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                         दार्ाा गाउँऩालऱका  

स्थानीय राजऩत्र 

      खण्ड - ५              सङ्ख्या : ६                  लर्लि : २०७८/११/२० 

भाग -२ 

दार्ाा गाउँऩालऱका  

गाईँ काययपालिकाबाट पाररत लमलत : २०७८/११/१० 

                                                                            प्रमाणीकरण लमलत : २०७८११/२० 

 

दामाय गाईँपालिकामा टोि लिकास संस्था (गठन तथा पररचािन) काययलिलध, २०७८ 

प्रस्तािना: स्थानीय लिकास प्रलियामा टोि तथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक सहभालगता 

सलुनलित गद ै समाजको अलथयक,सामालजक,साँस्कृलतक िगायत लिकासका सबै 

पक्षमालदगोपना र ऄपनत्ि सजृना गनय लनलित भौगोलिक क्षेत्रलभत्र बसोबास गने 

नागररकहरूको सहभालगतामा िडा कायायियकोसहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोि 

लिकास संस्थाको गठन र पररचािनका िालग अिश्यक काननूी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय 

भएकोिे, 

प्रशासकीय काययलिलध लनयलमत गने ऐन, २०७७ को दफा ३ बमोलजम दामाय गाईँपालिका गाईँ  

काययपालिकािे यो काययलिलध स्िीकृत गरी िाग ूगरेको छ ।  
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पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारभभ  :  (१) यो काययलिलधको नाम “टोि लिकास संस्था                     

(गठन तथा पररचािन) काययलिलध,२०७८” रहकेो छ । 

(२) यो काययलिलध दामाय गाईँ काययपालिकाबाट स्िीकृत भएको लमलतदेलि दामाय 

गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र िाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषा:लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलिलधमा,- 

(क) “कायायिय” भन्नािे गाईँपालिका गाईँकाययपालिकाको कायायियिाइ सभझनपुछय 

। 

(ि)  "टोि लिकास संस्था" भन्नािे टोि बस्तीको समग्र लिकासको िालग लनलित 

भौगोलिक के्षत्रका ऄलधकांश घर धरुीका प्रलतलनलधहरूको ईपसलस्थलतमा लिकास 

लनमायण, सेिा प्रिाह र समालजक पररचािनको क्षेत्रमा काम गने ईद्दशे्यिे गठन भइ 

िडा कायायियमा सचूीकृत भएको सामदुालयक संस्थािाइ सभझन ुपछय । 

(ग)  “पदालधकारी” भन्नािसंेस्थाको काययसलमलतका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 

सलचि र सदस्यहरू समेतिाइ सभझनपुछय । 

(घ) “बैठक” भन्नािे संस्थाको संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक सभझन ुपछय । 

(ङ) “िडा” भन्नािे गाईँ।नगरपालिकाको िडािाइ सभझन ुपछय । 

(च)  “लिधान” भन्नािे संस्थाको लिधानिाइ सभझनपुछय । 

(छ) “सलमलत” भन्नािे संस्थाको काययसलमलत सभझन ुपछय । 

(ज)   “साधारणसभा” भन्नािे संस्थाको साधारण सदस्यहरूको भेिा सभझन ुपछय । 

(झ) “संस्था” भन्नािे टोि लिकास संस्थािाइ सभझनपुछय । 

 

पररच्छेद २ 

संस्थाको गठनतथासचूीकृत सभबन्धी व्यिस्था  

 

३. संस्थाको गठन: (१)गाईँपालिकाका क्षेत्रमा भौगोलिक तथा सामालजक सालमप्यताको 

अधारमा टोि तथा बस्तीका िालसन्दाको अम भेिाबाट टोि तथा बस्ती लभत्रका 

घरधरुी समािेश हुने गरी टोि लिकास संस्थाको गठन गररनेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम गठन हुने संस्थाको काययसलमलतमा दहेाय बमोलजमका 

पदालधकारी तथा सदस्यहरू रहने छन:्- 

(क) ऄध्यक्ष एक जना 

(ि) ईपाध्यक्ष एक जना 

(ग) कोषाध्यक्ष एक जना 

(घ) सलचि एक जना 

(ङ) सदस्यहरू(तीन दलेि सात जना सभम) 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम संस्था गठन गदाय टोि तथा बस्ती लभत्रका एक घरधरुीबाट 

एकजना भन्दा बढी नपने गरी भौगोलिक सन्तिुन तथा सामालजक 

समािेशीकरणको अधारमा सभा िा िडा कायायियिे तोकेको चार लकल्िा 

लभत्रका नागररकहरूकोअमभेिाबाट सियसभमत रुपमा संस्थाको कायय सलमलत 

गठन हुनेछ ।  

तर, यस दफा बमोलजम अमभेिामा सियसभमत हुन नसकेमा ईपलस्थत 

सदस्यहरूको बहुमतबाट कायय सलमलत गठन गनय बाधा पने छैन। 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम काययसलमलतको काययकाि समाप्त भएपलछसाधारण 

सभाको सियसभमत िा सो नभएमा बहुमतबाट काययसलमलतको पनुगयठन हुनेछ । 

(५) कायय सलमलतको कायायिलध गठन भएको लमलतिे दइु िषयको हुनेछ । 

(६) ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सलचिको पदमा िगातार दइु काययकाि भन्दा  

बढी सोही पदमा काम गनय सक्ने छैन ।  

(७)  कायय सलमलतमा ऄध्यक्ष, सलचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा ऄलनिायय 

रुपमा मलहिा हुनपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गदाय सकेसभम टोिका सभपणुय घरधरुीिाइ एक घर एक सदस्यको 

रुपमा समेट्न ुपनेछ ।  

(९) ईपदफा ८ बमोलजम सिै घरधरुी समािेश हुन सभभि नभएमा कभतीमा ८० 

प्रलतशत घरधरुी सहभागी गराइ टोि लिकास संस्था गठन गनुयपने छ।  
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(१०) यस काययलिलध बमोलजमगठन गररने संस्थाको काययसलमलतमा कभतीमा ५० 

प्रलतशत मलहिा सदस्य हुन ुपनेछ । 

(११) संस्थाको काययके्षत्र साधारण सभािे तोकेको चारलकल्िा लभत्र हुनेछ। साधारण 

सभािे टोि तथा बस्ती लभत्रका कुनै घरधरुी संस्थामा समािेश गरेको नपाआएमा 

िा कुनै घरधरुी िा बस्ती ईक्त संस्थामा समािेश गनुय पने भन्ने िागेमा िडा 

कायायियिे त्यसरी छुटेको घरधरुी िा बस्ती सभबलन्धत संस्थामा समािेश गनय 

िगाईनेछ।   

(१२) यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलिएको भए तापलन िडा कायायियिे 

तोकेको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहकेा बढीमा १०० घरधरुी समेट्ने गरी टोि 

लिकास संस्था गठन गनय सलकने छ। एईटा घरधरुी एक भन्दा बढी टोि लिकास 

संस्थाको सदस्य बन्न पाईने छैन। 

४. कायय सलमलतका पदालधकारीको पद ररक्त सभबन्धी व्यिस्थाः(१) दफा ३ बमोलजम गठन 

भएको कायय सलमलतका पदालधकारीहरूको पद दहेाय बमोलजमको ऄिस्थामा ररक्त हुनेछ। 

(क) ऄध्यक्षिे ईपाध्यक्ष माफय त काययसलमलतको बैठकमा र ईपाध्यक्ष सलहत ऄन्य 

सदस्यिे ऄध्यक्षिाइ राजीनामा लदएमा । 

(ि) भ्रष्टाचार िा ऄन्य कुनै फौजदारी ऄलभयोगमा कसरुदार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्य ुभएमा ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम ऄध्यक्षको पद ररक्त भएमा कायय सलमलतको बाँकी 

ऄिलधको िालग ईपाध्यक्षिे ऄध्यक्ष भइ कामकाज गनेछ । ऄन्य पदालधकारीहरूको 

हकमा कायय सलमलतिे बाँकी ऄिलधको िालग सलमलतका सदस्यहरू मध्येबाट कुनै 

सदस्यिाइ त्यस्तो ररक्त पदमा कामकाज गनय िगाईन सक्नेछ । 

५. संस्था सचूीकृत: संस्थाको सचूीकृत दहेाय बमोलजम हुनेछ : - 

(क) संस्थाको अमभेिािे लनणयय गरीऄनसुचूी १ बमोलजमको ढाँचामा सोही 

लनिेदनमा ईलल्िलित कागजातहरू समािेश गरी संस्था सचूीकरणका िालग 

िडा कायायियमा लनिेदन लदन ुपनेछ । 

(ि) ईपदफा (१) बमोलजम लनिेदन प्राप्त भएपलछ िडा कायायियिे संस्थाको 

चारलकल्िा लभत्रका सबै घरधरुी समािेश गरे नगरेको समेत हरेी ऄनसुचूी २ 

बमोलजमको ढाँचामा संस्था सचूीकृत गरेको प्रमाण पत्र ईपिब्ध गराईन ुपनेछ 

। 
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(ग) दफा (क) बमोलजम प्राप्त लनिेदन बमोलजम सचूीकृतको िालग प्राप्त भएको 

टोि लिकास संस्थामा समािेश हुनपुने घरधरुी िा बस्ती छुटेको पाआएमा 

त्यसरी छुटेको घरधरुी िा बस्ती समेत समािेश गरी सचूीकरणको िालग पनु 

पेश गनय लनदशेन लदन सक्नेछ । 

(घ)  िडा कायायियिे यस दफा बमोलजम संस्था सचूीकृत गरेको लििरण मालसक 

रुपमा काययपालिकाको कायायियमा पठाईन ुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतयव्य,ऄलधकारहरू 

६. टोि लिकास संस्थाका काययहरू: (१) टोि लिकास संस्थाका काम, कतयव्य र ऄलधकार 

दहेायबमोलजम हुनेछ :-  

(क)  समदुायमा शालन्त, सरुक्षा र ऄमनचयन कायम गनय सहयोग गने । 

(ि) सामदुालयक सदभाि, सलहष्णतुा र भाआचाराको लिकास गने । 

(ग) टोिमा संचािन हुने लिकास लनमायणका योजनाहरूको तजुयमा, कायायन्ियन र 

सपुररिेक्षण तथा ऄनगुमनमा सहयोग गने ।  

(घ) टोिमा हुनेपरभपरागत जात्रा, मेिा, पिय तथा समारोहको व्यिस्थापनमा सहयोग 

गने। 

(ङ) टोिमा रहकेा साियजलनक तथा ऐिानी जग्गा, साियजलनक भिन, सभपदा तथा 

भौलतक पिूायधारहरूको संरक्षण गनय तथा ऄलतिमण हुन नलदन सहयोग गने । 

(च) टोिमालिपद ् व्यिस्थापन सभिन्धी िोज,ईद्धार, राहत लितरण, पनुलनयमायण तथा 

पनुस्थायपना काययमा सहयोग गने । 

(छ) टोिको सरसफाइ व्यिस्थापनको िालग सहयोग र समन्िय गने / गराईने । 

(ज) छाडा पश ुचौपाया व्यिस्थापनमा सहयोग गने / गराईने । 

(झ) सडक बत्ती, सामदुालयक पाकय , साियजलनक शौचािय जस्ता साियजलनक सभपलत्तको 

सञ्चािन र व्यिस्थापनमा सहयोग पयुायईने । 

(ञ) काननू बमोलजम लतनुय पने कर, दस्तरु, सेिा शलु्क बझुाईने काययमा सहजीकरण गने । 

(ट) टोिमा बसोबास गने गररि, ऄशक्त, ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त तथा बेरोजगार 

व्यलक्तहरूको तथ्याङ्क सङ्किन काययमा सहयोग गने । 

(ठ) टोिमा रहकेा शैलक्षकतथा स्िास्थ्य संस्थाहरूको व्यिस्थापन र गणुस्तर सधुारको 

िालग सहयोग गने । 
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(ड) जन्म, लबबाह, बसाइ सराइ, सभिन्ध लिच्छेद, मतृ्य ुजस्ता व्यलक्तगत घटना दतायको 

िालग टोिबासीिाइ ईत्सालहत र सहजीकरण गन े। 

(ढ) सामालजक सरुक्षा भत्ता लितरण काययमा अिश्यक सहजीकरण गने । 

(ण)  लिद्यतु ्चहुािट तथा चोरी लनयन्त्रण काययमा सहयोग गने । 

(त) टोिमा िाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथय िगायत दलैनक ईपभोग्य 

सामग्रीको गणुस्तर र मलु्य सचुीको बारेमा जानकारी रािी बजार ऄनगुमन काययमा 

सहयोग गन े। 

(थ) ईपभोक्ता हक लहत संरक्षणको िालग पैरिी तथा जनचेतना ऄलभबलृद्ध गने ।  

(द) टोिमा हररयािी के्षत्र लिस्तार गरी िातािरण संरक्षणको काययमा सहयोग गने । 

(ध) स्थानीय अलथयक लिकासका संभािनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीय तह, गैर 

सरकारी तथा लनजी क्षेत्रसँग समन्िय, सहजीकरण र पैरिी गने । 

(न) भिन लनमायण मापदण्ड तथा रालष्िय भिन संलहताको पािनाको िालग टोि 

बासीहरूिाइ प्रोत्सालहत गने ।  

(ऩ)  लिद्यािय भनाय, िोप ऄलभयान, साक्षरता ऄलभयान, सरसफाइ, िैङ्लगक लहसंा 

ईन्मिुन जस्ता रालष्िय ऄलभयानहरूमा सहयोग र समन्िय गने। 

(प) टोिमा धनी, गररबको भािना हटाइ सबै सदस्यहरूिाइ लनणयय प्रलिया र श्रोतमा  

पररचािनमा समान ऄलधकार स्थालपत गनय सहजीकरण गने ।  

(फ) घरेि ु लहसंा, यौनजन्य लहसंा,मानि तस्करी, बािश्रम तथा बाध्यात्मक श्रम, 

छाईपडी िगायतका सामालजक ऄपराध तथा िरािीहरू ऄन्त्य गनय जनचेतना 

ऄलभिलृद्ध गने । 

(ब) टोिमा ईद्यम लिकाससँग सभबलन्धत काययिमहरू संचािन गनय अिश्यक 

सहजीकरण गने ।  

(भ) टोिको लिकासका िालग लिलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको ईच्चतम ्सदपुयोग गने । 

(म) टोिमा सरकारी लनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ्चािन हुने काययिमहरू 

कायायन्ियनगनय सहयोग गने ।  

(य) अफ्नो टोििाइ िातािरणमैत्री, बाि मैत्री, पोषण मैत्रीतथा पणूय सरसफाआयकु्त 

बनाईन काययिमहरू संचािन गने तथा िडा कायायिय र गाईँ।नगरपालिकाका 

काययिम कायायन्ियनमा सहयोग, समन्िय र सहजीकरण गने । 

(र)  िडा कायायिय गाईँ।नगरपालिका तथा ऄन्य सरकारी लनकाय र गैरसरकारी 

संघसंस्थासँग गरेको सभझौता तथा समझदारी ऄनसुारका ऄन्य काययहरू गने । 

पररच्छेद-४ 
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संस्थाको कायय सलमलतको बैठक र पदालधकारीहरूको काम, कतयव्य र ऄलधकार 

 

७. संस्थाको कायय सलमलतको बैठक:(१) संस्थाको कायय सलमलतको बैठकको सञ्चािन दहेाय 

बमोलजम हुनेछ :- 

 

(क) कायय सलमलतको बैठक मलहनामा कलभतमा एक पटक र अिश्कता ऄनसुार 

बस्नेछ । 

(ि) सलमलतको बैठकमा िडा सलमलत तथा गाईँपालिकाका जनप्रलतलनलध, लिज्ञ तथा 

ऄन्य सरोकारिािहरूिाइ अमन्त्रण गनय सलकनेछ । 

(ग)  सलमलतको िैठक लनणययको मस्यौदा सलचििे तयार गनेछ ।  

(घ) संस्थाको बैठकको लनणययहरू िैठकमा ईपलस्थत पदालधकारीहरूबाट हस्ताक्षर 

गरी प्रमालणत गराईन ुपनेछ । 

          (२) ईदफा (१) बमोलजम बस्ने काययसलमलतको बैठकको माआन्यटु र संस्थाका प्रशासलनक 

तथा अलथयक कारोबारसँग सभबलन्धत सभपणूय कागजातहरू ऄध्यक्ष, सलचि र 

कोषाध्यक्षको लजभमामा रहनेछन ्। 

         (३) कायय सलमलतको बैठक संस्थाको कायायियमा बस्नेछ । संस्थाको कायायिय स्थापना भइ 

नसकेको ऄिस्थामा काययसलमलतका सबै सदस्यिाइ पायक पने गरी ईपयकु्त स्थानमा 

बैठक बस्ने गरी ऄध्यक्षिे तोक्न सक्नेछ । 

८. संस्थाका कायय सलमलतका पदालधकारीहरूको काम कतयव्य र ऄलधकार:- संस्थाका 

पदालधकारीहरूको काम कतयव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(१) ऄध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄलधकार 

(क) संस्थाको लनयलमत बैठक बोिाईने, बैठकका िालग लमलत, समय र स्थान 

तोक्ने ।  

(ि) बैठकको ऄध्यक्षता गरी बैठक सञ्चािन गने । 

(ग) बैठकमा ऄनशुासनको पािन गनय िगाईने र छिफिका लिषयहरू 

लटपोट गने िा गनय िगाईने । 

(घ) छिफि हुदँा सिैको लिचार सङ्किन गने र सियसभमत लनणयय गनय पहि 

गने । 

(ङ)  संस्थाका लनणययहरू िाग ूगने, गराईन े। 



  

9 

 

(च) संस्थािे प्राप्त गरेको नगद िा लजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रबन्ध लमिाईने 

। 

(छ) अिश्यकता ऄनसुार लिशेष बैठक बोिाईने । 

(ज) काययलिलध बमोलजम ऄन्य काययहरू गन े। 

 

(२)  ईपाध्यक्षको काम कतयव्य र ऄलधकार: 

(क) ऄध्यक्षको ऄनपुलस्थलतमा ऄध्यक्षिे गने भनी तोलकएका काययहरू गने । 

(ि) कायय सलमलतिे तोकेका ऄन्य काययहरू गने । 

 

(३)  सलचिको काम, कतयव्य र ऄलधकारः 

(क) ऄध्यक्षको अदशेऄनसुार बैठक बोिाईने । 

(ि) छिफिका प्रस्तािहरू संकिन गरी बैठकमा पेस गने र बैठकको लनणयय 

िेिी लनणयय प्रमालणत गराईने । 

(ग) संस्थाको लियाकिापको बारेमा सदस्यहरूिाइ जानकारी गराईने । 

(घ) काययसलमलतिे तोकेका ऄन्य काययहरू गने । 

 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र ऄलधकार 

(क) संस्थाको अभदानी र िचयको लहसाब राख्ने तथा लििरण तयार गन।े 

(ि) बैंकमा िाता सञ्चािन गदाय संयकु्त रुपमा िाता सञ्चािन गने । 

(ग) संस्थाको नगद र लजन्सी सामानको लजभमा लिइ सरुक्षा गने । 

(घ) काययसलमलतिे तोकेका ऄन्य काययहरू गने । 

 

 

 

 

 

(५) सदस्यहरूको काम,कतयव्य र ऄलधकार 

(क) सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत हुने र छिफिमा सिीय रुपमा सहभागी 

हुने ।  

(ि) सलमलतको लनणयय कायायन्ियनमा सहयोग गनुयका साथै सलमलतको लनणयय 

कायायन्ियन भए नभएको हरेी अिश्यकताऄनसुार सलमलतको बैठकमा 

छिफिमा ल्याईने ।  
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(ग) अिश्कता ऄनसुार ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सलचिर कोषाध्यक्षको काममा 

सघाईने । 

(घ) काययसलमलतिे तोकेका ऄन्य काययहरू गने । 

पररच्छेद ५ 

अलथयक व्यिस्थापन 

 

९. संस्थाको अभदानी: (१) संस्थािे दहेाय बमोलजमका क्षेत्रबाट अभदानी प्राप्त गनय सक्नेछः 

(क) गाईँपालिकाबाट प्राप्त हुने ऄनदुान रकम ।  

(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरू, सामदुालयक संस्था तथा 

व्यलक्तहरूबाट प्राप्त हुने सहायता तथा ऄनदुानको रकम । 

(ग) टोि लिकास संस्थािे अयमिूक काययहरू सञ्चािन गरी प्राप्त हुने 

अभदानी । 

(घ) गाईँपालिका, ऄन्य सरकारी लनकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग 

लिकास लनमायण िा काययिम सञ्चािनको िालग सभझौता बमोलजम प्राप्त 

रकम । 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरूबाट प्राप्त शलु्क तथा सहयोगको रकम । 

(च) ऄन्य श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम संस्थाको नाममा रहकेो िैंक िातामा जभमा गनुय 

पनेछ । 

१०. संस्थाको िचयः संस्थाको िचय दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क)  कुनै लनकायबाट सभझौता बमोलजम प्राप्त हुने रकम सभझौतामा ईलल्िलित 

शतय बमोलजम तोलकएको काययमा िचय गनुय पनेछ । 

(ि)  संस्थाको लनयलमत सञ्चािन तथा कायायिय व्यिस्थापन सभबन्धी िचय 

काययसलमलतको लनणयय बमोलजम हुनेछ । 

 

 

११. संस्थाको िेिा, प्रलतिेदन तथा ऄन्यः  

(१)  संस्थाको िाता िडा कायायियको लसफाररसमा गाईँ काययपालिकाको 

कायायियिे तोकेको बैंकमा सञ्चािन हुनेछ । 
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(२)  ईपदफा (१) बमोलजमको बैंक िाता कभतीमा एक जना मलहिा हुने गरी 

संस्थाका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष र सलचिमध्ये कुनै दइु जना र कोषाध्यक्षको संयकु्त 

दस्तितबाट सञ्चािन हुनेछ ।  

(३) कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा लजन्सी अभदानी, सभपणूय 

लिकास िचयको लििरण, संस्थाको संचािन र व्यिस्थापनमा भएको प्रशासलनक 

िचयहरूको लििरण स्पष्ट रुपमा राख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षिे अभदानी िचयको लहसाब लकतािचौमालसक रुपमा कायय सलमलतको 

बैठकमा पेस गनुयपनेछ । 

(५)  काययसलमलतिे प्रत्येक अलथयक िषयमा गरेको काम र अलथयक कारोबारको यथाथय 

लििरण तयार गरी अलथयक िषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मलहना लभत्र टोि 

भेिामा पेश गनुय पनेछ । 

(६) संस्थािे अफ्नो िालषयक कारोबारको प्रलतिेदन साधारणसभा, सभबलन्धत िडा 

काययिय र गाईँ।नगरपालिकामा पेश गनुयपनेछ । 

(७) गाईँ।नगरपालिका तथा िडा कायायियिे अिश्यकता ऄनसुार संस्थाको 

ऄनगुमन गरी अिश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ । 

 

१२. लजन्सी तथा िस्तगुत सहयोग लिन सक्नेः (१) यस काययलिलधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा 

िेलिएको भए तापलन लिपद ् प्रभालित व्यलक्तको ईद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना काययमा 

सहयोग गनय कुनै सरकारी लनकाय, गैर सरकारी संघसंस्था, लनजी क्षेत्र तथा व्यलक्त 

लिशेषबाट लजन्सी सामान तथा िस्तगुत सहयोग लिन सक्नेछ । 

(२) संस्थािे ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त सहयोग िडा सलमलतको समन्ियमा त्यस्तो 

लिपदबाट प्रभालित व्यलक्त तथा पररिारिाइ लितरण गनय सक्नेछ । 

(३) संस्थािे यस दफा बमोलजम प्राप्त सहयोगको लििरण िालषयक प्रलतिेदनमा समेत 

समािेश गनुय पनेछ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद ६ 

            लिलिध 
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१३. समन्िय सलमलतः (१) संस्थाको कामको ऄनगुमन तथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गनय 

हरेक िडामा दहेायबमोलजमको समन्िय सलमलत रहनेछ :- 

(क) िडाध्यक्ष     - संयोजक 

(ि) िडा सलमलतका सदस्यहरू    - सदस्य  

(ग) टोिलिकास संस्थाका ऄध्यक्षहरू मध्येबाट संयोजकिे तोकेका ३ जना - 

सदस्य  

(घ) िडा सलचि     - सदस्य सलचि 

(२) ईपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोलजमका सदस्यहरूको पदािलध दइु िषयको हुनेछ । ईक्त 

पदािलध समाप्त भएपलछ संयोजकिे काययकाि नदोहोररने गरी िडा लभत्रका ऄन्य 

संस्थाका ऄध्यक्षहरू मध्येबाट तीन जना मनोनयन गनुय पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतको बैठक कभतीमा चौमालसक रुपमा बस्नेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे िडा लभत्रका सबै संस्थाको काम कारिाहीिाइ 

प्रभािकारी बनाईन कायय सलमलतिाइ अिश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ ।   

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे संस्थाको काम कारिाहीको सभबन्धमािालषयक 

प्रलतिेदन काययपालिकामा पेश गनुय पनेछ। 

१४.  बाधा ऄडकाई फुकाईन सक्नेः यो काययलिलध कायायन्ियनको िममा कुनै बाधा ऄड्चन 

अएमा काययपालिकािे त्यस्तो बाधा ऄडकाई फुकाईन सक्नेछ । 

 

१५. कायय सलमलत भङ्ग गनय सक्नेः साियजलनक सभपलत्तको लहनालमना गने, प्रचलित काननू 

लबपररत कायय गने तथा भ्रष्टाचार िा अलथयक लहनालमना गरेको पाआएमा त्यस्तो 

काययसलमलतिाइ सभबलन्धत िडा सलमलतको लसफाररसमा काययपालिकािे भङ्ग गनय 

सक्नेछ । यसरी काययसलमलत भङ्ग भएको ऄिस्थामा एक मलहना लभत्र यसै काययिलिलध 

बमोलजम नयाँ कायय सलमलत गठन गनुय पनेछ । 

 

१६. काययलिलध संशोधन तथा िारेज गनय सक्नेः (१) काययपालिकािे अिश्यकता ऄनसुार यो 

काययलिलध संशोधन तथा िारेज गनय सक्नेछ।  
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम यो काययलिलध िारेज भएको ऄिस्थामा यस काययलिलध 

बमोलजम स्थापना तथा सञ्चािन भएका संस्थाहरूको सभपलत्त तथा दालयत्ि 

काययपालिकाको नाममा हुनेछ । 
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ऄनसुचूी-१ 

टोि लिकास संस्थािाइ गाईपालिकामा सचूीकृत गने लनिेदनको नमनुा 

 

लमलतः „„„„„„„.. 

 

श्री सलचिज्य ू

िडा सलमलतको कायायिय 

िडा नं.......  

दामाय गाईँपालिका, सल्यान । 

 

लिषयः टोि लिकास संस्था सचूीकृत गने सभबन्धमा । 

 

ईपयुयक्त सभबन्धमा यस  गाईँपालिकाको िडा नं „„ लस्थत „„„„„..टोिमा गठन 

गररएको „„„„„„„„„„. टोि लिकास संस्थािाइ 

„„„„„„„„„„„„„सचूीकृत गररलदनहुुन लनभनानसुारका लििरण सलहत 

ऄनरुोध गदयछु । यस „„„„„„„„„„„.. टोि लिकास संस्थाको के्षत्र लनभन 

ईल्िेलित चार लकल्िालभत्र सीलमत रहनेछ । 

संिग्नः  

   टोि भेिाको ईपलस्थलत र लनणयय। 

   कायय सलमलतका सदस्यहरूको नाम थर। 

पिूय लसमानाः „„„„„„„„„„„„ 

पलिम लसमानाः „„„„„„„„„„. 

ईत्तर लसमानाः „„„„„„„„„„.. 

दलक्षण लसमानाः „„„„„„„„„„. 

हािका जभमा घरधरुीः                                                                          लनिेदक 

                                    सलमलतको तफय बाट 

                      ऄध्यक्षको नाम :„„„„„„„ 

                     टोि लिकास संस्थाको नामः.............. 

                     ठेगानाः........................... 
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दामाय गाईँपालिका 

„„„„„नं िडा कायायिय 

टोि लिकास संस्था सचूीकृत प्रमाण-पत्र 

 

यस दामाय गाईँपालिका िडा नं.  „„„„„लस्थत „„„„„„„„„„„„„मा गठन भएको 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„टोि लिकास संस्थािाइ यस कायायियमा 

लमलत„„„„„„मा सचूीकृत गरी यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

यस गाईपालिकाको अलथयक, सामालजक, साँस्कृलतक तथा भौलतक पिुायधार लिकास र सशुासन कायम गने 

के्षत्रमा यस टोि लिकास संस्थाको सिीय सहभालगताको ऄपेक्षा गदयछु । 

 

„„„ 

िडा सलच 

 



  

16 

 

आज्ञाऱे,  

अर्िृ खड्का 

लनलर्त्त प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृि 


