
भबभाद नगय कामयऩाभरका (कामयसम्ऩादन) भनमभावरी, २०७४ 

स्वीकृत भभभत् २०७४।०३।२० 
 

नगय कामयऩाभरकाफाट गरयने कामयराई व्मवस्स्थत गनय नेऩारको सॊववधानको धाया २१८ रे ददएको अभधकाय 
प्रमोग गयी भबभाद नगय कामयऩाभरकारे भभभत २०७४ /०३/२० गतेको भनणयमानसुाय देहामका भनमभहरु 
फनाएको छ ।  

 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायस्म्बक 

१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मस भनमभावरीको नाभ “भबभाद नगय कामयऩाभरका (कामयसम्ऩादन) 
भनमभावरी, २०७४” यहेको छ । 

(२) मो भनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा  ्ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस भनमभावरीभा,– 

(क) “नगयऩाभरका” बन्नारे भबभाद नगयऩाभरका सम्झन ुऩछय । 

(ख) “कामयऩाभरका” बन्नारे नगय कामयऩाभरकासम्झन ुऩछय । 

ग) “वडा सभभभत” बन्नारे नगयऩाभरकाको वडा सभभभत सम्झन ुऩछय ।  

(घ) “प्रभखु” बन्नारे नगयकामयऩाभरकाको प्रभखुराई सम्झन ुऩछय ।   

(ङ) “उऩप्रभखु” बन्नारे नगय कामयऩाभरकाको उऩप्रभखुराई सम्झन ुऩछय । 

(च) “वडाध्मऺ” बन्नारे नगयऩाभरकाको वडाको वडा अध्मऺराई सम्झन ुऩछय । 

(छ) “कामयकायी अभधकृत” बन्नारे नगयऩाभरकाको कामयकायी अभधकृत सम्झन ुऩछय । 

(ज) “सदस्म” बन्नारे कामयऩाभरकाको सदस्म सम्झन ुऩछय य सो शब्दरे कामयऩाभरकाको प्रभखु , उऩप्रभखु तथा 
वडाअध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ । 

(झ) “सबा” बन्नारे नगयसबाराई सम्झनऩुछय । 

(ञ) “कामयववबाजन भनमभावरी” बन्नारे भबभाद नगयऩाभरकाको कामयववबाजन भनमभावरी, २०७४ सम्झनऩुछय । 

(ट) “वडा सस्चव” बन्नारे वडासभभभतको सस्चवको काभकाज गनय खवटएको कभयचायी सम्झनऩुछय । 

३. काभको पछ्र्मौट  ्(१) नगय कामयऩाभरकाको कामयसम्ऩादन य काभको पछ्र्मौट  मस भनमभावरीभा बएको 
व्मवस्था फभोस्जभ हनुेछ  । 

(२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभको काभको पछ्र्मौट गदाय तोवकएको अभधकायी वा भनकामफाट गनुयऩनेछ ।  
  

 

 



ऩरयच्छेद २ 

प्रभखुफाट काभको पछ्र्मौट 
 

४. प्रभखुरे सम्ऩादन गने काभ् (१) सॊववधान य अन्म प्रचभरत कानूनको अधीनभा यही नगयऩाभरकाको 
साभान्म भनदेशन, भनमन्रण य सञ्चारन गने प्रभखु स्जम्भेवायी प्रभखुको हनुेछ । 

  (२) प्रचभरत काननुभा कामयऩाभरकाको प्रभखुरे गने बनी वकटान बएका काभहरु भनज स्वमॊ 
वा भनजफाट अभधकाय प्रत्मामोजन बए फभोस्जभ सम्ऩादन हनुेछ । 

(३) उऩभनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩभनप्रचभरत कानूनभाप्रभखुरे गने बनी वकटान नबएका 
काभको सम्फन्धभा कामयऩाभरकाफाट सम्ऩादन हनुे कामयको साभान्म येखदेख , सञ्चारन य भनमन्रण गने 
स्जम्भेवायी प्रभखुको हनुेछ । 

  (४) उऩभनमभ (१) फभोस्जभको स्जम्भेवायी ऩयुा गने क्रभभा प्रभखुरे कामयऩाभरका अन्र्तगतका 
भनकामहरुभा प्रचभरत कानून तथा स्वीकृत नीभत तथाभनणयम अनरुुऩ कामय सञ्चारन बईयहेको छ छैन भनयीऺण 
गने, वडा सभभभतहरुफीच सभन्वम गने , ववषमगत शाखा÷कामायरमहरुराई भनदेशन ददने य आवश्मकता अनसुाय 
काभको प्रगभत वववयण भरने कामय गनय सक्नेछ । 

  (५) प्रभखुकुनै कायणवश उऩस्स्थत नयहेको अवस्थाभा मस भनमभावरी फभोस्जभ प्रभखुरे 
गनुयऩने काभ उऩप्रभखु वा भनजको सभेत अनऩुस्स्थभतभा प्रभखुरे तोकेको कामयऩाभरकाको सदस्मरे त्मस्तो काभ 
सम्ऩादन गनय सक्नेछ । 

  तय, प्रचभरत काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा सोही व्मफस्था फभोस्जभ हनुेछ । 

  (६) कामयऩाभरकाको कुनै सदस्म अनऩुस्स्थत बएभा त्मस्तो सदस्मरे गनुयऩने काभको राभग 
प्रभखुरे अको सदस्मराई स्जम्भेवायी तोक्न सक्नेछ । 

५. प्रभखुरे भनणयम गनुयऩने्  (१) सबा य कामयऩाभरकाभा ऩेश हनुे ववषम फाहेक दईु वा दईुबन्दा फढी 
वडासभभभत य ववषमगत शाखाहरुफीच कुनै ववषमभा भतबेद हनु गएभा प्रभखुरे गयेको भनणयम अस्न्तभ हनुेछ ।  

  (२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ भतबेद बएको ववषम भनणयमका राभग कामयकायी अभधकृतरे 
प्रभखु सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (३) सबा वा कामयऩाभरकाभा ऩेश हनुे ववषम फाहेकका सहकामय तथा सभन्वमका राभग प्रदेश 
वा सॊघभा ऩेश गनुय ऩने ववषमका सम्फन्धभा प्रभखुरे गयेको भनणयम अस्न्तभ हनुेछ । 

६. अभधकाय प्रत्मामोजन गनय सक्ने  ्(१) कय रगाउने , कय छुट ददने वा ऋण भरने जस्ता ववषम य सबाभा 
ऩेश गनुयऩने फाहेकका अन्म ववषमभा  कामयऩाभरकारे प्रभखु वा उऩप्रभखु वा सदस्मराई अभधकाय प्रत्मामोजन 
गनय सक्नेछ । 



  (२) प्रभखुरे प्रचभरत कानून फभोस्जभ आपूराई प्राप्त अभधकायभध्मे कुनै अभधकाय उऩप्रभखु 
वा सदस्म वा कामयकायी अभधकृत, भफषमगत शाखाका प्रभखु वा वडा अध्मऺराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

  (३) उऩभनमभ (१) य (२) फभोस्जभ प्रत्मामोस्जत अभधकायको प्रमोग गयी सम्ऩादन गरयएका 
काभको ववषमभा सम्फस्न्धत अभधकायीरे कामयऩाभरका सभऺ भाभसक रुऩभा प्रगभत वववयण ऩेश गनुय ऩनेछ ।   
  (४) आपूराई प्रत्मामोस्जत अभधकायको स्जम्भेवायीऩूवयक प्रमोग गनुय सम्फस्न्धत अभधकायीको  
कतयब्म हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद ३ 

नगय कामयऩाभरकाफाट काभको पछ्र्मौट 
७. कामयऩाभरकाभा ऩेश गनुयऩने ववषम् (१) अनसूुची –१ भा उस्लरस्खत ववषमहरुको भनणयम गदाय  कामयकायी 
अभधकृतरे प्रभखुको भनदेशन अनसुाय नगय कामयऩाभरकाभा प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनेछ । 

  (२) उऩभनमभ (१) भा रेस्खएका ववषमभध्मे कुनै ववषमभा भनमभ २१ फभोस्जभ गदठत 
सभभभतफाट भनणयम भरनसक्ने गयी कामयऩाभरकारे स्जम्भेवायी समु्ऩन सक्नेछ । 

  (३) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ प्रभखुरे अन्मथा आदेश ददएभा फाहेक नगय कामयऩाभरकाको 
फैठकभा ऩेश हनुे प्रस्ताव साभान्मतमा अनसूुची–२ फभोस्जभको ढाॉचाभा कामयकायी अभधकृतरे ऩेश गनेछ । 

  (४) उऩभनमभ (३) फभोस्जभको प्रस्तावभा कुनै शाखाको यामसभावेश हनु आवश्मक देखेभा 
कामयकायी अभधकृतरे सम्फस्न्धत शाखाको यामसभेत सभावेश गयी ऩेश गनेछ । 

८. प्रस्ताव साथ सॊरग्न हनुऩुने कागजात ्(१) भनमभ ६ को उऩभनमभ (३) फभोस्जभ कामयऩाभरकाको फैठकभा 
भनणयमाथय कुनै ववषम ऩेश गनुयऩदाय सम्फस्न्धत ववषमगत शाखा वा वडा सभभभतको कामायरमरे सो ववषमसॉग 
आवश्मक वववयण सभावेश गयी प्रस्ताव तमाय गयी कामयकायी अभधकृत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

  (२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रस्ताव य सो साथ ऩेश बएका कागजातहरु 
कानूनसम्भत छन ्छैनन ्जाॉच गयी कानूनसम्भत नबएभा भनमभभत वा कानूनसम्भत फनाउने स्जम्भेवायी 
कामयकायी अभधकृतको हनुेछ । 

  (३) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रस्ताव कामयकायी अभधकृतरे प्रभखुको स्वीकृभत 
भरई प्राथभभकताक्रभसभेत भनधाययण गयी भनणयमको राभग कामयऩाभरकाको फैठकभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

९. कामयसूचीको वववयण  ्(१) कामयऩाभरकाको फैठकभा छरपर हनुे ववषमको कामयसूची भनमभ ८ फभोस्जभ 
प्राप्त प्रस्तावहरुको आधायभा कामयकायी अभधकृतरे प्रभखुको भनदेशन फभोस्जभ तमाय गनेछ ।  

  तय, प्रभखुरे अन्मथा आदेश ददएकोभा प्रस्तावको रुऩभा ऩेश नबएको ववषमराई ऩभन  
छरपरको कामयसूचीभा सभावेश गनय सवकनेछ । 



  (२) फैठकको कामयसूची साभान्मत् कामयऩाभरकाको फैठक फस्नबुन्दा दईु ददन अगावै 
कामयकायी अभधकृतरे सफै सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

  तय, ववषमको गस्म्बयता हेयी कामयऩाभरकाको फैठकभा छरपर हनुे प्रस्ताव ववतयण नगयी 
भौस्खक सूचनाको आधायभा ऩभन छरपर गनय सवकनेछ ।   
१०.कामयऩाभरकाको फैठक ्(१) कामयकायी अभधकृतरे प्रभखुको भनदेशनभा कामयऩाभरकाको फैठक  फोराउनेछ 
। 

  (२) कामयकायी अभधकृत कामयऩाभरकाको सस्चवको रुऩभा फैठकभा उऩस्स्थत हनुेछ ।  
   (३) प्रभखुरे कामयऩाभरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

 (४) कामयऩाभरकाको फैठकको कामयसूची, भभभत, सभम य स्थानका सम्फन्धभा कम्तीभा तीन ददन अगावै 
प्रभखुको भनदेशन अनसुाय कामयऩाभरकाका सफै सदस्मराई कामयकायी अभधकृतरे सूचना ददन ुऩनेछ ।  
  

  (५) कामयऩाभरकाको फैठकभा कम्तीभा ५१ प्रभतशत सदस्म उऩस्स्थत हनुऩुनेछ । 

  (६) उऩभनमभ (५) भा जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩभन उऩभनमभ (४) फभोस्जभको सूचना 
हुॉदाहॉुुदै ऩभन ५१ प्रभतशत सदस्म उऩस्स्थत नबई गणऩयुक सॊख्मा ऩगु्न नसकेभा दोश्रो ऩटकको फैठकभा एक 
चौथाई सदस्म उऩस्स्थत बएभा ऩभन फैठक फस्न सक्नेछ । 

  (७) कामयऩाभरकाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयववभध कामयऩाभरकारे भनधाययण गये फभोस्जभ  
हनुेछ ।  

११. फैठकको भनणयम ्(१) साभान्मत्कामयऩाभरकाको फैठकको भनणयम सवयसम्भत रुऩभा हनुेछ । 

  (२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ सवयसम्भतभनणयम हनु नसकेभा फहभुत सदस्महरुको बावनाराई 
सभेटी प्रभखुरे गयेको भनणयम फैठकको भनणयम हनुेछ ।  

१२. भनणयमको अभबरेख  ्(१)कामयकायी अभधकृत कामयऩाभरकाको फैठकभा उऩस्स्थत हनुेछ य कामयऩाभरकाफाट 
बएका भनणयमको अभबरेख तमाय गनेछ । 

(२) फैठकको भनणयमको अभबरेख छुटै्ट भनणयम ऩसु्स्तकाभा याख्नऩुनेछ । 

(३) उऩभनमभ (२) फभोस्जभको भनणयम ऩसु्स्तका कामयकायी अभधकृतको स्जम्भाभा यहनेछ । 

१३. भनणयम प्रभास्णत तथा ववतयण गने् (१) नगय कामयऩाभरका फैठकको भनणयम कामयकायी अभधकृतरे  दईु 
ददनभबर प्रभास्णत गनेछ ।  

(२) कामयकायी अभधकृतरे उऩभनमभ (१) फभोस्जभप्रभास्णत बएको भनणयमको प्रभत तीन ददन भबर नगय 
कामयऩाभरकाका सदस्म, ववषमगत शाखा य वडा सभभभतराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

तयकानून फभोस्जभ गोप्म याख्न ुऩने भनणयम तथा सूचनाहरुउऩरब्ध गयाइने छैन ।  



१४. भनणयमको कामायन्वमन ्(१)अनसूुची १ भा रेस्खएका ववषमभा कामयऩाभरकाफाट भनणयम बएऩभछ सम्फस्न्धत 
ऩदाभधकायी वा भनकामरे कामायन्वमन गनुयऩनेछ । 

   (२) कामयऩाभरकाको भनणयम कामायन्वमन बए वा नबएको सम्फन्धभा प्रभखुरे अनगुभन 
गनय वा गयाउन सक्नेछ । 

   (३) उऩभनमभ (२) फभोस्जभ अनगुभन गदाय वा गयाॉउदा भनणयम कामायन्वमन बएको 
नदेस्खएभा सोको कामायन्वमन गनय सम्फस्न्धत व्मस्ि वा भनकामराईप्रभखुरे आवश्मक भनदेशन ददन सक्नेछ । 

१५. कामयऩाभरकाको सभभभत गठन ्(१) कामयऩाभरकारे कामयऩाभरकाभा भनणयमको राभग ऩेश बएका प्रस्तावभा 
भनणयम गनुयऩूवय आवश्मकता अनसुाय याम,सलराह य सझुाव भरनका राभग देहाम फभोस्जभका सभभभत यहनेछन्् – 

    (क) सावयजभनक सेवा तथा ऺभता ववकास सभभभत 

    (ख) आभथयक ववकास सभभभत 

    (ग) साभास्जक ववकास सभभभत 

    (घ) ऩूवायधायववकास सभभभत 

    (ङ) वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन सभभभत 

    (च) भफधेमक सभभभत 

 

   (२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभकासभभभतभा यहने सॊमोजक प्रभखुरे तोके फभोस्जभ य सदस्महरु 
कामयऩाभरकारे तोके फभोस्जभ यहने छन ्। 

   (३) सभभभतरे आवश्मकता अनसुाय सम्फस्न्धत सभभभतभा नयहेको सदस्म वा अन्म कुनै 
ववशेषऻ वा अभधकायीराई सभभभतको फैठकभा आभन्रण गनय सक्नेछ । 

   (४) सभभभतको फैठकभा प्रभखु स्वमॊ उऩस्स्थत बएको अवस्थाभा भनजफाट य अन्म अवस्थाभा 
सभभभतका सॊमोजकफाट फैठकको प्रभखुता हनुेछ । सभभभतको सॊमोजकको अनऩुस्स्थभतभा फैठकको प्रभखुता 
फैठकभा उऩस्स्थत सदस्महरुभध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे गनेछ । 

   (५) कामयकायी अभधकृत वा भनजरे तोकेको अभधकृतरे सभभभतको फैठकभा उऩस्स्थत बई 
भनणयमको अभबरेख तमाय गयी प्रभास्णत गनेछ । 

   (६) उऩभनमभ (१) फभोस्जभका सभभभतहरुको कामयऺ ेर अनसूुची –३ भा उलरेख बए 
फभोस्जभ हनुेछ । 

१६. कामयबाय भिु बएऩभछ कागज वपताय गनुयऩने् जनुसकैु कायणफाट आफ्नो ऩदफाट भिु बएको सदस्मरे 
ऩदभिु बएको सातददनभबर आफ्नो स्जम्भाभा यहेका सम्ऩूणय कागजात तथा अन्म कुनै सम्ऩस्ि बए सोसभेत 
कामयऩाभरकाभा फझुाई सोको भनस्सा भरन ुऩनेछ । 

  



१७. प्रविा तथा सूचना अभधकायी तोक्ने् (१) कामयऩाभरकारे आपूरे सम्ऩादन गयेका कामय वा भनणयमहरु 
सावयजभनक जानकायीभा लमाउन कुनै सदस्मराई प्रविा तोक्नेछ । 

  (२) उऩभनमभ (१)फभोस्जभ तोवकने प्रविारे कामयऩाभरकाको तपय फाट जायी गनुयऩने 
सावयजभनक भहत्वको सूचना, विव्म, ववऻभप्त आदद सावयजभनक गने कामय सभेत गनय सक्नेछ । 

  (३) कामयकायी अभधकृतरे कुनै एक अभधकृतराई सूचना अभधकायी तोक्नेछ । 

  (४) उऩभनमभ (३) वभोस्जभ तोवकने सूचना अभधकायीरे कामयऩाभरकासॊग सम्वस्न्धत सूचना 
कानून वभोस्जभ प्रवाह गनेछ । 
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कामयकायी अभधकृत, ववषमगत शाखा य वडा सभभभतफाट काभको पछ्र्मौट 
१८. कामयकायी अभधकृतफाट काभको पछ्र्मौट्  (१)कामयऩाभरकारे गने बनी तोवकएका काभहरुभध्मे वडा 
सभभभत य ववषमगत शाखाफाट सम्ऩादन गने गयी वकटान गरयएका काभ फाहेकका अन्म सफै काभहरु तथा 
सॊघ य प्रदेश तहफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरु प्रभखुको साभान्म भनदेशनभा यही कामयकायी अभधकृतफाट 
सम्ऩादन हनुेछ ।  

  (२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ गरयने काभहरु कामयकायी अभधकृतरे नगयऩाभरकाको ववषमगत 
शाखा तथा वडा कामायरमभापय त सम्ऩन्न गयाउन सक्नेछ । भनजरे आफ्नो भनदेशन य भनमन्रणभा सम्ऩादन 
गयेका काभहरुको प्रगभत वववयण भनमभभत रुऩभा प्रभखु सभऺ य आवभधक रुऩभा कामयऩाभरका सभऺ प्रस्ततु 
गनुय ऩनेछ ।  

  (३) कामयऩाभरका वा प्रभखुफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरु कामयकायी अभधकृतरे सम्ऩादन 
गनेछ । 

१९. कामयकायी अभधकृतको काभ , कतयव्म य अभधकाय्  (१) नगयऩाभरकाको कामयकायी अभधकृत नगय 
कामयऩाभरकाको सस्चव हनुेछ । 

  (२) प्रचभरत कानून तथा मस भनमभावरीको अधीनभा यही प्रभखुको भनदेशन य भातहतभा 
यही नगय कामयऩाभरकाको सस्चवको प्रभखु काभ, कतयव्म य अभधकाय देहाम फभोस्जभ हनुेछ ु् 
(क) नगय कामयऩाभरका तथा नगय सबाफाट बएका भनणयमहरु कामायन्वमन गने गयाउने य सोको अनगुभन गने 
। 

(ख) प्रभखुराई नगयसबा य कामयऩाभरका तथा सो अन्तगयतका भनकामहरुको भहत्वऩूणय काभ कायवाहीहरुको 
ववषमभा सभम सभमभा जानकायी गयाउने । 

(ग) नगय कामयऩाभरका अन्तयगतका सफै भनकामहरुको काभ कायफाहीराई चसु्त य प्रबावकायी फनाउन 
आवश्मक भनदेशन ददन,े अनगुभन य सऩुरयवेऺण गने । 



(घ) प्रचभरत कानून फभोस्जभ नगय कामयऩाभरकाको प्रशासभनक तथा आभथयक कामय सम्ऩादन गने गयाउने 
। 

(ङ) प्रचभरत कानूनरे तोकेका अन्म काभहरु गने । 

२०. अभधकाय प्रत्मामोजन  ्(१) कामयकायी अभधकृतरे आपूराई प्राप्त अभधकायभध्मे कुनै अभधकाय भफषमगत 
शाखावा नगयऩाभरकाको कुनै अभधकृत कभयचायी वा वडा सस्चवराई प्रत्मामोजन गयी कामय सम्ऩादन गनय 
सक्नेछ ।   

(२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ अभधकाय प्रत्मामोजन भरस्खत रुऩभा हनुऩुनेछ य एक ऩटक प्रत्मामोजन गयेको 
अभधकाय ववशेष कायण ऩयी वपताय भरनऩुने बएभा सोको औस्चत्म सवहतको जानकायी प्रभखुभापय त 
कामयऩाभरकाराई गयाउन ुऩनेछ । 

  (३) आपूराई प्रत्मामोस्जत अभधकाय प्रमोग गनुय सम्फस्न्धत अभधकायीको कतयब्म हनुेछ ।  

२१. वडा सभभभतफाट काभको पछ्र्मौट्  (१) वडा सभभभतफाट गरयने काभहरु वडा अध्मऺ वा भनजको 
भनदेशनभा सम्ऩादन गरयनेछ । 

  (२)एकबन्दा फढी वडासॉग सयोकाय याख्न ेववषम वा वडा सभभभतरे गनेगयी स्ऩष्ट रुऩभा 
वकटान नबएका ववषम वा स्वीकृत फावषयक कामयक्रभभा नसभेटीएका ववषमभा वडा सभभभतरे नगय 
कामयऩाभरकाभा ऩेश गयी प्राप्त भनदेशन फभोस्जभ गनुय ऩनेछ । 

२२. ववषमगत शाखाफाट काभको पछ्र्मौट् (१) नेऩारको सॊववधान तथा प्रचभरत कानूनरे स्थानीम तहभा 
हस्तान्तयण बै आएका स्शऺा , स्वास््म, कृवष, ऩश ुववकास , भसॊचाई, खानेऩानी तथा सयसपाई , स्थानीम आभथयक 
ववकास, ऩूवायधाय ववकासरगामतका अन्म कामयहरु य नगय कामयऩाभरका कामयववबाजन भनमभावरी ,२०७४ 
फभोस्जभ भफषमगत शाखाफाटसॊचारन हनुे काभहरु कामयऩाभरकाको भनणयम तथा कामयकायी अभधकृतको साभान्म 
भनदेशन य भनमन्रणभा यही भफषमगत शाखा प्रभखुको भनदेशन य भनमन्रणभा सम्ऩादन गरयनेछ । 

  (२) नगयऩाभरकारे आफ्नोसॊस्चत कोषफाट सॊचारन गने ववषमगत ऺेरसॉग सम्फस्न्धत 
ववषमका सफै कामय उऩभनमभ (१) फभोस्जभका ववषमगत शाखाभापय त कामायन्वमन गनेछ । 
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ववववध 

२३. ऩयाभशय भरनऩुने् (१) देहामका भफषमभा भनणयम गनुयऩूवय प्रभखुरे कामयकायी अभधकृतभापय त सम्फस्न्धत 
शाखा (ववि व्मवस्थाऩन शाखा , मोजना शाखा , प्रशासन शाखा , कानूनसॊग सम्फस्न्धत शाखा)को ऩयाभशय भरन ु
ऩनेछ । 

 स्वीकृत फावषयक कामयक्रभबन्दा फाहेकका कामयक्रभ सञ्चारन गने ववषम, 

 स्वीकृत फावषयक कामयक्रभभा हेयपेय वा सॊशोधन गने ववषम, 



 अन्म भनकामसॉगको सभन्वमभा कामय सञ्चारन गने ववषम, 

 नमाॉ भनमभ, आदेश, भनदेस्शका वा कामयववभध जायी गनुयऩनेववषम, 

 कय, शलुक, दस्तयु सम्फन्धी ववषम, 

  (२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ भनणयम बएका ववषमहरु कामयऩाभरका वा नगयसबाभा 
छरपरका राभग प्रस्ततु गरयनेछ ।  

२४. ववधेमक सम्फन्धी कामयववभध् (१) नगय कामयऩाभरकाको तपय फाट सबासभऺ प्रस्ततु गरयने ववधेमकको 
भसौदा स्वीकृभतका राभग कामयकायी अभधकृतरे प्रभखुभापय त कामयऩाभरकाको फैठकभा ऩेश गनुयऩनेछ । 

  (२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ भफधेमक तजुयभा गनयको राभग एक भफधेमक सभभभत यहनेछ । 
भफधेमक भसौदा गनय कामयकायी अभधकृतरे आवश्मक व्मवस्था भभराउने छ । 

  (३) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको ववधेमकको भसौदाभा नगय कामयऩाभरकाको स्वीकृभत 
प्राप्त बएऩभछ प्रभखुरे सबासभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

२५. श्रोत अनभुान सभभभत , याजस्व य व्ममको अनभुान (फजेट) य कय सम्फन्धी प्रस्ताव् (१) प्रत्मेक फषय 
नगयकामयऩाभरकाको फावषयक फजेट तमाय गनयको राभगप्रभखुको सॊमोजकत्वभा स्रोत अनभुान सभभभत तथा 
कामयऩाभरकाको आभथयक भफषम हेनय तोवकएको सदस्मको सॊमोजकत्वभा कामयक्रभ तथा फजेट तजुयभा सभभभत 
गठन हनुेछ । 

  (२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभका सभभभतभा यहने सदस्म तथा सदस्म सस्चव कामयऩाभरकारे 
तोकेफभोस्जभ हनुेछ । 

  (३)उऩभनमभ (१) फभोस्जभ गदठत सभभभतरे तमाय गयेको फजेट तथा कामयक्रभ ववभनमोजन 
ववधेमकको रुऩभा प्रभखु वा भनजरे तोकेको आभथयक ऺेर हेने कामयऩाभरकाको सदस्मभापय त नगय सबाभा ऩेश 
गरयनेछ । 

  (३) उऩभनमभ (२) फभोस्जभ ऩेश बएको ववभनमोजन ववधेमकसबाफाट स्वीकृत बई प्रभखुफाट 
प्रभास्णकयण बएऩभछ रागू हनुेछ । 

२६. गोऩनीमता याख्नऩुने् कुनै ऩभन सदस्मरे आपू ऩदभा फहार यहॉदा गयेको काभभा गोऩभनमता याख्नऩुने 
ववषमभा ऩदभा फहार यहेको अवधीभा वा ऩदभा नयहेको अवस्थाभा सभेत अभधकाय प्राप्त  अभधकायीराई 
फाहेक अन्म कसैराई कुनै वकभसभरे जानकायी ददन वा प्रकट गनय हदैुन । 

   तय, प्रचभरत कानूनरे गोप्म याख्न नऩने बनी तोवकएका ववषमभा जानकायी ददन मस 
भनमभरे वाधा ऩमुायएको भाभननेछैन । 

२७. सभन्वम गने् कामयऩाभरकारे आपुरे सम्ऩादन गनेकाभको भसरभसराभा आवश्मकता अनसुाय देहामका 
भनकामहरुसॉग सभन्वम गनय सक्नेछ्– 

(क) न्मावमक सभभभत 



(ख) अन्म स्थानीम तह 

(ग) स्जलरास्स्थत सयुऺा भनकामहरु 

(घ) स्जलरास्स्थत प्रदेश तथा सॊघका सयकायी कामायरमहरु, 

(ङ) स्जलरा सभन्वम सभभभत 

(च) प्रदेशस्स्थत नगयऩाभरका हेने ववबाग÷भन्रारम 

(छ) सॊघको सॊघीम भाभभरा हेने भन्रारम य, 

(ज) स्थानीम तहभा वक्रमाशीर सॊघसॊस्थाहरु । 

२८. फैठकभा बाग भरन नहनुे ्कामयऩाभरकाको फैठकभा कुनै सदस्मको भनजी स्वाथय भनवहत बएको ववषम उऩय 
छरपर हनुे बएभा त्मस्तो सदस्मरे बाग भरन हदैुन । त्मस्तो अवस्था बएभा सम्फस्न्धत सदस्मरे सोको 
जानकायी प्रभखुराई गयाउन ुऩनेछ । 

२९. सहमोग भाग्न सक्ने्  (१)कामयऩाभरकारे भनमभ २७ भा उलरेख बएका भनकामहरुसॉग आवश्मकता 
अनसुाय सहमोग भरन सक्नेछ । 

(२) उऩभनमभ (१) फभोस्जभ सहमोग गने स्जम्भेवायी सम्फस्न्धत सफैको हनुेछ । 

  

  



अनसूुची – १ 

नगय कामयऩाभरकाको फैठकभा ऩेश गनुयऩने ववषमहरु 

(भनमभ ७को उऩभनमभ (१) सॊग सम्फस्न्धत) 
१.  सबाभा ऩेश हनुे ववधेमक , 

२.  याजस्व य व्ममको अनभुान (फजेट) , ऩयुक अनभुान य उधायो खचय, 
३. कयसम्फन्धी प्रस्तावहरु , 

४.  प्रभखुरे नगय कामयऩाभरकाभा ऩेश गनय भनदेशन ददएको ववषम वा नगय कामयऩाभरकाभा ऩेश गनुय ऩने 
बनी नगय कामयऩाभरकारे भनणयम गयेको ववषम ।  
५.  प्रचभरत कानून फभोस्जभ जायी गनुयऩने भनमभ , भनदेस्शका, कामयववभध वा आदेश, 

६.  नगयऩाभरकारे जायी गने कुनै नीभत वा त्मस्तो नीभतभा हनुे ऩरयवतयन , 

७.  अलऩकारीन , भध्मकारीन य दीघयकारीन सभष्टीगत वा ऺेरगत ववकास मोजना , कामयक्रभ, यणनीभत 
भनधाययण सम्फन्धी,  
८.  कामायरम वा शाखाहरुको सॊगठन सॊयचनाभा ऩरयवतयन वा स्थानान्तयण सम्फन्धी , 

९.  यावष्डम वा अन्र्तयावष्डम सॊस्थाहरुसॉगको बभगनी सम्फन्ध स्थाऩना , 

१०. नगयऩाभरकारे भरने ऋण वा वैदेस्शक अनदुानभा सॊचारन हनुे मोजनाको सॊझौता सम्फन्धी , 

११.  नगयऩाभरकाको प्रभतभनभधत्व हनुे गयी गरयने दईुऩऺीम वा फहऩुऺीम वाताय , सबा सम्भेरन वा सयकायी 
भ्रभणभा बाग भरने वा प्रभतभनधी ऩठाउन,े 

१२. कामयकायी अभधकृतराई ववदेशभा हनुे गोष्ठी , अध्ममन अवरोकन भ्रभणभा ऩठाउन,े 

१३.  नगयऩाभरकाको कभयचायी दयफन्दी स्वीकृभत , सेवा सवुवधा सम्फन्धी कानून भनभायण य ऩरयवतयन, 

१४.  स्थानीम सावयजभनक ववदा भनधाययण गने , 

१५. प्रचभरत कानूनफभोस्जभ नगय कामयऩाभरकाफाट भनणयम हनु ुऩने बनी तोवकएका अन्म ववषम ।  

 

  

  



अनसूुची – २ 

प्रस्तावको ढाॉचा 
(भनमभ २४ को उऩभनमभ (१) सॊग सम्फस्न्धत) 

भबभाद नगयऩाभरका 
नगय कामयऩाभरकाको कामायरम,......... 

तनहुॉ स्जलरा, ४नॊ. प्रदेश 

  

ववषम्– ................................................ । 

 

प्रस्ताव ऩेश गनय प्रभखुफाट स्वीकृभत प्राप्त भभभत्– 

 

१. ववषमको सॊस्ऺप्त व्महोया्– 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दभबयक कुया्– 

३. प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम –् 

४. भनणयम हनु ुऩने व्महोया्– 

 

नोट् प्रस्ताव तमाय गदाय देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददनऩुने छ्– 

१. “ववषमको सॊस्ऺप्त व्महोया” अन्तगयत यहने ववफयण्– 

 ववषमफस्तकुो ऩषृ्ठबभूीभा मसफाये ऩवहरे कुनै भनणयम बएको बए सोको ववफयण , प्रस्ताववत भनणयम 
कामायन्वमन प्रकृमा , सभमावधी, कामयऺ ेर, कामायन्वमन गने भनकाम य राग्ने आभथयक दावमत्व बए सो सभेत 
उलरेख गयी कुनै मोजनाको ववषम बए सो फाये छोटकयी ववफयण उलरेख गने ।  
२. “प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दभबयक कुया ” अन्तगयत कामयऩाभरका सभभभतहरु य अन्म भनकाम तथा 
ववशेषऻहरुरे कुनै ऩयाभशय ददएको बए सो सभेत उलरेख गने । साथै ववषमसॊग सम्फस्न्धत नक्शा, भडजाइन वा 
स्चर बए सो सभेत सभावेश गने । कानूनी ऩयाभशय भरएको बए प्रभतभरऩी सभेत सभाफेश गने । 

३. “प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम ” अन्तगयत सम्फस्न्धत ववषमभा आई ऩयेको 
कदठनाई य सभस्मा , प्रस्ताववत भनणयमको औस्चत्म य आवश्मकता तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाव सभावेश गने 
। 

४. “भनणयम हनु ुऩने व्महोया ” अन्तगयत जनु भफषमभा जे जस्तो भनणयम हनु प्रस्ताव गरयएको हो सोको स्ऩष्ट 
व्महोया याख्न े। 

  

  



अनसूुची – ३ 

कामयऩाभरका सभभभतको कामयऺ ेर 

(भनमभ १५ को उऩभनमभ (१) सॊग सम्फस्न्धत) 
 

क. सावयजभनक सेवा तथा ऺभता ववकास सभभभतको कामयऺ ेर  ्

 १. सॊगठन सॊयचना, दयफन्दी य कामयवववयण 

 २. सशुासन य सेवा प्रवाह  

 ३. ऺभता ववकाससम्फन्धी ववषम  

ख. साभास्जक ववकास सभभभतको कामयऺ ेर् 
 १. स्शऺा तथा खेरकूदसम्फन्धी 
 २. ववऻान  तथा प्रववधीसम्फन्धी 
 ३. स्वास््म तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी 
 ४. रैंभगक सभानता य साभास्जक सभावेशीकयणसम्फन्धी 
 ५. सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थासम्फन्धी 
ग. ऩूवायधाय ववकास सभभभतको कामयऺ ेर् 
 १. अलऩकारीन तथा दीघयकारीन नीभत, मोजना य कामयक्रभसम्फन्धी 
 २. उद्योग, वास्णज्म, श्रभ, योजगाय तथा वजाय व्मफस्थाऩनसम्फन्धी 
 ३. कृवष, भसॊचाई, सहकायी य गरयफी भनवायणसम्फन्धी 
 ४. ऩमयटन प्रवद्र्धनसम्फन्धी 
 ५. सूचना तथा सॊचायसम्फन्धी  

 ६.  खानेऩानी तथा सयसपाई , सडक तथा बौभतक मोजना य ऩूवायधाय ववकाससम्फन्धी 
 ७. ववद्यतु य उजाय सम्फन्धी  

 ८. फस्ती ववकास, शहयी मोजना य बवन भनभायण सम्फन्धी 
घ. ववधेमक सभभभतको कामयऺ ेर् 
 १.नगय सबाभा ऩेश हनुे ववधेमकसम्फन्धी 
 २. नगय सबाभा ऩेश हनुे भनमभ , ववभनमभ, कामयववधीसम्फन्धी 
 ३. कुनै कानूनी प्रश्न सभावेश बएको नीभत तथा कामयक्रभसम्फन्धी 
ङ. आभथयक ववकास सभभभतको कामयऺ ेर् 
 १. फजेट तथा स्रोत ऩरयचारनसम्फन्धी 
 २. कृवष ववकास सम्फन्धी 



 ३. ऩश ुऩॊऺी ववकास सम्फन्धी 
 ४. नागरयकको आमआजयन सम्फन्धी 
 ५. स्रोतहरुको ऩवहचान सम्फन्धी 
च. वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सभभभतको कामयऺ ेर  ्

 १. वातावयण सॊयऺण तथा हरयमारी प्रवद्र्धन सम्वन्धी 
२. पोहोय भैरा ब्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
३ नगयको सौन्दमयताको सॊयऺण तथा ववकास सम्वन्धी 
४  वन सॊयऺण सम्वन्धी 
५. ववऩद ऩूवय तमायी सम्फन्धी 
६. ववऩदको सभमभा गनुयऩने काभहरु सम्वन्धी 
७. ववऩद ऩछाभडको ब्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
८. वन, वाताफयण य बभूी व्मफस्थाऩन 

 

 


