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भाग – २ 
शिवराज नगर सभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको लन्िाविी 

सववसाधारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

 

स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा २२ बिोशजिको अलधकार प्र्ोग 
गरी शिवराज नगरसभािे ्ो शिवराज नगरपालिकाको सिुासन सलिलतको गठन तथा 

सञ्चािन गनव बनकेो लन्िाविी, २०७९ जारी गरेको छ । 
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शिवराज नगरपालिकाको सिुासन सलिलतको गठन तथा सञ्चािन गनव बनेको 
लन्िाविी, २०७९ 

 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/२८ 

प्रस्तवनाः 
स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा २२ बिोशजिको अलधकार प्र्ोग गरी शिवराज 
नगरपालिकाको नगरसभािे देहाएका लन्िहरु बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद : १ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाि र प्रारभभ : 
क) ्स लन्िाविीको नाि "शिवराज नगरपालिका सिुासन सलिलतको गठन र सञ्चािन 

लन्िाविी २०७९" रहेको छ ।  

ख) ्ो लन्िाविी नगरसभािे पाररत गरेको लिलत देशख िागू हनुेछ। 

२. पररभाषा : ववष् वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा ्स लन्िाविीिा : 
क) “लन्िाविी” भन्नािे "शिवराज नगरपालिका सिुासन सलिलत गठन र सञ्चािन लन्िाविी 

२०७९" सभझनपुछव।  

ख) “सिुासन सलिलत” भन्नािे लन्ि ३ बिोशजि गठठत सिुासन सलिलतिाई सभझनपुछव।  

ग) “बैठक” भन्नािे सलिलतको बैठक र सलिलतिे गठन गरेको उपसलिलतको बैठक सिेतिाई 
जनाउँछ।  

घ) “उपसलिलत” भन्नािे तोवकएको लनशित का्वसभपादन गने गरी सिुासन सलिलतद्वारा लन्ि १० 
बिोशजि गठठत उपसलिलतिाई सभझनपुछव।  

ङ) “सं्ोजक” भन्नािे सिुासन सलिलत वा सो सलिलतिे गठन गरेको उपसलिलतको सं्ोजक 
सिेतिाई सभझनपुछव।  

च) “सशचव” भन्नािे लन्ि ४ बिोशजि सिुासन सलिलतको सशचव भई काि गनव नगरपालिकािे 
तोकेको किवचारी सभझनपुछव।  

छ) “सदस््” भन्नािे सिुासन सलिलत वा सो सलिलतिे गठन गरेको उपसलिलतको सदस्् सिेतिाई 
सभझनपुछव।  

ज) “सभा” भन्नािे नगरसभा सभझनपुछव। 

३. सिुासन सलिलतको गठन : नगरसभािे नगरपालिकािा उपशस्थत दिी् प्रलतलनलधत्व, ववष् ववज्ञता, 
अनभुव र सिावेिी लसद्धान्तका आधारिा नगरपालिकािा बढीिा सं्ोजक सवहत तीन सदस््ी् 

सिुासन सलिलत गठन गनेछ । नगरसभािे लनवावचनबाट सलिलतको सं्ोजक र सदस््हरुको च्न 
गनेछ ।  
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४. सशचव तोक्नपुने : नगरपालिकािे नगरपालिकाको उप्कु्त सिि किवचारीिाई सलिलतको सशचवको 
काि गनव तोक्न ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद :२ 

बैठक व््वस्थापन 

५. बैठकको का्वसूची : सलिलतको बैठकको का्वसूची सािान््त्ा अशघल्िो बैठकबाट नै त् गनुव 
पनेछ। सो बिोशजि त् हनु नसकेको अवस्थािा र प्रथि पटक बैठक बोिाउन ु पदाव सशचविे 
सं्ोजकसँग पराििव गरी का्वसूची त् गनेछ। बैठकको लिलत, सि्, स्थान र का्वसूची कभतीिा 
पाँच ठदन अगावै लिशखत वा ववद्यतुी् िाध््ि वा अन्् कुनै तररकाबाट सदस््िाई जानकारी ठदन ु
पनेछ।  

६. बैठकको उपशस्थलत र गणपूरक सङ्खख्ा : 
क) बैठकिा सं्ोजक पलछ सदस््हरुको उपशस्थलत वणावनकु्रि अनसुार हनुछे।  

ख) सलिलतका सदस््हरुको ५१ प्रलतित उपशस्थलतिाई गणपूरक सङ्खख्ा िालननेछ।  

ग) बैठकिा सलिलतको सदस्् कारणबस उपशस्थत हनु नसक्ने भएिा सलिलतको सं्ोजक वा 
सशचविाई पूवव जानकारी गराउन ुपनेछ। 

७. सलिलतको बैठक : 
क) सलिलतको बैठक वषविा कभतीिा तीन पटक बस्न ुपनेछ।  

ख) सलिलतको अको बैठकको सूचना एवं जानकारी बैठकको अन्त््िा सं्ोजकिे गराउन ेछन।्  

८. बैठकको सञ्चािन र छिफि : 
क) बैठकको अध््िता सं्ोजकिे गने छन।्  

ख) बैठकको पूवव लनधावररत का्वसूचीिा परेका ववष्िाई ध््ानिा राखी बैठकको सञ्चािन 
गररनेछ। कुनै सदस््िे सिसािव्क र सलिलतको का्विेत्रलभत्र पने साववजलनक सरोकार, सेवा 
प्रवाह र िहत्वपूणव ववष् सलिलतको बैठकिा राख्न आवश््क ठानेिा सं्ोजकको अनिुतीिे 
राख्न सवकनेछ। सलिलतिे कुनै स्रोतबाट प्राप्त ववष्िा पलन छिफि गनव सक्नेछ।  

ग) सलिलतको सं्ोजकको ध््ानाकषवणका िालग सदस््िे हात उठाउन ु पनेछ। सं्ोजकिे 
लनजहरुको नाि क्रििः बोिाए पलछ वा इसारा गरेपलछ लनधावररत सि्िा वणावनकु्रि अनसुार 
एक पटकिा एक जनािे िात्र बोल्न ु पनेछ। कुनै एक सदस््िे बोलिरहेको बेिा बीचिै 
अको सदस््िे बोल्न, एक-आपसिा कुरा गनव वा िोबाइििा कुरा गनव पाइने छैन।  

घ) सलिलतको बैठकिा सदस््िे बोल्दा सं्ोजकिाई सभबोधन गरेर िात्र बोल्न ु पनेछ। 
छिफिको क्रििा कुनै सदस््िे बोिेको ववष्िाई अको सदस््िे सो कुरािा सहिती 
जनाउने बाहेक सोही ववष् दोहो्ावउन पाइने छैन। बोल्ने क्रििा आफ्नो तकव  र ववष्वस्त ु 

 

राखदा तथ््पूणव ि्ावठदत, शिष्ट र सरि भाषािा राख्न ुपदवछ। बैठकिा बोल्दा कसैिाई आरोप 
िगाउन,े अशिष्ट, अि्ावठदत, अश्लीि, अपिानजनक वा िानिदवन हनु ेवा आपशिजनक कुनै िदद 
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प्र्ोग गनुव हुँदैन। अथावत ्बोल्न र छिफि गनव पाउने सदस््को अलधकार र कतवव््िाई 
बैठकिा बाधा अड्चनका आि्िे दरुूप्ोग गनव पाइने छैन।  

ङ) बैठक अवलधभर िोबाइि प्र्ोग गनव पाइने छैन । 

च) बैठकको छिफिको ववष्िा सलिलतको कुनै सदस््को प्रत््ि-अप्रत््ि स्वाथव गालँसएको वा 
संिग्नता रहने भएिा त््स्तो ववष् उपरको छिफििा सभबशन्धत सदस्् सहभागी हनु ु
हुँदैन।  

छ) सलिलतको का्वसूची र छिफिसँग सभबशन्धत कागजात, सूचना वा जानकारी सलिलतका 
सदस््हरुिाई उपिदध गराउन ुपछव।  

ज) वविेष कारण परेकािा बाहेक सलिलतको बैठक नसवकए सभि कुनै पलन सदस््िे बैठक कि 
छोड्न ुहुदैँन। बैठक किबाट बावहर जान ुपरेिा सं्ोजकको अनिुलत लिन ु पनेछ। सं्ोजकिे 
बैठकिाई सभबोधन गरर रहेको बेिािा कुनै पलन सदस््िे स्थान छोड्न ुहुदैँन। सं्ोजकिे 
बोिेको कुरा ध््ानपूववक सनुु्न पनेछ। बैठक सञ्चािनिा सलिलतका सबै सदस््हरुिे 
सं्ोजकिाई सह्ोग गनुव पनेछ ।  

झ) सं्ोजकिे बैठकिाई ि्ावठदत बनाउन सदस््हरुिाई आवश््क लनदेिन ठदन सक्नेछन।् 
त््स्तो लनदेिन पािना गनुव सदस््हरुको कतवव्् हनुेछ। बैठकिा कुनै सदस््बाट अि्ावठदत 
व््वहार भएिा प्रचलित काननु बिोशजि कारबाही हनुेछ।  

ञ) सलिलतको बैठक बस्न तोवकएको लिलत र सि्िा ५१ प्रलतित सदस््हरुको उपशस्थलत हनु 
नसकेिा सो ठदनको बैठक स्थलगत गरी सं्ोजकिे बैठकको अको ठदन र सि्ि बैठक 
बस्ने गरी तोक्न सक्नेछन।् दोस्रो पटक पलन बैठक बस्न नसके सं्ोजकिे तेस्रो पटकका 
िालग बैठक बोिाउने छन।् ्स्तो बैठकिा सलिलतका सदस््हरु अलनवा्व उपशस्थत हनु ु

पनेछ।  

ट) एक-लतहाइ सदस््िे सलिलतको बैठक बस्न लिशखत अनरुोध गरेिा सं्ोजकिे १५ ठदनलभत्र 
बैठक बोिाउन ुपनेछ।  

ठ) बैठकिा पानी, शच्ा, खाजा र औषलध बाहेक अन्् पदाथव सेवन गनव पाइने छैन।  

ड) बैठक सञ्चािन सभबन्धी सभािे तोकेका अन्् कुराहरुको पािना गनुव सलिलतका सं्ोजक तथा 
सदस््हरुको कतवव्् हनुेछ। 

ढ) प्रदेि काननु वा नगरसभािे नगरसभाका सलिलतहरुको बैठक सञ्चािन गदाव पािना गनुव पने 
आचारसंवहता तजुविा गरी स्वीकृत गरेिा आचारसंवहताका सलिलतको बैठकसँग सभबशन्धत 
ववष्हरु सिेतको पािना गनुवपछव।  

९. बैठकको लनणव्  : 
क) बैठकका लनणव् हरु सकेसभि सववसभिलतबाट गराउन ु पनेछ । सववसभिलतबाट लनणव्  हनु 

नसकेिा बहिुतका आधारिा लनणव्  गनव सवकनेछ।  
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ख) बैठकको लनणव् िा सं्ोजक, उपशस्थत सबै सदस््हरु एवं सशचविे हस्तािर गरी प्रिाशणत गनुव 
पनेछ ।  

ग) बैठकको प्रिाशणत लनणव् को अलभिेख सशचविे सरुशित, व््वशस्थत र आवश््क पदाव सहजै 
उपिदध हनुे गरी राख्न ुपनेछ।  

१०. उपसलिलत गठन : 
क) सलिलतिे का्विेत्रसँग सभबशन्धत कुनै ववष्िा का्व सभपादन गनव तथा छानववन गनव 

आवश््कता अनसुार का्विेत्र र सि्ावलध तोकी उपसलिलत गठन गनव सक्नेछ। त््स्तो 
उपसलिलतिे तोवकएको सि्िा सलिलत सिि प्रलतवेदन पेि गनुव पनेछ।  

ख) उपसलिलतका सं्ोजकिाई सभबशन्धत उपसलिलतको का्वसञ्चािन गदाव सिुासन सलिलतको 
सं्ोजकिाई भए सरहको अलधकार हनुेछ।  

ग) उपसलिलतिा सहिलत भई आएका ववष्हरुिा उक्त सलिलतिा रहेका सदस््हरुिे सोही 
ववष्िा पनुः सलिलतको छिफििा सहभागी हनुेिा बाधा पने छैन।  

घ) सलिलतिे नगर सिुासन अनगुिन उपसलिलत गठन गनव आवश््क ठानेिा सलिलतका कुनै एक 
सदस््को सं्ोजकत्विा आवश््कता अनसुार नगरपालिकाका किवचारी एवं ववज्ञ सवहतको 
उपसलिलतको गठन गनव सक्नेछ । औशचत््का आधारिा तेस्रो पि िूल््ाङ्कन न गनव 
नगरपालिकािाई लनदेिन ठदन सक्नेछ ।  

११. वविषेज्ञको उपशस्थलत र रा् : 
क) सलिलतिे आफ्नो बैठकिा नगरपालिकाका पदालधकारी, किवचारी र ववष् ववज्ञिाई आिन्त्रण 

गरी रा्, पराििव लिन सक्नछे।  

ख) आिशन्त्रत व््शक्त एवं ववज्ञिाई बोल्न ्थोशचत सि् उपिदध गराउन ुपनेछ।  

ग) सलिलतको बैठकिा उपशस्थत आिशन्त्रत व््शक्त वा ववज्ञिे आफ्ना ववचार वा धारणा राखदा 
तथ््पूणव एवं शिष्टतापूववक राख्न ुपनेछ।  

 

पररच्छेद :३ 

सिुासन सलिलतको काि, कतवव्् र का्विते्र  

१२. नगरपालिकाका िहा िाखा, िाखा र अन्तगवतका लनका्को सेवा प्रवाह, काननुको पररपािना, 
का्वववलधको प्र्ोग आठद वक्र्ाकिापको सिग्र िूल््ाङ्कन न गरी नगर सिुासन एवं सधुार गनव र नगर 
िासनको प्रभावकाररता बढाउन आवश््क लनदेिन ठदने । 

१३. सङ्घी् सरकारका सिुासनसगँ सभबशन्धत काननु, नीलत, लनदेिन, िापदण्ड र ितवहरुको पािना र 
प्रलतफिको ववश्लषेण गरी नगरपालिकािाई आवश््क लनदेिन ठदने।  

१४. प्रदेि सरकारका सिुासनसँग सभबशन्धत काननु, नीलत, लनदेिन, िापदण्ड र ितवहरुको पािना र 
प्रलतफिको ववश्लषेण गरी नगरपालिकािाई आवश््क लनदेिन ठदने। 
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१५. लन्ि १३ र १४ बिोशजिको ववश्लषेण गदाव सङ्घ र प्रदेि सरकारिाई स्थानी् पररवेिका आधारिा 
गनुव पने पररिाजवन, सिन्व् र सहका्वका सभबन्धिा आवश््क अनरुोध िेखी पठाउन 
नगरपालिकािाई लनदेिन ठदने ।  

१६. नगरपालिकाको सिग्र िासकी् वक्र्ाकिाप, सेवा प्रवाह, सेवाको गणुस्तर, दीगोपना िागत र सेवा 
िलु्कका बारेिा अध्््न, ववश्लषेण र िूल््ाङ्कन न गरी आवश््क लनदेिन ठदने । 

१७. नगरपालिकािा सिावेिीकरण, गणुात्िक सहभालगता, लनष्पि न््ा्, जनताको िाग तथा आवाज 
सभबोधनको शस्थलतको िूल््ाङ्कन न गरी सिीिाका साथ आवश््क सधुारका िालग नगरपालिकािा 
िेखी पठाउने । 

१८. नगरपालिका र वडा का्ावि्बीच कािको बाडँफाटँ, का्व व््वस्था, अलधकार प्रत््ा्ोजन तथा प्र्ोग 
र वडा का्ावि् व््वस्थापनको अन्तसवभबन्ध अध्््न गरी आवश््क लनदेिन ठदने । 

१९. नगरपालिका र वडा का्ावि्हरुिे प्रवाह गने सेवा, लसफाररस, सािाशजक ववकास आठदिा प्राप्त 
उजरुीका बारेिा अध्््न गरी आवश््क सझुाव तथा लनदेिन ठदने । 

२०. नगरपालिकाका एकि र साझा अलधकार एवं सङ्घ तथा प्रदेिबाट प्रत््ा्ोशजत अलधकारको छुट्टा छुटै्ट 
सिीिा गरी नगर ववकास एवं सेवा प्रवाहिा सधुार गनव आवश््क सझुाव ठदन े। 

२१. नगरपालिकाको का्वसभपादनिा पारदशिवता, खलु्िा नगरसरकार, सूचनािा पहुँच, नगरपालिका प्रलत 
नागररकको अवधारणा र सन्तषु्टी र जवाफदेहीको िूल््ाङ्कन न गरी आवश््क सझुाव ठदने । 

२२. सािाशजक सिशक्तकरण, सािदुाव्क िासन तथा सेवा प्रवाह, साथवक सहभालगता र सवक्र्ताको 
िूल््ाङ्कन न गरी आवश््क लनदेिन ठदने । 

२३. नगर िासन, सेवा प्रवाह एवं ववकास व््वस्थापनको दिता र प्रभावकाररताको अध्््न र िूल््ाङ्कन न 
गरी आवश््क लनदेिन ठदने । 

२४. नगरपालिकालभत्र आधरभतू सेवाको शस्थलत गणुस्तर, सािाशजक सरुिा, रोजगारी, आ् आजवन तथा 
ववतरणको अध्््न ववश्लषेण र िूल््ाङ्कन न गरी सधुारका िालग आवश््क सझुाव ठदने ।  

२५. नगरपालिकाका पदालधकारीको आचारसंवहता पािनको अविोकन गरी नगरसभािा प्रलतवेदन पेि 
गने। 

२६. नगरपालिकािा काननुको पािना तथा सिुासनको अवस्था अध्््न गरी आवश््क लनदेिन ठदने । 

२७. नगरपालिकाका नीलत, का्व् ोजना, घोषणा, प्रलतबद्धताको का्ावन्व्न शस्थलतको िूल््ाङ्कन न गरी प्रलतवेदन 
ठदने । 

२८. नगरपालिकािा सािाशजक न््ा्, नीलतको लसिलसिा एवं लनरन्तरता जनजीवनको सरुिा, िाशन्त र 
अिनचैनको सिीिा गरी आवश््क लनदेिन ठदने । 

२९. नगरपालिकाको संस्थागत ििता, ठदगो ववकासका िक्ष््हरु का्ावन्व्न अवस्था, वातावरण 
व््वस्थापन र अनकूुिनका प्र्ास र प्रकोप व््वस्थापनको िूल््ाङ्कन न गरी आवश््क सझुाव ठदने । 
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३०. नगरपालिकािा गररबिखुी सेवा नगर गररबी न््ूनीकरण तथा आ्आजवन सन्तलुित ववकास र 
वपछलडएको िेत्रको ववकासको अध्््न तथा िूल््ाङ्कन न गरी सधुार एवं प्रभावकाररताका िालग 
आवश््क लनदेिन/सझुाव ठदने । 

३१. नगरपालिकािा राजश्व र सेवाको आबद्धताको िूल््ाङ्कन न गरी आवश््क लनदेिन ठदने । 

३२. नागररक वडापत्रको का्ावन्व्न, सेवा प्रवाहका वैकशल्पक आ्ाि, लितव्््ी ववकल्पिगा्त सधुारका 
िालग उप्कु्त र का्ावन्व्न ्ोग्् सझुाव ठदने । 

३३. सलिलतिे लछिेकी पालिकासगँ सलिलतका काि-कारबाही, का्व अनभुव र अनकुरणी् का्वको 
जानकारी आदान प्रदान गनव सक्नेछ । 

३४. सलिलतिे आवश््कता अनसुार सभाका अन्् सलिलतहरुसँग सहका्व एवं अनभुव आदानप्रदान गनव 
सक्नछे । 

३५. नगर सिुासनसँग सभबशन्धत सभािे तोकेका अन्् काि गने, गराउने ।  
 

पररच्छेद : ४ 

ववववध 

३६. सलिलतिाई आवश््क रकिको व््वस्था : सलिलतिाई बैठक सञ्चािन, अध्््न, िूल््ाङ्कन न, अनगुिन र 
छानववन गनव आवश््क रकि नगरसभािे ववलन्ोजन गनुव पनेछ। उक्त ववलनव्ोजन बिोशजिको 
रकि नगरपालिकािे उपिदध गराउन ुपनेछ। 

३७. सूचना, जानकारी र कागजात उपिदध गराउन ुपने : सलिलतिे िागेका सूचना, जानकारी, प्रिाण 
कागजात उपिदध गराउन ुनगरपालिकाका एवं नगरपालिकाका किवचारीहरुको कतवव्् हनुेछ। ्सै 
गरी सलिलतिे सङ्घ र प्रदेिका लनका्हरुसँग नगरपालिकासँग सभबशन्धत कागजात, सूचना, नीलत र 
िापदण्ड आठदको जानकारी उपिदध गराउन िाग गनव सक्नेछ। 

३८. सलिलतको लनणव्  अनसुार सं्ोजक, सदस््हरु वा उपसलिलतिे आफ्नो का्विेत्रसँग सभबशन्धत 
ववष्िा नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै का्वस्थि, का्ावि् तथा आ्ोजना स्थि भ्रिण गनुव पूवव नगर 
प्रिखुिाई सूचना ठदन ुपनेछ। 

३९. सलिलतिे गरेका कािकारबाहीको वावषवक प्रलतवेदन आलथवक वषव व््तीत भएको ३५ ठदनलभत्र वा 
आलथवक वषव व््तीत भए पलछको पवहिो नगर सभािा पेि गनुव पनेछ । वावषवक प्रलतवेदन त्ार 
गदाव सलिलतिे ठदएका लनदेिन, रा्, पराििव र सझुाव का्ावन्व्न शस्थलत र प्रलतफि सिेतको 
सिीिा सिावेि गनुव पनेछ ।  

४०. सभबशन्धत प्रदेि सभा तथा नगरसभािे सलिलतको का्वववलध पररवतवन, पररिाजवन तथा संिोधन गरेिा 
सोही बिोशजि हनुेछ । 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


