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ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च गठन तथा सञ्चारन कामयविधध, २०७६ 

  
 

प्रस्तािना् 
सभाजको सभग्र विकासभा ज्मेष्ठ नागरयकहरुको बधूभका भहत्िऩूणय यहेको छ । जीिनका भहत्िऩूणय 
सभम सभाजका हयेक ऺेत्रभा सेिा गयेका ज्मेष्ठ नागरयकहरुफाट टोर सभदुाम, िडा, नगयऩाधरका य 
सभग्र देशरे नै धनयन्तय साभाजजक कामयभा सहमोग धरन ु य सभाजसेिाभा सविम सहबाधगता गनुय 
सान्दधबयक हनु्छ । साभाजजक सभािेशीकयणका सन्दबयभा सभाजभा ठूरो सॊख्माभा यहेका ज्मेष्ठ 
नागरयकहरुको वहत प्रिर्द्यन गने अधबप्रामरे ज्मेष्ठ नागरयकहरु कै सहबाधगताभा िडा/िडाभा ज्मेष्ठ 
नागरयक भञ्च िडा सभन्िम सधभधत य नगय स्तयभा ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च नगय सभन्िम सधभधत गठन 
गयी कामय सञ्चारन गनय आिश्मक देजिएको छ । मसै सन्दबयभा उऩ–भहानगयऩाधरकाद्वाया सञ्चारन 
गरयने कामयिभ य प्रिाह गरयने सेिाभा ज्मेष्ठ नागरयकहरुको बधूभका सवहत ऩरयचारन गनय सॊस्थागत 
रुऩभा विकास गनय स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ अन्तयगत यवह मो 
कामयविधध तजयभाु गयी राग ुगरयएको  छ । 
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ऩरयच्छेद–१ 

१.  सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब्-  

(क)  मो कामयविधधको नाभ “ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च गठन तथा सञ्चारन कामयविधध २०७६” 

यहने छ ।  

(ि)  मो कामयविधध हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरका कामयऩाधरकाको फैठकफाट स्िीकृत बएऩधछ 
प्रायम्ब हनुेछ ।  

 

२.  ऩरयबाषा्- विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा,  

(क)  “उऩभहानगयऩाधरका” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरकाराई सम्झन ुऩनेछ ।  

(ि)  “िडा सधभधत” बन्नारे उऩभहानगयऩाधरकाको िडा सधभधतराईय सम्झन ुऩदयछ । 

 (ग)  “प्रभिु” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरकाको प्रभिुराई सम्झन ुऩदयछ ।  

(घ)  “उऩ–प्रभिु” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरकाको उऩ–प्रभिुराई सम्झन ुऩदयछ ।  

(ङ)  “प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरकाको प्रभिु प्रशासकीम 
अधधकृतराई सम्झन ुऩदयछ ।  

(च) “िडाध्मऺ” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरकाका िडाहरुका िडाध्मऺहरुराईय सम्झन ु
ऩदयछ ।    

(छ)  िडा बन्नारे िडा सधभधतको ऺेत्राधधकायराई सम्झन ुऩदयछ। 

(ज)   “ज्मेष्ठ नागरयक” बन्नारे ६० फषय उभेय ऩयुा बएको व्मजिराई जनाउन ेछ ।  

(झ)  “भञ्च” बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च फझु्न ुऩदयछ । जसराई अॊग्रजेीभा (Senior 

Citizen's  Forum)  सम्झन ुऩदयछ ।  

(ञ)   “सभन्िम सधभधत” बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतराई 
सम्झन ुऩदयछ।  

(ट)   “टोर विकास सॊस्था” बन्नारे टोरको सॊस्थागत, साभाजजक तथा आधथयक विकास गने 
धनजित बौगोधरक ऺेत्रभा गठन गयी हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरकारे सूजचकृत गयेका 
टोर विकास  सॊस्थाराई सम्झन ुऩदयछ ।  

(ठ)   “सधभधत” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरकािाट िडा य नगय तहभा गठन  बएको 
ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च सभन्िम सधभधतराई सम्झन ुऩदयछ ।  

(ड)  “अध्मऺ ” बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको अध्मऺ िा 
सॊमोजकराई सम्झन ुऩदयछ ।  

(ढ)  “उऩाध्मऺ ” बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय तहको सभन्िम सधभधतको 
उऩाध्मऺ    िा सह-सॊमोजकराई सम्झन ुऩदयछ ।  
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(ण)  “सजचि” बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको सजचिराई 
सम्झन ुऩदयछ।  

(त)  कोषाध्मऺ बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको 
कोषाध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ। 

(थ)  “सदस्म” बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको सदस्मराई 
सभेत सम्झन ुऩदयछ ।  

(द)  “फैठक” बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको फैठकराई 
सम्झन ुऩदयछ।  

(ध)  “ऩदाधधकायी” बन्नारे ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको अध्मऺ, 
उऩाध्मऺ सजचि कोषाध्मऺ य सदस्महरुराई सम्झन ुऩदयछ ।  

(न) “िडा सजचि” बन्नारे िडा सधभधतको सजचिको काभकाज गनय िवटएको कभयचायी 
सम्झन ुऩदयछ ।  

 

३.  ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधत गठनको उद्दशे्म्- 

(क)  ज्मेष्ठ नागरयकको हक, वहत य अधधकायको राधग ऩहर गने ।  

(ि)  ज्मेष्ठ नागरयकहरुको वहत प्रिर्द्यन य ऺभता अधबिवृर्द्का कामयिभ सञ्चारन गने । 

(ग)  िडा तथा नगयऩाधरका य अन्म सयोकायिारा सॊघ/सॊस्थाहरुसॊग सभन्िम गयी ज्मेष्ठ 
नागरयकको  वहत प्रफयर्द्न गने ।  

(घ)  साभाजजक विकास एिॊ साभाजजक ऩरयचारनका ऺेत्रभा ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई 
ऩरयचारन गने ।  

(ङ)  नगय ऺेत्रभा यहेका ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई सॊगठठत गने ।  

(च)  नगय ऺेत्र धबत्र यहेका ज्मेष्ठ नागरयकहरुको सीऩ य अनबुिको ऩवहचान गने य अन्तय 
ऩसु्ता हस्तान्तयण    गने ।  

(छ)  ज्मेष्ठ नागरयक रजऺत कामयिभ सञ्चारनका राधग सभन्िम य ऩहर गने ।  

(ज)   जेष्ठ नागरयकहरुको अिस्थाराई भध्मनजय गरय सहज रुऩभा ऩरयजस्थतीहरुको साभना 
गने य जजिनमाऩन गने िाताियण सजृना गने। 

(झ)   जेष्ठ नागरयकहरुको सम्भान गने। 

  

                                                                                         ऩरयच्छेद २  

४.  ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सभन्िम सधभधत गठन्--  

क)  उऩभहानगयऩाधरकाका सिै िडाहरुभा िसोिास गने ज्मेष्ठ नागरयकहरुको आ–आफ्नो          

िडाको (िडागत) बेराफाट तऩधसर फभोजजभ ७ देजि ११ जनासम्भ सदस्म यहने 
गयी एक ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सभन्िम सधभधत गठन गरयने छ । मस्तो बेराभा 
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िडाधबत्र भौजदा यहेका टोर विकास   सॊस्थाहरुको    टोर ऺते्रका ज्मेष्ठ नागरयकहरुको 
प्रधतधनधधत्ि बएको हनु ुऩनेछ ।  

 

ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सभन्िम सधभधत्- 

अध्मऺ्-  १ जना  

उऩाध्मऺ्- १ जना  

सजचि्-    १ जना  

कोषाध्मऺ्- १ जना  

सदस्महरु्- ३ देजि ७ जना सम्भ 

- ऩवहरो फैठक एक जना भवहरा य एक जना ऩरुुष गरय जम्भा दईु जना नगय 
प्रधतधनधी को रुऩभा चमन गने 

सॊयऺक्- िडाध्मऺ  

सल्राहकाय्- िडा सदस्महरु य िडा सजचि  

ि)  सधभधतभा कजम्तभा ३३ प्रधतशत भवहराको सहबाधगता य ऩदाधधकायी भध्मे कम्तीभा 
१ जना भवहरा यहने व्मिस्था सधुनजितता गरयनेछ ।  

ग)  सधभधतका ऩदाधधकायीहरु य सदस्महरुको कामयकार तीन िषयको हनुेछ ।   

घ)  िडा सभन्िम सधभधतका ऩदाधधकायीहरु दईु कामयकार बन्दा फढी यहने छैनन ्।  

ङ)  सधभधतको िावषयक रुऩभा साधायणसबा गरयनेछ ।  

च)  सधभधतको धनमधभत फैठक ३/३ भवहनाभा िा आिश्मकता अनसुाय फस्नेछ ।  

छ)  सधभधतको फैठकभा आिश्मकतानसुाय अन्म सॊघ सॊस्था तथा व्मजिहरुराई आभन्त्रण 
गनय सवकने  छ ।  

  
 

५.  िडा सभन्िम सधभधतको फैठक व्मिस्थाऩन तथा काभ, कतयव्म य अधधकाय्-  

(क)  िडा सभन्िम सधभधतको फैठक धनमधभत रुऩभा फस्न ु ऩनेछ । प्रत्मेक फैठकभा 
कम्तीभा ५१ प्रधतशत  सदस्महरुको अधनिामय उऩजस्थधत बएको हनुऩुनेछ ।  

(ि)  फैठकभा प्रस्ततु गनयको राधग तमाय गरयएका एजेण्डा िा विषमहरुको िायेभा िडा 
सभन्िम सधभधतका  सदस्महरुराई ऩूिय जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

(ग)  सभदुामभा आधारयत साभाजजक तथा साभदुावमक बािना अजघ फढाउन िडा सभन्िम 
सधभधतरे सभन्िमात्भक बधूभका धनिायह गनुय ऩनेछ ।  

(घ)  िडा सभन्िम सधभधतरे िडा सधभधत, टोर विकास सॊस्थाहरुसॊग छरपर गयी िडा 
बेरा भापय त ज्मेष्ठ नागरयकहरुको वहत प्रिर्द्यन य अधबिवृर्द् गने कामयिभ नगय 
विकास मोजना तजुयभा सभािेश गनय धसपारयश गने य उऩभहानगयऩाधरकाको 
सहबाधगतात्भक मोजना ऩर्द्धतभा सहमोग तथा सभन्िम गनुय ऩनेछ ।  
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(ङ)  ज्मेष्ठ नागरयकहरुको तथ्माङ्कका राधग िडा सधभधतराई सहमोग गने ।  

(च)  ज्मेष्ठ नागरयकहरुको सीऩ, मोग्मता, ऺभता य अनबुिको आधायभा िधगयकृत  विियण 
िनाउन ऩहर गने ।  

(छ)  ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी विषमभा िडा सधभधतराई आिश्मक सझुाि सल्राह ठदने ।  

(ज)  एक िडा एक ज्मेष्ठ नागरयक धभरन केन्स स्थाऩना य सञ्चारनभा आिश्मक ऩहर य 
सभन्िम गने ।  

(झ)  िडाधबत्र सञ्चारनभा यहेको ज्मेष्ठ नागरयक ठदिा सेिा, ज्मेष्ठ नागरयक धभरन केन्स 
रगामतका कामयिभ सञ्चारन व्मिस्थाऩनभा आिश्मक सहमोग य सभन्िम गने ।  

 (ञ)  ज्मेष्ठ नागरयकराई आिश्मक ऩयेका फित मस िडा सभन्िम सधभधतरे िडा 
सधभधतको कामायरम िा उऩभहानगयऩाधरका िा अन्म धनकामभा ज्मेष्ठ नागरयक 
सम्फन्धी जनुसकैु विषमभा अधधकाय प्रिर्द्यनका राधग सहजीकयण य सभन्िम 
सक्नेछ। 

(त)  ज्मेष्ठ नागरयकहरुको ऩरयचम ऩत्र वितयण तथा तथ्माङ्क व्मिस्थाऩन रगामत ज्मेष्ठ        

नागरयक सम्फन्धी विषमभा िडा सधभधतको कामयरमराई आिश्मक सहमोग गने ।  

(थ)   ज्मेष्ठ नागरयकहरु ऩारयिारयक रुऩभा अऩहेधरत बएको िण्डभा मस िडा सभन्िम 
सधभधतरे ऩरयिायसॉग छरपर गयी ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई उजचत रुऩभा हेयचाह गनय 
आिश्मक ऩयाभशय ठदन सक्नेछ। 

 
 

६.  िडा सभन्िम सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय्-  

(क)  अध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय  

         अध्मऺ िडा सभन्िम सधभधतको प्रभिु हनुेछ । सधभधतराई व्मिजस्थत रुऩरे 
ऩरयचारन गने सम्िन्धभा सभन्िम सधभधतको अध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ्-  

(१)  फैठकको अध्मऺता गयी फैठक सञ्चारन गने,  

(२)  सधभधतको फैठक फोराउने य फैठकको राधग धभधत, सभम य स्थानको धनणयम 
गनुयका साथै  सदस्महरुको सहभधत धरनऩुने ।  

(३)  फैठक अनशुाधसत ढॊगरे सञ्चारन गने य छरपरका विषमहरु वटऩोट गने िा 
गनय रगाउने ।  

(४)  छरपर हुॉदा सिैको विचाय फजुझ सियसम्भत धनणयम गनय ऩहर गने ।  

(५)  फैठकभा आिश्मक प्रस्तािहरु ऩेश गनय रगाउने ।  

(६)  सजचिराई आिश्मकता अनसुाय भागय धनदेशन गने य सहमोग ऩरु्रमायउने ।  

(७)  आिश्मक कामयभा िडा सभन्िम सधभधतको प्रधतधनधधत्ि गने ।  

(८)  सहमोगी सयोकायिारा धनकामहरुसॉग सभन्िम गने,  
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(९)  विशेष फैठकको आिश्मकता ऩयेभा सफै सदस्महरुको सहभधतभा फैठक 
फोराउने ।  

(१०)  उऩभहानगयऩाधरकाको सहबाधगतात्भक नगय विकास मोजना तजयभाु तथा 
सञ्चारन प्रविमा अिरम्फन गनय सहमोग गने ।  

(११)  उऩभहानगयऩाधरकारे प्रदान गने सेिा सवुिधाहरु टोर स्तयफाटै प्राप्त गनय 
सक्ने प्रकृधतका बए त्मस्ता सेिा सवुिधा प्रदान गनय टोर विकास 
सॊस्थाहरुराई ऩरयचाधरत हनुभा सहमोग गने ।  

(१२)  दधरत, आठदिासी जनजाधत, अऩाङ्गता बएका व्मजि तथा भवहरा रगामत सफै 
रजऺत िगयराई भूर प्रिावहकयणभा ल्माउन सहमोग गने ।  

(१३) उऩभहानगयऩाधरकारे तथा अन्म सॊघ सॊस्थाहरुरे सञ्चारन गने विधबन्न विकास 
धनभायण, ऺभता अधबिवृर्द् तथा साभदुावमक वहतका कामयहरुराई कामायन्िमन 
गनय-गयाउन सभन्िमकायी बधुभका धनिायह गने ।  

 

(ि)  उऩाध्मऺ्-  

(१)  अध्मऺको अनऩुजस्थधतभा अध्मऺ बइ काभ गनुय ऩनेछ ।  

 

(ग)  सजचिको काभ, कतयव्म य अधधकाय  

(१)  अध्मऺको आदेशानसुाय फैठक िोराउने,  
(२)  िडा सभन्िम सधभधतरे सञ्चारन गयेका ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी अधबमान य 

कामयिभभा आिश्मक सहमोग य सभन्िम गने ।  

(३)  एक धतहाई सदस्महरुरे विशेष फैठकको राधग धरजित भाग गयेभा विशेष 
फैठक फोराउने,  

(४)  फैठक ऩजुस्तकाभा उऩजस्थधत गयाउने,  
(५)  छरपरका प्रस्तािहरु सॊकरन गयी फैठकभा ऩेश गने य फैठकको धनणयम 

रेजि ऩढेय सनुाउने, धनणयम प्रभाजणत गने, गयाउने ।  

(६)  िडा सभन्िम सधभधतका विमाकराऩका िायेभा सदस्महरुराई जानकायी 
गयाउने,  

(७)  धनणयम राग ुबए नबएको हेयी राग ुगयाउने, गयाउन सहमोग तथा सभन्िम 
गने,  

(८)  उऩभहानगयऩाधरका तथा अन्म धनकामसॊग सभन्िम तथा सहकामय गनुय ऩने 
बएभा सो को राधग  आिश्मक व्मिस्था धभराउनकुा साथै सहमोगी बधुभका 
धनिायह गने ।  
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(९)  आिश्मकता अनसुाय ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सधभधतहरुका धनमधभत फैठकभा 
उऩजस्थत बई धनणयम सम्िन्धी जानकायी गयाउने तथा धनणयम कामायन्िमन 
गयाउन सहमोगी बधुभका धनिायह गने । 

 

(घ)  कोषाध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय्- 

(१)   फैठकभा उऩजस्थत बई प्रत्मेक विषमभा छरपरभा बाग धरने य आफ्ना िडा          

सभन्िम सधभधतभा बएका धनणयम तथा धनचोडहरुको फायेभा जानकायी धरने ।  

(२)   आधथयक वहसाि वकताि याख्न ुऩने, 

(३)   उऩभहानगयऩाधरका िा िडािाट प्राप्त हनुे सहमोग यकभको वहसाफ वकताफ 
याख्न े   

(४)   अन्म कुनै सयकायी, गैय सयकायी सॊघ सस्था, व्मजििाट सहमोग स्िरुऩ प्राप्त 
हनुे यकभ फझु्ने य उऩर्रमुयि धफषमभा भात्र िचय गने गयाउने।  

 

(ङ)  सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय्-  

(१)  फैठकभा उऩजस्थत बई प्रत्मेक विषमभा छरपरभा बाग धरने य आफ्ना िडा       

सभन्िम सधभधतभा बएका धनणयम तथा धनचोडहरुको फायेभा जानकायी धरने ।  

(२)  आिश्मकता अनसुाय िडा सभन्िम सधभधत सञ्चारनका राधग नीधत, धनमभहरु        
फनाउन सहमोग गने य सो धनमभहरु ऩारना बए नबएको हने  ।  

(३)  आिश्मकता अनसुाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ सजचि य कोषाध्मऺराइय सघाउने ।  

(४)  ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सभन्िम सधभधत य नगय सभन्िम सधभधतफाट बएका        

धनणयमहरु कामायन्िमन गनय, गयाउन सहमोग गने ।  

  
                              

                                 ऩरयच्छेद ३  

७.  ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च नगय सभन्िम सधभधत गठन विधध्-  

क)  उऩभहानगयऩाधरकाका सिै िडाभा गठठत ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सभन्िम सधभधतको     
तपय फाट प्रत्मेक िडाफाट नगय प्रधतधनधीको रुऩभा चधुनमका दईु/दईु जना य     
उऩभहानगयऩाधरकाकारे तोकेको एक भवहरा,  एक दधरत , एक अऩाङ्गता बएको ज्मेष्ठ 
नागरयक     य अन्म चाय सभेत जम्भा सात जना ज्मेष्ठ नागरयक गयी ऩैताधरस जना 
प्रधतधनधी यवह ज्मेष्ठ   नागरयक भञ्चको नगय बेरा/अधधिेशन गने जस्भा िडाको 
ऺेत्रगत रुऩभा १० जना य एक   भवहरा, एक दधरत, एक अऩाङ्गता बएको य अन्म 
दईु ज्मेष्ठ नागरयक सभेत गयी जम्भा १५ सदस्मीम देहाम फभोजजभको ज्मेष्ठ नागरयक 
भञ्च नगय सभन्िम सधभधत गठन हनुेछ। 

अध्मऺ्-   १ जना  
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उऩाध्मऺ्- १ जना  

सजचि्-    १ जना  

कोषाध्मऺ्- १ जना  

सदस्महरु्- फाॉकी सफै सदस्महरु 

सल्राहकाय्- उऩभहानगयऩाधरकाको प्रभिु य उऩ प्रभिु 

  

ि)  सभन्िम सधभधतका धनिायजचत ऩदाधधकायीहरु य सदस्महरुको कामयकार तीन िषयको 
हनुेछ। 

ग)  नगय सभन्िम सधभधतका सफै ऩदाधधकायी तथा सदस्महरुको ऩदािधध रगाताय २  

    कामयकार बन्दा फढी हनुे छैन ।  

घ)  सभन्िम सधभधतको धनमधभत फैठक ३/३ भवहनाभा िा आिश्मकता अनसुाय    
िस्नेछ । 

ङ)  सभन्िम सधभधतको फैठकभा उऩभहानगयऩाधरकाको सम्फजन्धत सधभधतका सॊमोजक, 

सम्फजन्धत भहाशािा य शािाको प्रभिुराई आभन्त्रण गनुयऩनेछ ।  

च)  सभन्िम सधभधतको िावषयक रुऩभा साधायणसबा गरयनेछ ।  

 

 ८.  नगय सभन्िम सधभधतको फैठक व्मिस्थाऩन तथा काभ, कतयव्म य अधधकाय्-  

(क)  नगय सभन्िम सधभधतको फैठक धनमधभत रुऩभा फस्न ु ऩनेछ । प्रत्मेक फैठकभा 
कम्तीभा ५१ प्रधतशत सदस्महरुको अधनिामय उऩजस्थधत बएको हनुऩुनेछ ।  

(ि)  फैठकभा प्रस्ततु गनयको राधग तमाय गरयएका एजेण्डा िा विषमहरुको िायेभा नगय    
सभन्िम सधभधतका सदस्महरुराई ऩूिय जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

(ग)  सभदुामभा आधारयत साभाजजक तथा साभदुावमक बािना अजघ फढाउन नगय सभन्िम     
सधभधतरे सभन्िमात्भक बधुभका धनिायह गनुय ऩनेछ ।  

(घ)  नगय सभन्िम सधभधतरे िडा सभन्िम सधभधतिाट िडा बेरा भापय त ् प्राप्त बएका य    
नगयस्तयीम कामयिभहरु सभेत ज्मेष्ठ नागरयकहरुको वहत प्रिर्द्यन य अधबिवृर्द् गने    
कामयिभ नगय विकास मोजनाभा सभािेश गनय धसपारयश गने य हेटौंडा 
उऩभहानगयऩाधरकाको सहबाधगतात्भक मोजना ऩर्द्धतभा सहमोग तथा सभन्िम 
गनुयऩनेछ ।  

(ङ)  ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी विधबन्न विषमभा उऩभहानगयऩाधरकाराई आिश्मक सहमोग 
गने ।  

(च)  नगय ऺेत्रका ज्मेष्ठ नागरयकहरुको सीऩ, मोग्मता, ऺभता य अनबुिको आधायभा    
िधगयकृत विियण िनाउन ऩहर गने ।  

(छ)  एक िडा एक ज्मेष्ठ नागरयक धभरन केन्स स्थाऩना य सञ्चारनका राधग आिश्मक 
सझुाि सल्राह ठदने य सभन्िम गने ।  
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९.  नगय सभन्िम सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय्-  

(क)  अध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय्-  

अध्मऺ सभन्िम सधभधतको प्रभिु हनुेछ । सभन्िम सधभधतराई व्मिजस्थत रुऩरे 
ऩरयचारन गने सम्िन्धभा सभन्िम सधभधतको अध्मऺको काभ कतयव्म य अधधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ्-  

(१)  फैठकको अध्मऺता गयी फैठक सञ्चारन गने,  

(२)  सभन्िम सधभधतको फैठक फोराउने य फैठकको राधग धभधत, सभम य स्थानको 
धनणयम गनुयका साथै सदस्महरुको सहभधत धरनऩुने ।  

(३)  फैठक अनशुाधसत ढॊगरे सञ्चारन गने य छरपरका विषमहरु वटऩोट गने िा 
गनय रगाउने ।  

(४)  छरपर हुॊदा सिैको विचाय फजुझ सियसम्भत धनणयम गनय ऩहर गने ।  

(५)  फैठकभा आिश्मक प्रस्तािहरु ऩेश गनय रगाउने ।  

(६)  सजचिराई आिश्मकता अनसुाय भागय धनदेशन गने य सहमोग ऩरु्रमायउने ।  

(७)  आिश्मक कामयभा नगय सभन्िम सधभधतको प्रधतधनधधत्ि गने । 

(८)  सहमोगी सयोकायिारा धनकामहरुसॊग सभन्िम गने,  

(९)  विशेष फैठकको आिश्मकता ऩयेभा सिै सदस्महरुको सहभधतभा फैठक 
फोराउने ।  

(१०)  उऩभहानगयऩाधरकाको फावषयक तथा आिधधक मोजना धनभायण गनय 
सहबाधगतात्भक नगय  विकास मोजना तजुयभा तथा सञ्चारन प्रविमा अिरम्फन 
गनय सहमोग गने ।  

(११)  उऩभहानगयऩाधरकारे प्रदान गने सेिा सवुिधाहरु टोर स्तयफाटै प्राप्त गनय 
सक्ने प्रकृधतका बए   त्मस्ता सेिा सवुिधा प्रदान गनय टोर विकास 
सॊस्थाहरुराई ऩरयचाधरत हनुभा सहमोग गने ।  

(१२)  दधरत, आठदिासी जनजाधत तथा भवहरा ज्मेष्ठ नागरयक राई भरु 
प्रिावहकयणभा ल्माउन सहमोग गने ।  

(१३) उऩभहानगयऩाधरकारे तथा अन्म सॊघ सॊस्थाहरुरे सञ्चारन गने विधबन्न                

विकास धनभायण, ऺभता अधबफवृर्द् तथा साभदुावमक वहतका कामयहरुराई 
कामायन्िमन         गनय/गयाउन सभन्िमकायी बधुभका धनिायह गने ।  

(ि)  उऩाध्मऺ  

(१)  अध्मऺको अनऩुजस्थधतभा अध्मऺ बइ काभ गनुयऩनेछ ।  

 

(ग)  सजचिको काभ, कतयव्म य अधधकाय  

(१)  अध्मऺको आदेशानसुाय फैठक िोराउने,  
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(२)  उऩभहानगयऩाधरका तथा अन्म धनकामसॉग सभन्िम तथा सहकामय गनुयऩने 
बएभा सो को राधग आिश्मक व्मिस्था धभराउनकुा साथै सहमोगी बधूभका 
धनिायह गने ।  

(३)  एक धतहाई सदस्महरुरे विशेष फैठकको राधग धरजित भाग गयेभा विशेष 
फैठक फोराउने,  

(४)  फैठक ऩजुस्तकाभा उऩजस्थधत गयाउने,  
(५)  छरपरका प्रस्तािहरु सॊकरन गयी फैठकभा ऩेश गने य फैठकको धनणयम 

रेजि ऩढेय सनुाउने। धनणयम प्रभाजणत गने, गयाउने ।  

(६)  नगय सभन्िम सधभधतका विमाकराऩका फायेभा सदस्महरुराई जानकायी 
गयाउने,  

(७)  नगय सभन्िम सधभधत सञ्चारनभा आिश्मक सहमोग गने,  

(८)  धनणयम राग ुबए नबएको हेयी राग ुगयाउने, गयाउन सहमोग तथा सभन्िम 
गने,  

(९)  आिश्मकता अनसुाय ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सधभधतहरुका धनमधभत फैठकभा 
उऩजस्थत बई नगय सभन्िम सधभधतका फैठकभा बएका धनणयम सम्िन्धी 
जानकायी गयाउने तथा धनणयम कामायन्िमन गयाउन सहमोगी बधुभका धनिायह 
गने। 

(घ)  कोषाध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय्- 

(१)   फैठकभा उऩजस्थत बई प्रत्मेक विषमभा छरपरभा बाग धरने य आफ्ना िडा 
सभन्िम सधभधतभा बएका धनणयम तथा धनचोडहरुको फायेभा जानकायी धरने ।  

(२)   आधथयक वहसाि वकताि याख्न ुऩने, 

(३)   उऩभहानगयऩाधरका िा िडािाट प्राप्त हनुे सहमोग यकभको वहसाफ वकताफ 
याख्न े   

(४)  अन्म कुनै सयकायी, गैय सयकायी सॊघ सस्था, व्मजििाट सहमोग स्िरुऩ प्राप्त 
हनुे यकभ फझु्ने य उऩर्रमुयि धफषमभा भात्र िचय गने गयाउने।  

(५)   सधभधतको छट्ुटै िाता सञ्चारन गनुयऩयेभा अध्मऺ य कोषाध्मऺको सॊमिु 
दस्तितिाट सञ्चारन हनु ेगयी उऩभहानगयऩाधरकाको धसपारयसभा ऩामक ऩने 
िैंकभा िाता  िोरी सॊचारन गनुय ऩनेछ। 

 

(ङ)  सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय्-  

(१)  फैठकभा उऩजस्थत बई प्रत्मेक विषमभा छरपरभा बाग धरने य आफ्ना िडा 
सभन्िम सधभधतभा बएका धनणयम तथा धनचोडहरुको फायेभा नगय सभन्िम 
सधभधतको फैठकभा जानकायी गयाउने,  
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(२)  आिश्मकता अनसुाय सभन्िम सधभधत सञ्चारनका राधग नीधत, धनमभहरु 
फनाउन सहमोग गने य सो धनमभहरु ऩारना बए नबएको हेने,  

(३)  आिश्मकता अनसुाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ,सजचि य कोषाध्मऺराइय सघाउन,े  

(४)  ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतभा बएका धनणयमहरु 
छरपरका राधग प्रस्ताि गयी आिश्मक धनणयम गने तथा गयाउन सहमोग 
गने,  

  

                         ऩरयच्छेद ४  

१०  िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको फैठक सम्िन्धी थऩ व्मिस्था्-   

(क) ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको फैठक साभान्मतमा ३ 
भवहनाभा एक ऩटक िस्न ेछ ।  

(ि) ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको फैठक अध्मऺरे फोराउने छ 
तय देहामका अिस्थाभा सजचिरे फैठक फोराउन सक्ने छ्  

(१)  अध्मऺरे धनजराई फैठक िोराउन धनदेशन ठदएभा िा ४ भवहना बन्दा फढी    
सभमसम्भ फैठक िस्न नसकेभा,  

(२)  चाय भवहना िा सो बन्दा फढी सभमसम्भ सभन्िम सधभधतको फैठक िस्न 
नसवक सधभधतका एक धतहाई सदस्मरे फैठक फोराउनको राधग धरजित 
रुऩभा अनयुोध गयेभा ।   

(ग)  ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च नगय सभन्िम सधभधतको फैठकभा उऩभहानगयऩाधरकाको     
प्रधतधनधधत्िका राधग आभजन्त्रत गनुय ऩनेछ। फैठकभा विशेषऻको सल्राह सझुाि प्राप्त 
गनय आिश्मकता अनसुायका सम्िजन्धत विशेषऻराई आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

 

११.  साधायण सबा्  

१)  िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको साधायण सबा प्रत्मेक एक िषयभा य अधधिेशन 
तीन फषयभा गनुयऩनेछ ।   

२)  नगय सभन्िम सधभधतको साधायण सबाभा देहाम अनसुायका प्रधतधनधधरे साधायण    
सदस्मको हैधसमत याख्नछेन ्।  

(क)  उऩभहानगयऩाधरकाका सिै िडाभा गठठत ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सभन्िम 
सधभधतको तपय फाट प्रत्मेक िडाफाट नगय प्रधतधनधीको रुऩभा चधुनमका 
दईु/दईु जना य उऩभहानगयऩाधरकाकारे तोकेको एक भवहरा,  एक दधरत , 

एक अऩाङ्गता बएको ज्मेष्ठ नागरयक य अन्म चाय ज्मेष्ठ नागरयक जम्भा सात 
जना गयी जम्भा ऩैताधरस जना नगय सभन्िम सधभधतको साधायण सबाभा 
प्रधतधनधीको रुऩभा यहन्छन। 
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१२.  िडा तथा नगय सभन्िम सधभधतको साधायण सबाका काभ, कतयव्म य अधधकाय्-  

(क)  विगतको कामय सधभऺा गने य आगाभी फषयको राधग कामयिभ तम गने साथै साधायण 
सबाभा ऩेश बएका विषमहरुभा मथोजचत सल्राह ठदने ।  

(ि)  सभन्िम सधभधतको अध्मऺ उऩाध्मऺ सजचि य कोषाध्मऺ छनौट गयी (धनिायचन िा 
सियसहभधत भापय त) अजख्तमाय प्रदान गने,  

(ग)  काभकायफाही सॊचारन सम्फन्धी कुनै धफफाद बएभा उत्ऩन्न बएभा सभाधानका राधग 
ऩहर गने, 

(घ)  आिश्मक ऩये कामयगत सभूह य सल्राहकायको भनोनमन गने,  

(ङ)  भहत्िऩूणय धफषमहरुभा धनणयम गने,  

(च)  सभन्िम सधभधतको प्रबािकायी सञ्चारनको राधग नीधत धनमभहरुको धनभायण, सॊसोधन 
तथा ऩरयभाजयन गने ।  िडा सभन्िम सधभधतको साधायण सबाभा िडा कामायरमको य 
नगय सभन्िम सधभधतको साधायण सबाभा उऩभहानगयऩाधरकाको सम्फजन्धत 
भहाशािाको उऩजस्थधत अधनिामय हनुऩुनेछ ।  

  

१३.  विशषे साधायण सबा्-  

सभन्िम सधभधतको वहतराई ध्मान याजि साधायण सबाको कुर सदस्म सॊख्माको २५ प्रधतशत 
सदस्महरुरे धरजित रुऩभा अनयुोध गयेभा िढीभा १५ ठदन धबत्र विशेष साधायण सबा 
फोराउन ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद -५ विविध 

 

१४.  धनिायचन सम्िन्धी व्मिस्था्- िडा सभन्िम सधभधत य नगय सभन्िम सधभधतको छनौट गदाय 
सियसम्भत ऩर्द्धत अिरम्िन गनुय ऩनेछ । सिय सम्भत हनु नसकेभा िहभुतका आधायभा 
धनिायचन गनय सवकनेछ ।  

 

१५.  आधथयक व्मिस्था्- 

    सभन्िम सधभधतको आधथयक व्मिस्था देहाम फभोजजभ हनुेछ्-  

१.  उऩभहानगयऩाधरका िा िडािाट प्राप्त हनुे यकभ,  

२.  अन्म कुनै सयकायी, गैय सयकायी सॊघ सस्था, व्मजििाट सहमोग स्िरुऩ प्राप्त हनुे 
यकभ,  

३.  कुनै विमाकराऩर्द्ाया सभन्िम सधभधतकै राधग सॊकरन गरयएको यकभ,  

४.  श्रोत ऩरयचारन िा यकभ िचय विधध्  

    िडा सभन्िम सधभधतको हकभा िडा कामायरमको सभन्िमभा य नगय सभन्िम 
सधभधतको हकभा सम्फजन्धत शािाको सभन्िमभा उऩभहानगयऩाधरकाको स्िीकृधत 
फभोजजभ िचय गनुयऩनेछ य नगय सभन्िम सधभधतको हकभा सधभधतको छट्ुटै िाता 
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सञ्चारन गनुयऩयेभा अध्मऺ य कोषाध्मऺको सॊमिु दस्तितिाट सञ्चारन हनुे गयी 
उऩभहानगयऩाधरकाको धसपारयसभा ऩामक ऩने िैंकभा िाता िोधरनेछ ।  

 

१६.  सम्ऩजि तथा दावमत्ि्-  

क)  प्रचधरत धनमभ कानूनभा व्मिस्था बए अनसुाय सभन्िम सधभधतको आफ्नो नाभभा 
यहेको सम्ऩजि व्मजि सयह बोगचरन गनय ऩाउनेछ । मसको फेचवििन िा अन्म 
स्िाधभत्ि हस्तान्तयणको राधग उऩभहानगयऩाधरकाको ऩूिय स्िीकृधत धरनऩुनेछ ।  

ि)  सभन्िम सधभधत विघटन बएभा सो सम्ऩजि स्ित् उऩभहानगयऩाधरकाको स्िाधभत्िभा 
आउनेछ ।  

 

१७.  ऩूिय स्िीकृधत धरन ुऩने्- 

मस धनदेजशकाभा उल्रेजित कामयहरु सञ्चारन गनुय ऩूिय सम्िजन्धत धनकामको अनभुधत तथा 
स्िीकृधत धरन ुऩने बधन उल्रेि बएकोभा स्िीकृधत धरएय भात्र सञ्चारन गनुय ऩनेछ । कृधत 
धरन ु ऩनेभा नधरई कुनै कामय गयभेा सधभधतका ऩदाधधकायीहरु ऩूणय रुऩभा जिापदेही हनु ु
ऩनेछ ।  

 

१८.  सभन्िम सधभधत सूजचकृत गनुय ऩने्- 

ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा सभन्िम सधभधत सम्िजन्धत िडा कामायरमको धसपारयशभा हेटौंडा 
उऩ–भहानगयऩाधरकाभा सूजचकृत गनुय ऩनेछ ।  

  

१९.  कामयविधधको व्माख्मा्- 

मो कामयविधधको अजन्तभ व्माख्मा गने अधधकाय उऩभहानगयऩाधरकाभा धनवहत यहनेछ ।मो 
कामयविधधराई हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरकाको नगयकामयऩाधरकारे भात्र सॊसोधन गनय सक्नेछ ।  

 

२०.  शऩथ ग्रहण्-  

क)  िडा सभन्िम सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको शऩथ ग्रहण िडाध्मऺिाट हनुेछ ।  

ि)  नगय सभन्िम सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको शऩथ ग्रहण प्रभिु िा उऩ प्रभिुिाट    
हनुेछ ।  

ग)  शऩथ ग्रहणको ढाॉचा अनसूुजच १ भा उल्रेि गये फभोजजभ हनुेछ ।  

 

२१.  फचाउ्-  

मो कामयविधध सॊघीम प्रादेजशक य नगय सबाफाट ऩायीत अन्म कानूनसॉग फाजझएभा फाजझएको 
हदसम्भ स्ित् धनजस्िम हनुेछ।   
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अनसूुजच १ 

शऩथ ग्रहणको नभूना 
 
 

हेटौंडा उऩभहानगयऩाधरका 
नगय कामयऩाधरकाको कामायरम 

 
 

शऩथको विियण 

  

मस ज्मेष्ठ नागरयक भञ्च िडा/नगय सभन्िम सधभधतको ऩदाधधकायी भ.................................. रे सॊस्थाको 
उदे्दश्म प्राधप्तका राधग गरयने कामयभा आफ्नो ऩदीमकाभ, कतयव्म य अधधकायराई इभान्दायीऩूियक 
रगनशीर बई आफ्नो ऺभतारे ऩूया गदै जानेछुबधन भ नैधतक रुऩभा शऩथ धरन्छु । 

  
 

शऩथ ग्रहण गनेको                                                शऩथ गयाउनकेो  

नाभ्-                                                         नाभ्-  

ऩद्-                                                         ऩद्-  

हस्ताऺय्-                                                     हस्ताऺय्- 

  
 
 
 

प्रभाणीकयण धभधत्-२०७६/  / 

 
 

                                                        आऻारे  

                                                         गोऩार प्रसाद फगारे  

 प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत 


