
                                    कमालामार्इ नगरपाललका विकास सलमति ऐन‚ २०७६ 

प्रस्िािनााः  कमलामार्इ नगरपाललका क्षेत्रलित्र महत्िपरु्इ सम्पदा र पर्इटक स्थलहरुको सरक्षर् िथा 
विकास गनइ र्ोजना र विकास कार्इहरुलार्इ शीघ्र प्रिािकारी ढगले कार्ाइन्िर्न गदे त्र्सको उचिि व्र्िस्था 
गनइ आिश्र्क देखिएकोले कमालमार्इ नगरपाललकाको नगर सिाले र्ो ऐन िजुइमा गरी जारी गरेको छ । 

१. सक्षक्षप्ि नाम प्रारम्िाः र्स ऐनको नाम कमलामार्इ नगरपाललका विकास सलमति ऐन‚२०७६ रहेको 
छ । 
२. पररिाषााः  विषर् िा प्रसगले अको अथइ नलागेमा  
क . सलमति िन्नालाेः  दफा (३) अन्िगइि गठन गररएको सलमति सम्झन ुपछइ ।  
ि. विदेलश एजेन्सी िन्नालाेः कुन ैविदेशी राष्ट्रिर्, अन्िराष्ट्रिर् िा विदेशी सस्था समेिलार्इ जनाउदछ । 
ग. गठन अदेश िन्नालेाः नगरकार्इपाललका द्धारा सलमति गठन गनइ सक्ने गरी जारर गरीएको सलमति 

गठन आदेश लार्इ जनाउदछ । 
घ. नगरपाललका िन्नालेाः कमलमार्इ नगरपाललका लार्इ जनाउदछ । 
ङ.  नगरकार्इपाललका िन्नालेाः कमलामार्इ नगरपाललका नगर कार्इपाललकालार्इ जनाउदछ । 
 
३ सलमति गठन गनइ सक्ने  (१) . कमलामार्इ नगरपाललकाले उचिि िा अिश्र्क ठहरार्मा गठन अदेश 

द्धारा सोही आदेशमा िोकीए िमोष्ट्जमको नगरपाललका लित्रको कुन ै विशषे प्रकतिको िा राष्ट्रिर्  
महत्ि िन्नाले कुन ैविकास र्ोजना िा विकास कार्इलार्इ कार्ाइन्िर्न गनइका लाचग सलमति गठन 
गनइ सक्ने छ । 

२ उपदफा (१) अन्िगइिको प्रत्रे्क सचुिि आदेश द्धारा सलमतिका काम किइव्र्हरु िोककने छन 
ित्सम्बष्ट्न्ध अरु बबषर्हरुको पतन व्र्िस्था हुन सक्ने छ । 

३ सलमतिको गठन प्रक्रीर्ा गठन आदेश मा उल्लेि िए िमोष्ट्जम हुने छ परुािाष्ट्त्िक ऐतिहासीक धालमकइ  
रारि महत्िका क्षेत्र सग सम्बष्ट्न्धि बबषर्मा सलमति गठन गदाइ परुात्ि वििाग िा सघीर् एि 
प्रदेश सरकारको तनदेशन परु्इरुपमा पालना गने गरी कार्इविचधहरु समेि िोक्न ुपने छ । 

३. पदेन सदस्र् िाहेक सलमतिमा सदस्र्हरुको कार्इकाल ४ िषइको हुने छ । सदस्र्हरु पनुाः तनर्कु्िी 
हुन सक्ने छ । 

४.  सलमतिलार्इ सस्था मान्ने  दफा (३) अन्िगइि गठन िएको प्रत्रे्क सलमि अविछन्न उत्तराचधकार 
िाला सस्था हुने छ । त्र्स सलमतिको सि ैकामको तनलमत्त एउटै छाप हुने छ र व्र्क्िी सरह िल 
अिल सम्पति लेनदेन गने िथा राख्न ेत्र्स सलमतिलार्इ अचधकार हुने छ । सो सलमतिले व्र्क्िी 
सरह नालेस गनइ र तनजउपर पतन व्र्क्िी सरह नालीस उजुर लाग्न सक्ने छ । 



५.  सलमतिको कोष  सलमतिमा एउटा छुट्टै कोष हुने छ । 
२. उपदफा (१) िमोष्ट्जमको कोषमा देहार् िमोष्ट्जमका िािाहरु रहने छन । 
क. सलमतिको आफन ैआम्दानी    
ि. सघ, प्रदेश िा स्थानीर् सरकारिाट प्राप्ि रकम अनदुान । सहर्ोग  
ग. कुन ैगरैसरकारी सघ, सस्था िा व्र्क्िीले प्रदान गरेको रकम । सहर्ोग 
घ. कुन ैविदेशी एजने्सी िा दात्री तनकार्िाट प्राप्ि कार्इक्रम सहर्ोग रकम 
३ .सलमति गठन िा तनलमत्त िोकीएको गठन आदेशमा उल्लिे िएका काम सग कार्इक्रमहरु । 
कक्रर्ाकलाप हरु कार्ाइन्िर्न गनइको तनलमत्त सलमतिको कोषको उपर्ोग गररन्छ । 
४. लसलमतिले नगरपाललकािाट ष्ट्स्िकृि गठन आदेश एि तनर्मािलीको अचधनमा रही िोककएको 
कार्इप्रर्ाली र कार्इक्रमहरु िमोजीम काम गने छ र सोहह िमोष्ट्जम हहसाि ककिाब राख्न ेछ । 
र्सका लागी आिश्र्क परेमा वितनर्मािली समेि िनाउन सक्ने छ । 
५. कोषको सिालन नगरपाललकाको प्रमिु प्रशासकीर् अचधकृि िा तनजले िोकेको अचधकृि र 
लेिा प्रमिु को सर्कु्ि दस्ििििाट हुने छ । सलमतिको छुट्टै लेिा को कमइिारी िएको 
अिस्थामा लेिा प्रमिुको रुपमा तनजलार्इ न ैिोक्ने गरी व्र्िस्था लमलाउन ुपने छ । 
६. कोषको लिेा पररक्षर् नगरपाललको लिेा पररक्षर् सरह हुने छ । 
७. प्रशासतनक ििइको हद नगरपाललकािाट िोककए िमोष्ट्जम हुने छ । 
८. सलमतिका कमइिारीहरुाः  (१) सलमतिका कामहरु सिुारुरुपले सिालन गनइका लाचग नगर सिाले 
स्िीकृि गरेको दरिन्दी लित्र रहह सलमतिले कमइिारीहरु तनर्तु्त गनइ सक्ने छ । र्सरी दरिन्दी 
िोक्दा सलमतिको आन्िररक श्रोििाट प्राप्ि हुने आम्दातनले धान्न सक्न क्षमिालार्इ समेि 
विश्लेषर् गनुइ पने छ ।  
२ . कमइिारी तनर्कु्िी गदाइ नगरपाललकाको कमइिारी तनर्कु्िी सम्बष्ट्न्ध प्रक्रीर्ा कार्इविधी िथा 
प्रादेलशक लोक सेिा आर्ोग िाट स्िीकृि लसद्धान्ि एि िररकाहरु अनसुार िाहेक अरु कुन ैिररका 
िाट कुन ैव्र्वत्त लार्इ तनर्कु्िी हदर्इने छैन ।  
३. सलमतिलार्इ आिश्र्क िएको अिस्थामा नगरपाललकाका कमइिारीहरुको सेिा ललल सककने छ । 
सो को लाचग सलमतिले थप प्रोत्साहान सवुिधा प्रदान गनइ सक्ने छ । िर त्र्सरी िहटएको 
कारर्िाट िीनको साविकको नोकरीको शिइहरुमा कुन ैअसर पने छैन । 
९. आन्िररक श्रोि व्र्िस्थापन सम्बष्ट्न्धाः (१) कुन ैऐतिहालसक परुािाष्ट्त्िक धालमइक सास्कृतिक िा 
पर्इटन क्षते्र सग िा रारिर्ी महत्िको विषर् सग सम्बष्ट्न्धि सलमति गठन िर्इ प्रिेश शलु्क 
दस्िरु िा िाडा उठाउन सक्ने छ । त्र्सरी उठेको रकम सलमतिको आफन ैिािामा जम्मा गनुइ 
पने छ । 



१०. आदेश । तनर्म जारी गने नगरपाललकाको अचधकाराः सलमतिको काम कारिाही विषर्मा 
नगरपाललकाले समर्, समर्मा तनर्म िा आदेश जारी गनइ सक्न े छ र त्र्स्िा तनर्म िा 
आदेशहरु पालना गनइ त्र्स सलमतिको किइव्र् हुने छ । 
११.सलमतिको गठनाः (१) र्स ऐन िमोष्ट्जम को गठन आदेश द्धारा गहठि सलमतिको काम 
कारिाहील ेनेपाल सरकार नगरपाललका िा सम्बष्ट्न्धि सलमतिलार्इ अपरुखर्र् क्षिी हुन जाने िन्ने 
नगर कार्इपाललकालार्इ लागेमा िा सलमतिले कार्ाइन्िर्न गनइ लागेको कुन ै विकास र्ोजना िा 
विकास कार्इ नगरपाललका िा नेपाल सरकारले न ैपरु्इ रुपमा सिालन गनइ सक्छ िा त्र्सको काम 
परुा ि ैसकेको छ िन्ने नगरपाललका लार्इ लागेमा नगर कार्इपालललकाले तनर्इर् गरी सलमतिलार्इ 
विघटन गरी गनइ सक्ने छ । त्र्सरी विघटन िएको कुरा राजपत्रमा समेि प्रकाशन गरी जानकारी 
मा ल्र्ाउन ुपने छ । 
२. सलमति विघटन िएको िण्डमााः  
क. सलमतिको सब ैहक जार्जाि र ऋर् नगरपाललकाको हुने छ । 
ि. सलमतिसग ललएका सब ैठेक्काहरु नगरपाललकासग ललर्इएका मातनने छन । 
१२. मध्र्स्थाद्धारा वििादको समाधान गनेाः (१) सलमतिसग िएको कुन ैसम्झौिा र त्र्सलार्इ 
कार्ाइष्ट्न्िन गने कुराका सम्बन्धमा वििाद उत्पन्न िएमा वििाद समाधानको लाचग मध्र्स्थ 
समक्षा पठाउन ु पने गरी सो समझौिामा ब्ििस्था िएकोमा सोही सम्झौिा अनसुार वििाद 
समाधान हुने छ । 
२ वििाद समाधानको लाचग उपदफा (१) अन्िगइि मध्र्स्थ समक्षा पठार्एको वििादको सम्बन्धमा 
साक्षी प्रमार् बझुने साक्षीहरुलार्इ उपष्ट्स्थति गराउने र ललििहरु पेश गराउने अचधकार तनजलार्इ 
हुने छ । 
३ मध्र्स्थको तनर्इर् अष्ट्न्िम हुने छ र दबु ैपक्षहरु उपर मान्र् हुने छ ।  
िर मकाइ पने पक्षको प्रिललि काननु बमोष्ट्जम िोककएको अदालिमा पनुरािेदन हदन र्स उप 
दफाले बाधा परुाएको मातनने छैन । 
४. मध्र्स्थ द्धारा िएको तनर्इलार्इ प्रिललि काननु बमोष्ट्जम कार्ाइन्िर्न गन ैछ । 
१३. तनर्म बनाउन सक्नेाः  र्स दफाको उद्धेश्र् कार्ाइष्ट्न्िन गनइ नगरपाललकाल ेतनर्म बनाउन 
सक्ने छ । 
 

 

 



  


