
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिका िेखा सलिलि संचािन सम्बन्धि लनयिाविी, २०७६ 

प्रस्िावना  

 स्थानीय िहको शासन व्यवस्थािाई थप जनिखुी, सेवािखुी, जनउत्तरदायी र पारदशी िलु्याई 
ववन्त्तय सशुासन कायि गराउने उद्धेश्यिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा २२ 
विोन्जि ठाकुरबाबा नगरपालिकाको िेखा सलिलििे सम्पादन गनुपुने काि कारवाहीिाई सवु्यवन्स्थि, 

ियाुददि, लििव्ययी र अनशुालसि रुपिा संचािन गन ुबाञ्छनीय भएकोिे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको 
नगरसभाबाट यो लनयिाविी बनाई िाग ुगररएको छ । 

१.  संन्िप्त नाि र प्रारम्भः  

(१) यस लनयिाविीको नाि “ठाकुरबाबा नगरपालिकाको िेखा सलिलि संचािन सम्बन्धि लनयिाविी, 
२०७६” रहेको छ।  

(२) यो लनयिाविी ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगरसभाबाट पाररि भई स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन 
भएको लिलि देन्ख िाग ुहनुेछ ।  
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२. पररभाषा: लबषय वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेिा यस लनयिाविीिा;   
(१) “संयोजक” भन्नािे िेखा सलिलिको संयोजकिाइ सम्झन ु पछु र सो शब्दिे संयोजकको 

अनपुन्स्थलििा सलिलिको संयोजकको रुपिा काि गने अधय सदस्य सिेििाई जनाउँछ ।   

(२) “सलिलि” भन्नािे िेखा सलिलििाई सम्झन ुपछु र सो शब्दिे सलिलिद्वारा गदठि उपसलिलििाई 
सिेि जनाउँछ ।  

(३) “उपसलिलि” भन्नािे यस िेखा सलिलि अधिगिु गदठि उपसलिलििाई सम्झन ुपछु ।  

(४) “बैठक” भन्नािे सलिलििे औपचाररक रुपिा आयोजना गने कुनै पलन बैठकिाई सम्झन ुपछु र 
सो शब्दिे सलिलिद्वारा गदठि उपसलिलिको बैठक सिेििाई जनाउँछ । 

(५) “कायदुि” भन्नािे िेखा सलिलि बिोन्जि गदठि कायदुि सम्झनपुछु । 

(६) “लनयिाविी” भन्नािे िेखा सलिलिको लनयिाविी, २०७६ िाई सम्झनपुछु ।  

(७) “सन्चव” भन्नािे आ.िे.प. प्रिखुिाई सम्झन ु पछु र सो शब्दिे सन्चवको अनपुन्स्थलििा काि गने 
किचुारीिाई सिेि जनाउँछ ।  

(८) “सदस्य” भन्नािे िेखा सलिलिको सदस्यिाई जनाउँछ ।  

(९) “सन्चवािय” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आ.िे.प. शाखाको सन्चवाियिाई सम्झनपुछु।   

(१०) “सरकारी कोष” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ६९ र दफा ७० 
िा उल्िेन्खि कोषसिेि िाई सम्झनपुछु ।  

(११) “सभा” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झनपुछु । 

(१२) “िेखा” भन्नािे कारोवार भएको व्यहोरा देन्खन ेगरी प्रचलिि कानून बिोन्जि रान्खने अलभिेख, 

खािा, बवह, वकिाव आदद र सो कारोवारिाई प्रिान्िि गने अधय कागजाि सिेििाई 
सम्झनपुछु।  

(१३) “सावजुलनक िेखा” भन्नािे सावजुलनक खररद कानून अनसुारका ठाकुरबाबा नगरपालिकािा 
भएका आलथकु कारोवारहरुको व्यहोरा देन्खने गरी प्रचलिि काननु बिोन्जि रान्खने अलभिेख, 

खािा, बवह वकिाब आदद र सो कारोवारिाई प्रिान्िि गने अधय कागजाि सिेििाई 
सम्झनपुछु।  

(१४) “सावजुलनक लनकाय” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका र यस अधिगिुका वडा सलिलि कायाुिय 
ववषयगि कायाुिय सिेििाई सम्झनपुछु । 

३. सलिलिको कायिुते्र र सलिलिको काि, किवु्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछ: 

(१) वावषकु बजेटिे अनिुान गरे बिोन्जि राजश्व संकिन र स्रोि पररचािन भए नभएको हेरी िक्ष्य 
प्रालप्तका िालग कायपुालिका िाई आवश्यक सझुाव ददने  

(२) कायपुालिकािा भए गरेका कायहुरुिा ववत्तीय सशुासन कायि गराउन सझुाव ददने ।  

(३) पेश्की बेरुजकुो अवस्था ववश्लषेि गदै सोको फछुयौटका िालग आवश्यक रिनीलिक सझुाव 
ददने ।  
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(४) ववत्तीय सशुासन कायि गराउन आवश्यक सझुाव ददने  

(५) स्वीकृि वावषकु बजेटिे अनिुान गरे बिोन्जिको काि भएको वा नभएको बारेिा लिन्खि 
प्रलिवेदन र सझुावहरु सिेि सभािा पेश गने ।  

(६) िहािेखा परीिकबाट सम्पन्न अन्धिि िेखा परीििबाट कायि भएका बेरुज ुिथा आलथकु 
अलनयलिििका सम्वधििा त्यस्िो बेरुज ु र आलथकु अलनयलिििा िाई लनयलिि एवं असिु 
फछुयौट गन ुआवश्यक काि कारबाही गरे वा नगरेको ववषयिा लनदेशन ददने र प्रलिवेदन पेश 
गने िथा बेरुज ुफछुयौटका िालग िाकेिा गने ।  

(७) वडा अनसुार स्रोि पररचािन िथा रकि संकिन भए नभएको बारेिा कारि सवहिको प्रलिवेदन 
ियार गने ।  

(८) सलिलिको कायिेत्रलभत्रका ववषयिा प्राप्त उजरुी, सञ्चार िाध्यििा आएका ववषयहरु, 

सरोकारवािाको चासो एवं सलिलििे आवश्यक ठानेका ववषयहरुिा जाँच गरी आवश्यक लनदेशन 
ददन,े 

(९) स्थानीय सरकारको पूि ुवा आन्शंक ऋि वा अनदुानिा सञ्चालिि संस्था र कायकु्रिको जाँच गरर 
आवश्यक लनदेशन ददने ।   

४.  सलिलिको बैठक: सलिलिको बैठक सम्बन्धि लनयिाविी देहाय बिोन्जि हनुेछ: 

(१) सलिलिको संयोजकिे आवश्यकिानसुार सलिलिको बैठक बोिाउने छ िर सलिलिका एक लिहाई 
सदस्यहरुिे लिन्खि रुपिा ववषयवस्ि ुउल्िेख गरी सो ववषयिा छिफि गन ुिाग गरेिा संयोजकिे 
साि ददनलभत्र बैठक बोिाउन ुपनेछ ।  

(२) सलिलिको बैठक संयोजकिे िोकेको लिलि, सिय र स्थानिा बस्नेछ ।  

५.  बैठकको कायसूुची: 
 सलिलिको आगािी बैठकको कायसूुची सािाधयिया बैठक हनुपुूव ुन ैिय गरी सदस्यहरुिाई सूचना 
ददइने छ । सो बिोन्जि िय हनु नसकेिा संयोजकसँग सन्चविे परािश ुगरी कायसूुची िय गनेछ 
र सावजुलनक िहत्वका ववषयिा हनुे बैठक बाहेकका अधय बैठकको जानकारी कन्म्ििा १ (एक) 
ददन पवहिे सदस्यहरुिाई ददनपुनेछ । िर ववशेष पररन्स्थलििा संयोजकको लनदेशन अनसुार बैठक 
बस्ने एक घण्टा अगावै कायसूुची ियार गरी त्यसको एक प्रलि प्रत्येक सदस्यिाई उपिब्ि गराउन 
सवकनेछ ।  

६. बैठक संचािन: 

बैठक संचािन सम्बन्धि प्रवक्रया देहाय अनसुार हनुछे: 

(१) सलिलिको बैठक सलिलिको संयोजकिे िोकेको लिलि र सियिा बस्नेछ । 

(२) बैठकको संयोजकत्व संयोजकबाट हनुेछ । लनजको अनपुन्स्थलििा संयोजकको अनिुलििे 
सलिलिका सदस्यहरु िध्ये जेष्ठ सदस्यबाट हनुेछ । यसरी जेष्ठ सदस्यिे संयोजकत्व गरेको 
अवस्थािा संयोजकिे प्रयोग गने सबै अलिकार प्रयोग गन ुसक्नेछ ।  
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(३) सलिलिका गिपूरक संख्या सलिलिको सम्पूि ुसदस्य संख्या कन्म्ििा ५१ प्रलिशि हनुेछ ।   

(४) संयोजकिे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र अधत्यको घोषिा गनेछ ।  

(५) सलिलिको ववषयसँग सम्बन्धिि कागजाि, सूचना वा जानकारी सलिलिका सदस्यहरुिाई सलिलिका 
सन्चविे उपिब्ि गराउनेछ ।  

(६) सलिलिका प्रत्येक सदस्यिे सलिलिको कायिुते्र लभत्रका ववषयवस्िसँुग सम्बन्धिि आफूसँग 
भएका अध्ययन सािग्रीहरू सदस्यहरूका बीच आदान प्रदान गन ुसक्नेछन ्।  

(७) यस लनयिाविीको अलिनिा रवह सलिलििे आवश्यक कायवुवलि आफैिे लनिाुरि गन ुसक्नेछ।   

७. बैठकको सियावलि, छिफि र लनियु:  

(१) बैठकको शरुुिा नै कायसूुचीिा परेका लबषयको प्रकृलि र िहत्व सिेििाई ध्यानिा राखी 
बैठकको सिायावलि िय गररनेछ ।    

(२) बैठकिा छिफिका िालग पूवलुनिाुररि ववषय वा कुनै सदस्यबाट प्रस्ििु गररएको ववषय वा 
सलिलििाई कुनै स्रोिबाट प्राप्त ववषयहरु छिफिको ववषय हनु सक्नेछ ।   

(३) आवश्यकिा अुनसार सदस्यिे बोल्ने सियको लनिाुरि गरी छिफि गररनेछ र छिफििा 
भाग लिने सदस्यिे छिफिको ववषयिा केन्धिि रवह लनिाुररि सियलभत्र आफ्नो ववचार 
राख्नपुनेछ ।  

(४) सलिलििा भएको छिफि अनावश्यक वकलसििे िन्म्बएको भने्न िागेिा संयोजकिे सो छिफि 
छोट्याउन चाहेको खण्डिा छिफि छोट्याउन सक्नेछ ।  

(५) बैठकको लनियु सवसुम्िलिबाट हनुेछ । सवसमु्िि हनु नसकेिा सलिलिको ित्काि कायि 
रहेको सदस्य संख्याको बहिुिको लनिय ु सलिलिको लनियु िालननेछ र िि बराबर भएिा 
संयोजकिे लनिाुयक िि ददनेछ    

(६) सलिलिको लनियु संयोजकद्वारा प्रिान्िि गररनेछ ।  

८.  बैठकिा लनयिको पािना:  
बैठकिा सहभागी सदस्यहरुिे पािना गनु ुपने लनयिहरु सिेि देहाय बिान्जि हनुेछन:् 

(१) यस लनयिाविी बिोन्जिका व्यवस्थाहरु सलिलिका सदस्यिे पािना गनुपुनेछ ।   

(२) बैठक प्रारम्भ भएपलछ अधत्य नभएसम्ि सदस्यहरु बैठकिा उपन्स्थि रहन ुपनेछ । ववशेष 
कारिवश कुनै सदस्य बावहर जानपुने भएिा संयोजकको अनिुलि लिन ुपनेछ ।  

(३) सलिलिका सदस्यहरु सलिलिको बैठक चलिरहेको सियिा न्जल्िा बावहर जान ुपरेिा वा अधय 
कुनै कारििे सलिलिको बैठकिा उपन्स्थि हनु नसक्ने भएिा सलिलिको संयोजक वा सन्चविाई 
पूव ुजानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) बैठकको लबषयवस्ििुा केन्धिि रहन र बैठकिाई ियाुददि िलु्याउन िोवाइि वा संचार सेटिाई 
आफ्नो अनकुुि व्यवस्थापन गनु ुसबैको किवु्य हनुछे ।  
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(५) संयोजकको ध्यानाकषिु गनकुा लनलित्त सदस्यिे हाि उठाउन ुपनेछ । साथै, बोल्न चाहने 
सदस्यिे सन्चव िाफुि नाि वटपोट गराउन ुपनेछ   

(६) संयोजकिे बोल्न चाहने सदस्यको नाि क्रिशः बोिाएपलछ वा इसारा गरेपलछ एक पटकिा 
एक जनािे िात्र बोल्न ुपनेछ । कुनै एक सदस्य बोलिरहेको सियिा लबचैिा अको सदस्यिे 
बोल्न र एक आपसिा कुरा गन ुपाइने छैन। 

(७) सदस्यिे सलिलिको बैठकिा बोल्दा संयोजकिाई सम्बोिन गरेर िात्र बोल्न ुपनेछ । सलिलिको 
छिफिको क्रििा कुन ै सदस्यिे व्यक्त गरेको ववषयवस्ििुाई अको सदस्यिे सो कुरािा 
सहिलि व्यक्त गने बाहेक पनुः सोही ववषय दोहोयाुउन पाईने छैन ।   

(८) बैठकिा बोल्दा कसैिाई व्यन्क्तगि आिेप िगाउन, अन्शष्ट, अन्श्लि, अपिानजनक वा कुनै 
आपन्त्तजनक शब्द बोल्न हुँदैन । सदस्यिे बोल्न पाउने अलिकारिाई बैठकको कायिुा बािा 
पाने िनसायिे दरुुपयोग गन ुपाइने छैन ।  

(९) संयोजकिे बैठकिाई ियाुददि बनाउन सदस्यहरुिाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । कुनै 
सदस्यबाट अियाुददि व्यवहार भएिा लनयि अनसुार कारवाही हनुेछ ।  

९. बैठकिा सहभालगिा िथा प्रवेश: 

(१) बैठकको छिफिको ववषयिा सलिलिको कुनै सदस्यको लनजी स्वाथ ुवा संिग्निा गाँलसएको 
भएिा त्यस्िो ववषयको छिफििा सम्बन्धिि सदस्य सहभागी हनु पाउने छैन । िर 
छिफििा त्यस्िो सदस्यको उपन्स्थलि आवश्यक छ भने्न िागेिा सलिलि वा सलिलिको 
संयोजकिे त्यस्िो सदस्यिाई छिफििा सहभागी गराउन सक्नेछ ।   

(२) बैठकिा प्रसे र सरोकारवािािाई प्रवेश ददने सम्बधिी अलिकार संयोजकिाई हनुेछ । 

१०. कागजाि न्झकाउने वा कुनै व्यन्क्त वा पदालिकारीिाई उपन्स्थि गराउन सक्ने: 
(१) सलिलििे आफ्नो किवु्य पािनको लसिलसिािा आवश्यक कुनै कागजपत्र न्झकाउन वा कुनै 

व्यन्क्त वा पदालिकारीिाई उपन्स्थि गराउन सक्नेछ । यसरी िाग गरीएको कागजपत्र 
उपिब्ि गराउन ुर उपन्स्थिी हनु ुसम्बन्धिि पदालिकारी र लनकायको किवु्य हनुे छ ।   

(२)  सलिलििा आवश्यकिा अनसुार सम्बन्धिि ववषयको ववशेषज्ञ वा सरोकारवािाई आिधत्रि गन ु
सवकनेछ । यसरी आिन्धत्रि व्यन्क्त वा पदालिकारीिे सलिलििे िाग गरेका ववषयिा आफ्नो 
िथ्य एवं आिार यकु्त िारिा न्शष्टिापूवकु राख्न ुपनेछ । 

(३)  उपन्स्थि गराइएको व्यन्क्त वा पदालिकारीिाई सलिलििे आवश्यक ठानेिा बयान गराउन 
सक्नेछ ।   

(४) सलिलिको कायिुेत्रसँग सम्बन्धिि ववषयिा संयोजकको लनदेशानसुार सन्चविे आवश्यक 
कागजाि, सूचना, िथ्याङ्क वा अधय सधदभ ुसािग्रीहरू सम्बन्धिि लनकायसँग िाग गन ुसक्नेछ 
र प्राप्त वववरिहरू सलिलििा पेश गनु ुसम्बन्धिि लनकायको दावयत्व हनुेछ ।  
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११.  उपसलिलि÷कायदुिको गठन, कायिुते्र िथा अलिकार: 
(१) िेखा सलिलििे आफ्नो काय ुसवु्यवन्स्थि, लछटोछररिो र प्रभावकारी रुपिा सम्पन्न गन ुसलिलििे 

कायिुेत्र र कायवुलिको अलिनिा रवह आवश्यकिा अनसुार उपसलिलि िथा कायदुि गठन 
गरी कायिुा िगाउन सक्नेछ ।  

(२) उपसलिलि वा कायदुि सिावेशी प्रकृलिको हनुपुनेछ ।  

(३) संयोजकिे उपसलिलि वा कायदुिको सदस्यहरुको नाि सवहिको प्रस्िाव बैठक सिि राख्नेछ।            

(४) उपसलिलिको संयोजकिाई सम्बन्धिि उपसलिलिको काय ु संचािन गदाु संयोजकिाई भए 
सरहको अलिकार हनुेछ ।    

(५) उपसलिलि वा कायदुििे िोकेको सियावलिलभत्र आफूिाई प्राप्त न्जम्िेवारी बिोन्जिको काय ु
सम्पन्न गरी बैठकसिि आफ्नो प्रलिवेदन पेश गनेछ । िर ववशेष कारिवश सियावलि लभत्र 
काय ुसम्पन्न गन ुनसकेिा कारि सवहि सलिलि सिि थप सिय िाग गन ुसक्नेछ ।   

(६) सलिलिको बैठकिे आवश्यक छिफि गरी उक्त प्रलिवेदनिालथ लनियु गनेछ ।  

१२. छानववन सलिलिको गठन: 
(१) सन्चवाियिा प्राप्त उजरुी वा सलिलिको कायिुते्रसँग सम्बन्धिि कुनै पलन ववषयिा ित्काि 

छानववन वा अध्ययन गन ुआवश्यक छ भने्न िागेिा सलिलििे उक्त ववषयिा कायिुेत्र र 
लनयिाविीको अलिनिा रवह छानववन सलिलि गठन गन ुसक्नेछ ।  

(२) उक्त छानववन सलिलििे सम्बन्धिि िेत्रबाट प्राप्त वववरि वा प्रिािका आिारिा आफ्नो सझुाव 
सवहिको प्रलिवेदन ियार गरी सलिलि सिि पेश गनुपुनेछ र सलिलििे यसिा आवश्यक लनियु 
गनेछ ।     

१३. अनगुिन सम्बन्धि व्यवस्था: 
(१) सलिलििे आफ्नो कायिुेत्रलभत्र रही गरेका काि कारवाहीका लनियु, ददएका लनदेशन र वावषकु 

प्रलिवदेनिा उन्ल्िन्खि ववषयहरु कायाुधवयन भए नभएको सम्बधििा अनगुिन गरर प्रलिवेदन 
पेश गनेछ ।  

१४. वावषकु प्रलिवेदन: सलिलििे बैठकिा प्रस्ििु गनुपुने वावषकु प्रलिवेदन नगरसभािा प्रस्ििु गने 
छ  ।  

१५.  कायिुालिकाको लनिाुि िथा लनयिाविीको पािना: 
(१) सलिलििे आफ्नो काय ुसियिै सम्पन्न गन ुकायिुालिका लनिाुि गन ुसक्नेछ र सो कायिुालिका 

पािना गनु ुसबै सदस्यहरुको किवु्य हनुेछ ।  

(२) लनयिाविीिा उन्ल्िन्खि लनयिहरूको पािना गराउने सम्बधििा संयोजकको लनियु अन्धिि 
हनुेछ । 

१६. सलिलिको अलभिेख:  

(१) सलिलििे आफूिे सम्पादन गरेका कािको अलभिेख दरुुस्ि राख्न ुपनेछ ।   
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(२) सलिलििे आफनो कायिुेत्र लभत्रको कुनै काि, कारवाहीका प्रकृलि र ववषयको गान्म्भयिुािाई 
दृवष्टगि गरी गोप्य राख्न ुपने अलभिेखहरु सावजुलनक गनु ुहुंदैन ।   

(३) सलिलििा भएको छिफि, लनियु र कािकारवाहीसँग सम्बन्धिि अलभिेख सलिलि सन्चव िाफुि ्
सन्चवाियिे व्यवन्स्थि गरी राख्नछे । त्यस्िो लनियुको अलभिेख संयोजकको अनिुलि ववना 
सन्चवािय बावहर िैजान सवकने छैन ।  

१७. सलिलिको सन्चवाियः ठाकुरबाबा नगरपालिका आधिररक िेखापरीिि शाखा वा िोकेको 
स्थानिा सलिलिको सन्चवािय रहनेछ ।  

१८.  स्रोि सािनको व्यवस्थापन:  

(१) सलिलिको िागी आवश्यक पने स्रािेसािनको व्यवस्था सन्चवाियबाट हनुेछ ।  

(२) सलिलिका सदस्यहरु िथा किचुारीिे पाउने सेवा सवुविा ठाकुरबाबा नगरका ववलभन्न सलिलि 
िाई उपिव्ि गराए अनसुारको बैठक भत्ता िगायिको सेवा सवुविा उपिव्ि गराइने छ ।  

(३) थप स्रोि सािन र सवुविा ददन ुपने देन्खएिा नगर कायपुालिकाको लनियुानसुार हनुेछ ।  

१९. आचारसंवहिा: 
(१) सलिलिको लनियुको पािना गनु ुर सलिलिको बैठकिाई ियाुददि बनाउन ुसबैको किवु्य हनुेछ।      

(२) यस लनयिाविीको पािना गनु ुसम्बन्धिि सबैको किवु्य हनुेछ ।  

(३) सलिलिको कािकारवाहीिा सहयोग प¥ुयाउन ु सलिलिका सदस्य िथा सरोकारवािा सबैको 
किवु्य  हनुेछ ।  

(४) सलिलिको काि कारवावह र लनियु संयोजकको अनिुलि वेगर सदस्यहरुिे सावजुलनक गन ु
पाउने छैनन ्।  

२०.  ववववि: 
(१) यस लनयिाविी बिोन्जि सलिलििे आफूिाई प्राप्त अलिकार आफु िािहिको सदस्य वा 

िोवकएको अलिकारी िाई प्रत्यायोजन गन ुसक्नेछ ।   

(२) सलिलिको नाि र संयोजकको छाप प्रयोग गरी काय ुगन ुगराउन सक्नेछ । 

 (३) यस लनयिाविीको व्यवस्थाहरू स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ र प्रदेश सरकारको 
प्रचलिि ऐन लनयिाविी सँग वान्झएिा स्वि खारेज हनुेछ ।  

 

आज्ञािे 

रािहरर ररजाि 

लनलित्त प्रिखु प्रशासकीय अलिकृि 
 


