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ववषर्गत सधिधत (कार्यसञ्चालन) कार्यववधि, २०७९
प्रवतावना: कार्यपाधलकाले गठन गरे का ववषर्गत सधिधतहरुको कार्यसञ्चालन प्रविर्ालाई ब्र्िस्वित गरी
गाउँपाधलकावाट सम्पादन हुने कािकारिाहीलाई प्रभािकारी िनाउन वाञ्छनीर् भएकोले ,
उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाले र्ो कार्यववधि िनाएको छ।
पररच्छे द– १
प्रारस्म्भक
१.

सं स्िप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्ो कार्यववधि को नाि “ववषर्गत सधिधत -कार्यसञ्चालन_ कार्यववधि, २०७९”
रहेको छ ।
(२)

२.

र्ो कार्यववधि विानीर् राजपत्रिा प्रकाशन भएको धिधतदे स्ख लागू हुनेछ।

पररभाषाः धिषर् वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेिा र्स कार्यववधििा,–
(क)

“अध्र्ि” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको अध्र्ि सम्झनु पछय।

(ख)

“कार्यपाधलका” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको कार्यपाधलका सम्झनु पछय।

(ग)

“ववषर्गत सधिधत” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलका (कार्यसम्पादन) धनर्िावली, २०७४
को धनर्ि १५ ििोस्जि गठन हुने सधिधत सम्झनु पछय।

(घ)

“सस्िव” भन्नाले ववषर्गत सधिधतको सस्िवको रुपिा काि गनय खवटएको कियिारी सम्झनु
पछय।

(ङ)

“सदवर्” भन्नाले ववषर्गत सधिधतको सदवर् सम्झनु पछय।

(ि)

“सं र्ोजक” भन्नाले ववषर्गत सधिधतको सं र्ोजक सम्झनु पछय।

पररच्छे द २
ववषर्गत सधिधत सम्िन्िी व्र्वविा
३.

ववषर्गत सधिधत गठन धिधि: (१) गाउँपाधलका (कार्यसम्पादन) धनर्िावली, २०७४ को धनर्ि १५
ििोस्जि गठन हुने प्रत्र्ेक ववषर्गत सधिधतिा कार्यपाधलकाले तोकेको सम्िस्न्ित ववषर्िेत्र हेने सदवर्को
सं र्ोजकत्विा कार्यपाधलकाका सदवर्िध्र्े िवहला, दधलत वा अल्पसं ख्र्क सिेतको प्रधतधनधित्व हुनेगरी
अध्र्िले तोकेको दुई जना सदवर् रहनेछन्।
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(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएता पधन र्ोजना तजुि
य ाको लाधग गठन हुने
धिषर्गत सधिधतिा सम्िस्न्ित धिषर्गत शाखाका प्रिुखहरु पदे न सदवर्को रुपिा रहनेछन्।
(३) धिषर्गत सधिधतको कािकारिाहीलाई सहजीकरि गनय प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतले सम्िस्न्ित
ववषर्गत शाखाको प्रिुखलाई सस्िवको रुपिा काि गनय खटाउने छ।
(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएता पधन र्ोजना तजुि
य ाको लाधग गठठत ववषर्गत
सधिधतको सन्दभयिा उपदफा (२) ििोस्जिका सदवर्हरुिध्र्े कार्यपाधलकाले कुनै एक शाखा प्रिुखलाई
सदवर् सस्िवको रुपिा काि गनेगरी तोक्नेछ।
(५) र्स कार्यववधि ििोस्जि धिषर्गत सधिधतको सं र्ोजक र सदवर् तोक्दा धिषर् िेत्रको ज्ञान,
अनुभि र धनजले सधिधतिा पुर्र्ाउन सक्ने र्ोगदान सिेतका आिारिा धिल्दो धिषर्गत सधिधतिा सिािेश
गनय प्रािधिकता ठदनुपनेछ।
४.

सं र्ोजक र सदवर्को पदावधि : (१) ववषर्गत सधिधतका सं र्ोजक र दफा ३ को उपदफा (१) ििोस्जि
तोवकएका सदवर्को पदावधि पाँि वषयको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा ले स्खएको भएता पधन धनजको अनुभव र सधिधतको काििा
पुर्र्ाउन सक्ने र्ोगदान सिेतका आिारिा सं र्ोजक र सदवर्को स्जम्िेवारी आिश्र्कता अनुसार पररवतयन
वा हेरफेर गनय र्स व्र्वविाले िािा पुर्र्ाएको िाधनने छै न ।
पररच्छे द ३
ववषर्गत सधिधतको कार्यित्र
े , काि, कतयव्र् र अधिकार

५.

ववषर्गत सधिधतको कार्यित्र
े ः (१) गाउँपाधलकाको आवधिक र्ोजना, धिषर्िेत्रगत रिनीधतक र्ोजना,
िध्र्िकालीन खिय सं रिना र िावषयक िजेट तिा कार्यिि तजुि
य ाको सन्दभयिा धिषर्गत सधिधतको कार्यित्र
े
अनुसूिी १ िा उल्लेख भए ििोस्जि हुनेछ।
(२) कार्यपाधलकाको िैठकिा प्रवतुत भएका प्रवताविध्र्े िप अध्र्र्न गनुय पने दे स्खएका नीधत
तिा कानून तजुि
य ा, सं शोिन वा पररिाजयन जवता नीधतगत ववषर्िा कार्यपाधलकालाई रार् परािशय प्रदान गने
सन्दभयिा धिषर्गत सधिधतको कार्यिेत्र अनुसूिी २ िा उल्लेख भए ििोस्जि हुनछ
े ।

६.

ववषर्गत सधिधतको काि, कतयव्र् र अधिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) ििोस्जि गाउँपाधलकाको
आवधिक र्ोजना तिा धिषर्िेत्रगत रिनीधतक र्ोजना तजुि
य ाको सन्दभयिा ववषर्गत सधिधतहरुको काि,
कतयव्र् र अधिकार दे हार्ििोस्जि हुनेछः
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(क)

आवधिक तिा धिषर्िेत्रगत रिनीधतक र्ोजना तजुि
य ाको लाधग आिश्र्क पने आिार
रे खा तथ्र्ाङ्क एिि् धिषर्िेत्रगत ववतुस्विधत वववरि तर्ार गने,

(ख) दीघयकालीन सोि अनुरुप धिषर्िेत्रगत लक्ष्र्, उद्देश्र् तिा रिनीधत धनिायरि गने,
(ग)

धिषर्िेत्रगत स्रोत अनुिान तिा प्रिेपि गने,

(घ)

धिषर्िेत्रगत अपेस्ित उपलस्ब्ि तिा नधतजा खाका तर्ार गने,

(ङ)

धिषर्िेत्रगत प्रिुख आर्ोजना तिा कार्यिि तजुि
य ा गने,

(ि)

धिषर्ववतु उपर सहभाधगतािूलक धिधिवाट छलफल गरी सुझाि र धनष्कषय
सवहतको प्रधतिेदन आवधिक र्ोजना तजुि
य ा धनदे शक सधिधत सिि पेस गने।

(२) दफा ५ को उपदफा (१) ििोस्जि गाउँपाधलकाको िध्र्िकालीन खिय सं रिना तिा
वावषयक ववकास र्ोजना तजुि
य ाको सन्दभयिा ववषर्गत सधिधतहरुको काि, कतयव्र् र अधिकार दे हार्ििोस्जि
हुनेछः
(क) स्रोत अनुिान तिा िजेट सीिा धनिायरि सधिधतले िाग गरे का ववषर्िेत्रगत वववरि
तिा तथ्र्ाङ्क उपलब्ि गराउने,
(ख) ववषर्गत रुपिा कार्यिि तिा आर्ोजनाको प्रािधिकीकरिको आिार तर्ार गने,
(ग) ववषर्िेत्रगत रुपिा प्रवताववत कार्यिि तिा आर्ोजनाको धत्रवषीर् खिय प्रिेपि
सवहतको िध्र्िकालीन खिय सं रिना र आगािी आधियक वषयको िजेट उपर छलफल
र ववश्लेषि गने,
(घ) ववषर्गत िेत्रका प्रवताववत आर्ोजना तिा कार्यििहरु आवधिक र्ोजना, ववषर्िेत्रगत
रिनीधतक र्ोजना तिा िालु िध्र्िकालीन खिय सं रिना अनुरूप भए नभएको एकीन
गरी सािञ्जवर्ता कार्ि गने,
(ङ) सम्िस्न्ित ववषर्िेत्रधभत्र पने उपिेत्रिीि आर्ोजना तिा कार्यििहरुको दोहोरोपना
हटाउने, सािञ्जवर्ता र िजेटको सन्तुलन कार्ि गने,
(ि) स्रोत अनुिान तिा िजेट सीिा धनिायरि सधिधतले पठाएको िजेट सीिा र िागयदशयनको
आिारिा

कार्यिि

तिा आर्ोजनाको प्रािधिकता

धनिायरि गरी ववषर्िेत्रगत

िध्र्िकालीन खिय सं रिना र वावषयक िजेट तिा कार्यिि तजुि
य ा गरी िजेट तिा
कार्यिि तजुि
य ा सधिधतिा पेस गने,
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(छ) ववषर्गत िेत्रसँग सम्िस्न्ित गैरसरकारी सं विा, सहकारी लगार्त सािुदावर्क सङ्घ
सं विाको वावषयक कार्यिि गाउँपाधलकाको वावषयक र्ोजना तिा कार्यिििा सिावेश
गनय आवश्र्क सिन्वर् गने,
(ज) कार्यपाधलकािाट तोवकए ििोस्जिका अन्र् कार्य गने।
(३) उपदफा (१) र (२) को प्रर्ोजनको लाधग धिषर्गत सधिधतले आर्ोजना तिा कार्यििको
प्रािधिकीकरि गरी प्रवताि गदाय वातािरिीर् सन्तुलन, सािास्जक सिावेशीकरि, ववपद ब्र्िविापन, लैं धगक
सिानता तिा ठदगो ववकास लक्ष्र्को प्राधप्तजवता धिषर्हरुिा पर्ायप्त ध्र्ान ठदई धिषर्िेत्रगत सन्तुलन र
सिन्वर् कार्ि गनुप
य नेछ ।
(४) दफा ५ को उपदफा (२) ििोस्जि कार्यपाधलकावाट रार् सुझािको लाधग प्राप्त नीधतगत
ववषर्िा सधिधतले ववषर्ववतुको गाम्भीर्यता, सोिाट पनय सक्ने दीघयकालीन प्रभाव तिा आधियक दावर्त्व र
प्रिधलत कानूनी व्र्वविा सिेतका आिार अध्र्र्न ववश्लेषि गरी रार् सुझाव सवहतको प्रधतवेदन
कार्यपाधलकािा पेस गनुप
य नेछ।
(५) र्स दफा ििोस्जि सम्पादन गने कािको धसलधसलािा ववषर्गत सधिधतले ववषर्गत शाखा
प्रिुख वा अन्र् कुनै कियिारी तिा ववषर् ववज्ञलाई िैठकिा आिन्त्रि गनय वा कुनै विानको अवलोकन
गनय गराउन सक्नेछ।

पररच्छे द– ४
ववषर्गत सधिधतका पदाधिकारीको काि, कतयव्र् र अधिकार
७.

सं र्ोजकको काि, कतयव्र् र अधिकारः ववषर्गत सधिधतको सं र्ोजकको काि, कतयव्र् र अधिकार दे हार्
ििोस्जि हुनेछः–
(क) सधिधतको िैठकको अध्र्िता गने,
(ख) सधिधतको िैठकको धिधत, सिर् र विान तोक्ने,
(ग) िैठकको कार्यसूिी तर् गने,
(घ) सधिधतसँग सम्िस्न्ित ववषर्िेत्रिा अन्तर ववषर्गत सधिधत र अन्तर धनकार्गत
सिन्वर् गने,
(ङ) सदवर्हरुको स्जम्िेवारी िाँडफाँट गने,
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(ि) सधिधतले तोकेका अन्र् कार्य गने।
८.

सदवर्को काि, कतयव्र् र अधिकारः ववषर्गत सधिधतका सदवर्को काि, कतयव्र् र अधिकार दे हार्ििोस्जि
हुनेछः–
(क) सधिधतको िैठकिा उपस्वित भइ आफ्नो रार् सुझाव र िारिा राख्ने,
(ख) आफूलाई तोवकएको कार्यस्जम्िेवारी धनवायह गने,
(ग) सधिधत वा सं र्ोजकले तोकेका अन्र् कार्य गने ।

९.

सदवर् सस्िवको काि, कतयव्र् र अधिकारः ववषर्गत सधिधतका सदवर् सस्िवको काि, कतयव्र् र अधिकार
दे हार्ििोस्जि हुनेछः–
(क) सधिधतको सस्िव भई काि गने,
(ख) सं र्ोजकको धनदे शन अनुरूप िैठकको कार्यसूिी तिा प्रवताव तर्ार गरी
सदवर्हरुलाई पत्रािार गने,
(ग) ववषर्िेत्रसँग सम्िस्न्ित ववषर्हरुिा आवश्र्क सूिना तिा तथ्र्ाङ्क सङ्कलन,
ववश्लेषि गरी सधिधतको िैठकिा पेस गने,
(घ) सधिधतको सिग्र कार्यको प्रभावकाररताका लाधग कार्यर्ोजना तजुि
य ा गने र
कार्ायन्वर्नको धनधित्त प्रवताव तर्ार गरी सधिधतिा पेस गने,
(ङ) सधिधतको कार्यसम्पादन प्रधतवेदन तर्ार गरी िैठकिा पेस गने,
(ि) सधिधतको कािकारिाही तिा िैठकका धनियर्सँग सम्िस्न्ित ववषर्को अधभले ख
राख्ने,
(छ) सधिधतको धनियर् कार्ायन्वर्न गने गराउने,
(ज) सधिधत वा सं र्ोजकले तोकेका अन्र् कार्य गने।

पररच्छे द– ५
धिषर्गत सधिधतको िैठक सम्िन्िी ब्र्िविा
१०.

आवधिक तिा रिनीधतक र्ोजना तजुि
य ा सम्िन्िी िैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) ििोस्जि
गाउँपाधलकाको आवधिक र्ोजना तिा धिषर् िेत्रगत रिनीधतक र्ोजना तजुि
य ा कार्यको लाधग ववषर्गत
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सधिधतको िैठक आवधिक र्ोजना तजुि
य ा धनदे शक सधिधतको सं र्ोजकसँगको सिन्वर्िा आिश्र्कता
अनुसार िवनेछ।
(२) धिषर्गत सधिधतको िैठक सं र्ोजकको धनदे शनिा सदवर्-सस्ििले िोलाउनेछ।र्वतो िैठकिा
र्िासम्भि सिै सदवर्हरुको उपस्वित हुने ब्र्िविा धिलाउनु पनेछ।
(३) िैठकको अध्र्िता सं र्ोजकले गनेछ र धनजको अनुपस्विधतिा सधिधतिा प्रधतधनधित्व गने
कार्यपाधलकाका सदवर्िध्र्ेिाट जेष्ठ सदवर्ले अध्र्िता गनेछ।
(४) धिषर्गत सधिधतले िैठकिा ववषर्गत ववज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्ि वा सं विाका प्रधतधनधिलाई
आिन्त्रि गरी सल्लाह, सुझाव धलन सक्नेछ।
११.

िध्र्िकालीन खिय सं रिना तिा वावषयक ववकास र्ोजना तजुि
य ासम्िन्िी िैठक: (१) दफा ६ को उपदफा
(२) ििोस्जि गाउँपाधलकाको िध्र्िकालीन खिय सं रिना तिा वावषयक ववकास र्ोजना तजुि
य ा कार्यको
लाधग िजेट तिा कार्यिि तजुि
य ा सधिधतको सं र्ोजकसँगको सिन्वर्िा ववषर्गत सधिधतको िैठक
सं र्ोजकको धनदे शनअनुरुप सदवर्-सस्ििले िोलाउनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लाधग धिषर्गत सधिधतको िैठक आिश्र्कता अनुसार िवनेछ।
(३) िैठकको अध्र्िता सं र्ोजकले गनेछ र धनजको अनुपस्विधतिा सधिधतिा प्रधतधनधित्व गने
कार्यपाधलकाका सदवर्िध्र्ेिाट जेष्ठ सदवर्ले अध्र्िता गनेछ।
(४) धिषर्गत सधिधतले िैठकिा ववषर् ववज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्ि वा सं विाका प्रधतधनधिलाई
आिन्त्रि गरी सल्लाह, सुझाव धलन सक्नेछ।
(५) धिषर्गत सधिधतले धिषर्िेत्रगत िध्र्िकालीन खिय सं रिना तिा वावषयक ववकास र्ोजनाको
िवर्ौदा तजुि
य ा गने िििा अनुसूिी ३ ििोस्जिको कार्यताधलकासँग सािन्जवर्ता कार्ि हुने गरी कार्य
गनुक
य ा सािै त्र्वतो िवर्ौदा जेठ पच्िीस गतेधभत्र िजेट तिा कार्यिि तजुि
य ा सधिधतिा पेस गनुप
य नेछ।

१२.

नीधतगत धिषर् सम्िन्िी िैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (३) ििोस्जि कार्यपाधलकावाट प्राप्त नीधतगत
ववषर्िा रार् सुझाि सवहतको प्रधतिेदन पेस गनय ववषर्गत सधिधतको िैठक सं र्ोजकको अध्र्ितािा
िवनेछ।
(२) धिषर्गत सधिधतको िैठक आिश्र्कता अनुसार सं र्ोजकले तोकेको धिधत, सिर् र विानिा
िवनेछ। धिषर्गत सधिधतका सदवर्िध्र्े कस्म्तिा एकाउन्न प्रधतशत सदवर्को उपस्विती भएिा िैठकको
गिपुरक सङ्खख्र्ा पुगक
े ो िाधननेछ।
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(३) धिषर्गत सधिधतको िैठकको धनियर् सवयसम्ितीिाट हुनेछ।सवयसम्िती हुन नसकेिा सधिधतका
कुल सदवर् सङ्खख्र्ाको िहुितिाट गरे को धनियर् िान्र् हुनेछ।
(४) धिषर्गत सधिधतले िैठकिा ववषर्गत ववज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्ि वा सं विाका प्रधतधनधिलाई
आिन्त्रि गरी सल्लाह, सुझाव धलन सक्नेछ।
(५) िैठकको धनियर् धिषर्गत सधिधतको सं र्ोजकले प्रिास्ित गनेछ।
१३.

उपसधिधत गठन गनय सक्ने: दफा (६) को उपदफा (३) ििोस्जि कार्यपाधलकावाट प्राप्त धिषर्िा धिषर्गत
सधिधतले छानववन एिि् धिशेष अध्र्र्न गनय आिश्र्क दे खेिा कार्यित्र
े र सिर्ावधि तोकी सधिधतका
सदवर्को सं र्ोजकत्विा िढीिा तीन सदवर् रहेको उपसधिधत गठन गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) ििोस्जि गठठत उपसधिधतले धनिायररत सिर्िा सधिधत सिि प्रधतवेदन पेस
गनुप
य नेछ।
(३) उपदफा (१) ििोस्जि गठठत उपसधिधतले आफूलाई तोवकएको स्जम्िेवारी पुरा गरे पश्चात
उपसधिधत ववतः ववघटन हुनछ
े ।
पररच्छे द ६
ववववि

१४.

धिषर्गत सधिधतको सस्िवालर्ः ववषर्गत सधिधतको सस्िवालर् सो सधिधतको सस्िवको रुपिा काि गनय
तोवकएको ववषर्गत शाखा प्रिुखको कार्ायलर् वा कार्यपाधलकाले तोवकठदएको विानिा रहनेछ।

१५.

धिषर्गत सधिधतलाई आवश्र्क पने िजेट व्र्वविाः धिषर्गत सधिधतको िैठक सञ्चालन तिा सधिधतको
कािसँग सम्िस्न्ित ववषर्िा अध्र्र्न, अनुगिन वा छानववन गनय आवश्र्क पने िजेट कार्यपाधलकाले
उपलब्ि गराउनु पनेछ।

१६.

सूिना तिा कागजात उपलब्ि गराउनु पनेM धिषर्गत सधिधतले आफ्नो कािसँग सम्िस्न्ित ववषर्िा िाग
गरे का सूिना वा कागजात उपलब्ि गराउनु कार्यपाधलका एवि् सो अन्तरगतका कियिारीको कतयव्र्
हुनछ
े ।

१७.

विलगत भ्रिि गनय सक्नेM धिषर्गत सधिधतको धनियर् अनुसार सं र्ोजक, सदवर् वा उपसधिधतका पदाधिकारीले
आफ्नो कार्यिेत्रसँग सम्िस्न्ित ववषर्िा अध्र्िको ववीकृतिा गाउँपाधलकाधभत्रको कुनै कार्यविल तिा
आर्ोजना विलिा भ्रिि गनय सक्नेछ।

१८.

कार्यताधलका तिा कार्यववधिको पालनाM (१) धिषर्गत सधिधतले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई व्र्वस्वित गनय
कार्यताधलका ववीकृत गरी लागू गनय सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) ििोस्जि ववीकृत भएको कार्यताधलका तिा र्स कार्यववधिको पालना गनुय सिै
सदवर्को कतयव्र् हुनछ
े ।
१९.

धिषर्गत सधिधतको अधभलेखM (१) धिषर्गत सधिधतले आफूले सम्पादन गरे का कािको अधभलेख दुरुवत
राख्नु पनेछ।
(२) धिषर्गत सधिधतले आफ्नो कार्यिेत्र धभत्रको कुनै काि, कारवाहीको सम्िन्ििा प्रिधलत कानून
ँ ै न।
ििोस्जि गोप्र् राख्नु पने अधभलेखहरु सावयजधनक गनुय हुद
(३) धिषर्गत सधिधतिा भएको छलफल, धनियर् र कािकारवाहीसँग सम्िस्न्ित अधभले ख सधिधत
सस्िव िाफयत् सस्िवालर्ले व्र्वस्वित गरी राख्नेछ।

२०.

कार्यववधिको संशोिनः र्स कार्यववधििा कार्यपाधलकाले आवश्र्क सं शोिन वा हेरफेर गनय सक्नेछ।

२१.

आवश्र्क व्र्वविा गनय सक्नेः र्स कार्यववधिको कार्ायन्वर्निा कुनै वािा अड्काउ उत्पन्न भएिा
कार्यपाधलकाले आवश्र्क व्र्वविा गरी वािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।
अनुसूिी-१
ँ सम्िस्न्ित)
(दफा ५ को उपदफा (१) सग

(१) सािास्जक ववकास सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

स्शिा, सं वकृधत, भाषा, कला तिा सावहत्र्

(ख)

जनववावथ्र् तिा पोषि,

(ग)

खानेपानी तिा सरसफाई,

(घ)

िवहला, वालिाधलका र सािास्जक सिावेशीकरि,

(ङ)

र्ुवा, खेलकुद तिा नवप्रितयन ।

(२) पूवायिार ववकास सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

भवन, ववती, आवास तिा शहरी ववकास,

(ख)

सडक, पुल तिा र्ातार्ात ब्र्िविा,

(ग)

जलस्रोत, ववद्युत तिा ववच्छ उजाय,

(घ)

सूिना तिा सञ्चार प्रववधि ववकास।
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(३) आधियक ववकास सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

कृवष ववकास,

(ख)

पशुपन्छी ववकास,

(ग)

धसं िाई,

(घ)

पर्यटन प्रिर्द्यन,

(ङ)

सहकारी तिा गररवी धनवारि एिि ववत्तीर् िेत्र,

(ि)

उद्योग, व्र्ापार तिा व्र्वसार्

(छ)

श्रि तिा रोजगार प्रिर्द्यन।

(४) वन, वातावरि तिा ववपद् व्र्वविापन सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

वन, हररर्ाली र जैववक वववविता,

(ख)

भू-सं रिि र जलािारका व्र्वविापन,

(ग)

वातावरि तिा फोहोरिैला ब्र्िविापन,

(घ)

ववपद् व्र्वविापन तिा जलिार्ु उत्िानस्शलता।

(५) सुशासन तिा संविागत ववकास सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

विानीर् सेवा तिा जनशस्ि ब्र्िविापन,

(ख)

सङ्गठन तिा ििता ववकास,

(ग)

राजवव तिा श्रोत पररिालन,

(घ)

तथ्र्ांक प्रिाली तिा र्ोजना र ववकास व्र्वविापन

(ङ)

नीधत, कानून, न्र्ार् तिा सुशासन।
अनुसूिी २
ँ सम्िस्न्ित)
(दफा ५ को उपदफा (२) सग

(१) सािास्जक ववकास सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

आिारभूत तिा िाध्र्धिक स्शिा सम्िन्िी,

(ख)

खेलकुद तिा अधतररि विर्ाकलाप सम्िन्िी,

(ग)

खानेपानी व्र्वविापन, आिारभूत ववावथ्र् तिा सरसफाई सम्िन्िी,
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(घ)

लैं धगक सिानता तिा सािास्जक सुरिा सम्िन्िी (लैं धगक सिानता, वालवाधलका, वकशोर
वकशोरी तिा र्ुवा, अपाङ्गता भएका व्र्स्ि तिा जेष्ठ नागररक),

(ङ)

गैरसरकारी सं विा पररिालन, सिन्वर् तिा धनर्िन सम्िन्िी,

(ि)

सािास्जक सुरिा कार्यिि तिा व्र्स्िगत घटना दताय सम्िन्िी,

(छ)

भाषा, सावहत्र्, कला, सं वकृधत तिा सम्पदा सम्िन्िी।

(२) पूवायिार ववकास सधिधतको कार्यित्र
े ः
(क)

सडक तिा र्ातार्ात पूवायिार सम्िन्िी,

(ख)

जलववद्युत, उजाय, सडक वत्ती सम्िन्िी,

(ग)

सूिना तिा सञ्चार प्रववधि ववकास तिा वववतार सम्िन्िी,

(घ)

एफ.एि. सञ्चालन सम्िन्िी,

(ङ)

भवन तिा भवन सं वहता एवि् धनिायि इजाजत सम्िन्िी,

(ि)

जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपुजाय सम्िन्िी,

(छ)

भू—उपर्ोग तिा ववती ववकास सम्िन्िी,

(ज)

सावयजधनक धनजी साझेदारी सम्िन्िी।

(३) आधियक ववकास सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

कृवष तिा पशुपन्छी सम्िन्िी,

(ख)

धसं िाई तिा नदी धनर्न्त्रि सम्िन्िी,

(ग)

उद्योग, वास्िज्र्, पर्यटन प्रवर्द्यन सम्िन्िी,

(घ)

खानी तिा खधनज पदाियको सं रिि सम्िन्िी,

(ङ)

सहकारी तिा ववत्तीर् िेत्र सम्िन्िी,

(घ)

रोजगार प्रिर्द्यन तिा गररिी न्र्ूनीकरि सम्िन्िी।

(४) वन, वातावरि तिा ववपद् व्र्वविापन सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

वन, वन्र्जन्तु तिा भू–सं रिि सम्िन्िी,

(ख)

जैववक वववविता सं रिि सम्िन्िी,
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(ख)

वातावरि, पर्ायवरि एवि् जलािारिेत्र सं रिि सम्िन्िी,

(घ)

फोहरिैला व्र्वविापन सम्िन्िी,

(ङ)

जलउत्पन्न प्रकोप धनर्न्त्रि सम्िन्िी,

(ि)

जलवार्ु पररवतयन सम्िन्िी,

(छ)

ववपद् व्र्वविापन, िारुि र्न्त्र, एम्वुलेन्स सम्िन्िी।

(५) सुशासन तिा संविागत ववकास सधिधतको कार्यित्र
े :
(क)

सेवा प्रवाहको िापदण्ड सम्िन्िी,

(ख)

विानीर् सेवा तिा जनशस्ि ववकास सम्िन्िी,

(ग)

सावयजधनक खरीद तिा सम्पस्त्त व्र्वविापन सम्िन्िी,

(घ)

सङ्घ, प्रदे श र विानीर् तहिीिको सम्िन्ि र सिन्वर् तिा वडासँगको सिन्वर् सम्िन्िी,

(ङ)

सभा ताि िैठक व्र्वविापन सम्िन्िी,

(ि)

िजार अनुगिन, गुिवतर, नापतौल, खाद्य सुरिा र उपभोिा वहत सं रिि सम्िन्िी,

(छ)

आन्तररक र अस्न्ति लेखापरीिि सम्िन्िी,

(ज)

ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपािी, ववभुषि सम्िन्िी,

(झ)

राजश्व नीधत तिा प्रशासन सम्िन्िी,

(ञ)

ववत्तीर् जोस्खि न्र्ूधनकरि, आधियक प्रशासन तिा िेरुजू फर्छ्यौट सम्िन्िी,

(ट)

न्र्ार्, कानून तिा िानव अधिकार प्रवर्द्यन सम्िन्िी,

(ठ)

र्ोजना, अनुगिन तिा िूल्र्ाङ्कन र तथ्र्ाङ्क व्र्वविापन सम्िन्िी,

(ड)

ु ाई, सावयजधनक परीिि, सािास्जक परीिि सम्िन्िी,
सुशासन प्रवर्द्यन, सावयजधनक सुनव

(ढ)

नागररक सन्तुष्टी सवे िि र अन्तर धनकार् सिन्वर् सम्िन्िी।
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अनुसूिी-३
ँ सम्िस्न्ित)
(दफा ११ को उपदफा (५) सग
िावषयक िजेट तिा कार्यिि तजुि
य ा कार्य

सिर्सीिा

नेपाल सरकारवाट राजवव िाँडफाँट र ववत्तीर् फाल्गुन
हवतान्तरिको सीिा प्राधप्त

िसान्त धभत्र

िध्र्िकालीन खिय संरिना तजुि
य ा सम्िन्िी कार्य
कार्यपाधलका सदवर् र ववषर्गत शाखा प्रिुखलाई
अधभिुखीकरि

प्रदे श सरकारवाट राजवव िाँडफाँट र ववत्तीर् िै त्र िसान्त र्ोजना सधििा तिा विानीर् आधियक सवे िि तर्ारी
हवतान्तरिको सीिा प्राधप्त

धभत्र

नीधत तिा कार्यिि तर्ार गरी अध्र्िद्वारा िैशाख
सभािा पेस

गतेधभत्र

७ धत्रिषीर् खियको प्रिेपिसवहत िजेटको आकार र
स्रोत आंकलन

कूल स्रोत तिा खिय अनुिान, िजेट सीिा िैशाख १५ तीन आधियक िषयको िजेट सीिा धनिायरि तिा
धनिायरि, िजेट िागयदशयन तर्ारी, ववीकृधत गतेधभत्र

िाँडफाँट, िागयदशयन ववीकृधत एिि्

एिि् शाखा र वडा कार्ायलर्िा सम्प्रेषि
ववती

तिा

टोलवतरवाट

छनौट

भएका जेठ

आर्ोजना/ कार्यििसिेतको वडा सधिधत र गतेधभत्र

कार्ायलर्िा सम्प्रेषि
१५ धिषर्िेत्रगत

सं रिनाको

पेस

प्रािधिकीकरि

कार्यििको प्रवताि िजेट तिा कार्यिि गतेधभत्र

खिय

प्रारस्म्भक िवर्ौदा तर्ारी तिा धिषर्गत सधिधतिा

धिषर्गत शाखावाट आर्ोजना/कार्यििको

वडावतरीर् तिा धिषर्िेत्रको िजेट तिा जेठ

िध्र्िकालीन

शाखा र वडा

२५ धिषर्

िेत्रगत

िध्र्िकालीन

खिय

सं रिनाको

िवर्ौदा उपर सम्िस्न्ित धिषर्गत सधिधतिा छलफल

तजुि
य ा सधिधतिा पेस

तिा आिश्र्क पररिाजयन सवहतको िवर्ौदा िजेट
तिा कार्यिि तजुि
य ा सधिधतिा पेस

िजेट तिा कार्यििको एकीकृत िवर्ौदा असार

५ िध्र्िकालीन खिय सं रिनाको एकीकृत िवर्ौदा

िावषयक िजेट तिा कार्यिि कार्यपाधलकावाट असार

१० िध्र्िकालीन खिय सं रिना कार्यपाधलकावाट ववीकृत

तर्ारी तिा कार्यपाधलकािा पेस
ववीकृत गरी सभािा पेश

गतेधभत्र
गतेधभत्र

िावषयक िजेट तिा कार्यिि उपर सभािा असार
छलफल र अनुिोदन

तर्ारी तिा कार्यपाधलकािा पेस

िसान्तधभत्र
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गरी सभािा पेस

िध्र्िकालीन खिय सं रिना उपर सभािा
तिा सभावाट अनुिोदन

छलफल

