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ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत (कामयसञ्चारन)कामयङ्जिङ्झध, २०७९  
 

प्रस्तािना: कामयऩाङ्झरकारे गठन गयेका ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतहरुको कामयसञ्चारन प्रङ्जिमाराई ब्मफङ्ञस्थत गयी 
नगयऩाङ्झरकािाट सम्ऩादन हङ्टने काभकायफाहीराई प्रबाफकायी फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे,  नगयकामयऩाङ्झरकारे मो 
कामयङ्जिङ्झध फनाएकोछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो कामयङ्जिङ्झधको नाभ “ङ्जिषमगतसङ्झभङ्झत -कामयसञ्चारन_ कामयङ्जिङ्झध, 

२०७९”यहेकोछ। 

  (२)  मो कामयङ्जिङ्झध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञि रागू हङ्टनेछ। 



२. ऩङ्चयबाषा  ्ङ्झफषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जिङ्झधभा,– 

  (क) “अध्मऺ”बङ्ङारे ङ्ञशिसताऺी नगयऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्टऩछय। 

(ि) “कामयऩाङ्झरका” बङ्ङारे ङ्ञशिसताऺी नगयऩाङ्झरकाको कामयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ग) “प्रभङ्टि”बङ्ङारे ङ्ञशिसताऺी नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि सम्झनङ्टऩछय। 

(घ) “ङ्जिषमगतसङ्झभङ्झत”बङ्ङारे ङ्ञशिसताऺी नगयऩाङ्झरका (कामयसम्ऩादन) ङ्झनमभािरी,२०७४ को 
ङ्झनमभ १५ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ङ) “सङ्ञचि” बङ्ङारे ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिको रुऩभा काभ गनय िङ्जटएको कभयचायी सम्झनङ्ट 
ऩछय।   

(च) “सदस्म” बङ्ङारे ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछय। 

(छ) “सॊमोजक” बङ्ङारे ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको सॊमोजक सम्झनङ्ट ऩछय। 

  

  



ऩङ्चयच्छेद२ 

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मिस्था 

३. ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत गठन ङ्झफङ्झध: (१) ङ्ञशिसताऺी नगयऩाङ्झरका (कामयसम्ऩादन)ङ्झनमभािरी, २०७४ को ङ्झनमभ 
१५फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने प्रत्मेक ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतभा कामयऩाङ्झरकारे तोकेको सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमऺेत्र हेने सदस्मको 
सॊमोजकत्िभा कामयऩाङ्झरकाका सदस्मभध्मे भङ्जहरा , दङ्झरत िा अल्ऩसॊख्मक सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि हङ्टनेगयी प्रभङ्टिरे 
तोकेको दङ्टईजना सदस्म यहनेछन्। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन मोजना तजङ्टयभाको राङ्झग गठन हङ्टने ङ्झफषमगत 
सङ्झभङ्झतभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झफषमगत शािाका प्रभङ्टिहरु ऩदेन सदस्मको रुऩभा यहनेछन।् 

  (३) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको काभकायफाहीराई सहजीकयण गनय प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जिषमगत शािाको प्रभङ्टिराई सङ्ञचिको रुऩभा काभ गनय िटाउनेछ।   

  (४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएताऩङ्झन मोजना तजङ्टयभाकोराङ्झग गङ्छठत ङ्जिषमगत 
सङ्झभङ्झतको सन्दबयभा उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका सदस्महरु भध्मे कामयऩाङ्झरकारे कङ्ट नै एक शािा प्रभङ्टिराई सदस्म 
सङ्ञचिको रुऩभा काभ गने गयी तोक्नेछ।  

(५) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको सॊमोजक य सदस्म तोक्दा ङ्झफषमऺेत्रको ऻान , अनङ्टबफ 
य ङ्झनजरे सङ्झभङ्झतभा ऩङ्टमायमउन सक्ने मोगदान सभेतका आधायभा ङ्झभल्दो ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतभा सभाफेश गनय 
प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

४. सॊमोजक य सदस्मको ऩदािङ्झध : (१) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका सॊमोजक य दपा ३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएका सदस्मको ऩदािङ्झध ऩाॉच िषयको हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बएता ऩङ्झन ङ्झनजको अनङ्टबि य सङ्झभङ्झतको काभभा 
ऩङ्टमायााउन सक्ने मोगदान सभेतका आधायभा सॊमोजक य सदस्मको ङ्ञजम्भेिायी आफश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयितयन िा 
हेयपेय गनय मस व्मिस्थारे फाधा ऩङ्टमाय एको भाङ्झनने छैन। 

  



ऩङ्चयच्छेद३ 

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र, काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

५. ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र् (१) नगयऩाङ्झरकाको आिङ्झधक मोजना, ङ्झफषमऺेत्रगत यणनीङ्झतक मोजना, 
भध्मभकारीन िचय सॊयचना य फाङ्जषयक फजेट तथा कामयिभ तजङ्टयभाको सन्दबयभा ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र 
अनङ्टसूची १ भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

  (२) कामयऩाङ्झरकाको फैठकभा प्रस्तङ्टत बएका प्रस्तािभध्मे थऩ अध्ममन गनङ्टय ऩनेदेङ्ञिएका नीङ्झत तथा 
कानून तजङ्टयभा, सॊशोधन िा ऩङ्चयभाजयन जस्ता नीङ्झतगत ङ्जिषमभा कामयऩाङ्झरकाराई याम ऩयाभशय प्रदान गने सन्दबयभा 
ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र अनङ्टसूची २ भा उल्रेि बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

६. ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  ्(१) दपा ५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाको 
आिङ्झधक मोजना तथा ङ्झफषमऺेत्रगत यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टयभाको सन्दबयभा ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतहरुको काभ, कतयव्म 
य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) आिङ्झधक तथा ङ्झफषमऺेत्रगत यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टयभाको राङ्झग आफश्मक ऩने आधाययेिा 
तथ्माङ्क एफ ङ्जिषमऺेत्रगत िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जिियण तमाय गने, 

(ि)  दीघयकारीन सोच अनङ्टरुऩ ङ्झफषमऺेत्रगत रक्ष्म, उद्देश्म तथा यणनीङ्झत ङ्झनधाययण गने, 

(ग)   ङ्झफषमऺेत्रगत स्रोत अनङ्टभान तथा प्रऺेऩण गने, 

(घ) ङ्झफषमऺेत्रगत अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध तथा नङ्झतजा िाका तमाय गने, 

(ङ)   ङ्झफषमऺेत्रगत प्रभङ्टि आमोजना तथा कामयिभ तजङ्टयभा गने, 

(च)  ङ्झफषमिस्तङ्ट उऩय  सहबाङ्झगताभूरक ङ्झफङ्झधिाट छरपर गयी सङ्टझाफ य ङ्झनष्कषय    सङ्जहतको 
प्रङ्झतफेदन आिङ्झधक मोजना तजङ्टयभा ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेस गने। 

(२) दपा ५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाको भध्मभकारीन िचय सॊयचना तथा िाङ्जषयक 
ङ्जिकास मोजना तजङ्टयभाको सन्दबयभा ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतहरुको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट सीभा ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झतरे भाग गयेका ङ्जिषमऺेत्रगत ङ्जिियण तथा 
तथ्माङ्क उऩरब्ध गयाउने, 

(ि)  ङ्जिषमगत रुऩभा कामयिभ तथा आमोजनाको प्राथङ्झभकीकयणको आधाय तमाय गने , 

(ग) ङ्जिषमऺेत्रगत रुऩभा प्रस्ताङ्जित कामयिभ तथा आमोजनाको ङ्झत्रिषीम िचय प्रऺेऩण सङ्जहतको 
भध्मभकारीन िचय सॊयचना य आगाभी आङ्झथयक िषयको फजेट उऩय छरपर य ङ्जिश्लषेण 
गने, 



(घ)  ङ्जिषमगत ऺेत्रका प्रस्ताङ्जित आमोजना तथा कामयिभहरु आिङ्झधक मोजना, ङ्जिषमऺेत्रगत 
यणनीङ्झतक मोजना तथा चारङ्ट भध्मभकारीन िचय सॊयचना अनङ्टरूऩ बए नबएको एकीन गयी 
साभञ्जस्मता कामभ गने, 

(ङ)  सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषम ऺेत्रङ्झबत्र ऩने उऩऺेत्रफीच आमोजना तथा कामयिभहरुको दोहोयोऩना 
हटाउन,े साभञ्जस्मता य फजेटको सन्तङ्टरन कामभ गने, 

(च)  स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट सीभा ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झतरे ऩठाएको फजेटसीभा य भागयदशयनको 
आधायभा कामयिभ तथा आमोजनाको प्राथङ्झभकता ङ्झनधाययण गयी ङ्जिषमऺेत्रगत 
भध्मभकारीन िचय सॊयचना य िाङ्जषयक फजेट तथा कामयिभ तजङ्टयभा गयी फजेट तथा 
कामयिभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतभा ऩेस गने, 

(छ) ङ्जिषमगत ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत गैयसयकायी सॊस्था,  सहकायी रगामत साभङ्टदाङ्जमक सङ्घ 
सॊस्थाको िाङ्जषयक कामयिभ नगयऩाङ्झरकाको िाङ्जषयक मोजना तथा कामयिभभा सभािेश गनय 
आिश्मक सभन्िम गने, 

(ज)  कामयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्मकामय गने। 

(३) उऩदपा (१) य (२) को प्रमोजनको राङ्झग ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे आमोजना तथा कामयिभको 
प्राथङ्झभकीकयण गयी प्रस्ताफ गदाय िाताफयणीम सन्तङ्टरन, साभाङ्ञजक सभािेशीकयण, ङ्जिऩद ब्मफस्थाऩन, रैंङ्झगक 
सभानता तथा ङ्छदगो ङ्जिकास रक्ष्मको प्राङ्झप्तजस्ता ङ्झफषमहरुभा ऩमायप्त ध्मान ङ्छदई ङ्झफषमऺेत्रगत सन्तङ्टरन य सभन्िम 
कामभ गनङ्टयऩनेछ ।  

(४) दपा ५ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकािाट याम सङ्टझाफको राङ्झग प्राप्त नीङ्झतगत ङ्जिषमभा 
सङ्झभङ्झतरे ङ्जिषमिस्तङ्टको गाम्बीमयता, सोफाट ऩनयसक्ने दीघयकारीन प्रबाि तथा आङ्झथयक दाङ्जमत्ि य प्रचङ्झरत कानूनी 
व्मिस्था सभेतका आधाय अध्ममन ङ्जिश्लषेण गयी याम सङ्टझाि सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन कामयऩाङ्झरकाभा ऩेस गनङ्टयऩनेछ। 

(५)मस दपा फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गने काभको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतरे ङ्जिषमगत शािा प्रभङ्टि 
िा अन्म कङ्ट नै कभयचायी तथा ङ्जिषम ङ्जिऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनय िा कङ्ट नै स्थानको अिरोकन गनय गयाउन 
सक्नेछ।  

  



ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

७. सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  ्ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्– 

 (क)  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गने, 

 (ि)  सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोक्न,े  

  ( ग)  फैठकको कामयसूची तम गने, 

(घ)  सङ्झभङ्झतसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमऺेत्रभा अन्तय ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत य अन्तय ङ्झनकामगत 
सभन्िम गने, 

  ( ङ)  सदस्महरुको ङ्ञजम्भेिायी फाॉडपाॉट गने, 

  ( च) सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने।   

८. सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  ्ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्– 

(क)  सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत बइ आफ्नो याम सङ्टझाि य धायणा याख्न,े   

  (ि)  आपूराई तोङ्जकएको कामयङ्ञजम्भेिायी ङ्झनिायह गने , 

 (ग)  सङ्झभङ्झत िा सॊमोजकरे तोकेका अन्म कामय गने। 

९. सदस्म सङ्ञचिको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय  ्ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका सदस्म सङ्ञचिको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

  (क) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचि बई काभ गने,   

(ि)  सॊमोजकको ङ्झनदेशन अनङ्टरूऩ फैठकको कामयसूची तथा प्रस्ताि तमाय गयी 
सदस्महरुराई ऩत्राचाय गने, 

(ग)  ङ्जिषम ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमहरुभा आिश्मक सूचना तथा तथ्माङ्क सङ्करन,  
ङ्जिश्लषेण गयी सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेस गने, 

(घ)  सङ्झभङ्झतको सभग्र कामयको प्रबािकाङ्चयताकाराङ्झग कामयमोजना तजङ्टयभा गने य 
कामायन्िमनको ङ्झनङ्झभत्त प्रस्ताि तमाय गयी सङ्झभङ्झतभा ऩेस गने,  

(ङ)  सङ्झभङ्झतको कामयसम्ऩादन प्रङ्झतिेदन तमाय गयी फैठकभा ऩेस गने, 

(च)  सङ्झभङ्झतको काभकायफाही तथा फैठकका ङ्झनणयमसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको अङ्झबरेि याख्ने, 



(छ)  सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम कामायन्िमन गने गयाउन,े 

(ज)  सङ्झभङ्झत िा सॊमोजकरे तोकेका अन्म कामय गने।  

 

 ऩङ्चयच्छेद–५  

ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी ब्मफस्था 

१०. आिङ्झधक तथा यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टयभा सम्फन्धी फैठक: (१) दपा ६को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
नगयऩाङ्झरकाको आिङ्झधक मोजना तथा ङ्झफषमऺेत्रगत यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टयभा कामयको राङ्झग ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको 
फैठक आिङ्झधक मोजना तजङ्टयभा ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको सॊमोजकसॉगको सभन्िमभा आफश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ। 

  (२) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतकोफैठक सॊमोजकको ङ्झनदेशनभा सदस्म-सङ्ञचफरे फोराउनेछ।मस्तो फैठकभा मथा 
सम्बफ सफै सदस्महरुको उऩङ्ञस्थत हङ्टने ब्मफस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

  ( ३) फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने 
कामयऩाङ्झरकाका सदस्मभध्मेफाट जेष्ठ सदस्मरे अध्मऺता गनेछ। 

(४) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे फैठकभा ङ्जिषमगत ङ्जिऻको रुऩभा कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई 
आभन्त्रण गयी सल्राह, सङ्टझाि ङ्झरन सक्नेछ। 

११. भध्मभकारीन िचय सॊयचना तथा िाङ्जषयक ङ्जिकास मोजना तजङ्टयभासम्फन्धी फैठक:(१) दपा ६ को उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरकाको भध्मभकारीन िचय सॊयचना तथा िाङ्जषयक ङ्जिकास मोजना तजङ्टयभा कामयको राङ्झग फजेट 
तथा कामयिभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतको सॊमोजकसॉगको सभन्िमभा ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको 
ङ्झनदेशनअनङ्टरुऩ सदस्म-सङ्ञचफरे फोराउनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको फैठक आफश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ। 

(३) फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने 
कामयऩाङ्झरकाका सदस्मभध्मेफाट जेष्ठ सदस्मरे अध्मऺता गनेछ। 

  (४) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे फैठकभा ङ्जिषम ङ्जिऻको रुऩभा कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई 
आभन्त्रण गयी सल्राह, सङ्टझाि ङ्झरन सक्नेछ। 

(५) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे ङ्झफषमऺेत्रगत भध्मभकारीन िचय सॊयचना तथा िाङ्जषयक ङ्जिकास मोजनाको 
भस्मौदा तजङ्टयभा गने िभभा अनङ्टसूची ३ फभोङ्ञजभको कामयताङ्झरकासॉग साभन्जस्मता कामभ हङ्टने गयी कामय गनङ्टयका 
साथै त्मस्तो भस्मौदा जेठ ऩच्चीस गतेङ्झबत्र फजेट तथा कामयिभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतभा ऩेस गनङ्टयऩनेछ। 

१२. नीङ्झतगत ङ्झफषमसम्फन्धी फैठक:(१) दपा ६ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकािाट प्राप्त  नीङ्झतगत ङ्जिषमभा 
याम सङ्टझाफ सङ्जहतको प्रङ्झतफेदन ऩेस गनय ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको अध्मऺताभा फस्नेछ। 



  (२) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको फैठक आफश्मकता अनङ्टसाय सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत , सभम य स्थानभा 
फस्नेछ।ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतका सदस्मभध्मे कङ्ञम्तभा एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत सदस्मको उऩङ्ञस्थती बएभा फैठकको 
गणऩङ्टयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ। 

(३) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणयम सियसम्भतीफाट हङ्टनेछ।सियसम्भती हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतका 
कङ्ट र सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट गयेको ङ्झनणयम भान्म हङ्टनेछ।  

(४) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे फैठकभा ङ्जिषमगत ङ्जिऻको रुऩभा कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई 
आभन्त्रण गयी सल्राह, सङ्टझाि ङ्झरन सक्नेछ। 

(५) फैठकको ङ्झनणयम ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे प्रभाङ्ञणत गनेछ।  

१३. उऩसङ्झभङ्झत गठन गनय सक्ने: दपा (६) को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकािाट प्राप्त ङ्झफषमभा ङ्झफषमगत 
सङ्झभङ्झतरे छानङ्जिन एफभ ्ङ्झफशेष अध्ममन गनय आफश्मक देिेभा कामयऺ ेत्र य सभमािङ्झध तोकी सङ्झभङ्झतका सदस्मको 
सॊमोजकत्िभा फढीभा तीन सदस्म यहेको उऩसङ्झभङ्झत गठनगनय सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत उऩसङ्झभङ्झतरे ङ्झनधायङ्चयत सभमभा सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतिेदन ऩेस 
गनङ्टयऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत उऩसङ्झभङ्झतरे आपूराई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेिायी ऩङ्टया गयेऩश्चात 
उऩसङ्झभङ्झत स्ित्ङ्जिघटन हङ्टनेछ। 

 

  



 

ऩङ्चयच्छेद ६ 

ङ्जिङ्जिध 

१४. ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम  ्ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम सो सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिको रुऩभा काभ गनय 
तोङ्जकएको ङ्जिषमगत शािा प्रभङ्टिको कामायरम िा कामयऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदएको स्थानभा यहनेछ। 

१५. ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतराई आिश्मक ऩने फजेट व्मिस्था  ्ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको फैठक सञ्चारन तथा सङ्झभङ्झतको काभसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा अध्ममन,  अनङ्टगभन िा छानङ्जिन गनय आिश्मक ऩने फजेट कामयऩाङ्झरकारे उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

१६. सूचना तथा कागजात उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेM ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे आफ्नो काभसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा भाग गयेका 
सूचना िा कागजात उऩरब्ध गयाउनङ्ट कामयऩाङ्झरका एि सोअन्तयगतका कभयचायीको कतयव्म हङ्टनेछ। 

१७. स्थरगत भ्रभण गनय सक्नMे ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम अनङ्टसाय सॊमोजक, सदस्म िा उऩसङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीरे 
आफ्नो कामयऺ ेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमभा नगयप्रभङ्टिको स्िीकृतभा नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको कङ्ट नै कामयस्थर तथा 
आमोजना स्थरभा भ्रभण गनय सक्नेछ। 

१८. कामयताङ्झरका तथा कामयङ्जिङ्झधको ऩारनाM (१) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामयसम्ऩादनराई व्मिङ्ञस्थत गनय  
कामयताङ्झरका स्िीकृत गयी रागू गनय सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्िीकृत बएको कामयताङ्झरका तथा मस कामयङ्जिङ्झधको ऩारना गनङ्टय सफै 
सदस्मको कतयव्म हङ्टनेछ। 

१९. ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतको अङ्झबरेिM (१) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे आपूरे सम्ऩादन गयेका काभको अङ्झबरेि दङ्टरुस्त 
याख्नङ्टऩनेछ। 

(२)ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामयऺ ेत्रङ्झबत्रको कङ्ट नै काभ, कायिाहीको सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ गोप्म याख्नङ्टऩने अङ्झबरेिहरु साियजङ्झनक गनङ्टय हङ्टॉदैन। 

(३) ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतभा बएको छरपर, ङ्झनणयम य काभकायिाहीसॉग सम्फङ्ञन्धत अङ्झबरेि सङ्झभङ्झत सङ्ञचि 
भापय त सङ्ञचिारमरे व्मिङ्ञस्थत गयी याख्नछे। 

२०. कामयङ्जिङ्झधको सॊशोधन् मस कामयङ्जिङ्झधभा कामयऩाङ्झरकारे आिश्मक सॊशोधन िा हेयपेय गनयसक्नेछ। 

२१. आिश्मक व्मिस्था गनय सक्ने ्मस कामयङ्जिङ्झधको कामायन्िमनभा कङ्ट नै िाधा अड्काउ उत्ऩङ्ङ बएभा कामयऩाङ्झरकारे 
आिश्मक व्मिस्था गयी िाधा अड्काउ पङ्ट काउन सक्नेछ।  

 

 

अनङ्टसूची-१ 



(दपा ५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

(१) साभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र: 

  (क)  ङ्ञशऺा, सॊस्कृङ्झत, बाषा,  करा तथा साङ्जहत्म 

  (ि)  जनस्िास्थ्म तथा ऩोषण, 

  (ग)  िानेऩानी तथा सयसपाई, 

(घ)  भङ्जहरा, िारफाङ्झरका य साभाङ्ञजक सभािेशीकयण, 

  (ङ)  मङ्टिा, िेरकङ्ट द तथा निप्रफतयन। 

(२) ऩूिायधाय ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र:  

(क)  बिन, िस्ती,  आिास तथा शहयी ङ्जिकास, 

(ि)  सडक, ऩङ्टर तथा मातामात ब्मफस्था, 

(ग)  जरस्रोत, ङ्जिद्यङ्टत तथा स्िच्छ उजाय, 

(घ)  सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास । 

(३) आङ्झथयक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र:  

(क)  कृङ्जष  ङ्जिकास,  

(ि)  ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास, 

(ग)  ङ्झसॊचाई , 

(घ) ऩमयटन प्रफर्द्यन, 

(ङ) सहकायी तथा गङ्चयिी ङ्झनिायण एफभ ङ्जित्तीम ऺेत्र, 

(च) उद्योग, व्माऩाय तथा व्मिसाम  

(छ) श्रभ तथा योजगाय प्रफर्द्यन। 

(४) िन , िाताियण तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र:   

  (क)  िन, हङ्चयमारी य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता, 

  (ि)  ब-ूसॊयऺण य जराधायका व्मिस्थाऩन, 

  (ग)  िाताियण तथा पोहोयभैरा ब्मफस्थाऩन, 

(घ)  ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन तथा जरफामङ्ट उत्थानङ्ञशरता। 

(५) सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र:  

  (क)  स्थानीम सेिा तथा जनशङ्ञि ब्मफस्थाऩन, 



  (ि)  सङ्गठन तथा ऺभता ङ्जिकास, 

(ग)  याजस्ि तथा श्रोत ऩङ्चयचारन, 

  (घ)  तथ्माॊक प्रणारी तथामोजना य ङ्जिकास व्मिस्थाऩन 

(ङ)    नीङ्झत, कानून, न्माम तथा सङ्टशासन। 

  



अनङ्टसूची २ 

(दपा ५ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 

(१) साभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र: 

  (क)  आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा सम्फन्धी, 

  (ि)  िेरकङ्ट द तथा अङ्झतङ्चयि ङ्जिमाकराऩ सम्फन्धी, 

  (ग)  िानेऩानी व्मिस्थाऩन , आधायबतू स्िास्थ्म तथा सयसपाई सम्फन्धी, 

(घ)  रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी (रैंङ्झगक सभानता, िारिाङ्झरका, ङ्जकशोय 
ङ्जकशोयी तथा मङ्टिा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा जेष्ठ नागङ्चयक), 

  (ङ)  गैयसयकायी सॊस्था ऩङ्चयचारन, सभन्िम तथा ङ्झनमभन सम्फन्धी, 

  (च)  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयिभ तथा व्मङ्ञिगत घटना दताय सम्फन्धी, 

  (छ)  बाषा, साङ्जहत्म, करा, सॊस्कृङ्झत तथा सम्ऩदा सम्फन्धी। 

(२) ऩूिायधाय ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र् 

(क)  सडक तथा मातामात ऩूिायधाय सम्फन्धी, 

(ि)  जरङ्जिद्यङ्टत, उजाय, सडकित्ती सम्फन्धी, 

(ग)  सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास तथा ङ्जिस्ताय सम्फन्धी , 

(घ)  एप.एभ. सञ्चारन सम्फन्धी, 

(ङ)  बिन तथा बिन सॊङ्जहता एि भ ्ङ्झनभायण इजाजत सम्फन्धी, 

(च)  जग्गा नाऩ नक्सा , घयजग्गा धनीऩङ्टजाय सम्फन्धी,  

(छ)  ब—ूउऩमोग तथा िस्ती ङ्जिकास सम्फन्धी, 

(ज)  साियजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी सम्फन्धी। 

(३) आङ्झथयक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र: 

(क)  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी, 

(ि)  ङ्झसॊचाई  तथा नदी ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी, 

(ग)  उद्योग, िाङ्ञणज्म, ऩमयटनप्रिर्द्यन सम्फन्धी, 

(घ)  िानी तथा िङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण सम्फन्धी,   



(ङ)  सहकायी तथा ङ्जित्तीम ऺेत्र सम्फन्धी, 

(घ) योजगाय प्रफर्द्यन तथा गङ्चयफी न्मूनीकयण सम्फन्धी। 

(४) िन, िाताियण तथा ङ्जिऩद व्मस्थाऩन सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र: 

  (क)  िन, िन्मजन्तङ्ट तथा ब–ूसॊयऺण सम्फन्धी, 

(ि)  जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता सॊयऺण सम्फन्धी, 

  (ि)  िाताियण, ऩमायियण एि जराधाय ऺेत्र सॊयऺण सम्फन्धी, 

  (घ)  पोहयभैरा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी, 

(ङ)  जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी, 

  (च)  जरिामङ्ट ऩङ्चयितयन सम्फन्धी, 

  (छ) ङ्जिऩद व्मस्थाऩन, फारुणमन्त्र, एम्िङ्टरेन्स सम्फन्धी। 

(५) सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र: 

(क)  सेिाप्रिाहको भाऩदण्ड सम्फन्धी, 

  (ि )  स्थानीम सेिा तथा जनशङ्ञि ङ्जिकास सम्फन्धी, 

  (ग)  साियजङ्झनक ियीद तथा सम्ऩङ्ञत्त व्मिस्थाऩन सम्फन्धी, 

(घ)  सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तह फीचको सम्फन्ध य सभन्िम तथा िडासॉगको सभन्िम   
 सम्फन्धी, 

  (ङ)  सबा ताथ फैठक व्मिस्थाऩन सम्फन्धी, 

(च)  फजाय अनङ्टगभन, गङ्टणस्तय, नाऩतौर, िाद्य सङ्टयऺा य उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण सम्फन्धी, 

  (छ)  आन्तङ्चयक य अङ्ञन्तभ रेिाऩयीऺण सम्फन्धी, 

  (ज)  ङ्जिदा, उत्सि, उदी, जात्रा, ऩिय, उऩाधी, ङ्जिब ङ्टषण सम्फन्धी, 

  (झ)  याजश्वनीङ्झत तथा प्रशासन सम्फन्धी, 

  (ञ)  ङ्जित्तीम जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण, आङ्झथयक प्रशासन तथा फेरुजू पर्छ्यौट सम्फन्धी, 

  (ट)  न्माम, कानून तथा भानि अङ्झधकाय प्रिर्द्यन सम्फन्धी, 

  (ठ)  मोजना, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन य तथ्माङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धी, 

  (ड)  सङ्टशासन प्रिर्द्यन, साियजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई, साियजङ्झनक ऩयीऺण, साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी, 

  (ढ) नागङ्चयक सन्तङ्टष्टी सिेऺण य अन्तयङ्झनकाम सभन्िम सम्फन्धी। 



  



अनङ्टसूची-३  

(दपा ११ को उऩदपा (५) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

फाङ्जषयक फजेट तथा कामयिभ तजङ्टयभा कामय सभमसीभा भध्मभकारीन िचय सॊयचना तजङ्टयभा सम्फन्धी कामय 

नेऩार सयकायिाट याजस्ि फाॉडपाॉट य ङ्जित्तीम 
हस्तान्तयणको सीभा प्राङ्झप्त  

पाल्गङ्टन 
भसान्त ङ्झबत्र  

कामयऩाङ्झरका सदस्म य ङ्जिषमगत शािा प्रभङ्टिराई 
अङ्झबभङ्टिीकयण  

प्रदेश सयकायिाट याजस्ि फाॉडपाॉट य ङ्जित्तीम 
हस्तान्तयणको सीभा प्राङ्झप्त 

चैत्र भसान्त 
ङ्झबत्र  

मोजना सङ्झभऺा तथा स्थानीम आङ्झथयक सिेऺण तमायी  

नीङ्झत तथा कामयिभ तमाय गयी प्रभङ्टिद्वाया 
सबाभा ऩेस  

फैशाि ७ 
गतेङ्झबत्र  

ङ्झत्रफषीम िचयको प्रऺेऩण सङ्जहत फजेटको आकाय य स्रोत 
आॊकरन  

कूरस्रोत तथा िचय अनङ्टभान, फजेट सीभा 
ङ्झनधाययण, फजेट भागयदशयन तमायी, स्िीकृङ्झत  
एफभ ्शािा य िडा कामायरमभा सम्प्रषेण   

फैशाि १५ 
गतेङ्झबत्र  

तीन आङ्झथयक फषयको फजेट सीभा ङ्झनधाययण तथा फाॉडपाॉट, 
भागयदशयन स्िीकृङ्झत एफभ ्शािा य िडा कामायरमभा 
सम्प्रषेण  

िस्ती तथा टोरस्तयिाट छनौट बएका 
आमोजना/ कामयिभसभेतको िडा सङ्झभङ्झत य 
ङ्झफषमगत शािािाट आमोजना/कामयिभको 
प्राथङ्झभकीकयण  

जेठ १५ 
गतेङ्झबत्र  

ङ्झफषमऺेत्रगत भध्मभकारीन िचय सॊयचनाको प्रायङ्ञम्बक 
भस्मौदा तमायी तथा ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतभा ऩेस  

िडास्तयीम तथा ङ्झफषमऺेत्रको फजेट तथा 
कामयिभको प्रस्ताफ फजेट तथा कामयिभ तजङ्टयभा 
सङ्झभङ्झतभा ऩेस 

जेठ २५ 
गतेङ्झबत्र  

ङ्झफषमऺेत्रगत भध्मभकारीन िचय सॊयचनाको  भस्मौदा 
उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झतभा छरपर तथा 
आफश्मक ऩङ्चयभाजयन सङ्जहतको भस्मौदा फजेट तथा 
कामयिभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतभा ऩेस 

फजेट तथा कामयिभको एकीकृत भस्मौदा तमायी 
तथा कामयऩाङ्झरकाभा ऩेस   

असाय ५ 
गतेङ्झबत्र 

भध्मभकारीन िचय सॊयचनाको एकीकृत भस्मौदा तमायी 
तथा कामयऩाङ्झरकाभा ऩेस  

फाङ्जषयक फजेट तथा कामयिभ कामयऩाङ्झरकािाट 
स्िीकृत गयी सबाभा ऩेश 

असाय १० 
गतेङ्झबत्र  

भध्मभकारीन िचय सॊयचना कामयऩाङ्झरकािाट स्िीकृत 
गयी सबाभा ऩेस 

फाङ्जषयक फजेट तथा कामयिभ उऩय सबाभा 
छरपर य अनङ्टभोदन  

असाय 
भसान्तङ्झबत्र 

भध्मभकारीन िचय सॊयचना उऩय सबाभा छरपर तथा 
सबािाट अनङ्टभोदन 

 

 

आज्ञािे 

               अिृत बहादुर राई 

                                                                       प्रिुख प्रिासकीय अशधकृत 

 


