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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 ववधा्न सलिलतको गठन तथा 

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

 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/२८ 

प्रस्तवनाः 
नगरसभाको लन्लित का्विा सह्ोग परु् ् ाउन, बैठकको सवु््वस्था का्ि राख्न, सलिलतको गठन, 

काि/कारबाही व््वशस्थत गनव, आफ्नो का्व प्रणािीिाई व््वशस्थत गनव, स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ को दफा २२ बिोशजि शिवराज नगरपालिकाको नगरसभािे ववधा्न सलिलतको गठन वा 
सलिलतको का्वववलध लन्लित गनव ्ो लन्िाविी बनाई िाग  गरेको छ। 

 

पररच्छेद : १ 

प्रारशभभक 

१. संशिप्त नाि र प्रारभभ: 
क) ्स लन्िाविीको नाि "शिवराज नगरपालिकाको ववधा्न सलिलतको गठन तथा सञ्चािन 

लन्िाविी, २०७९" रहेको छ।  
ख) ्ो लन्िाविी नगर सभािे पाररत गरी प्रिाणीकरण भएको लिलतदेशख तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ। 

 

पररच्छेद: २ 

पररभाषा 
२. पररभाषा : ववष् वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा ्स लन्िाविीिा :  

क) “लन्िाविी” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको ववधा्न सलिलत गठन र सञ्चािन लन्िाविी, 
२०७९ सभझन ुपदवछ।  

ख) “ववधा्न सलिलत” भन्नािे लन्ि ३ बिोशजि गठठत ववधा्न सलिलतिाई सभझन ुपदवछ।  
ग) “प्रिखु र उपप्रिखु” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाका प्रिखु र उपप्रिखु सभझन ुपदवछ। 

घ) “सलिलत” भन्नािे शिवराज नगरपालिकाको नगरसभाको का्व प्रणािीिाई व््वशस्थत गनव गठन 
हनुे ववधा्न सलिलत सभझन ुपदवछ। 

घ) “सं्ोजक” भन्नािे सलिलतको सं्ोजक सभझन ुपदवछ। 

ङ) “सदस््” भन्नािे सलिलतको सदस्् सभझन ुपदवछ। 

च) “सशचव” सलिलतको सशचव सभझन ुपने हनु्छ।  
 

 



 

खण्डः ६ संख्ाः 2७ लिलतः २०७९।१०।11 

 

पररच्छेद: ३ 

३. सलिलतको गठन : 
(१) नगरसभािे ववष् ववज्ञता, सिावेिी लसद्धान्त र अनभुवका आधारिा नगरपालिकािा सं्ोजक 

सवहत लतन सदस््ी् ववधा्न सलिलत गठन गनेछ। नगरसभािे लनवावचनबाट सलिलतको 
सं्ोजक र सदस््को च्न गनेछ। 

(२) सलिलतिा सदस््को लनवावचन गदाव सभािा प्रलतलनलधत्व गने राजनीलतक दिको सदस्् सङ्खख्ा, 
िवहिा, दलित, आठदवासी जनजाती, खस-आ्व, िधेिी, थारु, िशुिि, वपछलडएको िेत्र, 

अल्पसङ्खख्क सिदुा् सिेतको सभभव भएसभि सिानपुालतक प्रलतलनलधत्व गराइनेछ। 

(३) उपलन्ि (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै सदस्् आवश््कता अनसुार 
ववधा्न सलिलतको बैठकिा सहभागी भई छिफििा भाग लिन चाहेिा सलिलतको 
सभापलतिाई बैठक बस्ने ठदन भन्दा कभतीिा एक ठदन अगावै जानकारी ठदइ उपशस्थत हनु 
सक्नेछ। तर लनजिाई त््स्तो सलिलतिा ितदानको अलधकार हनुे छैन। 

(४) नगरपालिकािे नगरपालिकाको कान न िाखािा का्वरत किवचारीिाई ववधा्न सलिलतको 
सशचवको काि गनव तोक्न ुपनेछ।  

 

पररच्छेद: ४ 

४. सं्ोजक र सदस््को लनवावचन : सभाका अध््ििे तोकेको ठदन सलिलतको सं्ोजक र सदस््को 
लनवावचन हनुेछ। सलिलतका सं्ोजक र सदस््को लनवावचन सभबन्धी का्वववलध सभाका अध््ििे 
तोके बिोशजि हनुेछ ।  

पररच्छेद : ५ 

५. सलिलतको का्ावबलध : ्स सलिलतको का्ावबलध सभाको अवलधभर रहनछे । 

 

पररच्छेद : ६ 

६. सं्ोजक र सदस््को पद ररक्त हनु ेअवस्था : सलिलतका सं्ोजक र सदस््हरुको पद देहा्को कुनै 
अवस्थािा ररक्त हनुेछ:  

क) सदस्् नरहेिा,  
ख) राशजनािा ठदएिा, 
ग) आफ्नो पदको शजभिेवारी इिान्दाररताका साथ प रा गरेको छैन भनी ववधा्न 

सलिलतका सभप णव सदस्् सङ्खख्ाको दईु-लतहाई बहिुतिे प्रस्ताव पाररत गरेिा ।  
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पररच्छेद : ७ 

७. सलिलतको काि, कतवव्् र अलधकार: 
क) आफ्नो का्व िेत्र लभत्र पने वडा का्ावि् वा िाखा का्ावि् वा शजल्िा शस्थत अन्् 

लनका्सँग सभबशन्धत ववधे्क उपर दफावार छिफि गरी सो सभबन्धी प्रलतवेदन पेि गने, 

ख) नगर अन्तगवतका वडा का्ावि् वा लनका्को नीलत तथा का्वक्रि, स्रोत पररचािन, 

व््वस्थापन र अरु ्स्तै वक्र्ाकिापको ि ल््ाङ्कन गरी सभबशन्धत लनका्िाई आवश््क 
लनदेिन ठदन,े 

ग) वटप्पणी, लसफाररस र लनदेिन सवहतको वावषवक प्रलतवेदन बैठकिा पेि गने, 

घ) सभाद्वारा प्रत््ा्ोशजत अलधकार अन्तगवत बनाइएका ऐन, लन्ि, संववधानिा उल्िेशखत एकि 
अलधकार, र साझा अलधकारसँग सभबशन्धत छन ्वा छैनन ्? त््सको आवश््क पनुराविोकन 
गने, स्थानी् सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, लन्ि अनरुुप काि भएका छन ्वा छैनन ्? भने्न 
ववष्िा ि ल््ाङ्कन गरी नगरपालिकािाई आवश््क लनदेिन ठदन,े 

ङ) संववधान बिोशजि कुनै ववष् आफ्नो अलधकारको ववष्िा पने वा नपने एवकन गने,  

च) अनसु ची-९ को ववष्िा स्थानी् कान न लनिावण गदाव त््स्तो ववष्िा सङ्घी् तथा प्रदेि 
कान नको प्रलतक ि नहनुे गरी लनिावण गनव सभािाई सह्ोग गने,  

छ) अन्तर सरकार िेत्रिा हनुे वस्त ुवा सेवाको ववस्तारिा कुनै वकलसिको बाधा अवरोध गने वा 
कुनै वकलसिको भेदभाव गने गरी स्थानी् कान न लनिावण नगनव सभािाई सचेत गराउन,े  

ज) सभा वा का्वपालिकािे एक-आपसिा बाशझने गरी स्थानी् कान न लनिावण नगनव रा्-सझुाव 
ठदन,े  

झ) सभा वा का्वपालिकाद्वारा बने्न कान न, स्वच्छ, न््ा्प णव तथा तकव  सङ्गत हनुे वा नहनुे भने्न 
ववष्िा अध्््न गरी प्रलतवेदन पेि गने, 

ञ) लनिावण गनव िालगएको स्थानी् कान न व््वहाररक रुपिा जनताको घरदैिोिा िाग  भई 
का्ावन्व्न हनु सक्ने वा नसक्ने भने्न ववष्िा का्वपालिका तथा सभािाई रा् सल्िाह ठदन,े 

ट) कान न का्ावन्व्नका िालग आवश््क पने आलथवक स्रोत तथा संस्थागत संरचना छ वा छैन 
अध्््न तथा अनसुन्धान गने र उप्कु्त लनकास ठदन,े 

ठ) अदाितबाट प्रलतपाठदत लसद्धान्त वा भएको आदेि, नशजर के-कस्ता छन ्अध्््न-अनसुन्धान 
गरी का्वपालिका र सभािाई जानकारी गराउन,े 

ड) नपेाि सरकार, सङ्घी् संसद्, प्रदेि सरकार वा प्रदेि सभािे त््स्तै ववष्िा संववधान बिोशजि 
नि ना कान न वा आधारभ त कान नको व््वस्था गरेकोिा त््स्तो ववष्को खोजववन गरी सभा 
वा का्वकाररणीिाई जानकारी गराउने, 

ढ) नेपाििे अन्तराववि् स्तरिा जनाएको प्रलतबद्धता, सशन्ध तथा सभझौताका बारेिा पवहचान गने, 

ण) ववष्गत िाखाबाट आवश््कताको पवहचान गनव सह्ोग पु् ावउन,े 
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त) आलथवक प्रिासन िाखा, िहािाखा तथा कान न िाखाबाट सैद्धाशन्तक सहिलत, रा् तथा सझुाव 
लिनका िालग सह्ोग पु् ावउन,े  

थ) का्वपालिकाबाट सैद्धाशन्तक सहिलत लिने सि्िा का्वपालिकािाई सैद्धाशन्तक जानकारी 
गराउने, 

द) अध््ि वा प्रिखु वा सभबशन्धत ववष्गत िेत्र हेने का्वपालिकाको सदस््बाट ववधे्क 
सभािा पेि गने, 

ध) सभाका सदस््हरुिाई ववधे्क ववतरण गने, 

ण) ववधे्क िालथ सभािा सािान्् सैद्धाशन्तक छिफि गराउन ववधे्क सभािा पेि गने, 

त) ववधे्क िालथ थप छिफिका िालग पनुः सलिलतिा िैजाने वा सभाको प णव बैठकिा दफावार 
छिफििा सलिलत िाफव त िैजाने र ववधे्किाई पररिाशजवत गरी सभािा प्रस्ततु गने, 

थ) ववधे्किाई पररिाशजवत गरी सभािा प्रस्ततु गनुवभन्दा पवहिे ववधा्न सलिलतिा आवश््कता 
अनसुार ववष्ववज्ञको रा्-सल्िाह लिनैपने व््वस्था गने। 

८. सलिलतिे सभािा प्रलतवेदन पेि गदावको का्वववलध: 
क) सलिलतिा छिफि भएपलछ सलिलतको प्रलतवेदन सवहत ववधे्क सभािा पेि गने,  

ख) ववधे्क िालथ सभािा छिफि गराउन,े   

ग) ववधे्क पाररत गने प्रस्ताव सभािा लनणव् ाथव पेि गने, 

घ) ववधे्क दताव अलभिेख राख्न,े 

ङ) आनषुांलगक सधुार गने, 

च) ववधे्क प्रिाणीकरणका िालग अद्यावलधक प्रलत त्ार पाने,  

छ) ववधे्क सभाबाट पाररत भएपलछ प्रिाणीकरण गररसके पलछ ववधा्न सलिलतिे प्रकािन तथा 
ववतरण गने।  

 पररच्छेद : ८  

९. सलिलतको बैठक: ववधा्न सलिलतको सं्ोजकिे आवश््कता अनसुार सलिलतको बैठक बोिाउन 
सक्नेछ। सभापलतको लनदेिन अनसुार सशचवाि्को सशचविे बैठक बस्ने लिलत, सि् र स्थान 
तोक्नपुनेछ ।  

पररच्छेद : ९ 

१०. गणप रक सङ्खख्ा: सलिलतको गणप रक सङ्खख्ा सलिलतको तत्काि का्ि रहेको सदस्् सङ्खख्ाको 
५१ प्रलतित हनुेछ। 

सलिलतको बैठकिा गणप रक सङ्खख्ा नपगेुिा सो सङ्खख्ा नपगेु सभि सलिलतको सभापलतिे बैठकको 
का्व स्थलगत गनव सक्नेछ। गणप रक सङ्खख्ा नपगुी िगातार दईु पटक बैठक स्थलगत भएिा तेस्रो 
पटक कभतीिा एक-चौथाइ सदस्् उपशस्थत भएिा बैठक बस्न सक्नछे। सो को जानकारी 
सभापलतिे सभाका अध््ििाई ठदन ुपनेछ।  
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पररच्छेद : १० 

११. बैठकिा अनपुशस्थलत र कारबाही: िगातार सात वटा बैठकिा सं्ोजकको अनिुलत लबना अनपुशस्थत 
रहने सदस््िाई सं्ोजकको लसफाररसिा सभाका अध््ििे सलिलतबाट हटाउन सक्नेछ। सो 
कुराको जानकारी बैठकिाई अध््ििे ठदनछेन ्। 

 

पररच्छेद :११ 

१२. सलिलतको लनणव् : ववधा्न सलिलतको बैठकिा उपशस्थत सलिलतवका सदस््को बहिुतको लनणव्  
सलिलतको लनणव्  िालननेछ। ित बराबर भएिा सभापलतिे लनणाव्क ित ठदनछेन।् सलिलतको 
बैठकको लनणव्  सभापलत र सलिलत सशचवबाट प्रिाशणत हनुेछ ।  

 

पररच्छेद :१२ 

१३. छिफि: छिफिको लनलित्त सि्ावलध सं्ोजकिे त् गनव सक्नेछन।् सं्ोजकिे सि् 
छोट्ट्याउन पलन सक्नछेन।्  

पररच्छेद :१३ 

१४. सलिलतको प्रलतवेदन: सलिलतको प्रलतवेदन सं्ोजकिे वा लनजको अनपुशस्थलतिा सभाका अध््ििे 
तोकेको सो सलिलतको अन्् कुनै सदस््िे सभाको बैठकिा पेि गनेछन।्  

 

पररच्छेद : १४ 

१५. सलिलतिा सवु््वस्था र अनिुासन: सलिलतको बैठकिा िाशन्त, सवु््वस्था र अनिुासन का्ि राखी 
सलिलतको बैठक सचुारू रुपिे सञ्चािन गनव सलिलत र सलिलतका सदस््का सभबन्धिा सं्ोजकिाई 
सभाका अध््ििाई भएको सबै अलधकार रहनेछ।  

 

पररच्छेद :१५ 

१६. सलिलतको का्विते्रको लनणव् : सलिलतिे आफ िाई तोवकएको का्विेत्रसँग सभबशन्धत ववष्िा िात्र 
छिफि, अध्््न एवं अनसुन्धान र अनगुिन सिेत गनेछ। सलिलतको का्विते्रका ववष्िा वववाद 
उठेिा सभाका अध््िको लनणव्  नै अशन्ति हनुेछ। 

 

पररच्छेद :१६ 

१७. सलिलतको सशचवाि्: सशचवाि् अन्तगवत प्रत््ेक सलिलतको सशचवाि् रहनेछन।् सशचव प्रत््ेक 
सलिलतको पदेन सशचव हनुेछन।् 
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पररच्छेद :१७ 

१८. सलिलतको सशचवाि्को काि तथा कतवव््हरू : 
क) सलिलतको ्ोजना र का्वक्रि बनाउन सह्ोग गने, 

ख) बैठकको का्वस ची (एजेन्डा) त्ार गने एवं बैठकका िालग आवश््क व््वस्था लििाउन,े 

ग) बैठक सञ्चािनका िालग सभापलतिाई सह्ोग गने,  

घ) छिफिका िालग आवश््क स चना सङ्किन तथा ववतरण गने व््वस्था गने, 

ङ) बैठकको छिफि सिाप्त भएपलछ बैठकको लनष्कषव वा लनणव् को िस््ौदा त्ार गने र 
सभापलत र सशचवबाट लनणव्  प्रिाशणत गराउन,े 

च) अन्् सलिलतहरुको का्विा सह्ोग गने, 

छ) सलिलतहरुबाट भएका लनणव् हरु का्ावन्व्न गने, 

ज) सलिलतको का्व सभपादनिा सह्ोग पु् ावउन सभबशन्धत िन्त्राि्, ववभाग वा लनका्सँग 
आवश््क सहका्व गने, 

झ) सलिलतबाट हनुे स्थिगत अध्््न तथा भ्रिणको व््वस्था लििाउने र सह्ोग गने, 

ञ) प्रलतवेदन िाई सलिलतिे अशन्ति रुप ठदएपलछ प्रलतवेदनका प्रलतहरु त्ार गरी सभािा पेि 
गनवका िालग प्रवक्र्ा लििाउने, 

ट) सशचवाि्बाट भए-गरेका कािको अलभिेख राख्न े। 

 

पररच्छेद :१८ 

१९. बैठकिा पािना गनुव पने आचरणहरू : 
१) बैठकिा देहा्का आचरणहरु पािना गनुव पनेछ :  

क) सभापलत बैठक कििा प्रवेि हुँदा सबैिे सभिान प्रकट गनव उठ्न ुपनेछ, 

ख) बैठक सिापन भई सभापलत सभाबाट बावहर लनस्के पलछ िात्र अरु सदस््हरुिे बैठक 
कि छाड्न ुपनेछ, 

ग) सभापलतिे आसन ग्रहण गरर रहेको र बोलि रहेको अवस्थािा सदस््को लबचबाट वहँडन ु
हुदैँन,  

घ) कुनै सदस््िे बोलि रहेको सि्िा अिाशन्त गनव वा बैठकको ि्ावदा भङ्ग हनुे वा 
अव््वस्था उत्पन्न हनुे कुनै काि गनुव हुँदैन,  

ङ) बैठकको का्वसँग प्रत््ि रुपिे सभबशन्धत ववष् बाहेक अन्् ववष्को पसु्तक, 

पत्रपलत्रका पढ्न हुँदैन, 

च) बैठकको अवलधभर बैठक कििा िोबाइि फोन बन्द गनुव पनेछ । 

२) बैठकिा पािना गनुव पने अन्् आचरणहरु सि्-सि्िा अध््ििे तोके बिोशजि हनुेछ । 
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पररच्छेद :१९ 

२०. ववधा्न सलिलतिाई आवश््क पने अथव व््वस्था : ववधा्न सलिलतिाई बैठक सञ्चािन, अध्््न, 

ि ल््ाङ्कन, अनगुिन र छानववन गनव आवश््क पने आलथवक व््वस्था नगरसभािे ववलन्ोजन 
गनुवपनेछ। सो ववलन्ोजन बिोशजिको रकि नगर का्वपालिकािे उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

२१. स चना, कागजात उपिब्ध गराउन ु पने : ववधा्न 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, स चना र नीलतको 
जानकारी सलिलतिाई उपिब्ध गराउन िाग गनव सक्नछे।  

२२. ववधा्न सलिलतको लनणव्  अनसुार सभापलत तथा सदस््हरुिे आफ्नो का्विेत्रसगँ सभबशन्धत ववष्िा 
नगरपालिकालभत्र कुनै का्वस्थि तथा आ्ोजना स्थििा भ्रिण गनुव प वव नगर प्रिखुिाई स चना ठदन ु

पनेछ।  
२३. 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।  

२४. सभबशन्धत प्रदेि सभा तथा नगरसभािे सलिलतको का्वववलध पररवतवन, पररिाजवन तथा संिोधन गरेिा 
सोही बिोशजि हनुेछ।  
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अनसु ची–१ 

लन्ि ३ को उपलन्ि (१) र लन्ि ४ को उपलन्ि (१) सगँ सभबशन्धत 

 

ववष्: सं्ोजक तथा उपसं्ोजक र सदस्् पदिा लनवावशचत गरर्ोस ्भन्न ेप्रस्ताव । 

 

शिवराज नगरपालिकाको ववधा्न सलिलतको सं्ोजक र सदस्् लनवावचनिा नगरसभा सदस्् 
........................................... िाई िैिे शिवराज नगरपालिका ववधा्न सलिलतको लन्िाविी, 
२०७९ को लन्ि ३ र ४ बिोशजि ववधा्न सलिलतको सं्ोजक / सदस््को पदिा लनवावशचत गरर्ोस ्
भनी प्रस्ताव प्रस्ततु गदवछु । लनजको वववरण देहा् बिोशजि छ 

नाि, थर : 
नागररकता नं.: 
प्रकार : 
क्र.सं. : 
प्रस्तावक : 
दस्तखत : 
नाि, थर : 
क्र.सं : 
 

सिथवकिे भने, 
शिवराज नगरपालिकाको ववधा्न सलिलतको सं्ोजक र सदस््को लनवावचनिा नगरसभा सदस्् 

............................................ िाई िैिे शिवराज नगरपालिका ववधा्न सलिलतको लन्िाविी, 
२०७९ को लन्ि ३ र ४ बिोशजि ववधा्न सलिलतको सं्ोजक वा सदस््को पदिा लनवावशचत गरर्ोस ्
भनी प्रस्तावको ि सिथवन गदवछु । 

सिथवक : 
दस्तखत : 
नाि, थर : 
क्र.सं : 
लिलत : 
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प्रस्ताववत उभिेदवारको िञु्जरी रहेको लनस्सा 
शिवराज नगरपालिका नगरसभाको ववधा्न सलिलतको सं्ोजक र सदस््को लनवावचनिा नगरसभा 

सदस्् ............................................ िाई िैिे नगरपालिका ववधा्न सलिलतको लन्िाविी, २०७९ 
को लन्ि ३ र ४ बिोशजि ववधा्न सलिलतको सं्ोजक वा सदस्् पदिा लनवावशचत गरर्ोस ् भनी 
प्रस्तावको पदिा रही काि गनव राजी छु । 

प्रस्ताववत उभिेदवारको : 
दस्तखत : 
नाि, थर : 
क्र.सं : 
लिलत : 

संिग्न कागजात : प्रस्ताववत उभिेदवारको नेपािको नागररकताको प्रलतलिवप ्सैसाथ संिग्न छ । 
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अनसु ची–२ 

पद तथा गोपनी्ताको िपथ 

 

ि ............................................... ििुकु र जनताप्रलत प णव बफादार रही सत्् लनष्ठाप ववक 
प्रलतज्ञा गछुव, ईश्वर÷देि र जनताको नाििा िपथ लिन्छु वक नेपािको राजकी् सत्ता र साववभौिसत्ता 
नेपािी जनतािा लनवहत रहेको नेपािको संववधानप्रलत प णव बफादार रहँदै शिवराज नगरपालिका ववधा्न 
सलिलतको सं्ोजक/सदस्् पदको कािकाज प्रचलित कान नको अलधनिा रही, ििुकु र जनताको सोझो 
शचताई, कसैको डर निानी, पिपात नगरी, प वावग्रह वा खराब भावना नलिई पदी् गोपनी्ता का्ि राखी 
इिान्दारीका साथ गनेछु ।  

दस्तखत : 
नाि, थर : 

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


