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स्थानीय राजपत्र
मेलम्ची नगरपाललकाद्वारा प्रकालित
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भाग-१

मेलम्ची नगरपाललका
लिन्धुपाल्चोक,
बागमती प्रदे श, नेपाल
सलमलत गठन तथा सं चालन काययलिलध , २०७८
प्रस्तावना : मेलम्ची नगरपाललकाको काम कारिाही
थप
व्यिस्स्थत
रुपमा
संचालन
गरी
कायय सम्पादनको स्तर गु णात्मक बनाउन मेलम्ची
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नगरपाललकाको लिषयगत क्षे त्रमा लिलिलिकृत
नीलत, योजना तथा कायय क्रम संचालन गरी
अलधकतम उपलब्धी हााँ लसल गनय स्थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२) र मेलम्ची
नगरपाललकाको प्रिासकीय कायय लिलध लनयलमत
गनय बने को ऐन, २०७६ अनु सार नगर
कायय पाललकाले “सलमलत गठन तथा संचालन
कायय लिलध , २०७८” बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्भिक
१. िं लिप्त नाम र प्रारि : (१) यो कायय लिलधको नाम
“सलमलत गठन तथा संचालन कायय लिलध, २०७८”
रहे को छ ।
(२) यो कायय लिलध नगर कायय पाललकाबाट स्वीकृत
भएपश्चात लागु हुने छ ।
२. पररभाषा : लिषय िा प्रसंगले अको अथय नलागे मा ;
क. “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन,
२०७४ लाई जनाउाँ दछ ।
ख. “लनयमािली” भन्नाले नगरसभाले जारी गरे का ऐन
अन्तगय त बने का लनयमािलीलाई जनाउाँ दछ ।
ग.“कायय लिलध” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको
“सलमलत गठन तथा संचालन कायय लिलध, २०७८”
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लाई जनाउाँ दछ ।
घ. “नगरपाललका” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललका
कायाय लयलाई जनाउाँ दछ ।
ङ. “नगर सभा” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको
नगर सभालाई जनाउाँ दछ ।
च. “कायय पाललका”
भन्नाले
मेलम्ची
नगर
कायय पाललकालाई जनाउाँ दछ ।
छ. “प्रमुख” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको नगर
प्रमुखलाई जनाउाँ दछ ।
ज. “उप प्रमुख” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको उप
प्रमुखलाई जनाउाँ दछ ।
झ. “प्रमुख
प्रिासकीय”
भन्नाले
मेलम्ची
नगरपाललकाको प्रमु ख प्रिासकीय अलधकृतलाई
जनाउाँ दछ ।
ञ. “सलमलत/उपसलमलत” भन्नाले यस कायय लिलध
बमोलजम
गलठत
सलमलत/उपसलमलतलाई
जनाउाँ दछ ।
ट. “संयोजक” भन्नाले सलमलतको संयोजकलाई
जनाउाँ दछ ।
ठ. “सदस्य” भन्नाले सलमलतको सदस्यलाई जनाउाँ दछ
।
ड. “सदस्य सलचि” भन्नाले सलमलतको सदस्य
सलचिलाई जनाउाँ दछ ।
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ढ. “िाखा” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको
िाखालाई जनाउाँ दछ ।
पररच्छे द-२
िलमलत गठन तथा िे त्रालधकार
३. िलमलत गठन : (१) ने पालको सं लिधान, स्थानीय
सरकार संचालन ऐन, २०७४ र गाउाँ तथा नगर सभा
संचालन ऐन, २०७५ बमोलजम नगर सभा र नगर
कायय पाललकाले सम्पादन गनुय पने कायय लाई व्यिस्स्थत
बनाई सुलभ र गु णस्तरीय सेिा प्रिाह सु लनलश्चत गनय ,
लिकास लनमाय णका कायय मा जनसहभालगता अलभिृस्ि
गनय , गु णस्तर र पारदलिय ता कायम गनय का लालग
संस्थागत तथा लिषयगत कायय क्षेत्रलाई व्यिस्स्थत गदै
कायय सम्पादनलाई लछटो, छररतो, चु स्त, दु रुस्त र
व्यिस्स्थत बनाउनको लालग मेलम्ची नगर सभा र
नगर कायय पाललकाले कायय लिलध अनु सार बे ग्लाबे ग्लै
लजम्मेिारी र क्षे त्रालधकार सलहत सलमलतहरु गठन गनय
सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम नगर सभाले गठन गने
सलमलतहरु दे हाय बमोलजम हुने छन् ।
क. लेखा सलमलत,
ख. लिधायन सलमलत,
ग.सुिासन तथा संस्थागत सेिा प्रिाह सलमलत,
घ. सामालजक लिकास सलमलत,
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ङ. पूिाय धार लिकास सलमलत,
च. आलथय क लिकास सलमलत,
छ. िन, िातािरण तथा लिपद् व्यिस्थापन सलमलत
(३) सलमलतमा संयोजक सलहत बढीमा ५ जना सदस्य
रहन सक्ने छन् ।
(४) प्रमुख प्रिासकीय अलधकृतले सलमलतको
कायय साँग सम्बस्ित िाखा प्रमुखलाई सदस्य सलचि
तोक्ने छ ।
४. िलमलतको काम, कतत व्य र अलधकार : (१)
सलमलतको काम, कतयब्य र अलधकार दे हाय बमोलजम
हुने छ ;
क. ले खा िलमलत : लेखा सलमलतको काम, कतयव्य र
अलधकार दे हाय बमोलजम हुने छ :
१. लित्तीय सुिासन कायम गनय लनयलमतता,
लमतव्यलयता, कायय दक्षता, प्रभािकाररता पुलि हुने
गरी आलथय क प्रिासन संचालनका लालग
आिश्यक नीलत, योजना, कायय क्रम लनमाय ण गने ।
२. साियजलनक खररद सम्बिी प्रचललत कानू नको
पररपालना गनय गराउन आिश्यक सहयोग गने ।
३. साियजलनक खररद व्यिस्थालाई अलधकतम
उपलब्धीमूलक बनाउाँ न आिश्यक सुझािहरु
लसफाररस गने ।
४. स्थानीय संलचत कोष र आकस्िक कोषको
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व्यिस्थापन र संचालनमा सहयोग गने ।
५. नगर कायय पाललका कायाय लय तथा िडा
कायाय लयबाट भए गरे को खचय प्रणाली कानू न
बमोलजम र पारदिी भए नभएको सम्बिमा
अनु गमन गरी सुझाि लसफाररस गने ।
६. नगरपाललकाको आलथय क तथा लित्तीय कारोबारमा
आिश्यक सुधारको लालग अध्ययन गरी सुझाि
पेि गने ।
७. महालेखा परीक्षकको कायाय लयले औल्याएको
बे रुजु फछौटको लालग आिश्यक प्रलक्रया
लनधाय रण गरी लसफाररस गने ।
८. नगरपाललकाको राजश्व पररचालन र संकलनको
अिस्था, प्रलक्रया र उपलब्धीको मुल्याङ्कन गरी
सुझाि प्रस्तुत गने ।
९. सभाले तोकेको अन्य काम गने ।
ख. लवधायन िलमलत : लिधायन सलमलतको काम,
कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोलजम हुने छ ;
१. ने पालको संलिधान, स्थानीय सरकार संचालन
ऐन, २०७४, संघीय सरकार तथा प्रदे ि
सरकारिारा जारी भएका कानू न बमोलजम
नगरपाललकाले लनमाय ण गनुय पने ऐन, लनयमािली,
लिलनयमािली,
लनदे लिका,
कायय लिलध
र
मापदण्डहरुको मस्यौदा तजुय मा गरी नगर
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कायय पाललका तथा नगर सभामा प्रस्तुत गने ।
२. उपदफा (१) मा उल्लेस्खत कायय गदाय
आिश्यकता अनु सार सरोकारिाला र लिज्ञलाई
आमन्त्रण गरी छलफल र परामिय गने ।
३. नगरपाललकाका समग्र तथा लिषयगत क्षे त्रहरुमा
समयानु कुल सुधार र पररमाजय न गनय आिश्यक
पने नीलत, कानू नहरुको अध्ययन लिश्ले षण गरी
पुनलेखन, संिोधन तथा पुनरािलोकनको लालग
लसफाररस गने ।
४. नगरपाललकाका
िाखा
तथा
िडा
कायाय लयहरुबाट कानू नको पररपालना र
कायाय न्वयन प्रभािकारी रुपमा भए नभएको
अनु गमन गरी कानू न कायाय न्वयनलाई सुलनलश्चत
गनय सुझाि प्रस्तुत गने ।
५. न्यालयक सलमलत, प्रमुख, उप प्रमुख र प्रमुख
प्रिासकीय अलधकृतको रोहिरबाट भए गरे का
लमलापत्र तथा लनणय य कायाय न्वयनको अिस्थाको
सम्बिमा अध्ययन गरी प्रभािकाररता बनाउाँ न
सुझाि प्रस्तुत गने ।
६. मेललमलाप सलमलतको कायय लाई सहज बनाउाँ न
आिश्यक सहयोग गने ।
७. सभाले तोकेको अन्य काम गने ।
ग.िु शािन तथा िं स्थागत िे वा प्रवाह िलमलत :
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सुिासन तथा संस्थागत सेिा प्रिाह सलमलतको
काम कतयव्य र अलधकार दे हाय बमोलजम हुने छ ;
१. लिकास लनमाय ण तथा सेिा प्रिाहमा पारदलिय ता,
लनयलमतता र प्रभािकाररता कायम गरी
नगरपाललकामा संस्थागत सुिासन कायम गनय
आिश्यक नीलत लनमाय णका लालग सुझाि पे ि गने
।
२. नगरपाललकाबाट हुने सेिा प्रिाहलाई सरल,
सहज र पररणाममुखी बनाउन आिश्यक सहयोग
गने ।
३. कानू न, नगर सभा र नगर कायय पाललकाको लनणय य
कायाय न्वयनको सम्बिमा अनु गमन गने ।
४. नगरपाललकाको सं गठन संरचना, कमयचारी
दरिन्दी र कायय लििरणको अध्ययन र अनु गमन
गरी सुधारका लालग सुझाि प्रस्तुत गने ।
५. जनप्रलतलनलध
तथा
कमयचारीको
क्षमता
अलभिृस्िका लालग अलभमुस्खकरण, ताललम,
गोष्ठी, अध्ययन-अिलोकन भ्रमणको योजना
बनाउने ।
६. प्रचललत
कानू न
बमोलजम
कमयचारीको
िृलत्तलिकास, सेिा ितय र सुलिधाका सम्बिमा
आिश्यक नीलत लनमाय णका लालग सुझाि प्रस्तुत
गने ।
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७. सूचना तथा संचार प्रलिलधको लिकास, लिस्तार र
उपयोगलाई बढाउन आिश्यक नीलत, योजना
तथा कायय क्रम तय गने ।
८. िडाबाट
प्राथलमकीकरण
भई
आएका
कायय क्रमहरुको एकीकृत खाका तयार गने ।
९. सभाले तोकेको अन्य कायय गने ।
घ. िामालिक लवकाि िलमलत : सामालजक लिकास
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय
बमोलजम हुने छ ;
१. नगरपाललका क्षे त्रको सामालजक सुरक्षा, समाज
कल्याण, लिक्षा तथा खे लकुद, स्वास्थ्य,
उद्यमिीलता क्षमताको लिकास र रोजगार तथा
स्वरोजगार सम्बिी नीलत, योजना तथा कायय क्रम
तजुय मा गने ।
२. मलहला, बालबाललका, जे ष्ठ नागररक, असाहय र
अपाङ्गता भएका व्यस्ि, लपछलडएको िगय , लिपन्न
र सीमान्तकृत िगय हरुको हकलहत र सु लिधाको
लालग प्रभािकारी रुपले कायय क्रम कायाय न्वयन गनय
आिश्यक कायय योजना र प्रलक्रया लनमाय ण गने ।
३. ललक्षत िगय , समाज कल्याण एिम् सामालजक
लिकासका
लालग
संचालन
गररएका
कायय क्रमहरुको अनु गमन, मुल्याङ्कन र समीक्षा
गरी प्रलतिेदन प्रस्तु त गने ।
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४. नगरपाललका क्षे त्रमा स्वास्थ्य, लिक्षा, रोजगारी,
खे लकुद लगायतका क्षे त्रहरुको दीघयकाललन
लिकासको लालग आिश्यक नीलत, योजना तथा
कायय क्रम तजुय मा गने ।
५. समाजमा रहे का असाहय, अपाङ्गता भएका,
एकल मलहला, दललत, उत्पीलडत र लपछलडएको
िगय तथा लहं सा र घरे लु लहं सा पीलडत व्यस्िको
सुरक्षा, सम्मान र स्वािलम्बनका लालग आिश्यक
कायय क्रम तजुय मा गरी कायाय न्वयनमा सहयोग र
अनु गमन गने ।
६. अस्पताल तथा आधारभु त स्वास्थ्य केन्द्रहरुको
सुदृढीकरण गरी आधारभु त स्वास्थ्य सेिा, खोप,
पोषण कायय क्रम, मातृ लििु स्वास्थ्य लगायतका
सेिाहरुको पहाँ चलाई सुलनलश्चत गनय आिश्यक
कायय गने ।
७. नगरपाललका लभत्र जे ष्ठ नागररक सेिा आश्रम,
बाल आश्रम, सुधार केन्द्र र मलहला सुरक्षा गृ ह
स्थापना र संचालनका लालग कायय क्रम लनमाय ण गने
र अनु गमन तथा लनयमन गने ।
८. बालमैत्री स्थानीय िासन कायाय न्वयन गनय
आिश्यक नीलत, योजना तथा कायय क्रम तजुय मा
गने र कायाय न्वयनको अनु गमन गने ।
९. आधारभु त तथा माध्यलमक लिक्षामा पहाँ च र
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गु णस्तर अलभिृस्िको लालग आिश्यक नीलत,
योजना तथा कायय क्रम पेि गने ।
१०.
मठ, मस्न्दर, गु म्बा, मस्िद एिम्
परम्परागत मेला, जात्रा, पिय , महोत्सि आदी
जस्ता धालमयक, सााँ स्कृलतक सम्पदाहरुको सं रक्षण
र संम्विय नका लालग आिश्यक नीलत, योजना तथा
कायय क्रम तयार गने ।
११.
िडाबाट प्राथलमकीकरण भई आएका
कायय क्रमहरुको एकीकृत खाका तयार गने ।
१२.
सभाले तोकेको अन्य कायय गने ।
ङ. पू वातधार लवकाि िलमलत : पूिाय धार लिकास
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय
बमोलजम हुने छ ;
१. नगरपाललका क्षे त्रलभत्र लनमाय ण गनय आिश्यक
भौलतक पू िाय धारको लिकास गनय नीलत, योजना
तथा कायय क्रम तजुय मा गरी कायय पाललकामा पेि
गने ।
२. नगर सभा तथा काययपाललकाबाट स्वीकृत बजे ट,
नीलत तथा कायय क्रम कायाय न्वयन गनय गराउन
आिश्यक कायय योजना बनाउाँ ने ।
३. पूिाय धार लिकास तथा भौलतक लनमाय णका लालग
िाखा तथा िडा कायाय लयहरुबाट प्रभािकारी
रुपमा कायय भए नभएको अनु गमन सुपरीिेक्षण
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गने सम्बिमा अनु गमन सलमलत साँग समन्वय गरी
कायय सम्पादनमा थप सहजता र प्रभािकाररता
ल्याउन सहयोग गने ।
४. नगरपाललका क्षे त्र लभत्रका अन्य सरकारी तथा
गै रसरकारी लनकाय र संघसंस्थाबाट हुने भौलतक
लनमाय णका कायय हरुमा आिश्यक समन्वय गने ।
५. स्वीकृत बजे ट, नीलत तथा कायय क्रम अनु सार
लनमाय ण गररने पू िाय धारहरु लनलदय ि समय, गु णस्तर
र लागतमा सम्पन्न गनय आिश्यक समन्वय गने ।
६. नगरलभत्र अत्यािश्यक दे स्खएका भौलतक पू िाय धार
लनमाय ण तथा ममय तको लालग अध्ययन तथा
अनु गमन गरी लसफाररस गने ।
७. िडाबाट प्राप्त भई आएका भौलतक पूिाय धार
लिकास सम्बिी योजना तथा कायय क्रमहरुको
एकीकृत खाका तयार गने ।
८. भौलतक पू िाय धार लिकासका लालग जनसहभालगता
तथा श्रमदान अलभिृस्ि गनय का लालग आिश्यक
नीलत तथा कायय क्रम तयार गरी कायाय न्वयन गनय
सहयोग तथा समन्वय गने ।
९. नगरलभत्र दीघयकालीन महत्व राख्ने तथा दीगो
आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहने लकलसमका
पूिाय धार लनमाय णको लालग योजना बनाउने तथा
आिश्यक परामिय र राय लदने ।
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१०.
नगर सभाले तोकेको अन्य कायय गने ।
च. आलथत क लवकाि िलमलत : आलथय क लिकास
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय
बमोलजम हुने छ ।
१. नगरलभत्र कृलष, पिु पंछी क्षे त्रको लिकासको लालग
आिश्यक नीलत, योजना र कायय क्रमको प्रस्ताि
तयार गने ।
२. कृलष तथा पिु पालन क्षे त्रको उत्पादकत्व िृस्िका
लालग उन्नत जातको िीउ, मलखाद र आधुलनक
प्रलिलधको प्रयोगको लालग आिश्यक कायय क्रम
तय गने ।
३. माछापालन, फलफुल तथा तरकारी, दु ध र
दु ग्धजन्य व्यिसाय प्रििय नको लालग कायय योजना
तयार गरी कायाय न्वयन गनय लसफाररस गने ।
४. उत्पादन लििे षका पकेट क्षे त्रहरुको एकीन गरी
कायय क्रम संचालनको लालग लसफाररस गने ।
५. लिषादी रलहत तथा अगाय लनक खे ती प्रोत्साहनको
लालग योजना तथा कायय क्रम बनाउने ।
६. नगरलभत्र उत्पालदत कृलष तथा पिु जन्य
िस्तुहरुको बजार व्यिस्थापन तथा लिक्री लितरण
र लनकासीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझाि
प्रस्तुत गने ।
७. नगरलभत्र
पयय टकीय
क्षे त्रहरुको
लिकास,
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पयय टकीय गलतलिलधहरु सैचालनको लालग होटल
व्यिसाय प्रििय न तथा होमस्टे संचालन,
सााँ स्कृलतक तथा ग्रालमण पयय टनको सम्भाव्यता
अध्ययन गरी आिश्यक योजना र कायय क्रम पेि
गने ।
८. नगरलभत्र पयय टन पूिाय धार लिकासको लालग
आिश्यक समन्वय गने ।
९. नगरलभत्र संचाललत सहकारी संस्थाहरुको
संचालन र व्यिस्थापनको लालग आिश्यक नीलत
लनमाय णको लालग सुझाि पेि गने ।
१०.
सहकारी संस्थाहरुको अनु गमन र लनरीक्षण
गरी सुधारका लालग सुझाि सलहत प्रलतिेदन पेि
गने ।
११.
घरे लु तथा साना उद्योग एिम् लघु उद्यम
प्रििय नका लालग आिश्यक योजना र
कायय क्रमको खाका तयार गने तथा स्वरोजगार
प्रििय नको लालग सामालजक लिकास सलमलतसाँग
समन्वय गने ।
१२.
नगरलभत्र व्यापार व्यिसायको प्रििय नका
लालग आिश्यक समन्वय र सहजीकरण गने ।
१३.
िडाबाट प्राप्त भई आएका आलथय क
लिकासका योजनाहरुको एकीकृत खाका तयार
गने ।
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१४.
नगर सभाले तोकेको अन्य कायय गने ।
छ. वन, वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन
िलमलत : िन, िातािरण तथा लिपद् व्यिस्थापन
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार दे हाय
बमोलजम हुने छ ;
१. नगरपाललका क्षे त्रलभत्रको िातािरण तथा जै लिक
लिलिधता सं रक्षण, फोहोरमै ला व्यिस्थापन,
हररयाली प्रििय न तथा प्रदु षण लनयन्त्रण सम्बिमा
आिश्यक नीलत, योजना र कायय क्रम तजुय मा गने ।
२. नगर सभा तथा नगर कायय पाललकाबाट स्वीकृत
िन, िातािरण तथा लिपद् व्यिस्थापन सम्बिी
बजे ट, नीलत तथा कायय क्रम कायाय न्वयन गनय
गराउन सहजीकरण तथा समन्वय गने ।
३. सफा, सुन्दर र स्वच्छ नगर बनाउन आिश्यक
अध्ययन तथा अिलोकन गरी सुझाि पेि गने ।
४. िातािरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन
कायय गने िाखा तथा िडा कायाय लयहरुबाट भए
गरे का कायय हरु प्रभािकारी भए नभएको
अनु गमन तथा लनरीक्षण गरी कायाय न्वयनमा
प्रभािकाररता ल्याउने ।
५. “Clean and Green City” को अिधारण
अनु सार कायय क्रम तजुय मा र कायाय न्वयन गने ।
६. साियजलनक िौचालय लनमाय ण, िायु प्रदु षण,
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िातािरण संरक्षणमा समुदायको अलधकतम
पररचालन, जै लिक फोहोर घरघरमा व्यिस्थापन,
सफा टोल अलभयान, िहरीक्षे त्रमा साना िन
व्यिस्थापन, तरकारी, फलफुल तथा माछामासु
बजारलाई आधुलनकीकरण तथा नदीलकनारा
संरक्षणका
लालग
नगर
सभा
तथा
कायय पाललकाबाट
स्वीकृत
नीलत
तथा
कायय क्रमहरुको कायाय न्वयनका लालग कायय योजना
तयार गने ।
७. िन तथा िन्यजन्तु र जै लिक लििधताको सं रक्षण,
लसमसार संरक्षण, पोखरी तथा जलािय लनमाय ण र
संरक्षणका लालग समुदायको सहभालगता
अलभिृस्ि हसने गरी योजना र कायय क्रम तयार
गने ।
८. खानी तथा नदीजन्य पदाथय एिम् प्राकृलतक श्रोत र
सम्पदा एिम् जलडबु टीको पलहचान, संरक्षण र
उपयोगका लालग आिश्यक नीलत तथा कायय क्रम
तयार गने ।
९. फोहोरबाट उजाय अलभयान कायाय न्वयन गनय
आिश्यक कायय क्रम तयार गने ।
१०.
िडाबाट प्राप्त भई आएका कायय क्रमको
एकीकृत खाका तयार गने ।
११.
िातािरणमैत्री स्थानीय िासन कायाय न्वयन
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गनय आिश्यक योजना र कायय क्रम तयार गने ।
१२.
नगर सभाले तोकेको अन्य कायय गने ।
५. िलमलतको कायतकाल : दफा ३ बमोलजम गलठत
सलमलतको कायय काल सलमलत गठन गदाय कायम
रहे को नगर सभाको कायय कालसम्म रहने छ ।
६. पद ररक्त हुने : दे हायको अिस्थामा सलमतका
पदालधकारीहरुको पद ररि हुने छ ;
क. राजलनमा लदई स्वीकृत भएमा,
ख. मृत्यू भएमा,
ग. लिना सूचना लगातार ३ पटकसम्म बैं ठकमा
अनु पस्स्थत भएमा,
घ. सभाको सदस्य नरहे मा,
ङ. सभाले हटाएमा,
च. सलमलत लिघठन भएमा ।
७. कायतपाललकाले गठन गने िलमलत तथा
उपिलमलत : (१) नगरपाललकाको कायय
सम्पादनलाई सरल, सहज, चु स्त, दु रुस्त, लछटो
छररतो, प्रभािकारी र पररणाममुखी बनाउन नगर
कायय पाललकाले आिश्यकता अनु सार लिलभन्न
सलमलत तथा उपसलमतहरु गठन गनय सक्ने छ ।
(२) उपदफा
(१) अनु सार गठन हुने सलमलत तथा उपसलमलत िा
कायय दलको काम, कतयव्य, अलधकार, कायय क्षेत्र र
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समािधी कायय पाललकाले तोके बमोलजम हुने छ ।
(३) लिलििीकृत कामका लालग गठन भएका
सलमलत तथा उपसलमलत िा कायय दलको लालग
कायय पाललकाले छु ट्टै कायय लिलध, लनदे लिका िा
मापदण्ड जारी गनय सक्ने छ । त्यस्तो कायय सम्पन्न
भए पश्चात सो सलमलत, उपसलमलत िा कायय दल
स्वत: लिघठन हुने छ ।
८. स्थानीय िरकार िं चालन ऐन, २०७४
अनु िारका िलमलतहरु : (१) स्थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ अनु सारका सलमलतहरुको
काम, कतयव्य, अलधकार र कायय क्षेत्र सोही ऐनमा
उल्लेख भए बमोलजम हुने छ ।
(२) उपदफा (१) अनुसारका सलमलतहरुको कायय
सम्पादनको लसललसलामा कायय लिलध, लनदे लिका
िा मागय द।िन आिश्यक भएमा कायय पाललकाले
जारी गनय सक्ने छ ।
९. संघीय िा प्रदे ि कानू न अनु सार छु ट्टै गठन हुने
सलमलतको हकमा सलमलतको गठन, संचालन,
काम, कतयव्य, अलधकार, कायय क्षेत्र र समयािधी
सोही कानू नले तोके बमोलजम हुने छ ।
पररच्छे द-३
लवलवध
१०.
िलमलतको बैं ठक िम्बन्धी व्यवस्था :
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सलमलत, उपलसलमत र कायय दलको बैं ठक सम्बिी
व्यिस्था दे हाय बमोलजम हुने छ;
क. बैं ठक आिश्यकता अनु सार बस्नेछ ।
ख. बैं ठक अध्यक्ष िा संयोजकको आदे िानु सार
सदस्य सलचिले बोलाउने छ ।
ग. सलचिले अध्यक्ष िा सं योजकसाँग समन्वय गरी
बैं ठकको स्थान, लमलत, समय र कायय सूची
सलहत अन्य पदालधकारीलाई जानकारी
गराउनु पने छ ।
घ. बैं ठकमा आिश्यकता अनु सार सम्बस्ित
क्षे त्रका लिज्ञ र सरोकारिालालाई पलन
आमन्त्रण गनय सक्ने छ ।
ङ. सलमलत, उपसलमलत िा कायय दलमा तत्काल
कायम रहे का सम्पू णय सदस्य संख्याको
कस्िमा एकाउन्न प्रलतित सदस्य उपस्स्थलत
भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मालनने छ ।
च. बैं ठको अध्यक्षता संयोजक िा अध्यक्षले गने छ
र लनजको अनु पस्स्थलतमा जे ष्ठ सदस्यले गने छ
।
छ. बैं ठकमा उपस्स्थत सदस्यको बहुमतले गरे को
लनणय य मान्य हुने छ, तर मत बराबर भएमा
बैं ठकको अध्यक्षता गने व्यस्िले लनणाय यक
मत लदने छ ।
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ज. बैं ठकको लनणय य सलचिले प्रमालणत गने छ ।
११.
प्रलतवे दन पे श गनुतपने : (१) नगर सभाले
गठन गरे का सलमतका हकमा बालषय क प्रलतिेदन
प्रत्ये क िषय जे ठ मसान्तलभत्र र कायय पाललकाले
गठन गरे को सलमलत, उपसलमलत िा कायय दलको
हकमा कायय पाललकाले तोकेको समयलभत्र नगर
प्रमुख समक्ष प्रलतिेदन पेि गनुय पने छ ।
(२) बालषय क प्रलतिेदन नगर प्रमुखले नगरसभा
समक्ष पेि गनुय पने छ ।
(३) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
बमोलजम गठन भएका सलमलतको हकमा सोही
ऐनमा तोलकए बमोलजम प्रलतिेदन पेि गनुय पने छ ।
१२.
िु झाव तथा लनदे शन लदन िक्ने :
सलमलत, उपसलमलत िा कायय दललाई नगर
कायय पाललकाले आिश्यक सुझाि तथा लनदे िन
लदन सक्ने छ ।
१३.
बैंठक भत्ता िम्बन्धी व्यवस्था : सलमलत,
उपसलमलत िा कायय दलको बैं ठकमा उपस्स्थत
पदालधकारी तथा अन्य आमस्न्त्रत लिज्ञहरुले दे हाय
बमोलजमको बैं ठक भत्ता प्राप्त गने छन ।
तपलशल :
क्र.सं. अध्यक्षता
दर
(प्रलत
बैं ठक) रु. मा
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१

नगर प्रमख, उपप्रमख १,५००।तथा प्रमुख प्रिासकीय
अलधकृतको अध्यक्षामा
बसेको बैं ठक
२
िडा
अध्यक्ष
तथा १,०००।अन्यको
अध्यक्षतामा
बसेको बैं ठक
१४.
िं शोधन गनत िक्ने : यस कायय लिलधमा
भएको कुनै लिषयमा थपघट िा संिोधन गनुय पने
भएमा कायय पाललकाले संिोधन गनय सक्ने छ ।
१५.
खारे िी तथा बचाउ
: (१) ऐन र
लनयमािलीले सलमलतलाई तोकेको काम, कतयव्य र
अलधकारसाँग यस कायय लिलधमा उल्लेख भएका
कुनै व्यिस्था बााँ लझएमा बााँ लझएको हदसम्म यो
कायय लिलधको व्यिस्था स्वत: खारे ज भएको
मालनने छ ।
(२) यो कायय लिलध लागू हुनपूिय भए गरे का
कामहरु यसै कायय लिलध बमोलजम भए गरे को
मालनने छ ।
आज्ञाले ;
अमृ त कुमार लधताल
प्रमु ख प्रशािकीय
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अलधकृत
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