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मस नगयऩानरकाफाट स्वीकृत बएको स्थानीम याजऩत्र प्रकािन सम्फन्धी कामयववनध,२०७६ स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ फभोचजभ सावयजननक जानकायीको रानग दहाम फभोचजभको ननदेचिका 
प्रकािन गरयएको छ । 

 

 

 



 

प्रभखु तथा उऩप्रभखुको स्वकीम सचचवारम गठन तथा सॊचारन सम्फन्धी ननदेचिका,२०७९       

 

हरयऩयु नगयऩानरका 
प्रभखु तथा उऩप्रभखुको स्वकीम सचचवारम गठन तथा सॊचारन सम्फन्धी 

ननदेचिका, २०७९ 
 

नगय कामयऩानरकाफाट ऩारयत नभनत -  २०७९/०४/24 

प्रस्तावना् 
 

मस हरयऩयु नगयऩानरकाभा प्रभखु तथा उऩप्रभखुको सचचवारम य ननवासभा हनुे जनसम्ऩकय  तथा 
दैननक कामयसूचीराई व्मवचस्थत गनय य कामय सम्ऩादनराई सहज तथा प्रबावकायी फनाउन 
सभन्वमात्भक बनूभका ननवायह गनय देहाम फभोचजभको स्वकीम सचचवारम गठन तथा सॊचारन गनय 
आवश्मक बएकारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) 
फभोचजभ हरयऩयु नगयकामयऩानरकारे मो ननदेचिका फनाई नगय कामयऩानरकाको फैठक फाट मो 
ननदेचिका जायी गरयएको छ । 

 

ऩरयच्छेद – १ प्रायचम्बक 

१.सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(१) मो ननदेचिकाको नाभ “नगयऩानरका प्रभखु तथा उऩ–प्रभखुको स्वकीम सचचवारम   गठन 

तथा  सॊचारन सम्फन्धी ननदेचिका २०७९” यहेको छ । 

(२) मो ननदेचिका स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएको नभनतदेचख राग ुहनुेछ ।  
 

२. ऩरयबाषा 
(१) ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ननदेचिकाभा, 
(क) “ऐन”  बन्नारे ''स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४'' राई सॊझनऩुदयछ । 

(ख) “नगयऩानरका”  बन्नारे हरयऩयु नगयऩानरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

(ग) “कामयऩानरका” बन्नारे हरयऩयु नगयऩानरकाको नगय कामयऩानरकाराई 

 सम्झन ुऩदयछ । 

(घ) “कामायरम” बन्नारे हरयऩयु नगय कामयऩानरकाको कामायरमराई सम्झन ु ऩदयछ । 

(ङ) “स्वकीम सचचवारम” बन्नारे हरयऩयु नगयऩानरकाका प्रभखु य उऩ–प्रभखुका रानग  गठन 
 गरयएको सचचवारमराई सम्झन ुऩदछय । 

(च) “सल्राहकाय” बन्नारे सचचवारमराई आवश्मक ऩने काननुी, प्रसे, आनथयक, मोजना रगामतका 
ववषमभा ऩयाभिय तथा सहजीकयण गनय सक्ने तोकेको ववषम ववऻराई जनाउने छ । 
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ऩरयच्छेद —२ 

सचचवारम गठन सम्फन्धी व्मवस्था 
३. सचचवारम गठन् नगय प्रभखु य उऩ प्रभखुका रानग देहाम फभोचजभका कभयचायी य सल्राहकाय 
यहने गरय सचचवारम गठन गरयने छ । 

१) नगय प्रभखुको सचचवारम कभयचायी : 
क) स्वकीम सहामक (सहामक ऩाॉचौँ स्तय)- १ 

२) नगय उऩ प्रभखुको सचचवारम कभयचायी : 
क)  स्वकीम सहामक (सहामक चौथो)-१ 

३) नगयऩानरकाको कानूनी सल्राहकाय  

क) कानूनी सल्राहकाय-१ 

 

ऩरयच्छेद —३ 

सचचवारम कभयचायी व्मवस्थाऩन 

४. सचचवारम कभयचायी व्मवस्थाऩन मस ननदेचिकाको दपा ३ (१), ३ (२) य ३ (३)  देहाम 
फभोचजभ सचचवारमका कभयचायीको व्मवस्थाऩन हनुेछ । 

क) हरयऩयु नगयऩानरकाको आन्तरयक कोषफाट सेवा सवुवधा उऩरव्ध हनुे गरय सेवा  कयायभा नरई 
व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

ख) प्रभखुको सचचवारमका कभयचायीको ननमकु्ती य अवकास नगय प्रभखुको ननदेिन अनसुाय  हरयऩयु 
नगयऩानरकाको कामायरमफाट गनुयऩने छ । 

ग) उऩ प्रभखुको सचचवारमका कभयचायीको ननमकु्ती य अवकास नगय उऩ- प्रभखुको ननदेिन  अनसुाय 
हरयऩयु नगयऩानरकाको कामायरमफाट गनुयऩने छ । 

घ) सचचवारमभा आवश्मक ऩने अन्म कभयचायी हरयऩयु नगयऩानरकाको कभयचायीहरु फाट  तोकी 
खटाउन सवकने छ  । 

ङ) नगयऩानरकाका रानग कानूनी सल्राहकायको ननमकु्ती य अवकास नगय प्रभखुको  ननदेिन अनसुाय 
हरयऩयु नगयऩानरकाको कामायरमफाट गनुयऩने छ । 
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ऩरयच्छेद्—४ 

सचचवारम कभयचायीको सेवा सवुवधा 
५. सचचवारमका कभयचायी य सल्राहकायको सेवा सवुवधा मस ननदेचिका फभोचजभ ननमकु्ती गरयएका 

कभयचायी य सल्राहकायको सेवा सवुवधा देहाम फभोचजभ हनुेछ । 

क) सचचवारमका कभयचायीहरुको तरफ सेवा सवुवधा हरयऩयु नगयऩानरकाको सम्फचन्धत स्तयको 
कभयचायीहरुको िरुु तरफ स्केर फयाफय हनुेछ । 

ख) सचचवारमका रानग तोवकएको  कानूनी सल्राहकायहरुको सेवा सवुवधा फावषयक 
१,२०,०००|- (अऺेरुऩी एक राख फीस हजाय) हनुेछ । 

 

 

ऩरयच्छेद्—५ 

सचचवारमका कभयचायीको काभ कतयव्म 

६. मस ननदेचिकाको दपा ३ (१) य ३ (२)फभोचजभ सचचवारमका कभयचायीहरुको काभ तथा 
कतयव्म देहाम फभोचजभ हनुे छ । 

६.१) नगय प्रभखुको सचचवारमका कभयचायीहरुको काभ कतयव्म M  
 

क) सचचवारमभा प्राप्त सूचनाराई व्मचस्थत गरय नगय प्रभखुराई जानकायी गयाउने। 

ख) नगय प्रभखुको दैननक कामयसूचीराई व्मवचस्थत गनय सहमोग गने । 

ग) काभको प्राथनभकयण गरय सूची तमाय गरय ऩेि गने । 

घ) जन–सम्ऩकय  कामयराई व्मवचस्थत गयाउने । 

ङ) ववषमगत िाखाफाट आएका सूचनाहरु नगय प्रभखुराई ववस्ततृ जानकायी गयाउने । 

च) ववषमगत िाखाफाट आवश्मक सूचना नरने य कामय प्रगनत फाये सभन्वम गने । 

छ) नगयऩानरकाको वावषयक नीनत य कामयक्रभ अनरुुऩ कामय प्रगनतको जानकायी य सभन्वम गने 
। 

ज) नगय प्रभखु सॊमोजक तथा अध्मऺ यहेका हयेक सनभनत तथा कामय ऺेत्रका काभभा सहमोग 
गने । 

झ) नगय प्रभखुको ननदेिन अनसुाय आवश्मक कामयहरु गने । 

 

६.२) नगय उऩ प्रभखुको सचचवारमका कभयचायीहरुको काभ कतयव्म् 
 क) सचचवारमभा प्राप्त सूचनाराई व्मवचस्थत गरय नगय उऩ–प्रभखुराई जानकायी  गयाउने। 

ख) नगय उऩ–प्रभखुको दैननक कामयसूचचराई व्मवचस्थत गनय सहमोग गने । 

ग) काभको प्राथनभकयण गरय सूचच तमाय गरय ऩेि गने । 

घ) जन–सम्ऩकय  कामयराई व्मवचस्थत गयाउने । 
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ङ) न्मावमक सनभनतको काभ कायवाहीभा सहमोग गने । 

च) नगयको ववकास कामयको अनगुभनको कामय रानग व्मवचस्थत गनय आवश्मक सहमोग  गने । 

छ) याजश्व तथा फजेट ननभायणको कामयभा सम्फचन्धत िाखाफाट आवश्मक सूचना सॊकरन  य 
सभन्वम गने । 

ज) नगय उऩ–प्रभखुको ननदेिन अनसुाय आवश्मक कामयहरु गने । 

 

 

ऩरयच्छेद्—६ 

सॊिोधन य फचाउ 

१) मस ननदेचिकाभा आवश्मकता अनसुाय सॊिोधन तथा ऩरयभाजयन नगय कामयऩानरकाको फैठकरे गनय  
सक्ने छ । 

२) मो ननदेचिका जायी हनु ु बन्दा ऩूवय स्वकीम सचचवारमभा सेवा कयाय÷ऩयाभियदाता ज्मारदायी 
कामययत कभयचायीहरु मसै ननदेचिका फभोचजभ ननमकु्ती बएको भाननने छ । 

 

 

                                                              आऻारे 

                                                             ददवाकय बजेुर 

  प्रभखु प्रिासकीम अनधकृत 

 


