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भाग 2 
राक्ससराङ्ग गाउँपाललका 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 102 को उपदफा (2) 
बमोक्जम राक्ससराङ्ग गाउँ कायाापाललकाले बनाएको तल लेक्खए  

बमोक्जमको कायाववलि सोही दफाको उपदफा (3)  
बमोक्जम सवा सािारणको जानकारीको लालग  

प्रकाक्ित गररएको छ । 

 

राक्ससराङ्ग गाउँपाललकाको ववषयगत सलमलत (कायासञ्चालन) कायाववलि, 
2078 
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संवत ्2078 सालको कायाववलि नं. 78 

प्रस्तावना: कायापाललकाले गठन गरेका ववषयगत सलमलतहरुको 
कायासञ्चालन प्रवियालाई ब्यबक्स्थत गरी गाउँपाललकावाट सम्पादन हनुे 
कामकारबाहीलाई प्रभाबकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

राक्ससराङ्ग गाउँ कायापाललकाले यो कायाववलि बनाएको छ।  
 

पररच्छेद– १ 

प्रारक्म्भक 

१. संक्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो कायाववलि को नाम “ववषयगत 
सलमलत -कायासञ्चालन_ कायाववलि, २०७८”रहेको छ । 

  (२)  यो कायाववलि स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन 
भएको लमलतदेक्ख लागू हनुेछ।  

२. पररभाषाः लबषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस 
कायाववलिमा,– 

  (क) “अध्यि” भन्नाले राक्ससराङ्गगाउँपाललकाको 
अध्यि सम्झन ुपछा।  

(ख) “कायापाललका” भन्नाले राक्ससराङ्गगाउँपाललकाको 
कायापाललका सम्झन ुपछा। 

(u)  “ववषयगत सलमलत” भन्नाले राक्ससराङ्गगाउँपाललका 
(कायासम्पादन) लनयमावली, २०७$ को लनयम 
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!% sf] pklgod -!_ बमोक्जम गठन हनुे सलमलत 
सम्झन ुपछा। 

(3)  “सक्चव”भन्नाले ववषयगत सलमलतको सक्चवको 
रुपमा काम गना खवटएको कमाचारी सम्झन ु
पछा।    

(ङ)  “सदस्य”भन्नाले ववषयगत सलमलतको सदस्य 
सम्झन ुपछा।  

(r) “संयोजक”भन्नाले ववषयगत सलमलतको संयोजक 
सम्झन ुपछा। 

      

पररच्छेद २ 

ववषयगत सलमलत सम्बन्िी व्यवस्था 

३. ववषयगत सलमलत गठन लबलि: (१) गाउँपाललका (कायासम्पादन) 
लनयमावली, २०७$ को लनयम !% sf] pklgod -!_ बमोक्जम गठन 
हनुे प्रत्येक ववषयगत सलमलतमा कायापाललकाले तोकेको सम्बक्न्ित 
ववषयिेत्र हेने सदस्यको संयोजकत्वमा कायापाललकाका 
सदस्यमध्ये मवहला, दललत वा अल्पसंख्यक समेतको प्रलतलनलित्व 
हनुेगरी अध्यिले तोकेको दईु जना सदस्य रहनछेन।्     

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्खएको भएता 
पलन योजना तजुामाको लालग गठन हनुे लबषयगत सलमलतमा 
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सम्बक्न्ित लबषयगत िाखाका प्रमखुहरु पदेन सदस्यको रुपमा 
रहनेछन ्।    

  (३) लबषयगत सलमलतको कामकारबाहीलाई सहजीकरण 
गना प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतले सम्बक्न्ित ववषयगत िाखाको 
प्रमखुलाई सक्चवको रुपमा काम गना खटाउने छ।   

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्खएको भएता 
पलन योजना तजुामाको लालग गठठत ववषयगत सलमलतको सन्दभामा 
उपदफा (२) बमोक्जमका सदस्यहरुमध्ये कायापाललकाले कुन ै
एक िाखा प्रमखुलाई सदस्य सक्चवको रुपमा काम गनेगरी 
तोसनेछ।   

(५) यस कायाववलि बमोक्जम लबषयगत सलमलतको 
संयोजक र सदस्य तोसदा लबषय िेत्रको ज्ञान, अनभुब र लनजले 
सलमलतमा परु् याउन ससन े योगदान समेतका आिारमा लमल्दो 
लबषयगत सलमलतमा समाबेि गना प्राथलमकता ठदनपुनेछ। 

४. संयोजक र सदस्यको पदावलि : (१) ववषयगत सलमलतका 
संयोजक र दफा ३ को उपदफा (१) बमोक्जम तोवकएका 
सदस्यको पदावलि पाँच वषाको हनुेछ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्खएको भएता 
पलन लनजको अनभुव र सलमलतको काममा परु् याउन ससन े
योगदान समेतका आिारमा संयोजक र सदस्यको क्जम्मेवारी 
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आबश्यकता अनसुार पररवतान वा हेरफेर गना यस व्यवस्थाले 
बािा परु् याएको मालनने छैन।  
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पररच्छेद ३ 

ववषयगत सलमलतको कायािते्र, काम, कताव्य र अलिकार 

५. ववषयगत सलमलतको कायािते्रः (१) गाउँपाललकाको आवलिक 
योजना, लबषयिते्रगत रणनीलतक योजना, मध्यमकालीन खचा 
संरचना र बावषाक बजेट तथा कायािम तजुामाको सन्दभामा 
लबषयगत सलमलतको कायािेत्र अनसूुची १ मा उल्लेख भए 
बमोक्जम हनुेछ।  

  (२) कायापाललकाको बैठकमा प्रस्ततु भएका प्रस्तावमध्ये 
थप अध्ययन गनुा पने देक्खएका नीलत तथा कानून तजुामा, 
संिोिन वा पररमाजान जस्ता नीलतगत ववषयमा कायापाललकालाई 
राय परामिा प्रदान गने सन्दभामा लबषयगत सलमलतको कायािेत्र 
अनसूुची २ मा उल्लेख भए बमोक्जम हनुेछ। 

६. ववषयगत सलमलतको काम, कताव्य र अलिकारः (१) दफा ५ को 
उपदफा (१) बमोक्जम गाउँपाललकाको आवलिक योजना तथा 
लबषयिेत्रगत रणनीलतक योजना तजुामाको सन्दभामा ववषयगत 
सलमलतहरुको काम, कताव्य र अलिकार देहायबमोक्जम हनुेछः  

(क)  आवलिक तथा लबषयिेत्रगत रणनीलतक 
योजना तजुामाको लालग आबश्यक पने 
आिार रेखा तथ्याङ्क एबम ् लबषयिेत्रगत 
वस्तकु्स्थलत वववरण तयार गने,  
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(ख)  दीर्ाकालीन सोच अनरुुप लबषयिेत्रगत 
लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीलत लनिाारण गने,  

(ग)   लबषयिेत्रगत स्रोत अनमुान तथा प्रिपेण 
गने, 

(र्)   लबषयिेत्रगत अपेक्ित उपलक्ब्ि तथा 
नलतजा खाका तयार गने,  

(ङ)   लबषयिेत्रगत प्रमखु आयोजना तथा 
कायािम तजुामा गने,  

(च)  लबषयवस्त ु उपर सहभालगतामूलक लबलिवाट 
छलफल गरी सझुाब र लनष्कषा सवहतको 
प्रलतबेदन आवलिक योजना तजुामा लनदेिक 
सलमलत समि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बमोक्जम 
गाउँपाललकाको मध्यमकालीन खचा संरचना तथा वावषाक ववकास 
योजना तजुामाको सन्दभामा ववषयगत सलमलतहरुको काम, कताव्य 
र अलिकार देहायबमोक्जम हनुेछः  

(क)  स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिाारण सलमलतले 
माग गरेका ववषयिेत्रगत वववरण तथा तथ्याङ्क 
उपलब्ि गराउने, 

(ख)  ववषयगत रुपमा कायािम तथा आयोजनाको 
प्राथलमकीकरणको आिार तयार गने, 
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(ग) ववषयिेत्रगत रुपमा प्रस्ताववत कायािम तथा 
आयोजनाको लत्रवषीय खचा प्रिपेण सवहतको 
मध्यमकालीन खचा संरचना र आगामी आलथाक 
वषाको बजेट उपर छलफल र ववशे्लषण गने, 

(र्)  ववषयगत िेत्रका प्रस्ताववत आयोजना तथा 
कायािमहरु आवलिक योजना, ववषयिेत्रगत 
रणनीलतक योजना तथा चाल ु मध्यमकालीन खचा 
संरचना अनरुूप भए नभएको एकीन गरी सामञ्जस्यता 
कायम गने, 

(ङ)  सम्बक्न्ित ववषयिेत्रलभत्र पने उपिेत्रबीच आयोजना 
तथा कायािमहरुको दोहोरोपना हटाउने, सामञ्जस्यता 
र बजेटको सन्तलुन कायम गने,  

(च)  स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिाारण सलमलतले 
पठाएको बजेट सीमा र मागादिानको आिारमा 
कायािम तथा आयोजनाको प्राथलमकता लनिाारण गरी 
ववषयिेत्रगत मध्यमकालीन खचा संरचना र वावषाक 
बजेट तथा कायािम तजुामा गरी बजेट तथा 
कायािम तजुामा सलमलतमा पेस गने, 

(छ) ववषयगत िेत्रसँग सम्बक्न्ित गैरसरकारी संस्था, 
सहकारी लगायत सामदुावयक सङ्घ संस्थाको वावषाक 
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कायािम गाउँपाललकाको वावषाक योजना तथा 
कायािममा समावेि गना आवश्यक समन्वय गने, 

(ज)  कायापाललकाबाट तोवकए बमोक्जमका अन्य काया 
गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लालग 
लबषयगत सलमलतले आयोजना तथा कायािमको प्राथलमकीकरण 
गरी प्रस्ताब गदाा वाताबरणीय सन्तलुन, सामाक्जक समावेिीकरण, 
ववपद ब्यबस्थापन, लैंलगक समानता तथा ठदगो ववकास लक्ष्यको 
प्रालप्तजस्ता लबषयहरुमा पयााप्त ध्यान ठदई लबषयिेत्रगत सन्तलुन 
र समन्वय कायम गनुापनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बमोक्जम 
कायापाललकावाट राय सझुाबको लालग प्राप्त नीलतगत ववषयमा 
सलमलतले ववषयवस्तकुो गाम्भीयाता, सोबाट पना ससने दीर्ाकालीन 
प्रभाव तथा आलथाक दावयत्व र प्रचललत कानूनी व्यवस्था समेतका 
आिार अध्ययन ववशे्लषण गरी राय सझुाव सवहतको प्रलतवेदन 
कायापाललकामा पेस गनुापनेछ। 

(५) यस दफा बमोक्जम सम्पादन गने कामको 
लसललसलामा ववषयगत सलमलतले ववषयगत िाखा प्रमखु वा अन्य 
कुनै कमाचारी तथा ववषय ववज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गना वा 
कुनै स्थानको अवलोकन गना गराउन ससनेछ।   
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पररच्छेद– ४ 

ववषयगत सलमलतका पदालिकारीको काम, कताव्य र अलिकार 

७. संयोजकको काम, कताव्य र अलिकारः ववषयगत सलमलतको 
संयोजकको काम, कताव्य र अलिकार देहाय बमोक्जम हनुेछः–  

 (क)  सलमलतको बैठकको अध्यिता गने, 

 (ख)  सलमलतको बैठकको लमलत, समय र स्थान तोसने,  

 (ग)  बैठकको कायासूची तय गने, 

(र्)  सलमलतसँग सम्बक्न्ित ववषयिेत्रमा अन्तर ववषयगत 
सलमलत र    अन्तर लनकायगत समन्वय गने, 

 (ङ)  सदस्यहरुको क्जम्मेवारी बाँडफाँ8 गने, 

 (च) सलमलतले तोकेका अन्य काया गने।   

८. सदस्यको काम, कताव्य र अलिकारः ववषयगत सलमलतका 
सदस्यको काम, कताव्य र अलिकार देहायबमोक्जम हनुेछः– 

 (क)  सलमलतको बैठकमा उपक्स्थत भइ आफ्नो राय सझुाव र 
िारणा राख्न,े   

 (ख)  आफूलाई तोवकएको कायाक्जम्मेवारी लनवााह गने, 

 (ग) सलमलत वा संयोजकले तोकेका अन्य काया गने । 

९. सदस्य सक्चवको काम, कताव्य र अलिकारः ववषयगत सलमलतका 
सदस्य सक्चवको काम, कताव्य र अलिकार देहायबमोक्जम हनुेछः– 
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 (क) सलमलतको सक्चव भई काम गने,   

 (ख)  संयोजकको लनदेिन अनरुूप बैठकको कायासूची तथा 
प्रस्ताव तयार गरी  सदस्यहरुलाई पत्राचार गने, 

 (ग)  ववषयिेत्रसँग सम्बक्न्ित ववषयहरुमा आवश्यक सूचना 
तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, ववशे्लषण गरी सलमलतको बैठकमा 
पेस गने, 

 (र्)  सलमलतको समग्र कायाको प्रभावकारक् ताका लालग 
कायायोजना तजुामा गने र कायाान्वयनको लनलमत्त प्रस्ताव 
तयार गरी सलमलतमा पेस गने,  

 (ङ)  सलमलतको कायासम्पादन प्रलतवेदन तयार गरी बैठकमा 
पेस गने, 

 (च)  सलमलतको कामकारबाही तथा बैठकका लनणायसँग 
सम्बक्न्ित ववषयको अलभलेख राख्ने, 

 (छ)  सलमलतको लनणाय कायाान्वयन गने गराउने, 

 (ज)  सलमलत वा संयोजकले तोकेका अन्य काया गने।  
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पररच्छेद– ५ 

लबषयगत सलमलतको बैठक सम्बन्िी ब्यबस्था  

१०. आवलिक तथा रणनीलतक योजना तजुामा सम्बन्िी बैठक: (१) 
दफा ६ को उपदफा (१) बमोक्जम गाउँपाललकाको आवलिक 
योजना तथा लबषय िते्रगत रणनीलतक योजना तजुामा कायाको 
लालग ववषयगत सलमलतको बैठक आवलिक योजना तजुामा 
लनदेिक सलमलतको संयोजकसँगको समन्वयमा आबश्यकता 
अनसुार बस्नेछ।   

  (२) लबषयगत सलमलतको बैठक संयोजकको लनदेिनमा 
सदस्य-सक्चबले बोलाउनेछ।यस्तो बैठकमा यथासम्भब सबै 
सदस्यहरुको उपक्स्थत हनुे ब्यबस्था लमलाउन ुपनेछ।  

  (३) बैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र लनजको 
अनपुक्स्थलतमा सलमलतमा प्रलतलनलित्व गने कायापाललकाका 
सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ। 

(४) लबषयगत सलमलतले बैठकमा ववषयगत ववज्ञको 
रुपमा कुनै व्यक्ि वा संस्थाका प्रलतलनलिलाई आमन्त्रण गरी 
सल्लाह, सझुाव ललन ससनेछ। 

११. मध्यमकालीन खचा संरचना तथा वावषाक ववकास योजना 
तजुामासम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोक्जम 
गाउँपाललकाको मध्यमकालीन खचा संरचना तथा वावषाक ववकास 
योजना तजुामा कायाको लालग बजेट तथा कायािम तजुामा 
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सलमलतको संयोजकसँगको समन्वयमा ववषयगत सलमलतको बैठक 
संयोजकको लनदेिनअनरुुप सदस्य-सक्चबले बोलाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लालग लबषयगत 
सलमलतको बैठक आबश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्यिता संयोजकले गनेछ र लनजको 
अनपुक्स्थलतमा सलमलतमा प्रलतलनलित्व गने कायापाललकाका 
सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यले अध्यिता गनेछ।  

  (४) लबषयगत सलमलतले बैठकमा ववषय ववज्ञको रुपमा 
कुनै व्यक्ि वा संस्थाका प्रलतलनलिलाई आमन्त्रण गरी सल्लाह, 
सझुाव ललन ससनेछ। 

(५) लबषयगत सलमलतले लबषयिेत्रगत मध्यमकालीन 
खचा संरचना तथा वावषाक ववकास योजनाको मस्यौदा तजुामा गने 
िममा अनसूुची ३ बमोक्जमको कायाताललकासँग सामन्जस्यता 
कायम हनुे गरी काया गनुाका साथै त्यस्तो मस्यौदा जेठ पच्चीस 
गतेलभत्र बजेट तथा कायािम तजुामा सलमलतमा पेस गनुापनेछ। 

१२. नीलतगत लबषयसम्बन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) 
बमोक्जम कायापाललकावाट प्राप्त  नीलतगत ववषयमा राय सझुाब 
सवहतको प्रलतबेदन पेस गना ववषयगत सलमलतको बैठक 
संयोजकको अध्यितामा बस्नेछ।   

(२) लबषयगत सलमलतको बैठक आबश्यकता अनसुार 
संयोजकले तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ। 
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लबषयगत सलमलतका सदस्यमध्ये कक्म्तमा एकाउन्न 
प्रलतित सदस्यको उपक्स्थती भएमा बैठकको गणपरुक 
सङ्खख्या पगेुको मालननेछ।   

(३) लबषयगत सलमलतको बैठकको लनणाय सवासम्मतीबाट 
हनुेछ।सवासम्मती हनु नसकेमा सलमलतका कुल सदस्य 
सङ्खख्याको बहमुतबाट गरेको लनणाय मान्य हनुेछ।  

(४) लबषयगत सलमलतले बैठकमा ववषयगत ववज्ञको 
रुपमा कुन ैव्यक्ि वा संस्थाका प्रलतलनलिलाई आमन्त्रण 
गरी सल्लाह, सझुाव ललन ससनेछ। 

(५) बैठकको लनणाय लबषयगत सलमलतको संयोजकले 
प्रमाक्णत गनेछ।  

१३. उपसलमलत गठन गना ससने: दफा (६) को उपदफा (३) 
बमोक्जम कायापाललकावाट प्राप्त लबषयमा लबषयगत सलमलतले 
छानववन एबम ्लबिेष अध्ययन गना आबश्यक देखेमा कायािेत्र र 
समयावलि तोकी सलमलतका सदस्यको संयोजकत्वमा बढीमा तीन 
सदस्य रहेको उपसलमलत गठन गना ससनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्जम गठठत उपसलमलतले लनिााररत 
समयमा सलमलत समि प्रलतवेदन पेस गनुापनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्जम गठठत उपसलमलतले 
आफूलाई तोवकएको क्जम्मेवारी परुा गरेपश्चात उपसलमलत स्वतः 
ववर्टन हनुेछ।  
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पररच्छेद ६ 

ववववि 

१४. लबषयगत सलमलतको सक्चवालयः ववषयगत सलमलतको सक्चवालय 
सो सलमलतको सक्चवको रुपमा काम गना तोवकएको  ववषयगत 
िाखा प्रमखुको कायाालय वा कायापाललकाले तोवकठदएको स्थानमा 
रहनेछ।  

१५. लबषयगत सलमलतलाई आवश्यक पने बजेट व्यवस्थाः लबषयगत 
सलमलतको बैठक सञ्चालन तथा सलमलतको कामसँग सम्बक्न्ित 
ववषयमा अध्ययन, अनगुमन वा छानववन गना आवश्यक पने बजेट 
कायापाललकाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

१६. सूचना तथा कागजात उपलब्ि गराउन ु पनेM लबषयगत सलमलतले 
आफ्नो कामसँग सम्बक्न्ित ववषयमा माग गरेका सूचना वा 
कागजात उपलब्ि गराउन ुकायापाललका एवम ् सो अन्तरगतका 
कमाचारीको कताव्य हनुेछ।  

१७. स्थलगत भ्रमण गना ससनेM लबषयगत सलमलतको लनणाय अनसुार 
संयोजक, सदस्य वा उपसलमलतका पदालिकारीले आफ्नो 
कायािेत्रसँग सम्बक्न्ित ववषयमा अध्यिको स्वीकृतमा 
गाउँपाललकालभत्रको कुनै कायास्थल तथा आयोजना स्थलमा भ्रमण 
गना ससनेछ।  
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१८. कायाताललका तथा कायाववलिको पालनाM (१) लबषयगत सलमलतले 
आफ्नो कायासम्पादनलाई व्यवक्स्थत गना  कायाताललका स्वीकृत 
गरी लागू गना ससनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोक्जम स्वीकृत भएको कायाताललका 
तथा यस कायाववलिको पालना गनुा सबै सदस्यको कताव्य हनुेछ।  

१९. लबषयगत सलमलतको अलभलेखM (१) लबषयगत सलमलतले आफूले 
सम्पादन गरेका कामको अलभलेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ।   

(२) लबषयगत सलमलतले आफ ्नो कायािेत्र लभत्रको कुन ै
काम, कारवाहीको सम्बन्िमा प्रचललत कानून बमोक्जम गोप्य राख्न ु
पने अलभलेखहरु सावाजलनक गनुा ह ुँदैन।  

(३) लबषयगत सलमलतमा भएको छलफल, लनणाय र 
कामकारवाहीसँग सम्बक्न्ित अलभलेख सलमलत सक्चव माफा त ्
सक्चवालयले व्यवक्स्थत गरी राख्नछे।  

२०. कायाववलिको संिोिनः यस कायाववलिमा कायापाललकाले आवश्यक 
संिोिन वा हेरफेर गना ससनेछ।  

२१. आवश्यक व्यवस्था गना ससनेः यस कायाववलिको कायाान्वयनमा 
कुनै वािा अड्काउ उत्पन्न भएमा कायापाललकाले आवश्यक 
व्यवस्था गरी वािा अड्काउ फुकाउन ससनेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बक्न्ित) 

(१)  सामाक्जक ववकास सलमलतको कायािेत्र:   

  (क)  क्ििा, संस्कृलत, भाषा, कला तथा सावहत्य 

  (ख)  जनस्वास्थ्य तथा पोषण, 

  (ग)  खानेपानी तथा सरसफाई, 

(र्)  मवहला, वालबाललका र सामाक्जक 
समावेिीकरण, 

  (ङ)  यवुा, खेलकुद तथा नवप्रबतान । 

(२) पूवाािार ववकास सलमलतको कायािते्र:  

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

(ख)  सडक, पलु तथा यातायात ब्यबस्था, 

(ग)  जलस्रोत, ववद्यतु तथा स्वच्छ उजाा, 

(र्)  सूचना तथा सञ्चार प्रववलि ववकास। 

(३) आलथाक ववकास सलमलतको कायािते्र:  

(क)  कृवष ववकास,  

(ख)  पिपुन्छी ववकास, 

(ग)  लसंचाई, 

(र्) पयाटन प्रबर्द्ान, 
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(ङ) सहकारी तथा गररवी लनवारण एबम ववत्तीय 
िेत्र, 

(च) उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय  

(छ) श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्ान। 

(४) वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको कायािते्र:     

  (क)  वन, हररयाली र जैववक वववविता, 

  (ख)  भ-ूसंरिण र जलािारका व्यवस्थापन, 

  (ग)  वातावरण तथा फोहोरमैला ब्यबस्थापन, 

(र्)    ववपद् व्यवस्थापन तथा जलबाय ु
उत्थानक्िलता। 

(५) सिुासन तथा संस्थागत ववकास सलमलतको कायािेत्र: 

  (क)  स्थानीय सेवा तथा जनिक्ि ब्यबस्थापन, 

  (ख)  सङ्गठन तथा िमता ववकास, 

(ग)  राजस्व तथा श्रोत पररचालन, 

(र्)  तथ्यांक प्रणाली तथा योजना र ववकास 
व्यवस्थापन 

(ङ)    नीलत, काननू, न्याय तथा सिुासन। 
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बक्न्ित) 

(१)  सामाक्जक ववकास सलमलतको कायािेत्र:   

 (क)  आिारभतू तथा माध्यलमक क्ििा सम्बन्िी, 

 (ख)  खेलकुद तथा अलतररि वियाकलाप सम्बन्िी, 

 (ग)  खानेपानी व्यवस्थापन, आिारभतू स्वास्थ्य तथा 
सरसफाई सम्बन्िी, 

(र्)  लैंलगक समानता तथा सामाक्जक सरुिा सम्बन्िी 
(लैंलगक समानता, वालवाललका, वकिोर वकिोरी तथा 
यवुा, अपाङ्गता भएका व्यक्ि तथा जेष्ठ नागररक), 

 (ङ)  गैरसरकारी संस्था पररचालन, समन्वय तथा लनयमन 
सम्बन्िी, 

 (च)  सामाक्जक सरुिा कायािम तथा व्यक्िगत र्टना दताा 
सम्बन्िी, 

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

(२) पूवाािार ववकास सलमलतको कायािते्रः  

(क)  सडक तथा यातायात पूवाािार सम्बन्िी, 

(ख)  जलववद्यतु, उजाा, सडक वत्ती सम्बन्िी, 

(ग)  सूचना तथा सञ्चार प्रववलि ववकास तथा ववस्तार सम्बन्िी, 
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(र्)  एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्िी, 

(ङ)  भवन तथा भवन संवहता एवम ्लनमााण इजाजत सम्बन्िी, 

(च)  जग्गा नाप नससा, र्रजग्गा िनीपजुाा सम्बन्िी,  

(छ)  भ—ूउपयोग तथा वस्ती ववकास सम्बन्िी, 

(ज)  सावाजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्िी। 

(३) आलथाक ववकास सलमलतको कायािते्र:  

(क)  कृवष तथा पिपुन्छी सम्बन्िी, 

(ख)  लसंचाई तथा नदी लनयन्त्रण सम्बन्िी,  

(ग)  उद्योग, वाक्णज्य, पयाटन प्रवर्द्ान सम्बन्िी, 

(र्)  खानी तथा खलनज पदाथाको संरिण सम्बन्िी, 
  

(ङ)  सहकारी तथा ववत्तीय िेत्र सम्बन्िी, 

(र्) रोजगार प्रबर्द्ान तथा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्िी। 

(४) वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको कायािते्र:   

 (क)  वन, वन्यजन्त ुतथा भ–ूसंरिण सम्बन्िी, 

(ख)  जैववक वववविता संरिण सम्बन्िी, 

 (ख)  वातावरण, पयाावरण एवम ्जलािारिेत्र संरिण सम्बन्िी, 

 (र्)  फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी, 



खण्ड 05, संख्या 16, मकवानपरु, चैत्र 19 गते, 2078 साल 

20 
 

(ङ)  जलउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्िी, 

 (च)  जलवाय ुपररवतान सम्बन्िी, 

 (छ) ववपद् व्यवस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्वलेुन्स सम्बन्िी। 

(५)  सिुासन तथा संस्थागत ववकास सलमलतको कायािेत्र:  

(क)  सेवा प्रवाहको मापदण्ड सम्बन्िी, 

(ख)  स्थानीय सेवा तथा जनिक्ि ववकास सम्बन्िी, 

 (ग)  सावाजलनक खरीद तथा सम्पक्त्त व्यवस्थापन सम्बन्िी, 

(र्)  सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ि र समन्वय 
तथा वडासँगको समन्वय सम्बन्िी, 

 (ङ)  सभा ताथ बैठक व्यवस्थापन सम्बन्िी, 

(च)  बजार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौल, खाद्य सरुिा र 
उपभोिा वहत संरिण सम्बन्िी, 

 (छ)  आन्तररक र अक्न्तम लेखापरीिण सम्बन्ि ी, 

 (ज)  ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवा, उपािी, ववभषुण सम्बन्िी, 

 (झ)  राजश्व नीलत तथा प्रिासन सम्बन्िी, 

 (ञ)  ववत्तीय जोक्खम न्य ूलनकरण, आलथाक प्रिासन तथा बेरुज ू
फर्छ्यौट सम्बन्िी, 

 (ट)  न्याय, कानून तथा मानव अलिकार प्रवर्द्ान सम्बन्िी, 
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 (ठ)  योजना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र तथ्याङ्क व्यवस्थापन 
सम्बन्िी, 

        (ड)  सिुासन प्रवर्द्ान, सावाजलनक सनुवुाई, सावाजलनक परीिण, 
सामाक्जक परीिण सम्बन्िी, 

(ढ) नागररक सन्तषु्टी सवेिण र अन्तर लनकाय समन्वय 
सम्बन्िी। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सम्बक्न्ित) 

बावषाक बजेट तथा कायािम 
तजुामा काया 

समयसीमा मध्यमकालीन खचा संरचना 
तजुामा सम्बन्िी काया 

नेपाल सरकारवाट राजस्व 
बाँडफाँट र ववत्तीय 
हस्तान्तरणको सीमा प्रालप्त  

फाल्गनु 
मसान्त लभत्र  

कायापाललका सदस्य र 
ववषयगत महािाखा/िाखा 
प्रमखुलाई अलभमखुीकरण  

प्रदेि सरकारवाट राजस्व 
बाँडफाँट र ववत्तीय 
हस्तान्तरणको सीमा प्रालप्त 

चैत्र मसान्त 
लभत्र  

योजना सलमिा तथा स्थानीय 
आलथाक सवेिण तयारी  

नीलत तथा कायािम तयार गरी 
अध्यि/प्रमखुद्वारा सभामा पेस  

बैिाख ७ 
गतेलभत्र  

लत्रबषीय खचाको प्रिेपणसवहत 
बजेटको आकार र स्रोत 
आंकलन  

कूल स्रोत तथा खचा अनमुान, 

बजेट सीमा लनिाारण, बजेट 
मागादिान तयारी, स्वीकृलत  
एबम ्महािाखा/ िाखा र वडा 
कायाालयमा सम्प्रेषण   

बैिाख १५ 
गतेलभत्र  

तीन आलथाक बषाको बजेट 
सीमा लनिाारण तथा बाँडफाँट, 
मागादिान स्वीकृलत एबम ्
महािाखा/िाखा र वडा 
कायाालयमा सम्प्रेषण  

वस्ती तथा टोलस्तरवाट छनौट 
भएका आयोजना/ 
कायािमसमेतको वडा सलमलत 
र लबषयगत 
माहािाखा/िाखावाट 

जेठ १५ 
गतेलभत्र  

लबषयिेत्रगत मध्यमकालीन 
खचा संरचनाको प्रारक्म्भक 
मस्यौदा तयारी तथा लबषयगत 
सलमलतमा पेस  
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आयोजना/कायािमको 
प्राथलमकीकरण  

वडास्तरीय तथा लबषयिेत्रको 
बजेट तथा कायािमको प्रस्ताब 
बजेट तथा कायािम तजुामा 
सलमलतमा पेस   

जेठ २५ 
गतेलभत्र  

लबषयिेत्रगत मध्यमकालीन 
खचा संरचनाको  मस्यौदा उपर 
सम्बक्न्ित लबषयगत सलमलतमा 
छलफल तथा आबश्यक 
पररमाजान सवहतको मस्यौदा 
बजेट तथा कायािम तजुामा 
सलमलतमा पेस 

बजेट तथा कायािमको 
एकीकृत मस्यौदा तयारी तथा 
कायापाललकामा पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र  

मध्यमकालीन खचा संरचनाको 
एकीकृत मस्यौदा तयारी तथा 
कायापाललकामा पेस  

बावषाक बजेट तथा कायािम 
कायापाललकावाट स्वीकृत गरी 
सभामा पेि   

असार १० 
गतेलभत्र  

मध्यमकालीन खचा संरचना 
कायापाललकावाट स्वीकृत गरी 
सभामा पेस  

बावषाक बजेट तथा कायािम 
उपर सभामा छलफल र 
अनमुोदन  

असार 
मसान्तलभत्र  

मध्यमकालीन खचा संरचना 
उपर सभामा  छलफल तथा 
सभावाट अनमुोदन  

 

 

 

 

 

 

     

राक्ससराङ्ग गाउँपाललका, चैनपरु, मकवानपरु/मदु्रण रु 10 मात्र । 

आज्ञाले 

देब चन्द्र गतौला 
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


