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बूढानीलकण्ठ नगरपाललका 

बूढानीलकण्ठ नगरका्यपपाललकाक  का्ायपल्द्वारा प्रकाशित 

स्थानी् राजपत्र 

खण्ड : १    सङ् ््ा : १8         लिलत :  

भाग -२ 

भाषा, संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास का्यप सञ् चालन का्यपविल , २०७५ 

प्रस्तािना : 

स्थानी् स्तरका विलभन् न जातजालत र सिदुा्क  भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  
संरक्षण एिि ् स्थानी् स्तरका परुाताशविक  ालियपक िहविका सम्पदाहरूक  परुातवि 
,प्राशचन स्िारक र संग्रहाल्क  संरक्षण र सम्भार प्रब यपन र लबकास तथा परम्परागत 
जात्रा पियपहरूक  सञ् चालन र ब््बस्थापन गरी नागररकक  हकवहतक  संरक्षण र 
संि यपन गरी भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  िाध््िबाट नगरपाललकाक  ऐलतहालसक 
िहवि परुाताशविक बस्त ु ,कला िा संस्कृलतक  संरक्षण तथा परम्परागत जात्रा 
पियपहरूक  सञ् चालनले आपसी सदभाबक  िवृि लबकास हनु गई  ालियपक प्यपटन 
लबकासिा सह् ग परु् ् ाउदैदस सक्षि र ुनिुालसत नागररक त्ार गरी प्रचललत 
काननुलबरुिका कुरीलत र कुसंस्कार लबरुििा सिाजलाई पररचालन गनयप भाषा ,संस्कृलत 
र लललतकलाक  संरक्षण र विकास गनयप िाञ्छनी् भएकाले,  

नेपालक  संवि ानक   ारा २२६ र संवि ानक  ुनसूुची ८ ले स्थानी् तहलाई 
ददएक  ुल कार प्र् ग गरी स्थानी् सरकार सञ् चालन ऐन ,२०७४ क  दफा १०२ 
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बि शजि बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाक  द स्र  नगर सभाले ्  का्यपविल  बनाएक  छ 
। 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ :  भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास 
का्यप सञ् चालन का्यपलबल  ,२०७५ रहेक  छ । 

(क) ्  का्यपलबल  नगर सभाबाट पाररत भएक  लिलतदेशख प्रारम्भ हनुछे ।  

२. पररभाषा :  विष् िा प्रसंगले ुको ुथयप नलागेिा ्स का्यपलबल िा :- 

(क) "संवि ान" भन् नाले नपेालक  संवि ान सम् नपुछयप । 

(ख) "स्थानी् तह" भन् नाले नेपालक  संवि ानक   ारा ५६ क  उदैप ारा ४ 
बि शजिका नगरपाललका सभा सम् नपुछयप । 

(ग) "सभा" भन् नाले संवि ानक   ारा २२३ बि शजिक  नगर सभा सम् नपुछयप 
। 

(घ) "का्यपपाललका" भन् नाले नगर का्यपपाललका सम् नपुछयप । 

(ङ) "ुध््क्ष " भन् नाले सभाक  ुध््क्षलाई सम् नपुछयप । 

(च) "उदैपाध््क्ष " भन् नाले नगरपाललकाक  उदैपप्रिखुलाई सम् नपुछयप ।  

(छ) "लब े्क" भन् नाले स्थानी् कानूनक  िस््ौदा िा कानूनक  संि  न सिेत 
सम् नपुछयप । 

(ज) सदस्् भन् नाले नगर का्यपपाललकाक  प्रिखु ,उदैपप्रिखु तथा का्यपपाललकाक  
सदस्् िडा सदस्् तथा सलिलतका सदस््सिेतलाई सम् नपुछयप । 
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( ) भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास सलिलत भन् नाले दफा 
११ बि शजिक  नगरभाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास 
सलिलतत सम् नपुछयप । 

(ञ) "सलिलत" भन् नाले दफा ३ बि शजि स्थापना भएक  बूढानीलकण्ठ 
नगरपाललका भाषा, संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास सलिलत 
सम् नपुछयप । 

(ट) "लनदेशिका " भन् नाले भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास 
का्यप सञ् चालन लनदयपशिका ,२०७५ सम् नपुछयप । 

(ठ) "भाषा ,संस्कृलत र लललतकला " भन् नाले भन् नाले स्थानी् स्तरका जातजालत 
र सिदुा्का भाषा ,ललपी ,संस्कृलत ,सभ््ता र सम्पदा,लललतकला 
,परम्परागत जात्रा ,पियपहरू,परुातवि ,प्राशचन स्िारक र संग्रहाल् सिेतलाई 
सम् नपुछयप । 

(ड) "नगरपाललका" भन् नाले बूढानीलकण्ठ नगरपाललकालाई जनाउदैन ेछ । 

(ढ) "बसठक" भन् नाले नगर सभाक  ुल िेिन सम् नपुछयप ।स  िब्दले 
सलिलतक  बसठक सिेतलाई जनाउँदैदछ ।  

(ण) "प्रस्ताि" भन् नाले  सभाक  विचाराथयप पेि गररएक  कुनस प्रस्ताि िा स  क  
प्रस्तािसँग सम्बशन् त संि  न प्रस्ताि सिेत सम् नपुछयप । 

(त) "सं् जक" भन् नाले ्स लनदेशिकाबि शजि गदठत सलिलतक  सं् जक 
सम् नपुछयप ।  

पररच्छेद -२ 

सलिलतक  स्थापना 
३. सलिलतक  स्थापना : (१) बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाले भाषा ,संस्कृलत र 

लललतकलाक  संरक्षण ,संिियपन र विकास गने उदैद्दशे््सिेतका लालग भाषा 
,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास सलिलत स्थापना गनेछ । 
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बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाक  भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास 
सलिलतक  शस्िकृलत लबना ्ससम्बन् ी कुनस का्यप गनयप पाइन ेछसन । 

४. सलिलत स्ििालसत र सङ्गदठत हनु े : (१) सलिलत ुविशच्छन् न उदैत्तराल कारिाला 
एक स्िसालसत र सङ्गदठत संस्था हनुेछ । 

(२) सलिलतका सबस काि काबाहीक  लनलित्त आफ्न  एउदैटा छुट्टस छाप हनुछे । 

(३) सलिलतले ब््शि सरह चल -ुचल सम्पलत प्राप्त गनयप ,उदैपभ ग गनयप सक्नछे 
।  

(४) सलिलतले ब््शि सरह आफ्ना नािबाट नाललस उदैजूर गनयप सक्नछे र 
सलिलत उदैपर पलन स ही नािबाट नाललस उदैजूर लाग्न सक्नछे । 

(५) सलिलतले ब््शि सरह करार गनयप , करारबि शजिक  ुल कार प्र् ग गनयप 
तथा दाव्वि लनिायपह गनयप सक्नछे ।  

पररच्छेद -३ 

सलिलतक  गठन तथा काि ,कतयपव्् र ुल कार  

५. सलिलतक  गठन : 
(१) भाषा, संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकास सलिलतक  गठन 

देहा्बि शजि हनुछे । 

(क) नगर प्रिखुले त केक  कुनस एक िडा ुध््क्ष - सं् जक 

(ख)    िडा सदस्् िध््ेबाट २ जना िडा सदस््  - सदस््  

(ग)    नगरपाललकािा िडा िवहला सदस्् २ जना सदस्् -सदस््  

(घ)   नगरपाललकािा िडा आददबासी /जनजालत  ,दललत िध््ेबाट २ जना 
सदस्् -सदस््  

(ङ)    भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकाससम्बन् ी काि गने  
विलभन् न सङ् घ संस्थाबाट प्रलतलनल वि हनु ेगरी १ जना ब््शि - सदस््  
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(च)  नगरपाललकाक  विष्गत िाखाक  प्रिखु - सदस्् सशचि 

्सस बि शजि िडा ुध््क्षक  सं् जकवििा िडास्तरी् भाषा, संस्कृलत र 
लललतकलाक  संरक्षण र विकास सलिलत गठन गनयप सवकनछे । ्स 
बि शजि गदठत िडा सलिलतक  काि ,कतयपब्् र ुल कार तथा 
का्यपलबल  िडा सलिलत गठन  गदायपक  बखत सलिलतले त केबि शजि 
हनु्छ ।  

(२) उदैपदफा (१) क  खण्ड (ग) (घ) (ङ) बि शजिका सदस््हरूक  िन न्न 
सिाबेिी लसिान्तक  आ ारिा नगरपाललकाले गनेछ । 

(३) िन लनत सदस््हरूक  पदािल  चार बषयपक  हनुेछ । 

(४) उदैपदफा (४) िा जनुसकुस  कुरा लेशखएक  भए तापलन कुनस िन लनत सदस््ले 
आफ्न  पदी् शजम्िेिारी पूरा नगरेक  भनी नगरपाललकाले लनणय्प  गरेिा 
लनजलाई जनुसकुस  बखत सदस््क  पदबाट हटाउदैन सक्नेछ । 

(५) उदैपदफा (४) बि शजि िन लनत सदस््हरूलाई पदबाट हटाउदैन ुशघ 
लनजलाई सफाई पेि गने िौका ददन ुपनेछ । 

६. सलिलतक  काि ,कतयपब्् र ुल कार : ्स ऐनिा ुन््त्र उदैशललशखत काि 
,कतयपब्् र ुल कार देहा्बि शजि हनुेछ :-  

(क) स्थानी् तहिा भाषा , ललपी ,संस्कृलत साँस्कृलतक सभ््ता र सम्पदा संि यपन 
र लललतकलाक  संरक्षण र विकाससम्बन् ी स्थानी् स्तरक  दीघयपकाललन 
नीलत तजुयपिा गरी नगर सलिलतसिक्ष लसफाररस गने ।  

(ख)  नेपाल सरकारबाट स्िीकृत नीलतका ु ीनिा रही भाषा ,संस्कृलत र 
लललतकलाक  संरक्षण र विकाससम्बन् ी ् जना तथा का्यपक्रि बनाई नगर 
का्यपपाललकाक  लनदेिनबि शजि लागू गने , 

(ग) सलिलतसँग आबिता प्राप्त गने सङ् घ ,संस्थाहरूले पालना गनुयप पने ितयपहरू 
लन ायपरण गने । 
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(घ) स्थानी् स्तरका परुाताशविक  ालियपक िहविका सम्पदाहरूक  संरक्षण र 
विकास तथा परुातवि ,प्राशचन स्िारक र संग्रहाल्क  स्थापना ,िियपत र 
संम्भार संि यपन र विकास ् जना तथा का्यपक्रि एबं सञ् चालन िापदण्ड 
बनाई नगर का्यपपाललकाक  लनदेिनबि शजि लागू गने तथा का्ायपन्ि्न 
गने । 

(ङ) परम्परागत जात्रा पियपहरूक  सञ् चालन र ब््बस्थापन गरी  ालियपक प्यपटन 
विकासिा सह् ग परु् ् ाउदैन र प्रचललत काननुविरुिका कुरीलत र कुसंस्कार 
विरुििा सिाजलाई पररचालन गने नीलत र विकास ् जना तथा का्यपक्रि 
एबं का्यपसञ् चालन िापदण्ड बनाई नगर का्यपपाललकाक  लनदेिनबि शजि 
लागू गने तथा का्ायपन्ि्न गने । 

(च) स्थानी् तहिा भापा ,ललपी ,संस्कृलत साँस्कृलतक सभ््ता र सम्पदा संि यपन 
,लललतकला , ालियपक ऐलतहालसक साँस्कृलतक िहविका िठ िशन्दर पाटी 
पौिा  ारा ,बन जंगल ,पानी प ेर  सिेतक  संरक्षण र विकासक  के्षत्रिा 
ुनिुालसत नागररक त्ार गरी  ालियपक सवहष्णतुा का्ि गदस सािाशजक 
सदभाि बढाउदैन े खालका का्यपक्रि त् गरी स्थानी् नागररक पररचालन 
गने सम्बन् िा आबश््क नीलत लन ायपरण गने र लाग ुगने । 

(छ) स्थानी् नागररकलाई भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण ,संि यपन र 
विकास केशन्ित भई ुशघ बढन उदैवप्ररेरत गने ,रेखदेखक  ब््बस्था लिलाउदैन े
। 

(ज) सलिलतक  बावषयपक ् जना का्यपक्रि तथा बजेट स्िीकृत गने । 

( ) भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण ,संम्ब यपन र विकास गनयप नगर 
स्तरी् बवृि गनयप सि् सि्िा िडा ,के्षत्र ,नगर स्तरी् परम्परागत 
जात्राहरूक  आ् जना गने । 
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(ञ) नगरपालकालाई भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण ,संम्बियपन र 
विकास गनयप सम्बशन् त विष्िा परािियप ददन े।  

(ट) स्थानी् तहिा भाषा ,ललपी ,संस्कृलत साँस्कृलतक सभ््ता र सम्पदा संि यपन 
,लललतकलासम्बन् ी संस्थालाई आलथयपक िा ुन्् सह् ग प्रदान गने िा 
व्स्ता सह् गका लालग नगरपाललकासिक्ष लसफाररस गने । 

(ठ)  ालियपक प्यपटनक  बवृि विकास गनयपलाई स्थानी् तहिा भाषा ,ललपी 
,संस्कृलत साँस्कृलतक सभ््ता र सम्पदा संि यपन गने ,भेला तथा िह वसिक  
आ् जना गने ,लललतकला सम्बन् िा प्रचार गने गराउदैन े  ,पसु्तक ,पचायप 
,स्लाईड ,चलशचत्र िा लभलड्  आददक  लेखक िा लनिायपतालाई आलथयपक िा 
ुन्् सह् ग प्रदान गरी प्र वसाहन गने ।  

(ड) भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकासक  लालग िडा तथा 
ट लस्तरिा सलिलत गठन गने । 

(ढ) भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकाससम्बन् ी संस्थालाई सि् 
सि्िा आबश््क लनदेिन ददने । 

(ण) भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकासक  लालग कानूनले त के 
बि शजि ुन्् आबश््क ब््िस्थाहरू गने गराउदैने ।  

७. नाि दतायपका लालग दरखास्त ददन ु पने : (१) भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  
संरक्षण र विकास सलिलतिा नाि दतायप गराउदैन चाहने ्ससम्बन् ी संस्थाले 
देहा्का कुराहरू खलुाई सिलतिा नाि दतायपक  लालग दरखास्त ददन ुपनेछ :- 

(क) संस्थाक  नाि र ठेगाना , 
(ख) सञ् चालन गररने का्यपक्रिक  वकलसि , 
(ग) सलिलतका सदस््हरूक  नाि ,ठेगाना र पेिा सम्पकयप  नं. इिेल , 
(घ) सलिलतका सदस््हरूक  नागररकताक  प्रलतललपी । 



8 

 

(२) उदैपदफा (१) बि शजि दरखास्त ददँदा ्ससम्बन् ी संस्थाले आफ्न  
वि ानक  एक प्रलत प्रलतललपीसिेत दरखास्त साथ संलग्न गरेक  हनु ुपनेछ 
। 

८. भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकाससम्बन् ी संस्थाक  
नाि दतायप गनयप सक्न े: 
(१) दफा ७ बि शजि नाि दतायप गराउदैनका लालग कुनस संस्थाक  दरखास्त 
परेिा व्स्ता प्राप्त भएका लिलतले १५ ददन लभत्र सलिलतले आबश््क जाँच 
ब ु गरी व्स्ता संस्थालाई आफ्न  लगतिा नाि दतायप गनयप सक्नछे । 

(२) उदैपदफा (१) बि शजि लगतिा नाि दतायप गरेक िा दतायप गररएका 
सूचना िा दतायप गनयप नसवकने ठहररएिा दतायप गनयप नसवकन ेव््ह राक  सूचना 
सलिलतले व्स्ता सम्बशन् त संस्थालाई ददन ुपनेछ । 

९. सलिलतक  क ष : (१) सलिलतक  आफ्न  एउदैटा छुट्टस क ष हनुछे र स  
क षिा देहा्का रकिहरू रहने छन ्:- 

(क) नगरपाललकाबाट प्राप्त रकि । 

(ख) शजलला सिन्ि् सलिलतबाट प्राप्त रकि । 

(ग) सङ् घी् सरकारबाट प्राप्त रकि । 

(घ) विलभन् न ुन्तरायपवि् सङ् घ संस्था विदेिी सरकार दात ृलनका्बाट प्राप्त 
रकि । 

(ङ) भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण र विकाससम्बन् ी जात्रा , 
िह वसिलगा्त विवि  का्यपक्रि सञ् चालन गरी आजयपन भएक  रकि 
। 

(च) कुनस व््शि िा संस्थाले सहा्ता स्िरुप प्रदान गरेक  रकि , 
(छ) ुन्् कुनस स्र तबाट प्राप्त रकि । 
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(२)उदैपदफा (१) क  खण्ड (घ) तर लबदेिी दात ृ लनका्बाट प्राप्त 
रकि प्राप्त गनुयप ुशघ सलिलतले नगरपाललकाक  पूबयप स्िीकृलत ललन ुपनेछ 
।  

(३) सलिलतक  नािबाट गररन ेसबस खचयप क षबाट व््ह ररनेछ ।  

(४)सलिलतक  क षिा रहन े रकि नेपाल राि बसक िा ुन्् कुनस 
बसकिा खाता ख ली जम्िा गररनेछ ।  

(५) सलिलतक   खाता सञ् चालन त वकएबि शजि हनुेछ । 

१०. लेखा र लेखा परीक्षण : -(१) सलिलतक  आ् व्््क  लेखा 
त वकएबि शजि राशखनछे ।  

(२) सलिलतक  लेखा परीक्षण िान््ता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट हनुछे । 

(३) नगरपाललकाले चाहेिा सलिलतक  आ् व्््क  लेखा ,तवसम्बन् ी 
कागजात र ुरु नगदी शजन्सी सिेत जनु सकुस  बखत जाँच्न िा जाँच्न 
लगाउदैन सक्नेछ ।  

११. सदस््हरूक  भत्ता : (१) सदस््हरूले सलिलतक  बसठकिा भाग 
ललए िापत त वकएबि शजि बसठक भत्ता पाउदैने छन ्। 

(२) सदस््ले सलिलतक  काि वििेषले भ्रिण गनुयप परेिा 
त वकएबि शजिक  भ्रिण तथा दसलनक भत्ता पाउदैने छन ्। 

१२. सलिलतक  बसठक र लनणय्प  :  

(१) सलिलतक  बसठक आिश््कताुनसुार बस्नेछ । तर दईु बसठक 
बीचक  ुन्तर सािान््त्ा तीन िवहना भन्दा बढी हनु ेछसन ।  

(२) सलिलतका बसठक ुध््क्षक  लनदेिनिा उदैपाध््क्षले त केका लिलत 
,सि् र स्थानिा बस्नेछ ।  
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(३)सलिलतका बसठक हनु ु भन्दा कम्तीिा ३ ददन ुगािस बसठकिा 
छलफल हनुे विष्का का्यपसूचीसवहतक  सूचना सलिलतका 
सदस््हरूलाई ददनेछ । 

(४) सलिलतिा तवकाल का्ि रहेका कुल सदस्् सङ् ््ाका ५१ 
प्रलतित सदस््हरू उदैपशस्थत भएिा सलिलतक  बसठकका लालग गणुपूरक 
सङ्््ा पगेुक  िालननेछ । लनजहरूक  ुलनिा्यप उदैपशस्थलत देशखन ु
पनेछ । 

(५)सलिलतक  बसठकक  ुध््क्षता ुध््क्षले र लनजक  ुनपुशस्थलतिा 
जेष्ठ सदस््ले गनेछ ।  

(६) सलिलतक  बसठकिा बहिुतक  रा् िान्् हनुेछ र ित बरािर 
भएिा बसठकक  ुध््क्षता गने व््शिले लनणायप्क ित ददनेछ । 

(७) सलिलतक  बसठकक  लनणय्प  सदस्् सशचिले प्रिाशणत गरी रा् नेछ 
। 

(८) सलिलतले आबश््क ठानेिा सलिलतक  कािसँग सम्बशन् त कुनस 
वििेषज्ञ िा नगरपाललकाक  पदाल कारीलाई सलिलतक  बसठकिा 
प्यपिेक्षकक  रूपिा भाग ललन आिन्त्रण गनयप सक्नेछ । 

(९) सलिलतक  बसठकसम्बन् ी ुन्् का्यपलबल  सलिलत आफस ले लन ायपरण 
गरेबि शजि हनुछे । 

पररच्छेद -४ 

विवि  

१३. सलिलतक  कतयपब्् :- देहा्बि शजि गनुयप सलिलतक  कतयपब्् हनुेछ 
।  

(क) स्थानी् तहिा भाषा ,ललपी ,संस्कृलत साँस्कृलतक सभ््ता र 
सम्पदा संि यपन र लललतकला क  संरक्षण र विकास गने । 
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(ख) स्थानी् स्तरका परुाताशविक  ालियपक िहविका सम्पदाहरूक  
संरक्षण र विकास तथा परुातावि ,प्राशचन स्िारक र संग्रहाल्कक  
स्थापना ,िियपत र सम्भार संि यपन र विकास ् जना तथा का्यपक्रि 
सञ् चालन तथा का्ायपन्ि्न गने । 

(ग) परम्परागत जात्रा पियपहरूक  सञ् चालन  र व््बस्थापन गरी 
 ालियपक प्यपटन विकासिा सह् ग परु् ् ाउदैन र प्रचललत काननुविरुिका 
कुरीलत र कुसंस्कार विरुििा सिाजलाई पररचालन गने । 

(घ) स्थानी् तहिा भाषा ,ललपी संस्कृलत सांस्कृलतक सभ््ता र सम्पदा 
संि यपन ,लललतकला , ालियपक ऐलतहालसक साँस्कृलतक िहविका िठ 
िशन्दर पाटी पौिा  ारा ,िन जङ् गल ,पानी प ेर सिेतक  संरक्षण र 
विकासक  क्षेत्रिा स्थानी् नागररक पररचालन गने । 

(ङ्) स्थानी् नागररकलाई भाषा ,संस्कृलत र लललतकलाक  संरक्षण 
,संि यपनक  लालग उदैवप्ररेरत गने ,रेखदेख गने । 

(ङ) ुन्  वि्ास ,िवहला वहँसा ,जाती् लबभेद ,छुिाछुतविरुिक  ुलभ्ानिा 
सहभागी हनु े। 

(च) सािाशजक ,साँस्कृलतक , आलथयपक रुपान्तरणका का्यपिा ् गदान ददने । 
१४. का्यपक्रि सञ् चालन गने : ुन्् ऐन काननु तथा 
का्यपविल बि शजि सलिलतले विलभन् न का्यपक्रि सञ् चालन गनयप सक्नछे । 

१५. भाग ललन नहनु े : ्स सलिलतका कुनस सदस्् िा पदाल कारीले 
सलिलतक  ठेक्का पट्टा ललन िा आफ्न  लनजी स्िाथयप भएका कुनस काि 
कुरािा भाग ललन हुँदसन । 

१६. िावषयपक प्रलतबेदन : (१) सलिलतले आफुले िषयप भरर गरेका 
कािक  िावषयपक प्रलतबेदन आलथयपक िषयप सिाप्त भएक  तीन िवहना लभत्र 
सलिलत नगरपाललकासिक्ष पेि गनुयपपनेछ ।  
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(२) िडा सलिलतले आफुले िषयप भरर गरेका कािक  िावषयपक प्रलतबेदन 
आलथयपक िषयप सिाप्त भएक  दईु िवहना लभत्र सलिलतसिक्ष पेि गनुयपपनेछ 
। 

(३) सलिलतले आफुले िषयप भरर गरेक  कािक  िावषयपक प्रलतिेदन 
आलथयपक िषयप सिाप्त भएक  तीन िवहनालभत्र सम्बशन् त िन्त्राल सिक्ष 
पेि गनुयपपनेछ ।  

 

(४) उदैपदफा (२) बि शजिक  प्रलतबेदनिा ुन्् कुराक  ुलतररि 
सलिलत र िडा सलिलतले िषयप भररिा सम्पादन गरेका कािहरू र लतनक  
उदैपलब् ी ,व्स्ता कािका लालग गरेका खचयप ,सलिलतक  क षक  तथा 
स्र त सा नक  ुबस्था ,सलिलतबाट भएका ुन्् काि कारिाही तथा 
्स के्षत्रिा देशखएका सिस््ा र स  क  सिा ानका उदैपा्सिेतक  
वििरण उदैललेख गनुयपपनेछ । 

(५) सलिलतले आफूलाई प्राप्त स्र त सा न ,सम्पादन गरेका का्यप र 
लतनका उदैपलब् ी एबं गरेका ुन्् काि कारिाहीका वििरण 
सियपसा ारणका जानकारीका लालग प्रव्ेक िषयप प्रकािन गनुयपपनेछ ।  

१७. लनदेिन ददन सक्ने :  

(१) नगरपाललकाले सलिलतक  काि कारिाही तथा स ुारका विष्िा 
आिश््क लनदेिन ददन सक्नछे ।  

(२) उदैपदफा (१) बि शजि ददइएक  लनदेिनक  पालना गनुयप सलिलतक  
कतयपब्् हनुेछ । 

१८. ुल कार प्रव्ा् जन : (१) सलिलतले ्  ऐन िा ्स ऐनुन्तगयपत 
िनेका लन्िबि शजि आफुलाई प्राप्त ुल कारहरूिध््े 
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आिश््कताुनसुार केही ुल कार सलिलत ,ुध््क्ष िा सदस््लाई 
प्रव्ा् जन गनयप सक्नछे ।  

(२) सलिलतले ्  ऐन िा ्स ऐनुन्तगयपत िनेका लन्िबि शजि 
आफुलाई प्राप्त ुल कारहरूिध््े आिश््कताुनसुार केही ुल कार 
सलिलतका ुध््क्ष ,कुनस सदस्् ,सदस्् -सशचि िा सलिलतक  कुनस 
कियपचारीलाई प्रव्ा् जन गनयप सक्नेछ । 

 

 

 

१९. िपथ : सलिलत र िडा सलिलतका पदेन सदस््िाहेकका ुन्् 
सदस््ले आफ्न  का्यपभार सम्हालन ु ुशघ त वकएबि शजि िपथ ललन ु
पनेछ । 

२०. सलिलतक  विघटन : (१) सलिलतले ्स का्यपलबल क  
उदैदे्दश््बि शजि काि गनयप नसकेिा स्थानी् लनका्ले जनु सकुस  बखत 
सलिलत विघटन गनयप सक्नेछ ।  

(२) उदैपदफा (१) बि शजि सलिलत विघटन भएिा सलिलतक  चल 
ुचल सम्पलत नेपाल सरकारक  हनुेछ । 

२१. विलन्ि बनाउदैन ेुल कार : (१) ्  का्यप विल  िा ्सुन्तगयपत 
बनेक  लन्िक  ु ीनिा रही सलिलतले आिश््क विलन्ि बनाउदैन 
सक्नछे । 

(२) उदैपदफा (१) िि शजि आलथयपक व््् भार पने विष्िा विलन्ि 
बनाउँदैदा सलिलतले नगरपाललकाक  स्िीकृलत ललनपुनेछ । 

२२. का्यपलबल क  संि  न व््ा््ा तथा िचाउदै : 
(क) ्  का्यपविल क  संि  न नगर सभाक  िहिुतबाट गररनेछ । 
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(ख) ्  का्यपविल क  व््ा््ा गने ुल कार सलिलतलाई हनुेछ । 

(ग) ्सिा उदैशललशखत कुराबाहेक ुन्् काि कुरा गनुयप पने भएिा 
स्थानी् लनका्क  कानूनिि शजि हनुेछ । 

(घ) ्  का्यपविल िा उदैशललशखत विष् संवि ान िा ुन्् कानूनसँग 
िाश एक  ुिस्थािा िाश एक  हद सम्ि ुिान्् हनुछे ।  

 

प्रिाशणकरण लिलत : २०७५।०३।२५ 

आज्ञाले  

प्रददप पौडेल 

प्रिखु प्रिासकी् ुल कृत 

बढुानीलकण्ठ नगरपाललका काठिाण्डौ । 
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प्रकािक : बूढानीलकण्ठ नगरपाललका 
हात्तीगौंडा ,काठिाण्डौ 
बागिती प्रदेि 

फ न नं. : 01-4372725 

ई -िेल : budhanilkanthamun@gmail.com 

िेिसाईट : www.budhanilkanthamun.gov 

िूल् : 


