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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 नगरपालिका िेखा सलिलत गठन र सञ्चािन 

लन्िाविी, २०७९ जारी गरेको छ । 
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शिवराज नगरपालिका िेखा सलिलत गठन र सञ्चािन लन्िाविी, २०७९ 

 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/२८ 

 
पररच्छेद : १ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाि र प्रारभभ:  

क) ्स लन्िाविीको नाि "शिवराज नगरपालिका िेखा सलिलत गठन र सञ्चािन लन्िाविी, 
२०७९" रहेको छ।  

ख) ्ो लन्िाविी नगरसभािे पाररत गरेको लिलतदेशख िागू हनुेछ।  

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

२०७९" सभझनपुछव।  

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

ग)  “बैठक” भन्नािे िेखा सलिलत र सो सलिलतिे गठन गरेको उपसलिलतको बैठक सभझनपुछव।  

घ)  “उपसलिलत” भन्नािे लन्ि ९ बिोशजि गठठत उपसलिलत सभझनपुछव ।  

ङ)  “सं्ोजक” भन्नािे िेखा सलिलत र सो सलिलतिे गठन गरेको उपसलिलतको सं्ोजक सिेतिाई 
सभझनपुछव।  

च)  “सशचव” भन्नािे लन्ि ४ बिोशजि नगरपालिकािे तोकेको किवचारी सभझनपुछव।  

छ)  “सदस््” भन्नािे िेखा सलिलत र सो सलिलतिे गठन गरेका उपसलिलतका सदस्् सिेतिाई 
जनाउँछ।  

३. िेखा सलिलत गठन: नगर सभािे नगरपालिकािा उपशस्थत दिी् प्रलतलनलधत्व, ववष्ववज्ञता र 
सिावेिी लसद्धान्तका आधारिा नगरपालिकाका िालग बढीिा सं्ोजक सवहत तीन सदस््ी् िेखा 
सलिलत गठन गनेछ। सलिलतको सं्ोजक र सदस््हरुको च्न नगरसभािे लनवावचनबाट गनेछ।  

४. नगरपालिकािे नगरपालिकाको उप्कु्त सिि किवचारीिाई िेखा 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 बैठक बोिाउन ु पदाव सशचविे 
सं्ोजकसँग पराििव गरी का्वसूची त् गनेछ। का्वसूची, बैठकको लिलत र सि् कभतीिा पाँच 
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ठदन अगावै लिशखत वा ववद्यतुी् िाध््ि वा अन्् कुनै तररकाबाट सदस््िाई जानकारी ठदन ु
पनेछ।  

६. गणपूरक सङ्खख्ा : सलिलतका सदस््हरुको ५१ प्रलतित उपशस्थलतिाई गणपूरक सङ्खख्ा िालननेछ।  

७. बैठकको सञ्चािन ववलध :  

क) सं्ोजकिे बैठकको अध््िता गनेछन।् सलिलतको सं्ोजकको ध््ानाकषवणका िालग सदस््िे 
हात उठाउन ु पनेछ। सं्ोजकिे लनजहरुको नाि क्रििः बोिाएपलछ वा इिारा गरेपलछ 
वणावनकु्रि अनसुार एक पटकिा एक जनािे िात्र बोल्न ुपनेछ। कुनै एक सदस््िे बोलि 
रहेको सि्िा बीचिै अको सदस््िे बोल्न, एक आपसिा कुरा गनव र िोबाइििा कुरा गनव 
पाइने छैन।  

ख) सदस््िे सलिलतको बैठकिा बोल्दा सं्ोजकिाई सभबोधन गरेर िात्र बोल्न ु पनेछ। 
सलिलतको छिफिको क्रििा कुनै सदस््िे बोिेको ववष्िाई अको सदस््िे सो कुरािा 
सहिती जनाउने बाहेक सोही ववष् दोहार् ् ाउन पाउने छैन। बैठकिा आफ्ना कुरा र 
ववष्वस्त ु राखदा शिष्ट र ि्ावठदत भाषािा राख्न ु पदवछ। बोल्दा कसैिाई आिेप िगाउन,े 

अशिष्ट, अश्लीि, अपिानजनक वा िानिदवन हनुे वा कुनै आपशिजनक िब्द बोल्न ुहुँदैन। 
अथावत ्सदस््िे बोल्न पाउन,े छिफििा भाग लिन पाउने अलधकार र कतवव््िाई बैठकको 
काििा बाधा पु् ावउने िनसा्िे दपुयप्ोग गनव पाइने छैन।  

ग) बैठक अवलधभर िोबाइि प्र्ोग गनव पाइने छैन।  

घ) बैठकिा छिफिको िालग पवुवलनधावररत का्वसूचीको ववष् वा कुनै सदस््िे प्रस्ततु गरेको 
ववष् वा सलिलतिाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनु आएको ववष् बैठकको छिफिको ववष् हनु 
सक्नेछ।  

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

च)  सलिलतका सदस््हरुसँग भएका सलिलतको का्विेत्रसगँ सभबशन्धत सािग्रीहरु सलिलतका 
सदस््हरुबीच आदान प्रदान गने व््वस्था लििाउन ुपनेछ।  

छ)  सलिलतको बैठक नसवकएसभि कुनै पलन सदस््िे बैठक कि छोड्न ुहुँदैन। बैठक किबाट 
बावहर जान ु परेिा सं्ोजकको अनिुलत लिन ु पनेछ। सं्ोजकिे बैठकिाई सभबोधन 
गरररहेको बेिािा कुनै पलन सदस््िे स्थान छोड्न ु हुँदैन। सं्ोजकिे बोिेको कुरा 
ध््ानपूववक सनुु्न पनेछ। बैठक सञ्चािनिा सलिलतका सबै सदस््हरुिे सं्ोजकिाई सह्ोग 
गनुव पनेछ।  

ज)  सं्ोजकिे बैठकिाई ि्ावठदत बनाउन सदस््हरुिाई आिन्त्रण गनेछन।् कुनै सदस््बाट 
अि्ावठदत व््वहार भएिा प्रचलित काननु बिोशजि कारबाही हनुेछ।  
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झ)  सलिलतको बैठक बस्न तोवकएको लिलत र सि्िा ५१ प्रलतित सदस््हरुको उपशस्थलत हनु 
नसकेिा सो ठदनको बैठक स्थलगत गरी सं्ोजकिे बैठकको अको ठदन र सि्िा 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।  

ञ)  सलिलतको बैठक वषविा कभतीिा तीनपटक बस्न ुपनेछ।  

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

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

ड)  बैठकिा पानी, शच्ा, खाजा र औषलधबाहेक अन्् पदाथव सेवन गनव पाइने छैन।  

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

ण)  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।  

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

नसकेिा बहिुतका आधारिा लनणव्  गनव सवकनेछ।  

ख) बैठकको लनणव् िा सं्ोजक, सशचव एवं उपशस्थत सबै सदस््हरुिे हस्तािर गरी प्रिाशणत गनुव 
पनेछ।  

ग) बैठकको प्रिाशणत लनणव् को अलभिेख सशचविे सरुशित र व््वशस्थत गरी राख्न ुपनेछ।  

घ) बैठकको लनणव्  अनसुार रा्, सझुाव र लनदेिन नगरपालिका वा नगरपालिकाका कुनै 
लनका्िाई ठदँदा सं्ोजकिे दस्तखत गरी पठाउन ुपनेछ।  

९. उप सलिलत गठन : 
क)  सलिलतिे कुनै ववष्िा पराििव लिन आफ्नो िेत्रालधकार लभत्रको ववष्िा छानववन गनव 

का्विेत्र र सि्ावलध तोकी आवश््कता अनसुार उप सलिलत गठन गनव सक्नेछ। त््स्तो 
उप सलिलतिे लनधावररत सि्िा सलिलत सिि प्रलतवेदन पेि गनुव पनेछ।  

ख)  उप सलिलतिा सहिलत भई आएका ववष्हरुिा उक्त सलिलतिा रहेका सदस््हरुिे सोही 
ववष्िा पनुःसलिलतको छिफििा सहभागी हनुेिा बाधा पने छैन।  

ग) उप सलिलतको सं्ोजकिाई सभबशन्धत उप सलिलतको का्वसञ्चािन गदाव िेखा सलिलतको 
सं्ोजकिाई भए सरहको अलधकार हनुेछ।  
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१०. वविषेज्ञको उपशस्थलत र रा्: 
क) सलिलतिे आफ्नो बैठकिा नगरपालिकाका पदालधकारी, किवचारी र ववष्ववज्ञिाई आिन्त्रण 

गरी रा्, पराििव लिन सक्नछे।  

ख) आिशन्त्रत व््शक्तहरुिाई बोल्न ्थोशचत सि् उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

ग) सलिलतको बैठकिा उपशस्थत आिशन्त्रत व््शक्त वा ववषिेज्ञिे आफ्नो धारणा राखदा तथ््पूणव 
एवं शिष्टतापूववक राख्न ुपनेछ।  

 
पररच्छेद :३ 

िेखा सलिलतको काि, कतवव्् र का्विते्र 

११. नगरपालिकाका िहािाखा, िाखा र अन्तगवतका लनका्को साववजलनक िेखासँग सभबशन्धत संववधान, 

नीलत, काननु र का्वववलध तथा का्वक्रिअनरुुप पररपािन, स्रोत पररचािन व््वस्थापन र ्स्तै अन्् 
वक्र्ाकिापको िूल््ाङ्कन गरी नगरपालिकािाई सधुार गनव, प्रभावकाररता बढाउन र जवाफदेही 
का्ि गनव आवश््क लनदेिन ठदई सिशुचत वटप्पणी र लसफाररससवहत वावषवक प्रलतवेदन नगरसभािा 
पेि गने।  

१२. नगरपालिका र अन्तगवतका लनका्को राजश्व र व््् सभबन्धी अनिुानको जाँच गरी वावषवक 
अनिुालनत बजेट प्रिेपण गने तररका वावषवक अनिुानसगँ आबद्ध नीलतको सट्टा अपनाउन सवकने र 
सधुार गनव सवकने वैकशल्पक नीलत र वावषवक अनिुानिा गनव सवकने वकफा्त/लितव््व्ताका 
उपा्हरु सवहत आवश््क लनदेिन ठदने। ठदइएको लनदेिन, सझुाव र गररएका लसफाररसको 
का्ावन्व्न शस्थलत सवहतको वावषवक प्रलतवेदन सभािा पेि गने।  

१३. नपेाि सरकार र प्रदेि सरकारिे नगरपालिकािाई उपिब्ध गराउन ेसिानीकरण, सितव, सिपूरक र 
वविेष अनदुान, लनधावररत ितव एवं प्राथलिकताका िेत्रिा खचव गररएको छ, छैन िूल््ाङ्कन गरी 
रा्/सझुाव सवहतको आवश््क लनदेिन नगरपालिकािाई ठदन।े नगरपालिकािे ठदएको अनदुान 
उद्देश्् अनरुुप भए/नभएको िूल््ाङ्कन गरी आवश््क लनदेिन ठदने।  

१४. नगरपालिकाको नीलत, प्राथलिकता, प्रलतबद्धता र आश्वासन पूरा गनव नगरपालिकाका ्ोजना, का्वक्रि 
र सेवा प्रवाहको का्वन्व्न शस्थलतको अध्््न गरी नगरपालिकािाई आवश््क लनदेिन ठदने।  

१५. नगरपालिकाको राजश्व सभभाव््ता, सोको उप्ोग, राजश्व बाँडफाँट र सेवा िलु्कको अवस्थाका 
बारेिा अध्््न सिीिा गरी रा्, सझुाव, पराििव र आवश््क लनदेिन ठदने ।  

१६. नगरपालिकाको िेखापरीिण गरी िहािेखापरीिकको का्ावि्िे ठदएको िेखापरीिण प्रलतवेदन 
अध्््न गरी उक्त प्रलतवेदनिा औलँ््ाइएका किी/किजोरीहरुिाई सधुार गने र लन्लित गनुव पने 
एवं असिुी गनुव पने बेरुज ु फस्र््ौट गनव नगरपालिकािाई लनदेिन ठदने। ठदइएका लनदेिनको 
का्ावन्व्नको शस्थलतको वावषवक सिीिा गने।  
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१७. नगरपालिकािे बनाउने साववजलनक िेखा सभबन्धी लन्ि, का्वववलध, संववधान, सङ्घी् र प्रादेशिक 
काननु तथा नगरपालिकाका कानून बिोशजि छन/्छैनन ्र प्रचलित कानून बिोशजि पािना भएको 
छ/ छैन िूल््ाङ्कन गरी नगरपालिकािाई आवश््क लनदेिन ठदने।  

१८. साववजलनक खररद ऐन तथा लन्िाविी बिोशजि नगरपालिकािा खररद भए/नभएको अध्््न गनुवका 
साथै नगरपालिकािे गने राजश्व सङ्किन र लबक्री प्रचलिन काननुबिोशजि छ/छैन िूल््ाङ्कन गरी 
नगरपालिकािाई आवश््क लनदेिन ठदने।  

१९. नगरपालिकाको साववजलनक सभपशि संरिण र उप्ोगको िूल््ाङ्कन गरी आवश््क लनदेिन ठदने।  

२०. साववजलनक िेखा सभबन्धी सभािे प्रत््ा्ोजन गरेका अलधकार प्र्ोग गरी नगरपालिकािे बनाएका 
लन्ि प्रचलित काननु बिोशजि काि भए/गरेको छ/छैन िूल््ाङ्कन गरी आवश््क लनदेिन ठदने।  

२१. नगरपालिका ्ोजना का्ावन्व्न र ्ोजना अनिुासनको आवश््क िूल््ाङ्कन गरी ्ोजना पद्धलतिाई 
अनिुालसत बनाउन आवश््क लनदेिन ठदन।े  

२२. नगरपालिकािा आलथवक अनिुासन का्ि गराउने तथा वविी् जोशखि न््ूनीकरण गने सभबन्धिा 
अध्््न तथा िूल््ाङ्कन गरी आवश््क लनदेिन ठदन।े  

२३. नगरपालिकाको राजश्व पररचािन, ऋण व््वस्थापन र साववजलनक नीशज साझेदारको िूल््ाङ्कन गरी 
आवश््क लनदेिन ठदने।  

२४. उपभोक्ता सलिलतिे लनिावण तथा सञ्चािन गरेका आ्ोजनाहरुको निनुाका रुपिा छनोट पश्चात 
िूल््ाङ्कन गरी आवश््क लनदेिन ठदने।  

२५. वविी् पारदशिवता, जवाफदेवहता र साववजलनकीकरणका िालग नगरपालिकािे अविभबन गरेका 
साववजलनक िेखापरीिण र सािाशजक परीिणजस्ता अभ््ासहरुको िूल््ाङ्कन गरी आवश््क लनदेिन 
ठदन।े  

२६. नगरपालिकाबाट सभपादन भएका कािको अनगुिन तथा िूल््ाङ्कन गरी सो सभबन्धिा आवश््क 
लनदेिन ठदन।े  

२७. सलिलतिे आफ्नो का्वसभपादन गदाव नगरपालिकाका जनप्रलतलनलधहरु र किवचारीहरु एवं आवश््कता 
अनसुार ववष्ववज्ञहरुसँग छिफि गनव तथा रा्/सल्िाह लिन सक्ने।  

२८. नगरपालिका तथा नगरपालिकाका वडा का्ावि्हरुिे ठदन ुपने वविी् िेत्रसगँ सभबशन्धत सेवाका 
बारेिा आवश््क लनदेिन ठदने।  

२९. िेखासलिलतिे सभपादन गरेका कािको वावषवक प्रलतवेदन आलथवक वषव व््तीत भएको ३५ ठदनलभत्र वा 
आलथवक वषव व््तीत भए पलछको पवहिो नगरसभािा पेि गनुव पनेछ। नगरसभािे उक्त प्रलतवेदनिा 
छिफि गरी आवश््क लनदेिन ठदन ुपनेछ।  

३०. नगरपालिकाका पदालधकारी तथा किवचारीहरुिे लिएको पाररश्रलिक र सवुवधा लन्िसङ्गत 
भए/नभएको अनगुिन गरी आवश््क लनदेिन ठदने।  
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३१. ्ोजना का्ावन्व्न तथा सेवा प्रवाहिा प्रभावकाररताका साथै लितव्््ीताका ववकल्पहरु अविभबन 
शस्थलतको अध्््न गरी आवश््क लनदेिन ठदन।े  

३२. सलिलतिे लछिेकी नगरपालिकासँग सलिलतका कािकारबाही, का्व अनभुव र अनकुरणी् का्वको 
जानकारी आदान प्रदान गनव सक्नेछ।  

३३. सभािे तोकेको अन्् कािहरु गने, गराउने।  

 
पररच्छेद :४ 

ववववध 

३४. सलिलतिाई आवश््क पने रकि व््वस्था: िेखा सलिलतिाई बैठक सञ्चािन, अध्््न, िूल््ाङ्कन, 

अनगुिन र छानववन गनव आवश््क पने रकि नगर सभािे ववलन्ोजन गनुव पनेछ। सो ववलन्ोजन 
बिोशजिको रकि नगर का्वपालिकािे उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

३५. सूचना, कागजात उपिब्ध गराउन ु पने: सलिलतिे िागेका प्रिाण, कागजात उपिब्ध गराउन ु
नगरपालिका एवं नगरपालिकाका किवचारीको कतवव्् हनुेछ। ्सै गरी सलिलतिे सङ्घ र प्रदेिका 
लनका्हरुसँग नगरपालिकासगँ सभबशन्धत ्ोजना, का्वक्रि सभबन्धी कागजात, सूचना र नीलतको 
जानकारी सलिलतिाई उपिब्ध गराउन िाग गनव सक्नछे।  

३६. सलिलतको लनणव्  अनसुार सं्ोजक, सदस््हरु वा उप सलिलतिे आफ्नो का्व िेत्रसँग सभबशन्धत 
ववष्िा नगरपालिका लभत्र कुनै का्वस्थि तथा आ्ोजना स्थििा भ्रिण गनुवपू वव नगर प्रिखुिाई 
सूचना ठदन ुपनेछ।  

३७. सलिलतिे गरेका कािको वावषवक प्रलतवेदन त्ार गरी लनधावररत सि्िै पेि गनुव पनेछ। वावषवक 
प्रलतवेदन त्ार गदाव सलिलतिे ठदएका लनदेिन, रा्, पराििव र सझुाव का्ावन्व्न शस्थलतको सिीिा 
सिेत वावषवक प्रलतवेदनिा सिावेि गनुव पनेछ।  

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

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


