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भाग-2 

सानीभेरी गाउँपालिका 
गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 

नेपािको संविधान बमोश्चजम स्थानीय गाउँ सभािे बनाएको िि िेश्चखए बमोश्चजमको ऐन 
कायाविलध , लनयमाििी, मापदण्ड सिासाधारर्को जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको। 

संम्बि ्२०७8 सािको कायाविलध नं 2 

गाउँपालिका टोि विकास संस्था गठन िथा पररचािन कायाविलध, 
२०७८ 

प्रस्िािना: स्थानीय विकास प्रवियामा टोि िथा बस्िी स्िरिाट नै नागररक सहभालगिा 
सलुनश्चिि गदै समाजको आलथाक,सामाश्चजक,साँस्कृलिक िगायि विकासका सबै पक्षमा 
ददगोपना र अपनत्ि सजृना गना लनश्चिि भौगोलिक क्षते्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको 
सहभालगिामा िडा कायााियको सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोि विकास संस्थाको 
गठन र पररचािनका िालग आिश्यक कानूनी व्यिस्था गना िाञ्छनीय भएकोिे, 
"प्रशासकीय कायाविलध लनयलमि गने ऐन, २०७४को दफा ४"  बमोश्चजम कायापालिकािे 
यो कायाविलध स्िीकृि गरी िागू गरेको छ ।  

 



पररच्छेद-१ 
प्रारश्चम्भक 

१. संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  
 (१) यो कायाविलधको नाम “टोि विकास संस्था गठन िथा पररचािन 
कायाविलध,२०७८” रहेको छ। 

(२) यो कायाविलध कायापालिकाबाट स्िीकृि भएको लमलिदेश्चख िागू हनुेछ 
। 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस कायाविलधमा,- 
(क) “कायाािय” भन्नािे गाउँ कायापालिकाको कायााियिाई सम्झन ुपछा। 

(ख)  "टोि विकास संस्था" भन्नािे टोि बस्िीको समग्र विकासको िालग लनश्चिि 
भौगोलिक क्षेत्रका अलधकांश घर धरुीका प्रलिलनलधहरुको उपसश्चस्थलिमा 
विकास लनमाार्, सेिा प्रिाह र समाश्चजक पररचािनको क्षेत्रमा काम गने 
उदे्दश्यिे गठन भई िडा कायााियमा सूचीकृि भएको सामदुावयक संस्थािाई 
सम्झन ुपछा । 

(ग)  “पदालधकारी” भन्नािे संस्थाको कायासलमलिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 
सश्चचि र सदस्यहरु समेििाई सम्झन ुपछा । 

(घ)  “बैठक” भन्नािे संस्थाको संयकु्त िा छुट्टाछुटै्ट बैठक सम्झन ुपछा । 

(ङ)   “िडा” भन्नािे गाउँ पालिकाको िडािाई सम्झन ुपछा। 

(च)  “विधान” भन्नािे संस्थाको विधानिाई सम्झन ुपछा । 

(छ)  “सलमलि” भन्नािे संस्थाको कायासलमलि सम्झन ुपछा । 

(ज)   “साधारर्सभा” भन्नािे संस्थाको साधारर् सदस्यहरुको भेिा सम्झन ुपछा। 

(झ)  “संस्था” भन्नािे टोि विकास संस्थािाई सम्झन ुपछा । 

 

 

पररच्छेद- २ 

संस्थाको गठन िथा सूचीकृि सम्बन्धी व्यिस्था  

  

३. संस्थाको गठन :  



(१) गाउँ पालिकाका क्षेत्रमा भौगोलिक िथा सामाश्चजक सालमप्यिाको आधारमा टोि िथा 
बस्िीका िालसन्दाको आमभेिाबाट टोि िथा बस्िी लभत्रका घरधरुी समािेश हनुे गरी 
टोि विकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गठन हनु ेसंस्थाको कायासलमलिमा देहाय बमोश्चजमका पदालधकारी 
िथा सदस्यहरु रहनेछन:- 

(क)  अध्यक्ष एक जना 
(ख)  उपाध्यक्ष एक जना 
(ग)       कोषाध्यक्ष एक जना 
(घ) सश्चचि एक जना 
(ङ) सदस्यहरु (िीन देश्चख साि जना सम्म) 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम संस्था गठन गदाा टोि िथा बस्िी लभत्रका एक घरधरुीबाट 
एकजना भन्दा बढी नपने गरी भौगोलिक सन्ििुन िथा सामाश्चजक 
समािेशीकरर्को आधारमा सभा िा िडा कायााियिे िोकेको चार वकल्िा 
लभत्रका नागररकहरुको आमभेिाबाट सिासम्मि रुपमा संस्थाको काया सलमलि 
गठन हनुेछ । िर, यस दफा बमोश्चजम आमभेिामा सिासम्मि हनु नसकेमा 
उपश्चस्थि सदस्यहरुको बहमुिबाट काया सलमलि गठन गना बाधा पने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम कायासलमलिको कायाकाि समाप्त भएपलछ साधारर् सभाको 
सिासम्मि िा सो नभएमा बहमुिबाट कायासलमलिको पनुगाठन हनुेछ । 

(५) काया सलमलिको कायाािलध गठन भएको लमलििे दईु िषाको हनुेछ । 

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सश्चचिको पदमा िगािार दईु कायाकाि भन्दा 
बढी सोही पदमा काम गना सक्ने छैन ।  

(७) काया सलमलिमा अध्यक्ष, सश्चचि िा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा अलनिाया 
रुपमा मवहिा हनुपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गदाा सकेसम्म टोिका सम्परु्ा घरधरुीिाई एक घर एक सदस्यको 
रुपमा समेट्न ुपनेछ ।  

(९) उपदफा ८ बमोश्चजम सिै घरधरुी समािेश हनु सम्भि नभएमा कम्िीमा ८० 
प्रलिशि घरधरुी सहभागी गराई टोि विकास संस्था गठन गनुापने छ।  



(१०) यस कायाविलध बमोश्चजम गठन गररने संस्थाको कायासलमलिमा कम्िीमा ५० 
प्रलिशि मवहिा सदस्य हनु ुपनेछ । 

(११) संस्थाको कायाक्षेत्र साधारर् सभािे िोकेको चारवकल्िा लभत्र हनुेछ। साधारर् 
सभािे टोि िथा बस्िी लभत्रका कुनै घरधरुी संस्थामा समािेश गरेको नपाइएमा 
िा कुनै घरधरुी िा बस्िी उक्त संस्थामा समािेश गनुा पने भने्न िागेमा िडा 
कायााियिे त्यसरी छुटेको घरधरुी िा बस्िी सम्बश्चन्धि संस्थामा समािेश गना 
िगाउनेछ।   

(१२) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेश्चखएको भए िापलन िडा कायााियिे िोकेको 
भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका बढीमा १०० घरधरुी समेट्ने गरी टोि विकास 
संस्था गठन गना सवकने छ। एउटा घरधरुी एक भन्दा बढी टोि विकास 
संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन। 

४. काया सलमलिका पदालधकारीको पद ररक्त सम्बन्धी व्यिस्थााः  

(१) दफा ३ बमोश्चजम गठन भएको काया सलमलिका पदालधकारीहरुको पद देहाय बमोश्चजमको 
अिस्थामा ररक्त हनुेछ। 

(क) अध्यक्षिे उपाध्यक्ष माफा ि कायासलमलिको बैठकमा र उपाध्यक्ष सवहि 
अन्य सदस्यिे अध्यक्षिाई राजीनामा ददएमा। 

(ख) भ्रष्टाचार िा अन्य कुनै फौजदारी अलभयोगमा कसरुदार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम अध्यक्षको पद ररक्त भएमा काया सलमलिको बाँकी अिलधको 
िालग उपाध्यक्षिे अध्यक्ष भई कामकाज गनेछ। अन्य पदालधकारीहरुको हकमा काया 
सलमलििे बाँकी अिलधको िालग सलमलिका सदस्यहरु मध्येबाट कुनै सदस्यिाई त्यस्िो 
ररक्त पदमा कामकाज गना िगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृि :   संस्थाको सूचीकृि देहाय बमोश्चजम हनुेछ : - 

(क) संस्थाको आमभेिािे लनर्ाय गरी अनसूुची १ बमोश्चजमको ढाँचामा सोही लनिेदनमा 
उश्चल्िश्चखि कागजािहरु समािेश गरी संस्था सूचीकरर्का िालग िडा कायााियमा 
लनिेदन ददन ुपनेछ । 

(ख)  उपदफा (१) बमोश्चजम लनिेदन प्राप्त भएपलछ िडा कायााियिे संस्थाको 
चारवकल्िा लभत्रका सबै घरधरुी समािेश गरे नगरेको समेि हेरी अनसूुची २ 



बमोश्चजमको ढाँचामा संस्था सूचीकृि गरेको प्रमार् पत्र उपिब्ध गराउन ुपनेछ 
। 

(ग)  दफा (क) बमोश्चजम प्राप्त लनिेदन बमोश्चजम सूचीकृिको िालग प्राप्त भएको टोि 
विकास संस्थामा समािेश हनुपुने घरधरुी िा बस्िी छुटेको पाइएमा त्यसरी 
छुटेको घरधरुी िा बस्िी समेि समािेश गरी सूचीकरर्को िालग पनु पेश गना 
लनदेशन ददन सक्नेछ। 

(घ)  िडा कायााियिे यस दफा बमोश्चजम संस्था सूचीकृि गरेको वििरर् मालसक 
रुपमा कायापालिकाको कायााियमा पठाउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद-३ 

संस्थाको काम किाव्य,अलधकारहरु 
६. टोि विकास संस्थाका कायाहरु :  

(१) टोि विकास संस्थका काम, किाव्य र अलधकार देहायबमोश्चजम हनुेछ :-  

(क)  समदुायमा शाश्चन्ि, सरुक्षा र अमनचयन कायम गना सहयोग गने । 

(ख)  सामदुावयक सदभाि, सवहष्र्िुा र भाइचाराको विकास गने । 

(ग) टोिमा संचािन हनुे विकास लनमाार्का योजनाहरुको िजुामा, कायाान्ियन र 
सपुररिेक्षर् िथा अनगुमनमा सहयोग गने ।  

(घ)  टोिमा हनुे परम्परागि जात्रा, मेिा, पिा िथा समारोहको व्यिस्थापनमा सहयोग 
गने। 

(ङ)  टोिमा रहेका सािाजलनक िथा ऐिानी जग्गा, सािाजलनक भिन, सम्पदा िथा 
भौलिक पूिााधारहरुको संरक्षर् गना िथा अलििमर् हनु नददन सहयोग गने। 

(च)  टोिमा विपद् व्यिस्थापन सम्िन्धी खोज,उद्धार, राहि वििरर्, पनुलनामाार् िथा 
पनुस्थाापना कायामा सहयोग गने । 

(छ)  टोिको सरसफाई व्यिस्थापनको िालग सहयोग र समन्िय गने/ गराउने  

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

(झ)  सडक बत्ती, सामदुावयक पाका , सािाजलनक शौचािय जस्िा सािाजलनक सम्पश्चत्तको 
सञ्चािन र व्यिस्थापनमा सहयोग परु ्याउने । 

(ञ) कानून बमोश्चजम लिनुा पने कर, दस्िरु, सेिाशलु्क बझुाउने कायामा सहजीकरर् 
गने । 

(ट) टोिमा बसोबास गने गररि, अशक्त, अपाङ्गिा भएका व्यश्चक्त िथा बेरोजगार 
व्यश्चक्तहरुको िथ्याङ्क संकिन कायामा सहयोग गने । 



(ठ) टोिमा रहेका शैश्चक्षक िथा स्िास्थ्य संस्थाहरुको व्यिस्थापन र गरु्स्िर सधुारको 
िालग सहयोग गने । 

(ड) जन्म, लबबाह, बसाई सराई, सम्िन्ध विच्छेद, मतृ्य ुजस्िा व्यश्चक्तगि घटना दिााको 
िालग टोिबासीिाई उत्सावहि र सहजीकरर् गने । 

(ढ) सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता वििरर् कायामा आिश्यक सहजीकरर् गने । 

(र्)  विद्यिु ्चहुािट िथा चोरी लनयन्त्रर् कायामा सहयोग गने । 

(ि) टोिमा खाद्यान्न, माछामास,ु िरकारी, फिफूि, पेय पदाथा िगायि दैलनक 
उपभोग्य सामग्रीको गरु्स्िर र मलु्य सचुीको बारेमा जानकारी राखी बजार 
अनगुमन कायामा सहयोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहि संरक्षर्को िालग पैरिी िथा जनचेिना अलभबवृद्ध गने।  

(द) टोिमा हररयािी क्षेत्र विस्िार गरी िािािरर् संरक्षर्को कायामा सहयोग गने । 

(ध) स्थानीय आलथाक विकासका संभािनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीय िह, गैर 
सरकारी िथा लनजी क्षेत्रसँग समन्िय, सहजीकरर् र पैरिी गने । 

(न) भिन लनमाार् मापदण्ड िथा राविय भिन संवहिाको पािनाको िालग टोि 
बासीहरुिाई प्रोत्सावहि गने ।  

(ऩ)  विद्यािय भनाा, खोप अलभयान, साक्षरिा अलभयान, सरसफाई, िैवङ्गक वहंसा उन्मिुन 
जस्िा राविय अलभयानहरुमा सहयोग र समन्िय गने। 

(प) टोिमा धनी, गररबको भािना हटाई सबै सदस्यहरुिाई लनर्ाय प्रविया र श्रोिमा  
पररचािनमा समान अलधकार स्थावपि गना सहजीकरर् गने ।  

(फ) घरेि ुवहंसा, यौनजन्य वहंसा,मानि िस्करी, बािश्रम िथा बाध्यात्मक श्रम, छाउपडी 
िगायिका सामाश्चजक अपराध िथा खरािीहरु अन्त्य गना जनचेिना अलभिवृद्ध गने 
। 

(ब)  टोिमा उद्यम विकाससँग सम्बश्चन्धि कायािमहरु संचािन गना आिश्यक 
सहजीकरर् गने ।  

(भ) टोिको विकासका िालग विलभन्न श्रोिबाट प्राप्त श्रोिको उच्चिम ्सदपुयोग गने 

। 

(म) टोिमा सरकारी लनकाय िथा गैर सरकारी संस्था माफा ि सञ्चािन हनुे कायािमहरु 
कायाान्ियन गना सहयोग गने ।  

(य)  आफ्नो टोििाई िािािरर्मैत्री, बाि मैत्री, पोषर् मैत्री िथा पूर्ा सरसफाइयकु्त 
बनाउन कायािमहरु संचािन गने िथा िडा कायाािय र गाउँपालिकाका कायािम 
कायाान्ियनमा सहयोग, समन्िय र सहजीकरर् गने। 



(र)  िडा कायाािय गाउँपालिका िथा अन्य सरकारी लनकाय र गैरसरकारी 
संघसंस्थासँग गरेको सम्झौिा िथा समझदारी अनसुारका अन्य कायाहरु गने। 

पररच्छेद-४ 

संस्थाको काया सलमलिको बैठक र पदालधकारीहरुको काम, किाव्य र 
अलधकार 

 

७. संस्थाको काया सलमलिको बैठक :  

(१) संस्थाको काया सलमलिको बैठकको सञ्चािन देहाय बमोश्चजम हनुेछ :-  

(क)  काया सलमलिको बैठक मवहनामा कश्चम्िमा एक पटक र आिश्किा अनसुार 
बस्नेछ । 

(ख)   सलमलिको बैठकमा िडा सलमलि िथा गाउँपालिकाका जनप्रलिलनलध, विज्ञ िथा 
अन्य सरोकारिािहरुिाई आमन्त्रर् गना सवकनेछ । 

(ग)  सलमलिको िैठक लनर्ायको मस्यौदा सश्चचििे ियार गनेछ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको लनर्ायहरु िैठकमा उपश्चस्थि पदालधकारीहरुबाट हस्िाक्षर 
गरी प्रमाश्चर्ि गराउन ुपनेछ। 

(२) उदफा (१) बमोश्चजम बस्ने कायासलमलिको बैठकको माइन्यटु र संस्थाका प्रशासलनक िथा 
आलथाक कारोबारसँग सम्बश्चन्धि सम्पूर्ा कागजािहरु अध्यक्ष, सश्चचि र कोषाध्यक्षको 
श्चजम्मामा रहनेछन।् 

(३) काया सलमलिको बैठक संस्थाको कायााियमा बस्नेछ। संस्थाको कायाािय स्थापना भई 
नसकेको अिस्थामा कायासलमलिका सबै सदस्यिाई पायक पने गरी उपयकु्त स्थानमा बैठक 
बस्ने गरी अध्यक्षिे िोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका काया सलमलिका पदालधकारीहरुको काम किाव्य र अलधकार:- संस्थाका 
पदालधकारीहरुको काम किाव्य र अलधकार देहाय बमोश्चजम हनुेछाः 
(१) अध्यक्षको काम, किाव्य र अलधकार 

(क)  संस्थाको लनयलमि बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलि, समय र स्थान िोक्ने 
।  

(ख)  बैठकको अध्यक्षिा गरी बैठक संचािन गने । 



(ग) बैठकमा अनशुासनको पािन गना िगाउने र छिफिका विषयहरु वटपोट गने 
िा गना िगाउने । 

(घ)  छिफि हुँदा सिैको विचार संकिन गने र सिासम्मि लनर्ाय गना पहि गने 
। 

(ङ)  संस्थाका लनर्ायहरु िागू गने, गराउने । 

(च)  संस्थािे प्राप्त गरेको नगद िा श्चजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रिन्ध  लमिाउन।े 

(छ)  आिश्यकिा अनसुार विशेष बैठक बोिाउने । 

(ज)  कायाविलध बमोश्चजम अन्य कायाहरु गने । 

 

(२) उपाध्यक्षको काम किाव्य र अलधकार: 

(क)  अध्यक्षको अनपुश्चस्थलिमा अध्यक्षिे गने भनी िोवकएका कायाहरु गने । 

(ख)  काया सलमलििे िोकेका अन्य कायाहरु गने। 

(३) सश्चचिको काम, किाव्य र अलधकाराः 
(क)  अध्यक्षको आदेशअनसुार बैठक बोिाउने । 

(ख)  छिफिका प्रस्िािहरु संकिन गरी बैठकमा पशे गने र बैठकको लनर्ाय 
िेखी लनर्ाय प्रमाश्चर्ि गराउने । 

(ग)  संस्थाको वियाकिापको बारेमा सदस्यहरुिाई जानकारी गराउने। 

(घ)  कायासलमलििे िोकेका अन्य कायाहरु गने । 

 

(४)  कोषाध्यक्षको काम, किाव्य र अलधकार 

(क) संस्थाको आम्दानी र खचाको वहसाब राख्न ेिथा वििरर् ियार गने। 

(ख)  बैंकमा खािा संचािन गदाा संयकु्त रुपमा खािा संचािन गने। 

(ग)  संस्थाको नगद र श्चजन्सी सामानको श्चजम्मा लिई सरुक्षा गने। 

(घ) कायासलमलििे िोकेका अन्य कायाहरु गने । 

(५) सदस्यहरुको काम,किाव्य र अलधकार 

(क) सलमलिको बैठकमा उपश्चस्थि हनुे र छिफिमा सिीय रुपमा सहभागी हनुे।  

(ख)  सलमलिको लनर्ाय कायाान्ियनमा सहयोग गने।सलमलिको लनर्ाय कायाान्ियन भए 
नभएको हेरी आिश्यकिाअनसुार सलमलिको बैठकमा छिफिमा ल्याउने।  

(ग)  आिश्किा अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सश्चचि र कोषाध्यक्षको काममा सघाउन े
। 

(घ)  कायासलमलििे िोकेका अन्य कायाहरु गने ।  



पररच्छेद-५ 

आलथाक व्यिस्थापन 

९. संस्थाको आम्दानी :  

(१) संस्थािे देहाय बमोश्चजमका क्षेत्रबाट आम्दानी प्राप्त गना सक्नेछाः  

(क) गाउँपालिकाबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम ।   

(ख) सरकारी िथा गैर सरकारी लनकायहरु, सामदुावयक संस्था िथा व्यश्चक्तहरुबाट 
प्राप्त हनुे सहायिा िथा अनदुानको रकम । 

(ग) टोि विकास संस्थािे आयमूिक कायाहरु संचािन गरी प्राप्त हनुे आम्दानी । 

(घ) गाउँपालिका, अन्य सरकारी लनकाय िथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग विकास 
लनमाार् िा कायािम सञ्चािनको िालग सम्झौिा बमोश्चजम प्राप्त रकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त शलु्क िथा सहयोगको रकम। 

(च) अन्य श्रोिबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको िैंक खािामा जम्मा 
गनुा पनेछ। 

१०. संस्थाको खचााः संस्थाको खचा देहाय बमोश्चजम हनुेछाः 
(क)  कुनै लनकायबाट सम्झौिा बमोश्चजम प्राप्त हनुे रकम सम्झौिामा उश्चल्िश्चखि शिा 

बमोश्चजम िोवकएको कायामा खचा गनुा पनेछ। 

(ख)  संस्थाको लनयलमि सञ्चािन िथा कायाािय व्यिस्थापन सम्बन्धी खचा कायासलमलिको 
लनर्ाय बमोश्चजम हनुेछ। 

 

११. संस्थाको िेखा, प्रलििेदन िथा अन्याः  

(१) संस्थाको खािा िडा कायााियको लसफाररसमा गाउँकायापालिकाको कायााियिे िोकेको 
बैंकमा सञ्चािन हनुेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोश्चजमको बैंक खािा कम्िीमा एक जना मवहिा हनुे गरी संस्थाका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सश्चचिमध्ये कुनै दईु जना र कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्िखिबाट 
सञ्चािन हनुेछ।  

(३) कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी िथा श्चजन्सी आम्दानी, सम्पूर्ा विकास 
खचाको वििरर्, संस्थाको संचािन र व्यिस्थापनमा भएको प्रशासलनक खचाहरुको 
वििरर् स्पष्ट रुपमा राख्नपुनेछ । 



(४) कोषाध्यक्षिे आम्दानी खचाको वहसाब वकिाि चौमालसक रुपमा काया सलमलिको 
बैठकमा पेश गनुा पनेछ। 

(५)  कायासलमलििे प्रत्येक आलथाक िषामा गरेको काम र आलथाक कारोबारको यथाथा 
वििरर् ियार गरी आलथाक िषा समाप्त भएको लमलििे िीन मवहना लभत्र टोि भेिामा 
पेश गनुा पनेछ। 

(६) संस्थािे आफ्नो िावषाक कारोबारको प्रलििेदन साधारर्सभा, सम्बश्चन्धि िडा कायािय 
र गाउँपालिकामा पेश गनुापनेछ । 

(७) गाउँपालिका िथा िडा कायााियिे आिश्यकिा अनसुार संस्थाको अनगुमन गरी 
आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । 

१२. श्चजन्सी िथा िस्िगुि सहयोग लिन सक्नाेः  

(१) यस कायाविलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेश्चखएको भए िापलन विपद् प्रभाविि 
व्यश्चक्तको उद्दार, राहि िथा पनुस्थाापना कायामा सहयोग गना कुनै सरकारी लनकाय, 
गैर सरकारी संघसंस्था, लनजी क्षेत्र िथा व्यश्चक्त विशेषबाट श्चजन्सी सामान िथा 
िस्िगुि सहयोग लिन सक्नेछ। 

(२) संस्थािे उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप्त सहयोग िडा सलमलिको समन्ियमा त्यस्िो 
विपदबाट प्रभाविि व्यश्चक्त िथा पररिारिाई वििरर् गना सक्नेछ। 

(३) संस्थािे यस दफा बमोश्चजम प्राप्त सहयोगको वििरर् िावषाक प्रलििेदनमा समेि 
समािेश गनुा पनेछ।  

 

पररच्छेद –6 

विविध 

१३. समन्िय सलमलिाः  

(१) संस्थाको कामको अनगुमन िथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषर् प्रदान गना हरेक िडामा 
देहायबमोश्चजमको समन्िय सलमलि रहनेछ :- 

(क) िडाध्यक्ष     - संयोजक 

(ख) िडा सलमलिका सदस्यहरु    - सदस्य  

(ग) टोिविकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोजकिे िोकेका ३ जना -सदस्य  

(घ) िडा सश्चचि     - सदस्य सश्चचि 



(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोश्चजमका सदस्यहरुको पदािलध दईु िषाको हनुेछ । 
उक्त पदािलध समाप्त भएपलछ संयोजकिे कायाकाि नदोहोररने गरी िडा लभत्रका अन्य 
संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट िीन जना मनोनयन गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको सलमलिको बैठक कम्िीमा चौमालसक रुपमा बस्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोश्चजमको सलमलििे िडा लभत्रका सबै संस्थाको काम कारिाहीिाई 
प्रभािकारी बनाउन काया सलमलििाई आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको सलमलििे संस्थाको काम कारिाहीको सम्बन्धमा िावषाक 
प्रलििेदन कायापालिकामा पेश गनुा पनेछ। 

१४. बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेाः यो कायाविलध कायाान्ियनको िममा कुनै बाधा 
अड्चन आएमा कायापालिकािे त्यस्िो बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१५. काया सलमलि भङ्ग गना सक्नेाः सािाजलनक सम्पश्चत्तको वहनालमना गने, प्रचलिि कानून 
लबपररि काया गने िथा भ्रष्टाचार िा आलथाक वहनालमना गरेको पाइएमा त्यस्िो 
कायासलमलििाई सम्बश्चन्धि िडा सलमलिको लसफाररसमा कायापालिकािे भङ्ग गना सक्नेछ 
। यसरी कायासलमलि भङ्ग भएको अिस्थामा एक मवहना लभत्र यसै कायािविलध बमोश्चजम 
नयाँ काया सलमलि गठन गनुा पनेछ। 

१६. कायाविलध संशोधन िथा खारेज गना सक्नेाः (१) कायापालिकािे आिश्यकिा अनसुार 
यो कायाविलध संशोधन िथा खारेज गना सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम यो कायाविलध खारेज भएको अिस्थामा यस कायाविलध बमोश्चजम 
स्थापना िथा सञ्चािन भएका संस्थाहरुको सम्पश्चत्त िथा दावयत्ि कायापालिकाको नाममा 
हनुेछ। 

 

 

 

 

 

अनसूुची-१ 

टोि विकास संस्थािाई गाउपालिकामा सूचीकृि गने लनिेदनको ढाँचा 
 

लमलिाः ………………….. 

 

श्री सश्चचिज्यू 



िडा सलमलिको कायाािय 

िडा नं.......  

............. गाउपालिका। 

 

विषयाः टोि विकास संस्था सूचीकृि गने सम्बन्धमा । 

 

उपयुाक्त सम्बन्धमा यस गाउँपालिका को िडा नं …… श्चस्थि ……………..टोिमा गठन 
गररएको …………………………. टोि विकास संस्थािाई …………………………………सूचीकृि 
गररददनहुनु लनम्नानसुारका वििरर् सवहि अनरुोध गदाछु । यस …………………………….. 
टोि विकास संस्थाको क्षेत्र लनम्न उल्िेश्चखि चार वकल्िालभत्र सीलमि रहनेछ । 
संिग्नाः  

   टोि भेिाको उपश्चस्थलि र लनर्ाय। 

   काया सलमलिका सदस्यहरुको नाम थर। 

पूिा लसमानााः ……………………………… 

पश्चिम लसमानााः …………………………. 

उत्तर लसमानााः ………………………….. 

दश्चक्षर् लसमानााः …………………………. 

हािका जम्मा घरधरुीाः 

लनिेदक 

सलमलिको िफा बाट 

अध्यक्षको नामाः ……………………………… 

टोि विकास संस्थाको नामाः .............. 
ठेगानााः  ........................... 

 

सानीभेरी गाउँपालिका 
... नं िडा कायाािय 

टोि विकास संस्था सूचीकृि प्रमार्-पत्र 

 



सानीभेरी गाउँपालिका  िडा नं. ...  श्चस्थि .............................62 मा गठन भएको ......................... 
टोि विकास संस्थािाई यस कायााियमा लमलि: .......................... मा सूचीकृि गरी यो प्रमार्-पत्र प्रदान 
गररएको छ ।यस गाउँपालिकाको आलथाक, सामाश्चजक, साँस्कृलिक िथा भौलिक पिुााधार विकास र सशुासन 
कायम गने क्षेत्रमा यस टोि विकास संस्थाको सिीय सहभालगिाको अपेक्षा गदाछु । 

 

................. 

िडा सश्चचि 

 

 

 

आज्ञािे, 
नाम:भपूाि लसं विष्ट 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 


