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सनुछहरी गाउँपालिकामा टोि विकास संस्था (गठन तथा पररचािन) 

कार्यविलि, २०७८ 

प्रस्तािना: स्थानीर् विकास प्रविर्ामा टोि तथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक सहभालगता 
सलुनश्चित गरै्द समाजको आलथयक,सामाश्चजक,साँस्कृलतक िगार्त विकासका सबै पक्षमादर्दगोपना 
र अपनत्ि सजृना गनय लनश्चित भौगोलिक क्षेत्रलभत्र बसोबास गने नागररकहरुको सहभालगतामा 
िडा कार्ायिर्कोसहर्ोगीको रुपमा काम गने गरी टोि विकास संस्थाको गठन र 
पररचािनका िालग आिश्र्क कानूनी व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोिे, 

"प्रशासकीर् कार्यविलि लनर्लमत गने ऐन, २०७४ को र्दफा ४" बमोश्चजम सनुछहरी 
गाउँकार्यपालिकािे र्ो कार्यविलि स्िीकृत गरी िागू गरेको छ ।  

 

पररच्छेर्द-१ 
प्रारश्चभभक 

१. संश्चक्षप्त नाम र प्रारभभ:  (१)र्ो कार्यविलिको नाम “टोि विकास संस्था (गठन तथा 
पररचािन) कार्यविलि,२०७७”रहेको छ। 

(२)र्ो कार्यविलिकार्यपालिकाबाट स्िीकृत भएको लमलतरे्दश्चि िागू हनुेछ । 

२. पररभाषा:विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलिमा,- 

 

(क) “कार्ायिर्” भन्नािे गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई सभझनपुछय। 

(ि)  "टोि विकास संस्था" भन्नािे टोि बस्तीको समग्र विकासको िालग 
लनश्चित भौगोलिक क्षेत्रका अलिकांश घर िरुीका प्रलतलनलिहरुको 
उपश्चस्थतमा विकास लनमायण, सेिा प्रिाह र सामाश्चजक पररचािनको क्षेत्रमा 
काम गने उदे्दश्र्िे गठन भई िडा कार्ायिर्मा सूचीकृत भएको 
सामरु्दावर्क संस्थािाई सभझन ुपछय । 

(ग)  “पर्दालिकारी” भन्नािेसंस्थाको कार्यसलमलतका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
कोषाध्र्क्ष, सश्चचि र सर्दस्र्हरु समेतिाई सभझनपुछय । 

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

(ङ) “िडा” भन्नािे गाउँपालिकाको िडािाई सभझन ुपछय। 

(च)  “वििान” भन्नािे संस्थाको वििानिाई सभझनपुछय । 
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(छ) “सलमलत” भन्नािे संस्थाको कार्यसलमलत सभझन ुपछय । 

(ज)   “सािारणसभा” भन्नािे संस्थाको सािारण सर्दस्र्हरुको भेिा सभझन ु
पछय। 

(झ) “संस्था” भन्नािे टोि विकास संस्थािाई सभझनपुछय । 

 

पररच्छेर्द- २ 

संस्थाको गठनतथासूचीकृत सभबन्िी व्र्िस्था  

 

३. संस्थाको गठन:(१)गाउँपालिकाका क्षेत्रमा भौगोलिक तथा सामाश्चजक सालमप्र्ताको 
आिारमा टोि तथा बस्तीका िालसन्र्दाको आम भेिाबाट टोि तथा बस्ती लभत्रका घरिरुी 
समािेश हनुे गरी टोि विकास संस्थाको गठन गररनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोश्चजम  गठन हनु े संस्थाको कार्यसलमलतमा रे्दहार् 
बमोश्चजमका पर्दालिकारी तथा सर्दस्र्हरुरहनेछन:- 

(क) अध्र्क्ष एक जना 
(ि) उपाध्र्क्ष एक जना 
(ग) कोषाध्र्क्ष एक जना 
(घ) सश्चचि एक जना 
(ङ) सर्दस्र्हरु(तीन रे्दश्चि सात जना सभम) 

(३) उपर्दफा (२) बमोश्चजम संस्था गठन गर्दाय टोि तथा बस्ती लभत्रका एक 
घरिरुीबाट एकजना भन्र्दा बढी नपने गरी भौगोलिक सन्तिुन तथा सामाश्चजक 
समािेशीकरणको आिारमा सभा िा िडा कार्ायिर्िे तोकेको चार वकल्िा 
लभत्रका नागररकहरुको आमभेिाबाट सियसभमत रुपमा संस्थाको कार्य सलमलत 
गठन हनुेछ ।  

तर, र्स र्दफा बमोश्चजम आमभेिामा सियसभमत हनु नसकेमा उपश्चस्थत 
सर्दस्र्हरुको बहमुतबाट कार्य सलमलत गठन गनय बािा पने छैन। 
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(४) उपर्दफा (३) बमोश्चजम कार्यसलमलतको कार्यकाि समाप्त भएपलछ सािारण 
सभाको सियसभमत िा सो नभएमा बहमुतबाट कार्यसलमलतको पनुगयठन हनुेछ  

(५)कार्य सलमलतको कार्ायिलि गठन भएको लमलतिे र्दईु िषयको हनुेछ । 

(६)अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र सश्चचिको पर्दमा िगातार र्दईु कार्यकाि 
भन्र्दा बढी सोही पर्दमा काम गनय सक्न ेछैन ।  

(७)कार्य सलमलतमा अध्र्क्ष, सश्चचि िा कोषाध्र्क्ष मध्रे् कुनै एक पर्दमा 
अलनिार्य रुपमा मवहिा हनुपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गर्दाय सकेसभम टोिका सभपणुय घरिरुीिाई एक घर एक 
सर्दस्र्को रुपमा समेट्न ुपनेछ ।  

(९) उपर्दफा ८ बमोश्चजम सिै घरिरुी समािेश हनु सभभि नभएमा कभतीमा 
८० प्रलतशत घरिरुी सहभागी गराई टोि विकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) र्स कार्यविलि बमोश्चजम गठन गररने संस्थाको कार्यसलमलतमा कभतीमा 
५० प्रलतशत मवहिा सर्दस्र् हनु ुपनेछ । 

(११) संस्थाको कार्यक्षेत्र सािारण सभािे तोकेको चारवकल्िा लभत्र हनुेछ। 
सािारण सभािे टोि तथा बस्ती लभत्रका कुनै घरिरुी संस्थामा समािेश 
गरेको नपाइएमा िा कुनै घरिरुी िा बस्ती उक्त संस्थामा समािेश गनुय पने 
भने्न िागेमा िडा कार्ायिर्िे त्र्सरी छुटेको घरिरुी िा बस्ती सभबश्चन्ित 
संस्थामा समािेश गनय िगाउनेछ।   

(१२) र्स र्दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा िेश्चिएको भए तापलन िडा 
कार्ायिर्िे तोकेको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका घवटमा २० घर र बढीमा 
८० घरिरुी समेट्ने गरी टोि विकास संस्था गठन गनय सवकने छ। एउटा 
घरिरुी एक भन्र्दा बढी टोि विकास संस्थाको सर्दस्र् बन्न पाउने छैन। 

४. कार्य सलमलतका पर्दालिकारीको पर्द ररक्त सभबन्िी व्र्िस्थािः(१) र्दफा ३ बमोश्चजम गठन 
भएको कार्य सलमलतका पर्दालिकारीहरुको पर्द रे्दहार् बमोश्चजमको अिस्थामा ररक्त हनुेछ। 



 

4 

 

(क) अध्र्क्षिे उपाध्र्क्ष माफय त कार्यसलमलतको बैठकमा र उपाध्र्क्ष सवहत अन्र् 
सर्दस्र्िे अध्र्क्षिाई राजीनामा दर्दएमा। 

(ि) भ्रष्टाचार िा अन्र् कुनै फौजर्दारी अलभर्ोगमा कसरुर्दार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्र् ुभएमा।  

(२) उपर्दफा (१) बमोश्चजम अध्र्क्षको पर्द ररक्त भएमा कार्य सलमलतको बाँकी 
अिलिको िालग उपाध्र्क्षिे अध्र्क्ष भई कामकाज गनेछ। अन्र् पर्दालिकारीहरुको 
हकमा कार्य सलमलतिे बाँकी अिलिको िालग सलमलतका सर्दस्र्हरु मध्रे्बाट कुनै 
सर्दस्र्िाई त्र्स्तो ररक्त पर्दमा कामकाज गनय िगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृत:संस्थाको सूचीकृत रे्दहार् बमोश्चजम हनुेछ : - 

(क)  संस्थाको आमभेिािे लनणयर् गरी अनसूुची १ बमोश्चजमको ढाँचामा सोही 
लनिेर्दनमा उश्चल्िश्चित कागजातहरु समािेश गरी संस्था सूचीकरणका िालग 
िडा कार्ायिर्मा लनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(ि)  उपर्दफा (१) बमोश्चजम लनिेर्दन प्राप्त भएपलछ िडा कार्ायिर्िे संस्थाको 
चारवकल्िा लभत्रका सबै घरिरुी समािेश गरे नगरेको समेत हेरी अनसूुची 
२ बमोश्चजमको ढाँचामा संस्था सूचीकृत गरेको प्रमाण पत्र उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ । 

(ग) र्दफा (क) बमोश्चजम प्राप्त लनिेर्दन बमोश्चजम सूचीकृतको िालग प्राप्त भएको 
टोि विकास संस्थामा समािेश हनुपुने घरिरुी िा बस्ती छुटेको पाइएमा 
त्र्सरी छुटेको घरिरुी िा बस्ती समेत समािेश गरी सूचीकरणको िालग 
पनु पेश गनय लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ। 

(घ)  िडा कार्ायिर्िे र्स र्दफा बमोश्चजम संस्था सूचीकृत गरेको वििरण 
मालसक रुपमा गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा पठाउन ुपनेछ। 

 

 

पररच्छेर्द-३ 

संस्थाको काम कतयव्र्,अलिकारहरु 
६. टोि विकास संस्थाका कार्यहरु:(१) टोि विकास संस्थका काम, कतयव्र् र अलिकार 

रे्दहार्बमोश्चजम हनुेछ :-  
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(क)  समरु्दार्मा शाश्चन्त, सरुक्षा र अमनचर्न कार्म गनय सहर्ोग गने । 

(ि) सामरु्दावर्क सर्दभाि, सवहष्णतुा र भाइचाराको विकास गने । 

(ग) टोिमा संचािन हनुे विकास लनमायणका र्ोजनाहरुको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र 
सपुररिेक्षण तथा अनगुमनमा सहर्ोग गने ।  

 

(घ) टोिमा हनु ेपरभपरागत  मेिा, पिय उत्सि तथा समारोहको व्र्िस्थापनमा 
सहर्ोग गने। 

(ङ) टोिमा रहेका साियजलनक तथा ऐिानी जग्गा,साियजलनक भिन, सभपर्दा 
तथा भौलतक पूिायिारहरुको संरक्षण गनय तथा अलतिमण हनु नदर्दन 
सहर्ोग गने। 

(च) टोिमा विपद् व्र्िस्थापन सभिन्िी िोज,उद्धार, राहत वितरण, पनुलनयमायण 
तथा पनुस्थायपना कार्यमा सहर्ोग गने । 

(छ) टोिको सरसफाई व्र्िस्थापनको िालग सहर्ोग र समन्िर् गने/ गराउने  

(ज) सडक बत्ती,  साियजलनक शौचािर् जस्ता साियजलनक सभपश्चत्तको सञ्चािन र 
व्र्िस्थापनमा सहर्ोग परु   र्ाउने । 

(झ) कानून बमोश्चजम लतनुय पने कर, र्दस्तरु,सेिाशलु्क बझुाउने कार्यमा 
सहजीकरण गने । 

(ञ) टोिमा बसोबास गने गररि, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्र्श्चक्त तथा 
बेरोजगार व्र्श्चक्तहरुको तथ्र्ाङ्क संकिन कार्यमा सहर्ोग गने । 

(ट) टोिमा रहेका शैश्चक्षक तथा स्िास्थ्र् संस्थाहरुको व्र्िस्थापन र गणुस्तर 
सिुारको िालग सहर्ोग गने । 

(ठ) जन्म,लबबाह,बसाई सराई,सभिन्ि विच्छेर्द, मतृ्र् ु जस्ता व्र्श्चक्तगत घटना 
र्दतायको िालग टोिबासीिाई उत्सावहत र सहजीकरण गने । 

(ड) सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता वितरण कार्यमा आिश्र्क सहजीकरण गने । 

(ढ)  विद्यतु  चहुािट तथा चोरी लनर्न्त्रण कार्यमा सहर्ोग गने । 

(ण) टोिमा िाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फिफूि, पेर् पर्दाथय िगार्त रै्दलनक 
उपभोग्र् सामग्रीको गणुस्तर र मलु्र् सचुीको बारेमा जानकारी रािी 
बजार अनगुमन कार्यमा सहर्ोग गने। 

(त) उपभोक्ता हक वहत संरक्षणको िालग पैरिी तथा जनचेतना अलभबवृद्ध गने।  

(थ) टोिमा हररर्ािी क्षेत्र विस्तार गरी िातािरण संरक्षणको कार्यमा सहर्ोग 
गने । 
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(र्द) स्थानीर् आलथयक विकासका संभािनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीर् 
तह, गैर सरकारी तथा लनजी क्षेत्रसँग समन्िर्, सहजीकरण र पैरिी गने  

(ि) भिन लनमायण मापर्दण्ड तथा राविर् भिन संवहताको पािनाको िालग टोि 
बासीहरुिाई प्रोत्सावहत गने ।  

(न)  विद्यािर् भनाय, िोप अलभर्ान, साक्षरता अलभर्ान, सरसफाई, िैवङ्गक वहंसा 
उन्मिुन जस्ता राविर् अलभर्ानहरुमा सहर्ोग र समन्िर् गने। 

(प) टोिमा िनी, गररब जातपात भेर्दभाि भािना हटाई सबै सर्दस्र्हरुिाई 
लनणयर् प्रविर्ा र श्रोतमा  पररचािनमा समान अलिकार स्थावपत गनय 
सहजीकरण गने ।  

(फ)  घरेि ु वहंसा, र्ौनजन्र् वहंसा,मानि तस्करी, बािश्रम तथा बाध्र्ात्मक 
श्रम, छाउपडी िािवििाह, मदर्दरा लनर्न्त्रण िगार्तका सामाश्चजक अपराि 
तथा िरािीहरु अन्त्र् गनय जनचेतना अलभिवृद्ध गने । 

(ब) टोिमा उद्यम विकाससँग सभबश्चन्ित कार्यिमहरु संचािन गनय आिश्र्क 
सहजीकरण गने ।  

(भ) टोिको विकासका िालग विलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम  सर्दपुर्ोग 
गने। 

(म) टोिमा सरकारी लनकार् तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ्चािन हनुे 
कार्यिमहरु कार्ायन्िर्नगनय सहर्ोग गने ।  

(र्) आफ्नो टोििाई िातािरणमैत्री, अपागंमैलत्र ,बाि मैत्री, पोषण मैत्री तथा 
पूणय सरसफाइर्कु्त बनाउन कार्यिमहरु संचािन गने तथा िडा कार्ायिर् 
र गाउँपालिकाका कार्यिम कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, समन्िर् र 
सहजीकरण गने। 

(र)  िडा कार्ायिर् गाउँपालिका तथा अन्र् सरकारी लनकार् र गैरसरकारी 
संघसंस्थासँग गरेको सभझौता तथा समझर्दारी अनसुारका अन्र् कार्यहरु 
गने। 

पररच्छेर्द-४ 

संस्थाको कार्य सलमलतको बैठक र पर्दालिकारीहरुको काम, कतयव्र् र अलिकार 
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७. संस्थाको कार्य सलमलतको बैठक:(१)संस्थाको कार्य सलमलतको बैठकको सञ्चािन रे्दहार् 
बमोश्चजम हनुेछ :- 

 

(क) कार्य सलमलतको बैठक मवहनामा कश्चभतमा एक पटक र आिश्कता 
अनसुार बस्नेछ । 

(ि) सलमलतको बैठकमा िडा सलमलत तथा गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलि, विज्ञ 
तथा अन्र् सरोकारिािहरुिाई आमन्त्रण गनय सवकनछे । 

(ग)  सलमलतको िैठक लनणयर्को मस्र्ौर्दा सश्चचििे तर्ार गनेछ ।  

(घ) संस्थाको बैठकको लनणयर्हरु िैठकमा उपश्चस्थत पर्दालिकारीहरुबाट 
हस्ताक्षर गरीप्रमाश्चणत गराउन ुपनेछ। 

(२) उर्दफा (१) बमोश्चजम बस्ने कार्यसलमलतको बैठकको माइन्र्टु र संस्थाका प्रशासलनक तथा 
आलथयक कारोबारसँग सभबश्चन्ित सभपूणय कागजातहरु अध्र्क्ष, सश्चचि र कोषाध्र्क्षको श्चजभमामा 
रहनेछन । 

(३) कार्य सलमलतको बैठक संस्थाको कार्ायिर्मा बस्नेछ। संस्थाको कार्ायिर् स्थापना भई 
नसकेको अिस्थामा कार्यसलमलतका सबै सर्दस्र्िाई पार्क पने गरी उपर्कु्त स्थानमा बैठक बस्ने 
गरी अध्र्क्षिे तोक्न सक्नछे। 

८. संस्थाका कार्य सलमलतका पर्दालिकारीहरुको काम कतयव्र् र अलिकार:-

संस्थाका पर्दालिकारीहरुको काम कतयव्र् र अलिकार रे्दहार् बमोश्चजम हनुेछिः 
(१) अध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार 

(क) संस्थाको लनर्लमत बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलत, समर् र स्थान 
तोक्ने ।  

(ि) बैठकको अध्र्क्षता गरी बैठक संचािन गने । 

(ग) बैठकमा अनशुासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका विषर्हरु वटपोट 
गने िा गनय िगाउने । 

(घ) छिफि हुँर्दा सिैको विचार संकिन गने र सियसभमत लनणयर् गनय पहि 
गने । 

(ङ)  संस्थाका लनणयर्हरु िागू गने, गराउने। 

(च) संस्थािे प्राप्त गरेको नगर्द िा श्चजन्सी सामानको सरुक्षाको प्रिन्ि 
लमिाउने। 
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(छ) आिश्र्कता अनसुार विशषे बैठक बोिाउने । 

(ज) कार्यविलि बमोश्चजम अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(२) उपाध्र्क्षको काम कतयव्र् र अलिकार: 

(क) अध्र्क्षको अनपुश्चस्थलतमा अध्र्क्षिे गने भनी तोवकएका कार्यहरु गने । 

(ि) कार्य सलमलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने। 

(३) सश्चचिको काम, कतयव्र् र अलिकारिः 
(क) अध्र्क्षको आरे्दशअनसुार बैठक बोिाउने । 

(ि) छिफिका प्रस्तािहरु संकिन गरी बैठकमा पेश गने र बैठकको लनणयर् 
िेिी लनणयर् प्रमाश्चणत गराउने । 

(ग) संस्थाको विर्ाकिापको बारेमा सर्दस्र्हरुिाई जानकारी गराउने। 

(घ) कार्यसलमलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(४) कोषाध्र्क्षको काम, कतयव्र् र अलिकार 

(क) संस्थाको आभर्दानी र िचयको वहसाब राख्न ेतथा वििरण तर्ार गने। 

(ि) बैंकमा िाता संचािन गर्दाय संर्कु्त रुपमा िाता संचािन गने। 

(ग) संस्थाको नगर्द र श्चजन्सी सामानको श्चजभमा लिई सरुक्षा गने। 

(घ) कार्यसलमलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

(५) सर्दस्र्हरुको काम,कतयव्र् र अलिकार 

 

(क)  सलमलतको बैठकमा उपश्चस्थत हनुे र छिफिमा सविर् रुपमा सहभागी 
हनुे।  

(ि)  सलमलतको लनणयर् कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग गने। सलमलतको लनणयर् 
कार्ायन्िर्न भए नभएको हेरी आिश्र्कताअनसुार सलमलतको बैठकमा 
छिफिमा ल्र्ाउने।  

(ग) आिश्कता अनसुार अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सश्चचिर कोषाध्र्क्षको काममा 
सघाउने । 

(घ) कार्यसलमलतिे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

पररच्छेर्द-५ 

आलथयक व्र्िस्थापन 



 

9 

 

 
९. संस्थाको आभर्दानी:(१) संस्थािे रे्दहार् बमोश्चजमका क्षेत्रबाट आभर्दानी प्राप्त गनय सक्नेछिः 

(क) गाउँपालिकाबाट प्राप्त हनुे अनरु्दान रकम ।  

(ि) सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्हरु, सामरु्दावर्क संस्था तथा 
व्र्श्चक्तहरुबाट प्राप्त हनुे सहार्ता तथा अनरु्दानको रकम । 

(ग) टोि विकास संस्थािे आर्मूिक कार्यहरु संचािन गरी प्राप्त हनुे आभर्दानी 
। 

(घ) गाउँपालिका, अन्र् सरकारी लनकार् तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग विकास 
लनमायण िा कार्यिम सञ्चािनको िालग सभझौता बमोश्चजम प्राप्त रकम। 

(ङ) संस्थाका सर्दस्र्हरुबाट प्राप्त शलु्क तथा सहर्ोगको रकम। 

(च) अन्र् श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको िैंक िातामा जभमा 
गनुय पनेछ। 

१०. संस्थाको िचयिः संस्थाको िचय रे्दहार् बमोश्चजम हनुेछिः 
(क)  कुनै लनकार्बाट सभझौता बमोश्चजम प्राप्त हनुे रकम सभझौतामा 

उश्चल्िश्चित शतय बमोश्चजम तोवकएको कार्यमा िचय गनुय पनेछ। 

(ि)  संस्थाको लनर्लमत सञ्चािन तथा कार्ायिर् व्र्िस्थापन सभबन्िी िचय 
कार्यसलमलतको लनणयर् बमोश्चजम हनुेछ। 

 

११. संस्थाको िेिा, प्रलतिेर्दन तथा अन्र्िः  

(१) संस्थाको िाता िडा कार्ायिर्को लसफाररसमा गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िे 
तोकेको बैंकमा सञ्चािन हनुेछ। 

(२)  उपर्दफा (१) बमोश्चजमको बैंक िाता कभतीमा एक जना मवहिा हनु े गरी 
संस्थाका अध्र्क्ष,  सश्चचि र कोषाध्र्क्षको संर्कु्त र्दस्तितबाट सञ्चािन हनुेछ।  

(३) कोषाध्र्क्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगर्दी तथा श्चजन्सी आभर्दानी, सभपूणय विकास 
िचयको वििरण, संस्थाको संचािन र व्र्िस्थापनमा भएको प्रशासलनक िचयहरुको 
वििरण स्पष्ट रुपमा राख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्र्क्षिे आभर्दानी िचयको वहसाब वकताि चौमालसक रुपमा कार्य सलमलतको 
बैठकमा पेश गनुय पनेछ। 
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(५)  कार्यसलमलतिे प्रत्रे्क आलथयक िषयमा गरेको काम र आलथयक कारोबारको र्थाथय 
वििरण तर्ार गरी आलथयक िषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहना लभत्र टोि 
भेिामा पेश गनुय पनेछ। 

(६) संस्थािे आफ्नो िावषयक कारोबारको प्रलतिेर्दन सािारणसभा, सभबश्चन्ित िडा 
कार्यिर् माफय त गाउँपालिकामा पेश गनुयपनेछ । 

(७) गाउँपालिका तथा िडा कार्ायिर्िे आिश्र्कता अनसुार संस्थाको अनगुमन गरी 
आिश्र्क लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

१२. श्चजन्सी तथा िस्तगुत सहर्ोग लिन सक्नेिः (१) र्स कार्यविलिमा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा 
िेश्चिएको भए तापलन विपद् प्रभावित व्र्श्चक्तको उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना कार्यमा 
सहर्ोग गनय कुनै सरकारी लनकार्, गैर सरकारी संघसंस्था, लनजी क्षेत्र तथा व्र्श्चक्त 
विशेषबाट श्चजन्सी सामान तथा िस्तगुत सहर्ोग लिन सक्नेछ। 

(२) संस्थािे उपर्दफा (१) बमोश्चजम प्राप्त सहर्ोग िडा सलमलतको समन्िर्मा त्र्स्तो 
विपर्दबाट प्रभावित व्र्श्चक्त तथा पररिारिाई वितरण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थािे र्स र्दफा बमोश्चजम प्राप्त सहर्ोगको वििरण िावषयक प्रलतिेर्दनमा समेत 
समािेश गनुय पनेछ। 

 

पररच्छेर्द–6 

विविि 

१३. समन्िर् सलमलतिः (१)संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रर्दान 
गनय हरेक िडामा रे्दहार्बमोश्चजमको समन्िर् सलमलत रहनेछ :- 

(क) िडाध्र्क्ष     - संर्ोजक 

(ि) िडा सलमलतका सर्दस्र्हरु    - सर्दस्र्  

(ग) टोिविकास संस्थाका अध्र्क्षहरु मध्रे्बाट संर्ोजकिे तोकेका ३ जना 
-सर्दस्र्  

(घ) िडा सश्चचि     - सर्दस्र् सश्चचि 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) बमोश्चजमका सर्दस्र्हरुको पर्दािलि र्दईु िषयको हनुेछ 
। उक्त पर्दािलि समाप्त भएपलछ संर्ोजकिे कार्यकाि नर्दोहोररने गरी िडा लभत्रका अन्र् 
संस्थाका अध्र्क्षहरु मध्रे्बाट तीन जना मनोनर्न गनुय पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोश्चजमको सलमलतको बैठक कभतीमा चौमालसक रुपमा बस्नेछ। 



 

11 

 

(४) उपर्दफा (१) बमोश्चजमको सलमलतिे िडा लभत्रका सबै संस्थाको काम कारिाहीिाई 
प्रभािकारी बनाउन कार्य सलमलतिाई आिश्र्क लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ।   

(३) उपर्दफा (१) बमोश्चजमको सलमलतिे संस्थाको काम कारिाहीको सभबन्िमा िावषयक 
प्रलतिेर्दन िडा सलमलत माफय त कार्यपालिकामा पेश गनुय पनेछ। 

१४. बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेिःर्ो कार्यविलि कार्ायन्िर्नको िममा कुनै बािा अड्चन 
आएमा कार्यपालिकािे त्र्स्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नछे । 

१५. कार्य सलमलत भङ्ग गनय सक्नेिः साियजलनक सभपश्चत्तको वहनालमना गने, प्रचलित कानून 
लबपररत कार्य गने तथा भ्रष्टाचार िा आलथयक वहनालमना गरेको पाइएमा त्र्स्तो 
कार्यसलमलतिाई सभबश्चन्ित िडा सलमलतको लसफाररसमा कार्यपालिकािे भङ्ग गनय सक्नेछ 
। र्सरी कार्यसलमलत भङ्ग भएको अिस्थामा एक मवहना लभत्र र्सै कार्यिविलि बमोश्चजम 
नर्ाँ कार्य सलमलत गठन गनुय पनेछ। 

१६. कार्यविलि संशोिन तथा िारेज गनय सक्नेिः(१) कार्यपालिकािे आिश्र्कता अनसुार 
र्ो कार्यविलि संशोिन तथा िारेज गनय सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोश्चजम र्ो कार्यविलि िारेज भएको अिस्थामा र्स कार्यविलि 
बमोश्चजम स्थापना तथा सञ्चािन भएका संस्थाहरुको सभपश्चत्त तथा र्दावर्त्ि कार्यपालिकाको 
नाममा हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

टोि विकास संस्थािाई गाउपालिकामा सूचीकृत गने लनिेर्दनको नमनुा 
 

लमलतिः ………………….. 

श्री सश्चचिज्रू् 

िडा सलमलतको कार्ायिर् 

िडा नं.......  

............गाउपालिका। 

 

विषर्िः टोि विकास संस्था सूचीकृत गने सभबन्िमा । 

 

उपर्ुयक्त सभबन्िमा र्स ........गाउँपालिका को िडा नं …… श्चस्थत ……………..टोिमा गठन 
गररएको …………………………. टोि विकास संस्थािाई …………………………………सूचीकृत 
गररदर्दनहुनु लनभनानसुारका वििरण सवहत अनरुोि गर्दयछु । र्स …………………………….. टोि 
विकास संस्थाको क्षेत्र लनभन उल्िेश्चित चार वकल्िालभत्र सीलमत रहनेछ । 
संिग्निः  

   टोि भेिाको उपश्चस्थलत र लनणयर्। 

   कार्य सलमलतका सर्दस्र्हरुको नाम थर। 

पूिय लसमानािः ……………………………… 

पश्चिम लसमानािः …………………………. 

उत्तर लसमानािः ………………………….. 

र्दश्चक्षण लसमानािः …………………………. 

हािका जभमा घरिरुीिः 
लनिेर्दक 

सलमलतको तफय बाट 

अध्र्क्षको नामिः ……………………………… 

टोि विकास संस्थाको नामिः.............. 
ठेगानािः........................... 
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अनसुचुी २ 

……………………………………… गाउँपालिका 

……………नं िडा कार्ायिर् 

टोि विकास संस्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र 

 

…………………………………………………………………………………………………… गाउँपालिका िडा नं.  

……………श्चस्थत …………………………………मा गठन भएको ………………………………………………टोि 
विकास संस्थािाई र्स कार्ायिर्मा लमलत………………मा सूचीकृत गरी र्ो प्रमाण-पत्र प्रर्दान 
गररएको छ । 

र्स गाउपालिकाको आलथयक, सामाश्चजक, साँस्कृलतक तथा भौलतक पिुायिार विकास र 
सशुासन कार्म गने के्षत्रमा र्स टोि विकास संस्थाको सिीर् सहभालगताको अपेक्षा गर्दयछु । 

 

……………………… 

िडा सश्चचि
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