछय।   

(ङ)  “सदस््” भन्नाले ववष्गत सलिलतको सदस्् सम्झन ु
पछय।  

(च) “सं्ोिक” भन्नाले ववष्गत सलिलतको सं्ोिक सम्झन ु
पछय। 
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पररच्छेद– २ 

ववष्गत सलिलत सम्बन्िी व््वस्था 

३. ववष्गत सलिलत गठन लबलि: (१) बदयघाट नगरपाललको (का्यसम्पादन) 
लन्िावली, २०७४ को लन्ि १५ बिोजिि गठन हनुे प्रत््ेक ववष्गत 
सलिलतिा का्यपाललकाले तोकेको सम्बजन्ित ववष्िेत्र हेने सदस््को 
सं्ोिकत्विा का्यपाललकाका सदस््िध्् ेिवहला, दललत वा अल्पसंख्क 
सिेतको प्रलतलनलित्व हनुेगरी प्रिखुले तोकेको दईु िना सदस्् रहनछेन।्     

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पलन ् ोिना 
तिुयिाको लालग गठन हनु े लबष्गत सलिलतिा सम्बजन्ित लबष्गत 
शाखाका प्रिखुहरु पदेन सदस््को रुपिा रहनेछन।्    

  (३) लबष्गत सलिलतको कािकारबाहीलाई सहिीकरण गनय 
प्रिखु प्रशासकी् अलिकृतले सम्बजन्ित ववष्गत शाखाको प्रिखुलाई 
सजचवको रुपिा काि गनय खटाउन ेछ।   

  (४) उपदफा (३) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पलन ् ोिना 
तिुयिाको लालग गठठत ववष्गत सलिलतको सन्दभयिा उपदफा (२) 
बिोजििका सदस््हरु िध्् ेका्यपाललकाले कुनै एक शाखा प्रिखुलाई 
सदस्् सजचवको रुपिा काि गनेगरी तोक्नेछ।   

(५) ्स का्यववलि बिोजिि लबष्गत सलिलतको सं्ोिक र 
सदस्् तोक्दा लबष् िेत्रको ज्ञान, अनभुब र लनिले सलिलतिा परु् ् ाउन 
सक्ने ्ोगदान सिेतका आिारिा लिल्दो लबष्गत सलिलतिा सिाबेश 
गनय प्राथलिकता ठदनपुनेछ। 
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४. सं्ोिक र सदस््को पदावलि : (१) ववष्गत सलिलतका सं्ोिक र 
दफा ३ को उपदफा (१) बिोजिि तोवकएका सदस््को पदावलि पााँच 
वषयको हनुछे।   

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पलन 
लनिको अनभुव र सलिलतको काििा परु् ् ाउन सक्ने ्ोगदान सिेतका 
आिारिा सं्ोिक र सदस््को जिम्िवेारी आबश््कता अनसुार पररवतयन 
वा हेरफेर गनय ्स व््वस्थाले बािा परु् ् ाएको िालनने छैन।  
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पररच्छेद– ३ 

ववष्गत सलिलतको का्यिते्र, काि, कतयव्् र अलिकार 

५. ववष्गत सलिलतको का्यिते्राः (१) नगरपाललकाको आवलिक ्ोिना, 
लबष्िेत्रगत रणनीलतक ्ोिना, िध््िकालीन खचय संरचना र बावषयक 
बिेट तथा का्यिि तिुयिाको सन्दभयिा लबष्गत सलिलतको का्यिेत्र 
अनसूुची १ िा उल्लेख भए बिोजिि हनुेछ।  

  (२) का्यपाललकाको बैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताविध््े थप 
अध्््न गनुय पने देजखएका नीलत तथा कानून तिुयिा, संशोिन वा पररिाियन 
िस्ता नीलतगत ववष्िा का्यपाललकालाई रा् परािशय प्रदान गने 
सन्दभयिा लबष्गत सलिलतको का्यिेत्र अनसूुची २ िा उल्लेख भए 
बिोजिि हनुेछ। 

६. ववष्गत सलिलतको काि, कतयव्् र अलिकाराः (१) दफा ५ को उपदफा 
(१) बिोजिि नगरपाललकाको आवलिक ्ोिना तथा लबष्िेत्रगत 
रणनीलतक ्ोिना तिुयिाको सन्दभयिा ववष्गत सलिलतहरुको काि, 

कतयव्् र अलिकार देहा्बिोजिि हनुछेाः  

(क)  आवलिक तथा लबष्िेत्रगत रणनीलतक ्ोिना 
तिुयिाको लालग आबश््क पने आिार रेखा तथ््ाङ्क 
एबि ्लबष्िते्रगत वस्तजुस्थलत वववरण त्ार गने,  

(ख)  दीघयकालीन सोच अनरुुप लबष्िते्रगत लक्ष््, उद्दशे्् 
तथा रणनीलत लनिायरण गने,  

(ग)   लबष्िेत्रगत स्रोत अनिुान तथा प्रिेपण गने, 
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(घ)   लबष्िेत्रगत अपेजित उपलजब्ि तथा नलतिा खाका 
त्ार गने,  

(ङ)   लबष्िेत्रगत प्रिखु आ्ोिना तथा का्यिि तिुयिा 
गने,  

(च)  लबष्वस्त ु उपर सहभालगतािूलक लबलिवाट 
छलफल गरी सझुाब र लनष्कषय      सवहतको 
प्रलतबेदन आवलिक ्ोिना तिुयिा लनदेशक सलिलत 
सिि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोजिि नगरपाललकाको िध््िकालीन 
खचय संरचना तथा वावषयक ववकास ्ोिना तिुयिाको सन्दभयिा ववष्गत 
सलिलतहरुको काि, कतयव्् र अलिकार देहा्बिोजिि हनुछेाः  

(क)  स्रोत अनिुान तथा बिेट सीिा लनिायरण सलिलतले 
िाग गरेका ववष्िेत्रगत वववरण तथा तथ््ाङ्क 
उपलब्ि गराउने, 

(ख)  ववष्गत रुपिा का्यिि तथा आ्ोिनाको 
प्राथलिकीकरणको आिार त्ार गने, 

(ग) ववष्िते्रगत रुपिा प्रस्ताववत का्यिि तथा 
आ्ोिनाको लत्रवषी् खचय प्रिेपण सवहतको 
िध््िकालीन खचय संरचना र आगािी आलथयक 
वषयको बिेट उपर छलफल र ववश्लषेण गने, 
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(घ)  ववष्गत िेत्रका प्रस्ताववत आ्ोिना तथा 
का्यििहरु आवलिक ्ोिना, ववष्िते्रगत 
रणनीलतक ्ोिना तथा चाल ु िध््िकालीन खचय 
संरचना अनरुूप भए नभएको एकीन गरी सािञ्जस््ता 
का्ि गने, 

(ङ)  सम्बजन्ित ववष्िेत्रलभत्र पने उपिेत्रबीच आ्ोिना 
तथा का्यििहरुको दोहोरोपना हटाउने, सािञ्जस््ता 
र बिेटको सन्तलुन का्ि गने,  

(च)  स्रोत अनिुान तथा बिेट सीिा लनिायरण सलिलतले 
पठाएको बिेट सीिा र िागयदशयनको आिारिा 
का्यिि तथा आ्ोिनाको प्राथलिकता लनिायरण गरी 
ववष्िेत्रगत िध््िकालीन खचय संरचना र वावषयक 
बिेट तथा का्यिि तिुयिा गरी बिेट तथा 
का्यिि तिुयिा सलिलतिा पेस गने, 

(छ) ववष्गत िेत्रसाँग सम्बजन्ित गैरसरकारी संस्था, 
सहकारी लगा्त सािदुाव्क सङ्घ संस्थाको वावषयक 
का्यिि गाउाँपाललकाको वावषयक ्ोिना तथा 
का्यिििा सिावेश गनय आवश््क सिन्व् गने, 

(ि)  का्यपाललकाबाट तोवकए बिोजििका अन्् का्य 
गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्र्ोिनको लालग लबष्गत 
सलिलतले आ्ोिना तथा का्यििको प्राथलिकीकरण गरी प्रस्ताब गदाय 
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वाताबरणी् सन्तलुन, सािाजिक सिावेशीकरण, ववपद ब््बस्थापन, 

लैंलगक सिानता तथा ठदगो ववकास लक्ष््को प्रालप्तिस्ता लबष्हरुिा प्ायप्त 
ध््ान ठदई लबष्िेत्रगत सन्तलुन र सिन्व् का्ि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोजिि का्यपाललकावाट रा् 
सझुाबको लालग प्राप्त नीलतगत ववष्िा सलिलतले ववष्वस्तकुो गाम्भी्यता, 
सोबाट पनय सक्न ेदीघयकालीन प्रभाव तथा आलथयक दाव्त्व र प्रचललत 
कानूनी व््वस्था सिेतका आिार अध्््न ववश्लषेण गरी रा् सझुाव 
सवहतको प्रलतवदेन का्यपाललकािा पेस गनुयपनेछ। 

(५) ्स दफा बिोजिि सम्पादन गने कािको लसललसलािा 
ववष्गत सलिलतले ववष्गत शाखा प्रिखु वा अन्् कुन ैकियचारी तथा 
ववष् ववज्ञलाई बैठकिा आिन्त्रण गनय वा कुनै स्थानको अवलोकन गनय 
गराउन सक्नछे।   
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 पररच्छेद– ४ 

ववष्गत सलिलतका पदालिकारीको काि, कतयव्् र अलिकार 

७. सं्ोिकको काि, कतयव्् र अलिकाराः ववष्गत सलिलतको सं्ोिकको 
काि, कतयव्् र अलिकार देहा् बिोजिि हनुेछाः–  

 (क)  सलिलतको बैठकको अध््िता गने, 

 (ख)  सलिलतको बैठकको लिलत, सि् र स्थान तोक्न,े  

  (ग)  बैठकको का्यसूची त् गने, 

(घ)  सलिलतसाँग सम्बजन्ित ववष्िेत्रिा अन्तर 
ववष्गत सलिलत र अन्तर लनका्गत सिन्व् 
गने, 

  (ङ)  सदस््हरुको जिम्िवेारी बााँडफााँट गने, 

  (च) सलिलतले तोकेका अन्् का्य गने।   

८. सदस््को काि, कतयव्् र अलिकाराः ववष्गत सलिलतका सदस््को काि, 

कतयव्् र अलिकार देहा्बिोजिि हनुेछाः– 

(क)  सलिलतको बैठकिा उपजस्थत भइ आफ्नो रा् 
सझुाव र िारणा राख्न,े   

  (ख)  आफूलाई तोवकएको का्यजिम्िेवारी लनवायह गने, 

 (ग)  सलिलत वा सं्ोिकले तोकेका अन्् का्य गने 
। 
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९. सदस्् सजचवको काि, कतयव्् र अलिकाराः ववष्गत सलिलतका सदस्् 
सजचवको काि, कतयव्् र अलिकार देहा्बिोजिि हनुछेाः– 

  (क) सलिलतको सजचव भई काि गने,   

(ख)  सं्ोिकको लनदेशन अनरुूप बैठकको का्यसूची 
तथा प्रस्ताव त्ार गरी  सदस््हरुलाई 
पत्राचार गने, 

(ग)  ववष्िेत्रसाँग सम्बजन्ित ववष्हरुिा आवश््क 
सूचना तथा तथ््ाङ्क सङ्कलन, ववश्लषेण गरी 
सलिलतको बैठकिा पेस गने, 

(घ)  सलिलतको सिग्र का्यको प्रभावकारज ताका 
लालग का्य् ोिना तिुयिा गने र का्ायन्व्नको 
लनलित्त प्रस्ताव त्ार गरी सलिलतिा पेस गने,  

(ङ)  सलिलतको का्यसम्पादन प्रलतवेदन त्ार गरी 
बैठकिा पेस गने, 

(च)  सलिलतको कािकारबाही तथा बैठकका 
लनणय् साँग सम्बजन्ित ववष्को अलभलेख राख्न,े 

(छ)  सलिलतको लनणय्  का्ायन्व्न गने गराउने, 

(ि)  सलिलत वा सं्ोिकले तोकेका अन्् का्य गने।
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पररच्छेद– ५ 

लबष्गत सलिलतको बैठक सम्बन्िी ब््बस्था  

१०. आवलिक तथा रणनीलतक ्ोिना तिुयिा सम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ 
को उपदफा (१) बिोजिि नगरपाललकाको आवलिक ्ोिना तथा लबष् 
िेत्रगत रणनीलतक ्ोिना तिुयिा का्यको लालग ववष्गत सलिलतको 
बैठक आवलिक ्ोिना तिुयिा लनदेशक सलिलतको सं्ोिकसाँगको 
सिन्व्िा आबश््कता अनसुार बस्नेछ।   

  (२) लबष्गत सलिलतको बैठक सं्ोिकको लनदेशनिा सदस््-
सजचबले बोलाउनेछ।्स्तो बैठकिा ्थासम्भब सबै सदस््हरुको 
उपजस्थत हनुे ब््बस्था लिलाउन ुपनेछ।  

  (३) बैठकको अध््िता सं्ोिकले गनेछ र लनिको 
अनपुजस्थलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्व गने का्यपाललकाका सदस््िध््ेबाट 
िेष्ठ सदस््ले अध््िता गनेछ। 

(४) लबष्गत सलिलतले बैठकिा ववष्गत ववज्ञको रुपिा कुन ै
व््जि वा संस्थाका प्रलतलनलिलाई आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाव ललन 
सक्नेछ। 

११. िध््िकालीन खचय संरचना तथा वावषयक ववकास ्ोिना तिुयिासम्बन्िी 
बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (२) बिोजिि नगरपाललकाको 
िध््िकालीन खचय संरचना तथा वावषयक ववकास ्ोिना तिुयिा का्यको 
लालग बिेट तथा का्यिि तिुयिा सलिलतको सं्ोिकसाँगको सिन्व्िा 
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ववष्गत सलिलतको बैठक सं्ोिकको लनदेशनअनरुुप सदस््-सजचबले 
बोलाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्र्ोिनको लालग लबष्गत सलिलतको 
बैठक आबश््कता अनसुार बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध््िता सं्ोिकले गनेछ र लनिको 
अनपुजस्थलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्व गने का्यपाललकाका सदस््िध््ेबाट 
िेष्ठ सदस््ले अध््िता गनेछ।  

  (४) लबष्गत सलिलतले बैठकिा ववष् ववज्ञको रुपिा कुन ै
व््जि वा संस्थाका प्रलतलनलिलाई आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाव ललन 
सक्नेछ। 

(५) लबष्गत सलिलतले लबष्िेत्रगत िध््िकालीन खचय संरचना 
तथा वावषयक ववकास ्ोिनाको िस््ौदा तिुयिा गने िििा अनसूुची ३ 
बिोजििको का्यताललकासाँग सािन्िस््ता का्ि हनुे गरी का्य गनुयका 
साथै त््स्तो िस््ौदा िठे पच्चीस गतेलभत्र बिेट तथा का्यिि तिुयिा 
सलिलतिा पेस गनुयपनेछ। 

१२. नीलतगत लबष् सम्बन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोजिि 
का्यपाललकावाट प्राप्त  नीलतगत ववष्िा रा् सझुाब सवहतको प्रलतबेदन 
पेस गनय ववष्गत सलिलतको बैठक सं्ोिकको अध््ितािा बस्नेछ।   

  (२) लबष्गत सलिलतको बैठक आबश््कता अनसुार सं्ोिकले 
तोकेको लिलत, सि् र स्थानिा बस्नेछ। लबष्गत सलिलतका सदस््िध्् े
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कजम्तिा एकाउन्न प्रलतशत सदस््को उपजस्थती भएिा बैठकको गणपरुक 
सङ्खख्ा पगेुको िालननछे।   

(३) लबष्गत सलिलतको बैठकको लनणय्  सवयसम्ितीबाट 
हनुेछ।सवयसम्िती हनु नसकेिा सलिलतका कुल सदस्् सङ्खख्ाको 
बहिुतबाट गरेको लनणय्  िान्् हनुेछ।  

(४) लबष्गत सलिलतले बैठकिा ववष्गत ववज्ञको रुपिा कुन ै
व््जि वा संस्थाका प्रलतलनलिलाई आिन्त्रण गरी सल्लाह, सझुाव ललन 
सक्नेछ। 

(५) बैठकको लनणय्  लबष्गत सलिलतको सं्ोिकले प्रिाजणत 
गनेछ।  

१३. उपसलिलत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बिोजिि 
का्यपाललकावाट प्राप्त लबष्िा लबष्गत सलिलतले छानववन एबि ्लबशषे 
अध्््न गनय आबश््क देखेिा का्यिेत्र र सि्ावलि तोकी सलिलतका 
सदस््को सं्ोिकत्विा बढीिा तीन सदस्् रहेको उपसलिलत गठन गनय 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि गठठत उपसलिलतले लनिायररत 
सि्िा सलिलत सिि प्रलतवदेन पेस गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोजिि गठठत उपसलिलतले आफूलाई 
तोवकएको जिम्िेवारी परुा गरेपश्चात उपसलिलत स्वताः ववघटन हनुेछ।  
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पररच्छेद– ६ 

ववववि 

१४. लबष्गत सलिलतको सजचवाल्ाः ववष्गत सलिलतको सजचवाल् सो 
सलिलतको सजचवको रुपिा काि गनय तोवकएको  ववष्गत शाखा प्रिखुको 
का्ायल् वा का्यपाललकाले तोवकठदएको स्थानिा रहनेछ।  

१५. लबष्गत सलिलतलाई आवश््क पने बिेट व््वस्थााः लबष्गत सलिलतको 
बैठक सञ्चालन तथा सलिलतको कािसाँग सम्बजन्ित ववष्िा अध्््न, 

अनगुिन वा छानववन गनय आवश््क पने बिेट का्यपाललकाले उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ।  

१६. सूचना तथा कागिात उपलब्ि गराउन ुपनेM लबष्गत सलिलतले आफ्नो 
कािसाँग सम्बजन्ित ववष्िा िाग गरेका सूचना वा कागिात उपलब्ि 
गराउन ुका्यपाललका एवि ्सो अन्तरगतका कियचारीको कतयव्् हनुेछ।  

१७. स्थलगत भ्रिण गनय सक्नेM लबष्गत सलिलतको लनणय्  अनसुार सं्ोिक, 

सदस्् वा उपसलिलतका पदालिकारीले आफ्नो का्यिेत्रसाँग सम्बजन्ित 
ववष्िा अध््िको स्वीकृतिा गाउाँपाललकालभत्रको कुन ैका्यस्थल तथा 
आ्ोिना स्थलिा भ्रिण गनय सक्नेछ।  

१८. का्यताललका तथा का्यववलिको पालनाM (१) लबष्गत सलिलतले आफ्नो 
का्यसम्पादनलाई व््वजस्थत गनय  का्यताललका स्वीकृत गरी लागू गनय 
सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोजिि स्वीकृत भएको का्यताललका तथा 
्स का्यववलिको पालना गनुय सबै सदस््को कतयव्् हनुछे।  
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१९. लबष्गत सलिलतको अलभलेखM (१) लबष्गत सलिलतले आफूले सम्पादन 
गरेका कािको अलभलेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ।   

(२) लबष्गत सलिलतले आफ न्ो का्यिेत्र लभत्रको कुनै काि, 

कारवाहीको सम्बन्ििा प्रचललत कानून बिोजिि गोप्् राख्न ु पने 
अलभलेखहरु सावयिलनक गनुय ह ुाँदैन।  

(३) लबष्गत सलिलतिा भएको छलफल, लनणय्  र 
कािकारवाहीसाँग सम्बजन्ित अलभलेख सलिलत सजचव िाफय त ्सजचवाल्ले 
व््वजस्थत गरी राख्नछे।  

२०. का्यववलिको संशोिनाः ्स का्यववलििा का्यपाललकाले आवश््क 
संशोिन वा हेरफेर गनय सक्नेछ।  

२१. आवश््क व््वस्था गनय सक्नाेः ् स का्यववलिको का्ायन्व्निा कुनै वािा 
अड्काउ उत्पन्न भएिा का्यपाललकाले आवश््क व््वस्था गरी वािा 
अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्ित) 

(१)  सािाजिक ववकास सलिलतको का्यिेत्र:   

  (क)  जशिा, संस्कृलत, भाषा, कला तथा सावहत्् 

  (ख)  िनस्वास्थ्् तथा पोषण, 

  (ग)  खानेपानी तथा सरसफाई, 

(घ)  िवहला, वालबाललका र सािाजिक सिावशेीकरण, 

  (ङ)  ्वुा, खेलकुद तथा नवप्रबतयन । 

(२) पूवायिार ववकास सलिलतको का्यिेत्र:  

(क)  भवन, वस्ती, आवास तथा शहरी ववकास , 

(ख)  सडक, पलु तथा ्ाता्ात ब््बस्था, 

(ग)  िलस्रोत, ववद्यतु तथा स्वच्छ उिाय, 

(घ)  सूचना तथा सञ्चार प्रववलि ववकास। 

(३) आलथयक ववकास सलिलतको का्यिेत्र:  

(क)  कृवष ववकास,  

(ख)  पशपुन्छी ववकास, 

(ग)  लसंचाई, 

(घ) प्यटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सहकारी तथा गररवी लनवारण एबि ववत्ती् िेत्र, 

(च) उद्योग, व््ापार तथा व््वसा्  
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(छ) श्रि तथा रोिगार प्रबर्द्यन। 

(४) वन, वातावरण तथा ववपद् व््वस्थापन सलिलतको का्यिते्र:     

  (क)  वन, हरर्ाली र िैववक वववविता, 

  (ख)  भ-ूसंरिण र िलािारका व््वस्थापन, 

  (ग)  वातावरण तथा फोहोरिैला ब््बस्थापन, 

(घ)    ववपद् व््वस्थापन तथा िलबा् ुउत्थानजशलता। 

(५) सशुासन तथा संस्थागत ववकास सलिलतको का्यिते्र: 

  (क)  स्थानी् सेवा तथा िनशजि ब््बस्थापन, 

  (ख)  सङ्गठन तथा ििता ववकास, 

(ग)  रािस्व तथा श्रोत पररचालन, 

  (घ)  तथ््ांक प्रणाली तथा ्ोिना र ववकास व््वस्थापन 

(ङ)    नीलत, कानून, न््ा् तथा सशुासन। 
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्ित) 

(१)  सािाजिक ववकास सलिलतको का्यिेत्र:   

  (क)  आिारभतू तथा िाध््लिक जशिा सम्बन्िी, 
  (ख)  खेलकुद तथा अलतररि वि्ाकलाप सम्बन्िी, 

(ग)  खानेपानी व््वस्थापन, आिारभतू स्वास्थ्् तथा 
सरसफाई सम्बन्िी, 

(घ)  लैंलगक सिानता तथा सािाजिक सरुिा सम्बन्िी 
(लैंलगक सिानता, वालवाललका, वकशोर वकशोरी तथा 
्वुा, अपाङ्गता भएका व््जि तथा िेष्ठ नागररक), 

(ङ)  गैरसरकारी संस्था पररचालन, सिन्व् तथा लन्िन 
सम्बन्िी, 

(च)  सािाजिक सरुिा का्यिि तथा व््जिगत घटना दताय 
सम्बन्िी, 

  (छ)  भाषा, सावहत््, कला, संस्कृलत तथा सम्पदा सम्बन्िी। 

(२) पूवायिार ववकास सलिलतको का्यिेत्राः  
(क)  सडक तथा ्ाता्ात पूवायिार सम्बन्िी, 
(ख)  िलववद्यतु, उिाय, सडक वत्ती सम्बन्िी, 
(ग)  सूचना तथा सञ्चार प्रववलि ववकास तथा ववस्तार सम्बन्िी, 
(घ)  एफ.एि. सञ्चालन सम्बन्िी, 
(ङ)  भवन तथा भवन संवहता एवि ्लनिायण इिाित सम्बन्िी, 
(च)  िग्गा नाप नक्सा, घरिग्गा िनीपिुाय सम्बन्िी,  
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(छ)  भ—ूउप्ोग तथा वस्ती ववकास सम्बन्िी, 
(ि)  सावयिलनक लनिी साझेदारी सम्बन्िी। 

(३) आलथयक ववकास सलिलतको का्यिेत्र:  
(क)  कृवष तथा पशपुन्छी सम्बन्िी, 
(ख)  लसंचाई तथा नदी लन्न्त्रण सम्बन्िी,  
(ग)  उद्योग, वाजणज््, प्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्िी, 
(घ)  खानी तथा खलनि पदाथयको संरिण सम्बन्िी,  

(ङ)  सहकारी तथा ववत्ती् िते्र सम्बन्िी, 
(घ) रोिगार प्रबर्द्यन तथा गररबी न््ूनीकरण सम्बन्िी। 

(४) वन, वातावरण तथा ववपद् व््वस्थापन सलिलतको का्यिते्र:   
  (क)  वन, वन््िन्त ुतथा भ–ूसंरिण सम्बन्िी, 

(ख)  िैववक वववविता संरिण सम्बन्िी, 
  (ख)  वातावरण, प्ायवरण एवि ्िलािारिेत्र संरिण सम्बन्िी, 
  (घ)  फोहरिैला व््वस्थापन सम्बन्िी, 

(ङ)  िलउत्पन्न प्रकोप लन्न्त्रण सम्बन्िी, 
  (च)  िलवा् ुपररवतयन सम्बन्िी, 
  (छ) ववपद् व््वस्थापन, बारुण ्न्त्र, एम्वलेुन्स सम्बन्िी। 

(५) सशुासन तथा संस्थागत ववकास सलिलतको का्यिते्र:  
(क)  सेवा प्रवाहको िापदण्ड सम्बन्िी, 

   (ख)  स्थानी् सेवा तथा िनशजि ववकास सम्बन्िी, 
  (ग)  सावयिलनक खरीद तथा सम्पजत्त व््वस्थापन सम्बन्िी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानी् तहबीचको सम्बन्ि र सिन्व् 
तथा वडासाँगको सिन्व् सम्बन्िी, 
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  (ङ)  सभा ताथ बैठक व््वस्थापन सम्बन्िी, 
(च)  बिार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौल, खाद्य सरुिा र 

उपभोिा वहत संरिण सम्बन्िी, 
  (छ)  आन्तररक र अजन्ति लेखापरीिण सम्बन्ि ी, 
  (ि)  ववदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपािी, ववभषुण सम्बन्िी, 
  (झ)  रािश्व नीलत तथा प्रशासन सम्बन्िी, 

(ञ)  ववत्ती् िोजखि न्् लूनकरण, आलथयक प्रशासन तथा 
बेरुिू फर्छ्यौट सम्बन्िी, 

  (ट)  न््ा्, कानून तथा िानव अलिकार प्रवर्द्यन सम्बन्िी, 
(ठ)  ्ोिना, अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन र तथ््ाङ्क व््वस्थापन 

सम्बन्िी, 
(ड)  सशुासन प्रवर्द्यन, सावयिलनक सनुवुाई, सावयिलनक परीिण, 

सािाजिक परीिण सम्बन्िी, 
(ढ) नागररक सन्तषु्टी सवेिण र अन्तर लनका् सिन्व् 

सम्बन्िी। 
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अनसूुची-३  

(दफा ११ को उपदफा (५) साँग सम्बजन्ित) 

बावषयक बिेट तथा का्यिि 
तिुयिा का्य 

सि्सीिा िध््िकालीन खचय संरचना 
तिुयिा सम्बन्िी का्य 

नेपाल सरकारवाट रािस्व 
बााँडफााँट र ववत्ती् 
हस्तान्तरणको सीिा प्रालप्त  

फाल्गनु 
िसान्त लभत्र  

का्यपाललका सदस्् र ववष्गत 
िहाशाखा/शाखा प्रिखुलाई 
अलभिखुीकरण  

प्रदेश सरकारवाट रािस्व 
बााँडफााँट र ववत्ती् 
हस्तान्तरणको सीिा प्रालप्त 

चैत्र िसान्त 
लभत्र  

्ोिना सलििा तथा स्थानी् 
आलथयक सवेिण त्ारी  

नीलत तथा का्यिि त्ार गरी 
अध््ि/प्रिखुद्वारा सभािा पेस  

बैशाख ७ 
गतेलभत्र  

लत्रबषी् खचयको प्रिेपणसवहत 
बिेटको आकार र स्रोत 
आंकलन  

कूल स्रोत तथा खचय अनिुान, 
बिेट सीिा लनिायरण, बिेट 
िागयदशयन त्ारी, स्वीकृलत  
एबि ्िहाशाखा/ शाखा र वडा 
का्ायल्िा सम्प्रषेण   

बैशाख १५ 
गतेलभत्र  
 

 

  

तीन आलथयक बषयको बिेट सीिा 
लनिायरण तथा बााँडफााँट, 
िागयदशयन स्वीकृलत एबि ्
िहाशाखा/शाखा र वडा 
का्ायल्िा सम्प्रषेण  

वस्ती तथा टोलस्तरवाट 
छनौट भएका आ्ोिना/ 
का्यििसितेको वडा सलिलत 
र लबष्गत िाहाशाखा 

िेठ १५ 
गतेलभत्र  

लबष्िेत्रगत िध््िकालीन खचय 
संरचनाको प्रारजम्भक िस््ौदा 
त्ारी तथा लबष्गत सलिलतिा 
पेस  



 

22 
 

/शाखावाट आ्ोिना 
/का्यििको प्राथलिकीकरण  

वडास्तरी् तथा लबष्िेत्रको 
बिेट तथा का्यििको प्रस्ताब 
बिेट तथा का्यिि तिुयिा 
सलिलतिा पेस   

िेठ २५ 
गतेलभत्र  

लबष्िेत्रगत िध््िकालीन खचय 
संरचनाको  िस््ौदा उपर 
सम्बजन्ित लबष्गत सलिलतिा 
छलफल तथा आबश््क 
पररिाियन सवहतको िस््ौदा 
बिेट तथा का्यिि तिुयिा 
सलिलतिा पेस 

बिेट तथा का्यििको 
एकीकृत िस््ौदा त्ारी तथा 
का्यपाललकािा पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र  

िध््िकालीन खचय संरचनाको 
एकीकृत िस््ौदा त्ारी तथा 
का्यपाललकािा पेस  

बावषयक बिेट तथा का्यिि 
का्यपाललकावाट स्वीकृत गरी 
सभािा पेश   

असार १० 
गतेलभत्र  

िध््िकालीन खचय संरचना 
का्यपाललकावाट स्वीकृत गरी 
सभािा पेस  

बावषयक बिेट तथा का्यिि 
उपर सभािा छलफल र 
अनिुोदन  

असार 
िसान्तलभत्र  

िध््िकालीन खचय संरचना उपर 
सभािा  छलफल तथा सभावाट 
अनिुोदन  

 
 

          

      आज्ञाले 

   (िेघनाथ पाध््ा) 
प्रिखु प्रशासकी् अलिकृत 

 


