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सिचवालय गठन तथा संचालन (काय विध) िनयमावली, २०७९ 
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नगर कायपािलकाबाट िमित २०७९/०५/१० मा वीकृत भएको 
बागचौर नगरपािलका सिचवालय गठन तथा संचालन (काय विध) 
िनयमावली २०७९ बागचौर नगरपािलकाको शास कय 
काय बिध(िनयिमत गन) ऐन २०७५ को दफा ४ बमो जम तथा 
कायपािलकाको िनणय आदेश वा अिधकारप को काणीकरण 
(काय विध) स ब धमा यब था गन बनेको िनयमावली, २०७४ 
को दफा ४ को उपदफा (१) बमो जम सावजिनक जानकार को 
लािग देहाय बमो जम काशन ग रएको छ । 

भाग १ 
बागचौर नगरपािलका 

तावनाः 
यस बागचौर नगरपािलकामा मुख सिचवालयमा हुने जन 
स पक तथा दैिनक कायसूिचलाई यव थत गन र 
कायस पादनलाई सहज तथा भावकार  बनाउन सम वया मक 
भूिमका िनवाह गन देहाय बमो जमको सिचवालय गठन तथा 
संचालन गन आव यक भएकोले बागचौर नगरपािलकाको 
शास कय काय बिध(िनयिमत गन) ऐन २०७५ को दफा ४ तथा 
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िनणय आदेश वा अिधकारप को काणीकरण (काय विध) 
स ब धमा यब था गन बनेको िनयमावली, २०७४ को दफा ४ 
को उपदफा (१) बमो जम बागचौर नगरकायपािलकाले यो 
काय विध बनाई नगरसभाबाट जार  ग रएको छ । 

प र छेद  १ 

ार भक 

१. सं  नाम र ार भ: 

(१) यो िनयमावलीको नाम बागचौर नगरपािलका सिचवालय 
गठन तथा संचालन काय विध २०७९ रहनेछ ।  

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

२. प रभाषा: 
(१) वषय संगले अक  नलागेमा यस काय विधमा: 
(क) िनयमावली भ नाले नगरसभाको िनणय आदेश वा 

अिधकारप को काणीकरण (काय विध) स ब धमा यब था 
गन बनेको िनयमावली, २०७४ लाई स झनुपदछ  

(ख) नगरपािलका भ नाले बागचौर नगरपािलकालाई  
स झनुपदछ ।  

(ग) कायपािलका भ नाले बागचौर नगर कायपािलकालाई 
स झनुपदछ ।  

(घ) कायालय भ नाले बागचौर नगरपािलकाको कायालयलाई 
स झनुपदछ ।  

(ङ) सिचवालय भ नाले बागचौर नगरपािलकाको मुखका लािग 
गठन ग रएको सिचवालयलाई स झनु पदछ ।  

(च) व  भ नाले नगरपािलका कायालयलाई आव यक पन 
वकास व  स झनुपदछ ।  

(छ) व  वा कमचार  भ नाले, बागचौर नगर कायपािलकाको 
िनणय आदेश वा अिधकारप को काणीकरण (काय विध) 
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स ब धमा यब था गन बनेको िनयमावली,२०७४ को दफा 
१० (१), (३) र (४) बमो जम नगर मुखको सिचवालयमा 
काम गन गर  सेवा करार स झौता गर  िनयु  भएका 
वकास व  वा कमचार लाई स झनु पदछ ।  

प र छेद २ 

३. सिचवालय गठनः नगर मुखका लािग देहाय बमो जमका 
कमचार  रहने गर  सिचवालय गठन ग रनेछ ।  

(१) नगर मुखको सिचवालय  

१ (१) कमचार   

(क) व कय सिचव (पाचौ तह)  १ 
(ख) सिचवालय सहायक (चौथो तह)  १ 
१ (२) वकास व  

(क) वकास व  (नगर मुख, नगरपािलकाको कायालय तथा 
वषयगत सिमितह लाई सहयोग गन गर ) 

१ (३) स लाहकार 

(क) ेस स लाहकार (चौथो तह) 
प र छेद : ३ 

सिचवालय कमचार  यव थापन 

४. सिचवालय कमचार  यव थापन: यस काय विध बमो जम 
सिचवालयका कमचार ह को यव थापन देहाय बमो जम 
हुनेछ ।  

(१) सिचवालयका चौथो र पाँचौ तहका कमचार ह  र ेस 
स लाहकारको बागचौर नगरपािलकाको आ त रक कोषबाट 
सेवा सु वधा उपल ध हुने गर  सेवा करार स झौता ग रनेछ 
र िनयु  या तो कए बमो जम हुनेछ ।  

(२) वकास व को हकमा बागचौर नगरपािलकाको 
व /परामश/अ य सेवा अ तगत सेवा सु वधा उपल ध हुने 



4 
 

गर  करार स झौता गर  िनयु  या तो कए बमो जम 
हुनेछ ।   

(३) मुखको सिचवालयका कमचार को िनयु , िनदशन अनुसार 
र अवकास नगर मुखको पदाविध (कायकाल) समा  
भएसँगै हुनेछ ।  

(४) नगर मुखको सिचवालयमा सेवा करार गदा नगर मुखको 
िसफा रसको आधारमा छनौट गर  िनयु  ग रनेछ । 

प र छेद: ४ 

५. सिचवालयका कमचार  र वकास व को सेवा सु वधाः यस 
िनयमावली बमो जम िनयु  ग रएका कमचार  र वकास 
व को सेवा सु वधा देहाय बमो जम हुनेछ ।  

(१) सिचवालयका कमचार ह को तलब सेवा सु वधा तो कएको 
पदरतहको शु  तलबमान बराबार हुनेछ ।  

(२) वकास व को सेवा सु वधा व  सेवा अ तगत आपसी 
समझदार का आधारमा तय ग रनेछ ।  

प र छेद: ५ 

६. यस िनयमावली बमो जम सिचवालयका कमचार ह को काम 
कत य देहाय बमो जम हुनेछ ।  
६ (१) नगर मुखको सिचवालयका कमचार ह को काम कत य र 
अिधकारः 

(क) व कय सिचव (पाचौ तह)  

(१) नगर मुखको दैिनक कायसुिचलाई यव थत गन 
सहयोग गन ।  

(२) कामको ाथािम ककरण ग र सूिच तयार ग र पेश गन ।  

(३) जन स पक कायलाई यव थत गराउने ।  

(४) नगर मुख संयोजक तथा अ य  रहेका हरेक सिमित 
तथा काय े का काममा सहयोग गन ।  
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(५) शाखा मुखह  संग सम वय गर  काय मह , तािलम वा 
गो ीह को बारेमा जानकार  गराउने । 

(६) योजनाह को तथा कुनै पिन काय मह को उ ाटनको बारेमा 
जानकार  गराउने । 

(७) सिचवालयमा ा  सुचनालाई यव थत ग र नगर 
मुखलाई जानकार  गराउने ।  

(८) नगर मुखको िनदशनमा स ब धत सरोकरवालाह संग 
सम वय गर  आव यक जानकार  गराउने । 

(९) नगर मुखको िनदशन अनुसार अ य आव यक कायह   
गन ।  

(ख) सिचवालय सहायक (चौथो तह)   

(१) सिचवालयमा ा  सुचनालाई यव थत ग र नगर मुखलाई 
जानकार  गराउने ।  

(२) सिचवालयमा रा खने अिभलेखलाई अ यावािधक गराई 
यव थत र सुर त रा  यव था िमलाउने । 

(३) जन स पक कायलाई यव थत गराउने ।  

(४) सिचवालयमा आएका योजना मागह को बारेमा 
नगर मुखलाई जानकार  गराउने । 

(५) नगरसभा तथा कायपािलकाबाट पा रत भएका मह वपूण 
द ताबेजह को अिभलेखीकरण सिचवालयमा सुर त रा े । 

(६) नगर मुखको काय मको तािलका बारे जानकार  गराउने । 

(७) बैठक वा काय मको बारेमा नगर मुखको आदेश अनुसार 
जन ितिनिधह लाई जानकार  गराउने । 

(८) नगर मुखको िनदशन अनुसार अ य आव यक कायह   
गन । 
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६ (२) नगर मुखको सिचवालयमा वकास व को काम कत य 
र अिधकारः 

(१) नगरपािलकाको वा षक नीित, काय म तथा बजेट िनमाणमा 
सहयोग गन । 

(२) वा षक नीित, काय म तथा बजेट अनु प काय गितको 
जानकार  गराउने र सम वय गन । 

(३) दगो वकास ल यमा आधा रत सुचकह को गित ितवेदन 
तयार ग न । 

(४) विभ न दात ृ िनकायह सँग सम वय गर  प रयोजनाह  
संचलान गन सहयोग गन ।  

(५) काय मको तावना तयार गन र काय म काया वयनमा 
सह जकरण गन  

(६) वदेिश तथा वदेश थत काय म वा तािलमह को 
जानकार  तथा सह जकरण गन । 

(७) नगर पािलकाको चौमािसक सम  गित ितवेदन तयार 
गर  पेश गन ।  

(८) नगर मुखको योजनामा तथा द तावे जकरणमा सहयोग 
गन ।  

(९) नगर मुखसँग काय मह मा उप थित जनाई आव यक 
सह जकरण गन ।  

(१०) देश तथा संघ थत म ालय तथा विभ न 
सरोकारवालाह सँग सम वय गर  आयोजनाह  माग गन 
सह जकरण गन ।  

(११) पािलकाको विभ न ऐन, िनयमावली, काय विध तथा 
मह वपूण द तावेजह  िनमाण सह जकरण गन । 

(१२) नगर मुखसँग काय मह को अनुगमनमा सह जकरण गन 
तथा काया वयनको अव थाबारे ितवेदन तयार गन ।  
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(१३) नयाँ प रयोजनाह को बारेमा फ ड अ ययन गन, डजाईन 
गन तथा ड पआरमा सह जकरण गन ।  

(१४) विभ न तािलमह मा आव यक क ाह  सह जकरण गन ।  

(१५) नगर पािलकाको नीित काय म तथा बजेट काया वयन 
गन नगरकायपािलकालाई आव यक स लाह दान गन ।  

(१६) नगर मुखको िनदशनमा आव यक कामकाजमा सहयोग 
तथा सह जकरण गन । 

६ (३) नगर मुखको सिचवालयमा ेस स लाहकारको कत य र 
अिधकारः 

(१) नगर मुखको अनुगमन तथा काय ममा गएको फोटोह  तथा 
ितवेदनह को अिभले खकरण गन ।  

(२) नगर मुखको िनदशनमा काय मह मा बनाईएका िभ डयोह  
िनमाण तथा सारण गन ।  

(३) नगर मुखको िनदशनमा ेस स ब ध नीित िनयम बनाउन 
सह जकरण गन  

(४) नगर मुखलाई मु य सुचना, समाचार तथा जानकार  समयमै 
गराउने ।  

(५) विभ न कायालयह बाट ा  िच ठ, काशनह  तथा 
ितवेदनह  सुर त अिभले खकरण गन ।  

६) नगरपािलकाको औपचा रक काय म र सकारा मक 
वषयह को बारेमा समाचार ले े र िम डयाह मा स ेशन 
गन ।  

७) नाग रकको वचारलाई जन ितिनिध र कमचार  सम  
पुयाउने । 

८) प कारह  र नगरपािलका बच सम वयकार  भूिमका िनवाह 
गन ।  

९) पर परागत, धािमक तथा लोक सां कृितक स पदाह लाई 
जगेना गन सह जकरण गन । 
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१०) नगर मुखको िनदशन अनुसार काय ववरण स पादन गन ।  

प र छेद : ६ 

व वध 

७. अ य: सिचवालय यव थापनमा अ य आव यक काय परेमा 
नगरपािलकाले थायी िश क वा कमचार लाई तो कए 
बमो जम काय गन काजमा खटाउन स कनेछ । 

८. बचाउ: सिचवालय यव थापनका े मा यस अिघ भए गरेका 
कायह  यसै काय विध अनुसार भए गरेको मािननेछ । 

९. बाधा अडकाउ फुकाउ: यो काय विधमा उ ले खत यव था 
काया वयनमा कुनै सम या वा वधा उ प न भएमा 
कायपािलकाबाट वकृित /अनुमोदन गराउने गर  नगर 
मुखले िनणय गर  बाधा अडकाउ फुकाउन स नेछ ।  

१०. काय विधको संशोधन: यस काय विधमा कायपािलकाले 
आव यक संशोधन गन स नेछ । 
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