तिलागफ
ु ा नगरपातलका

नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्
गाल्जे, कातलकोट

जनिा सँग मेर्र कार्यक्रम संचालन कार्यतिति २०७७
नगर कार्यपातलका बाट पाररि तमति:२०७७-०६-१०

प्रस्ताबना : g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ को भाग १७ को िारा २१४ को संिैिातनक व्र्िस्था बमोतजम अनसु चु ी ८ र साझा
अतिकार सचु ी ९ मा उल्लेतिि अतिकारको प्रर्ोग गर्दै राज्र् शतिको बाँडफाँट िथा संचालन सम्िन्िमा स्थातनर् िहले जनिा
बाट तनिायतचि जनप्रतितनति माफय ि स्थातनर् नागररकले आफ्नो प्रत्र्क्ष सहभातगिामा िजगयु ने िातषयक िथा आितिक नगर तिकास
र्ोजना अन्िगयि र्स नगरपातलकाको आठौं नगर सभा बाट आि २०७७-०७८ र्देति जनिा सँग मेर्र कार्यक्रम संचालन र्ोजना
समेि पाररि भई /fHo k'g{;+/rgf सँगै :yfgLo ;/sf/sf ?kdf ul7t :yfgLo txsf] lgjf{rg kZrft hgtfn]
pgLx?s} k|ltlgwL4f/f zf;g ug]{ cj;/ k|fKt u/]sf छन् । hgtfsf] ;j}eGbf glhssf] ;/sf/sf ?kdf /x]sf]
:yfgLo txn] hgtfsf cfjZostf k|efjsf/L?kdf ;Djf]wg ug{'kg]{ cfjZostf 68sf/f] /x]sf] र्देतिन्छ . र्सै
सन्र्दभयमा तिलागफ
ु ा gu/kflnsfsf] आठौं gu/;efn] स्थातनर् सरकार सचं ालन ऐन २०७४ को र्दफा ११ र तिलागफ
ु ा
नगरपातलकाको प्रशासतकर् कार्य तनर्तमि गने ऐन २०७४ को र्दफा ४ ले तर्दएको अतिकार प्रर्ोग गरी hgtf;Fu d]o/ sfo{qmd
पाररि गरी सोको sfof{Gjog ug{ gu/ sfo{kflnsfn] of] sfo{ljlw jgfO{ nfu' u/]sf] 5 .
१) सक्षं िप्त नाम र प्रारम्भ : र्स कार्यतितिको नाम जनता सँग मेयर काययक्रम सच
ं ालन काययक्षिक्षि २०७७ हुनेछ ।
२) लागु हुने क्षमक्षत :- र्ो कार्यतिति नगरकार्यपातलकाले पाररि गरे को तर्दन र्देति नगरपातलका लागु गररने छ ।
३) काययक्रमको लक्ष्य :- तिलागफ
ु ा नगरपातलकाका सम्पर्ु य िडाहरुमा रहेका लतक्षि िगयहरुलाई तसतमि तितिर् सािनस्रोि
पररचालन गरी उनीहरुको आतथयक िथा सामातजक रुपान्रर्को माध्र्म बाट स्ि-रोजगारीको अिसर स्रजना गरी गररबी न्र्तू नकरर्मा
टेिा प-ु र्ाऊने ।
४) उदेश्यहरु :- क) hgtf;Fu k|ToIf ;/f]sf/ /xg] गरी उनीहरुको lhjg:t/df k|ToIf लाभ हुने tyf glthf k|fKt
x'g] कार्यक्रमहरु माफय ि hgk|ltlgwL / hgtf lar ;'dw'/ ;DjGw sfod ug]{ .
ि) :yfgLo ;/sf/ k|lt जनिाको ckgTj ;[hgf ug]{ tyf :j/f]huf/का अिसर dfkm{t hgtfsf] lhjg:t/df
;'wf/ Nofpg] .
ग) नगरबासीहरुको आतथयक िथा सामातजक सशतिकरर्मा सघाऊ प-ु र्ाऊने ।
घ) नगर सरकारको प्रत्र्क्ष सेिा प्रिाहलाई सद्रु तिकरर् गरी आमनागररक प्रतिको उिरर्दातर्त्ि तिकास गने ।
ङ) आम नागररक र नगर सरकार तबचको असमझर्दारी र्दरु ी घटाऊने ।
५) काययिेत्र :- तिलागफ
ु ा नगरपातलकाका ११ िटै िडाहरुमा रहेका सम्पर्ु य बतस्िहरु र्स कार्यक्रमका लतक्षि कार्यक्षरे हुनेछन।्
६) काययक्रम सच
ं ालन तथा व्यिस्थापन सयं न्त्त्र :- र्ो कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय र्देहार्:का संरचनागि प्रर्ाली गठन गरी पररचालन
गररनेछ ।

६.१ : नगर स्तररय काययक्रम कायायन्त्ियन तथा व्यिस्थापन क्षनदेशक सक्षमक्षत :- क) नगरपातलका स्िरमा तनम्नानसु ारको
एक कार्यकारी संर्न्र तनमायर् गरी कार्यक्रमको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न,व्र्िस्थापन,तनर्मन,अनगु मन िथा मल्ु र्ांकनका कार्यहरु
सचं ालन गररनेछ ।
१ नगर प्रमि
संर्ोजक
ु
२ नगर उप- प्रमि
सर्दस्र्
ु
३ कार्यपातलकाको सर्दस्र्हरु मध्र्े १ जना मतहला सतहि ३ जना
सर्दस्र्
४ प्रमि
सर्दस्र्
ु प्रशासतकर् अतिक्रि
५ िडा अध्र्क्षहरु मध्र् नगर प्रमि
ले
मनोतनि
गरे
क
ा
३
जना
सर्दस्र्
ु
६ प्रमि
सर्दस्र् सतचि
ु प्रशासन शािा
द्रटव्य : आिश्र्किा अनसु ार तिषर्गि शािा प्रमि
ु हरु लाई आमतन्रि गने सतकने छ ।

६.२ : िडा स्तररय काययक्रम कायायन्त्ियन सक्षमक्षत :- िडा स्िरमा तनम्नानसु ारको एक कार्यकारी संर्न्र तनमायर् गरी कार्यक्रमको
प्रभािकारी कार्ायन्िर्न,व्र्िस्थापन,तनर्मन,अनगु मन िथा मल्ु र्ांकनका कार्यहरु सचं ालन गररनेछ ।
१
िडा
संर्ोजक
२ िडा सतमतिका सर्दस्र्हरु
३
िडा
सर्दस्र्
४ िडा अन्िगयि गतठि सामर्दु ातर्क संस्थाका पर्दातिकारी मध्र् १-१ जना मतहला र र्दतलि सतहि २ जना
५ िडा अध्र्क्षले िोके को १ जना समाजसेिी
६ प्रशासन सहार्क िथा सामातजक पररचालक
सतचि
द्रटव्र् : आिश्र्किा अनसु ार व्र्तित्िहरु लाई आमतन्रि गने सतकने छ ।

अध्र्क्ष
सर्दस्र्
सतचि
सर्दस्र्
सर्दस्र्
सर्दस्र्

६.३ : समुदाय स्तररय सामाक्षजक पररचालन समन्त्िय सक्षमक्षत :- समर्दु ार् स्िरमा तनम्नानसु ारको एक कार्यकारी संर्न्र तनमायर्
गरी कार्यक्रमको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न,व्र्िस्थापन,तनर्मन,अनगु मन िथा मल्ु र्ांकनका कार्यहरु संचालन गररनेछ ।
१ सामर्दु ातर्क संस्थाका अध्र्क्षहरु मध्र्े १ जना सियसहमि
संर्ोजक
२ सामर्दु ातर्क संस्थाका १ जना मतहला र १ जना र्दतलि सर्दस्र् सतहि ५ जना
सर्दस्र्
३ सम्ितन्िि िडाको सामातजक पररचालक
सर्दस्र्
सतचि
द्रटव्य : आिश्र्किा अनसु ार व्र्तित्िहरु लाई आमतन्रि गने सतकने छ ।

७) काययक्रमका सभ
ं ागहरु :- र्ो कार्यक्रम कार्ायन्िर्न िथा व्र्िस्थापनमा तनम्न तिषर्गि संभागहरु सँग सम्ितन्िि तक्रर्ाकलापहरु
समर्दु ार्को मागमा आिाररि भई कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाईनेछ ।

७.१ आक्षथयक सशक्षिकरण:
७.१.१ : पिु ायिार क्षिकास : समर्दु ार्को मागमा आिाररि प्रत्र्क्ष जनिाको आर्-आजयन सँग जोतडएका स-साना पिु ायिार तिकास
आर्ोजनाहरु:-तसंचाई,िानेपानी,सिु ाररएको घट्ट,पानी तमल,कोशेली घर,स-साना लघु उध्र्ोग,ग्रामिण शौर्य उर्ाय,सडक
बमि, आर्दी आर्ोजनाहरु छनौट गरी स्थातनर् िहको बातषयक र्ोजना िजमयु ा प्रर्ाली सँग अन्िर सम्िन्ि कार्म रािी कार्ायन्िर्नमा
ल्र्ाईनेछ ।

७.१.२ : आय-आजयनमा आिाररत गररबी न्त्यक्षू नकरण : र्स कार्यक्रम माफय ि समर्दु ार्को आतथयक सशतिकरर् सँग जोतडएका
तक्रर्ाकलाप समर्दु ार् स्िर बाटै माग संकलन गरी उनीहरुको प्राथतमतककरर्को आिारमा बाख्रापालन,भेडापालन,कुिरु ापालन,उन्नि
फलफुल िेिी तिस्िार,बगैचा व्र्िस्थापन,मौसमी िथा बेमौसमी िरकारी िेिी,लघु व्र्िसार्,आर्दी जस्िा तक्रर्ाकलापमा आिश्र्क
बजेट तितनर्ोजन गरी सो बजेट लाई घतु म्िकोषको रुपमा सामर्दु ातर्क संस्थाहरुले संस्थाका सर्दस्र्हरु लाई मागको आिारमा पररचालन
गरी नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्ले कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाऊने छ ।
७.१.३ : क्षसप क्षिकासमा आिाररत स्ि:रोजगारको अिसर : र्स सभं ाग अन्िगयि लतक्षि िगयको प्रत्र्क्ष र्दैतनकी सँग जोतडएका
तिषर्हरुमा तसप तिकास गरी स्ि-रोजगारका अिसरहरु स्रजना गने र तसप तिकास सँग सम्ितन्िि तक्रर्ाकलापहरु : फतनयचर
तनमायर्,हेर्र कतटङ,हाऊस िाईररङ,होम कलररङ,पेतन्टङ,डकमी,तसकमी, तसलाई कटाई,आरन पंिा,रािी पािी तसलाई बनु ाई,लघु
उध्र्ोग संचालन िथा प्रतििी हस्िानान्रर् आर्दी जस्िा तक्रर्ाकलापहरु छनौट गरर संचालन गररनेछन।्
७.२ :- सामाक्षजक सशक्षिकरण :- नगरपातलकाले सामातजक पररचालनको माध्र्म बाट नगरका सम्पर्ु य िडाहरुमा रहेका
ितस्िहरुको अनसु चु ी १ मा उल्लेतिि सचु कहरुको आिारमा प्रारतम्भक सिेक्षर् गरी कार्यक्रमले लतक्षि गरे का घरिरु ीहरु लाई
सामर्दु ातर्क संस्थाहरुमा आबध्र्द गरी तनम्नानसु ारका चरर्हरुमा सामातजक सशतिकरर्का कार्यक्रमहरु संचालन गररनेछ ।
७.२.१ : सस्ं थागत क्षिकास :- कार्यक्रमको लागी छनौट भएका िडाहरुमा रहेका तिपन्न ितस्िह रुमा आिारभिु सिेक्षेर् बाट
पतहचान गररएका लाभातन्िि घरिरु ीहरु लाई २० र्देति ३० जनाको सामर्दु ातर्क संस्थामा आबध्र्द गरी प्रजािातन्रक प्रर्ाली बाट संस्थाको
नेरत्ि चर्न गने र उतनहरुकै भेला सभा बाट कार्यक्रमले पररलतक्षि गरे का र्ोजना िथा तिकास तनमायर्का तक्रर्ाकलापहरु तनर्यर् भएको
आिारमा नगरपातलकाले कार्ायन्िर्न गनेछ।सामर्दु ातर्क संस्था गठन,पररचालन,तनर्न्रर्,तनर्मन,अनगु मन िथा पररपक्किा मल्ु र्ांकन
सम्ितन्िका सम्पर्ु य कार्य नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्ले कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाऊने छ ।
७.२.२ : चेतनामल
ु क क्षक्रयाकलाप :- र्स कार्यक्रम माफय ि समर्दु ार्मा रहेका तितभन्न सामातजक कुरुिी न्र्तू नकरर् सम्ितन्ि
चेिनामल
ु क कार्यक्रमहरु सचं ालन गररनेछन् ।
७.२.३ : िमता क्षिकास र रणक्षनक्षतक सच
ं ार : नगरपातलकाले कार्यक्रम माफय ि लतक्षि गरे का समर्दु ार्हरुको माग बमोतजमको
जनशति तिकास गनय आिश्र्क तसप िथा क्षमिा तिकासका िातलमहरु संचालन गनपयु नेछ । िातलम संचालन गर्दाय िातलमको पाठ्र्क्रम
तिकास,कार्यक्रम िजयमू ा,अनगु मन िथा मल्ु र्ाकंन र आिश्र्किा बमोतजम बातहररर् स्रोि व्र्तिहरु सँग समन्िर् गरी
नगरकार्यपातलकाको कार्ायलर्ले क्षमिा तिकास सम्ितन्िका कार्यक्रमहरु सचं ालन गनेछ र क्षमिा तिकास सम्ितन्िका कार्यक्रमहरुको
प्रबािकारी कार्ायन्िर्न गनय सचु ना संप्रेषर्,अन्िरतक्रर्ा,छलफल,गोष्ठी िथा सेतमनार जस्िा रर्तनतिक संचारका तक्रर्ाकलापहरु
संचालन गररनेछन् ।

७.२.४ : आपतकाक्षलन राहत तथा उद्दार :- र्स कार्यक्रम माफय ि नगरपातलकाका ११ िटै िडाहरुमा आऊन सक्ने संभातिि
आपिकातलन घटना पररघटनाहरुमा ित्काल राहि िथा उद्दारका कार्यक्रहरु लागू गनय एक नगर स्िररर् मेर्र राहि कोष स्थापना गरी
संचालन गररनेछ ।
७.२.५ : क्षिपद्जोक्षिम न्त्यक्षू नकरण :- र्स कार्यक्रम माफय ि नगर स्िररर् तिपर्द् जोतिम न्र्तू नकरर् सम्ितन्ि र्ोजनामा समािेश
भएका तनति,र्ोजना िथा कार्यक्रहरु लाई सघाऊपग्ु ने िालका कार्यक्रम िर् गरी लागू गररनेछन् ।
७.२.६ : क्षदर्यरोगीहरु लाई सहायता :- जनिा सँग मेर्र कार्यक्रम माफय ि तिलागफ
ु ा नगरपातलकाका ११ िटै िडाहरुमा रहेका
तर्दघयरोगीहरु लाई ित्काल राहि पग्ु ने िालका आतथयक िथा प्रातितिक सहार्िा सम्ितन्िका कार्यक्रमहरु िर्गरर कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाईनेछ
८) योजना तथा काययक्रम छनौट प्रक्रया :- र्स कार्यक्रम अन्िगयि कार्ायन्िर्न हुने आर्ोजना िथा कार्यक्रमहरु समर्दु ार्को मागमा
आिाररि भई स्थातनर् िहको तनर्तमि बातषयक र्ोजना िजयमु ा प्रतक्रर्ाबाट छनौट गरी स्थातनर् िहका अन्र् र्ोजना िथा कार्यक्रम
अनरुु पकै प्रतक्रर्ा बाट स्िीक्रि गरी समर्दु ार्कै संलग्निामा उनीहरुको आिश्र्किा र प्राथतमकिाका आिारमा कार्ायन्िर्न हुनेछन् ।
९) लक्षित िगय छनौट :- र्स कार्यक्रम बाट नगरपातलकाका ११ िटै िडाहरु मध्र्े गररबीको सचु ांकमा आिारमा तनम्नचरर्हरुमा
र्देहार्:का लतक्षि बगयहरु छनौट गरी कार्यक्रम लागु गररनेछ ।
९.१:- प्रथम चरर् : आफ्नो उत्पार्दन बाट ३ मतहना सम्म मार िान पग्ु ने अति तिपन्न पररिारहरु ।
९.२:- र्दोस्रो चरर् : आफ्नो उत्पार्दन बाट ६ मतहना सम्म मार िान पग्ु ने तिपन्न पररिारहरु ।
९.३;- िेस्रो चरर् : आफ्नो उत्पार्दन बाट ९ मतहना सम्म मार िान पग्ु ने मध्र्म पररिारहरु ।
९.३;- चौथौ.चरर् : आफ्नो उत्पार्दन बाट १२ मतहना सम्म मार िान पग्ु ने सम्पन्न पररिारहरु ।
१०) सामाक्षजक पररचालन :- नगरपातलकाले र्स कार्यक्रम िफय प्रत्र्ेक िडा १-१ जनाका सहार्क स्िर चौथौिहको सामातजक
पररचालक तनर्तु ि गरी सामतजक पररचालन िफय समर्दु ार्मा अिाररि आर्आजयन,तसप तिकास िथा भौतिक पिु ायिार सम्ितन्िमा
कार्यक्रमहरु सचं ालन गनय सामर्दु ातर्क संस्थाको गठन िथा पररचालनको कार्य संचालन हुनेछ ।
११) सामुदाक्षयक सस्ं थाको र्ुक्षम्तकोष पररचालन :- तिलागफ
ु ा नगरपातलका नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्ले लतक्षि िगयरहरु
लाई आर्आजयन िथा तसप तिकास सम्ितन्िका तक्रर्ाकलापहरु संचालन गरी नगरको गररबी र्दर न्र्तू नकरर् गने उर्देश्र्ले र्स कार्यक्रम
माफय ि कुल बजेटको २० प्रतिशिले हुन आऊने रकम तबऊंपंजु ी अनर्दु ान स्िरुप सामर्दु ातर्क संस्थाको नगरपातलकाको तितिर् कारोिार
सचं ालन गने िातर्ज्र् बैंकमा घतु म्िकोष स्थापना गरी बातषयक रुपमा पजंु ी घतम्िकोष स्िरुप पररचालन गररने छ ।
१२) बजेट व्यिस्था र िचय प्रणाली : क) र्स कार्यक्रमको सचं ालन िथा व्र्िस्थापनको लागी नगरपातलकामा तितनर्ोतजि रकम
लाई जनिा सँग मेर्र कार्यक्रम संचालन कोषको रुपमा स्थापना गरी सो कोष बाट कार्यक्रम संचालनका अतनिार्य र्दातर्त्िका
तशषयकहरु:सामातजक पररचालकको िलब,भिा र सम्पकय ईकाई संचालन िचयमा आिश्र्क बजेट तितनर्ोजन गरी बाँकी रकम
सामर्दु ातर्क संस्थाहरु बाट माग भई आएका र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुमा तितनर्ोजन गरी सम्झौिा बमोतजम कार्यप्रगतिको आिारमा
भि
ु ानी गररने छ ।
१३) पारदक्षशयता र उत्तरदाक्षयत्ि :- क) कार्यक्रम लागु भएका िडाहरुमा िडा कार्ायलर्हरुले आआफ्नो कार्यक्षरे तभर सम्पन्न
भएका कामकारबाहीहरुको तिषर्मा सचु ना अध्र्ाितिक,प्रकाशन,प्रशारर् र गनु ासो सन्ु ने व्र्िस्थाका साथै चौमातसक रुपमा साियजतनक
सनु िु ाई गरी नगरपातलका लाई जानकारी गराऊनु पनेछ ।
१४) मानि सश
ं ािन व्यिस्थापन :- क) र्ो कार्यक्रम सचं ालन गनय प्रत्र्ेक िडा कार्ायलर्मा स्थापना हुने सम्पकय ईकाईमा कामकाज
गने गरी नगरपातलकाको सम्पकय ईकाईले सामातजक पररचालक सेिा करारमा तनर्तु ि गरी पररचालन गररने छ ।
१५) सामाक्षजक पररचालकको सेिा सक्षु ििा : र्स कार्यतिति बमोतजम जनि सँग मेर्र कार्यक्रमको सामातजक पररचालनको कार्य
गने सामातजक पररचालकहरुको सेिा शिय तिलागफ
ु ा नगरपातलकाको आतथयक कार्य व्र्िस्थापन गने बनेको ऐन २०७७ बमोतजम स्थातनर्
िहका सहार्क स्िर चौथौं िहका कमयचारीले पाऊने न्र्नु िम् िलब स्के ल,चाडपबय िचय र र्दैतनक भ्रमर् भिाको व्र्िस्थापन गररने छ ।

१६) प्रक्षतिेदन :- र्स कार्यक्रम िफय कार्यरि सामातजक पररचालकले समर्दु ार् िथा िडा स्िरमा संचातलि र्ोजना िथा कार्यक्रहरुको
मातसक,चौमातसक र िातषयक प्रगति प्रतििेर्दन अनसु चु ी १,२,३,४ र ५ बमोतजमको िडा सतचब माफय ि िडाध्र्क्ष लाई पेश गरी स्िीक[ि
प्रतििर्देन नगर स्िररर् कार्यक्रम समन्िर् ईकाईमा पेश गनपयु नेछ ।
१७) सामुदाक्षयक सस्ं थाको लेिापररिण :- िडा स्िररर् सामर्दु ातर्क संस्थाहरुले आफ्नो समहु को आन्िररक बचि,घतु म्िकोष
अनर्दु ान बापिको रकक,साँिा,व्र्ाज लगार्ि समहु को घतु म्ि कोष िािामा प्राप्तहुने सबै िालको रकमको आतथयक िषय समाप्त भएको
४ मतहना तभर रतजष्ट्रड लेिा पररक्षक बाट अतन्िम लेिा पररक्षर् गराऊनु पने छ ।
१८) सामुदाक्षयक सस्ं थाका पदाक्षिकारीहरुको सदस्यता िारेजी :- सामर्दु ातर्क संस्था आबध्र्द कुनैपतन सर्दस्र्ले सामर्दु ातर्क
सस्ं थाको तििान अनरुु प कार्य नगरे को िण्डमा तनज बाट असल
ु उपर गनयु पने समहु को साँझा र्दातर्त्ि असल
ु उपर गरी सािारर् सर्दस्र्
बाट संस्थाको कार्य सतमिले तनर्यर् गरर तनश्काशन गनय सक्नेछ । र जसको जानकारी िडा िथा नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर् लाई
ित्काल जानकारी तर्दनपु नेछ ।
१९) अक्षभलेि व्यिस्थापन :- र्स कार्यक्रम माफय ि गठन भएका सामर्दु ातर्क सस्ं था,आर्आजयन समहु िथा उपभोिा सतमतिले
संचालन गरे का तक्रर्ाकलाप िथा संस्थाको िैर्तिक तििरर् िडा िथा नगर कार्यपातलकाको कार्ायलर्मा अध्र्ाितिक गरी राख्ने
व्र्िस्था नगर कार्यक्रम सम्पकय ईकाइले बहन गनेछ ।
२१) नगर तथा िडामा काययक्रम सम्पकय ईकाइ स्थापना :
जनिा सँग मेर्र कार्यक्रम संचालन,व्र्िस्थापन,कार्ायन्िर्न,तनर्मन िथा अनगु मन गनय नगरपातलकाका प्रत्र्ेक िडा र नगर स्िरमा
कार्यक्रम सम्पकय इकाई स्थापन गरी सो इकाई बाट कार्यक्रमको र्दैतनक प्रशासतनक काम कारिाही अतिरि अतभलेि व्र्िस्थापनको
कार्य समचालन गररनेछ ।
२२) क्षनदेक्षशका बनाऊने अक्षिकार : र्स कार्यक्रममा स्िीक्रि तनति,बजेट,र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु प्रभािकारी िंगले संचालन
गनय आिश्र्क पने तनति,मापर्दण्ड,मागयर्दशयन,आर्देश,तनर्मािली,तितनर्मािली र तनर्देतशका नगर ् स्िररर् कार्यक्रम कार्ायन्िर्न तनर्देशक
सतमिले िर्ार गरी नगर कार्यपातलका बाट स्िीक्रि गराई लागु गनय सक्नेछ ।
२३) यस काययक्षििी बमोक्षजम हुने : जनिा सँग मेर्र कार्यक्रम सचं ालन गने सम्िन्िमा र्ो कार्यतिति ऐन लागहु ुनु भन्र्दा पिु य भएका
तनर्यर्,आर्देश र कार्यक्रमहरु र्सै कार्यतिति बमोतजम भएको मातनने छ ।
२४) िारेजी : र्स कार्यतिति पिु य कार्यक्रम सच
ं ालन िथा व्र्िस्थापन सम्िन्िमा भएका तनर्यर् िथा मापर्दण्र्हरु िारे ज गरी र्सै
कार्यतिति बमोतजम भएको मातनने छ।
२५) क्षिक्षिि : जनिा सँग मेर्र कार्यक्रम संचालनको लागी नगरपातलकाले आिश्र्क स्रोि सािन संघ,प्रर्देश,संघ संस्था र कुनैपतन
र्दाि् तनकार् सगं समन्िर् गरी स्रोि सािनको सक
ं लन िथा पररचालनको तर्दपतक्षर् िथा बहु पतक्षर् सम्झौिा गरी कार्ायन्िर्न गनयसक्ने
छ।
२६) अनुसच
ु ीहरु
अनसु चु ी १:- पिु ायिार र्ोजना सम्ितन्ि तििरर्
अनसु चु ी २:- सामर्दु ातर्क संस्थाको तििरर्
अनसु चु ी ३:- सामर्दु ातर्क सस्ं थाको आन्िररक बचि िथा पररचालन
अनसु चु ी ४:- तबऊपंजु ी लहानीको अिस्था
अनसु चु ी ५:- क्षेरगि लगानी

