
 

 

 
 

 

 
 

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका 

जीतपरुसिमरा राजपत्र 

खण्ड ५                          िंख्या ०३        प्रमाणिकरि समसतिः२०७९/०८/२२ 

                              भाग-२ 

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका 
 

 

प्रस्तावना 
यि उपमहानगरपासिकामा नगरप्रमखु र नगर उप-प्रमखुको िणिवाियमा हनु े जन िम्पकक  

तथा दैसनक कायकिूिीिाई व्यवणस्थत गनक र कायकिम्पादनिाई िहज तथा प्रभावकारी बनाउन 
िमन्वयात्मक भसूमका सनवाकह गनक देहाय बमोणजमको िणिवािय गठन तथा िञ्चािन गनक आवश्यक 
भएकािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको प्रशािकीय कायकववसि (सनयसमत गने) ऐन, २०७8 को 
दफा 3 को उपदफा (१) िे ददएको असिकार प्रयोग गरी जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका, 
नगरकायकपासिकािे जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका िणिवािय गठन तथा िञ्चािन सनयमाविी, 
२०७९ बनाई जारी गररएको छ । 

 

 

 

 

जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका िणिवािय गठन तथा िञ्चािन  सनयमाविी,२०७९ 

 



 

 

पररच्छेदिः- १ 

प्रारणम्भक 

 

 

१. िंणिप्त नाम र प्रारम्भ 

१) यो सनयमाविीको नाम “जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका िणिवािय गठन तथा िञ्चािन  
सनयमाविी, २०७९” रहनछे । 

२) यो सनयमाविी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको समसतदेणख िागू हनुछे । 

 

२. पररभाषा 
१) ववषय वा प्रिंगिे अको अथक निागेमा यि सनयमाविीमािः 

(क) ऐन भन्नािे, “जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको प्रशािकीय कायकववसि (सनयसमत 
गने) ऐन, २०७8” िाई िम्झनपुदकछ । 

(ख) उपमहानगरपासिका भन्नािे, “जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका” िाई िम्झनपुदकछ । 

(ग) कायकपासिका भन्नािे, “जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको नगर कायकपासिका” िाई 
िम्झनपुदकछ । 

(घ)  कायाकिय भन्नािे, “जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको कायाकिय” िाई िम्झनपुदकछ 
। 

(ङ) िणिवािय भन्नािे, “जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको प्रमखु र उप-प्रमखुका िासग 
गठन गररएको िणिवािय” िाई िम्झनपुदकछ । 

(ि) िल्िाहकार भन्नािे, “िणिवाियिाई आवश्यक गने ववषयगत िल्िाहकार, कानूनी, 
प्रिे, आसथकक र योजना िगायतका ववषयमा राय परामशक तथा िहजीकरि गनक सनयम 
३(१)(१.२), ३(२)(२.२) र ३(क) बमोणजम िेवा करार िम्झौता गरी सनयणुि 
भएका िल्िाहकार” िाई जनाउनछे । 

(छ) कमकिारी भन्नािे, “दफा ३(१)(१.१) र ३(२)(२.१) बमोणजम नगर प्रमखु र उप-
प्रमखुको िणिवाियमा काम गने गरी िेवा करार िम्झौता गरी सनयणुि भएका 
कमकिारी” िाई िम्झनपुदकछ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेदिः- २ 

िणिवािय गठन िम्बन्िी व्यवस्था 
 



 

 

३. िणिवािय गठनिः नगर प्रमखु र उप-प्रमखुका िासग देहाय बमोणजमका कमकिारी रहन ेगरी 
िणिवािय गठन गररनछे । 

३.१) नगर प्रमखुको िणिवािय 

3.1.१) कमकिारी तथा िवुविाहरु 

(क) स्वकीय िणिव िहायकस्तर पााँिौ               १ 

(ख) िािक िवहत हिकुा िवारी िािन (िार पाङग्र)े       १ 

(ग) कायाकिय िहयोगी                १ 

3.१.२) िल्िाहकार 
  (क) कानूनी िल्िाहकार          १ 

3.२) नगर उप-प्रमखुको िणिवािय 

3.२.१)  कमकिारी तथा िवुविाहरु 

(क) स्वकीय िहायक, िहायक िौथो             १ 

 (ख) िािक िवहत हिकुा िवारी िािन (िार पाङ्ग्ग्र)े      १ 

 (ग) कायाकिय िहयोगी          १ 

 

3.२.२)  िल्िाहकार 
 (क) कानूनी िल्िाहकार (न्यायीक िसमसतमा िहयोग गने गरी) १ 

3.३) अवैतसनक िल्िाहकार 
(क) नगर-प्रमखुिे ववसभन्न िते्रका ववज्ञ तथा अनभुवविाई आवश्यकतानिुार अवैतासनक   
िल्िाहकारहरु तोक्न िक्नछे । 

 

 

पररच्छेदिः- ३ 

िणिवािय कमकिारी व्यवस्थापन 

 

४) िणिवािय कमकिारी व्यवस्थापनिः यि सनयमाविी बमोणजम िणिवाियका कमकिारीहरुको 
व्यवस्थापन देहाय बमोणजम हनुछे । 

१) िणिवाियका कमकिारीको हकमा जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको आन्तररक कोषबाट 
िेवा िवुविा उपिब्ि हनु ेगरी िेवा करार िम्झौता गररनछे । 

२) िहयोगी कमकिारी र िवारी िािकको हकमा जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको आन्तररक 
कोषबाट िेवा िवुविा उपिब्ि हनु ेगरी िेवा करार िम्झौता गररनछे । 

३) प्रमखु र उप-प्रमखुको िणिवाियका कमकिारीको सनयणुि र अवकाि क्रमशिः नगर प्रमखु र 
उप-प्रमखुको सनदेशन अनिुार जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाको कायाकियबाट हनुछे । 



 

 

४) िणिवाियमा जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिकाका कमकिारीहरुिाई आवश्कता बमोणजम 
कायाकियबाट तोकी कायाकियको काममा खटाउन िवकनछे । 

५) िणिवाियका िासग तोवकएका िल्िाहकारहरु प्रमखु र उप-प्रमखुको सनदेशन अनिुार सनयणुि 
गररनछे । 

६) िणिवाियमा रहन ेकमकिारी िम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणजम हनुछे । 

7)   प्रमखु र उपप्रमखुको कायाकवसि िमासप्त िाँगै िणिवाियका कमकिारी एवं िल्िाहकारहरुको 
पदावसि स्वत: िमाप्त हनुछे । 

 

पररच्छेदिः- ४ 

िणिवािय कमकिारीको िेवा िवुविा 
 

५) िणिवाियका कमकिारी र िल्िाहकारको िेवा िवुविािः यि सनयमाविी बमोणजम सनयणुि 
गररएका कमकिारी र िल्िाहकारको िेवा िवुविा देहाय बमोणजम हनुछे । 

१) िणिवाियका कमकिारीहरुको तिब िेवा िवुविा तोवकएको पद/तहको शरुु तिबमान बराबर 
हनुछे । िल्िाहकारको हकमा असिकृतस्तरको शरुु तिबमान र िहयोगी कमकिारीको 
हकमा तोवकएको पद/तहको शरुु तिबमान बराबर हनुछे । 

२) िणिवाियका िल्िाहकार र अन्य िल्िाहकारहरुको िेवा, िवुविा जनु पद/तहमा सनयणुि 
भएको हो िोही पद/तहको शरुु तिबमा बमोणजम हनुछे । 

 

 

पररच्छेदिः- ५ 

िणिवाियका कमकिारीको काम कतकव्य 

 

६) यि सनयमाविीको सनयम(3) को उपसनयम(३.१),(3.1.1),(3.1.2),(3.2),(3.2.1), 
(3.2.2) बमोणजम िणिवाियका कमकिारीहरुको काम तथा कतकव्य उपसनयम (6.1) र 
(६.२) बमोणजम हनुछे । 

६.१) नगर प्रमखुको िणिवाियका कमकिारीहरुको काम कतकव्यिः 
१) िणिवाियमा प्राप्त िूिनािाई व्यवणस्थत गरी नगर प्रमखुिाई जानकारी गराउन े। 

२) नगर प्रमखुको दैसनक कायकिूिीिाई व्यवणस्थत गनक िहयोग गने । 

३) कामको प्राथसमवककरि गरी िूिी तयार गरी पेश गने । 

४) जन िम्पकक  कायकिाई व्यवणस्थत गराउन े। 

५) ववषयगत शाखाबाट आएका िूिनाहरुको नगर प्रमखुिाई ववस्ततृ जानकारी गराउन े। 

६) ववषयगत शाखाबाट आवश्यक िूिना सिन ेर कायक प्रगसत बारे िमन्वय गने । 



 

 

७) उपमहानगरपासिकाको वावषकक नीसत र कायकक्रम अनरुुप कायक प्रगसतको जानकारी र िमन्वय 
गने । 

८) नगर प्रमखु िंयोजक तथा अध्यि रहेका हरेक िसमसत तथा कायक िते्रका काममा िहयोग 
गने । 

९) नगर प्रमखुको सनदेशन अनिुार अन्य आवश्यक कायकहरु गने । 

 

६.२) नगर उप-प्रमखुको िणिवाियका कमकिारीहरुको काम कतकव्यिः 
१) िणिवाियमा प्राप्त िूिनािाई व्यवणस्थत गरी नगर उप-प्रमखुिाई जानकारी गराउन े। 

२) नगर उप-प्रमखुको दैसनक कायकिूिीिाई व्यवणस्थत गनक िहयोग गने । 

३) कामको प्राथसमवककरि गरी िूिी तयार गरी पेश गने । 

४) जन िम्पकक  कायकिाई व्यवणस्थत गराउन े। 

५) न्यायीक िसमसतको काम कारवाहीमा िहयोग गने । 

६) ववषयगत शाखाबाट आएका िूिनाहरुको उप-प्रमखुिाई ववस्ततृ जानकारी गराउन े। 

७) ववषयगत शाखाबाट आवश्यक िूिना सिन ेर कायक प्रगसतबारे िमन्वय गने । 

८) उपमहानगरपासिकाको वावषकक नीसत र कायकक्रम अनरुुप कायक प्रगसतको जानकारी र िमन्वय 
गने । 

९) नगर उप-प्रमखुको सनदेशन अनिुार अन्य आवश्यक कायकहरु गने । 

६.३) िल्िाहकारका काम कतकव्यिः 
१)  नगर प्रमखु र उप-प्रमखुको सनदेशन अनिुार िम्बणन्ित ववषय िते्रका आवश्यक कायकहरु गने 

। 

 

पररच्छेदिः- ६ 

ववववि 

 

७. बिाउिः िणिवािय व्यवस्थापनका िते्रमा यि अणघ भए गरेका कायकहरु यिै कायकववसि 
अनिुार भए गरेको मासननछे । 

८. बािा अड्काउ फुकाउिः यो कायकववसिमा उल्िेणखत व्यवस्था कायाकन्वयनमा कुनै िमस्था वा 
दिवविा उत्पन्न भएमा कायकपासिकाबाट स्वीकृसत/अनमुोदन गराउन ेगरी नगर प्रमखुिे सनिकय 
गरी बािा अड्काउ फुकाउन िक्नछे । 

९. कायकववसिको िंिोिनिः यि कायकववसिमा कायकपासिकािे आवश्यक िंशोिन गनक िक्नछे । 

    

 

 

 

 



 

 

आज्ञािे 

नामिः िेत कुमार पोखरेि 

पदिः प्रमखु प्रशािकीय असिकृत 

समसतिः २०७९।०८।२२ 

पषृ्ट िंख्यािः ६ 
 

 

 

 


