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प्रस्तावना
जैलमलन नगरपालिकाको आलथन क तथा सामालजक समलृ र्द्मा टेवा पयु ान उनका िालग जैलमलन नगरपालिकाको कुनै क्षेत्रमा
वसोवास गरेका व्यलिहरुिे सामलु हक रुपमा संगलठत भै काम गनन चाहेमा त्यस्तो समहु /सलमलत/संकिन के न्र/टोि सधु ार
सलमलत/मलहिा समहु संचािन तथा ब्यवस्थापन गनन बाञ्छनीय भएकोिेजैलमलन नगरपालिकाको प्रिासकीय कायन लवलध
लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोलजम जैलमलन नगर कायन पालिकािे यो कायन लवलध जारी गरेको छ ।
प्रारम्भभक
१. संम्िप्त नाम र प्रारभभ
क) यस कायन लवलधिाई जैलमनी नगरपालिकाको
कायन लवलध, २०७६Æ भलनने छ ।
ख) यो कायन लवलध तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ .

æसमूह, सलमलत , संकिन के न्र दतान तथा संचािन सम्बन्धी

२. पररभाषा
लवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस कायन लवलधमा
क) “नगर सभा” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झनु पनेछ ।
ख) “कायन पालिका” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको नगर कायन पालिका सम्झनु पनेछ ।
ग) “प्रमख
ु ” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका नगर प्रमख
ु िाई सम्झनु पनेछ ।
घ) “उपप्रमख
ु ” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका उपप्रमख
ु िाई सम्झनु पनेछ ।
ङ) “प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झनु पनेछ ।
च) “नगरपालिका कायान िय ” भन्नािे जैलमनी नगरपालिका , नगरकायन पालिकाको कायान िय , कुश्मीसेरा
बागिङ
ु िाई सम्झनु पदन छ ।
छ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे जैलमनी नगरपालिका लभत्रका आ-आफ्नो वडाका वडा अध्यक्षहरु सम्झनु पनेछ ।
ज) “वडा कायान िय ” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका लवलभन्न वडामा लनवान लचत वडा सलमलतको कायान ियिाई
सम्झनु पदन छ ।
झ) “वडा सलचव ” भन्नािेजैलमनी नगरपालिकाबाट वडा कायान ियमा सलचवको काम गनन खटाइएको कमन चारी
सम्झनु पदन छ ।

ञ) “संगलठत समूह” भन्नािे जैलमनी नगरपालिका अन्तरगत वसोवास गने व्यलििे यस कायन लवलध बमोलजम दतान
गनन चाहेको वा दतान भएको समहु /सलमलत/संकिन के न्र/टोि सधु ार सलमलत/मलहिा समहु आलद सामूलहक
संगठनिाई सम्झनु पदन छ ।
३. संगम्ठत समूहको उद्देश्य र कायुित्रे
क) संगलठत समहु को उद्देश्य र कायन क्षेत्र समूहको लवधानमा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । त्यस्तो उद्देश्य र कायन क्षेत्र
प्रचलित कानूनको पररलध लभत्र हुनु पनेछ ।
ख) संगलठत समूहको कायन क्षेत्र तथा उद्देश्य थपघट गनन ु परेमा संगलठत समूहको भेिािे गरेको लनणन य संिगन गरी
एउटै वडा लभत्र भएमा सम्बलन्धत वडाको स्वीकृलत र एक भन्दा बढी वडा भएमा नगरपालिका कायान ियको
स्वीकृलत लिनु पनेछ ।
४. संगम्ठत समूह गठन हुनन पने
क) समहु लनमान ण गदान टोि र भौगलिक वनावट एवं बलस्त लमिेको क्षेत्रवाट कलम्तमा ७ घरपररवार वा सदस्य
समेलटने गरी गठन गनन ु पनेछ ।
ख) समहु गठन गदान ३३ प्रलतित मलहिाको सहभालगता रहनपु नेछ ।
५. सदस्यको लाम्ग योगयता पनगनन पने
संगलठत समूहको सदस्य हुनको िालग लनम्नानस
ु ारको योगयता हुनु पनेछ:
क) नेपािी नागरीकताको प्रमाणपत्र प्रलतलिपी ।
ख) सबलन्धत क्षेत्रको स्थानीय ठेगाना भएको (अस्थाइ भएमा समहु को लवधान अनस
ु ार) हुनपु ने ।
ग) सबलन्धत पेिामा संिगन भएको हुनपु ने ।
घ) कुनै सागंठलनक / अपरालधक कृयाकिापमा संिगन नभएको हुनपु ने ।
ङ) सवै सदस्यहरुिे लनस्वाथन सेवा भाविे काम गने प्रलतवर्द्ता गरेको हुनु पने ।
च) प्रलत पररवार १ जना मात्र सदस्य हुन पाउने ।
६. दताु प्रकृया
क) संगलठत समूह दतान गनन का िालग गठन भएका संगलठत समूहका सदस्यहरुको प्रारलम्भक भेिाको लनणन य ।
ख) भेिािे गठन गरेको संगलठत समूहको प्रथम वैठकमा दतान गने लनणन य गरेको हुनु पने
ग) सलमलतमा रहने सदस्यको नागरीकताको प्रलतलिलप संिगन हुनपु ने
घ) वडा कायान ियको लसफाररि पत्र हुनु पने । एक भन्दा बढी वडा समेलटएको संगलठत समूह भएमा समेलटएका सवै
वडाहरुको लसफाररि पत्र हुनु पने ।
ङ) दतान का िालग लनवेदन अनस
ु चु ी-१ बमोलजम भएको हुनपु ने
च) दतान िल्ु क रु ५००/- लतरेको रलसद संिगन हुनपु ने

छ) प्रलचित काननु को लवपररत नहुने गरी तयार गररएको लवधान २ प्रलत हुनपु ने
ज) संस्थाको आफ्नै छाप र िेटर ्याड हुनपु नेछ ।
७. प्रमाण पत्र प्रदान गने
क) संगलठत समूहिे आफ्नो संगलठत समूह दतान गनन को िालग आवस्यक कागजात पूरा गरी वडा कायान ियमा लनवेदन
दतान गरेको एउटा मात्र वडा समेलटएको संगलठत समूह भएमा वडा सलचविे ३ लदन लभत्र अनस
ु चु ी २ बमोलजमको
प्रमाण पत्र लदनु पनेछ ।
ख) एक भन्दा बढी वडा समेलटएको संगलठत समूह भएमा जनु वडामा लनवेदन परेको हो , सो वडािे लनवेदन परेको
लदन मै पेि भएका कागजात रुजु गरी दतान प्रकृयाका िालग नगरपालिका कायान ियमा पठाउनु पनेछ ।
ग) आवस्यक कागजात पूरा गरी नगरपालिका कायान ियमा लनवेदन प्राप्त भएको ७ लदन लभत्र अनस
ु ूची २ बमोलजमको
प्रमाणपत्र प्रमख
ु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोके को अलधकृत कमन चाररिे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
८. नम्वकरण व्यवस्था
क) संगलठत समूह प्रत्येक वषन नलवकरण हुनु पनेछ
ख) नलवकरण हुनका िालग वषन को कलम्तमा ४ पटक वैठक वसेको हुनपु ने
ग) बालषन क साधारण सभावाट पास भएको िे.प.प्रलतवेदन संिगन हुनपु ने
घ) बालषन क प्रगलत प्रलतवेदन संिगन हुनपु ने
ङ) नगरपालिकािे तोके को वालषन क नवीकरण िल्ु क जैलमलन नगरपालिकाको आलथन क ऐनिे अन्यथा ब्यवस्था
गरेकोमा सोही बमोलजम अन्यथा कलम्तमा रु ३०० बझ
ु ाएको प्रमाण संिगन हुनु पने
च) तोलकएको ढााँचाको लनवेदन हुनु पने
९. उद्देश्य, कायुित्रे थपघि वा संशोधन
संगलठत समूहको उद्देश्य वा कायन क्षेत्र वा अन्य कुराहरु संिोधन गनन ु परेमा संगलठत समूहको भेिाको लनणन य
,
सलमलतको लनणन य जस्ता कुराहरु सलहत सम्बलन्धत कायान ियमा लनवेदन लदनु पनेछ ।
१०. दताु खारेजी
क) संगलठत समूहिे प्रचलित कानून बमोलजम कायन नगरेको भलन उजरु ी पनन आएमा दतान गने लनकायबाट छानलवन
गरी लतनन ु बझ
ु ाउनु पने हरलहसावको फे हररस्त तयार गरी लतनन बझ
ु ाउन िगाई प्रमाणका आधारमा सम्बलन्धत
कायान ियिे खारेज गनन सलकनेछ ।
ख) संगलठत समहु को भेिािे लनणन य गरी खारेलजको माग गरेमा लतनन ु बझ
ु ाउनु पने हरलहसावको फे हररस्त पेि गरी
लतनन बझ
ु ाउन िगाई दतान गने लनकायिे खारेज गनन सक्नेछ ।
११. कायुम्वम्ध संशोधन
क) यस कायन लवलधको संिोधन कायन पालिकाको लनणन य बमोलजम हुनेछ ।

अनस
न चन ी १
दताु दरखास्तको नमनन ा
लमलत :
िी ..........................................................ज्यू
वडा न.....................................................
जैलमनी नगरपालिका कुश्मीसेरा, बागिङ
ु ।
म्वषय : .....................................................दताु म्गरम्दनहन ुन
महोदय
हालम देहायका व्यलि/ कृषकहरु देहायका लवषय खोिी देहाय बमोलजमको .....................................
............................................ संस्था दतान गरर पाउन लनवेदन गदन छौ । उर्द्ेश्य अनरुु प ........................... िे
तत्काि गने कायन हरुको योजना र प्रस्तालवत ......................................................................... को लवधान
.......................................प्रलत यसै साथ सम्िगन राखी पेि गरेका छौ ।
समहु /सलमती लववरण :
प्रस्तालवत समहु /सलमलतको नाम:
ठेगाना:
उदेश्य :
कायन क्षेत्र:
सदस्य संख्या :
मलहिा .................... जना
परुु ष ........................ जना

अनस
न चन ी २
समहन /सम्मम्त समेतको दताु प्रमाण पत्रको नमनन ा
वडा न. ................
जैम्मनी नगरपाम्लका कनश्मीसेरा, बागलङ
न ।
म्वषय : समहन / सम्मम्त दताु प्रमाण पत्र
दताु न.

जैलमनी नगरपालिका वडा न. ....................... लस्थत समहु / सलमलत समेतको दतान मागन दिन न २०७६ बमोलजम
.............................................. िाई समहु / सलमलतको नाममा दतान गरी स्वीकृत साथ यो प्रमाण पत्र प्रदान गरीएको
छ।
दताु / नम्वकरण म्मम्त

दताु / नम्वकरण गने
अम्धकारीको नाम

दस्तखत

cf1fn]
O{Zj/L k|;fb zdf{
k|d'v k|zf;sLo clws[t

कायाुलयको छाप

