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बाग-२ 

भालरका गाउॉऩालरका 

भालरका  गाउॉऩालरकाको सभाजकल्माण ऩरयषद सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धध 
कामयववलध, 

२०७७ 

भालरका गाउॉऩालरका 

गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम 

अखायवाङ्ग गलु्भी। 

 



 

भालरका गाउॉऩालरका सभाज कल्माण ऩरयषद सधचारन कामयववलध २०७७ 

प्रस्तावना: भालरका गाउॉऩालरकाको सभाज कल्माणका गलतववलधहरुराइ चसु्त वनाइ 
भवहरा दलरत वारफालरका अऩाङ्ग गरयव ववऩन्न अिक्त्त असहाम आलथयक साभान्जक 
रुऩफाट वऩछलडएका वगय सफैको वहत प्रवर्द्यन गनय वाधछलनम बएकोरे 

प्रिासकीम कामयववलध ( लनमलभत गने ) एन २०७५ को दपा २ रे ददएको अलधकाय 
प्रमोग गयी भालरका गाउॉऩालररकारे मो कामयववलध फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायन्म्बक 

१ सन्म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामयववलधको नाभ भालरका भालरका 
गाउॉऩालरका सभाजकल्माण ऩरयषद सधचारन कामयववलध २०७७ यहेको छ । 

(२)  मो कामयववलध कामायऩालरकाको लनणयम बएको लभलतदेन्ख रागूहनेुछ । 

(२) ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा: 

क) कामयऩालरका बन्नारे भालरका गाउऩालरकाको कामयऩालरका सम्झनऩुदयछ । 

ख) वडा सलभलत बन्नारे वडा कामायरमभा यहेको वडा अध्मऺको अध्मऺताभा यहेको 
स्थालनम सयकाय सधचारन एन २०७४ फभोन्जभ गठन बएको वडा सलभलत सम्झन ु
ऩदयछ । 



ग) वडा सन्चव बन्नारे वडा सन्चवको रुऩभा गाउऩालरकारे खटाएको कभयचायी 
सम्झनऩुदयछ । 

घ) गाउऩालरका बन्नारे भालरका गाउॉऩालरका सम्झनऩुदयछ । 

ङ) प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत बन्नारे भालरका गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रिासवकम 
अलधकृत सम्झन ुऩदयछ । 

च) वडा खचय बन्नारे मस वडा तहभा वडा सलभलतको लनणयमफाट अनभुोदन हनेु गयी 
गाउऩालरकाभा पछोट वा ऩेश्कीको रुऩभा भाग गने वडा खचय सम्झन ुऩदयछ । 

छ) याजश्व बन्नारे गाउॉऩालरकाको आलथयक कामयववलध २०७६ तथा प्रचलरत एन 
कानून फभोन्जभ वडा तह वा गाउॉऩालरकाफाट नागरयकराइ सावयजलनक सेवा प्रदान 
गयेवाऩत वा अधम कुनै ऩलन कामयभा उठाउन बलन तोवकएको कुनै ऩलन िलु्क 
जरयवाना बन्न फनु्झनेछ । 

ज) सॊमोजक बन्नारे सभाज कल्माण ऩरयषदको सॊमोजक बलन गाउॉऩालरका 
अध्मऺफाट तोवकएको व्मन्ि सम्झनऩुदयछ । 

झ सदस्म बन्नारे सभाज कल्माण ऩरयषदको सदस्म बलन तोकीएको व्मन्ि 
सम्झनऩुदयछ । 

ञ) सदस्म सन्चव बन्नारे सभाज कल्माण ऩरयषदको काभ सधचारन गनयको रालग 
गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतफाट तोकीएको कभयचायी सम्झनऩुदयछ । 

ऩरयच्छेद २ 

सभाजकल्माण ऩरयषद  सधचारन सम्फन्धध व्मवस्था 



३ सभाजकल्माण ऩरयषद सधचारनको उदेश्म भालरका गाॉउऩालरकाभा साभान्जक 
वहतको प्रवर्द्यन गदै सभताभूरक सभाज लनभायण गनुय सभाज कल्माण ऩरयषदको भखु्म 
उदेश्म हनेुछ ।  

क) सभाजका आलथयक साभान्जक तथा वगॉम रुऩफाट वऩछलडएको य सवुवधा 

 वन्धचत वगयको वहत सम्रऺण गनुय 

ख)  सभाजभा व्माप्त साभान्जक सास्कृलतयक ऩयुातन सोच अधधववश्वास ववकृलतय 
ववसगलत य असभानताको अध्म गरय ऩरयष्कृत सभाजको प्रवर्द्यनको रालग 
आवश्मक कामय गनुय 

ग)  सभाजका आलथयक साभान्जक तथा ववकास लनभायणका गलतववलधराइ 
ववलधसम्भत वनाउदै रोकतान्धत्रक िासकीम ऩद्द्र्द्लतराइ सस्थागत वनाउनभा 
टेवा ऩमुायउन ु 

 

३ सभाज कल्माण ऩरयषद सधचारन प्रविमा  :  ऩरयषदभा एक जना सम्मोजक , 

भवहरा,जनजालत,अऩाङ्ग,दलरत य जेष्ठ नागरयक सवहत १३ जना सदस्म, य १ जना 
सदस्म सन्चव सवहत १५ जना यहने छन । 

 क)  गाउॉऩालरकाको अध्मऺफाट भनोलनत व्मन्िराइ भालरका गाउॉऩालरका सभाज 
कल्माण ऩरयषदको सॊमोजक यहने छ। 

ख) गाउॉऩालरका लबत्रका भवहरा,जनजालत,अऩाङ्ग,दलरत य जेष्ठ नागरयकफाट १ /१ 
जना य प्र्मेक ८ वटै वडाफाट वडा सलभलतरे लसपारयस गयेका व्मान्ि सदस्म यहने 
छन । 



ग) सभाज कल्माण ऩरयषदको सम्मोजक य सदस्मको ऩदावलध लनमनु्ि बएको 
लभलतरे तीन वषयको हनेुछ । 

 तय काभ सधतोषजनक नबएभा भनोनमन गने ऩदालधकायीरे सॊमोजक वा 
सदस्मराइ हटाउन सक्त्नेछ । 

४. सभाज कल्माण ऩरयषद गठन प्रविमा: 

 सॊमोजक: गाउॉऩालरका अध्मऺवाट भलनलनत व्मान्ि एक जना । 

 सदस्म: आठ वटै वडाफाट वडा सलभलतरे लसपारयस गयेका १/१ जनाका 
दयरे ८ जना । 

 सदस्म: भवहरा,दलरत,जनजालत,अऩाङ्ग य जेष्ठ नागरयकफाट गाउॉऩालरका 
अध्मऺद्वाया भोनोलनत १/१ जनाको दयरे ५ जना । 

 सदस्म सन्चव: प्रभखु प्रिासकीम वा लनजरे तोकेको कभयचायी १ जना । 

५ सभाज कल्माण ऩरयषदको काभ कतयव्म अलधकाय तोकीए फभोन्जभ हनेुछ । 

क) गाउॉऩालरका लबत्रका नागरयकको साभान्जक आलथयक अवस्थाको ऩवहचान गरय 
सो को ववष्रेषण गने। 

ख) सवुवधा फन्धचत वगयको वहत सॊयऺणको रालग िसन्िकयण य सवलरकयणका 
कामयहरु सञ्चारन गने । 

ग) सभाजका ववकास लनभायणका गलतववलधहरुको अवरोकन गरय सधुायको रालग 
सझुाव तथा याम गाउॉऩालरकाभा प्रदान गने । 

घ) भालसक प्रगलत तथा कामयसॊऩादन प्रलतवदन गाउॉऩालरका अध्मऺ सभऺ ऩेि 
गने । 



ङ) रन्ऺत सभहु तथा सभदुामको रालग भागभा आधारयत कामयिभ सञ्चारन गने 
गयाउने । 

च) वडा अध्मऺ वा वडा सदस्महरु ( जनप्रलतलनधीहरु) सॊग लनकटतभ यवह वडा 
लबत्रका साभान्जक आलथयक तथा ववकास लनभायणका गलतववलधहरु सञ्चारनभा 
आवश्मकता अनसुाय सहमोग गने । 

६ सभाज कल्माण ऩरयषदको सेवा ितय य सवुवधाहरु  

क) सॊमोजक रालग गाउॉऩालरका अध्मऺफाट वावषयक कामय सम्ऩादन सम्झौता गरय  
दपा ३ को उदेश्मभा ऩूया हनेु गयी कामय न्जम्भेवायी प्रदान गरयनेछ बने सदस्मको 
रालग सभाज कल्माण ऩरयषदका सम्मोजकरे कामय सम्ऩादन सम्झौता गनेछ । 

ख) सॊमोजक य सदस्मको रालग गाउॉ कामयऩालरकारे तोकेफभोन्जभको सेवा सवुवधा 
उऩरब्ध गयाइनेछ । तय उऩ दपा २ भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ऩलन 
ऩरयषदका ऩदालधकायीराइ तरव बता उऩरब्ध गयाइनेछैन । तय वैठक बता 
मातामात खचय वा आवास खचय वाऩतको भालसक यकभ उऩरब्ध गयाउन कुनै फाधा 
ऩने छैन । 

ग) ऩरयषद सम्फन्धध अधम कुया तोकीएफभोन्जभ हनेुछ । 

घ) ऩरयषद सधचारनको रालग आवश्मक आलथयक स्रोत य साधन साथै अधम 
आवश्मक सहमोग गाउॉऩालरकाफाट हनेुछ । 

ङ) गाउॉऩालरकाको कामायरमभा वा अधम उऩमिु स्थानभा ऩरयषदको कामायरम 
यहनेछ । 

 


