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                               सियारी गाउँपासिका  

स्थानीय राजपत्र  
 

खण्ड ५                            िंख्या: १०                 सिसि : २०७८/१२/१७   

भाग–२ 

सियारी गाउँपासिका, गाउँ काययपासिकाद्वारा प्रकाशिि  

 

विषयगि िसिसि (काययिञ्चािन) काययविसि, २०७८  

 

प्रस्िािना: काययपासिकािे गठन गरेका विषयगि िसिसिहरुको काययिञ्चािन प्रवियािाई ब्यबशस्थि गरी 
गाउँपासिकािाट िम्पादन हनु ेकािकारबाहीिाई प्रभाबकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे,गाउँकाययपासिकािे यो 
काययविसि बनाएको छ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारशम्भक 

१. िंशिप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो काययविसिको नाि “विषयगि िसिसि -काययिञ्चािन_ काययविसि, २०७८”
रहेको छ । 

  (२)  यो काययविसि स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन भएको सिसिदेशख िागू हनुेछ।  

२. पररभाषाः सबषय िा प्रिङ्गिे अको अथय निागेिा यि काययविसििा,– 

  (क) “अध्यि” भन्नािे सियारी गाउँपासिकाको अध्यि िम्झन ुपछय।  

(ख) “काययपासिका” भन्नािे सियारी गाउँपासिकाको काययपासिका िम्झन ुपछय। 

(ग)  “प्रिखु”भन्नािे सियारी गाउँपासिकाको प्रिखु िम्झन ुपछय। 
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(घ)  “विषयगि िसिसि” भन्नािे गाउँपासिका (काययिम्पादन) सनयिाििी,२०७* को सनयि !%  
बिोशजि गठन हनुे िसिसि िम्झन ुपछय। 

(ङ)  “िशिि” भन्नािे विषयगि िसिसिको िशििको रुपिा काि गनय खवटएको कियिारी िम्झन ु
पछय।    

(ि)  “िदस्य” भन्नािे विषयगि िसिसिको िदस्य िम्झन ुपछय।  

(छ) “िंयोजक” भन्नािे विषयगि िसिसिको िंयोजक िम्झन ुपछय। 

      

पररच्छेद २ 

विषयगि िसिसि िम्बन्िी व्यिस्था 

३. विषयगि िसिसि गठन सबसि: (१)  सियारी गाउँ काययपासिका  (काययिम्पादन) सनयिाििी, २०७८  को 
सनयि १५  बिोशजि गठन हनुे प्रत्येक विषयगि िसिसििा काययपासिकािे िोकेको िम्बशन्िि विषयिते्र 
हेने िदस्यको िंयोजकत्ििा काययपासिकाका िदस्यिध्ये िवहिा, दसिि िा अल्पिंख्यक ििेिको प्रसिसनसित्ि 
हनुेगरी अध्यििे िोकेको दईु जना िदस्य रहनेछन।्     

(२) उपदफा (१) िा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएिा पसन योजना िजुयिाको िासग गठन हनुे 
सबषयगि िसिसििा िम्बशन्िि सबषयगि िाखाका प्रिखुहरु पदेन िदस्यको रुपिा रहनेछन।्    

  (३) सबषयगि िसिसिको कािकारबाहीिाई िहजीकरण गनय प्रिखु प्रिािकीय असिकृििे िम्बशन्िि 
विषयगि िाखाको प्रिखुिाई िशििको रुपिा काि गनय खटाउन ेछ।   

  (४) उपदफा (३) िा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएिा पसन योजना िजुयिाको िासग गठठि विषयगि 
िसिसिको िन्दभयिा उपदफा (२) बिोशजिका िदस्यहरुिध्ये काययपासिकािे कुनै एक िाखा प्रिखुिाई 
िदस्य िशििको रुपिा काि गने गरी िोक्नेछ।   

(५) यि काययविसि बिोशजि सबषयगि िसिसिको िंयोजक र िदस्य िोक्दा सबषय िेत्रको ज्ञान, 

अनभुब र सनजिे िसिसििा परु् याउन िक्ने योगदान ििेिका आिारिा सिल्दो सबषयगि िसिसििा ििाबेि 
गनय प्राथसिकिा ठदनपुनेछ। 

४. िंयोजक र िदस्यको पदािसि : (१) विषयगि िसिसिका िंयोजक र दफा ३ को उपदफा (१) बिोशजि 
िोवकएका िदस्यको पदािसि पाँि िषयको हनुेछ।   
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(२) उपदफा (१) िा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएिा पसन सनजको अनभुि र िसिसिको काििा 
परु् याउन िक्ने योगदान ििेिका आिारिा िंयोजक र िदस्यको शजम्िेिारी आबश्यकिा अनिुार पररिियन 
िा हेरफेर गनय यि व्यिस्थािे बािा परु् याएको िासनने छैन।  

 

                                       पररच्छेद ३ 

विषयगि िसिसिको काययिते्र, काि, कियव्य र असिकार 

५. विषयगि िसिसिको काययिते्रः (१) गाउँपासिकाको आिसिक योजना, सबषयिते्रगि रणनीसिक योजना, 
िध्यिकािीन खिय िंरिना र बावषयक बजेट िथा काययिि िजुयिाको िन्दभयिा सबषयगि िसिसिको काययिेत्र 
अनिूुिी १ िा उल्िेख भए बिोशजि हनुेछ।  

  (२) काययपासिकाको बैठकिा प्रस्ििु भएका प्रस्िाििध्ये थप अध्ययन गनुय पने देशखएका नीसि 
िथा कानून िजुयिा, िंिोिन िा पररिाजयन जस्िा नीसिगि विषयिा काययपासिकािाई राय पराििय प्रदान गने 
िन्दभयिा सबषयगि िसिसिको काययिेत्र अनिूुिी २ िा उल्िेख भए बिोशजि हनुछे। 

६. विषयगि िसिसिको काि, कियव्य र असिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोशजि गाउँपासिकाको 
आिसिक योजना िथा सबषयिेत्रगि रणनीसिक योजना िजुयिाको िन्दभयिा विषयगि िसिसिहरुको काि, 

कियव्य र असिकार देहायबिोशजि हनुेछः  

(क)  आिसिक िथा सबषयिेत्रगि रणनीसिक योजना िजुयिाको िासग आबश्यक पने आिार 
रेखा िथ्याङ्क एबि ्सबषयिेत्रगि िस्िशुस्थसि वििरण ियार गने,  

(ख)  दीघयकािीन िोि अनरुुप सबषयिते्रगि िक्ष्य, उद्दशे्य िथा रणनीसि सनिायरण गने,  

(ग)   सबषयिेत्रगि स्रोि अनिुान िथा प्रिेपण गने, 

(घ)   सबषयिेत्रगि अपेशिि उपिशब्ि िथा नसिजा खाका ियार गने,  

(ङ)   सबषयिते्रगि प्रिखु आयोजना िथा काययिि िजुयिा गने,  

(ि)  सबषयिस्ि ु उपर िहभासगिािूिक सबसििाट छिफि गरी िझुाब र सनष्कषय      
िवहिको प्रसिबेदन आिसिक योजना िजुयिा सनदेिक िसिसि ििि पेि गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोशजि गाउँपासिकाको िध्यिकािीन खिय िंरिना िथा 
िावषयक विकाि योजना िजुयिाको िन्दभयिा विषयगि िसिसिहरुको काि, कियव्य र असिकार देहायबिोशजि 
हनुेछः  
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(क)  स्रोि अनिुान िथा बजेट िीिा सनिायरण िसिसििे िाग गरेका विषयिेत्रगि वििरण 
िथा िथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, 

(ख)  विषयगि रुपिा काययिि िथा आयोजनाको प्राथसिकीकरणको आिार ियार गने, 

(ग) विषयिते्रगि रुपिा प्रस्िाविि काययिि िथा आयोजनाको सत्रिषीय खिय प्रिेपण 
िवहिको िध्यिकािीन खिय िंरिना र आगािी आसथयक िषयको बजेट उपर छिफि 
र विश्लषेण गने, 

(घ)  विषयगि िेत्रका प्रस्िाविि आयोजना िथा काययििहरु आिसिक योजना, विषयिेत्रगि 
रणनीसिक योजना िथा िाि ुिध्यिकािीन खिय िंरिना अनरुूप भए नभएको एकीन 
गरी िािञ्जस्यिा कायि गने, 

(ङ)  िम्बशन्िि विषयिेत्रसभत्र पने उपिेत्रबीि आयोजना िथा काययििहरुको दोहोरोपना 
हटाउने, िािञ्जस्यिा र बजेटको िन्ििुन कायि गने,  

(ि)  स्रोि अनिुान िथा बजेट िीिा सनिायरण िसिसििे पठाएको बजेट िीिा र िागयदियनको 
आिारिा काययिि िथा आयोजनाको प्राथसिकिा सनिायरण गरी विषयिेत्रगि 
िध्यिकािीन खिय िंरिना र िावषयक बजेट िथा काययिि िजुयिा गरी बजेट िथा 
काययिि िजुयिा िसिसििा पेि गने, 

(छ) विषयगि िेत्रिँग िम्बशन्िि गैरिरकारी िंस्था, िहकारी िगायि िािदुावयक िङ्घ 
िंस्थाको िावषयक काययिि गाउँपासिकाको िावषयक योजना िथा काययिििा ििािेि 
गनय आिश्यक ििन्िय गने, 

(ज)  काययपासिकाबाट िोवकए बिोशजिका अन्य कायय गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको िासग सबषयगि िसिसििे आयोजना िथा काययििको 
प्राथसिकीकरण गरी प्रस्िाब गदाय िािाबरणीय िन्ििुन, िािाशजक ििािेिीकरण, विपद ब्यबस्थापन, िैंसगक 
ििानिा िथा ठदगो विकाि िक्ष्यको प्रासप्तजस्िा सबषयहरुिा पयायप्त ध्यान ठदई सबषयिेत्रगि िन्ििुन र 
ििन्िय कायि गनुयपनेछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोशजि काययपासिकािाट राय िझुाबको िासग प्राप्त नीसिगि 
विषयिा िसिसििे विषयिस्िकुो गाम्भीययिा, िोबाट पनय िक्ने दीघयकािीन प्रभाि िथा आसथयक दावयत्ि र 
प्रिसिि कानूनी व्यिस्था ििेिका आिार अध्ययन विश्लषेण गरी राय िझुाि िवहिको प्रसििेदन 
काययपासिकािा पेि गनुयपनेछ। 
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(५) यि दफा बिोशजि िम्पादन गने कािको सििसििािा विषयगि िसिसििे विषयगि िाखा 
प्रिखु िा अन्य कुनै कियिारी िथा विषय विज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रण गनय िा कुनै स्थानको अििोकन 
गनय गराउन िक्नेछ।   
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 पररच्छेद– ४ 

विषयगि िसिसिका पदासिकारीको काि, कियव्य र असिकार 

७. िंयोजकको काि, कियव्य र असिकारः विषयगि िसिसिको िंयोजकको काि, कियव्य र असिकार देहाय 
बिोशजि हनुेछः–  

 (क)  िसिसिको बैठकको अध्यििा गने, 

 (ख)  िसिसिको बैठकको सिसि, ििय र स्थान िोक्ने,  

  (ग)  बैठकको काययिूिी िय गने, 

(घ)  िसिसििँग िम्बशन्िि विषयिेत्रिा अन्िर विषयगि िसिसि र अन्िर सनकायगि 
ििन्िय गने, 

  (ङ)  िदस्यहरुको शजम्िेिारी बाँडफाँट गने, 

  (ि) िसिसििे िोकेका अन्य कायय गने।   

८. िदस्यको काि, कियव्य र असिकारः विषयगि िसिसिका िदस्यको काि, कियव्य र असिकार देहायबिोशजि 
हनुेछः– 

(क)  िसिसिको बैठकिा उपशस्थि भइ आफ्नो राय िझुाि र िारणा राख्न,े   

  (ख)  आफूिाई िोवकएको काययशजम्िेिारी सनिायह गने, 

 (ग)  िसिसि िा िंयोजकिे िोकेका अन्य कायय गने । 

९. िदस्य िशििको काि, कियव्य र असिकारः विषयगि िसिसिका िदस्य िशििको काि, कियव्य र असिकार 
देहायबिोशजि हनुेछः– 

  (क) िसिसिको िशिि भई काि गने,   

(ख)  िंयोजकको सनदेिन अनरुूप बैठकको काययिूिी िथा प्रस्िाि ियार गरी  
िदस्यहरुिाई पत्रािार गने, 

(ग)  विषयिेत्रिँग िम्बशन्िि विषयहरुिा आिश्यक िूिना िथा िथ्याङ्क िङ्किन, 

विश्लषेण गरी िसिसिको बैठकिा पेि गने, 

(घ)  िसिसिको ििग्र काययको प्रभािकारश िाका िासग कायययोजना िजुयिा गने र 
कायायन्ियनको सनसित्त प्रस्िाि ियार गरी िसिसििा पेि गने,  
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(ङ)  िसिसिको काययिम्पादन प्रसििेदन ियार गरी बैठकिा पेि गने, 

(ि)  िसिसिको कािकारबाही िथा बैठकका सनणययिँग िम्बशन्िि विषयको असभिेख 
राख्न,े 

(छ)  िसिसिको सनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 

(ज)  िसिसि िा िंयोजकिे िोकेका अन्य कायय गने।  

 

 पररच्छेद– ५  

सबषयगि िसिसिको बैठक िम्बन्िी ब्यबस्था  

१०. आिसिक िथा रणनीसिक योजना िजुयिा िम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) बिोशजि 
गाउँपासिकाको आिसिक योजना िथा सबषय िेत्रगि रणनीसिक योजना िजुयिा काययको िासग विषयगि 
िसिसिको बैठक आिसिक योजना िजुयिा सनदेिक िसिसिको िंयोजकिँगको ििन्ियिा आबश्यकिा 
अनिुार बस्नेछ।   

  (२) सबषयगि िसिसिको बैठक िंयोजकको सनदेिनिा िदस्य-िशिबिे बोिाउनेछ।यस्िो बैठकिा 
यथािम्भब िबै िदस्यहरुको उपशस्थि हनु ेब्यबस्था सििाउन ुपनेछ।  

  (३) बैठकको अध्यििा िंयोजकिे गनेछ र सनजको अनपुशस्थसििा िसिसििा प्रसिसनसित्ि गने 
काययपासिकाका िदस्यिध्येबाट जेष्ठ िदस्यिे अध्यििा गनयछ। 

(४) सबषयगि िसिसििे बैठकिा विषयगि विज्ञको रुपिा कुनै व्यशि िा िंस्थाका प्रसिसनसििाई 
आिन्त्रण गरी िल्िाह, िझुाि सिन िक्नेछ। 

११. िध्यिकािीन खिय िंरिना िथा िावषयक विकाि योजना िजुयिािम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा 
(२) बिोशजि गाउँपासिकाको िध्यिकािीन खिय िंरिना िथा िावषयक विकाि योजना िजुयिा काययको 
िासग बजेट िथा काययिि िजुयिा िसिसिको िंयोजकिँगको ििन्ियिा विषयगि िसिसिको बैठक 
िंयोजकको सनदेिनअनरुुप िदस्य-िशिबिे बोिाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िासग सबषयगि िसिसिको बैठक आबश्यकिा अनिुार बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्यििा िंयोजकिे गनेछ र सनजको अनपुशस्थसििा िसिसििा प्रसिसनसित्ि गने 
काययपासिकाका िदस्यिध्येबाट जेष्ठ िदस्यिे अध्यििा गनेछ।  
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  (४) सबषयगि िसिसििे बैठकिा विषय विज्ञको रुपिा कुनै व्यशि िा िंस्थाका प्रसिसनसििाई 
आिन्त्रण गरी िल्िाह, िझुाि सिन िक्नेछ। 

(५) सबषयगि िसिसििे सबषयिेत्रगि िध्यिकािीन खिय िंरिना िथा िावषयक विकाि योजनाको 
िस्यौदा िजुयिा गने िििा अनिूुिी ३ बिोशजिको काययिासिकािँग िािन्जस्यिा कायि हनुे गरी कायय 
गनुयका िाथै त्यस्िो िस्यौदा जेठ पच्िीि गिेसभत्र बजेट िथा काययिि िजुयिा िसिसििा पेि गनुयपनेछ। 

१२. नीसिगि सबषयिम्बन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोशजि काययपासिकािाट प्राप्त  नीसिगि 
विषयिा राय िझुाब िवहिको प्रसिबेदन पेि गनय विषयगि िसिसिको बैठक िंयोजकको अध्यििािा 
बस्नेछ।   

  (२) सबषयगि िसिसिको बैठक आबश्यकिा अनिुार िंयोजकिे िोकेको सिसि, ििय र स्थानिा 
बस्नेछ। सबषयगि िसिसिका िदस्यिध्ये कशम्ििा एकाउन्न प्रसििि िदस्यको उपशस्थिी भएिा बैठकको 
गणपरुक िङ्खख्या पगेुको िासननेछ।   

(३) सबषयगि िसिसिको बैठकको सनणयय िियिम्ििीबाट हनुेछ।िियिम्ििी हनु निकेिा िसिसिका 
कुि िदस्य िङ्खख्याको बहिुिबाट गरेको सनणयय िान्य हनुेछ।  

(४) सबषयगि िसिसििे बैठकिा विषयगि विज्ञको रुपिा कुनै व्यशि िा िंस्थाका प्रसिसनसििाई 
आिन्त्रण गरी िल्िाह, िझुाि सिन िक्नेछ। 

(५) बैठकको सनणयय सबषयगि िसिसिको िंयोजकिे प्रिाशणि गनेछ।  

१३. उपिसिसि गठन गनय िक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बिोशजि काययपासिकािाट प्राप्त सबषयिा सबषयगि 
िसिसििे छानविन एबि ् सबिेष अध्ययन गनय आबश्यक देखेिा काययिते्र र िियािसि िोकी िसिसिका 
िदस्यको िंयोजकत्ििा बढीिा िीन िदस्य रहेको उपिसिसि गठन गनय िक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि गठठि उपिसिसििे सनिायररि िियिा िसिसि ििि प्रसििेदन पेि 
गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोशजि गठठि उपिसिसििे आफूिाई िोवकएको शजम्िेिारी परुा गरेपश्चाि 
उपिसिसि स्ििः विघटन हनुछे।  
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पररच्छेद ६ 

विविि 

१४. सबषयगि िसिसिको िशििाियः विषयगि िसिसिको िशििािय िो िसिसिको िशििको रुपिा काि गनय 
िोवकएको  विषयगि िाखा प्रिखुको कायायिय िा काययपासिकािे िोवकठदएको स्थानिा रहनेछ।  

१५. सबषयगि िसिसििाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्थाः सबषयगि िसिसिको बैठक िञ्चािन िथा िसिसिको 
काििँग िम्बशन्िि विषयिा अध्ययन, अनगुिन िा छानविन गनय आिश्यक पने बजेट काययपासिकािे 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

१६. िूिना िथा कागजाि उपिब्ि गराउन ुपनेM सबषयगि िसिसििे आफ्नो काििँग िम्बशन्िि विषयिा िाग 
गरेका िूिना िा कागजाि उपिब्ि गराउन ुकाययपासिका एिि ् िो अन्िरगिका कियिारीको कियव्य 
हनुेछ।  

१७. स्थिगि भ्रिण गनय िक्नMे सबषयगि िसिसिको सनणयय अनिुार िंयोजक, िदस्य िा उपिसिसिका पदासिकारीिे 
आफ्नो काययिेत्रिँग िम्बशन्िि विषयिा अध्यिको स्िीकृििा गाउँपासिका सभत्रको कुनै काययस्थि िथा 
आयोजना स्थििा भ्रिण गनय िक्नछे।  

१८. काययिासिका िथा काययविसिको पािनाM (१) सबषयगि िसिसििे आफ्नो काययिम्पादनिाई व्यिशस्थि गनय  
काययिासिका स्िीकृि गरी िागू गनय िक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोशजि स्िीकृि भएको काययिासिका िथा यि काययविसिको पािना गनुय िबै 
िदस्यको कियव्य हनुछे।  

१९. सबषयगि िसिसिको असभिेखM (१) सबषयगि िसिसििे आफूिे िम्पादन गरेका कािको असभिेख दरुुस्ि 
राख्न ुपनेछ।   

(२) सबषयगि िसिसििे आफ्नो काययिेत्र सभत्रको कुनै काि, कारिाहीको िम्बन्ििा प्रिसिि कानून 
बिोशजि गोप्य राख्न ुपने असभिेखहरु िाियजसनक गनुय हदैुन।  

(३) सबषयगि िसिसििा भएको छिफि, सनणयय र कािकारिाहीिँग िम्बशन्िि असभिेख िसिसि 
िशिि िाफय ि ्िशििाियिे व्यिशस्थि गरी राख्नछे।  

२०. काययविसिको िंिोिनः यि काययविसििा काययपासिकािे आिश्यक िंिोिन िा हेरफेर गनय िक्नेछ।  

२१. आिश्यक व्यिस्था गनय िक्नःे यि काययविसिको कायायन्ियनिा कुनै िािा अड्काउ उत्पन्न भएिा 
काययपासिकािे आिश्यक व्यिस्था गरी िािा अड्काउ फुकाउन िक्नेछ।  
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अनिूुिी-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) िँग िम्बशन्िि) 
 

(१)  िािाशजक विकाि िसिसिको काययिेत्र:   

  (क)  शििा, िंस्कृसि, भाषा, किा िथा िावहत्य 

  (ख)  जनस्िास्थ्य िथा पोषण, 

  (ग)  खानेपानी िथा िरिफाई, 

(घ)  िवहिा, िािबासिका र िािाशजक ििािेिीकरण, 

  (ङ)  यिुा, खेिकुद िथा निप्रबियन । 

(२) पूिायिार विकाि िसिसिको काययिेत्र:  

(क)  भिन, िस्िी, आिाि िथा िहरी विकाि, 

(ख)  िडक, पिु िथा यािायाि ब्यबस्था, 

(ग)  जिस्रोि, विद्यिु िथा स्िच्छ उजाय, 

(घ)  िूिना िथा िञ्चार प्रविसि विकाि। 

(३) आसथयक विकाि िसिसिको काययिेत्र:  

(क)  कृवष विकाि,  

(ख)  पिपुन्छी विकाि, 

(ग)  सिंिाई, 

(घ) पययटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) िहकारी िथा गररिी सनिारण एबि वित्तीय िेत्र, 

(ि) उद्योग, व्यापार िथा व्यििाय  

(छ) श्रि िथा रोजगार प्रबर्द्यन। 

(४) िन, िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन िसिसिको काययिते्र:     

  (क)  िन, हररयािी र जैविक विविििा, 

  (ख)  भ-ूिंरिण र जिािारका व्यिस्थापन, 
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  (ग)  िािािरण िथा फोहोरिैिा ब्यबस्थापन, 

(घ)    विपद् व्यिस्थापन िथा जिबाय ुउत्थानशिििा। 

(५) ििुािन िथा िंस्थागि विकाि िसिसिको काययिेत्र: 

  (क)  स्थानीय िेिा िथा जनिशि ब्यबस्थापन, 

  (ख)  िङ्गठन िथा िििा विकाि, 

(ग)  राजस्ि िथा श्रोि पररिािन, 

  (घ)  िथ्यांक प्रणािी िथा योजना र विकाि व्यिस्थापन 

(ङ)    नीसि, कानून, न्याय िथा ििुािन। 
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अनिूुिी २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) िँग िम्बशन्िि) 
    

(१)  िािाशजक विकाि िसिसिको काययिेत्र:   

  (क)  आिारभिू िथा िाध्यसिक शििा िम्बन्िी, 

  (ख)  खेिकुद िथा असिररि वियाकिाप िम्बन्िी, 

  (ग)  खानेपानी व्यिस्थापन, आिारभिू स्िास्थ्य िथा िरिफाई िम्बन्िी, 

(घ)  िैंसगक ििानिा िथा िािाशजक िरुिा िम्बन्िी (िैंसगक ििानिा, िाििासिका, वकिोर 
वकिोरी िथा यिुा, अपाङ्गिा भएका व्यशि िथा जेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरिरकारी िंस्था पररिािन, ििन्िय िथा सनयिन िम्बन्िी, 

  (ि)  िािाशजक िरुिा काययिि िथा व्यशिगि घटना दिाय िम्बन्िी, 

  (छ)  भाषा, िावहत्य, किा, िंस्कृसि िथा िम्पदा िम्बन्िी। 

(२) पूिायिार विकाि िसिसिको काययिते्रः  

(क)  िडक िथा यािायाि पूिायिार िम्बन्िी, 

(ख)  जिविद्यिु, उजाय, िडक ित्ती िम्बन्िी, 

(ग)  िूिना िथा िञ्चार प्रविसि विकाि िथा विस्िार िम्बन्िी, 

(घ)  एफ.एि. िञ्चािन िम्बन्िी, 

(ङ)  भिन िथा भिन िंवहिा एिि ्सनिायण इजाजि िम्बन्िी, 

(ि)  जग्गा नाप नक्िा, घरजग्गा िनीपजुाय िम्बन्िी,  

(छ)  भ—ूउपयोग िथा िस्िी विकाि िम्बन्िी, 

(ज)  िाियजसनक सनजी िाझेदारी िम्बन्िी। 

(३) आसथयक विकाि िसिसिको काययिेत्र:  

(क)  कृवष िथा पिपुन्छी िम्बन्िी, 

(ख)  सिंिाई िथा नदी सनयन्त्रण िम्बन्िी,  
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(ग)  उद्योग, िाशणज्य, पययटन प्रिर्द्यन िम्बन्िी, 

(घ)  खानी िथा खसनज पदाथयको िंरिण िम्बन्िी,   

(ङ)  िहकारी िथा वित्तीय िते्र िम्बन्िी, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन िथा गररबी न्यूनीकरण िम्बन्िी। 

(४) िन, िािािरण िथा विपद् व्यिस्थापन िसिसिको काययिते्र:   

  (क)  िन, िन्यजन्ि ुिथा भ–ूिंरिण िम्बन्िी, 

(ख)  जैविक विविििा िंरिण िम्बन्िी, 

  (ख)  िािािरण, पयायिरण एिि ्जिािारिेत्र िंरिण िम्बन्िी, 

  (घ)  फोहरिैिा व्यिस्थापन िम्बन्िी, 

(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण िम्बन्िी, 

  (ि)  जििाय ुपररिियन िम्बन्िी, 

  (छ) विपद् व्यिस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्ििेुन्ि िम्बन्िी। 

(५) ििुािन िथा िंस्थागि विकाि िसिसिको काययिते्र:  

(क)  िेिा प्रिाहको िापदण्ड िम्बन्िी, 

   (ख)  स्थानीय िेिा िथा जनिशि विकाि िम्बन्िी, 

  (ग)  िाियजसनक खरीद िथा िम्पशत्त व्यिस्थापन िम्बन्िी, 

(घ)  िङ्घ, प्रदेि र स्थानीय िहबीिको िम्बन्ि र ििन्िय िथा िडािँगको ििन्िय िम्बन्िी, 

  (ङ)  िभा िाथ बैठक व्यिस्थापन िम्बन्िी, 

(ि)  बजार अनगुिन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य िरुिा र उपभोिा वहि िंरिण िम्बन्िी, 

  (छ)  आन्िररक र अशन्िि िेखापरीिण िम्बन्ि ी, 

  (ज)  विदा, उत्िि, उदी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण िम्बन्िी, 

  (झ)  राजश्व नीसि िथा प्रिािन िम्बन्िी, 

  (ञ)  वित्तीय जोशखि न्य सूनकरण, आसथयक प्रिािन िथा बेरुजू फर्छ्यौट िम्बन्िी, 

  (ट)  न्याय, कानून िथा िानि असिकार प्रिर्द्यन िम्बन्िी, 
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  (ठ)  योजना, अनगुिन िथा िूल्याङ्कन र िथ्याङ्क व्यिस्थापन िम्बन्िी, 

  (ड)  ििुािन प्रिर्द्यन, िाियजसनक िनुिुाई, िाियजसनक परीिण, िािाशजक परीिण िम्बन्िी, 

  (ढ) नागररक िन्िषु्टी ििेिण र अन्िर सनकाय ििन्िय िम्बन्िी। 
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अनिूुिी-३  

(दफा ११ को उपदफा (५) िँग िम्बशन्िि) 

बावषयक बजेट िथा काययिि िजुयिा कायय िियिीिा िध्यिकािीन खिय िंरिना िजुयिा िम्बन्िी कायय 

नेपाि िरकारिाट राजस्ि बाडँफाँट र वित्तीय 
हस्िान्िरणको िीिा प्रासप्त  

फाल्गनु 
ििान्ि सभत्र  

काययपासिका िदस्य र विषयगि िहािाखा/िाखा 
प्रिखुिाई असभिखुीकरण  

प्रदेि िरकारिाट राजस्ि बाडँफाँट र वित्तीय 
हस्िान्िरणको िीिा प्रासप्त 

िैत्र ििान्ि 
सभत्र  

योजना िसििा िथा स्थानीय आसथयक ििेिण ियारी  

नीसि िथा काययिि ियार गरी 
अध्यि/प्रिखुद्वारा िभािा पेि  

बैिाख ७ 
गिेसभत्र  

सत्रबषीय खियको प्रिेपणिवहि बजेटको आकार र 
स्रोि आकंिन  

कूि स्रोि िथा खिय अनिुान, बजेट िीिा 
सनिायरण, बजेट िागयदियन ियारी, स्िीकृसि  
एबि ्िहािाखा/ िाखा र िडा कायायियिा 
िम्प्रषेण   

बैिाख १५ 
गिेसभत्र  

िीन आसथयक बषयको बजेट िीिा सनिायरण िथा 
बाँडफाँट, िागयदियन स्िीकृसि एबि ्िहािाखा/िाखा 
र िडा कायायियिा िम्प्रषेण  

िस्िी िथा टोिस्िरिाट छनौट भएका 
आयोजना/ काययििििेिको िडा िसिसि र 
सबषयगि िाहािाखा/िाखािाट 
आयोजना/काययििको प्राथसिकीकरण  

जेठ १५ 
गिेसभत्र  

सबषयिेत्रगि िध्यिकािीन खिय िंरिनाको 
प्रारशम्भक िस्यौदा ियारी िथा सबषयगि िसिसििा 
पेि  

िडास्िरीय िथा सबषयिते्रको बजेट िथा 
काययििको प्रस्िाब बजेट िथा काययिि 
िजुयिा िसिसििा पेि   

जेठ २५ 
गिेसभत्र  

सबषयिेत्रगि िध्यिकािीन खिय िंरिनाको  िस्यौदा 
उपर िम्बशन्िि सबषयगि िसिसििा छिफि िथा 
आबश्यक पररिाजयन िवहिको िस्यौदा बजेट िथा 
काययिि िजुयिा िसिसििा पेि 

बजेट िथा काययििको एकीकृि िस्यौदा 
ियारी िथा काययपासिकािा पेि   

अिार ५ 
गिेसभत्र  

िध्यिकािीन खिय िंरिनाको एकीकृि िस्यौदा 
ियारी िथा काययपासिकािा पेि  

बावषयक बजेट िथा काययिि काययपासिकािाट 
स्िीकृि गरी िभािा पेि   

अिार १० 
गिेसभत्र  

िध्यिकािीन खिय िंरिना काययपासिकािाट स्िीकृि 
गरी िभािा पेि  

बावषयक बजेट िथा काययिि उपर िभािा 
छिफि र अनिुोदन  

अिार 
ििान्िसभत्र  

िध्यिकािीन खिय िंरिना उपर िभािा  छिफि 
िथा िभािाट अनिुोदन  
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प्रिाशणकरण सिसि ः २०७८।१२।१७                       आज्ञािे 

                                                 रोिनाथ न्यौपान े

                           प्रिखु प्रिािकीय असिकृि 

 


