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मस ऩत
ु रीवजाय नगयऩाlरका ऺेत्र भबत्र स्थामी वसोवास गये का फारफाभरकाहरुको सचेतना
अभबवlृ 4 गयL ऺभता ववका; गयाई हये क व्मक्ततसॊग प्रततस्ऩधाा गये य श्रेस्ठता हाभसर गयाई सऺभ
नागरयक तमाय गना

आवश्मक भहशस
ु गयी फारफाभरकाहरुराई सभेटी ऩत
ु रीवजाय नगयऩाlरकाका
१४ वटै वडाभा वडा स्तरयम सभभतत य ऩुतरीवजाय नगयऩाlरकाभा नगय स्तरयम सॊजार गठन गयी

k"0f{

ऩरयचारन गना उचचत ठहय गयी मो कामाववधL वनाई राग" गरयएको छ ।

१.सक्षऺप्त नाम र प्ररारम्भ.
क.मस कामाववचधको नाभ. ऩुतरीवजाय नगयऩारीका भबत्र वसोवास गने फारफाभरकाहरुको वडा स्तयीम
सभभतत य नगय स्तयीम सॊजार

गठन य ऩरयचारन सम्फन्धी कामाववचध

@)&%

यहने छ ।

ख. मो कामाववधL ऩुतरीवजाय नगयकामाऩा lरकाको वैठक द्वाया ऩा lयत गये को भभततवाट प्र .यम्ब हुनेछ ।
२.ऩररभाषा – ववषम वा प्रसङगरे अको अथा नरागेभा मस कामाववधीभा .
क. ऩुतऱीवजार नगरऩाlऱका भभत्र वसोवास गने बाऱबाभऱकाहरु भन्नाऱे . मस ऩुतरीवजाय
नगयऩाlरका ऺेत्र भबत्र स्थामी
ऩदा छ ।

वसोवास गये का १६ वषा भुतनका नेऩारी फारफाभरकाहरुराई सम्झनु

ख.वडा स्तरीय सभमतत भन्नाऱे .मस ऩत
ु रीवजाय नगयऩाlरका भबत्र यहे का १४ वटा वडाहरुभा
सम्वक्न्धत वडाभा स्थामी वसोवास गये का नेऩारी फारफाभरकाहरु द्वाया दपा ३.१. वभोक्जभ गठन

गये को सभभततराई सम्झनु ऩदा छ ।
ग. नगर स्तररय संजाऱ भन्नाऱे . मस ऩुतरीवजाय नगयऩाlरका भबत्र यहे का १४ वटा वडाहरुभा दपा
३.१ वभोक्जभ गठन बएका सभभतत हरुवाट दपा ३.२.क. वभोक्जभ गठन बएको सभभततराई
सम्झनुऩदा छ

घ. सभमतत भन्नाऱे. मस कामाववचधको दपा ३.१ य दपा ३.२.क. वभोक्जभ गठन बएको सभभततराई
सम्झनुऩदा छ ।

ङ. काययववधL भन्नाऱे . ऩुतरीवजाय नगयऩाlरका भबत्र वसोवास गने फारफाभरकाहरुको वडा स्तयीम

सभभतत य नगय स्तयीम सॊजार गठन य ऩरयचारन सम्वन्धी कामाववधी २०७% राई सम्झनु ऩदा छ ।

च. संयोजक भन्नाऱे. . मस कामाववधी वभोक्जभ गठन हुने वडा सभभतत य नगय सॊजारका प्रभुखराई
सम्झनु ऩदा छ ।
छ.सह- संयोजक भन्नाऱे मस कामाववधी वभोक्जभ गठन हुने वडा सभभतत य नगय सॊजारको
उऩप्रभख
ु राई सम्झनु ऩदा छ ।
ज. सचचव भन्नाऱे मस कामाववचध वभोक्जभ गठन हुने वडा सभभतत य नगय सॊजारको सचचवको
कामा गना तोककएको व्मक्ततराई सॊम्झनु ऩदा छ ।

झ. कोषाध्यऺ भन्नाऱे. मस कामाववधी वभोक्जभ गठन हुने वडा सभभतत य नगय सॊजारको
कोषाध्मऺ बई रेखाको कामा गने व्मक्ततराई सॊम्झनु ऩदा छ ।

||

३. वडा सभमतत गठन.
३.१ मस ऩुतरीवजाय नगयऩाlरकाको वडा भबत्र स्थामी रुऩभा वसोवास गये का नेऩारी
फारफाभरकाहरुको बेराद्वाया वडा स्तयीम सभभतत तनम्न वभोक्जभ गठन गरयने छ ।
१.सॊमोजक -

१ जना

३.सचचव-

१ जना

२.सह.सॊमोजक-

१ जना

४. कोषाध्मऺ५.सदस्महरु-

१ जना

५ जना

जम्भा ९ जना

३.१.क.दपा ३.१. वभोक्जभ गठन बएको वडा सभभततको कामाकार ३ वषाको हुने छ ।
३.१.ख. दपा ३.१. वभोक्जभ गठन बएको वडा सभभततभा ४ जना ऩदाचधकायी भध्मे २ जना वाभरका य
५ जना सदस्म भध्मे २ जना फाभरका अतनवामा सभावेz हुनु ऩदा छ ।
३.२ नगर स्तरीय संजाऱ गठन
क. ऩुतरीवजाय नगयऩारीकाका १४ वटा वडाका वडा सभभततका १४ जना सॊमोजकहरु ऩदे न सदस्म
यहने गयी एक नगयस्तरयम सॊजार गठन गरयने छ ।
ख. उऩदपा ३.२ क.

फभोक्जभ गठन बएको नगय स्तरयम सॊजारको वैठक वभस वैठकको तनणामावाट

तऩभशर वभोक्जभको ऩदाचधकायी चमन गरयने छ ।
१.

सॊमोजक

१ जना

३.

सचचव

१ जना

२.
४.

सह.सॊमोजक
कोषाध्मऺ

५. सह- सचचव

६. सह- कोषाध्मऺ
७. सदस्महरु

१ जना

१ जना

१ जना

१ जना

८ जना

जम्भा १४ जना

३.१.क. दपा ३.२.क. वभोक्जभ गठन बएको नगय सॊजारको कामाकार ३ वषाको हुने छ ।
३.२.ग. उऩदपा ३.२ क. फभोक्जभ गठन बएको नगय स्तरयम फारफाभरकाको सॊजारभा रैङङक

हहसावरे ३३ प्रततशत फाभरका नऩये भा सॊजारको वैठकद्धाया ५ जना फाभरका भनोतनत गयL फlढभा १९

;b:oLo

सम्भ सॊजार गठन गना सतनेछ ।

३.३. वडा सभमततको काम कतयब्य र अचधकार-.
३.३. क. दपा ३.१ वभोक्जभ गठन बएको वडा सभभततरे फारफाभरकाहरुको सचेतना अभबवध
ृ l4 गयाई

सऺभ नागlयक तमाय गना. ऺभता ववकास य भसऩ भर
ु क ताभरभ सॊचारन गने मोजना वनाई नगय
सॊजार भापात नगयऩाlरका कामाारमवाट वडा सभभततराई छुट्टाईएको वजेट रगी वडा सभभतत रगामत
सवै फारफाभरकाहरुराई सहबागी गयाई ऺभता ववकास ताभरभ.गोस्ठी .प्रभशऺण.सॊचारन गने । वडा
सभभतत य वडा ववकास कामाक्रभ अन्तगात यहL काभ गने ।
||

३.३.ख. नगर संजाऱको काम कतयब्य र अचधकार -.
मस कामाववचधको दपा ३.२ वभोक्जभ गहठत नगय सॊजारको काभ कताब्म य अचधकाय-.

३.३. ग. दपा ३.२. वभोक्जभ गठन बएको नगय सॊजाररे फारफाभरकाहरुको सचेतना अभबवध
ृ l4 गयाई
सऺभ नागlयक तमाय गना. ऺभता ववकास य भसऩ भुरक नगय स्तयLम ताभरभ सॊचारन गने मोजना
वनाई नगयऩाlरका कामाारमवाट नगय सभभततराई छुट्टाईएको वजेट रगी नगय सभभतत रगामत सवै
फारफाभरकाहरुराई सहबागी गयाई ऺभता ववकास गने भसऩ भुरक ताभरभ.गोस्ठी .प्रभशऺण.सॊचारन
गने

३.३.घ. दपा ३.२. वभोक्जभ गठन बएको नगय सॊजाररे फारफाभरकाहरुको सचेतना अभबवlृ 4 गयाई

सऺभ नागlयक तमाय गना. ऺभता ववकास य भसऩ भर
ु क वडा स्तरयम ताभरभ सॊचारन गने मोजना
वनाई नगयऩाlरका कामाारमवाट वडा सभभततराई छुट्टाईएको वजेट रगी वडा सभभतत रगामत सवै
फारफाभरकाहरुराई सहबागी गयाई ऺभता ववकास गने भसऩ भुरक ताभरभ.गोस्ठी .प्रभशऺण.सॊचारन
गना वडा सभभततराई सहमोग गने । नगयकामाऩाभरका. नगय ववकास सभभतत अन्तगात यहह काभ गने ।
४. नगर संजाऱको संयोजक को काम कतयव्य र अचधकार .
४.१. नगय सॊजारको वैठकको अध्मऺता गने ।

४.२. नगय सॊजारको तपावाट गने सम्ऩुणा काभको प्रतततनचधत्व गने ।
४.३. नगय सॊजारको य वडा सभभततराई नेतत्ृ व प्रदान गने ।
४.४. अन्म आवश्मक काभहरु गने ।

५. नगर संजाऱको सह- संयोजक को काम कतयव्य र अचधकार .
५.१. सॊमोजकराई सहमोग गने ।

५.२. सॊमोजकको अनऩ
ु क्स्थततभा नगय सॊजारको वैठकको अध्मऺता गने ।
५.३. सॊमोजकको अनुऩक्स्थततभा सॊमोजकरे गने सवै काभ गने ।
६. नगर संजाऱको सचचवको काम कतयव्य र अचधकार
६.१. सॊमोजकको सहभततभा नगय सॊजारको वैठक वोराउने ।
६.२. वैठकको उऩक्स्थतत उठाई वैठक सॊचारन गने ।

६.३. सॊमोजकरे तोकेका अन्म काभ गरय सॊमोजकराई सहमोग गने ।
७. नगर संजाऱको सह- सचचवको काम कतयव्य र अचधकार
७.१. सचचवको अनुऩक्स्थततभा सचचवरे गने सवै काभ गने ।

८. नगर संजाऱको कोषाध्यऺको काम कतयव्य र अचधकार
८.१. सॊमोजकसॉग सल्राह गयL नगय सॊजारको आम व्ममको हहसाव दरु
ु स्त याखL रेखा ऩयLऺण
गयाउने.
८.२. नगय सॊजारको कोष सम्वक्न्ध अन्म काभहरु गने ।

९. नगर संजाऱको सह- कोषाध्यऺको काम कतयव्य र अचधकार
९.१. कोषाध्मऺको अनुऩक्स्थततभा कोषाध्मऺरे गने काभहरु गने ।
९.२. कोषाध्मऺराई सहमोग गने ।

१०. नगर संजाऱको सदस्यहरुको काम कतयव्य र अचधकार
१०.१. सॊमोजकराई सहमोग गयL नगय सॊजारराई सपर ऩाने ।
||

११. वडा सभमततको संयोजक को काम कतयव्य र अचधकार
११.१. वडा सभभततको वैठकको अध्मऺता गने ।

११.२. वडा सभभततको तपावाट गने सम्ऩ"णा काभको प्रतततनचधत्व गने ।
११.३.

वडा सभभततराई नेतत्ृ व प्रदान गने ।

११.४. अन्म आवश्मक काभहरु गने ।

१२. वडा सभमततको सह- संयोजक को काम कतयव्य र अचधकार
१२.१. सॊमोजकराई सहमोग गने ।

१२.२. सॊमोजकको अनुऩक्स्थततभा वडा सभभततको वैठकको अध्मऺता गने ।
१२.३. सॊमोजकको अनऩ
ु क्स्थततभा सॊमोजकरे गने सवै काभ गने ।
१३. वडा सभमततको सचचवको काम कतयव्य र अचधकार
१३.१. सॊमोजकको सहभततभा वडा सभभततको वैठक वोराउने ।
१३.२. वैठकको उऩक्स्थतत उठाई वैठक सॊचारन गने ।

१३.३. सॊमोजकरे तोकेका अन्म काभ गरय सॊमोजकराई सहमोग गने ।

१४. वडा सभमततको कोषाध्यऺको काम कतयव्य र अचधकार
१४.१. सॊमोजकसॉग सल्राह गयL वडा सभभततको आम व्ममको हहसाव दरु
ु स्त याखL रेखा ऩयLऺण
गयाउने ।

१४.२. वडा सभभततको कोष सम्वक्न्ध अन्म काभहरु गने ।

१५. वडा सभमततका सदस्यहरुको काम कतयव्य र अचधकार
१५.१. सॊमोजकराई सहमोग गयL वडा सभभततराई सपर ऩाने ।

१६ .कोषको व्यवस्था . फारफाभरकाहरुको नगय सॊजार य फारफाभरकाहरुको वडा सभभततको राचग
कोषको व्मवस्था दे हाम वभोक्जभ हुनेछ ।
१७.१. नगयकामाऩाlरकारे तनणाम गयी मस फारफाभरकाहरुको नगय सॊजारको
वडा सभभततको कोषभा जम्भा गये को यकभ

१७.२. नेऩार सयकायवाट प्राप्त अनुदान यकभ

।

य फारफाभरकाहरुको

१७.३. अन्म ठाॉउवाट प्राप्त हुन आउने यकभ ।
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