
 

भबभाद नगय कामयऩाभरकाको भनर्यम वा आदेश य अभधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् 
-कामयववभध_ सम्वन्धभा ब्मवस्था गनय फनेको भनमभावरी २०७४ 

स्वीकृत भभभतिः २०७४।०३।०९ 
 

 प्रस्तावना, 
भबभाद नगयकामयऩाभरकाको भनर्यम वा आदेश य अभधकायऩत्र रगामतका अन्म  भरखत प्रभार्ीकयर् गने ववभध 
य प्रविमाराई ब्मवस्स्थत गनय फाञ्छनीम बएकारे,  
नेऩारको सॊववधानको धाया २१४ को उऩधाया ५ फभोस्जभ भबभाद  नगय कामयऩाभरकारे देहामको भनमभावरी 
फनाएको छ । 

 

 ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्ब 

 १. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब M  -१_  मस भनमभावरीको नाभ æभबभाद नगयकामयऩाभरकाको भनर्यम वा आदेश   य 
अभधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् -कामयववभध_ भनमभावरी २०७४ Æ यहेको छ । 

    -२_ मो भनमभावरी तरुुन्त प्रयम्ब हनुेछ । 

 २. ऩरयबाषा M भफषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस भनमभावरीभा , 
     -क_  æप्रभखु Æ बन्नारे नगय कामयऩाभरकाको प्रभखु सम्झन ुऩछय । 

     -ख_  æउऩ प्रभखु Æ बन्नारे नगय कामयऩाभरकाको उऩ प्रभखु सम्झन ुऩछय । 

     -ग_  æकामयऩाभरका Æ बन्नारे सववधानको धाया २१६ फभोस्जभ गठित भबभाद नगय कामयऩाभरका सम्झन ु
ऩछय । 

     -घ_  æकामयकायी अभधकृत Æ बन्नारे नगय कामयऩाभरकाको कामयकायी अभधकृत सम्झन ुऩछय । 

     -ङ_  æनगयऩाभरका Æ बन्नारे सववधान फभोस्जभको नगयऩाभरका सम्झन ुऩछय । 

     -च_  æप्राभास्र्क प्रभत Æ बन्नारे भनर्यम वा आदेश य अभधकायऩत्र प्रभास्र्त गने अभधकारयरे हस्ताऺय    
 गयेको सक्कर प्रभत सम्झन ुऩछय । 

     -छ_ æभरखत वा कागजात Æ बन्नारे देहामका भफषम सग सम्वस्न्धत भनर्यम वा आदेश वा तत ्सम्वस्न्ध   
         अभधकायऩत्रसग सम्वस्न्धत भरखत वा कागज सम्झन ुऩछय । 

        -१_ नगय कामयऩाभरकारे फनाएको नीभत, भनमभ,भनदेस्शका,कामयववभध , 
        -२_ नगय कामयऩाभरकारे जायी गयेको आदेश, 
        -३_ नगय कामयऩाभरकाद्वाया ऩारयत प्रस्ताव, 
        -४_ नगय कामयऩाभरकारे जायी गयेको अभधकायऩत्र, 



        -५_ नगय कामयऩाभरकारे गयेको भनर्यम, 
        -६_ नगय कामयऩाभरकाफाट भनमसु्ि हनुे ऩदको भनमसु्िऩत्र, सरुवा तथा अवकास ऩत्र, 
      -७_ नगय कामयऩाभरकारे जायी गयेको सूचना तथा भसजयना गयेको तथ्मा Í वा अभबरेख सम्वस्न्ध  

भरखत   वा कागजात, 
        -८_ प्रचभरत काननु फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् गनुय ऩने अन्म भरखत वा कागजात । 

       -ज_ æसबा Æ बन्नारे सॊववधान को धाया २२३ फभोस्जभको नगयसबा सम्झन ुऩछय ।  

       -झ_ æसॊववधान Æ नेऩारको सॊववधान राई सम्झन ुऩछय । 

       -`_ æसूचना तथा अभबरेख केन्र Æ बन्नारे नगयऩाभरका अन्तगयत स्थाऩना बएको भनमभ ११ 
फभोस्जभको सूचना तथा अभबरेख केन्र सम्झन ुऩछय । 

 

 

ऩरयच्छेद २ 

भरखत वा कागजातको प्रभार्ीकयर् कामयववभध 
-३_ भनमभको प्रभार्ीकयर् कामयववभधिः -१_ कामयऩाभरकारे फनाएको भनमभ कामयऩाभरकाको फैिकफाट स्वीकृत 

बएऩभछ  प्रभखुरे प्रभार्ीकयर् गनेछ । 

       -२_ प्रभखुरे उऩभनमभ -१_ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् गदाय नेऩारी कागजभा तमाय गरयएको भनमभको 
कस्म्तभा चाय प्रभतभा भभभत सभेत उल्रेख गयी हस्ताऺय गनुय ऩनेछ य त्मस्तो प्रभार्ीत प्रभत 
भध्मे एक एक प्रभत देहाम फभोस्जभका भनकामभा ऩिाउन ुऩनेछ । 

             -क_ कामयकायी अभधकृतको सस्चवारमभा, 
             -ख_ सूचना तथा अभबरेख केन्रभा, 
             -ग_ सॊघको सघीम भाभभरा हेने भन्त्रारमभा, 
             -घ_ प्रदेशको नगयऩाभरका हेने भनकाम -भन्त्रारम वा ववबाग_ भा । 

        -३_ सूचना तथा अभबरेख केन्ररे उऩभनमभ  -२_ फभोस्जभ प्रभास्र्कयर् बएका भनमभ प्रकासन गयी   
नगयऩाभरकाका सफै वडा कामायरमभा ऩन्र ठदन भबत्र ऩिाउन ुऩनेछ । 

    -४_ मस भनमभ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएको भनमभ कामयकायी अभधकृतरे सवयसाधयर्को जानकायीको 
राभग सावयजभनक गने ब्मवस्था भभराउन ुऩनेछ ।  

-४_ नीभत भनदेशन तथा कामयववभध प्रभार्ीकयर्िः  -१_ कामयऩाभरकारे फनाएको नीभत ,भनदेस्शका तथा कामयववभध 
कामयकायी अभधकृतरे तीन प्रभतभा हस्ताऺय गयी प्रभार्ीकयर् गनुय ऩनेछ । 

    -२_ उऩभनमभ -१_फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएको प्रभास्र्त प्रभत भध्मे एक प्रभत कामयकायी अभधकृतको 
सस्चवारमभा, एक प्रभत कामायन्वमन गने सम्वस्न्धत भनकामभा य अको प्रभत सूचना तथा 
अभबरेख केन्रभा ऩिाई कामायन्वमन तथा अभबरेखफद्ध गनुय ऩनेछ । 



       -३_ सूचना तथा अभबरेख केन्ररे उऩभनमभ -१_ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएका नीभत ,भनदेस्शका तथा 
कामयभफभध सफै वडा कामायरमभा ऩिाउन ुऩनेछ । 

     -४_ मस भनमभ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएको नीभत ,भनदेस्शका तथा कामयभफभध कामयकायी अभधकृतरे 
सवयसाधायर्को जानकायीको राभग सावयजभनक गने ब्मवस्था भभराउन ुऩनेछ । 

 

 -५_ कामयऩाभरकाको भनर्यम तथा प्रस्तावको प्रभार्ीकयर्िः  -१_ कामयऩाभरकाको फैिकभा ऩेस हनुे प्रस्ताव य 
फैिकको भनर्यम कामयकायी अभधकृतरे प्रभास्र्त गनेछ । 

       -२_ उऩभनमभ -१_ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएका भनर्यम तथा प्रस्ताव सूचना तथा अभबरेख केन्ररे 
सयुस्ऺत तवयरे सग्रह गयी याख्न ुऩनेछ । 

        -३_ उऩभनमभ -१_ फभोस्जभ प्रभास्र्त भनर्यम कामयकायी अभधकृतरे कामायन्वमन गने सम्वस्न्धत भनकाम 
वा अभधकायीराई ऩिाई त्मस्तो भनर्यम सयुस्ऺत याख्न ुऩनेछ । 

        -४_ मस भनमभ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएको भनर्यम कामयकायी अभधकृतरे सवयसाधायर्को 
जानकायीको राभग सावयजभनक गने ब्मवस्था भभराउन ुऩनेछ । 

  -६_ आदेश तथा अभधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर्िः  -१_ सॊववधान वा अन्म प्रचभरत काननु फभोस्जभ 
कामयऩाभरकाफाट जायी हनुे आदेश वा अभधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् प्रभखुरे गनेछ । 

        -२_ उऩभनमभ -१_ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएको आदेश वा अभधकायऩत्रको प्रभास्र्त प्रभत भध्मे एक  
प्रभत कामायन्वमन गने सम्वस्न्धत भनकाम वा अभधकायीराई य अको प्रभत सूचना तथा अभबरेख 
केन्रभा ऩिाई  अभबरेखफद्ध गनुय ऩनेछ । 

        -३_ मस भनमभ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएको आदेश वा अभधकायऩत्र कामयकायी अभधकृतरे 
सवयसाधायर्को जानकायीको राभग सावयजभनक गने ब्मवस्था भभराउन ुऩनेछ । 

 

 -७_ न्मावमक सभभभतको भनर्यम वा आदेशको प्रभार्ीकयर्िः  -१_ न्मावमक सभभभतको भनर्यम वा आदेश उि 
सभभभतका समोजक य सफै सदस्मरे प्रभास्र्त गनेछन । 

        -२_ न्मावमक सभभभतको भनर्यम वा आदेशको प्रभास्र्त प्रभत कामयकायी अभधकृतरे वा भनजरे  तोकेको 
सम्वस्न्धत शाखाको कभयचायीरे गनेछ । 

        -३_ मस भनमभ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बएको भनर्यम वा आदेशको नक्कर भरन चाहेभा सयोकायवारा 
ब्मस्ि वा सस्थाराई कामयकायी अभधकृतरे वा भनजरे तोकेको कभयचायीरे नक्कर प्रभत प्रभास्र्त 
गयी उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

   
 -८_ सूचना वा तथ्माङ्ग प्रभार्ीकयर्िः  -१_ स्थाभनमस्तयको सूचना तथा तथ्माङ्क , स्वीकृत फावषयक कामयिभ , 

मोजना तथा फजेट एव कामयमोजनाको प्रभार्ीकयर् कामयकायी अभधकृतरे गनेछ ।  



        -२_ नगयऩाभरकाभा यहेको सूचना वा तथ्माङ्क कसैरे भाग गयेभा अभबरेखभा जनाई सम्वस्न्धत शाखा 
प्रभखुरे प्रभास्र्त गयी उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।                             

        -३_ मस भनमभ फभोस्जभ कुनै सूचना , तथ्माङ्क वा भरखत वा कागजात नेऩार वा प्रदेश सयकायरे 
भाग गयेभा  त्मस्तो सूचना , तथ्माङ्क वा भरखत वा कागजात कामयकायी अभधकृतरे प्रभार्ीत गयी 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 

 -९_ अन्म भरखत वा कागजातको प्रभार्ीकयर्िः -१_ भनमभ ३ ,४,५,६ ,७ य ८ भा रेस्खएदेस्ख फाहेक 
नगयऩाभरका सॉग सम्वस्न्धत अन्म भरखत वा कागजातको प्रभार्ीकयर् गदाय कामयऩाभरका फाट 
बएका वा जायी बएका भरखत वा कागजातको प्रभार्ीकयर् कामयकायी अभधकृत फाट हनुेछ । 

        -२_ उऩभनमभ  -१_ भा जनुसकैु कुया रेस्खएको बए ताऩभन कुनै खास भरखत वा कागजात 
प्रभार्ीकयर्को राभग नगयऩाभरका तथा कामयऩाभरकाको कानून फभोस्जभ कुनै खास अभधकायी 
यहेछ बने त्मस्तो भरखत वा कागजात त्मस्तो अभधकायी फाट प्रभार्ीकयर् हनुेछ ।   

   
 १० कामयऩाभरकाफाट हनुे भनमसु्ि, सरुवा तथा अवकासको प्रभार्ीकयर् -१_ कामयऩाभरकाफाट हनुे भनमसु्ि , 

सरुवा तथा अवकासको प्रभार्ीकयर् कामयकायी अभधकृतफाट हनुे छ ।    
       -२_नगयऩाभरकाको भफभबन्न सेवाको अभधकृत वा सो सयहको ऩद य स्थामी भनमसु्ि हनुे अन्म ऩदभा  

कामयकायी अभधकृतरे प्रभास्र्त गयी भनमसु्िऩत्र ठदनेछ । 

        -३_ नगयऩाभरकाको ववऻ सेवा वा कयायभा भनमिु हनुे ऩदभा कामयकायी अभधकृत वा भनजरे 
अस्ततमायी ठदएको सम्वस्न्धत शाखाको प्रभखुरे प्रभार्ीकयर् गयी भनमसु्ि ठदनेछ । 

        -४_ मस भनमभभा रेस्खएदेस्ख वाहेक नगयऩाभरकाको काननु फभोस्जभ भनमसु्ि हनुे अन्म ऩदको 
भनमसु्ि कामयकायी अभधकृत वा भनजरे तोकेको अभधकायीद्वाया प्रभार्ीकयर् हनुेछ । 

        -५_ मस भनमभ फभोस्जभ प्रभास्र्क प्रभत कामयकायी  अभधकृतरे सयुस्ऺत यातन्नु वा याख्न रगाउन ुऩनेछ 
। 

 

 

 

ऩरयच्छेद ३ 

सूचना तथा अभबरेख ब्मवस्थाऩन 
-११_ सूचना तथा अभबरेख केन्र यहनेिः  -१_ नगय कामयऩाभरकाफाट हनुे भनर्यम ,आदेश रगामतका भरखत वा 

कागजातको प्राभार्ीक प्रभत रगामतका सचुना तथा अभबरेख ब्मवस्थाऩन गनय एक सूचना तथा 
अभबरेख केन्र यहनेछ । 



       -२_ उऩभनमभ -१_ फभोस्जभको  सूचना तथा अभबरेख केन्ररे मस भनमभ फभोस्जभ प्राभार्ीक प्रभत 
सयुस्ऺतसाथ यातन्नु ऩनेछ । 

       -३_ उऩभनमभ -१_ फभोस्जभको  सूचना तथा अभबरेख केन्ररे मस भनमभ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् 
बएका भहत्वऩरु्य भरखत वा कागजातको भाइिो वपल्भ तमाय गयी यातन्नु ऩनेछ । 

        -४_ उऩभनमभ -१_ फभोस्जभको  सूचना तथा अभबरेख केन्ररे भरखत वा कागजातको भसरभसरेवाय 
रुऩभा सग्रह गयी अभबरेख यातन्नु ऩनेछ । 

-१२_ अभबरेख ब्मवस्स्थत गयी यातन्नु ऩनेिः -१_ मस भनमभ फभोस्जभ प्रभार्ीकयर् बमको भरखत वा कागजातको 
नगय कामयऩाभरकाको सम्वस्न्धत भफषमगत शाखा य सूचना तथा अभबरेख केन्ररे सयुस्ऺतसाथ 
अभबरेखफå गयी याख्न ुऩनेछ । 

       -२_ मऩभनमभ -१_ फभोस्जभ अभबरेख यातदा भफद्यतुीम प्रभतसभेत सयुस्ऺत गयी यातन्नु ऩनेछ । 

-१३_ सावयजभनक गनुयऩनेिः  मस भनमभभा जनुसकैु कुया रेस्खएको बएताऩभन प्रचभरत कानूनरे गोप्म यातन्नुऩने 
भरखत वा कागजात बनी तोके फाहेकका अन्म सवै भरखत वा कागजात सवयसाधायर्को 
जानकायीको राभग सूचना तथा अभबरेख केन्ररे सावयजभनक रुऩभा प्रकासन गनुय ऩनेछ । 

  
                    

ऩरयच्छेद ४ 

ववववध 

 -१४_ अन्म प्रचभरत काननु फभोजभ प्रभार्ीकयर् हनुे भफषमभा असय नऩनेिः कुनै भनर्यम वा आदेश प्रभार्ीकयर् 
सम्वन्धभा प्रचभरत नेऩार काननुभा छुटै्ट ब्मवस्था बएकोभा त्मस्तो भफषमभा मस भनमभभा 
रेस्खएको कुयारे कुनै असय ऩाने छैन । 

 -१५_ कामयववभध फनाउन सकनेिः  मस भनमभको उद्देश्म  कामायन्वमन गनय कामयऩाभरकारे आवश्मक कामयववभध 
फनाउन सकनेछ । 

-१६_ फचाउिः मस अस्घ स्थाभनम भनकामफाट प्रचभरत कानून फभेस्जभ बए गयेका भनर्यम वा आदेश वा 
तत्सम्वस्न्ध अभधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् मसै भनमभ फभोस्जभ बए गयेको भाभननेछ ।  

 


