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विषयगत सबिबत (काययसञ्चालन) काययविबि, २०७९ 

 

प्रस्तािना: कायय् ाबलकाले गठन गरेका विषयगत सबिबतहरुको काययसञ्चालन प्रवियालाई ब्यिणस्थत गरी 
गाउँ्ाबलकािाट सम््ादन हनुे कािकारिाहीलाई प्रभािकारी िनाउन िाञ्छन य भएकोले िाबलका 
गाउँकायय् ाबलकाले यो काययविबि िनाएको छ।  

 

्ररच्छेद– १ 

प्रारणम्भक 

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो काययविबि को नाि “विषयगत सबिबत (काययसञ्चालन) काययविबि, 

२०७९”रहेको छ । 

  (२)  यो काययविबि स्थान य रात्रमािा प्रका न भएको बिबतदेणख लागू हनुेछ।  

२. ्ररभाषािः बिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययविबििा,– 

  (क) “अध्यि” भन्नाले गाउँ्ाबलकाको अध्यि सम्झन ु्छय।  

(ख) “कायय् ाबलका” भन्नाले िाबलका गाउँ्ाबलकाको कायय् ाबलका सम्झन ु्छय। 

(ग)  “प्रिखु” भन्नाले गाउँ कायय् ाबलकाको प्रिखु सम्झन ु्छय। 

(घ)  “विषयगत सबिबत” भन्नाले िाबलका गाउँकायय् ाबलका (काययसम््ादन) बनयिािली 
२०७९ को बनयि ... ििोणति गठन हनुे सबिबत सम्झन ु्छय। 

(ङ)  “सणिि”भन्नाले विषयगत सबिबतको सणििको रु्िा काि गनय खवटएको कियिारी 
सम्झन ु्छय।    

(ि)  “सदस्य”भन्नाले विषयगत सबिबतको सदस्य सम्झन ु्छय।  

(छ) “संयोतक”भन्नाले विषयगत सबिबतको संयोतक सम्झन ु्छय। 
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्ररच्छेद २ 

विषयगत सबिबत सम्िन्ि  व्यिस्था 

३. विषयगत सबिबत गठन बिबि: (१) गाउँ्ाबलका (काययसम््ादन) बनयिािली, २०७९ को बनयि 
.... ििोणति गठन हनुे प्रत्येक विषयगत सबिबतिा कायय् ाबलकाले तोकेको सम्िणन्ित विषयिेरमा 
हेने सदस्यको संयोतकत्ििा कायय् ाबलकाका सदस्यिध्ये िवहला, दबलत िा अल््संखयक सिेतको 
प्रबतबनबित्ि हनुेगरी अध्यि/प्रिखुले तोकेको दईु तना सदस्य रहनेछन।्     

(२) उ्दफा (१) िा तनुसकैु कुरा लेणखएको भएता ्बन योतना ततुयिाको लाबग गठन 
हनुे बिषयगत सबिबतिा सम्िणन्ित बिषयगत  ाखाका प्रिखुहरु ्देन सदस्यको रु्िा रहनेछन।्    

  (३) बिषयगत सबिबतको कािकारिाहीलाई सहत करि गनय प्रिखु प्र ासकीय अबिकृतले 
सम्िणन्ित विषयगत  ाखाको प्रिखुलाई सणििको रु्िा काि गनय खटाउने छ।   

  (४) उ्दफा (३) िा तनुसकैु कुरा लेणखएको भएता ्बन योतना ततुयिाको लाबग गठठत 
विषयगत सबिबतको सन्दभयिा उ्दफा (२) ििोणतिका सदस्यहरुिध्ये कायय् ाबलकाले कुनै एक 
 ाखा प्रिखुलाई सदस्य सणििको रु्िा काि गनेगरी तोक्नेछ।   

(५) यस काययविबि ििोणति बिषयगत सबिबतको संयोतक र सदस्य तोक्दा बिषय िेरमाको 
ज्ञान, अनभुि र बनतले सबिबतिा ्रु् याउन सक्ने योगदान सिेतका ािारिा बिल्दो बिषयगत 
सबिबतिा सिािे  गनय प्राथबिकता ठदनु् नेछ। 

४. संयोतक र सदस्यको ्दािबि : (१) विषयगत सबिबतका संयोतक र दफा ३ को उ्दफा (१) 
ििोणति तोवकएका सदस्यको ्दािबि ्ाँि िषयको हनुेछ।   

(२) उ्दफा (१) िा तनुसकैु कुरा लेणखएको भएता ्बन बनतको अनभुि र सबिबतको 
काििा ्रु् याउन सक्ने योगदान सिेतका ािारिा संयोतक र सदस्यको णतम्िेिारी ाियकयकता 
अनसुार ्ररितयन िा हेरफेर गनय यस व्यिस्थाले िािा ्रु् याएको िाबनने छैन।  

 

 

 

 



 

3 
 

्ररच्छेद ३ 

विषयगत सबिबतको काययिरेमा, काि, कतयव्य र अबिकार 

५. विषयगत सबिबतको काययिरेमािः (१) गाउँ्ाबलकाको ािबिक योतना, बिषयिेरमागत रिन बतक 
योतना, िध्यिकालीन खिय संरिना र िावषयक ितेट तथा काययिि ततुयिाको सन्दभयिा बिषयगत 
सबिबतको काययिेरमा अनसूुि  १ िा उल्लेख भए ििोणति हनुेछ।  

  (२) कायय् ाबलकाको िैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताििध्ये थ् अध्ययन गनुय ्ने देणखएका 
न बत तथा कानून ततुयिा, सं ोिन िा ्ररिातयन तस्ता न बतगत विषयिा कायय् ाबलकालाई राय 
्राि य प्रदान गने सन्दभयिा बिषयगत सबिबतको काययिेरमा अनसूुि  २ िा उल्लेख भए ििोणति 
हनुेछ। 

६. विषयगत सबिबतको काि, कतयव्य र अबिकारिः (१) दफा ५ को उ्दफा (१) ििोणति 
गाउँ्ाबलकाको ािबिक योतना तथा बिषयिेरमागत रिन बतक योतना ततुयिाको सन्दभयिा विषयगत 
सबिबतहरुको काि, कतयव्य र अबिकार देहायििोणति हनुेछिः  

(क)  ािबिक तथा बिषयिेरमागत रिन बतक योतना ततुयिाको लाबग ाियकयक ्ने 
ािार रेखा तथ्याङ्क एिि ्बिषयिेरमागत िस्तणुस्थबत वििरि तयार गने,  

(ख)  दीघयकालीन सोि अनरुु् बिषयिेरमागत लक्ष्य, उदे्दयकय तथा रिन बत बनिायरि 
गने,  

(ग)   बिषयिेरमागत स्रोत अनिुान तथा प्रिे्ि गने, 

(घ)   बिषयिेरमागत अ्ेणित उ्लणब्ि तथा नबतता खाका तयार गने,  

(ङ)   बिषयिेरमागत प्रिखु ायोतना तथा काययिि ततुयिा गने,  

(ि)  बिषयिस्त ु उ्र सहभाबगतािूलक बिबििाट छलफल गरी सझुाि र बनष्कषय      
सवहतको प्रबतिेदन ािबिक योतना ततुयिा बनदे क सबिबत सिि ्ेस गने। 

(२) दफा ५ को उ्दफा (१) ििोणति गाउँ/नगर्ाबलकाको िध्यिकालीन खिय 
संरिना तथा िावषयक विकास योतना ततुयिाको सन्दभयिा विषयगत सबिबतहरुको काि, कतयव्य र 
अबिकार देहायििोणति हनुेछिः  
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(क)  स्रोत अनिुान तथा ितेट स िा बनिायरि सबिबतले िाग गरेका विषयिेरमागत 
वििरि तथा तथ्याङ्क उ्लब्ि गराउने, 

(ख)  विषयगत रु्िा काययिि तथा ायोतनाको प्राथबिकीकरिको ािार तयार 
गने, 

(ग) विषयिेरमागत रु्िा प्रस्तावित काययिि तथा ायोतनाको बरमािषीय खिय प्रिे्ि 
सवहतको िध्यिकालीन खिय संरिना र ागाि  ाबथयक िषयको ितेट उ्र 
छलफल र विश्लषेि गने, 

(घ)  विषयगत िेरमाका प्रस्तावित ायोतना तथा काययििहरु ािबिक योतना, 
विषयिेरमागत रिन बतक योतना तथा िाल ुिध्यिकालीन खिय संरिना अनरुू् 
भए नभएको एकीन गरी सािञ्जस्यता कायि गने, 

(ङ)  सम्िणन्ित विषयिेरमाबभरमा ्ने उ्िेरमाि ि ायोतना तथा काययििहरुको 
दोहोरो्ना हटाउने, सािञ्जस्यता र ितेटको सन्तलुन कायि गने,  

(ि)  स्रोत अनिुान तथा ितेट स िा बनिायरि सबिबतले ्ठाएको ितेट स िा र 
िागयद यनको ािारिा काययिि तथा ायोतनाको प्राथबिकता बनिायरि गरी 
विषयिेरमागत िध्यिकालीन खिय संरिना र िावषयक ितेट तथा काययिि ततुयिा 
गरी ितेट तथा काययिि ततुयिा सबिबतिा ्ेस गने, 

(छ) विषयगत िेरमासँग सम्िणन्ित गैरसरकारी संस्था, सहकारी लगायत सािदुावयक 
सङ्घ संस्थाको िावषयक काययिि गाउँ्ाबलकाको िावषयक योतना तथा काययिििा 
सिािे  गनय ाियकयक सिन्िय गने, 

(त)  कायय् ाबलकािाट तोवकए ििोणतिका अन्य कायय गने। 

(३) उ्दफा (१) र (२) को प्रयोतनको लाबग बिषयगत सबिबतले ायोतना तथा 
काययििको प्राथबिकीकरि गरी प्रस्ताि गदाय िातािरि य सन्तलुन, सािाणतक सिािे  करि, 
वि्द ब्यिस्था्न, लैंबगक सिानता तथा ठदगो विकास लक्ष्यको प्राबप्ततस्ता बिषयहरुिा ्यायप्त ध्यान 
ठदई बिषयिेरमागत सन्तलुन र सिन्िय कायि गनुय् नेछ ।  
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(४) दफा ५ को उ्दफा (२) ििोणति कायय् ाबलकािाट राय सझुािको लाबग प्राप्त 
न बतगत विषयिा सबिबतले विषयिस्तकुो गाम्भ ययता, सोिाट ्नय सक्ने दीघयकालीन प्रभाि तथा 
ाबथयक दावयत्ि र प्रिबलत कानून  व्यिस्था सिेतका ािार अध्ययन विश्लषेि गरी राय सझुाि 
सवहतको प्रबतिेदन कायय् ाबलकािा ्ेस गनुय् नेछ। 

(५) यस दफा ििोणति सम््ादन गने कािको बसलबसलािा विषयगत सबिबतले विषयगत 
 ाखा प्रिखु िा अन्य कुनै कियिारी तथा विषय विज्ञलाई िैठकिा ािन्रमाि गनय िा कुनै स्थानको 
अिलोकन गनय गराउन सक्नेछ।  

 ्ररच्छेद– ४ 

विषयगत सबिबतका ्दाबिकारीको काि, कतयव्य र अबिकार 

७. संयोतकको काि, कतयव्य र अबिकारिः विषयगत सबिबतको संयोतकको काि, कतयव्य र अबिकार 
देहाय ििोणति हनुेछिः–  

 (क)  सबिबतको िैठकको अध्यिता गने, 

 (ख)  सबिबतको िैठकको बिबत, सिय र स्थान तोक्न,े  

  (ग)  िैठकको काययसूि  तय गने, 

(घ)  सबिबतसँग सम्िणन्ित विषयिेरमािा अन्तर विषयगत सबिबत र अन्तर 
बनकायगत सिन्िय गने, 

  (ङ)  सदस्यहरुको णतम्िेिारी िाँडफाँट गने, 

  (ि) सबिबतले तोकेका अन्य कायय गने।   

८. सदस्यको काि, कतयव्य र अबिकारिः विषयगत सबिबतका सदस्यको काि, कतयव्य र अबिकार 
देहायििोणति हनुेछिः– 

(क)  सबिबतको िैठकिा उ्णस्थत भइ ाफ्नो राय सझुाि र िारिा राख्न,े   

  (ख)  ाफूलाई तोवकएको काययणतम्िेिारी बनिायह गने, 

 (ग)  सबिबत िा संयोतकले तोकेका अन्य कायय गने । 
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९. सदस्य सणििको काि, कतयव्य र अबिकारिः विषयगत सबिबतका सदस्य सणििको काि, कतयव्य र 
अबिकार देहायििोणति हनुेछिः– 

  (क) सबिबतको सणिि भई काि गने,   

(ख)  संयोतकको बनदे न अनरुू् िैठकको काययसूि  तथा प्रस्ताि तयार गरी  
सदस्यहरुलाई ्रमाािार गने, 

(ग)  विषयिेरमासँग सम्िणन्ित विषयहरुिा ाियकयक सूिना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, 

विश्लषेि गरी सबिबतको िैठकिा ्ेस गने, 

(घ)  सबिबतको सिग्र काययको प्रभािकाररताका लाबग कायययोतना ततुयिा गने र 
कायायन्ियनको बनबित्त प्रस्ताि तयार गरी सबिबतिा ्ेस गने,  

(ङ)  सबिबतको काययसम््ादन प्रबतिेदन तयार गरी िैठकिा ्ेस गने, 

(ि)  सबिबतको कािकारिाही तथा िैठकका बनिययसँग सम्िणन्ित विषयको 
अबभलेख राख्न,े 

(छ)  सबिबतको बनियय कायायन्ियन गने गराउने, 

(त)  सबिबत िा संयोतकले तोकेका अन्य कायय गने।  

 

 ्ररच्छेद– ५  

बिषयगत सबिबतको िैठक सम्िन्ि  ब्यिस्था  

१०. ािबिक तथा रिन बतक योतना ततुयिा सम्िन्ि  िैठक: (१) दफा ६ को उ्दफा (१) ििोणति 
गाउँ्ाबलकाको ािबिक योतना तथा बिषय िेरमागत रिन बतक योतना ततुयिा काययको लाबग 
विषयगत सबिबतको िैठक ािबिक योतना ततुयिा बनदे क सबिबतको संयोतकसँगको सिन्ियिा 
ाियकयकता अनसुार िस्नछे।   

  (२) बिषयगत सबिबतको िैठक संयोतकको बनदे निा सदस्य-सणििले िोलाउनेछ।यस्तो 
िैठकिा यथासम्भि सिै सदस्यहरुको उ्णस्थत हनु ेब्यिस्था बिलाउन ु्नेछ।  
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  (३) िैठकको अध्यिता संयोतकले गनेछ र बनतको अनु् णस्थबतिा सबिबतिा प्रबतबनबित्ि 
गने कायय् ाबलकाका सदस्यिध्येिाट तेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ। 

(४) बिषयगत सबिबतले िैठकिा विषयगत विज्ञको रु्िा कुनै व्यणि िा संस्थाका 
प्रबतबनबिलाई ािन्रमाि गरी सल्लाह, सझुाि बलन सक्नेछ। 

११. िध्यिकालीन खिय संरिना तथा िावषयक विकास योतना ततुयिासम्िन्ि  िैठक: (१) दफा ६ को 
उ्दफा (२) ििोणति गाउँ्ाबलकाको िध्यिकालीन खिय संरिना तथा िावषयक विकास योतना 
ततुयिा काययको लाबग ितेट तथा काययिि ततुयिा सबिबतको संयोतकसँगको सिन्ियिा विषयगत 
सबिबतको िैठक संयोतकको बनदे नअनरुु् सदस्य-सणििले िोलाउनेछ।   

  (२) उ्दफा (१) को प्रयोतनको लाबग बिषयगत सबिबतको िैठक ाियकयकता अनसुार 
िस्नेछ। 

(३) िैठकको अध्यिता संयोतकले गनेछ र बनतको अनु् णस्थबतिा सबिबतिा प्रबतबनबित्ि 
गने कायय् ाबलकाका सदस्यिध्येिाट तेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ।  

  (४) बिषयगत सबिबतले िैठकिा विषय विज्ञको रु्िा कुनै व्यणि िा संस्थाका 
प्रबतबनबिलाई ािन्रमाि गरी सल्लाह, सझुाि बलन सक्नेछ। 

(५) बिषयगत सबिबतले बिषयिेरमागत िध्यिकालीन खिय संरिना तथा िावषयक विकास 
योतनाको िस्यौदा ततुयिा गने िििा अनसूुि  ३ ििोणतिको काययताबलकासँग सािन्तस्यता कायि 
हनुे गरी कायय गनुयका साथै त्यस्तो िस्यौदा तेठ ्च्ि स गतेबभरमा ितेट तथा काययिि ततुयिा 
सबिबतिा ्ेस गनुय् नेछ। 

१२. न बतगत बिषयसम्िन्ि  िैठक:  (१) दफा ६ को उ्दफा (३) ििोणति कायय् ाबलकािाट प्राप्त  
न बतगत विषयिा राय सझुाि सवहतको प्रबतिेदन ्ेस गनय विषयगत सबिबतको िैठक संयोतकको 
अध्यितािा िस्नेछ।   

  (२) बिषयगत सबिबतको िैठक ाियकयकता अनसुार संयोतकले तोकेको बिबत, सिय र 
स्थानिा िस्नेछ। बिषयगत सबिबतका सदस्यिध्ये कणम्तिा एकाउन्न प्रबत त सदस्यको उ्णस्थत  
भएिा िैठकको गि्रुक सङ्खखया ्गेुको िाबननेछ।   
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(३) बिषयगत सबिबतको िैठकको बनियय सियसम्ित िाट हनुेछ।सियसम्ित  हनु नसकेिा 
सबिबतका कुल सदस्य सङ्खखयाको िहिुतिाट गरेको बनियय िान्य हनुेछ।  

(४) बिषयगत सबिबतले िैठकिा विषयगत विज्ञको रु्िा कुनै व्यणि िा संस्थाका 
प्रबतबनबिलाई ािन्रमाि गरी सल्लाह, सझुाि बलन सक्नेछ। 

(५) िैठकको बनियय बिषयगत सबिबतको संयोतकले प्रिाणित गनेछ।  

१३. उ्सबिबत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उ्दफा (३) ििोणति कायय् ाबलकािाट प्राप्त बिषयिा 
बिषयगत सबिबतले छानविन एिि ्बि ेष अध्ययन गनय ाियकयक देखेिा काययिेरमा र सियािबि 
तोकी सबिबतका सदस्यको संयोतकत्ििा िढीिा त न सदस्य रहेको उ्सबिबत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उ्दफा (१) ििोणति गठठत उ्सबिबतले बनिायररत सियिा सबिबत सिि प्रबतिेदन 
्ेस गनुय् नेछ।  

(३) उ्दफा (१) ििोणति गठठत उ्सबिबतले ाफूलाई तोवकएको णतम्िेिारी ्रुा 
गरे्श्चात उ्सबिबत स्ितिः विघटन हनुेछ।  

 

्ररच्छेद ६ 

विविि 

१४. बिषयगत सबिबतको सणििालयिः विषयगत सबिबतको सणििालय सो सबिबतको सणििको रु्िा काि 
गनय तोवकएको  विषयगत  ाखा प्रिखुको कायायलय िा कायय् ाबलकाले तोवकठदएको स्थानिा 
रहनेछ।  

१५. बिषयगत सबिबतलाई ाियकयक ्ने ितेट व्यिस्थािः बिषयगत सबिबतको िैठक सञ्चालन तथा 
सबिबतको कािसँग सम्िणन्ित विषयिा अध्ययन, अनगुिन िा छानविन गनय ाियकयक ्ने ितेट 
कायय् ाबलकाले उ्लब्ि गराउन ु्नेछ।  

१६. सूिना तथा कागतात उ्लब्ि गराउन ु्ने: बिषयगत सबिबतले ाफ्नो कािसँग सम्िणन्ित विषयिा 
िाग गरेका सूिना िा कागतात उ्लब्ि गराउन ुकायय् ाबलका एिि ्सो अन्तरगतका कियिारीको 
कतयव्य हनुेछ।  
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१७. स्थलगत भ्रिि गनय सक्न:े बिषयगत सबिबतको बनियय अनसुार संयोतक, सदस्य िा उ्सबिबतका 
्दाबिकारीले ाफ्नो काययिेरमासँग सम्िणन्ित विषयिा अध्यिको स्ि कृतिा गाउँ्ाबलकाबभरमाको 
कुनै काययस्थल तथा ायोतना स्थलिा भ्रिि गनय सक्नेछ।  

१८. काययताबलका तथा काययविबिको ् ालना: (१) बिषयगत सबिबतले ाफ्नो काययसम््ादनलाई व्यिणस्थत 
गनय  काययताबलका स्ि कृत गरी लागू गनय सक्नेछ। 

 (२) उ्दफा (१) ििोणति स्ि कृत भएको काययताबलका तथा यस काययविबिको ्ालना 
गनुय सिै सदस्यको कतयव्य हनुेछ।  

१९. बिषयगत सबिबतको अबभलेख: (१) बिषयगत सबिबतले ाफूले सम््ादन गरेका कािको अबभलेख 
दरुुस्त राख्न ु्नेछ।   

(२) बिषयगत सबिबतले ाफ्नो काययिेरमा बभरमाको कुनै काि, कारिाहीको सम्िन्ििा प्रिबलत 
कानून ििोणति गोप्य राख्न ु्ने अबभलेखहरु साियतबनक गनुय हुँदैन।  

(३) बिषयगत सबिबतिा भएको छलफल, बनियय र कािकारिाहीसँग सम्िणन्ित अबभलेख 
सबिबत सणिि िाफय त ्सणििालयले व्यिणस्थत गरी राख्नछे।  

२०. काययविबिको सं ोिनिः यस काययविबििा कायय् ाबलकाले ाियकयक सं ोिन िा हेरफेर गनय सक्नेछ।  

२१. ाियकयक व्यिस्था गनय सक्निेः यस काययविबिको कायायन्ियनिा कुनै िािा अड्काउ उत््न्न भएिा 
कायय् ाबलकाले ाियकयक व्यिस्था गरी िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

 

अनसूुि -१ 

(दफा ५ को उ्दफा (१) सँग सम्िणन्ित) 

(१)  सािाणतक विकास सबिबतको काययिेरमा:   

  (क)  ण िा, संस्कृबत, भाषा, कला तथा सावहत्य 

  (ख)  तनस्िास्थ्य तथा ्ोषि, 

  (ग)  खाने्ान  तथा सरसफाई, 

(घ)  िवहला, िालिाबलका र सािाणतक सिािे  करि, 
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  (ङ)  यिुा, खेलकुद तथा निप्रितयन । 

(२) ्ूिायिार विकास सबिबतको काययिेरमा:  

(क)  भिन, िस्त , ािास तथा  हरी विकास, 

(ख)  सडक, ्लु तथा यातायात ब्यिस्था, 

(ग)  तलस्रोत, विद्यतु तथा स्िच्छ उताय, 

(घ)  सूिना तथा सञ्चार प्रविबि विकास। 

(३) ाबथयक विकास सबिबतको काययिेरमा:  

(क)  कृवष विकास,  

(ख)  ् ु् न्छी विकास, 

(ग)  बसंिाई, 

(घ) ्ययटन प्रिर्द्यन, 

(ङ) सहकारी तथा गररि  बनिारि एिि वित्त य िेरमा, 

(ि) उद्योग, व्या्ार तथा व्यिसाय  

(छ) श्रि तथा रोतगार प्रिर्द्यन। 

(४) िन, िातािरि तथा वि्द् व्यिस्था्न सबिबतको काययिेरमा:     

  (क)  िन, हररयाली र तैविक विवििता, 

  (ख)  भ-ूसंरिि र तलािारका व्यिस्था्न, 

  (ग)  िातािरि तथा फोहोरिैला ब्यिस्था्न, 

(घ)    वि्द् व्यिस्था्न तथा तलिाय ुउत्थानण लता। 

(५) स ुासन तथा संस्थागत विकास सबिबतको काययिेरमा: 

  (क)  स्थान य सेिा तथा तन णि ब्यिस्था्न, 

  (ख)  सङ्गठन तथा ििता विकास, 

(ग)  रातस्ि तथा श्रोत ्ररिालन, 

  (घ)  तथ्यांक प्रिाली तथा योतना र विकास व्यिस्था्न 

(ङ)    न बत, कानून, न्याय तथा स ुासन। 
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 अनसूुि  २ 

(दफा ५ को उ्दफा (२) सँग सम्िणन्ित) 
    

(१)  सािाणतक विकास सबिबतको काययिेरमा:   

  (क)  ािारभतू तथा िाध्यबिक ण िा सम्िन्ि , 

  (ख)  खेलकुद तथा अबतररि वियाकला् सम्िन्ि , 

  (ग)  खाने्ान  व्यिस्था्न, ािारभतू स्िास्थ्य तथा सरसफाई सम्िन्ि , 

(घ)  लैंबगक सिानता तथा सािाणतक सरुिा सम्िन्ि  (लैंबगक सिानता, िालिाबलका, 
वक ोर वक ोरी तथा यिुा, अ्ाङ्गता भएका व्यणि तथा तेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संस्था ्ररिालन, सिन्िय तथा बनयिन सम्िन्ि , 

  (ि)  सािाणतक सरुिा काययिि तथा व्यणिगत घटना दताय सम्िन्ि , 

  (छ)  भाषा, सावहत्य, कला, संस्कृबत तथा सम््दा सम्िन्ि । 

(२) ्ूिायिार विकास सबिबतको काययिेरमािः  

(क)  सडक तथा यातायात ्ूिायिार सम्िन्ि , 

(ख)  तलविद्यतु, उताय, सडक ित्त  सम्िन्ि , 

(ग)  सूिना तथा सञ्चार प्रविबि विकास तथा विस्तार सम्िन्ि , 

(घ)  एफ.एि. सञ्चालन सम्िन्ि , 

(ङ)  भिन तथा भिन संवहता एिि ्बनिायि इतातत सम्िन्ि , 

(ि)  तग्गा ना् नक्सा, घरतग्गा िन ्तुाय सम्िन्ि ,  

(छ)  भ—ूउ्योग तथा िस्त  विकास सम्िन्ि , 
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(त)  साियतबनक बनत  साझेदारी सम्िन्ि । 

(३) ाबथयक विकास सबिबतको काययिेरमा:  

(क)  कृवष तथा ् ु् न्छी सम्िन्ि , 

(ख)  बसंिाई तथा नदी बनयन्रमाि सम्िन्ि ,  

(ग)  उद्योग, िाणिज्य, ्ययटन प्रिर्द्यन सम्िन्ि , 

(घ)  खान  तथा खबनत ्दाथयको संरिि सम्िन्ि ,   

(ङ)  सहकारी तथा वित्त य िेरमा सम्िन्ि , 

(घ) रोतगार प्रिर्द्यन तथा गररि  न्यून करि सम्िन्ि । 

(४) िन, िातािरि तथा वि्द् व्यिस्था्न सबिबतको काययिेरमा:   

  (क)  िन, िन्यतन्त ुतथा भ–ूसंरिि सम्िन्ि , 

(ख)  तैविक विवििता संरिि सम्िन्ि , 

  (ख)  िातािरि, ्यायिरि एिि ्तलािारिेरमा संरिि सम्िन्ि , 

  (घ)  फोहरिैला व्यिस्था्न सम्िन्ि , 

(ङ)  तलउत््न्न प्रको् बनयन्रमाि सम्िन्ि , 

  (ि)  तलिाय ु्ररितयन सम्िन्ि , 

  (छ) वि्द् व्यिस्था्न, िारुि यन्रमा, एम्िलेुन्स सम्िन्ि । 

(५) स ुासन तथा संस्थागत विकास सबिबतको काययिेरमा:  

(क)  सेिा प्रिाहको िा्दण्ड सम्िन्ि , 

   (ख)  स्थान य सेिा तथा तन णि विकास सम्िन्ि , 

  (ग)  साियतबनक खरीद तथा सम््णत्त व्यिस्था्न सम्िन्ि , 

(घ)  सङ्घ, प्रदे  र स्थान य तहि िको सम्िन्ि र सिन्िय तथा िडासँगको सिन्िय       

सम्िन्ि , 
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  (ङ)  सभा ताथ िैठक व्यिस्था्न सम्िन्ि , 

(ि)  ितार अनगुिन, गिुस्तर, ना्तौल, खाद्य सरुिा र उ्भोिा वहत संरिि सम्िन्ि , 

  (छ)  ान्तररक र अणन्ति लेखा्रीिि सम्िन्ि , 

  (त)  विदा, उत्सि, उदी, तारमाा, ्िय, उ्ाि , विभषुि सम्िन्ि , 

  (झ)  रातश्व न बत तथा प्र ासन सम्िन्ि , 

  (ञ)  वित्त य तोणखि न्यूबनकरि, ाबथयक प्र ासन तथा िेरुतू फर्छ्यौट सम्िन्ि , 

  (ट)  न्याय, कानून तथा िानि अबिकार प्रिर्द्यन सम्िन्ि , 

  (ठ)  योतना, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यिस्था्न सम्िन्ि , 

  (ड)  स ुासन प्रिर्द्यन, साियतबनक सनुिुाई, साियतबनक ्रीिि, सािाणतक ्रीिि          
सम्िन्ि , 

  (ढ) नागररक सन्तषु्ट  सिेिि र अन्तर बनकाय सिन्िय सम्िन्ि । 
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अनसूुि -३  

(दफा ११ को उ्दफा (५) सँग सम्िणन्ित) 

िावषयक ितेट तथा काययिि ततुयिा कायय सियस िा िध्यिकालीन खिय संरिना ततुयिा सम्िन्ि  
कायय 

ने्ाल सरकारिाट रातस्ि िाँडफाँट र 
वित्त य हस्तान्तरिको स िा प्राबप्त  

फाल्गनु 
िसान्त 
बभरमा  

कायय् ाबलका सदस्य र विषयगत 
िहा ाखा/ ाखा प्रिखुलाई अबभिखु करि  

प्रदे  सरकारिाट रातस्ि िाँडफाँट र 
वित्त य हस्तान्तरिको स िा प्राबप्त 

िैरमा 
िसान्त 
बभरमा  

योतना सबििा तथा स्थान य ाबथयक सिेिि 
तयारी  

न बत तथा काययिि तयार गरी 
अध्यि/प्रिखुद्वारा सभािा ्ेस  

िै ाख ७ 
गतेबभरमा  

बरमािषीय खियको प्रिे्िसवहत ितेटको ाकार 
र स्रोत ांकलन  

कूल स्रोत तथा खिय अनिुान, ितेट स िा 
बनिायरि, ितेट िागयद यन तयारी, स्ि कृबत  
एिि ् िहा ाखा/  ाखा र िडा 
कायायलयिा सम्प्रषेि   

िै ाख १५ 
गतेबभरमा  

त न ाबथयक िषयको ितेट स िा बनिायरि तथा 
िाँडफाँट, िागयद यन स्ि कृबत एिि ्
िहा ाखा/ ाखा र िडा कायायलयिा सम्प्रषेि  

िस्त  तथा टोलस्तरिाट छनौट भएका 
ायोतना/ काययििसिेतको िडा सबिबत 
र बिषयगत िाहा ाखा/ ाखािाट 
ायोतना/काययििको प्राथबिकीकरि  

तेठ १५ 
गतेबभरमा  

बिषयिेरमागत िध्यिकालीन खिय संरिनाको 
प्रारणम्भक िस्यौदा तयारी तथा बिषयगत 
सबिबतिा ्ेस  

िडास्तरीय तथा बिषयिेरमाको ितेट तथा 
काययििको प्रस्ताि ितेट तथा काययिि 
ततुयिा सबिबतिा ्ेस   

तेठ २५ 
गतेबभरमा  

बिषयिेरमागत िध्यिकालीन खिय संरिनाको  
िस्यौदा उ्र सम्िणन्ित बिषयगत सबिबतिा 
छलफल तथा ाियकयक ्ररिातयन सवहतको 
िस्यौदा ितेट तथा काययिि ततुयिा सबिबतिा 
्ेस 

ितेट तथा काययििको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तथा कायय् ाबलकािा ्ेस   

असार ५ 
गतेबभरमा  

िध्यिकालीन खिय संरिनाको एकीकृत िस्यौदा 
तयारी तथा कायय् ाबलकािा ्ेस  
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िावषयक ितेट तथा काययिि 
कायय् ाबलकािाट स्ि कृत गरी सभािा ् े    

असार १० 
गतेबभरमा  

िध्यिकालीन खिय संरिना कायय् ाबलकािाट 
स्ि कृत गरी सभािा ्ेस  

िावषयक ितेट तथा काययिि उ्र सभािा 
छलफल र अनिुोदन  

असार 
िसान्तबभरमा  

िध्यिकालीन खिय संरिना उ्र सभािा  
छलफल तथा सभािाट अनिुोदन  

 

कायय् ाबलकािाट प्रिाणित 
बिबतिः२०७९।०२।१८ 

   

   ाज्ञाले,  

  नाि: हेिरात काफ्ले  

            प्रिखु प्र सकीय अबिकृत 

 


