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वषयगत सिमित (कायस चालन) काय विध, २०७९ 
gu/;efjf6 :jLs[tL ldlt M @)&(.)(.!( 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&(.)(.@)  

 

 

तावना: कायपािलकाले गठन गरेका वषयगत सिमितह को कायस चालन यालाई यब थत गर  

नगरपािलकावाट स पादन हुन ेकामकारबाह लाई भाबकार  बनाउन वा छनीय भएकोल,े 

 नगरकायपािलकाले यो काय विध बनाएको छ। 
 

प र छेद–१ 

ार भक 

१. सं नामर ार भः (१) यो काय विधको नाम “ वषयगत सिमित -कायस चालन_ काय विध, 

२०७९”रहेकोछ। 

  (२)  यो काय विध थानीय राजप मा काशन भएको िमितदे ख लाग ूहुनेछ। 

२. प रभाषाः बषय वा स गल ेअक  अथ नलागमेा यस काय विधमा,– 

  (क) “ मखु”भ नाल ेनगरपािलकाको मुख स झनुपछ। 

(ख) “कायपािलका” भ नाले नगरपािलकाको कायपािलका स झन ुपछ। 

(ग) “ मखु”भ नाल ेनगरपािलकाको मुखस झनुपछ। 
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(घ) “ वषयगतसिमित”भ नाल ेगरपािलका (कायस पादन) िनयमावली, बमो जम गठन 

हुने सिमित स झनु पछ। 

(ङ) “सिचव”भ नाल े वषयगत सिमितको सिचवको पमा काम गन ख टएको कमचार  

स झन ुपछ।   

(च) “सद य भ नाल े वषयगत सिमितको सद य स झन ुपछ। 

(छ) “सयंोजक भ नाल े वषयगत सिमितको सयंोजक स झन ुपछ। 

  

प र छेद२ 

वषयगत सिमित स ब धी यव था 

३. वषयगत सिमित गठन बिध: (१) नगरपािलका (कायस पादन)िनयमावली, बमो जम गठन हुन े

येक वषयगत सिमित मा कायपािलकाल ेतोकेको स ब धत वषय े  हेन सद यको सयंोजक वमा 

कायपािलकाका सद यम य ेम हला, दिलत वा अ पसं यक समतेको ितिनिध व हुनगेर  मखुल ेतोकेको 

दईु जना सद य रहनेछन।् 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भएतापिन योजना तजमुाको लािग गठन हुन े

बषयगत सिमितमा स ब धत बषयगत शाखाका मखुह  पदेन सद यको पमा रहनेछन।् 

  (३) बषयगत सिमितको कामकारबाह लाई सहजीकरण गन मुख शासक य अिधकृतल े

स ब धत वषयगत शाखाको मखुलाई सिचवको पमा काम गन खटाउनेछ।   

  (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले खएको भएतापिन योजना तजमुाको लािग ग ठत 

वषयगत सिमितको स दभमा उपदफा (२) बमो जमका सद यह म य े कायपािलकाले कुन ै एक 

शाखा मुखलाई सद यसिचवको पमा काम गनगर  तो नेछ।  

(५) यस काय विध बमो जम बषयगत सिमितको सयंोजक र सद य तो दा बषय े को ान, 

अनभुब र िनजल ेसिमितमा पुर ् याउन स ने योगदान समतेका आधारमा िम दो बषयगत सिमितमा 

समाबशे गन ाथिमकता दनुपनछ। 

४. सयंोजक र सद यको पदाविध : (१) वषयगत सिमितका सयंोजक र दफा ३ को उपदफा (१) 

बमो जम तो कएका सद यको पदाविधपाँचवषकोहुनछे। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा ले खएको भएता पिन िनजको अनभुवर सिमितको 

काममा पुर ् याउन स न ेयोगदान समतेका आधारमा सयंोजक र सद यको ज मेवार  आब यकता 

अनसुार प रवतन वा हेरफेरगन यस यव थाल ेबाधा पुर ् याएको मािनन ेछैन। 
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प र छेद३ 

वषयगत सिमितको काय े , काम, कत य र अिधकार 

५. वषयगत सिमितको काय े ः(१)नगरपािलकाको आविधक योजना, बषय े गत रणनीितक योजना, 

म यमकालीन खच संरचना र बा षक बजेट तथा काय म तजमुाको स दभमा बषयगत 

सिमितको काय े  अनसुूची १ मा उ लखे भए बमो जम हुनेछ। 

  (२) कायपािलकाको बैठकमा ततु भएका तावम ये थप अ ययन गनु पनदे खएका 

नीित तथा कानून तजमुा, सशंोधन वाप रमाजन ज ता नीितगत वषयमा कायपािलकालाई राय 

परामश दान गन स दभमा बषयगत सिमितको काय े  अनसुूची २ मा उ लखे भए बमो जम 

हुनेछ। 

६. वषयगत सिमितको काम, कत य र अिधकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमो जम 

नगरपािलकाको आविधक योजना तथा बषय े गत रणनीितक योजना तजमुाको स दभमा 

वषयगत सिमितह को काम, कत य र अिधकार देहाय बमो जम हुनेछः 

(क) आविधक तथा बषय े गत रणनीितक योजना तजमुाको लािग आब यक पन 

आधार रेखा त या क एब बषय े गत व तु थित ववरण तयार गन, 

(ख)  द घकालीन सोच अनु प बषय े गत ल य, उ े य तथा रणनीित िनधारण गन, 

(ग)   बषय े गत ोत अनमुान तथा ेपण गन, 

(घ) बषय े गत अपे त उपल ध तथा नितजा खाका तयार गन, 

(ङ)   बषय े गत मुख आयोजना तथा काय म तजमुा गन, 

(च)  बषयव तु उपरसहभािगतामलूक बिधवाट छलफल गर  सझुाब र िन कष    

स हतको ितबेदन आविधक योजना तजमुा िनदशक सिमित सम  पसे गन। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बमो जम नगरपािलकाको म यमकालीन खच संरचना 

तथा वा षक वकास योजना तजमुाको स दभमा वषयगत सिमितह को काम, कत य र अिधकार 

देहायबमो जम हुनछेः 

(क) ोत अनमुान तथा बजेट सीमा िनधारण सिमितल ेमाग गरेका वषय े गत ववरण 

तथा त या क उपल ध गराउन,े 

(ख)  वषयगत पमा काय म तथा आयोजनाको ाथिमक करणको आधार तयार गन, 
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(ग) वषय े गत पमा ता वत काय म तथा आयोजनाको वष य खच 

ेपणस हतको म यमकालीन खच संरचना र आगामी आिथक वषको बजेट उपर 

छलफल र व ेषण गन, 

(घ)  वषयगत े का 

ता वतआयोजनातथाकाय मह आविधकयोजना, वषय े गतरणनीितकयोजनात

थाचालुम यमकालीनखचसंरचनाअनु पभएनभएकोएक नगर साम ज यताकायमगन, 

(ङ)  स ब धत वषय े िभ  पन उप े बीच आयोजना तथा काय मह को दोहोरोपना 

हटाउने ,साम ज यता र बजटेको स तलुन कायम गन, 

(च)  ोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधारण सिमितल े पठाएको बजेट सीमा र 

मागदशनको आधारमा काय म तथा आयोजनाको ाथिमकता िनधारण गर  

वषय े गत म यमकालीन खच संरचना र वा षक बजटे तथा काय म तजमुा गर  

बजेट तथा काय म तजमुा सिमितमा पेस गन, 

(छ) वषयगत े सगँ स ब धत गैरसरकार  सं था, सहकार  लगायत सामदुाियक 

स घसं थाको वा षक काय म पािलकाको वा षक योजना तथा काय म मासमावशे 

गन आव यक सम वय गन, 

(ज)  कायपािलकाबाट तो कए बमो जमका अ य काय गन। 

(३) उपदफा (१) र (२) को योजनको लािग बषयगत सिमितले आयोजना तथा 

काय मको ाथिमक करण गर  ताबगदा वाताबरणीय स तलुन, सामा जक समावशेीकरण, वपद 

यब थापन, लिगक समानता तथा दगो वकास ल यको ाि ज ता बषयह मा पया  यान दई 

बषय े गत स तलुन र सम वय कायम गनुपनछ ।  

(४) दफा ५ को उपदफा (२) बमो जम कायपािलकावाट राय सुझाबको लािग ा  

नीितगत वषयमा सिमितल े वषयव तुको गा भीयता, सोबाट पन स न ेद घकालीन भाव तथा आिथक 

दािय व र चिलत कानूनी यव थासमतेका आधार अ ययन व ेषण गर  रायसझुावस हत को ितवेदन 

कायपािलकामा पेस गनुपनछ। 

(५)यस दफा बमो जम स पादन गन कामको िसलिसलामा वषयगत सिमितल े वषयगत 

शाखा मुख वा अ य कुनै कमचार  तथा वषय व लाई बैठकमा आम ण गन वा कुन ै थानको 

अवलोकन गन गराउन स नछे।  
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प र छेद–४ 

वषयगत सिमितका पदािधकार को काम, कत य र अिधकार 

७. सयंोजकको काम, कत य र अिधकारः वषयगत सिमितको सयंोजकको काम, कत य र अिधकार देहाय 

बमो जम हुनेछः– 

 (क)  सिमितको बैठकको अ य ता गन, 

 (ख)  सिमितको बैठकको िमित,समय र थान तो न,े  

  (ग)  बैठकको कायसचूी तय गन, 

(घ)  सिमितसँग स ब धत वषय े मा अ तर वषयगत सिमित र 

अ तरिनकायगत सम वय गन, 

  (ङ)  सद यह को ज मेवार  बाँडफाटँ गन, 

  (च) सिमितले तोकेका अ य काय गन।   

८. सद यको काम, कत य र अिधकारः वषयगत सिमितका सद यको काम, कत य र अिधकार देहाय 

बमो जम हुनेछः– 

(क)  सिमितको बैठकमा उप थत भइ आ नो राय सझुाव र धारणा रा ,े   

  (ख)  आफूलाई तो कएको काय ज मेवार  िनवाह गन, 

 (ग)  सिमित वा सयंोजकल ेतोकेका अ य काय गन। 

९. सद यसिचवको काम, कत य र अिधकारः वषयगत सिमितका सद यसिचवको काम, कत य र अिधकार 

देहाय बमो जम हुनेछः– 

  (क) सिमितको सिचव भई काम गन,   

(ख)  सयंोजकको िनदशन अनु प बैठकको कायसचूी तथा ताव तयार गर  

सद यह लाई प ाचार गन, 

(ग)  वषय े सगँ स ब धत वषयह मा आव यक सचूना तथा त या क 

स कलन, व ेषणगर  सिमितको बैठक मा पेस गन, 

(घ)  सिमितको सम  कायको भावका रताका लािग काययोजना तजमुा गन 

र काया वयनको िनिम  ताव तयार गर  सिमितमा पेस गन,  

(ङ)  सिमितको कायस पादन ितवेदन तयार गर  बैठकमा पेस गन, 
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(च)  सिमितको कामकारबाह  तथा बैठक का िनणयसगँ स ब धत वषयको 

अिभलेख  रा े, 

(छ)  सिमितको िनणय काया वयन गन गराउन,े 

(ज)  सिमित वा सयंोजकल ेतोकेका अ य काय गन।  

 

 प र छेद–५  

बषयगत सिमितको बैठक स ब धी यब था 

१०. आविधक तथा रणनीितक योजनातजुमा स ब धी बठैक:(१) दफा ६ को उपदफा (१) बमो जम 

नगरपािलकाको आविधक योजना तथा बषय े गत रणनीितकयोजना तजमुा कायको लािग वषयगत 

सिमितको बैठक आविधक योजना तजमुा िनदशक सिमितको सयंोजकसगँको सम वयमा आब यकता 

अनसुार ब नछे। 

  (२) बषयगत सिमितको बैठक सयंोजकको िनदशनमा सद य-सिचबल ेबोलाउनछे।य तो 

बैठकमा यथास भब सबै सद यह को उप थत हुन े यब था िमलाउनु पनछ। 

  (३) बैठकको अ य ता सयंोजकल ेगनछ र िनजको अनुप थितमा सिमितमा ितिनिध व गन 

कायपािलकाका सद यम येबाट जे सद यल ेअ य ता गनछ। 

(४) बषयगत सिमितले बैठकमा वषयगत व को पमा कुनै य  वा सं थाका ितिनिधलाई 

आम णगर  स लाह, सझुाव िलन स नछे। 

११. म यमकालीन खच संरचना तथा वा षक वकास योजना तजुमास ब धी बैठक:(१) दफा ६ को 

उपदफा (२) बमो जम गाउँ/नगरपािलकाको म यमकालीन खच संरचना तथा वा षक वकास 

योजना तजमुा कायको लािग बजटे तथा काय म तजमुा सिमितको सयंोजकसगँको 

सम वयमा वषयगत सिमितको बैठक सयंोजकको िनदशनअनु प सद य-सिचबल ेबोलाउनेछ। 

  (२) उपदफा (१) को योजनको लािग बषयगत सिमितको बठैक आब यकता अनसुार 

ब नछे। 

(३) बैठकको अ य ता सयंोजकल े गनछ र िनजको अनुप थितमा सिमितमा 

ितिनिध व गन कायपािलकाका सद यम येबाट जे  सद यले अ य ता गनछ। 

  (४) बषयगत सिमितल े बैठकमा वषय व को पमा कुनै य  वा सं थाका 

ितिनिधलाई आम ण गर  स लाह, सझुाव िलन स नेछ। 
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(५) बषयगत सिमितले बषय े गत म यमकालीन खच संरचना तथा वा षक वकास 

योजनाको म यौदा तजमुा गन ममा अनसुूची ३ बमो जमको कायतािलकासँग साम ज यता 

कायम हुन ेगर  काय गनुका साथ ै य तो म यौदा जेठप चीस गतेिभ  बजेट तथा काय म 

तजमुा सिमितमा पसे गनपुनछ। 

१२. नीितगत बषयस ब धी बठैक:(१) दफा ६ को उपदफा (३) बमो जमकायपािलकावाट ा   

नीितगत वषयमा राय सझुाब स हतको ितबेदन पेस गन वषयगत सिमितको बैठकसयंोजकको 

अ य तामा ब नेछ। 

  (२) बषयगत सिमितको बैठक आब यकता अनसुार सयंोजकले तोकेको िमित, समय र 

थानमा ब नेछ। बषयगत सिमितका सद यम य ेक तमा एकाउ न ितशत सद यको उप थती 

भएमा बैठकको गणपुरक स या पुगेको मािननेछ। 

(३) बषयगतसिमितको बैठकको िनणय सवस मतीबाट हुनेछ।सवस मती हुन नसकेमा 

सिमितका कुल सद य स याको बहुमतबाट गरेको िनणय मा य हुनेछ।  

(४) बषयगत सिमितल े बैठकमा वषयगत व को पमा कुनै य  वा सं थाका 

ितिनिधलाई आम ण गर  स लाह, सझुाव िलन स नेछ। 

(५) बैठकको िनणय बषयगतसिमितको सयंोजकले मा णत गनछ।  

१३. उपसिमितगठन गन स न:ेदफा (६) को उपदफा (३) बमो जम कायपािलकावाट ा  बषयमा 

बषयगत सिमितल ेछान वन एबम ् बशेष अ ययन गन आब यक देखमेा काय े  र समयाविध 

तोक  सिमितका सद यको सयंोजक वमा बढ मा तीन सद य रहेको उपसिमित गठन गन स नछे। 

(२) उपदफा (१) बमो जम ग ठत उपसिमितल े िनधा रत समय मा सिमित सम  ितवेदन 

पेस गनुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमो जम ग ठतउपसिमितल ेआफूलाई तो कएको ज मेवार  पुरा गरे प ात 

उपसिमित वतः वघटनहुनेछ। 
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प र छेद६ 

व वध 

१४. बषयगत सिमितको सिचवालयः वषयगत सिमितको सिचवालय सो सिमितको सिचवको पमा काम 

गन तो कएको वषयगत शाखा मुखको कायालय वा कायपािलकाले तो क दएको थानमा रहनेछ। 

१५. बषयगत सिमितलाई आव यक पन बजेट यव थाः बषयगतसिमितको बठैकस चालन तथा सिमितको 

कामसगँ स ब धत वषयमा अ ययन, अनगुमन वा छान वन गन आव यक पन बजेट कायपािलकाले 

उपल ध गराउन ुपनछ। 

१६. सूचना तथा कागजात उपल ध गराउनपुन M बषयगतसिमितल े आ नो कामसगँ स ब धत वषयमा 

माग गरेका सचूना वा कागजात उपल ध गराउन ुकायपािलका एव सो अ तरगतका कमचार को कत य 

हुनेछ। 

१७. थलगत मण गन स नMे बषयगत सिमितको िनणय अनसुार सयंोजक, सद य वा उपसिमितका 

पदािधकार ल े आ नो काय े सँग स ब धत वषयमा अ य को वीकृतमा पािलकािभ को कुन ै

काय थल तथा आयोजना थलमा मण गन स नेछ। 

१८. कायतािलका तथा काय विधको  पालनाM (१) बषयगत सिमितल ेआ नो कायस पादनलाई यव थत 

गन  कायतािलका वीकृत गर  लाग ूगन स नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमो जम वीकृत भएको कायतािलकातथा यस काय विधको पालना गन ु

सब ैसद यको कत य हुनेछ। 

१९. बषयगत सिमितको अिभलेखM (१) बषयगत सिमितल ेआफूल ेस पादन गरेका कामको अिभलेख दु त 

रा ुपनछ। 

(२) बषयगत सिमितल े आ नो काय े  िभ को कुनैकाम, कारवाह को स ब धमा चिलत 

कानून बमो जम गो य रा पुन अिभलेखह  सावजिनक गनुहँुदैन। 

(३) बषयगत सिमित मा भएको छलफल, िनणय र कामकारवाह  सगँस ब धत अिभलेख 

सिमित सिचवमाफ स िचवालयल े यव थत गर  रा ेछ। 

२०. काय विधको सशंोधनःयस काय विधमा कायपािलकाले आव यक सशंोधन वा हेरफेर गनस नेछ। 

२१. आव यक यव था गन स नःेयस काय विधको काया वयनमा कुनै वाधा अ काउ उ प न भएमा 

कायपािलकाले आव यक यव था गर  वाधा अ काउ फुकाउन स नेछ।  
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अनसुूची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सगँ स ब धत) 

 

(१) सामा जक वकास सिमितको काय े : 

  (क)  िश ा,सं कृित,भाषा, कला तथा सा ह य 

  (ख)  जन वा य तथा पोषण, 

  (ग)  खानेपानी तथा सरसफाई, 

(घ)  म हला, वालबािलका र सामा जक समावशेीकरण, 

  (ङ)  युवा, खलेकुदतथानव बतन। 

(२) पूवाधार वकास सिमितको काय े : 

(क)  भवन,व ती, आवास तथा शहर  वकास, 

(ख)  सडक, पुल तथा यातायात यब था, 

(ग)  जल ोत, व तु तथा व छ उजा, 

(घ)  सूचना तथा स चार विध वकास। 

(३) आिथक वकास सिमितको काय े :  

(क)  कृ ष वकास,  

(ख)  पशुप छ  वकास, 

(ग)  िसचंाई, 

(घ) पयटन ब न, 

(ङ) सहकार  तथा ग रवी िनवारण एबम व ीय े , 

(च) उ ोग, यापार तथा यवसाय  

(छ) म तथा रोजगार ब न। 

(४) वन, वातावरण तथा वप  यव थापन सिमितको काय े :   

  (क)  वन, ह रयाली र जै वक व वधता, 

  (ख)  भ-ूसंर ण र जलाधारका यव थापन, 

  (ग)  वातावरण तथा फोहोरमैला यब थापन, 

(घ)  वप  यव थापन तथा जलबायु उ थानिशलता। 

(५) सशुासन तथा सं थागत वकास सिमितको काय े : 
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  (क)  थानीय सेवा तथा जनश  यब थापन, 

  (ख)  स गठन तथा मता वकास, 

(ग)  राज व तथा ोत प रचालन, 

  (घ)  त यांक णाली तथायोजना र वकास यव थापन 

(ङ)    नीित, कानून, यायतथासशुासन। 
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अनसुूची २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सगँ स ब धत) 

 

(१) सामा जक वकास सिमितको काय े : 

  (क)  आधारभतू तथा मा यिमक िश ास ब धी, 

  (ख)  खलेकुद तथा अित र  याकलापस ब धी, 

  (ग)  खानेपानी यव थापन, आधारभतू वा य तथा सरसफाईस ब धी, 

(घ)  लिगक समानता तथा सामा जक सुर ास ब धी (लिगकसमानता, वालवािलका, 

कशोर कशोर  तथा युवा, अपा गता भएका य  तथा जे  नाग रक), 

  (ङ)  गैरसरकार सं था प रचालन, सम वय तथा िनयमनस ब धी, 

  (च)  सामा जक सुर ा काय म तथा य गत घटना दता स ब धी, 

  (छ)  भाषा, सा ह य,कला,सं कृित तथा स पदास ब धी। 

(२) पूवाधार वकास सिमितको काय े ः 

(क)  सडक तथा यातायात  पूवाधार स ब धी, 

(ख)  जल व तु, उजा, सडकव ीस ब धी, 

(ग)  सूचना तथा स चार विध वकास तथा व तार स ब धी, 

(घ)  एफ.एम. स चालनस ब धी, 

(ङ)  भवन तथा भवन सं हता एवम ्िनमाण इजाजत स ब धी, 

(च)  ज गा नाप न सा, घरज गा धनीपजुा स ब धी,  

(छ)  भ—ूउपयोग तथा व ती वकास स ब धी, 

(ज)  सावजिनक िनजी साझदेार  स ब धी। 

(३) आिथक वकास सिमितको काय े : 

(क)  कृ ष तथा पशुप छ स ब धी, 

(ख)  िसचंाई तथा नद  िनय ण स ब धी, 

(ग)  उ ोग, वा ण य, पयटन व न स ब धी, 

(घ)  खानी तथा खिनजपदाथको संर णस ब धी,   
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(ङ)  सहकार  तथा व ीय े  स ब धी, 

(घ) रोजगार ब न तथा ग रबी यनूीकरण स ब धी। 

(४) वन, वातावरण तथा वप यव थापन सिमितको काय े : 

  (क)  वन, व यज तु तथा भ–ूसंर णस ब धी, 

(ख)  जै वक व वधता संर णस ब धी, 

  (ख)  वातावरण, पयावरण एव लाधार े  संर णस ब धी, 

  (घ)  फोहरमलैा यव थापन स ब धी, 

(ङ)  जलउ प न कोप िनय ण स ब धी, 

  (च)  जलवाय ुप रवतनस ब धी, 

  (छ) वप यव थापन, बा णय , ए वुले सस ब धी। 

(५) सशुासन तथा सं थागत वकास सिमितको काय े : 

(क)  सेवा वाहको मापद ड स ब धी, 

  (ख)  थानीय सवेा तथा जनश  वकास स ब धी, 

  (ग)  सावजिनक खर द तथा स प  यव थापन स ब धी,  

(घ)  स घ, देशर थानीयतहबीचको स ब ध र सम वय तथा वडासगँको सम वय स ब धी, 

  (ङ)  सभा ताथ बैठक यव थापन स ब धी, 

(च)  बजार अनगुमन, गुण तर, नापतौल, खा  सुर ा र उपभो ा हत संर ण स ब धी, 

  (छ)  आ त रक र अ तम लखेापर ण स ब धी, 

  (ज)  वदा, उ सव, उद , जा ा, पव, उपाधी, वभुषणस ब धी, 

  (झ)  राज नीित तथा शासनस ब धी, 

  (ञ)  व ीय जो खम यूिनकरण, आिथक शासन तथा बे ज ूफ य ट स ब धी, 

  (ट)  याय, कानून तथा मानवअिधकार व न स ब धी, 

  (ठ)  योजना, अनगुमन तथा मू या कन र त या क यव थापन स ब धी, 

  (ड)  सशुासन व न, सावजिनक सनुुवाई, सावजिनक पर ण, सामा जक पर ण स ब धी, 

  (ढ) नाग रक स तु ी सव ण र अ तरिनकाय सम वय स ब धी। 
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अनसुूची-३  

(दफा ११ को उपदफा (५) सगँ स ब धत) 

बा षक बजेट तथा काय म तजुमा काय समयसीमा म यमकालीन खच संरचना तजुमा स ब धी 

काय 

नेपाल सरकारवाट राज व बाँडफाँट र 
व ीय ह ता तरणको सीमा ाि   

फा गुन 
मसा त 
िभ   

कायपािलकासद य र वषयगत महाशाखा/शाखा 
मखुलाई अिभमुखीकरण  

देश सरकारवाट राज व बाँडफाँट र 
व ीय ह ता तरणको सीमा ाि  

चै  
मसा त 
िभ   

योजना सिम ा तथा थानीय आिथक सव ण 
तयार   

नीित तथा काय म तयार गर  
अ य / मुख ारा सभामा पेस  

बैशाख ७ 
गतेिभ   

बष य खचको ेपणस हत बजटेको आकार र 
ोत आंकलन  

कूल ोत तथा खच अनमुान, बजटे सीमा 
िनधारण, बजेट मागदशन तयार , 
वीकृित  एबम ्महाशाखा/ शाखा र वडा 

कायालयमा स षेण   

बैशाख१५ 
गतेिभ   

तीन आिथक बषको बजटे सीमा िनधारण तथा 
बाँडफाँट, मागदशन वीकृित एबम ्
महाशाखा/शाखा र वडा कायालयमा स षेण  

व ती तथा टोल तरवाट छनौट भएका 
आयोजना/ काय मसमतेको वडा सिमित 
र बषयगत माहाशाखा/शाखावाट 
आयोजना/काय मको ाथिमक करण  

जेठ१५ 
गतेिभ   

बषय े गत म यमकालीन खच संरचनाको 
ार भक म यौदा तयार  तथा बषयगत 

सिमितमा पसे  

वडा तर य तथा बषय े को बजेट तथा 
काय मको ताब बजटे तथा काय म 
तजमुा सिमितमा पसे 

जेठ२५ 
गतेिभ   

बषय े गत म यमकालीन खच संरचनाको  
म यौदा उपर स ब धत बषयगत सिमितमा 
छलफल तथाआब यक प रमाजन स हतको 
म यौदा बजटे तथा काय म तजमुा सिमितमा 
पेस 

बजेट तथा काय मको एक कृत म यौदा 
तयार  तथा कायपािलकामा पेस   

असार ५ 
गतेिभ  

म यमकालीन खच संरचनाको एक कृत म यौदा 
तयार  तथा कायपािलकामा पेस  

बा षक बजेट तथा काय म 
कायपािलकावाट वीकृत गर  सभामा पशे 

असार १० 
गतेिभ   

म यमकालीन खच संरचनाकायपािलकावाट 
वीकृत गर  सभामा पसे 

बा षक बजटे तथा काय म उपर सभामा 
छलफल र अनमुोदन  

असार 
मसा तिभ  

म यमकालीन खच संरचनाउपर सभामाछलफल 
तथा सभावाटअनुमोदन 
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