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 यस वीरगंज महानगरपालिकामा प्रमुख र उप–प्रमुखको 

सलिवाियमा हुने जन सम्पकय  तथा दैलनक काययसूिीिाई व्यवलथथत गनय र 

काययसम्पादनिाई सहज तथा प्रभावकारी िनाउन समन्वयात्मक भूलमका 

लनवायह गनय देहाय िमोलजमको सलिवािय गठन तथा संिािन गनय 

आवश्यक भएकाि े वीरगंज महानगरपालिकाको प्रशासकीय काययलवलि -

लनयलमत गन_ेऐन, २०७५ को दफा ४ को उपदफा -!_ िमोलजम वीरगंज 

नगरकाययपालिकाि ेयो (काययलिलि) लनयमाविी िनाई नगर काययपालिकाको 

िैठकिाट जारी गररएको छ ।  

सम्ित २०७९सािको काययलवलि  g+= ०१ 

वीरगजं महानगरपालिकासलिवािय गठन तथा संिािन 

(काययलिलि) लनयमाविी,२०७९ 



 
 

वीरगजं महानगरपालिका सलिवािय गठन तथा 

सिंािन (काययलिलि) लनयमाविी, २०७९ 

प्रथतावना  

यस वीरगंज महानगरपालिकामा प्रमुख र उप–प्रमुखको 

सलिवाियमा हुने जन सम्पकय  तथा दलैनक काययसूिीिाई 

व्यवलथथतगनय र काययसम्पादनिाई सहज तथा प्रभावकारी 

िनाउन समन्वयात्मक भूलमका लनवायह गनय दहेाय िमोलजमको 

सलिवािय गठन तथा संिािन गनय आवश्यक भएकािे वीरगंज 

महानगरपालिकाको प्रशासकीय काययलवलि-लनयलमत गने_ऐन, 

२०७५ को दफा ४ को उपदफा -!_ िे ददएको अलिकार प्रयोग 

गरी वीरगंज नगर काययपालिकािे वीरगंज महानगरपालिका 

सलिवािय गठन तथा संिािन (काययलिलि) लनयमाविी, २०७९ 

िनाई जारी गररएको छ ।  
 

पररच्छेदः– १ 

प्रारलम्भक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ 

१) यो लनयमाविीको नाम “वीरगंज 

महानगरपालिकासलिवािय गठन तथा संिािन 

(काययलिलि) लनयमाविी,२०७९” रहनेछ । 

२) यो लनयमाविी थथानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदेलख 

िागू हुनेछ । 

२. पररभाषा 

१) लवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस लनयमाविीमाः 



 
 

क) ऐन भन्नािे,æवीरगंज महानगरपालिकाको प्रशासकीय 

काययलवलि -लनयलमत गने_ ऐन,२०७५Æिाई सम्झनुपदयछ । 

ख) नगरपालिका भन्नािे, æवीरगंज महानगरपालिकाÆिाई 

सम्झनुपदयछ । 

ग) काययपालिका भन्नािे,æवीरगंज महानगरपालिकाको नगर 

काययपालिकाÆिाईसम्झनु पदयछ । 

घ) कायायिय भन्नािे,æवीरगंज महानगरपालिकाको 

कायायियÆिाई सम्झनुपदयछ । 

ङ) सलिवािय भन्नािे,æवीरगंज महानगरपालिकाको प्रमुख र 

उप–प्रमुखका िालग गठन गररएको सलिवाियÆिाईय 

सम्झनुपदयछ । 

ि) सल्िाहकार भन्नािे,æसलिवाियिाई अवश्यक पने लिषयगत 

सल्िाहकार, कानुनी, पे्रस, आर्थयक र  योजना िगायतका 

लवषयमा राय परामशय तथा सहजीकरण गनय लनयम 

३(१)(१.२), ३(२)(२.२) र ३(क, ख) िमोलजम सेवा करार 

सम्झौता गरी लनयुलि भएका सल्िाहकारÆ िाई जनाउनेछ । 

छ) कमयिारी भन्नािे, æदफा ३(१) (१.१) र २(२.१) िमोलजम 

नगर प्रमुख र उप–प्रमुखको सलिवाियमा काम गने गरी 

सेवा करार सम्झौता गरी लनयुलि भएका कमयिारीÆिाईय 

सम्झनु पदयछ । 
 

  



 
 

पररच्छेदः– २ 

सलिवािय गठन सम्िन्िी व्यवथथा 
 

३) सलिवािय गठनः नगर प्रमुख र उप–प्रमुखका िालग दहेाय 

िमोलजमका कमयिारी रहने गरी सलिवािय गठन गररनेछ 

। 

१) नगर प्रमखुको सलिवािय 

१.१) कमयिारी 

क) थवकीय सलिव (अलिकृत 5}7f}F थतर)  १ 

ख) थवकीय सहायक (kfrf}F tx)    १ 

ग) हिुका सवारी िािक    १ 

घ) कायायिय सहयोगी    १ 

१.२) सल्िाहकार 

क) प्रेस सल्िाहकार    १  

ख) कानुनी सल्िाहकार    १ 

२) नगर उप प्रमुखको सलिवािय 

२.१) कमयिारी 

क) थवकीय सहायक (kfrf}F)    १ 

ख) हिुका सवारी िािक    १ 

ग) कायायिय सहयोगी    १ 

२.२) सल्िाहकार 

क) प्रेस सल्िाहकार    १ 

ख) कानुनी सल्िाहकार (न्यायीक सलमलतमा सहयोग गने 

गरी)      १ 



 
 

#_ सल्िाहकार 

s) प्रालिलिक सल्िाहकार -clws[t :t/ ;ftf}÷cf7f}F_    १ 

v_ cfjZoQmfcg';f/ k|d'v / उप प्रमुखn] tf]s]sf cGo 
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पररच्छेदः– ३ 

सलिवािय कमयिारी व्यवथथापन 

 

४) सलिवािय कमयिारी व्यवथथापनः यस लनयमाविी िमोलजम 

सलिवाियका कमयिारीहरुको व्यवथथापन दहेाय िमोलजम 

हुनेछ । 

१) सलिवाियका कमयिारीको हकमा वीरगंज 

महानगरपालिकाको आन्तररक कोषिाट सेवा सुलििा 

उपिब्ि हुने गरी सेवा करार सम्झौता गररनेछ । 

२) सहयोगी कमयिारी र सवारी िािकको हकमा वीरगंज 

महानगरपालिकाको आन्तररक कोषिाट सेवा सुलििा 

उपिब्ि हुने गरी सेवा करार सम्झौता गररनेछ । 

३) प्रमुख र उप–प्रमुखको सलिवाियका कमयिारीको लनयुलि र 

अवकास क्रमश:नगर प्रमुखर उप–प्रमुखको लनदशेन अनुसार 

वीरगंज महानगरपालिकाको कायायियिाट हुनछे । 

४) सलिवाियमा वीरगंज महानगरपालिकाका कमयिारीहरुिाई 

आवश्कता िमोलजम कायायियिाट तोकी कायायियको 

काममा खटाउन सदकनेछ । 



 
 

५) सलिवाियका िालग तोदकएका सल्िाहकारहरु प्रमुख र उप–

प्रमुखको लनदशेन अनुसार लनयुलि गररनेछ । 

६) सलिवाियमा रहने कमयिारी सम्िन्िी अन्य व्यवथथा तोदकए 

िमोलजम हुनेछ । 
 

पररच्छेदः– ४ 

सलिवािय कमयिारीको सवेा सुलििा 
 

५) सलिवाियका कमयिारी र सल्िाहकारको सवेा सुलििाः यस 

लनयमाविी िमोलजम लनयुलि गररएका कमयिारी र 

सल्िाहकारको सेवा सुलििा दहेाय िमोलजम हुनेछ । 

१) सलिवाियका कमयिारीहरुको तिि सेवा सुलििा तोदकएको 

पद/तहको शुरु तििमान िरािर हुनेछ । सल्िाहकारको 

हकमा अलिकृतथतरको सुरु तििमान र सहयोगी 

कमयिारीको हकमा तोदकएको  पद/तहको शुरु तििमान 

िरािर हुनेछ । 

२) सलिवाियका सल्िाहकार र अन्य सल्िाहकारहरुको सेवा, 

सुलििा जुन पद/तहमा लनयुलि भएको हो सोही पद/तहको 

शुरु तििमान िमोलजन हुनेछ । 
 

  



 
 

पररच्छेदः– ५ 

सलिवाियका कमयिारीको काम कतयव्य 

 

६) यस लनयमाविीको दफा ३(१), ३(२),३(३) िमोलजम 

सलिवाियका कमयिारीहरुको काम तथा कतयव्य दहेाय 

िमोलजम हुनेछ । 

६.१) नगर प्रमखुको सलिवाियका कमयिारीहरुको काम कतयव्यः 

१) सलिवाियमा प्राप्त सूिनािाई व्यवलथथत गरर नगर 

प्रमुखिाई जानकारी गराउने । 

२) नगर प्रमुखको दलैनक काययसूिीिाई व्यवलथथतगनय सहयोग 

गने । 

३) कामको प्राथलमकीकरण गरर सूिी तयार गरर पेश गने । 

४) जन सम्पकय  काययिाई व्यवलथथत गराउने । 

५) लवषयगत शाखािाट आएका सूिनाहरुको नगर प्रमुखिाई 

लवथतृत जानकारी गराउने । 

६) लवषयगत शाखािाट आवश्यक सूिना लिने र कायय प्रगलत 

िारे समन्वय गने । 

७) महानगरपालिकाको वार्षयक नीलत र काययक्रम अनुरुप कायय 

प्रगलतको जानकरी र समन्वय गने । 

८) नगर प्रमुख संयोजक तथा अध्यि रहकेा हरेक सलमलत तथा 

कायय िेत्रका काममा सहयोग गने । 

९) नगर प्रमुखको लनदशेन अनुसार अन्य आवश्यक काययहरु गने 

। 



 
 

६.२) नगर उप प्रमुखको सलिवाियका कमयिारीहरुको काम 

कतयव्यः 

१) सलिवाियमा प्राप्त सूिनािाई व्यवलथथत गरर नगर उप–

प्रमुखिाई जानकारी गराउने । 

२) नगर उप–प्रमुखको दलैनक काययसूलििाई व्यवलथथतगनय 

सहयोग गने । 

३) कामको प्राथलमकीकरण गरर सूिी तयार गरर पेश गने । 

४) जन सम्पकय  काययिाई व्यवलथथत गराउने । 

५) न्यायीक सलमलतको काम कारवाहीमा सहयोग गने । 

६)लवषयगत शाखािाट आएका सूिनाहरुको उप–प्रमुखिाई 

लवथतृत जानकारी गराउने । 

७) लवषयगत शाखािाट आवश्यक सूिना लिने र कायय प्रगलत 

िारे समन्वय गने । 

८) महानगरपालिकाको वार्षयक नीलत र काययक्रम अनुरुप कायय 

प्रगलतको जानकारी र समन्वय गने ।  

९) नगर उप–प्रमुख संयोजक तथा अध्यि रहकेा हरेक सलमलत 

तथा कायय िेत्रका काममा सहयोग गने । 

१०) नगर उप–प्रमुखको लनदशेन अनुसार अन्य आवश्यक काययहरु 

गने । 

^=#_ ;Nnfxsf/sf sfd st{Jo M  

१) नगर प्रमुख र उप–प्रमुखको लनदशेन अनुसार सम्िलन्ित लिषय 

िेत्रकाआवश्यक काययहरु गने । 
 



 
 

पररच्छेदः–६ 

लवलवि 

 

७. ििाउः सलिवािय व्यवथथापनका िेत्रमा यस अलघ भए गरेका 

काययहरु यसै काययलवलि अनुसार भए गरेको मालननेछ । 

८. िािा अडकाउ फुकाउः यो काययलवलिमा उल्िेलखत ब्यवथथा 

कायायन्वयनमा कुनै समथया वा लिलविा उत्पन्न भएमा 

काययपालिकािाट थवीकृलत/अनुमोदन गराउने गरी नगर 

प्रमुखिे लनणयय गरी िािा अडकाउ फुकाउन सक् नेछ ।  

९. काययलवलिको संसोिनः यस काययलवलिमा काययपालिकािे 

आवश्यक संशोिन गनय सक् नेछ । 
 

नगर काययपालिकािाट पाररत लमलत २०७९/०२/३१ 

प्रलमकरण लमलत २०७९/०२/३१ 

राजपत्र प्रकालशत लमलत २०७९/०३/०१ 

आज्ञाि े

ििराम ढकाि 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत 

वीरगंज महानगरपालिका 


