
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिका सशुासन सलिलि संचािन सम्बन्धि लनयिाविी, २०७६ 

प्रस्िावना :  

  ठाकुरबाबा नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय र अधिगयिका कायायियहरुबाट हनुे 
सेवा प्रवाहिाई जनिखुी, जवाफदेही, पारदशी, सिाबेशी िथा सशुासनयकु्त बनाई कानूनको शासन, 

भ्रष्टाचारिकु्त र चसु्ि प्रशासन, आलथयक अनशुासन िथा सावयजलनक कायय र स्रोिको उन्चि 
व्यवस्थापनका िाध्यिबाट सशुासनको प्रत्याभलुि गरी संघीय िोकिान्धिक गणिधिका िाभहरुको 
धयायोन्चि वविरण गदै सशुासन पाउने नागररकको अलिकारिाई सलुनन्िि गनय आवश्यक भएकोिे 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा २२ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी ठाकुरबाबा 
नगरसभािे सशुासन सलिलि संचािन सम्बन्धि लनयिाविी जारी गरेको छ ।  

१.  संन्िप्त नाि र प्रारम्भः  

(१) यस लनयिाविीको नाि “ठाकुरबाबा नगरपालिका सशुासन सलिलि संचािन सम्बन्धि लनयिाविी, 
२०७६” रहेको छ ।  
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(२) यो लनयिाविी ठाकुरबाबा नगरपालिकाको, नगरसभाबाट स्वीकृि भए पिाि िरुुधि प्रारम्भ 
हनुेछ ।  

२. पररभाषा : लबषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस लनयिाविीिा;   
(१) “संयोजक” भन्नािे सशुासन सलिलिको संयोजकिाइ सम्झन ु पछय र सो शब्दिे संयोजकको 

अनपुन्स्थलििा सलिलिको संयोजकको रुपिा काि गने अधय सदस्य सिेििाई जनाउँछ ।   

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

(३) “उपसलिलि” भन्नािे यस सशुासन सलिलि अधिगयि गदठि उपसलिलििाई जनाउछ ।  

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

(५) “काययदि” भन्नािे सशुासन सलिलि बिोन्जि गदठि काययदि सम्झनपुछय । 

(६) “लनयिाविी” भन्नािे सशुासन सलिलिको लनयिाविी, २०७६ िाई सम्झनपुछय ।  

(७) “सन्चव” भन्नािे क.प्र. शाखा प्रिखुिाई सम्झन ुपछय र सो शब्दिे सन्चवको अनपुन्स्थलििा 
काि गने शाखाको कियचारीिाई सिेि जनाउँछ ।  

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

(९) “सन्चवािय” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको सशुासन शाखाको सन्चवाियिाई सम्झनपुछय   

(१०) “अधिगयिका कायायिय” भन्नािे नगरपालिकाका वडा, िगाियि नगरपालिका अधिगयिका ववलभन्न 
लनकायका शाखा एवं केधरिाई जनाउँछ । 

 (११) “सभा” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनपुछय । 

३. सलिलिको काययििे र सलिलिको काि, कियव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछ : 
क) नगरपालिकाको आवलिक एवं वावषयक सशुासन र जवाफदेवहिा सम्बन्धि कायययोजना िजुयिा गनय 

िगाउन।े  

ख) नगरपालिकाको वावषयक सूचकहरु ियार गरर आवलिक िापन गने र प्रगलि वववरण नागररक 
िाझ सावयजलनक गने । 

ग) नगरपालिकाको काययहरुिा सशुासन, पारदन्शयिा र जवाफदेवहिाका  औजारहरुको लनयलिि प्रयोग 
गरी त्यसको पषृ्ठपोषण र सझुावका आिारिा नगरपालिकाको सिग्र नीलि, लनयि र कायय 
प्रणािीिा सिुार गने । 

घ) पदालिकारी र कियचारीको आचार संवहिा बनाउन िगाई कायायधवयनिा ल्याउने र अनगुिन 
गरी सोको प्रलिवेदन नगर सभािा प्रस्ििु गने ।  

ङ) नगरबाट हनुे काययहरुको सशुासन भए नभएको अनगुिन गने, लनदेशन ददने, परुस्कार, प्रोत्साहन 
र दण्ड जररवानाको व्यवस्थाका िागी सझुाव गने ।  

च) नागररक र नागररक सिाजसंग लनयलिि भेटघाट र अधिवरय याको व्यवस्था गने ।  
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छ) नागररक लनगरानीिाई प्रोत्साहन गने, सेवाग्राही अनकुुि हनुे गरी कायायियको काययकि, कियचारी 
व्यवस्थापन, पूवायिार व्यवस्थापन सम्बन्धि योजना ियार गरी सलिलिबाट स्वीकृलि पिाि 
कायायधवयन गने ।  

ज) वावषयक काययरि िथा वजेट िजुयिा गदाय नै सशुासन, पारदन्शयिा र जवाफदेवहिा प्रवर्द्यनका िालग 
आवश्यक वजेट व्यवस्थापन गनय सझुाव ददने ।  

झ) सशुासन, पारदन्शयिा र जवाफदेवहिाका िालग आवश्यक कानून, लनयि, लनयिाविी, लनदेन्शका 
लनिायण भए नभएको हेरर आवश्यकिा अनसुार लनिायण र कायायधवयन गनय िगाउने । 

ञ) ववत्तीय अनशुासनको पूणय पािना गनय, आलथयक पारदन्शयिा, जवाफदेवहिा  कायि गनय, आलथयक 
कारोवारहरुको पारदन्शयिा व्यवस्थापन गनय, नगर काययपालिका वैठकिा सो अवलिको आम्दानी 
र खचय प्रस्ििु गनय सझुाव ददने ।  

ट) संघ र प्रदेशका लनगरानी लनकायहरुको काययिा सहयोग गने ।  

ठ) अधय प्रचलिि काननु बिोन्जि आवश्यक पने सशुासन प्रवर्द्यनका काययहरु गने गराउने । 

४. बैठक संचािन: बैठक संचािन सम्बन्धि प्रवरया देहाय अनसुार हनुेछ :  

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

(२) बैठकको संयोजकत्व संयोजकबाट हनुेछ । लनजको अनपुन्स्थलििा सलिलिका सदस्यहरु िध्ये 
जेष्ठ सदस्यबाट हनुेछ । यसरी जेष्ठ सदस्यिे संयोजकत्व गरेको अवस्थािा संयोजकिे प्रयोग 
गने सबै अलिकार प्रयोग गनय सक्नेछ ।  

(३) सलिलिको गणपूरक संख्या सम्पूणय सदस्य संख्याको ५१ प्रलिशि हनुेछ ।   

(४) संयोजकिे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र अधत्यको घोषणा गनेछन ।  

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

(६) सलिलिका प्रत्येक सदस्यिे सलिलिको काययििे लभिका ववषयवस्िसँुग सम्बन्धिि आफूसँग 
भएका अध्ययन सािग्रीहरू सदस्यहरूका बीच आदान प्रदान गनय सक्नेछन ्।  

(७) यस लनयिाविीको अलिनिा रवह सलिलििे आवश्यक काययववलि आफैिे लनिायरण गनय सक्नेछ।   

७. बैठकको सियावलि, छिफि र लनणयय :  

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

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

(३) सदस्यिे बोल्ने सियको लनिायरण गरी छिफि गररनेछ र छिफििा भाग लिने सदस्यिे 
छिफिको ववषयिा केन्धरि रवह लनिायररि सियलभि आफ्नो ववचार राख्नपुनेछ ।  
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(४) सलिलििा भएको छिफि अनावश्यक वकलसििे िन्म्बएको भने्न िागेिा संयोजकिे सो छिफि 
छोट्याउन चाहेको खण्डिा छिफि छोट्याउन सक्नेछन ।  

(५) बैठकको लनणयय सवयसम्िलिबाट हनुेछ । सवसयम्िि हनु नसकेिा सलिलिको ित्काि कायि 
रहेको सदस्य संख्याको बहिुिको लनणयय सलिलिको लनणयय िालननेछ र िि बराबर भएिा 
संयोजकिे लनणाययक िि ददनेछन ।   

(६) सलिलिको लनणयय संयोजकद्वारा प्रिान्णि गररनेछ ।  

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

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

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

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

(४) बैठकको लबषयवस्ििुा केन्धरि रहन र बैठकिाई ियायददि िलु्याउन िोवाइि वा संचार सेटिाई 
आफ्नो अनकुुि व्यवस्थापन गनुय सबैको कियव्य हनुछे ।  

(५) संयोजकको ध्यानाकषयण गनयका लनलित्त सदस्यिे हाि उठाउन ुपनेछ । साथै, बोल्न चाहने 
सदस्यिे सन्चव िाफय ि ्नाि वटपोट गराउन ुपनेछ   

(६) संयोजकिे बोल्न चाहने सदस्यको नाि रिशः बोिाएपलछ वा इसारा गरेपलछ पािो पािो 
बोल्न ुपनेछ । कुनै एक सदस्य बोलिरहेको सियिा लबचैिा अको सदस्यिे बोल्न र एक 
आपसिा कुरा गनय पाइने छैन ।  

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

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

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

९. बैठकिा सहभालगिा िथा प्रवेश :  

(१) बैठकको छिफिको ववषयिा सलिलिको कुनै सदस्यको लनजी स्वाथय वा संिग्निा गाँलसएको 
भएिा त्यस्िो ववषयको छिफििा सम्बन्धिि सदस्य सहभागी हनु पाउने छैन । िर 
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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 कियव्य पािनको लसिलसिािा आवश्यक कुनै कागजपि न्झकाउन वा कुनै 
व्यन्क्त वा पदालिकारीिाई उपन्स्थि गराउन सक्नेछ । यसरी िाग गरीएको कागजपि 
उपिब्ि गराउन ुर उपन्स्थिी हनु ुसम्बन्धिि पदालिकारी कियचारी र लनकायको कियव्य हनुे 
छ ।   

(२) सलिलििा आवश्यकिा अनसुार सम्बन्धिि ववषयको ववशेषज्ञ वा सरोकारवािाई आिधिण गनय 
सवकनेछ । यसरी आिन्धिि व्यन्क्त वा पदालिकारीिे सलिलििे िाग गरेका ववषयिा आफ्नो 
िथ्य एवं आिार यकु्त िारणा न्शष्टिापूवयक राख्न ुपनेछ । 

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

(४) सलिलिको काययिेिसँग सम्बन्धिि ववषयिा संयोजकको लनदेशानसुार सन्चविे आवश्यक 
कागजाि, सूचना, िथ्याङ्क वा अधय सधदभय सािग्रीहरू सम्बन्धिि लनकायसँग िाग गनय सक्नेछ 
र प्राप्त वववरणहरू सलिलििा पेश गनुय सम्बन्धिि लनकायको दावयत्व हनुेछ  ।  

११.  उपसलिलि/काययदिको गठन, काययििे िथा अलिकार :  

(१) िेखा सलिलििे आफ्नो कायय सवु्यवन्स्थि, लछटोछररिो र प्रभावकारी रुपिा सम्पन्न गनय सलिलििे 
काययिेि र काययवलिको अलिनिा रवह आवश्यकिा अनसुार उपसलिलि िथा काययदि गठन 
गरी काययिा िगाउन सक्नेछ ।  

(२) उपसलिलि वा काययदि सिावेशी प्रकृलिको हनुपुनेछ ।  

(३) संयोजकिे उपसलिलि वा काययदिको सदस्यहरुको नाि सवहिको प्रस्िाव बैठक सिि राख्नछे 
।            

(४) उपसलिलिको संयोजकिाई सम्बन्धिि उपसलिलिको कायय संचािन गदाय संयोजकिाई भए 
सरहको अलिकार हनुेछ ।    

(५) उपसलिलि वा काययदििे िोकेको सियावलिलभि आफूिाई प्राप्त न्जम्िेवारी बिोन्जिको कायय 
सम्पन्न गरी बैठकसिि आफ्नो प्रलिवेदन पेश गनेछ । िर ववशेष कारणवश सियावलि लभि 
कायय सम्पन्न गनय नसकेिा कारण सवहि सलिलि सिि थप सिय िाग गनय सक्नेछ ।   

(६) सलिलिको बैठकिे आवश्यक छिफि गरी उक्त प्रलिवेदनिालथ लनणयय गनेछ ।  
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१२. छानववन सलिलिको गठन :  

(१) सन्चवाियिा प्राप्त उजरुी वा सलिलिको काययििेसँग सम्बन्धिि कुनै पलन ववषयिा ित्काि 
छानववन वा अध्ययन गनय आवश्यक छ भने्न िागेिा सलिलििे उक्त ववषयिा काययिेि र 
लनयिाविीको अलिनिा रवह छानववन सलिलि गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उक्त छानववन सलिलििे सम्बन्धिि िेिबाट प्राप्त वववरण वा प्रिाणका आिारिा आफ्नो सझुाव 
सवहिको प्रलिवेदन ियार गरी सलिलि सिि पेश गनुयपनेछ र सलिलििे यसिा आवश्यक लनणयय 
गनेछ ।     

१३. अनगुिन सम्बन्धि व्यवस्था :  

(१) सलिलििे आफ्नो काययिेिलभि रही गरेका काि कारवाहीका लनणयय, ददएका लनदेशन र वावषयक 
प्रलिवदेनिा उन्ल्िन्खि ववषयहरु कायायधवयन भए नभएको सम्बधििा अनगुिन गरर प्रलिवेदन 
पेश गनेछ ।  

१४. वावषयक प्रलिवेदन : सलिलििे बैठकिा प्रस्ििु गनुयपने वावषयक प्रलिवेदन नगरसभािा प्रस्ििु गने 
छ  ।  

१५.  काययिालिकाको लनिायण िथा लनयिाविीको पािना :  

(१) सलिलििे आफ्नो कायय सियिै सम्पन्न गनय काययिालिका लनिायण गनय सक्नेछ र सो काययिालिका 
पािना गनुय सबै सदस्यहरुको कियव्य हनुेछ ।  

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

१६. सलिलिको अलभिेख :  

(१) सलिलििे आफूिे सम्पादन गरेका कािको अलभिेख दरुुस्ि राख्न ुपनेछ ।   

(२) सलिलििे आफनो काययिेि लभिको कुनै काि, कारवाहीका प्रकृलि र ववषयको गान्म्भययिािाई 
दृवष्टगि गरी गोप्य राख्न ुपने अलभिेखहरु सावयजलनक गनुय हुंदैन ।   

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

१७. सलिलिको सन्चवाियः ठाकुरबाबा नगरपालिका कियचारी प्रशासन शाखा वा िोकेको स्थानिा 
सलिलिको सन्चवािय रहनेछ ।  

१८.  स्रोि सािनको व्यवस्थापन :  

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

(२) सलिलिका सदस्यहरु िथा कियचारीिे 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 काययपालिकाको लनणययानसुार हनुेछ ।  
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१९.  आचारसंवहिा :  

(१) सलिलिको लनणययको पािना गनुय र सलिलिको बैठकिाई ियायददि बनाउन ुसबैको कियव्य हनुेछ 
।      

(२) यस लनयिाविीको पािना गनुय सम्बन्धिि सबैको कियव्य हनुेछ ।  

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

(४) सलिलिको काि कारवावह र लनणयय संयोजकको अनिुलि वेगर सदस्यहरुिे सावयजलनक गनय 
पाउने छैनन ्।  

२०.  ववववि :  

(१) यस लनयिाविी बिोन्जि सलिलििे आफूिाई प्राप्त अलिकार आफु िािहिको सदस्य वा 
िोवकएको अलिकारी िाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।   

(२) यस लनयिाविीको व्यवस्थाहरू स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ र ५ नं. प्रदेशको 
प्रचलिि ऐन लनयिाविी सँग वान्झएिा स्वि खारेज हनुेछ ।  

(३) सलिलिको नाि र संयोजकको छाप प्रयोग गरी कायय गनय गराउन सक्नेछ । 

 

 

आज्ञािे 

रािहरर ररजाि 

लनलित्त प्रिखु प्रशासकीय अलिकृि 
 


