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धसगास गाउॉऩाधरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ०५           सॊखमा् ११         धभधत्२०७९।०९।२६ 

बाग -२ 

धसगास गाउॉऩाधरका 

टोर विकास सॊस्था (गठन तथा ऩरयचारन) कामयविधध, २०७9 

प्रस्तािना: स्थानीम विकास प्रविमाभा टोर तथा फस्ती स्तयिाट नै नागरयक सहबाधगता सधुनश्चित गदै 
सभाजको आधथयक,साभाश्चजक,साॉस्कृधतक रगामत विकासका सफै ऩऺभा  ददगोऩना य अऩनत्ि सजृना गनय धनश्चित 
बौगोधरक ऺेत्रधबत्र फसोफास गने नागरयकहरुको सहबाधगताभा िडा कामायरमको सहमोगीको रुऩभा काभ गने 
गयी टोर विकास सॊस्थाको गठन य ऩरयचारनका राधग आिश्मक कानूनी व्मिस्था गनय िाञ्छनीम बएकोरे, 

"प्रशासकीम कामयविधध धनमधभत गने ऐन , २०७… को दपा…" फभोश्चजभ कामयऩाधरकारे मो कामयविधध स्िीकृत 
गयी रागू गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायश्चभबक 

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायभब :  (१) मो कामयविधधको नाभ “टोर विकास सॊस्था (गठन तथा ऩरयचारन ) 
कामयविधध,२०७9९ यहेको छ। 

(२) मो कामयविधध कामयऩाधरकाफाट स्िीकृत बएको धभधतदेश्चख रागू हनुेछ । 
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२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा,- 
(क) “कामायरम” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको कामायरमराई सभझन ुऩछय। 

(ख)  "टोर विकास सॊस्था" बन्नारे टोर फस्तीको सभग्र विकासको राधग धनश्चित बौगोधरक ऺेत्रका 
अधधकाॊश घय धयुीका प्रधतधनधधहरुको उऩसश्चस्थधतभा विकास धनभायण , सेिा प्रिाह य सभाश्चजक 
ऩरयचारनको ऺेत्रभा काभ गने उदे्दश्मरे गठन बई िडा कामायरमभा सूचीकृत बएको 
साभदुावमक सॊस्थाराई सभझन ुऩछय । 

(ग)  “ऩदाधधकायी” बन्नारे  सॊस्थाको कामयसधभधतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ , कोषाध्मऺ, सश्चचि य 
सदस्महरु सभेतराई सभझन ुऩछय । 

(घ)  “फैठक” बन्नारे सॊस्थाको सॊमकु्त िा छुट्टाछुटै्ट फैठक सभझन ुऩछय । 

(ङ)   “िडा” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको िडाराई सभझन ुऩछय। 

(च)  “विधान” बन्नारे सॊस्थाको विधानराई सभझन ुऩछय । 

(छ)  “सधभधत” बन्नारे सॊस्थाको कामयसधभधत सभझन ुऩछय । 

(ज)   “साधायणसबा” बन्नारे सॊस्थाको साधायण सदस्महरुको बेरा सभझन ुऩछय। 

(झ)  “सॊस्था” बन्नारे टोर विकास सॊस्थाराई सभझन ुऩछय । 

ऩरयच्छेद- २ 

सॊस्थाको गठन तथा सूचीकृत सभफन्धी व्मिस्था  
  

३. सॊस्थाको गठन : (१) गाउॉऩाधरकाका  ऺेत्रभा बौगोधरक तथा साभाश्चजक साधभप्मताको आधायभा टोर 
तथा फस्तीका िाधसन्दाको आभबेराफाट टोर तथा फस्ती धबत्रका घयधयुी सभािेश हनुे गयी टोर विकास 
सॊस्थाको गठन गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ गठन हनुे सॊस्थाको कामयसधभधतभा देहाम फभोश्चजभका ऩदाधधकायी तथा 
सदस्महरु यहनेछन:- 

(क)  अध्मऺ एक जना 
(ख)  उऩाध्मऺ एक जना 
(ग) कोषाध्मऺ एक जना 
(घ) सश्चचि एक जना 
(ङ) सदस्महरु (तीन देश्चख सात जना सभभ) 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ सॊस्था गठन गदाय टोर तथा फस्ती धबत्रका एक घयधयुीफाट एकजना बन्दा 
फढी नऩने गयी बौगोधरक सन्तरुन तथा साभाश्चजक सभािेशीकयणको आधायभा सबा िा िडा कामायरमरे 
तोकेको चाय वकल्रा धबत्रका नागरयकहरुको आभबेराफाट सियसभभत रुऩभा सॊस्थाको कामय सधभधत गठन 
हनुेछ ।  
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तय, मस दपा फभोश्चजभ आभबेराभा सियसभभत हनु नसकेभा उऩश्चस्थत सदस्महरुको फहभुतफाट कामय 
सधभधत गठन गनय फाधा ऩने छैन। 
(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभ कामयसधभधतको कामयकार सभाप्त बएऩधछ साधायण सबाको सियसभभत िा सो 
नबएभा फहभुतफाट कामयसधभधतको ऩनुगयठन हनुेछ । 
(५) कामय सधभधतको कामायिधध गठन बएको धभधतरे दईु िषयको हनुेछ । 

(६) अध्मऺ, उऩाध्मऺ, कोषाध्मऺ य सश्चचिको ऩदभा रगाताय दईु कामयकार बन्दा फढी सोही ऩदभा 
काभ गनय सक्ने छैन ।  

(७) कामय सधभधतभा अध्मऺ , सश्चचि िा कोषाध्मऺ भध्मे कुनै एक ऩदभा अधनिामय रुऩभा भवहरा 
हनुऩुनेछ ।  

(८) सॊस्था गठन गदाय सकेसभभ टोरका सभऩणुय घयधयुीराई एक घय एक सदस्मको रुऩभा सभेट्न ु
ऩनेछ ।  

(९) उऩदपा ८ फभोश्चजभ सिै घयधयुी सभािेश हनु सभबि नबएभा कभतीभा ८० प्रधतशत घयधयुी 
सहबागी गयाई टोर विकास सॊस्था गठन गनुयऩने छ।  

(१०) मस कामयविधध फभोश्चजभ गठन गरयने सॊस्थाको कामयसधभधतभा कभतीभा ५० प्रधतशत भवहरा सदस्म 
हनु ुऩनेछ । 

(११) सॊस्थाको कामयऺ ेत्र साधायण सबारे तोकेको चायवकल्रा धबत्र हनुेछ। साधायण सबारे टोर तथा 
फस्ती धबत्रका कुनै घयधयुी सॊस्थाभा सभािेश गयेको नऩाइएभा िा कुनै घयधयुी िा फस्ती उक्त सॊस्थाभा 
सभािेश गनुय ऩने बने्न रागेभा िडा कामायरमरे त्मसयी छुटेको घयधयुी िा फस्ती सभफश्चन्धत सॊस्थाभा 
सभािेश गनय रगाउनेछ।   

(१२) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩधन िडा कामायरमरे तोकेको बौगोधरक ऺेत्र 
धबत्र यहेका फढीभा १०० घयधयुी सभेट्ने गयी टोर विकास सॊस्था गठन गनय सवकने छ। एउटा घयधयुी 
एक बन्दा फढी टोर विकास सॊस्थाको सदस्म फन्न ऩाउने छैन। 

४. कामय सधभधतका ऩदाधधकायीको ऩद रयक्त सभफन्धी व्मिस्था्  (१) दपा ३ फभोश्चजभ गठन बएको कामय 
सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको ऩद देहाम फभोश्चजभको अिस्थाभा रयक्त हनुेछ। 

(क) अध्मऺरे उऩाध्मऺ भापय त कामयसधभधतको फैठकभा य उऩाध्मऺ सवहत अन्म सदस्मरे 
अध्मऺराई याजीनाभा ददएभा। 

(ख) भ्रष्टाचाय िा अन्म कुनै पौजदायी अधबमोगभा कसयुदाय ठहरयएभा। 

(ग) भतृ्म ुबएभा।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ अध्मऺको ऩद रयक्त बएभा कामय सधभधतको फाॉकी अिधधको राधग 
उऩाध्मऺरे अध्मऺ बई काभकाज गनेछ। अन्म ऩदाधधकायीहरुको हकभा कामय सधभधतरे फाॉकी 
अिधधको राधग सधभधतका सदस्महरु भध्मेफाट कुनै सदस्मराई त्मस्तो रयक्त ऩदभा काभकाज गनय 
रगाउन सक्नेछ। 

५. सॊस्था सूचीकृत :   सॊस्थाको सूचीकृत देहाम फभोश्चजभ हनुेछ : - 
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(क) सॊस्थाको आभबेरारे धनणयम गयी अनसूुची १ फभोश्चजभ को ढाॉचाभा सोही धनिेदनभा उश्चल्रश्चखत 
कागजातहरु सभािेश गयी सॊस्था सूचीकयणका राधग िडा कामायरमभा धनिेदन ददन ुऩनेछ । 

(ख)  उऩदपा (१) फभोश्चजभ धनिेदन प्राप्त बएऩधछ िडा कामायरमरे सॊस्थाको चायवकल्रा धबत्रका 
सफै घयधयुी सभािेश गये नगयेको सभेत हेयी अनसूुची २ फभोश्चजभको ढाॉचाभा सॊस्था सूचीकृत 
गयेको प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(ग)  दपा (क) फभोश्चजभ प्राप्त धनिेदन फभोश्चजभ सूचीकृतको राधग प्राप्त बएको टोर विकास 
सॊस्थाभा सभािेश हनुऩुने घयधयुी िा फस्ती छुटेको ऩाइएभा त्मसयी छुटेको घयधयुी िा फस्ती 
सभेत सभािेश गयी सूचीकयणको राधग ऩनु ऩेश गनय धनदेशन ददन सक्नेछ। 

(घ)  िडा कामायरमरे मस दपा फभोश्चजभ सॊस्था सूचीकृत गयेको विियण भाधसक रुऩभा 
कामयऩाधरकाको कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

ऩरयच्छेद-३ 

सॊस्थाको काभ कतयव्म,अधधकायहरु 
६. टोर विकास सॊस्थाका कामयहरु  : (१) टोर विकास सॊस्थका काभ , कतयव्म य अधधकाय 

देहामफभोश्चजभ हनुेछ :-  

(क)  सभदुामभा शाश्चन्त, सयुऺा य अभनचमन कामभ गनय सहमोग गने । 

(ख)  साभदुावमक सदबाि, सवहष्णतुा य बाइचायाको विकास गने । 

(ग) टोरभा सॊचारन हनुे विकास धनभायणका मोजनाहरुको तजुयभा , कामायन्िमन य सऩुरयिेऺण तथा 
अनगुभनभा सहमोग गने ।  

 

(घ)  टोरभा हनुे ऩयभऩयागत जात्रा, भेरा, ऩिय तथा सभायोहको व्मिस्थाऩनभा सहमोग गने। 

(ङ)  टोरभा यहेका साियजधनक तथा ऐरानी जग्गा , साियजधनक बिन , सभऩदा तथा बौधतक 
ऩूिायधायहरुको सॊयऺण गनय तथा अधतिभण हनु नददन सहमोग गने। 

(च)  टोरभा विऩद् व्मिस्थाऩन सभिन्धी खोज ,उद्धाय, याहत वितयण , ऩनुधनयभायण तथा ऩनुस्थायऩना 
कामयभा सहमोग गने । 

(छ)  टोरको सयसपाई व्मिस्थाऩनको राधग सहमोग य सभन्िम गने/ गयाउने  

(ज)  छाडा ऩश ुचौऩामा व्मिस्थाऩनभा सहमोग गने/गयाउने । 

(झ)  सडक फत्ती , साभदुावमक ऩाकय , साियजधनक शौचारम जस्ता साियजधनक सभऩश्चत्तको सञ्चारन य 
व्मिस्थाऩनभा सहमोग ऩयु   माउने । 

(ञ) कानून फभोश्चजभ धतनुय ऩने कय, दस्तयु, सेिाशलु्क फझुाउने कामयभा सहजीकयण गने । 

(ट) टोरभा फसोफास गने गरयि , अशक्त , अऩाङ्गता बएका व्मश्चक्त तथा फेयोजगाय व्मश्चक्तहरुको 
तथ्माङ्क सॊकरन कामयभा सहमोग गने । 
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(ठ) टोरभा यहेका शैश्चऺक  तथा स्िास्थ्म सॊस्थाहरुको व्मिस्थाऩन य गणुस्तय सधुायको राधग 
सहमोग गने । 

(ड) जन्भ, धफफाह, फसाई सयाई, सभिन्ध विच्छेद , भतृ्म ुजस्ता व्मश्चक्तगत घटना दतायको राधग 
टोरफासीराई उत्सावहत य सहजीकयण गने । 

(ढ) साभाश्चजक सयुऺा बत्ता वितयण कामयभा आिश्मक सहजीकयण गने । 

(ण)  विद्यतु  चहुािट तथा चोयी धनमन्त्रण कामयभा सहमोग गने । 

(त) टोरभा खाद्यान्न, भाछाभास,ु तयकायी , परपूर, ऩेम ऩदाथय रगामत दैधनक उऩबोग्म साभग्रीको 
गणुस्तय य भलु्म सचुीको फायेभा जानकायी याखी फजाय अनगुभन कामयभा सहमोग गने। 

(थ) उऩबोक्ता हक वहत सॊयऺणको राधग ऩैयिी तथा जनचेतना अधबफवृद्ध गने।  

(द) टोरभा हरयमारी ऺेत्र विस्ताय गयी िाताियण सॊयऺणको कामयभा सहमोग गने । 

(ध) स्थानीम आधथयक विकासका सॊबािनाका फायेभा छरपर गयी स्थानीम तह , गैय सयकायी तथा 
धनजी ऺेत्रसॉग सभन्िम, सहजीकयण य ऩैयिी गने । 

(न) बिन धनभायण भाऩदण्ड तथा यावष्डम बिन सॊवहताको ऩारनाको राधग टोर फासीहरुराई 
प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  विद्यारम बनाय, खोऩ अधबमान, साऺयता अधबमान, सयसपाई, रैवङ्गक वहॊसा उन्भरुन जस्ता यावष्डम 
अधबमानहरुभा सहमोग य सभन्िम गने। 

(ऩ) टोरभा धनी, गरयफको बािना हटाई सफै सदस्महरुराई धनणयम प्रविमा य श्रोतभा  
ऩरयचारनभा सभान अधधकाय स्थावऩत गनय सहजीकयण गने ।  

(प) घयेर ुवहॊसा, मौनजन्म वहॊसा,भानि तस्कयी , फारश्रभ तथा फाध्मात्भक श्रभ , छाउऩडी रगामतका 
साभाश्चजक अऩयाध तथा खयािीहरु अन्त्म गनय जनचेतना अधबिवृद्ध गने । 

(फ)  टोरभा उद्यभ विकाससॉग सभफश्चन्धत कामयिभहरु सॊचारन गनय आिश्मक सहजीकयण गने ।  

(ब) टोरको विकासका राधग विधबन्न श्रोतफाट प्राप्त श्रोतको उच्चतभ  सदऩुमोग गने । 

(भ) टोरभा सयकायी धनकाम तथा गैय सयकायी सॊस्था भापय त सञ्चारन हनुे कामयिभहरु 
कामायन्िमन गनय सहमोग गने ।  

(म)  आफ्नो टोरराई िाताियणभैत्री , फार भैत्री , ऩोषण भैत्री  तथा ऩूणय सयसपाइमकु्त फनाउन 
कामयिभहरु सॊचारन गने तथा िडा कामायरम य गाउॉऩाधरकाका कामयिभ कामायन्िमनभा 
सहमोग, सभन्िम य सहजीकयण गने। 

(य)  िडा कामायरम गाउॉऩाधरका तथा अन्म सयकायी धनकाम य गैयसयकायी सॊघसॊस्थासॉग गयेको 
सभझौता तथा सभझदायी अनसुायका अन्म कामयहरु गने। 

(ऱ) . 

(र) गाउॉऩाधरकारे जायी गयेको भददया धनमन्त्रण सभफन्धी नीधत धनमभको ऩरयचारन गने/गयाउने । 

ऩरयच्छेद-४ 

सॊस्थाको कामय सधभधतको फैठक य ऩदाधधकायीहरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय 
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७. सॊस्थाको कामय सधभधतको फैठक : (१) सॊस्थाको कामय सधभधतको फैठकको सञ्चारन देहाम फभोश्चजभ हनुेछ :- 

 

(क)  कामय सधभधतको फैठक भवहनाभा कश्चभतभा एक ऩटक य आिश्कता अनसुाय फस्नेछ । 

(ख)   सधभधतको फैठकभा िडा सधभधत तथा गाउॉऩाधरकाका जनप्रधतधनधध , विऻ तथा अन्म 
सयोकायिारहरुराई आभन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(ग)  सधभधतको िैठक धनणयमको भस्मौदा सश्चचिरे तमाय गनेछ ।  

(घ)  सॊस्थाको फैठकको धनणयमहरु िैठकभा उऩश्चस्थत ऩदाधधकायीहरुफाट हस्ताऺय गयी प्रभाश्चणत 
गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उदपा (१) फभोश्चजभ फस्ने कामयसधभधतको फैठकको भाइन्मटु य सॊस्थाका प्रशासधनक तथा आधथयक 
कायोफायसॉग सभफश्चन्धत सभऩूणय कागजातहरु अध्मऺ, सश्चचि य कोषाध्मऺको श्चजभभाभा यहनेछन । 

(३) कामय सधभधतको फैठक सॊस्थाको कामायरमभा फस्नेछ। सॊस्थाको कामायरम स्थाऩना बई नसकेको 
अिस्थाभा कामयसधभधतका सफै सदस्मराई ऩामक ऩने गयी उऩमकु्त स्थानभा फैठक फस्ने गयी अध्मऺरे 
तोक्न सक्नेछ। 

८. सॊस्थाका कामय सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको काभ कतयव्म य अधधकाय :- सॊस्थाका 
ऩदाधधकायीहरुको काभ कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ् 

(१) अध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय 

(क)  सॊस्थाको धनमधभत फैठक फोराउने, फैठकका राधग धभधत, सभम य स्थान तोक्ने ।  

(ख)  फैठकको अध्मऺता गयी फैठक सॊचारन गने । 

(ग) फैठकभा अनशुासनको ऩारन गनय रगाउने य छरपरका विषमहरु वटऩोट गने िा गनय 
रगाउने । 

(घ)  छरपर हुॉदा सिैको विचाय सॊकरन गने य सियसभभत धनणयम गनय ऩहर गने । 

(ङ)  सॊस्थाका धनणयमहरु रागू गने, गयाउने । 

(च)  सॊस्थारे प्राप्त गयेको नगद िा श्चजन्सी साभानको सयुऺाको प्रिन्ध  धभराउने। 

(छ)  आिश्मकता अनसुाय विशेष फैठक फोराउने । 

(ज)  कामयविधध फभोश्चजभ अन्म कामयहरु गने । 

(२) उऩाध्मऺको काभ कतयव्म य अधधकाय: 

(क)  अध्मऺको अनऩुश्चस्थधतभा अध्मऺरे गने बनी तोवकएका कामयहरु गने । 

(ख)  कामय सधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरु गने। 

(३) सश्चचिको काभ, कतयव्म य अधधकाय् 
(क)  अध्मऺको आदेशअनसुाय फैठक फोराउने । 
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(ख)  छरपरका प्रस्तािहरु सॊकरन गयी फैठकभा ऩेश गने य फैठकको धनणयम रेखी धनणयम 
प्रभाश्चणत गयाउने । 

(ग)  सॊस्थाको विमाकराऩको फायेभा सदस्महरुराई जानकायी गयाउने। 

(घ)  कामयसधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरु गने । 

 

(४)  कोषाध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय 

(क)  सॊस्थाको आभदानी य खचयको वहसाफ याख्न ेतथा विियण तमाय गने। 

(ख)  फैंकभा खाता सॊचारन गदाय सॊमकु्त रुऩभा खाता सॊचारन गने। 

(ग)  सॊस्थाको नगद य श्चजन्सी साभानको श्चजभभा धरई सयुऺा गने। 

(घ) कामयसधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरु गने । 

 

(५) सदस्महरुको काभ,कतयव्म य अधधकाय 

 

(क)  सधभधतको फैठकभा उऩश्चस्थत हनुे य छरपरभा सिीम रुऩभा सहबागी हनुे।  

(ख)  सधभधतको धनणयम कामायन्िमनभा सहमोग गने। सधभधतको धनणयम कामायन्िमन बए 
नबएको हेयी आिश्मकताअनसुाय सधभधतको फैठकभा छरपरभा ल्माउने।  

(ग)  आिश्कता अनसुाय अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सश्चचि य कोषाध्मऺको काभभा सघाउने । 

(घ)  कामयसधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरु गने ।  

ऩरयच्छेद-५ 

आधथयक व्मिस्थाऩन 

 
९. सॊस्थाको आभदानी : (१) सॊस्थारे देहाम फभोश्चजभका ऺेत्रफाट आभदानी प्राप्त गनय सक्नेछ्  

(क) गाउॉऩाधरकाफाट प्राप्त हनुे अनदुान यकभ ।   

(ख) सयकायी तथा गैय सयकायी धनकामहरु, साभदुावमक सॊस्था  तथा व्मश्चक्तहरुफाट प्राप्त हनुे 
सहामता तथा अनदुानको यकभ । 

(ग) टोर विकास सॊस्थारे आमभूरक कामयहरु सॊचारन गयी प्राप्त हनुे आभदानी । 

(घ) गाउॉऩाधरका, अन्म सयकायी धनकाम तथा गैयसयकायी सॊघसॊस्थासॉग विकास धनभायण िा 
कामयिभ सञ्चारनको राधग सभझौता फभोश्चजभ प्राप्त यकभ। 

(ङ) सॊस्थाका सदस्महरुफाट प्राप्त शलु्क तथा सहमोगको यकभ। 

(च) अन्म श्रोतफाट प्राप्त गयेको यकभ । 

(२) सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हनुे सफै यकभ सॊस्थाको नाभभा यहेको िैंक खाताभा जभभा गनुय ऩनेछ। 

१०. सॊस्थाको खचय्  सॊस्थाको खचय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ् 
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(क)  कुनै धनकामफाट सभझौता फभोश्चजभ प्राप्त हनुे यकभ सभझौताभा उश्चल्रश्चखत शतय फभोश्चजभ 
तोवकएको कामयभा खचय गनुय ऩनेछ। 

(ख)  सॊस्थाको धनमधभत सञ्चारन तथा कामायरम व्मिस्थाऩन सभफन्धी खचय कामयसधभधतको धनणयम 
फभोश्चजभ हनुेछ। 

 

११. सॊस्थाको रेखा, प्रधतिेदन तथा अन्म्  

(१)  सॊस्थाको खाता िडा कामायरमको धसपारयसभा गाउॉ।नगय कामयऩाधरकाको कामायरमरे 
तोकेको फैंकभा सञ्चारन हनुेछ। 

(२)  उऩदपा (१) फभोश्चजभको फैंक खाता कभतीभा एक जना भवहरा हनुे गयी सॊस्थाका 
अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सश्चचिभध्मे कुनै दईु जना य कोषाध्मऺको सॊमकु्त दस्तखतफाट सञ्चारन 
हनुेछ।  

(३) कोषाध्मऺरे सॊस्थाको सफै प्रकायको नगदी तथा श्चजन्सी आभदानी, सभऩूणय विकास खचयको 
विियण, सॊस्थाको सॊचारन य व्मिस्थाऩनभा बएको प्रशासधनक खचयहरुको विियण स्ऩष्ट 
रुऩभा याख्नऩुनेछ । 

(४) कोषाध्मऺरे आभदानी खचयको वहसाफ वकताि चौभाधसक रुऩभा कामय सधभधतको फैठकभा ऩेश 
गनुय ऩनेछ। 

(५)  कामयसधभधतरे प्रत्मेक आधथयक िषयभा गयेको काभ य आधथयक कायोफायको मथाथय विियण 
तमाय गयी आधथयक िषय सभाप्त बएको धभधतरे तीन भवहना धबत्र टोर बेराभा ऩेश गनुय 
ऩनेछ। 

(६) सॊस्थारे आफ्नो िावषयक कायोफायको प्रधतिेदन साधायणसबा , सभफश्चन्धत िडा कामयरम य 
गाउॉऩाधरकाभा ऩेश गनुयऩनेछ । 

(७) गाउॉऩाधरका तथा िडा कामायरमरे आिश्मकता अनसुाय सॊस्थाको अनगुभन गयी आिश्मक 
धनदेशन ददन सक्नेछ । 

१२. श्चजन्सी तथा िस्तगुत सहमोग धरन सक्ने् (१) मस कामयविधधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए 
ताऩधन विऩद् प्रबावित व्मश्चक्तको उद्दाय , याहत तथा ऩनुस्थायऩना कामयभा सहमोग गनय कुनै सयकायी 
धनकाम, गैय सयकायी सॊघसॊस्था, धनजी ऺेत्र तथा व्मश्चक्त विशेषफाट श्चजन्सी साभान तथा िस्तगुत सहमोग 
धरन सक्नेछ। 

(२) सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त सहमोग िडा सधभधतको सभन्िमभा त्मस्तो विऩदफाट प्रबावित 
व्मश्चक्त तथा ऩरयिायराई वितयण गनय सक्नेछ। 

(३) सॊस्थारे मस दपा फभोश्चजभ प्राप्त सहमोगको विियण िावषयक प्रधतिेदनभा सभेत सभािेश गनुय ऩनेछ।  

ऩरयच्छेद –6 

विविध 
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१३. सभन्िम सधभधत् (१) सॊस्थाको काभको अनगुभन तथा सभीऺा गयी ऩषृ्ठऩोषण प्रदान गनय हयेक िडाभा 
देहामफभोश्चजभको सभन्िम सधभधत यहनेछ :- 

(क) िडाध्मऺ    - सॊमोजक 

(ख) िडा सधभधतका सदस्महरु   - सदस्म  

(ग) टोरविकास सॊस्थाका अध्मऺहरु भध्मेफाट सॊमोजकरे तोकेका ३ जना -सदस्म  

(घ) िडा सश्चचि   - सदस्म सश्चचि 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोश्चजभका सदस्महरुको ऩदािधध दईु िषयको हनुेछ । उक्त 
ऩदािधध सभाप्त बएऩधछ सॊमोजकरे कामयकार नदोहोरयने गयी िडा धबत्रका अन्म सॊस्थाका अध्मऺहरु 
भध्मेफाट तीन जना भनोनमन गनुय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सधभधतको फैठक कभतीभा चौभाधसक रुऩभा फस्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सधभधतरे िडा धबत्रका सफै सॊस्थाको काभ कायिाहीराई प्रबािकायी 
फनाउन कामय सधभधतराई आिश्मक धनदेशन ददन सक्नेछ।   

(५) उऩदपा (१) फभोश्चजभको सधभधतरे सॊस्थाको काभ कायिाहीको सभफन्धभा िावषयक प्रधतिेदन 
कामयऩाधरकाभा ऩेश गनुय ऩनेछ। 

१४.  फाधा अडकाउ पुकाउन सक्ने् मो कामयविधध कामायन्िमनको िभभा कुनै फाधा अड्चन आएभा 
कामयऩाधरकारे त्मस्तो फाधा अडकाउ पुकाउन सक्नेछ । 

१५. कामय सधभधत बङ्ग गनय सक्ने्  साियजधनक सभऩश्चत्तको वहनाधभना गने , प्रचधरत कानून धफऩरयत कामय गने 
तथा भ्रष्टाचाय िा आधथयक वहनाधभना गयेको ऩाइएभा त्मस्तो कामयसधभधतराई सभफश्चन्धत िडा सधभधतको 
धसपारयसभा कामयऩाधरकारे बङ्ग गनय सक्नेछ । मसयी कामयसधभधत बङ्ग बएको अिस्थाभा एक भवहना 
धबत्र मसै कामयिविधध फभोश्चजभ नमाॉ कामय सधभधत गठन गनुय ऩनेछ। 

१६. कामयविधध सॊशोधन तथा खायेज गनय सक्ने्  (१) कामयऩाधरकारे आिश्मकता अनसुाय मो कामयविधध 
सॊशोधन तथा खायेज गनय सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ मो कामयविधध खायेज बएको अिस्थाभा मस कामयविधध फभोश्चजभ 
स्थाऩना तथा सञ्चारन बएका सॊस्थाहरुको सभऩश्चत्त तथा दावमत्ि कामयऩाधरकाको नाभभा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोर विकास सॊस्थाराई गाउॉऩाधरकाभा सूचीकृत गने धनिेदनको नभनुा 
धभधत् ………………….. 

 

श्री सश्चचिज्मू 

िडा सधभधतको कामायरम 

िडा नॊ.......  

.............गाउऩाधरका। 

 

विषम् टोर विकास सॊस्था सूचीकृत गने सभफन्धभा । 

 

उऩमुयक्त सभफन्धभा मस गाउॉऩाधरका को िडा नॊ …… श्चस्थत  ……………..टोरभा गठन गरयएको 
…………………………. टोर विकास सॊस्थाराई …………………………………सूचीकृत गरयददनहुनु धनभनानसुायका विियण 
सवहत अनयुोध गदयछु । मस …………………………….. टोर विकास सॊस्थाको ऺेत्र धनभन उल्रेश्चखत चाय 
वकल्राधबत्र सीधभत यहनेछ । 

सॊरग्न्  

   टोर बेराको उऩश्चस्थधत य धनणयम।  

   कामय सधभधतका सदस्महरुको नाभ थय।  

ऩूिय धसभाना् ……………………………… 

ऩश्चिभ धसभाना् …………………………. 

उत्तय धसभाना् ………………………….. 

दश्चऺण धसभाना् …………………………. 

हारका जभभा घयधयुी् 

धनिेदक 

सधभधतको तपय फाट 

अध्मऺको नाभ् ……………………………… 

टोर विकास सॊस्थाको नाभ् .............. 
ठेगाना्  ........................... 
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……………………………………… गाउॉऩाधरका 

……………नॊ िडा कामायरम 

टोर विकास सॊस्था सूचीकृत प्रभाण-ऩत्र 

 

……………………………………………………………………………………………………  गाउॉऩाधरका िडा 
नॊ.  ……………श्चस्थत …………………………………भा गठन बएको 
………………………………………………टोर विकास सॊस्थाराई मस कामायरमभा धभधत ………………भा 
सूचीकृत गयी मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गरयएको छ । 

मस गाउऩाधरकाको आधथयक, साभाश्चजक, साॉस्कृधतक तथा बौधतक ऩिुायधाय विकास य 
सशुासन कामभ गने ऺेत्रभा मस टोर विकास सॊस्थाको सिीम सहबाधगताको अऩेऺा गदयछु । 

 

……………………… 

िडा सश्चचि 

 

आऻारे 

किीन्र प्रसाद ओझा 
प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 


